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                                                الجمهوريّة التونسيّة                                                     
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                                       

 جامعة مّنوبة           
 كلّية اآلداب والفنون واإلنسانيّ ات بمّنوبة             

 ب والحضارة العربّية د قسم اللغة وال          
 

 موضوعه:  ا دولي  ا مؤتمر  دب والحضارة العربية وال  يعقد قسم اللغة
  

 تحليل الخطاب وأسئلة المنهج 

 2023مارس  14/15/16أيام: 

المعنى  ب   العنايةا أساسه  ا جذري  ر  الثاني من القرن العشرين تغي  في النصف  اللسانية  عرفت الدراسات  
وال شك  في    .يجة ما تراكم من بحوث فلسفية واجتماعية ونفسية وأدبيةتالذي أغفلته البحوث السابقة، وذلك ن

دراسة اللغة في ذاتها إلى  ب إذ تحول االهتمام    ،في هذا التوجه  اكبير   ادور لعبت  اكتساب اللغة    أن مباحث 
هداف وظهرت مصطلحات جديدة من قبيل كيفية إنتاجها وتلقيها. فتنوعت المقاربات بتنوع المنطلقات واأل

 ."تحليل الخطاب "و  "اللسانيات النقدية"و" تحليل المحادثة"و "لسانيات النص "و  "نحو النص "

أن نجد فإننا يمكن    ،القرن الماضي  ثمانينات بذاته منذ    إلى االستقاللتحليل الخطاب  سعي  ورغم  
اجتهادات زليغ هاريس وإميل بنفنيست وغيرهما    مث لت ستينات. و المنذ    تبلور هذا الحقل بمفهومه الحالي  آثار

المبحث ترسيخ  التي ساهمت في  األولى  االتجاهات   التداوليةعم قها  و   ،هذا  البحث في ميدان  وفي   تطور 
 مختلف العلوم المجاورة.

  ودومينيك منغنو أن هذا المجاَل، أي تحليل الخطاب "فن حديث العهد نسبيا"  شارودو ويرى باتريك
مستقال ومتميزا، وإنما هو خط َيْعبر  حقال معرفيا  الباحثين    بعض وال يعتبره    .(43)معجم تحليل الخطاب ص  

د وأن اللسانيات وعلم االجتماع وعلم النفس واألدب والتاريخ. ومن ثمة ليس بالمستغرب أن ينمو وأن يتج د 
 .  األخرى تتفر ع اتجاهاته وتتنوع مقارباته مادام منفتحا  على إنجازات الحقول المعرفية 

  إمكانية تقسيميقول ب"فان دايك"    وهذا ما جعلتنوعت    المقاربات المنهجية في التحليل  الثابت أنو 
تحليل الخطاب إلى معالجة تتضمن تحليال معمقا للنص يرتكز أساسا على السمات اللسانية للنص، ومعالجة  

االلتزام بأحد المنهجين، ألن كال منهما يكمل اآلخر " فمن ناحية،    دون ثانية تستند إلى النظرية االجتماعية.  
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مي االجتماعي، ومن ناحية أخرى ال  إن أي تحليل للنصوص يريد أن يكون ذا شأن من منظور التحليل العل
ما يحصل عندما    يمكن التوصل إلى فهم حقيقي للنتائج االجتماعية للخطاب من دون النظر عن قرب في

"فاركلوف" أن تحليل الخطاب ال يقتصر    ى ير و   .(21)معجم تحليل الخطاب ص    يتكلم الناس أو يكتبون 
يه  " يتأرجح" بين التحليل اللساني وما يسم    ، بلتماعيلنصوص وال على التحليل االجعلى التحليل اللساني ل

   الممارسة االجتماعية. يقصد بذلك( و order of discourse الخطاب" )  نظام"
 يمكن أن نذكر: هذا المؤتمرومن بين المحاور التي نريد طرحها في 

،  ألدبوالفلسفة، وا،  اللسانيات بليل الخطاب  : صلة تحتحليل الخطاب بوصفه اختصاصا بينيا- 1
 وعلوم التواصل.

د المناهج - 2  تحليل الخطاب وتعد 
 استراتيجيات تحليل الخطاب -3
 تحليل الخطاب وآفاق التطبيق - 4
 التحليل النقدي للخطاب، النظرية والتطبيق -5
 . ، ونظرياتهفي أطر تحليل الخطاب ومناهجهالعربية أثر الخصوصيات اللغوية والثقافية -6
 ة الغربية في تحليل الخطاب. نقد المركزي  -7
 نقدية لإلسهامات العربية في تحليل الخطاب. ات مراجع تقديم   -8
 تحليل الخطاب في التراث العربي.  التعريف بجذور -9

  :المشاركة
 . 2022ديسمبر 10 كلمة( في أجل ال يتجاوز 500و   300ترسل الملخصات )بين  -
 يرفق الملخص بسيرة ذاتية مختصرة  -
 . 2022ديسمبر  18  قائمة االختيارات المبدئي ة في أجل ال يتجاوزُتضبط  -
 . 2023فيفري   24يرسل الباحثون أعمالهم النهائي ة في أجل ال يتجاوز  -

 
ة بكتابة المقالتقنية إجراءات    :خاص 

 ُتكتب الهوامش في أسفل الصفحة.  -
 .  يتغي ر رقم الهامش بتغي ر الصفحة -
النحو   - الهامش على  المؤلف، التالي:ُيكتب  النشر، الكتاب، اسم   الطبعة، التاريخ،  المكان،  دار 

  الجزء، الصفحة.
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  ُيرفق المقال بقائمة المصادر والمراجع. -
 للهامش. 12للمتن و   Simplified Arabic  14يعتمد خط  -
ا بالن دوة، -   لم يسبق نشره من قبل. يكون المقال خاص 
   ُترسل األعمال على البريد اإللكتروني الت الي:  -
- analysedediscours2023@yahoo.com 

 0021698544682الهاتف :   -
 

 نية عبيدي أ م  : تنسيق

العريبي. أ. حنان بالشاوش. أ.ريم    أ. سمير سحيمي. أ.فتحي جميل. أ.وساماللجنة المنظمة:  
 . الهمامي

  - أ.عبد السالم عيساوي   - أ.لزهر الزناد   -  أ. محمد الشاوش  -أ.محمد خطابي   اللجنة العلمية:
أ.هشام القلفاط.    -أ. خليفة الميساوي   -   أ. عماد عبد اللطيف  -محمد الصالح البوعمراني   أ.

-أ.مختار فرحات أ. أحمد القاسمي _  - سحيمي    . أ.سمير-أ.عادل خضر  -أ.نورالدين بنخود  
  .نادية بوشهيوةأ. -أ. فرح زعيم 

قسم اللغة واآلداب والحضارة   ويتكف ل،  واإلنجليزي ة والفرنسي ة العربي ة هي مؤتمرال لغات  -ات:  مالحظ
  العلمي ة.  اللجنة موافقة بعد  المقد مة الحقا األعمال العربي ة بنشر

 .إلى األستاذ محمد الشاوش مؤتمرتهدى أعمال ال -                   
 

 : األستاذة منية عبيدي مؤتمر منسقة ال 
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