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 للمساهمة دعوة

 الكتابات الحائطية في السياق املغاربي

 أصوات الهامش

 

 /سيما/كراسك2كريم، جامعة وهران وراس :ثنسيق

 

ت واملىلىصاثظلذ الىخاباث الحائطيت   حيث ،باالهخماموجحظى ألاهظاس  لطبحسخمىز غابش ألاصمان وإلى اليىم  الّصخٍش

لعلىم باليسبت لفائذة خاّصت  راث اهلعّذة حساؤالث خالٌ الفضاء والضمً  وبشوصها مًتها دًمىم املماسساث فيهزه ثير ج

 إلاوساهيت والاجخماعيت.

 

إلادسان في السياق املغاسبي، فزلً ألّن املىضىع  وصعبت مفهال عسيرةعاصشة املإرا واهذ مماسست الىخاباث الحائطيت 

لت وافيت مً مىظىس الطشق  ً   والاستراجيجياثلم ًخم أصيلخه بطٍش جىذها في الفضاء التي ٌسخذعيها واملضامين التي 

ما ٌسعى إليه هزا العذد الخاص ملجلت إوساهياث والزي  وبعمم. رلًجىمً الفائذة مً أهميت جحليله  العام. وهىا

ت لالحضيل إحذي الخعابير الفعليت للخغيراث  الىالميت التييهذف إلى حسليط الضىء على هزه الظاهشة  والثلافيت غٍى

 .يتسبابلذان املغال في والسىسيىمياهيت

 

 الحائطيت أهثر  أصبحذ مماسست الىخاباث
 
 ،الخبيناس مً خالٌ الشغبت في ثفي الفضاءاث العامت، خاّصت أّنها ج حضىسا

الٌ رلً خمً  "ججشف" زلافيت ومصادفاث الحياة اليىميت. وهيحشواث اجخماعيت وسياسيت و  اهبثلذ عًوفي وىنها 

 للعيانيّ الخمعً فيها ليخضح رلً جل. ًىفي والخطاباثاللغاث والشمىص 
 
 .ا

 

ً   الاجخماعي ٌسخحم هزا الفعل تالّسشدًاث  ٌم مً خالجس  ىضف وٍ  املعّلذ أن   دبياثوألا  (Orlandi, 2001) الحضٍش

ٌعشضها في الفضاءاث العمىميت الىجه الخفي للحياة الاجخماعيت الخاضعت ملعاًير  التي (Billiez, 1998)حائطيت ال

املعاش مع البحث في ًمىً سؤٍتها في املجاٌ أًضا إلى اسخىضاف عميم للخىصيماث التي  في رلً ًذعى  معيىت وهى 

 وهزلً غاًاتها. ،ساساتها وسمىصها وأدواتها وميزاتهامأصىلها و 

 

 لبعض -الىسم غشافيتي)يالها الىخاباث الحائطيت على اخخالف أص جمثل
 
فىىن الضاسع( في السياق الجضائشي مىضىعا

 جخماعيتالا وخاّصت في اللساهياث  الاجخماعيتالبحىر في العلىم 

(Ouaras, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 ; Si Hamdi, 2014 ; Bedjaoui, 2018 ; 
Hedid,  2015) ت ا، لموعلى الشغم مً الضغف الزي عشفخه هزه الظاهشة اللغٍى  الاهخمام بالحللًخم  مؤخشًّ
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 بلليل مً  هزا الاخير  ولم ًحظى باللذس اليافاملغاسبي 
ّ
ي حضيل مماسست تال العالماث هزه مً حيث الخحليل ورلًإال

ت راث داللت -سىسيى  عً حعليذاث مخعذدة ألابعاد في الحلل الاجخماعي املغاسبي. حعبر بضيل مباصش لغٍى

 

لخخصصاث حٌى خصىصياث ووظائف هزا الفعل لبش افي جفىير ع ضشوعللسييىن هزا العذد الخاص مىاسبت وعليه، 

إن ألجل رلً  .يتسبابلذان املغالالتي هشاها في الفضاء العام في و الخطابي للعالماث  اللغىي ومسائلت املذي الّذاللي

ت  فلط ال ًىمًالخحذي الزي هشفعه هىا  مً حيث وىنها مجشد صيل للخىاصل أو في وصف هزه املماسست اللغٍى

اث، بل في جحذًذ وجحليل م
ّ
، التي جثاس مً أجل أن جبلغ غاًتها ورلً مع مشاعاة الاستراجيجياثخلف خللخعبير عً الز

ت والسىسيى اجيتزلافيت وإلاًذًىلىج-ألابعاد اللغٍى  إلخ. والجغشافيت، يت والهٍى

 

ت )التي لم جحظى في هزا العذد البحث في ه الشاغبين في املساهمت مً هيخظش  اليافي باالهخمامزه املماسست الّسىسيىلغٍى

 سيؤديالتي و  في الىلاصاث العامت وأحياها حتى في ألاوساط ألاوادًميت( مً حيث هي مىضىع دساست كائم في حّذ راجه

جفىيً الحّس املضترن الزي ًجعل مً اليلمت على الحائط حعبيرا هامضيا لهزه جبينها إلى جحليم الهذف املخمثل في 

مً حيث وىهه مماسست و دىاوله، جمً أجل وضعه في دائشة املسائلت العلميت التي  ورلً الجماعت الاجخماعيت أو جلً،

ت والذالليت ال الذًىاميىياثالىضف عً هىا ٍمىً و  اجخماعيت معلذة. ٍت مً أجل فهم ضشوس إلازىىاجخماعيت واللغٍى

 الحلل الاجخماعي في البلذان املغاسبيت في عمىمها.

 

، إر ًبلى تحصٍش وهي ليسذس الخاليت، حاو ٌسعى هزا العذد مً مجلت إوساهياث إلى سبط املساهماث املىخظشة بامل

 :ىضىعاملالباب مفخىحا أمام إسهاماث أخشي جشجبط ب

خ وميزاث مماسست الىخاباث الحائطيت في السياق املغاسبي-  .جاٍس

ت-  .الىّخاب والذعاماث واملىاكع التي جيضش هزه املماسساث السىسيىلغٍى

 .اللغاث والشمىص املعخمذة في مماسست الىخاباث الحائطيت-

 اصاحتها.مالث حمىاجهت الشسىم الحائطيت في -

ت مً مىظىس ال ألاوسامخطاباث - لي بثالحضٍش
ّ
 .والخل

 أسصفت الىخاباث الحائطيت. سبلالاصطالحيت و  الجىاهب-

ت.-  الخجلياث الفىيت في الّساحاث الحضٍش

 .الحائطيتالخىاصل الاجخماعي على مماسست الىخاباث مىاكع أزش -
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جلت مليضش ال معاًيرحسب  9201 جويلية 51كبل ، مً أجل املساهمت في العذد، ًشجى إسساٌ امللاالث امللترحت

 "اوساهياث" )أهظش املىكع إلالىترووي

auteurs-aux-https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/notes 

 الي:الخ والشابط insaniyat.crasc@gmail.comعلى العىىان 
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