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  :الدباجة

تستند الفنون عبر تاريخها الطويل على تكوين ونشأة صور االنسان التي رسمها لنفسه وللعالم الخارجي، 

وهو ما يتطلب العمل على معرفة الدور املحوري الذي تلعبه الصورة الذهنية ومعها الخيال والتخيل في 

ورات إلى صور مرئية سواء تشكل االنسان، ومن ثم التعبير عن مدركاته الحسية والعقلية ونقل هذه التص

الفنون، األدائية والقولية، من غناء وفلكلور ولباس شعبي وتقليدي والفنون الزخرفية املعمارية والرقوم 

والخطوط وفنون األداء والتمثيل واملسرح والنحت والتصوير واالدوات العينية التراثية منها املوسيقية 

يم ودالالت رمزية في املشهد العاملي، وأثناء هذه املعالجة يتم واللوحات التعبيرية وما حملته من وظائف وق

تطوير صور محددة لإلنسان، التي تعد األساس للبحوث التاريخية والثقافية واألنثروبولوجية والفلسفة، 

لذا فالوسيط التعبيري يكفي البتعاث تجارب ال تجعل من الفنون متخلفة عن ركب العلوم األخرى 

تداخل معها، بل تصبح جزءا من الخيال االجتماعي والثقافي الجمعي والفردي، ومن ثم كالتكنولوجيا وال

تسهم املمارسات الفنية في تشكيل العمل االنساني، باعتبار أن منشأ الفن في بداياته فن ظواهري مزدوج 

فة العصر عن طريق ادراك الظواهر بالفن )الفينومينولوجيا( وإدراك الحياة بالفن، وهو ما يؤكده فالس

 يحتوي على تصور هيكلي ديناميكي وذاكرة ومستقبل، فهو ال يتوقف على الخيال )l’imaginaire(بأن املخيال

 والتخيل بل يتعدى إلى االلهام واالنهمام في انتاج املعنى، ليس فقط في الحياة اليومية بل باألدب والفن

 .والفنون األدائية التي تحتوي على خزان ال ينضب من صور الذاكرة والحاضر واملستقبل
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الفكرية والفنية  إلى طرح عدد من املداخل التي تبحث في املنطلقات تقى الوطنياملل يسعى هذا 

، وخاصة الفنون اإلبداعية للملتقي املشاهد أو الفنانالجاثمة في مخزون الشكل الخارجي والفلسفية 

ملاهية  االرتقاء بمستوى اإلبداع والفكر، ومن ثم القدرة على ابتكار نماذج فنية واعية جمالية حتى يمكنوال

ال بالتعبير املخي لعنصر عبر تحقيق ، وهذااألصالة، ومدركة لكيفية تحقيقها داخل العمل الفني اإلبداعي

مرجعية اشتغال العقول التي وظفت كل  ومن ثم البحث عنواقعي وبتقديم تصورات عن الالواقع، هو عما 

انماط النظم املعرفية البيانية والعرفانية والبرهانية في االقناع والتبرير، ومقاربة في طرق التلقي واالعتقاد 

 . وتنظيرا؟ ممارسةوالعلوم اإلنسانية  الفنون  اشتغاله في ركباملخيال و ما هي حدودفوالتذوق، 

  أهداف امللتقى:

ضمن مجال التخيل من حيث ملكة االبداع وإنتاج الصورة الداخلية التي يمكن  املخيال نظم تحديد •

 .في الواقع تجسيدها

 .فهم االنسان الفنان ومن ثم معرفة وظائف الفن في الحياة فيخيال من جهة يساعدنا امل •

 .العمل على إيجاد املقاربة الفنية بين ما هو مجسد باألساس في شكله االجتماعي والثقافي والفني •

ن نجعل من الغد أفضل، باستقصاء خاص حول املناهج التي استخدمها وأأن نكون مبدعين بشكل فعال،  •

 .عظام عباقرة التاريخ املبدعين في توليد أفكارهم

  .معرفة حوارية التداخل بين املخيال وفنون العرض والفنون البصرية •

 محاور امللتقى:

 الوطني وفقا للنطاق اآلتي:  محاور امللتقى تتحدد، ذكرهوتأسيسا ملا تم 

 علوم االجتماع،باملخيال ودروب التداخل املعرفي والفني في العلوم اإلنسانية )كل ما له عالقة املحور األول:  •

  ....(، اآلدابثروبولوجيافة الفن، األنلسالتاريخ، ف علوم التربية،

 املرتبطة بالفكر اإلنساني وسلوكه.والثقافية املخيال والحاجة الفلسفية واالجتماعية  املحور الثاني: •

 



 

نطق اإلبداع في فنون العرض والفنون البصرية )السينما، املسرح، املوسيقى، ماملخيال و ث:املحور الثال •

 الفن التشكيلي(.

العمارة، )النحت،  اشتغاال في الحقول الفنية املجاورةتنظيرا واملمارسات الفنية  فياملخيال  املحور الرابع: •

 التصميم، التصوير الفوتوغرافي...(.

  شروط املشاركة:

 العلوم اإلنسانية.ميدان مختصون في ميدان الفنون ووأساتذة وباحثون  ماملشاركون ه ▪

 .أن تكون املداخلة ضمن أهداف ومحاور امللتقى ▪

أن يكون البحث املقدم أصيال مستوفيا الشروط املنهجية العلمية وغير منشور أو مقدم  ▪

 للنشر أو تم املشاركة به في ملتقيات سابقة.

الفرنسية، مع ضرورة تقديم املة بإحدى اللغات: العربية، اإلنجليزية، كترسل املداخالت  ▪

 امللخص باللغة العربية واإلنجليزية متبوعا بكلمات مفتاحية.

الكامل، الدرجة العلمية، الهاتف،  االسمتحمل الصفحة األولى جميع معلومات املشارك ) ▪

 ، محور املشاركة وعنوان الدراسة(.االنتماء، مؤسسة ياإللكترونالبريد 

 .12، والتهميش بنط 16وبنط  sakkal majalla  تكتب املداخالت بخط  ▪

 تقبل املشاركات الفردية والثنائية. ▪

 صفحات. 10صفحة وال يقل عن  20في حد أقصاه  wordاركات بصيغة تحرر املش ▪

وافقة عليهاامللخصات رسال آخر أجل إل ▪  2022أوت  20 :إلى الهيئة العلمية من أجل إبداء امل

 2022 أكتوبر 10إرسال املداخالت كاملة:  ▪

 2022أكتوبر 15 :في املقبولةداخالت يتم الرد باإليجاب على امل ▪

 2022 أكتوبر 26: امللتقى الوطني انعقادتاريخ  ▪
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