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 3الىدوة إشكاليت

ولها جسحماث أخسي مثل3الحجاج، والخطابت الجدًدة،  - لبالغت الجدًدةا 

 Chaim)مططلح أطلله شاًم بحرإلاان  -والبالغت اإلاعاضسة، والبالغت الحدًثت

perleman) ًعلى دزاطت  )م0291عام (مع بداًت الىطف الثاوي مً اللسن العشسي

ه خطابت تهدف إلى اطخمالت L'argumentationحعالج مىغىع الحجاج ) ِّ
(، بعد 

إلاخللي والخأزحر عليه فكسا وطلىكا، ويعد شاًم بحرإلاان مً فالطفت اللاهىن واللػاء ا

الرًً طعىا إلى إحياء البالغت اللدًمت بلساءة حدًدة كائمت أطاطا على الحجاج؛ 

وبرلك ًكىن كد أعاد للبالغت إمبراطىزيتها اإلافلىدة ومد  طيطستها على كثحر مً 

في ذلك جفاعلها مع الجىاز اإلاعسفي اللظاوي العلىم آلابلت عً حكمها، عػدها 

)اللظاهياث، الظيميائياث(وحتى غحر اللظاوي مثل علم الىفع، وعلم الاحخماع، 

وألاهثروبىلىحيا، وغحرها. ويجب أن هؤكد في هرا اإلالام أن البالغت الجدًدة لم جكً 

اإلاىهجيت ججاوشا للبالغت اللدًمت بلدز ماكاهذ إعادة لللساءة في غىء اإلاكدظباث 

الجدًدة، أي جخىدكذ في مىهج لظاوي حدًد وهى اإلاىهج الخداولي الري ًلازب 

الىطىص والخطاباث حامعا بحن الىظ اللغىي والظياق الخىاضلي؛ مسكصا على 

اإلالطدًت والىظيفت فيها، ومخجاوشا لظؤال البييت وطؤال الداللت اإلاىغللت على 

الجدًدة)الحجاج( والخداوليت حتى  الىظ. بل للد جىطدث العالكت بحن البالغت

وحدها مً الباحثحن مً ًجعلهما مً باب اإلاترادف؛ فيلىل3 اإلالازبت الخداوليت، 

 واإلالازبت البراحماجيت، واإلالازبت الحجاحيت.  



للد آجذ البالغت الجدًدة الغسبيت أكلها في جحليل الخطاباث والىطىص، وماشالذ  

جخكىزس وجصهس حتى ضازث بالغاث وجداولياث. أما في عاإلاىا العسبي فماشالذ في بداًاتها 

