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 الشعبية الديمقراطيةالجمهورية الجزائرية 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 

 كلية اآلداب واللغات                       -1- قسنطينة اإلخوة منتوري جامعة

  مخبر الدراسات التراثية                                     
  : عنوان الملتقى      

 صناعة الصورة وطرائق تأويلها في الثقافة العربية 

       ( سانيةسانية وغير اللِّقراءات في أنساق الصور اللِّ)          

        
  :  إشكالية الملتقى

لم تعرف من ما ك،  الشعر ديوانًاب  جْتتتّو رف  العرب  غير الكلمة التيلم تع       

      ؛ى من رحيق  اللغة  وحدهاشى  بالمجاز وتتغّذاألدبية وهي تتّوالصورة الصور سوى 

، فقد صار  لغٍة فوق كّل ولغًة من كل خطاٍب أبلّغ اأما اليوم وقد أضحت الصورة خطاب

فنحن ،للصور في حياتنا المعاصرة ق الهائِلهذا التدفُّ ننتبه إلى خطورِةأن من الضروري 

نا سلوكاِت و نانا ونشاطاِتنا و اختياراِتفي أذواِق هون بالصورة التي باتت تتحكمجََّوُم

في الثقافة  وترويجه إنتاج المعنى  الصورة هي مركز لكأّن ،تفكيرنا وأنماِط

 .المعاصرة 
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أن نبذل مسعى  إيقاع  الصورة ،ب تأثرت حياتناحري بنا إذن ، وقد       

طرائق صناعتها و التمييز بين أنماطها ، والنظر في  هاجماليا موازيا  لفهم

الصورة وتتحكم في  حسن صناعَةالمجتمعات التي ُت ألّنك ذل،  توزيعهاو

 ،ااية مصالحهحملبسط نفوذها و ها المؤهلةهي نفُساستراتيجيات تبليغها 

، تأهيل برامجنا وبالصورة نعيد ، مشاريعنا الحضاريةبعض ننهض ببالصورة ف

ندافع عن اختالفنا  ، وبالصورة بيننا وبين اآلخر وات الحوارنوبالصورة نفتح ق

عبر  ةالمبثوث الزائفة أو الهادمةوبالصورة نواجه طوفان الصور  ق،الخالَّ

 .ةالكونيكات االتصال شب

التي تعكف الصورة  التفكير المنهجي في صناعة أهمية من هنا تنبثق       

لكن الصورة من منظورنا  ،ها مختلف وسائل اإلعالم واالتصالعلى تدبير

 الصورة  ألن، الفجالتبادل  وأ عالسريليست موضوعا لالستهالك الخاص 

، وهو الملمح الذي جعلنا نضع مهما كان الوسيط الحامل لها جماليا أيضا تتشكل 

 .ب انشغاالتنا األدبية  والثقافيةالصورة في صل

 إشكالية مطروحة لإلثراء و المناقشة لعلَّ أسئلًةصاغ الملتقى وقد هذا         

، ؟ ما هي بالغاتها الخاصةى الصورة ؟ ما هي أنواع الصور؟ : ما معن أهمها
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وكيف يتم ما هي مسارات تلقينا للصور سواء أكانت لسانية أو غير لسانية؟ 

والجمالية  ؟ كيف  تنجح هذه الصور في تداولها  في مختلف المنهجيات النقدية 

ه إثارة استجاباتنا الجمالية ؟ وكيف تسهم في  تشكيل وعي ثقافي عربي له سياقاُت

التمكن في صناعة الصور و وأخيرا هل نزعم أن التحكَم؟  الخاصةه ومقاصُد

من  هادٍر طوفاٍندة بهويتنا المهّد حصينتكفيالن ب هاشروط إنتاجها وترويج من

 ؟ الغربيِةالهيمنةِ  ِرفي دوائ المصنوعِةالصور 

وفي هذا السياق يعلن مخـبر الدراسات التراثية بكـلية اآلداب          

حول  ىعن تنظـيم ملتقـ - 1قسنطينة  اإلخوة منتوري واللغات، جامعة

) قراءات في أنساق وطرائق تأويلها في الثقافة العربية  صناعة الصورة

 . 1019فبرايرمن شهر  11و11سانية ( يومياللِّسانية وغير الصور اللِّ

 أهداف الملتقى :  

  بينها: شتى نحصي منيهدف الملتقى إلى تحقيق أهداف 

 وضع تعريف منهجي متكامل للصورة . -

 رصد أهم التيارات والمناهج النقدية المهتمة بتفسير الصورة وتأويلها . -

 .أنواع الصور ووسائطها التبليغية التعرف على -
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لصور صناعة ا وسائل اإلعالم وتكنولوجيات االتصال فيكشف دور   -

 . والترويج لها اللغوية وغير اللغوية

التنويه بأهمية  تصميم استراتيجيات صناعة الصورة والتحكم في شروط  -

 إنتاجها  .

