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 عروض كتب

الرماثان،  .املراهقة في الجزائر. الروابط والعيادات ،راد مرداس يم

  601 عدد الصفحات، 6102

التربُت وعلم الىفظ، ًدىاٌو فُه  ًلترح مزاد مزداس ي على اللارا هخابا في علم

 ، مطألت "املزاهلت في الجشابز، الزوابـ والعُاداث". ًخألف الىخاب مً حطعت فطٌى

طعى ضاحبه مً خالٌ هذا املخزج العلمي إلى أن ًلّدم حطُلت معزفُت حٌى  َو

الترهيز على "املزاهلت ومجاالتها" واملىاغُع املزجبؿت بها لدي هذه الفئت مً خالٌ 

دىاٌو الىخاب أًػا الطدمت العال ت. ٍو كت بسطألت الااميُت والعىف والىساجج سألضٍز

الىفطُت لدي هذه الفئت، والجاهب العُادي عىدها وبعؼ ما ًزجبـ بسطألت 

 الخىاضل الاحخساعي واملؤضطاحي. 

ت مللاربت ظاهزة املزاهلت في  ًلدم الباحث في ملدمت الىخاب جىحااجه الىظزٍّ

عخبره ا "حشء مً سألسمت الاُيلُت الىفطُت والبُىلىحُت والىفطُت الجشابز، َو

الاحخساعُت "، هسا ًخػع هذا املفاىم إلى جفىًُ ابطدُسىلىجي ومعزفي اهؿالكا مً 

املسارضاث الخاضت بالىاكع املخعّدد للسجخسع الجشابزي. وغاًخه في جلً:" حطلُـ 

مً أحل جحدًد املطالً الػىء،وفم ملاربت حعّبر عً اهخسام معزفي والاضخىيافي، 

ترحم  البحثُت والىساجج املعزفُت )أي البرادٌغساث(
ُ
املزجبؿت باملزاهلت والتي ًسىنها أن ج

ت  ٍّ وفم هساجج مفاهُسُت للخحّىالث واملسارضاث الطُاضاث وسألهساؽ الخؿىر

ىهاث الطزاع في البنى الاحخساعُت في مجاٌ الؿفىلت ".  وضِىاٍر

ىّضح جلً مً ًدىاٌو الفطل سألٌو مً ال ىخاب مييلت اليباب في الجشابز، ٍو

ؤهد الباحث على عدم  ت والبنى واملؤضطاث الاحخساعُت. ٍو خالٌ املسارضاث سألضٍز

ف الخعاٍرف " املزجبؿت بخحدًد ماام البنى الخاضت باليباب والتي ال جشاٌ ج ُّ طمجى
ّ
 د

هُيل مؤضطاحي  بيىنها هظام للخفاعل املؤضس ي ". وباليطبت ملزداس ي، ال ًىحد إال 

م الطُاضاث العامت ججاه اليباب، على الزغم مً املياول املخعّددة التي 
ّ
واحد ًىظ

جىاحه هذه الفئت مً الطيان ضىاء ارجبؿذ بالبؿالت أو بالعسل الاّش أو بىلظ 
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الترفُه. وال ًخىكف الباحث عىد هذه الفئت الاحخساعُت بل ًىّضعاا للحدًث عً فئت 

احُت الصحُت والذًً ٌعاهىن مً أمزاع مشمىت، هسا ال اليباب الاّش مً الى

ٌطدثني في جلً فئاث أخزي مثل " سألمااث العاسباث" )وهى ضؤاٌ ًطّىف غسً 

خخخم الباحث الفطل سألّوٌ بعزع  الؿابىهاث الاحخساعُت( والياباث املعّىفاث". ٍو

ملخسثلت في : خسظ "محؿاث إرشادًت" مً أحل ملاربت الظىاهز املزجبؿت بهذه الفئت وا

اغت،  الخييئت الااميُت، الخىاضل املطخحُل، الىضاؾت الاحخساعُت، املسارضت الٍز

الىضاؾت الجطدًت، اللؿبُت املؤضطُت والخيبؤ الاحخساعي. هسا ًدعىها في خخام إلى " 

