
 

وتحرك التفكير في إشكاليات التواصل     
بين الناس من زوايا جديدة  وعلى 

نفسية وذهنية جديدة ،  أسس ومفاهيم
 .مثل مفهوم : القصد واالستدالل

تسعى هذه الندوة إلى بحث فكر : " 
غرايس بالتركيز على المفاهيم التي 

وجهت الفكر اللساني والتداولي وجهة 
جديدة وأثرت في النظريات والتوجهات 

الالحقة ، مثل مفهوم : القصد 
 والتأدب. ) الحجاج(واالستدالل

على أن نقارب هذه المفاهيم مقاربات 
نصوص و تطبيقية  مع نصوص يومية 

 .القرآن والحديث

 

 
 
 
  
  

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 بومرداسبوقرة  أمحمدجامعة 

 كلية الحقوق، بودواو

 قسم اللغة العربية وآدابها

 

 

دوة نظم ي  :حول  ن

فكر غرايس : المف اهيم/ األبعاد /   "
 "التطبيق ات

 8502أفريل  52يوم 
 كلية الحقوق المناقشات محمد عيسانيقاعة ب

 بومرداس. جامعة  

 :رئيسة الندوة
 د/ عائشة هديم

 

 
 

 :ديباجة 
بعد السؤال الشهير والجريء الذي طرحه 

 How to do things withأوستن : 
? words 

 كيف ننجز األشياء بالكلمات؟

"  طرح غرايس في مقاله المعلمي  : 
Meaning " "في تاريخ  - " المعنى

سؤاال ال  -اللسانيات والفكر اللغوي عموما
: ماذا يمثل بالنسبة لشخص :"س" يقل جرأة

 شيء ما من خالل ملفوظ "م"؟أن يريد قول 

هذا السؤال دفع اللغة مرة أخرى دفعة داخلية 
) ولكن ليس بالمعنى البنيوي(، نحو 
استبطان حركة الذهن من خالل اللغة ، 

 وحركة اللغة من خالل الذهن.
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 محاور الندوة:   

 / مفهوم المنطق عند غرايس:1

 منطق مرتبط باللغة ودورها في المعرفة.- -

 منطق قريب من العلوم اإلنسانية.- -

 / الحجاج عند غرايس:2

 الحجاج وقيم االعتقاد. -

 الحجاج والبرهان. -

 الخطاب الحجاجي وخصاصه. -

 صد وقوانين التخاطب:/ الق3 -

 التواصل والقصد. - -

 مسارات القصد بين المتكلمين. - -

 السلطة / الحدود. - -

 

 

 برنامج الندوة:

 كلمة رئيسة القسم: د. كيسة مالح -

 كلمة رئيسة الندوة : د. عائشة هديم. -

 الجلسة األولى : برئاسة : د/ عائشة هديم

ة - صدي ق والمعنى عند غرايس :  ال
د.نصيرة كتاب.  -د.كريمة سالمي

 . جامعة مولود معمري. تيزي وزو 

آليات اشتغال القصد التواصلي عند  -
غرايس: د. نصيرة غماري. المدرسة 

 العليا لألساتذة.

االستعارة وقواعد المحادثة: د. نادية  -
 بومرداس.ويدير. جامعة 

 

 

 

 
 

ديمبرئاسة : د/ عائشة ه الجلسة الثانية:  

ني : تجليات المقاصد في الخطاب القرآ -
بومرداسد/ عائشة هديم . جامعة   

اض عند الثوابت الفلسفية لمبدأ االعتر   -
قرشة. غرايس. نماذج تحليلية. د. فازية تي

 المدرسة العليا لألساتذة.

ن عالقة المتَّضم: زهرة عميري -
عة . جامبالمرجعية المعرفية في الخطاب

.بومرداس  