ألاولى جمض ي على اطخحياء على السغم مً أن البالغت العسبيت ماوحدث إال لخحليل 

آن الكسيم، أفخعجص عما دوهه مً الخطاباث؟ وفهم أعظم خطاب معجص وهى اللس 

فعلى السغم مً حعدد اإلادازض اللغىيت الغسبيت التي أطفسث بحىثها عً هخائج مخمحزة 

في هرا اإلاجال إال أهىا لم وظخفد بعد اللدز الالشم إلعادة كساءة مىزوزىا البالغي 

العسبي الثري ماعدا بعظ الاطخثىاءاث خاضت في الجصائس، وجىوع، واإلاغسب، 

 ه الىدوة العلميترأحي هجومىزيخاهيا، وفي هرا الظياق 

إجها محاولت لىعي البالغت العسبيت وعيا حدًدا  ًرهب عنها فلد الىعي الري   -

حعيشه مىر أن حىطذ في كىالَب حاهصة وكىاعَد حافت في أواخس اللسن الظابع 

الهجسي؛ لىعىد بها إلى مىكد البحث الكدشافها مً حدًد في غحر هسحظيت مفسطت 

 في ؤلاحابت عً الظؤالاث الخاليت3 ه الىدوة ججتهد هروال دوهيت  غامطت؛ و 

 ماالبالغت الجدًدة وما الحجاج في اإلافهىم الغسبي؟ وما العالكت بينهما ؟ -

 وما طياكاتها الخازيخيت وزوافدها ؤلابظديمىلىحيت؟ -

وهل كان الظبب اإلاباشس لعىدة البالغت الجدًدة واإلاىطعت هى فشل وعدم كفاًت  -

 لىطىص وجحليلها؟اإلاىهج البييىي في ملازبت ا

 وما آلالياث اإلاىهجيت اواإلاظاطس ؤلاحسائيت التي جمىحها لخحليل الخطاب ألادبي؟  -

وكيف جللى اللازئ العسبي الىمىذجي)الباحث اإلاخخطظ(  هره الىظسيت إن على  -

 اإلاظخىي الخىظحر وإن على اإلاظخىي الخطبيلى؟

هم على اإلاظخىيحن وما ؤلاشكاالث اإلاططلحيت والفكسيت واإلاىهجيت التي جىاحه -

 الىظسي والخطبيلي؟

أوليظذ البالغت العسبيت هظسيت جامت في اللساءة  جمخلك حميع مىاضفاث الىظسيت  -

مً حهاش مططلحي، وأطع إحسائيت، ومظلماث هظسيت، ليظذ أدوى مجزلت مً 

هظسياث جحليل الخطاب اإلاعاضسة، أم إن اللػيت كػيت جفاعل حظخدعيت 

ت، ويفسغت كاهىن الخجدًد والاطخمساز في جفاعل مثمس اللحظت الحػازيت الساهى

 بحن مكىهاث الساهً العلمي اإلاعيش  وبلاًا الترار الطالحت؟

 وماهطيب الدزض اللظاوي الجصائسي مً البالغت الجدًدة جىظحرا وجطبيلا؟ -



 هره الىدوة باإلاىاكشت والخحليل. جلك حملت مً اللػاًا وأخسي كد جخعسع لىا

 3الىدوة أهداف

الكامل للبرهامج اإلاظطس مً كبل فسيم مشسوع  هره الىدوة في إطاز الخىفيد ىدزجج -

 . prfu البحث الخكىيني الجامعي

 البحث وفسيم عمىما والباحثحن الدكخىزاه طلبت أعحن فخح إلى النذوةهزا  تهدف -

 بهرا الاطخعاهت ألاكل على أو  بعد، جطسق  لم للبحث مىغىعاث على خطىضا

 .أطازيحهم إهجاش  وجحرة حظسيع آن(في في واإلاىهج) العلم

ِّف هزه النذوة ب -
إسهاما على النصوص العشبية وتطبيقاتها  املناهج اللساهية الحذًثةتعش 

مذى صالحيتها في تحليل مختلف أهماط الخطاب من حهة، ومن  وبيان  في واختباس  امنه

ن طلبة  حهة أخشى السعي لنقل هزه املعاسف اللساهية إلى امليذان العشبي قصذ تكٍو

لمة بحث وتأليفا. وباحثين   ٌسذون هزه الثُّ

      3الىدوةمحىز 

على جطبيلاث البالغت الجدًدة في الدزض العسبي الحدًث وؤلاشكاالث اإلاىهجيت  -

 اإلاظخىيحن الخىظحري والخطبيلى.

 

 



  الىدوة مىعد -

خ   وهم:؛ ؛ ًنشطها هخبة من ألاساتزةم0202ماي  20تنعقذ النذوة بإرن هللا بتاٍس

 د. عمش بوقمشة.

 أ.د مختاس دسقاوي.

م.  د. هوس الذًن دٍس

 د. محمذ حاج هني.

 د. حميلة سوقاب.

 

 ألاطخاذ الدكخىز3 شكسي علي   ،الشلفالسئيع الشسفي لليىم الدزاس ي3 الظيد مدًس حامعت   -

 هازونمجيد بالخيظيم مع الظيد عميد كليت آلاداب والفىىن الدكخىز3 

 النذوة العلمية:د. عمش بوقمشة سئيس.  

 3 أعػاء اللجىت الخىظيمت 

  .زئيظا............................ عمس بىكمسةد........ 

 