 التحقق من أهمية استغالل الصور إلعداد مشروع ثقافي وعلمي هادف  . -

 لتعزيز الهوية ومقاومة االستالب .استخدام بالغة الصورة  -

 محاور الملتقى : 

    نظرية الصورة / مدخل مفاهيمي  لالمحور األّو :. 

    اإليقاعية  -المجازية الصورة  ) :األدبيل الصورة في المتخيَّ :الّثانيمحور ال- 

 ... (.  ،الصورة البصرية  واألدب الرقمي

     وطرائق تأويلها  :  نقد الصورة لمحور الثالثا. 

 .في التراث العربي " النقد البالغي "نقد الصورة    - أ            

نقد الصورة في المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة كالمنهج   -ب             

 .األنثروبولوجي واالجتماعي والنفسي و السيميائي... (

في  "Imagologie )  حقل دراسة الصورة "   الصورة الذهنية والمقارنية -ج             

 ( .يات الرحلةاألدب المقارن وأدب



 

~ 5 ~ 
 

     استراتيجيات  صناعة الصورة األيقونية عبر وسائل اإلعالم  لمحور الرابعا :

 .واالتصال

الصورة اإلشهارية    –  الصورة الفوتوغرافية)   يقونية البصرية :األالصور  -أ         

 .(التصميم ...  -اإللكترونية الصورة 

 . (وتوجيه الرأي العام البصرية الصورة ) البصرية سلطة الصورة   -ب         

    الصورة السينمائية والفيلمية :  والمعمارية الصورة الفنيةبالغة  :الخامسلمحور ا(

اآلثار  –النقوش  –المنحوتات  –الصورة الكاريكاتورية  -اللوحات الفنية  -والمسرحية  

 العمارة  ...( . –الخطوط  –

    ورهانات  الحفاظ  الصورة مخاطر الصورة وصراع الهويات )  : لمحور السادسا

 .الهوية ...( على 

 شروط المشاركة في الملتقى :

 .و اإلنجليزية العربية تينملّخص في صفحة واحدة باللغ تقديم  •
 صادر والمراجع .مالب 02 صفحًةعن عشرين البحث  زيد عدد صفحاتي ال •

، حجم (Traditional Arabic)بخط و ( Word)البحث ببرنامج كتب ُي •
 . في الهوامش، و توضع الهوامش في نهاية البحث( 20)في المتن، و( 14)
 ضرورة التقيّد بأحد محاور الملتقى . •

 .باستمارة المشاركة وسيرة علمية مختصرة للباحث ًةمرفق اُتالملخصل رسُت •
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 .تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي •
 المداخالت المقبولة تنشر ضمن عدد خاص بأعمال الملتقى  •

خالل يومي لمتدخلين من خارج جامعة قسنطينة ايواء بإتتكفل إدارة المخبر  •
     . انعقاد الملتقى

 
  

 :مواعيد مهمة

 م0228/ 00/11: آخر أجل الستالم ملخصات المداخالت •

 م0228/ 10/11: ملخصاتال قبولالرد على  •

 م21/11/0228:  آخر أجل الستالم المداخالت كامـلة •

 م02/11/0228:   لمداخالتل الرد على القبول النهائي •

 م01/0229/ 11و11 الملتقى:تاريخ انعقاد  •

 

 

 :اتمراسالت واالستعالمال

 االتصال يكون على البريد اإللكتروني :   
zahirakaroui@gmail.com    

kharablynda@hotmail.com 
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 اللجنة العلمية للملتقى:

 أ د / زهيرة قروي  -1

 د/ ليندة خراب -2

 أ د/ أحمد غرس هللا  -3

 أ د/ ليلى جباري  -4

 أ د / حسن كاتب -5

 أ د /  عزيز لعكايشي -6

 أ د / الربعي بن سالمة  -7

 د/ عبد السالم غجاتي  -8

 أ د /محمد األخضر صبيحي -9

 أ د/ الصديق حاجي -11

 د/ سهام صياد -11

 أ/ فايزة الصيد -12

 أ / آسيا غربوج -13

 د/ رفيقة بن ميسية  -14

 أ/ سامية دوداش  -15

 أ د / ذهبية بورويس -16

 أ د / آمال لواتي  -17

 أ د / ادريس حمروش  -18
 

 للملتقى:اللجنة التنظيمية 

 أ د / زهيرة قروي  -1

 د/ ليندة خراب -2

 أ د/ أحمد غرس هللا  -3

 أ/ آسيا غربوج -4

 د/ سهام صياد -5

 أ/ فايزة الصيد -6

 أ د/ الصديق حاجي -7

 د/ إيمان جربوعة  -8

 أ/ عائشة عبيد  -9

 أ/ عال بوخبوز -11

 أ/ راضية صحراوي -11
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 استمارة المشاركة

 
 

 :باحث اسم ولقب ال -

 :العلميةالرتبة  -

 :ةوظيفال -

 :مؤسسة العمل -

 :البريد اإللكتروني -

 :رقم الهاتف -

 :المحور  -

 :لمداخلةعنوان ا -

 ملخص المداخلة :  -
 

  


