
 

 

 اللغة والحجاج
 الوجود والحدود

  4112رديسمب 15 يوم:

 ،بكلية اللغات واآلداب ينظم مخبر الخطاب الحجاجي، أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائر

 15الثاني حول: اللـغة والِحجـــاج، الوجود والحدود، يوم:  اليوم الدراس ي الوطني ،جامعة تيارت

 .  4102ديسمبر

 اإلشكالية

التي تنجّر عن القدرة  يتحقق الخطاب الحجاجي بفضل ُبناه الحجاجية ذات الطبيعة اللغوية

تتضمنه من قوة  التواصلية التي يتمتع بها اإلنسان، والتي ال تتمظهر إال من خالل اللغة بفضل ما

  مما يمثله القول دون غيره من وسائط التواصل األخرى.
َ
 حجاجية،انطالقا

منه بوصفه خصيصة لغوية يهدف املتكلم بفضلها إلى بيان ما يتض -وعندئذ يكون الحجاج    

ممارسة  لفظية قائمة على استصفاء روابطها ومكوناتها ذات الطبيعة  - إقناعاالقول إفهاما أو 

 التداولية.

د بل تنحصر ماهية الحجاج   
ّ
في اإلطار اللغوي البحت، مما يدفع  -الذي نتوخاه  -هكذا تتوط

ح أحد الخصائص التساؤل عن سّر ارتباط الحجاج باللغة إلى درجة أنه أصبالخوض في بنا إلى 

إلى أّي مدى يمكن للحجاج أن يعّول فواإلمكانات املتاحة لتوصيف الحجاج انطالقا من لغة خطابه، 

 على اللغة الطبيعية بوصفها فعال للكالم حتى يحقق وظيفته التي سيق ألجلها.

وملعرفة دواعي هذه التساؤالت وفك شفرات هذه اإلشكاالت ارتأى مخبر الخطاب الحجاجي   

  ن ينظم يوما دراسيا يقارب فيه أطروحة:أ

 

 

 



 

 

 

 ضمن المحاور التالية:
 مفهوم نظرية الحجاج في اللغة.       المحور األول:

 الساللم الحجاجية. -                     

 الترابط الحجاجي. -                     

 الحجاج في اللغة العربية.         المحور الثاني:

 الروابط الحجاجية في اللغة العربية. -                     

  تطبيق نظرية الحجاج في اللغة على نماذج من النصوص والخطابات. -                     

       :تنظيمالمقتضيات    
 .ضرورة التزام المشارك بمحور من المحاور السالفة -أ 

 .إللكترونيعبر البريد ا  4112ديسمبر 10إرسال ملخص البحث : قبل  -ب

 .  4112ديسمبر 10 اإلخبار بقبول البحث: -ج

 .  4112ديسمبر 11المشاركة من قبل الباحث يكون قبل يوم:  تأكيد -د

في  11في المتن و 12( قياس Traditional arabicبخط) ة بعد عرضهفي نسخته االلكترونيسلم البحث كامال ي

 .الهامش

 labo.etude2015@gmail.com        :                 االلكتروني البريدعبر المداخالت ترسل 
 

 . مخبر الِخطاب الِحجاجي أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائرأو تودع لدى أمانة 

  

 أصوله ومرجعياته وآفاقه في الجزائرمخبر الِخطاب الِحجاجي  أعضاء

 اللجنة المنظمة                                           

 خبرممدير ال                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:الالكترونيdj_benichou@yahoo.fr
mailto:الالكترونيdj_benichou@yahoo.fr
mailto:labo.etude2015@gmail.com

