الورقة العلميّة
يُعترب مصطلح "اخلطاب" من املفردات اليت حتظى باهتمام بالغ منن بلنا اللنا يف ل العلن م
اإلنسانيّة نظرا لت اتر ت ظيفه ل جماالت خمتلفة كاألدب والدّين والفن ن ...فنالو ب ون د اطناب
أدبي واطاب ديين وآار فنّي ...حييلنا تما إىل التسنال ننن ماهيّنة هناا املصنطلح وننن مروننة
تزاووه مع خمتلف هاه االاتصاصات وغريها ،وت ظيفنه بطنرخم خمتلنف اانتوا اواينا النظنر إىل
مكن ن اخلطاب وجتلياته.
إنّ التّعرا نلى ماهية اطاب ما أو كين نة وو ده ميرّ بالضرورة نرب "املواربنة األنط ل ويّنة"
إلدراك ويوة وو ده مبا ه م ون د .واليفّابن أنّ وون د هناا اخلطناب أو اك يتدكمند منن انو
"وظيفته اإلسناديّة" اليت جتمع ب املُسنِد واملُسنَد إليه؛ فهاه ال ظيفة هي اليت جتاّر بصنفة فعليّنة
"بصديّة اخلطاب" اليت يسعى اللا ث إىل حتليلها من او الرتكيز نلنى اخلطناب بك ننه ظناهرة
معيّنة تست وب املو ظة والدّراسة لل ل ج إىل املعنى اللاطن فيها ثن تفسنريه وتدويلنه ننرب مواربنات
تنظرييّة وحتليليّة ختتلف بااتوا ن نيّة اخلطاب.
وبد ساهم الدورة األوىل للمؤمتر الدولي

"اخلطاب امل سيوي وسؤا اهل يّنة" ل ترسني

هاا املنحى اللحيفي من او تودي العديد من احملاضنرات العلميّنة الويّمنة النيت متحن رت أساسنا
ماهيّة اخلطناب ومو ّماتنه ،منناهل حتلينا اخلطناب امل سنيوي وآليّاتنه ،اخلطناب والتونيّنات
احلدييفة وسؤا اهل يّة ب اليفاب واملتح ّ .
وملزيد التعمّق ل هاا امللحث العام أي "اخلطاب امل سيوي وسؤا اهل يّة"  ،ارتدينا ختصيص
ثوثة حماور وديدة لللحث ل هاه الدورة اليفانية اليت من شدنها أن تفتح اجملنا لطنرإ إشنكاليّات
وديدة تُعنى باخلطاب بصفة نامة واخلطناب امل سنيوي بصنفة ااصّنة .وتنتلّّص هناه احملناور ل
اآلتي:
 جدليّة التنظري والتطبيق يف اخلطاب. اخلطاب املوسيقي و الصناعات اإلبداعيّة". -أيّة هويّة للخطاب املوسيقي يف تونس.
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