الورقة العلمية
"اخلطاب املوسيقي وسؤال اهلُويّة"
يُشكل اخلطاب ظاهرة يف عامل التواصل االنساني قامت عليه
حياة االنسان يف كل الثقافات وعلى مر األزمان .ويٌعترب مفهوم
اخلطاب من املفاهيم اليت أثبتت جدارتها وفرضت نفسها يف عصرنا
احلاضر يف خمتلف العلوم واملعارف املعاصرة.
وقد استأثرَ مبحث حتليل اخلطاب بنصيب وافر من اهتمام
الباحثني والدارسني باعتباره جماال معرفيا منفتحا على حقول معرفية
خمتلفة وحميطا بها كعلم النفس وعلم االجتماع واللّسانيات والفلسفة
واملوسيقى والفنون وغريها من العلوم اإلنسانية األخرى املتدخلة يف
تكوين الذات املنتجة للخطاب.
وقد تعدّدت الدالالت واملفاهيم اخلاصة باخلطاب بتعدد
جماالت الدارسني وختصّصاتهم مما أدى إىل فرض كل حقل معريف
مسلّماته وإشكالياته على املفهوم .ويتميز اخلطاب بأشكاله املختلفة
بقدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل الوعي والتأثري على
اجملتمعات قصد اثبات هويّة هذه اجملتمعات وحتديد إطار ناظم
يتحرك فيه مفهوم اهلويّة واشكالياته املرتاوحة بني الكونية
واخلصوصيّة والثبات والتحوّل.

ويعترب اخلطاب املوسيقي من أبرز أنواع اخلطاب واألنساق
التواصلية اليت ختتلف شكال ومضمونا عن بقية أنواع اخلطاب
األخرى ،له منطق داخلي ومراجع تأثري ومفاهيم ومصطلحات خاصّة
به تبيّن أصالته وتفرده وقدرته على التعبري والتواصل وبناء املعاني
والدّالالت وحتديد اهلُويّة .وقد أفرزت عديد املدارس واالختصاصات
عدة مقاربات منهجية لتحليل اخلطاب املوسيقي متداخلة فيما بينها
كاملقاربة اللسانية ،واملقاربة النفسية ،واملقاربة االجتماعية-الثقافية،
واملقاربة السيميائية البنيوية وغريها.
ويف إطار حداثة دراسة اخلطاب املوسيقي يف فكرنا العربي
املعاصر وتنامي أزمة اهلُويّة ،اضافة اىل ندرة الدراسات امليدانيّة
وحاجتنا اىل تطوير املزيد من املناهج التحليلية ملثل هذا اخلطاب،
يتنزل هذا امللتقى العلمي بعنوان "اخلطاب املوسيقي وسؤال اهلُويّة"
يف حماولة إلدراج مبحث حتليل اخلطاب املوسيقي يف صلب
االهتمامات النصيّة النظرية والتطبيقية .وعليه تكمن املواضيع
الرئيسيّة هلذا امللتقى:
 .1ماهية اخلطاب ومقوّماته.
 .2مناهج حتليل اخلطاب املوسيقي وآلياته.
 .3سؤال اهلُويّة بني الثابت واملتحوّل.
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