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 ـرق المختبرف

 قاسـم الفـري المنسق
 اللغة والخطاب والمتخيل.1 .حسن بنعقية ذ. -

- Langue, discours, et imaginaire 

 : دراسات ثقافيةوالخطاب  المجتمع.2 .الوهابيفريد لمريني  ذ. -

 تمعيةالقيم المج :الّداللةوالخطاُب  .3 ذ. أبو عبد السالم اإلدريسي -

 

 ـرأعضاء المختب. 2
 اللغة والخطاب والمتخيل  1الفريـــــق

Langue, discours, et imaginaire 

 1أعضـاء الفريق اإلطــــــار االختصـــــاص المؤسســــــة

 حسن بنعقية Littérature française P E S  الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 حسين فرحاض Linguistique  P H  ورالناظ-الكلية المتعددة التخصصات

 سناء يشو Littérature française  P A  الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 مومن شيكر Littérature française  PP  AA  الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 

 : دراسات ثقافيةوالخطاب  المجتمع2: الفريـــــق

 أعضـاء الفريق ــــاراإلطــ االختصـــــاص المؤسســــــة

 فريد لمريني الوهابي-  P E S  الفلسفة وعلم االجتماع الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 عبد الحميد يويو-  PP  AA  الفلسفة  الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

  عبد الحق العمري -  PP  AA    اللسانيات الناظور-الكلية المتعددة التخصصات

 

ةـة المغربيــالمملك  

ولجامعـة محمــد األ  

رالناظو -الكلية المتعددة التخصصات   
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 القيم المجتمعية :طاُب والّداللةالخ3: الفريـــــق

 أعضـاء الفريق اإلطــــــار االختصـــــاص المؤسســــــة

 يدريسأبو عبد السالم اإل - P H البالغة والنقد الناظور -الكلية المتعددة التخصصات 

 علي صديقي - PA النقد الحديث الناظور -الكلية المتعددة التخصصات 

 يوسف تغزاوي - P A اللسانيات: تداوليات الناظور -ات الكلية المتعددة التخصص

 حادوش لطيفة أ - P H علوم القران والتفسير  الناظور -الكلية المتعددة التخصصات 

 

 : بحث المختبر محاور

 نسانيةنظريات تحليل الخطاب والعلوم اإل -

 األصول الفلسفية لنظريات النص-

 األدب والتخييل-

 متكلمة: الخطاب والهويةهوية الخطاب كذات -

 تقنيات تحليل الخطاب-

 اللغة كملكة سوسيولوجية: مجتمع اللغات المتعددة-

 اللغة والسياسة والتاريخ-

 التخييل كثقافة متعددة األصول:فكرة األدب العالمي-

 الفن كخطاب تخييلي-

 اللغة والالشعور-

 األجناس األدبية والتخييل-

 المتخيل والحقيقة األسس الفلسفية للتخييل:-

 األدب وآليات التأويل-

 األدب والفلسفة في القرن الواحد والعشرين-

 المثاقفة األدبية في ضوء المناهج الجديدة في تحليل الخطاب-

 الظواهر الثقافية المعاصرة في زمن العولمة-

 التراث األدبي العربي في ضوء الدراسات الثقافية-

 مي نموذجاظواهر أدبية معاصرة:األدب الرق-

 مفاهيم النقد األدبي المعاصر:مراجعات في الرؤية الفنية والمنهج-

 بداع من خالل نظريات تحليل الخطابمفهوم اإل-

 قراءات جديدة األدب المغربي الحديث والمعاصر:-

 األدب واألدبية من منظور الدراسات الثقافية المقارنة-

 األدب المقارن والدراسات الثقافية المقارنة-

 الخطاب وفلسفة التأويل-

نص/ : )اللسان/ الكالم/ اللغة/ القديما وحديثا الخطاب أنواعه وأصنافه ومفاهيمه -

 القول/ الجملة/ العبارة/ العالمة/ المعنى/ الداللة...(.

 تحليل مختلف أنواع الخطاب وأصنافه في ظل شروط تكوينه وإنتاجه وإرساله -

 ...وتأثيره

 .ها في إنتاج المواقف المجتمعية وتصوراتها وأفعالها..فاعلية الخطابات وآثار -

 القيم المجتمعية ونظمها وأنساقها ودالالتها وبنياتها... -

ي فنوني... أثر الخطاب األدبي / الفني / السياسي / اإلعالمي / الديني / الشعبي / القا -

 تطوير منظومة القيم المجتمعية.



  

م ظُ ونُ  اب السيميائي المجتمعي بين أنساق الداللةالعالمات والسمات واإلشارات: الخط -

 القيم.

الها واآلليات ... المتحكمة في صناعة الخطابات وإرسواألعراف القوانين والعادات  -

 واكتساحها أو هيمنتها. 

 العالقة بين سلطة اللغة وأنساق الثقافة. -

 العالقة بين سلطة الخطاب وسلطة العقائد. -

 والمجتمع. العالقة بين اللغة -

 .ونظم العالمات العالقة بين البالغة والمجتمع -

 الخطابات والتمويه والتضليل والتأثير السلبي واإليجابي. -

 الخطاب والقصد والتأويل.  -

 والبعد الفني المجتمعي العام. ،البالغة بين البعد العلمي الصارم -

 ...وتقويمه آليات وإمكانات تجديد الخطاب وترشيده -
 

 

 

 


