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قواعد النشر
- 1تعنى جملة "اخلطاب" بنشر البحوث العلمية املقدمة إليها يف
جماالت حتليل اخلطاب يف اللغة واألدب.
- 2يقدم البحث باللغة العربية مع ملخص باللغة االجنليزية ،وجيوز أن
يقدم بإحدى اللغتني اإلجنليزية أو الفرنسية مع تقديم ملخص باللغة
العربية.
- 3تنشر اجمللة البحوث العلمية اليت تتوافر فيها األصالة واملنهجية
العلمية واإلحاطة واالستقصاء والسالمة من األخطاء النحوية واإلمالئية،
ومراعاة اإلشارات الدقيقة إىل املصادر واملراجع .ويشرتط عدم نشرها أو
نشر جزء منها يف أي مكان.
- 4ترقم اإلحاالت يف منت البحث بطريقة آلية،Automatique ،
وتكون هوامش اإلحالة يف نهاية البحث ببنط .)Simplified Arabic( 12
- 5أن ال يزيد عدد صفحات البحث مبا فيها األشكال والرسوم
واجلداول واملالحق عن ( 6000كلمة) وال تقل عن ( 4000كلمة) ببنط
 Simplified Arabic( 13بالعربية و  Times New-Romanبالفرنسية بنط
.12

- 6احلجم  ،21/15بني األسطر ،1هوامش الصفحة  1.5من
اجلهات األربع.
- 7تعرض البحوث املقدمة للنشر يف جملة "اخلطاب" يف حال قبوهلا
مبدئيا على حمكمني اثنني من ذوي االختصاص يتم اختيارهما بسرية
مطلقة من قبل رئيس التحرير.
- 8حتتفظ اجمللة حبقها يف أن تطلب من املؤلف أن حيذف أو يعيد
صياغة حبثه أو أي جزء منه مبا يتناسب وسياستها يف النشر.
- 9تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل جملة "اخلطاب" عند إخطار
صاحب البحث بقبول حبثه للنشر.

- 10كل حبث ال يستجيب لشرط من هذه الشروط ال يؤخذ يف
االعتبار.
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كلمة العدد
الدراسات المتنوعة
ليقدم لهم مجموعة من ّ
يلتقي عدد مجلة الخطاب بقرائه ّ
والثرية من حيث الطرح ،فجاء العدد حافال بمقاربات حاولت استنطاق نصوص
متعددة المشارب نحسب ّأنها ستسهم إسهاما فاعال في تعميق الفكر العلمي
وتأصيل البحث المنهجي.
اهتمت بعض البحوث بمقاربة نصوص سردية ،سعى فيها أصحابها

الديني فيها ،إضافة إلى تفكيك بعض النصوص بحثا
الستجالء البعد التّاريخي و ّ
الرؤى المختلفة للباحثين من جهة
عن حصر تقنيات ّ
السرد فيها ،وهذا ما يعكس ّ
وانفتاح النصوص اإلبداعية من جهة أخرى.

وانفتاح النص اإلبداعي أثار قريحة باحثين آخرين لتحليل نصوص أقل

ألنها أكثر النصوص بعدا عن الواقع
ما يقال عنها إنها نصوص انزياحية؛ ّ
ك شفراتها
وأقربها إلى التّرميز واإليحاء ،وهذا ما يستدعي قارئا نموذجيا لف ّ
واظهار مضمراتها ،فيما رّكز باحث على نصوص شعبية(أراجيز نسوية)

للكشف عما تواري خلفها من أنساق ثقافية تعمل على تكريس الهيمنة ال ّذكورية.

بعيدا عن النصوص اإلبداعية تضمن هذا العدد رؤية جديدة للخطابات

التّراثية ،العربية منها والغربية ،بعضها حاول استقراء مفاهيم تحليل الخطاب في
التّراث العربي ،وبعضها اآلخر أعاد قراءة تراث أرسطو قراءة لم يألفها القارئ
العربي ،وهذا ما أعطى لهذه البحوث قيمة على مستويين :مستوى التّنظير
ومستوى التّطبيق.

لم تهمش هذه المجلة ،كما في األعداد السابقة ،القارئ باللّغات األجنبية ،فقد

قدمت له بحوثا باللّغة الفرنسية وأخرى باالنجليزية تدخل في صميم تحليل
ّ
الخطاب ،بأبعاد حضارية وفكرية وعلمية رصينة.

النقدية ،أو
توسلت
الجدية في إعادة قراءتها للنصوص ّ
ّ
ّ
إن ج ّل هذه القراءات ّ
النقدية من آليات ،حتى
عبر استنطاقها للنصوص اإلبداعية بما تمنحه المناهج ّ
ال يقع شرخ بين المجال التنظيري واإلبداعي.

نأمل أن تكون هذه البحوث سندا للباحثين المبتدئين في بحوثهم ،وحاف از يثير

أسئلة جديدة في مجال تحليل الخطاب يسعى من خاللها باحثون آخرون

اء للفكر اإلنساني.
اإلجابة عنها تطوي ار للبحث العلمي واثر ً

سكرتيرة التحرير :أ /شامة مكلي

