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  األولالملتقى الوطني 

 " البالغة و حتليل اخلطاابت" حول:
  9201 أفريل 61 ثالثاءيوم ال

 :يدي املشروع  بني  
ظلَّت البالغة َتْشغل حي ِّزًا عظيًما يف حقول املعرفة الفلسفيَّة والنقديَّة 

مرورًا ابلد ِّراسات العربيَّة يف عصورها الذهبيَّة،  واألدبية منذ أرسطو،
وللبالغةِّ عالقٌة وطيدة ابلنَّص .وصواًل إىل التيَّارات األدبية احلديثة

ذا وهله وتشكُّالته الفنيَّة واألدبية والتحليليَّة، األديب يف شَّتَّ َمظاهرِّ 
      .احلديثة تَ ْنصُب البالغة لنفسها مقاًما حمموًدا يف احلقول املعرفيَّة 

و لقد أكد حازم القرطاجين رحابة و سعة حبر البالغة حني قال : 
كيف يظنُّ إنساٌن أنَّ صناعة البالغة يتأتَّى حتصيُلها يف الزَّمن ''

ل أحٌد إىل هنايته مع استنفاد القريب ، وهي البحر الذي مل َيصِّ
 ''.األعمار؟

غايتنا  ،وإذا حاولنا البحث يف جماالت بنيات النص األديب 
فحتما ستظل البالغة الوسيلة اليت  ،صرب أغواره و الوقوف على معانيه

تالزمنا يف هذا البحث  مادامت هناك خطاابت تقال و نصوص 
 ..ترصف .

أن املدارس األدبية و النقدية املتعددة و املختلفة  و املالحظ 
احلديثة  عملت على تكميل الرؤية اليت بدأها الدرس البالغي القدمي 

قت األراء ،و اتسعت طرق فهم اخلطاابت و حتليلها ، و ذلك ،فتفت  

إبضافة نظرايت و آليات نقدية سامهت يف تنويع طرق التعامل مع 
 النص األديب .

مع  رسة الدكتوراه ختصص البالغة و األسلوبية ، ابلتنسيق مد تنظم    
 الوطين األول امللتقى جبامعة تلمسان  خمرب حتديث النحو العريب

 واملوسوم : 

 "البالغة و حتليل اخلطاابت "
ني بدعوة مجيع األكادمييني املختص   امللتقىرئيس ويتشر ف 

  .امللتقىللمشاركة يف هذا 
 دب العريب جبامعة قسم اللغة واأل" يف رحاب  لتقىسيعقد امل

 تلمسان" 

 :امللتقىاتريخ انعقاد 
  م2019 أفريل 16الثالاثء يوم       

 : امللتقى إشكالية
ومن هذا املنطلق يهدف هذا اليوم الدراسي، اإلجابة على 

هل ميكن أن َتْظهر بالغٌة عامَّة جتمع بني ُمْعطيات السؤال التايل : 
ت ؟ و هو كما غة اجلديدة يف حتليل اخلطاابالبالغة القدمية والبال

حول الدَّرس البالغي ِّ وحتليل ُياَلَحظ سؤال منهجي معريف يتمحور 
سر ِّ تغُّيُّ آليات حتليل اخلطاب يف يبحث كذلك يف  اخلِّطَاب، و

 .الدراسات املختلفة
عالقٍة بني البالغة ال  يف -وإلثراء هذا املوضوع سنَ ْبحث 

ما يطلق أو  _لَِّسانيَّات النص" _ غة وعِّْلم النص ِّ والبال ،واألسلوبيَّة 
 :  عليها ابلبالغة اجلديدة

 أهداف امللتقى : 
 _ إعادة استكشاف البالغة العربية  1 

 _ استكشاف آفاق البحث يف البالغة اجلديدة 2

 . _ إبراز طبيعة العالقات بني البالغة و مناهج البحث احلديثة3
 حماور امللتقى : 

 و األسلوبيات البالغة 
 البالغة و احلجاج 
 البالغة و التداولية 

 البالغة و الشعرية
 البالغة و السردايت  

 : لتقىشروط املشاركة يف امل
أن يلتزم الباحث ابملنهج العلمي املتعارف عليه يف إعداد * 

 األحباث . 

صفحة من مقاس  عشرينأال تزيد عدد صفحات البحث عن * 
A4   ص مضغوط قر ويرفق مع البحثCD  أو أن ترسل عن ،

  : التايل اإللكرتوينربيد إىل الطريق الربيد 

Email :lotfi.abdelkarim@gmail.com    

 : benhaddouwahiba@yahoo.fr Email 

أن يرسل الباحث ملخصا خالل الفرتة احملددة ، ال يزيد * 
   .م2019مارس28امللخص عن صفحة واحدة.قبل اتريخ  

ة والوظيفية ال تزيد عن اتية العلمي  ُّية الذ  نبذة موجزة عن الس  * 
 صفحة واحدة.

 م2019 أفريل  01يوم يتم الر د  على امللخصات املقبولة * 
 م2019أفريل 10 يوماملداخلة كاملة  آخر أجل لتقدمي* 
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 عميد كلية اآلداب واللغاتالرئيس الشرفي للملتقى الوطني الثاني: 

 عبد الكريم لطفيالدكتور/  األول: رئيس الملتقى الوطني 

 نور الدين قدوسيملتقى:  الدكتور/ رئيس اللجنة العلمية لل

 أعضاء اللجنة العلمية:

 جامعة االنتساب اسم ولقب األستاذ الرقم

 جامعة تلمسان عبد الناصر بوعليأ.د/  01

 تلمسانجامعة  عبد الجليل مرتاضأ.د/  02

 جامعة تلمسان عبد الجليل مصطفاويأ.د/  03

 سيدي بلعباسجامعة  مالح بناجيأ.د/  04

 جامعة تلمسان د/ محمد طول أ. 05

 مستغانمجامعة  محمد سعيديأ.د/  06

 جامعة تلمسان غيثري سيدي محمدأ.د/  07

 جامعة تلمسان لطيفة عبود/ أ. 08

 جامعة تلمسان بن حدو وهيبةد/  09

 جامعة تلمسان د/ مكي عبد الكريم 10

 جامعة تلمسان عبد اللطيف شريفيد/ أ. 11

 جامعة تلمسان هشام خالديأ.د/  12

 01وهران جامعة  عزوز أحمدد/ أ. 13

 جامعة تلمسان محصر وردةد/  14

 سيدي بلعباسجامعة  مصطفى منصوريد/ أ. 15

 جامعة تلمسان بن جماعي أمينة /أ.د 16

 تلمسانجامعة  حياة عمارةد/  17

 تلمسانجامعة  عبد الحكيم والي دادةد/  أ. 18

 المركز الجامعي مغنية سيدي محمد بن مالكد/ أ. 19

 المركز الجامعي النعامة موساوي أحمدد/ أ. 20

 جامعة تلمسان ليلى حومانيد/ 21
 جامعة تلمسان أحمد إبراهيم الزبيرد/  22

 

يشب  :رئيس لجنة التنظيم :األستاذ  دمحأ ير

د/ بن  د/ حوماني ليلى – بن يحي فتيحةد/  - بن مداح شميسةد/  -

 -د/ ديدوح فرح –د/ سميرة جدايننصيرة  شياديد/-حدو وهيبة

الطالب : بن مريس ي  .الطالب بوعزيز عبد السالم/ الطالب باللي أمين
 (2018/2019)..)طلبة الدكتوراه شعبة الدراسات اللغوية واالدبية() قدور 

       

     


