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الجنس "موضوع  "هاإعالمو هاوثقافات المتوسط منطقةلغات " في دورته الخامسة مر الدولييتناول المؤت

 ركزت ( 0202، 0202، 0200، 0202)السابقة  المؤتمر دورات ، علًما أن"والذوق والرائحة واللون

 تداولها وتطورها في اللغة والخطاب والنصوالتصورات ووالمعاني  دراسة البنيات علىبشكل عام 

ً  هذه ، تولي الدورة الخامسةوبغرض متابعة دراسة هذا الحقل العلمي.  وسائل اإلعالم وكذلك في  اهتماما

ا  .المتوسط منطقةفي  الجنس والذوق والرائحة واللونمفاهيم ب خاصًّ

 درا اإل تنتمي إلى معجمو لعامةال يتجزأ من المفردات ا تشكل جزًءاهذه المفاهيم  أن معروفمن ال

 الفضائية والزمانية السياقاتب على صلة وثيقةو معقدةثقافية  وبنياتاجتماعية  ظواهر أيًضا لكنها، الحسي

ممارساتها وتنظم  رموزها وقيمها وتبني وتعريفاتها معانيهاكسبها ت  و المفاهيمهذه تحدد سياقات . الثقافيةو

 .وتحدد رهاناتها

، بتعدد فضاءاتها وانتماءات سكانهاالمتوسط  منطقة ، تشتهرالدولي التبادل التجاريات والحضارملتقى 

ي، ااألزرق واألخضر في مصر، واألحمر في بومبوفي صور،  األرجوان) األوانهوتنوع أجناسها و

 ا، وروائحهاونكهاته ا بتوابلها، وأطعمتهاأريجهتمتاز بو، (ميكونوس وتلوين في المغربفي الزعفران و

. اوهوياته اوذاكرته اوتراثه اومعتقداته اوثقافاته ابلغاته منطقة ثرية هي باختصار،. ا ومناخاتهاهاتونبات

شاي )األقصى والشرق األدنى  حضاراتمن  تجعلها قريبةالخصائص المميزة لمنطقة المتوسط وهذه 

ومعادن  الزنوجوفن  قيالنحت اإلفري)إفريقيا  حضارة منكذلك و (الخ.. توابل الهندالصين وخزفه، و

وملتقى الشرق المتوسط مهد الحضارات القديمة  منطقةما يجعل من  .(الذهب وصفائح النحاس في البينين

على المنتوج تأثير مباشر هذه الخصائص ول. الحداثةمع األصالة نقطة التقاء و الجنوبوالشمال و والغرب

 والذوق   الجنس   تصورهموتنعكس على والجماعي، الفردي  يين، على المستوالثقافيواللغوي واالجتماعي 

 .واللون   والرائحة  

 ابكل أبعاده الداللية لغوىً ) هومراحل تطور ،مفهوم الجنس يصبو هذا الملتقى العلمي إلى االهتمام بمعايير

والخطاب تأثيره المباشر وغير المباشر على اللغة استجالء و...( اوبشريً  اوسياسيً  اوإعالميً  اوأدبيً  اوخطابيً 

ولئن نهتم بدراسة هذا المفهوم الذي يندرج في أطر نظرية واختصاصية علمية، . والنص بتنوعه وتعدده

ولهذا السبب، إضافة إلى التركيز . نه ال يزال يثير جدالً ومواق  ووجهات نظر متضاربة ومتناقضةألذلك 

ً  هذا المفهوم، توليإظهار دالالت وبغية  لجنس االجتماعيا دراسة على  بالجنسهذه الدورة اهتماما

 وعلم اآلثار وعلوم اإلعالم والتواصل( بكل فروعها)اللسانيات و يفي األدب المكتوب والشفو واستخدامه

 .الخ.. الفنونو

والفنون اآلثار والتاريخ و اللسانيات واآلداب)إلنسانية واالجتماعية لباحثين في العلوم ايدعو هذا المؤتمر ا

في هذه  التي لم يسبق نشرهامناقشة أعمالهم إلى تقديم و( والتواصل، الخاإلعالم ونفس وعلم الاالجتماع و

 .المجاالت

 :المؤتمر محاور

خاصة : والتوابل طريق الحرير) لهم عالقة سكان المتوسط والمناطق المجاورة إشكالية دراسة -

مصادر العمال واألمن خالل دراسة  بالجنس والذوق والرائحة واللون( الهند والصينإيران و

 .والتراثيةوالنصية والتاريخية  الخطابية

وما هو  ، لغويًّا، بين هذه المناطقما هو مشتر  بإبراز ونماذجها هذه المفاهيم" قواعد" صياغة -

 .لكل منها خاص

 .وكيفية وصفها المواضيععن هذه  المتوسطلغات  طرق تعبيردراسة  -

 .س والذوق والرائحة واللونللجنوالرقمي والفني  التعبير اإلعالمي دراسة -

دبية األو لغويةالوجتماعية االممارسات بال ربطها من خاللمفاهيم ال من المهم جدًّا أن تتم دراسة هذه

. اثقافيًّ  ومختلط ومتنوع وثري مشتر  عيش المتوسط كفضاء منطقةعكس صورة لت عالميةاإلفنية والو

وعالقاتهما بالجنس والذوق ة اتيالهويو بينيةماالثقافة ال مفهوم لمساءلةفرصة ال هذا الملتقى العلمي ويتيح

 .والرائحة واللون
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