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وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

كلية اآلداب والفنون
قسم اللغة العربية

خمرب تعليمية اللغات وحتليل اخلطابينظم 

امللتقى الوطين

حتليل اخلطاب يف ضوء املنهج التداويل
-من التنظري إىل التطبيق- 

:ديباجة
أساليب الكالم اخلربية واإلنشائية ومعانيهما البالغية من توكيد، وإغراء، وحتذير ووعيد، واستغاثة دتع

قدمياً حتت العربووظائفهما التواصلية كلها من األفعال الكالمية اليت درسها اللغويون...وندبة، وعرض وحتضيض
القدماء ، واليت تتجّلى يف أعمال بعض النحاةلية اليت طبعت جهودهمت التداو 

غي ووظيفته كان أم إنشاًء، وبني معناه اإلبالالرتباط التداويل بني األسلوب خربًا لعنايتهم الكبرية الذين أولوا
.البالغية املتوخاة من اخلطاب" األغراض"و" املعاين"االهتمام بـالتواصلية، مع 

نظور دت وظائف اللغة بتعّدد زوايا النظر إليها، ورغم أمهية كّل وظيفة إّال أّن للغة من املتعدّ لقد 
فالناس ؛هة، ووضعه االجتماعي من جهة أخرىترتبطان مبقاصد املتكّلم من جالتداويل وظيفتني أساسيتني

يؤدوا من خالل  
الوظيفة التعاملية املتمثلة يف دور اللغة يف نقل املعلومات، والوظيفة التفاعلية اليت تبىن : كالمهم وظيفتني مها

.وفقها العالقات االجتماعية، وتتحقق أغراض الكالم
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سامهة يف التعري؛ قصد املانية احلديثة على النصوص العربيةتطبيق املناهج اللسلحماولة ويف 
- الفلسفي- السياسي-اإلعالمي- األديب(واختبار مدى صالحيتها يف حتليل خمتلف أمناط اخلطاب ،املعاصرة
تكوين طلبة ؛ بغيةالعريبقارئهذه املعارف اللسانية إىل المن جهة، ومن جهة أخرى السعي لنقل ...) الفقهي

بإنتاج علمي ألهّم املفاهيم احملورية للتداولية يف ،والعربية بعامة،صةوباحثني يعكفون على تزويد املكتبة اجلزائرية خبا
لعلوم األخرى ، وخمتلف تها بالبالغة اجلديدة واحلجاجعالق

.تيجيات التخاطباحلديث، ونظرية قوانني اخلطاب، وأحكام احملادثة وأفعال الكالم، ملختلف أبعاد اسرتا
:اإلشكالية-2

:حياول هذا امللتقى معاجلة هذه اإلشكاليات
؟عالقة التداولية بفيم تتجلى - 
؟والعلميةآليات املقاربة التداولية للنصوص األدبية واللغويةما هي - 
؟خلارجيةاملنهج التداويل لضوابط حتليل اخلطاب وفق البنيتني الداخلية واستجيب يهل - 
؟التداولية يف العامل العريبما هو مستقبل - 
:هدافاأل-3

:من خاللتطويرها، اللسانية و و النقديةإىل تقومي املنجزات امللتقى العلمييسعى هذا 
التعرض ألهّم املفاهيم النظرية واألدوات اإلجرائية اليت تعني الباحث والطالب على حتليل خمتلف أمناط اخلطاب - 

...الفيلولوجي -األصويل-الفلسفي- اإلعالمي- اإلشهاري- الفقهي- السياسي- األديب- اللغوي
 -

.املتصلة باللسانيات التداولية والبالغة اجلديدة ونظريات احلجاج
.حتليل اخلطابعطاء نفس جديد للدراسات اللسانية و إ- 
.التداولية كمقاربة نصية لتحليل  النصوص الرتاثية واحلديثةفتح آفاق جديدة أمام الباحثني للنظر يف- 

-ديين- مسرحي- شعري-سردي(مبختلف أجناسهالتداولية وحتليل اخلطابيف جمال العلماءتقومي جتارب -
...فلسفي- إشهاري- قانوين-سياسي

:احملاور
يف الرتاث العريب)املقصدية أو علم املقاصد (التداولية-1
ة، اللسانياتالنفسياللسانيات، اللسانيات: صات األخرىتداخلها واالختصا( التداولية والعلوم البينية- 2

)...نطق، الفلسفة، احلجاج، علم الداللة، البالغة اجلديدة، املةاالجتماعي
)الرتاثية(آليات املقاربة التداولية للنصوص  العربية - 3
)العربية والغربية(آليات املقاربة التداولية للنصوص احلديثة - 4
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)املسرحي،الشعري،السردي( األديبتداولية اخلطاب- 5
)الديين- القانوين-الفلسفي-التعليمي( تداولية اخلطاب العلمي- 6

شكري علي         مدير جامعة الشلف. د. أ: للملتقىالرئيس الشريف
حاج هين حممد. د: رئيسة امللتقى

:اللجنة العلمية

:التنظيميةاللجنة
رئيساحاج هين حممد. د
عضوابعداين عبد القادر. د
عضواعفاس معمر. د
عضوازيدور صاحل. د
اعضو كمال الدين عطاء هللا. د

عضوابلقامسي عبد النور: الطالب
عضوالعاين عمر: الطالب
عضوابوحجلة عبد الواحد:الطالب
عضواغريب عبد الرمحن: الطالب
:شروط املشاركة

.ضمن أحد احملاور املذكورةتقّدم املداخالت - 
.صفحة) 15(البحثال يتجاوزجيب أ- 

رئيسازغودة إمساعيل. د
عضواد صاحل بلعيد.أ
عضواشرف عبد القادر. د.أ
عضواد بن عجمية أمحد.أ
عضواوي خلضرقدور قطا. د
عضواروقاب مجيلة. د
عضواتوام عبد هللا.د
عضوابن عريبة راضية. د
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.ت للنشرمأو قدّ أن تتسم املشاركة باجلّدة، ومل يسبق أن نشرت- 
.حيث الدقة، واملوضوعية، واألمانة يف التوثيقمن ، واصفات املنهج العلميمبث االلتزاميشرتط يف البح- 
.وختضع للتحكيم لقبوهلا يف املشاركة،باللغات الثالث العربية، الفرنسية، االجنليزيةتقبل األحباث- 
وخبط ) بالعربية(يف اهلامش12املنت ويف16بقياس(Traditional Arabic)الكتابة خبط -

times new roman)( آليا مع وضع اهلوامش، يف اهلامش10يف املنت و14بقياس
.البحث

:مواعيد هامة
-:15/11/2019.
.من خارج جامعة الشلفبسرية علمية موجزة للباحثني املرسلةضرورة إرفاق البحوث-
mosttalahe.chlef@gmail.com: اإللكرتوين اآليتوانالعنالبحوث علىترسل -

03/12/2019-04:  امللتقىتاريخ انعقاد 