إعادة ضُاغت ملاام البنى املاخست باليباب وأدائها الىظُفي في ظل املخؿلباث الىفطُت 

ت ". والاحخساعُت  املعّلدة وجزاحع الاجطاالث البيٍز

أّما الفطل الثاوي فُىاكش فُه الباحث مطألت الااميُت والعىف في مزحلت 

املزاهلت مً خالٌ ملاربت علم الىفظ املزض ي، حُث ًىاكش مطألت الطدماث 

الاحخساعُت وضُاكاث العىف والاغؿزاباث الخاضت بالاامش وجلً اهؿالكا -الىفطُت

امللترحت لجىىح سألحدار في ظل جشاًدها العددي. هسا ًدىاٌو في زالزت مً العالحاث 

ت في مزحلت املزاهلت في عالكاتها مع  فطٌى وبالخحلُل مطألت الىساجج سألضزٍّ

عخبر هجاحاا مزجبؿا بسدي فاسىا للطُاق العابلي. هسا ٌيير إلى أضباب  الىضاؾت، َو

ت )مثل الخعلُسُت هظزا الرج -رفؼ الىضاؾت الاحخساعُت  باؾاا باملسارضاث املعُاٍر

اض ي، سألويؿت الثلافُت...(. أّما الفطل الطادص فُخّططه  مسارضت اليياؽ الٍز

عخبره شىال مً أشياٌ "  ًّ املزاهلت َو الباحث ملىاكيت إشيالُت فيل املدرضت في ض

إلغاء الخييئت الاحخساعُت " و" الطلىن الذي ًػفي التراحع ". هسا ضُدخبع جلً 

دىاٌو  بسىاكيت امللارباث العالحُت مً خالٌ فطل ًخّططه لـ" عُاداث املزاهلت " ٍو

يل ربِظ سألمزاع الىفطُت للسزاهلين )الطلىواث العطبُت، والاغؿزاباث فُه بي

ت الجيطُت، الطلىواث املطببت  الىفطُت، واغؿزاباث سألول، واغؿزاباث الاٍى

 لإلدمان والاهخحار، محاوالث الاهخحار والطلىن العىُف(. 

الاجطاالث الاحخساعُت  أّما الفطالن سألخيران فُخّططاسا الباحث ملىغىعي"

ىّضح مً خاللاسا  واملؤضطُت لدي املزاهلين و"املزاهلين والعسل املؤضطاحي"، ٍو

ت لخبادٌ املعلىماث  الحاحت إلى مؤضطاث رعاًت اليباب مً أحل "جىفير أماهً حىاٍر
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وجحفيز ومزافلت إحزاءاث الخحّىٌ الاحخساعي وحعلم سألدوار الاحخساعُت"، هسا ٌعخبر أّن 

 ين جسثل جأمًُىا ودفاًعا غد حاالث الخلطُم الاحخساعي،إمياهُت الخىاضل مع املزاهل

 وهذا ًىؿبم بييل خاص على الفخُاث املزاهلاث.

ًسىً أن ٌييل ول فطل مً هذا الىخاب بسفزده مجاال ملخزج علمي 

آخز)املزاهلت وسألضزة، املزاهلت والخعلُم، علم الىفظ املزض ي للسزاهلين، الطُاضاث 

فئّن الباحث ال ًخّطظ حيزا معزفُا ملىاكيت مطألت  العامت لليباب...(، ومع جلً

: فال معِش املزاهلت في الجشابز مخسازل لدي  املزاهلت مً حُث الىىع الاحخساعي

لت هفطاا؟ وإجا ؾزحذ مطألت   الفخُاث والفخُان؟ هل ًىظز إليهسا احخساعُا بالؿٍز

زابع(، فال ضىرة الجطد في عالكخه بالذاث )وهى ما جسذ مىاكيخه في الفطل ال

 ًسىً اللٌى بأن الخغّيراث الفطُىلىحُت لىال الجيطين مخسازلت ؟...

ما ًلترحه مزاد مزداس ي في هذا الىخاب هى دعىة الضخىياف الؿابع املخعّدد 

 للسزاهلت والتي حطخدعي الؿزح املخجدد لألضئلت البحثُت وباضخسزار. 
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