
        

  
 الترجمة مختبر مع بالتعاون والتدریب للترجمة يدِ نْ الكِ  مركز ینظم

  بمراكش اإلنسانیة والعلوم اآلداب بكلیة المعارف وتكامل
  

  المعارف وتكامل األصوات علم:الثاني الدولي المؤتمر
  "األصوات وعلم البالغة علم بین المعرفي التكامل":موضوع في

  2017 نونبر 29 - 28 :یومي
  

أرسى دعائمها، ظریة نصیة أبدعها العقل العربي، فقد ن رقىتعد البالغة العربیة أ
 العربیةوم والمعارف لمختلف الع وأثر بمفاهیمها في، الكبرى وبسط قضایاها ومعالمها

ذا كانت الحضارة اإلسالمیة في أسسها المعرفیة قائمة على النص القرآني الذي . اإلسالمیة وإ
شكل مدار نشاطها الفكري، فإنها بحاجة إلى نظریة نصیة متكاملة قادرة على مقاربة مختلف 

  .صوتیا وتركیبیا وداللیا وتداولیا ،في مستویاتها المتعددةالنصوص والخطابات وتحلیلها 
، ال بد أن یقف على العنایة تاریخ البالغة العربیة، قدیما وحدیثاولعل المتأمل في 

الدیني أو في غیره من الفائقة التي أوالها علماء البالغة للمكون الصوتي سواء في النص 
ذا كان علماء األصوات واللغویون قد تناولوا الصوت اللغوي باعتباره جزءا من  .النصوص وإ

 انطالقا من درسوا المكون الصوتي ، فإن علماء البالغةاتهاومكونا من مكون الظاهرة اللغویة
  .لها عالقة بالمكون الصوتي داخل العمل األدبيجمالیة وتداولیة بالغیة  ةأسئل

ا الواقع یفرضهعلم األصوات حقیقة قائمة علم البالغة و إن التكامل المعرفي بین 
بیان ذلك أن و  ؛من جهة ثانیةللبالغة ، والمعطى المعرفي والتاریخي أولى اللغوي من جهة



وینبغي  خطاب لغوي صوتي بالضرورة، التداوليو  الجماليفي بعدیه  البالغيالخطاب 
أن طبیعة المادة المعرفیة في المصنفات  ر هذا المعطى عند تحلیله وتفكیكه؛ كمااستحضا

  .البالغیة حافلة بمصطلحات ومفاهیم صوتیة مختلفة
مركز  ینظمبین علم البالغة وعلم األصوات، س انطالقا من هذا الدور التكاملي

امل المعارف بكلیة مختبر الترجمة وتكتعاون مع الب، مراكشالكندي للترجمة والتدریب ب
التكامل المعرفي بین علم ": في موضوع ادولیا مؤتمر ، )المملكة المغربیة( اآلداب بمراكش

 بین الباحثین والمتخصصین وذلك من أجل فتح نقاش جاد ومثمر ؛"علم األصواتالبالغة و 
إعادة النظر في مجمل القضایا واإلشكاالت التي یطرحها التكامل المعرفي  غایته ،والمهتمین

  .بین هذین العلمین
العلمیة التي یستشرف مركز الكندي  اتویأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمر 

للترجمة والتدریب بمعیة مختبر الترجمة وتكامل المعارف تنظیمها في إطار التكامل المعرفي 
المؤتمر األول من هذه موضوع وقد كان  .بین علم األصوات ومختلف العلوم والمعارف

أعماله في العدد  نشرتو  ؛"التكامل المعرفي بین علم األصوات وعلم الموسیقى": هوالسلسلة 
  .م2017، دار عالم الكتب الحدیث باألردن عن من سلسلة الترجمة والمعرفة السابع

 أهداف المؤتمر:  
  :یسعى هذا المؤتمر إلى تحقیق األهداف اآلتیة

علم و  البالغة ستمداد والتأثیر والتأثر بین علماإلمداد واالالوقوف على أشكال  -1
 .األصوات

ومدى ارتباطها الكشف عن القضایا والمباحث المشتركة بین العلمین،  -2
 .ماالمؤطرة لهبالمعطیات المعرفیة 

نظریا –كون الصوتي في النص األدبي متقییم المنجز البالغي في مقاربة ال -3
 . الحدیث وتقویمه اعتمادا على معطیات علم األصوات -وتطبیقیا

في تطویر النظریات البالغیة والنقدیة ج علم األصوات ومعطیاته استثمار نتائ -4
 .القدیمة والحدیثة

في النص األدبي، وبیان وظیفته تشكیل أدبیة إبراز أهمیة المكون الصوتي في  -5
 . ضوء التلقي والتداول



  
 المحاور العامة للمؤتمر: 

  األصواتعلم البالغة و  بین علمالمعرفي األسس المعرفیة للتكامل. 
  المصطلحات والمفاهیم الصوتیة والبالغیةالتكامل والتناص بین. 
  البالغة العربیةدور علم األصوات في استكشاف المسكوت عنه في. 
  علم األصوات وعلم البالغة فياإلیقاع. 
 علم األصوات علم البالغة و بین  المحسنات الصوتیة. 
 فصاحة الكلمة والكالم والمتكلم بین علم البالغة وعلم األصوات. 
   والقیم التعبیریة لألصوات في النصوص األدبیةالمحاكاة. 
 األداء الشعري والتطریز الصوتي. 
 محاسن القافیة وعیوبها بین علم البالغة وعلم األصوات. 
 وعروض الشعر من منظور علم البالغة وعلم  الضرورات الشعریة

