إنسانقات

سددم ،76جاغػيم-معارسم،1025مص.م80-67

حاج مؾقاني  :عـاصر لدرادة املؼاولني الثؼافقني والتّجارب املسرحقة يف الـظام
الؽولونقالي ما بني  0591و 0591يف اجلزائر

متقز ماظـشاط ماٌلرحي مباىزائر ،مبعد مايرب ماظعاٌقة ماظـاغقة ،مبؿطوؼر محرطؿني مظؾؾثم
واظؿقلقس مباظػن ماٌلرحي:مزفور مجقل مجدؼد معن ماظػـاغني ماظذؼن مبعـوا ماٌلرح ماظعربي -مطؿام
أصطؾحمسؾىمتلؿقؿهمآغذاك-موعشارطؿفممذقؽامصشقؽاميفماظؿعؾؽةماظورـقةمعنمجفة،موعنمجفةم
أخرى متـوع ممماردات ماٌلرح ماظيت موؾت ميف مأوداط ماظؿعؾقم ماظشعيب ماظػرغلي مباىزائر مععم
غظرةممتقزتممبؾادئماٌلرحماظشعيب.محاصظمػذانماظؿقارانمسؾىماٌؾادالتمعنمخاللماظؿؽوؼن،م
اظرتطقب ماٌلرحي ماٌوحد مويف ماخؿقار ماٌراجع معع مإؼضاح مأوجه ماالخؿالف مسؾى ماظصعقدؼنم
اىؿاظيمواإلؼدؼوظوجي .م
ؼشدد ماظلقاق ماظلقادي ميف متؾك ماظػرتة مسؾى مرصع ماظرػاغات ماظـؼاصقة ،محيػز مأحقاغا مبعضم
االخؿقاراتماىؿاظقةموؼردممحدودماظطوباوؼاتماٌؿػقمسؾقفا .م
الؽؾؿات املػتاحقة  :ماٌلرح ماظشعيب م -محرطة ماغؿصار مايرؼات ماظدميؼرارقة م -مطوردوم
اظرازيم-معصطػىمطاتبم–مباؼالكم-مػارعوغؿقي.

كفقـة بوعـان  :مجالقة كتابة التاروخ :دوـامقة جدودة لألدوار والرّهانات يف
رواوة "وال بأيّ مؽان يف بقت أبي" و "اختػاء الؾّغة الػرنسقة" آلدقا جبار

ؼؾؼى ماظؿارؼخ ،مطػضاء مظؾكطاب ماألدبي م ،-معُلؿدسى مو معُراجعًا مدائؿًا معن مررف مآدقام
جؾار :مإدخال ماظؿارؼخ ميف مأسؿاهلا ماظروائقة معرتؾط مبؿقدؼث ماٌاضي ،مباألخص محول ماظػرتةم
االدؿعؿارؼة .م
صقرطة ماظؿارؼخ معؿواجدة مبشؽل مطؾري ميف مرواؼة م"اخؿػاء ماظؾغة ماظػرغلقة" موتػرضفا مبؼوةم
حرطة ماظؽؿابة ماظيت متلاػم ميف مهدؼث مأحداث ماىزائر مبإسطائفا مبُعد مذطرى ماألحادقسم
واظرشؾة .م
صإديمأيمحدّمتؿؿادىمأبعادماهلوؼةماٌـشؼةمواىزائرماٌشوػةم؟"صػيمالمعؽانميفمبقتمأبي"م
غؽؿشفمرػؾة،مثمّمذابةمعؿعطشةمظؾقرؼةمواالدؿؼالل،مدعقدةمباالدؿفابةمإديماظؿؼاظقدماٌؿوارثةم
وباظؿفربةماظيتمتعقشفامبشؽلمعؾفر،معشؿّؿةماظػؽرمبنيماىزائرموصرغلا:موػؽذامصإغـامغؽؿشفم
يف مػذه ماظرواؼة مذاطرة ،مرؤى معؿعددةمحقةمظؿارؼخ ماىزائر مسؾى محدّ متعؾري مطاثرؼن معقؾؽوصقؿشم
رؼقو .م
الؽؾؿات املػتاحقة  :ماظرواؼة م– ماىزائر  -ماظؿارؼخ/رؤى متارخيقة م -مذاطرة/ذاطرات م–م
آدقامجؾار.