 .األصوات
 علم األصواتعلم البالغة و بین  الصوتي الفصاحة والتالؤم. 
  الصوتي في البالغة العربیةالتطریز. 
 هتلقی الوظیفة التأثیریة للمكون الصوتي وجمالیة. 
  الفواصل–التناسب (.البالغة القرآنیةقیمة المكون الصوتي في(...  
 أنماط الكتابة الفنیة الحدیثة وجمالیات المكون الصوتي. 
 دراسات تطبیقیة في نصوص أدبیة. 
  حازم القرطاجنيالمكون الصوتي في نظریة المحاكاة عند. 

 
 للبحوث عامة شروط: 
 .الرصین العلمي البحث ومواصفات العلمیة بالمنهجیة البحث یتسم أن .1
 وأن ،(A4) مقــاس صــفحة، 20 و 15 بــین مــا البحــث صــفحات تتــراوح أن .2

 ،14)بمقـــاسRoman) New (Times  والعنـــاوین المـــتن خـــط یكـــون
 .الهوامش في (12) بمقاس Roman) New (Times و



 الكتــاب اســم بكتابــة االكتفــاء مــع الصــفحة أســفل فــي البحــث هــوامش میرقتــ .3
 .فقط والصفحة

  .المؤلفات عناوین باعتماد البحث آخر في والمراجع المصـادر قائمة ترتیب .4
 
 مهمة مواعید:  

 30 :الذاتیــة الســیرة ومــوجز المشــاركة، واســتمارة البحــث، بملخــص للتوصــل أجــل آخــر 
وســــتقوم لجنــــة التحكــــیم بــــالرد علــــى الملخصــــات قبــــوال أو رفضــــا فــــور  ؛2017 مــــاي

  .التوصل بها
 2017 یولیوز 31 :كامال بالبحث للتوصل أجل خرآ. 
  2017 غشتسیتم الرد على المقاالت قبوال أو تعدیال أو اعتذارا قبل نهایة شهر.  
 2017 نونبر 29 - 28 :المؤتمر انعقاد اریخت. 
 المغربیة المملكة مراكش -اإلنسانیة والعلوم داباآل كلیة :المؤتمر انعقاد مكان.  
 االلكتروني البرید إلى للمشاركة المقترحة والبحوث واالستمارات الملخصات تبعث: 

alkindiconference07@gmail.com 
 انعقاده قبل المؤتمر أعمال تطبع.  

  
 المؤتمر رسوم:  
 ما أو دوالر 600( العلمیة اللجنة علیها توافق بحثیة بورقة للمشاركین المؤتمر رسوم -

 المؤتمر، كتاب المؤتمر، حقیبة( المؤتمر خدمات الرسوم هذه تغطيو  .)ایعادله
 والتنقل والتغذیة نجوم، 4 مصنف فندق في لیال أربع اإلقامة قةَ ونف )المشاركة شهادة
 .خارجها أو التاریخیة مراكش معالم في ثقافیة وجولة المؤتمر، أیام طیلة

 أو ادوالر  150 :المغرب خارج من فقط الحضور في اغبینللر  بالنسبة المؤتمر رسوم -
 المؤتمر، أعمال كتاب المؤتمر، حقیبة(المؤتمر وثائق الرسوم تغطيو  .یعادلها ما

 من االستفادة في وللراغبین .)المؤتمر یومي خالل الغذاء ووجبة ،الحضور شهادة
 .المنظمة اللجنة مع التواصل اإلقامة

 .الموافقة على مسبقا حصل لمن إال الحضور دةشها تسلم ال -



یاباً  ذهاباً  السفر نفقات المشارك یتحمل -  .وإ
 العلمیة اللجنة:  

 فلسطین( عتیق عمر.د( 
 المغرب( مو كر  أحمد.د( 
 األردن( القرالة زید .د( 
 المغرب( البایبي أحمد.د( 
 األردن( حمودة حنان .ةد( 
 المغرب( المرابط الواحد عبد .د( 
 السودان( زینب أبو محمد هناء .ةد( 
 المغرب( أسیكار ابراهیم .د( 
 األردن( كتانة حسین.د( 
 المغرب( أعرضي رشید.د( 
 الجزائر( بوفاتح مالعلی عبد .د( 
 المغرب(الرشدي اهللا عبد.د( 
 الجزائر( الحسن عمر .د( 
 المغرب( جبري إدریس .د( 
 المغرب( بها أیت العزیز عبد.د( 
 المغرب( بقشى القادر عبد .د( 

  دریر حسن .د -  زاهید الحمید عبد .د –:العلمیة اللجنة منسقا
  

 السیرة الذاتیة+  المشاركة استمارة  

 االسم الكامل 
 الهاتف الشخصي 
 لكترونياإل البرید  
 الدرجة العلمیة والتخصص الدقیق 



 مكان العمل 
 محور المشاركة 
 عنوان المداخلة 

  ملخص الموضوع
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