وافقة بن مسعود  :دقؿقائقة الؾّون وادرتاتقجقة الدّاللة يف رواوة "أهل
البقاض" ملبارك ربقع

هاول مػذه ماظدرادة مععاىة مادرتاتقفقات مإدراج ماظعامل ماظؾصري ميف ماظـصوص ماظؾػظقة،م
وضد ماخرتت مرواؼة م"أػل ماظؾقاض"مٌؾارك مربقع معن مأجل مإبراز مذظك ،مصـاضشت ماظعالضات ماظيتم
تظفر مبني ماظعامل ماٌادي مواٌؿكقل موطقػقة موؾقفا ميف مظغة ماظرواؼة.مإن ماغؿؼال ماظؾون معن معادةم
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صقزؼائقة مإدي مطوغه مسـصرا معن مسـاصر ماظعامل مايؽائي ميف ماظرواؼة ،مجيعل معـه معؤثرا مأدادقا ميفم
علار ماظرباعج ماظلردؼة ،موعوجفا مظؾقرطة ماظدالظقة مداخل ماظـص.مأباغت ماظرواؼة ماٌدرودة مسنم
متػصالت مأوظقة مظؾون م(األبقض م -ماألخضر -ماألرير)؛ محقث مسؿؾت مػذه ماظـالثقة مبصػؿفام
حمرطا مأدادقا مظؾعواعل ،مباإلضاصة مإدي مبرجمة ماظؼقم ماظدالظقة مظؾـص ماٌرتؾطة مباظلقاق ماظـؼايفم
ظألظوان.متؿؿـلمصائدةمػذهماظدرادةميفماظؿعرفمسؾىمادرتاتقفقاتماظرواؼةماٌشؽؾةمظؾعاملماٌرئيم
واظؿقوالتماظيتمتدخؾفامسؾقه،معوجفةمظهمعنمأجلمإثؾاتمضقمموغػيمضقممأخرى .م
الؽؾؿات املػتاحقة :مدقؿقائقةماظؾونم-ماظعاملماٌرئيم-مادرتاتقفقاتماألظوانم-ماظلقاقم-م
اٌؿكقل .م

إهلام مرتاض درور  :الؾّفجة األدبقة عـد األدباء اإلجنؾقز

تؽؿنماإلذؽاظقةماظرئقلقةمهلذاماٌؼالميفمتوضقحمادؿعؿالماظرتاطقبماظؾففقةميفماظـصوصم
األدبقةمظدىماظؽاتبماإلنؾقز،محقثمؼؿلاءلميفمػذاماٌؼالمحولمرؾقعةماألدؾابماظيتمهقلم
إديمػذاماظـوعمعنماٌؿارداتماألدبقة،مدواءمطاغتمصـقة،مثؼاصقة،مغػلقةمأوماجؿؿاسقةم،وسؾقهم
صؼد مثمّ ماظرتطقز ميف مهؾقل مػذه ماظوضعقة مسؾى ممناذج معن ماألدب ماإلنؾقزي معن مخمؿؾفم
األجـاسم(اظشعر،ماظؼصة)موذظكمبداؼةمعنماظؼرنماظرابعمسشرماٌقالدي.
الؽؾؿات املػتاحقة :األدبماإلنؾقزيم-ماظؾففةم–ماٌلرحم–ماظشعرم-ماظــر .م
صوروة مولوجي -مﭭروجي  :عن األثر العؾؿي لؾؿرتمجني العسؽروني يف

البؾدان املغاربقة املستعؿرة :اجلزائر منوذجا

ظؼدمظعؾتماظرتذيةمدورامعفؿاميفمايؿؾةماالدؿؽشاصقةمواالدؿعؿارؼةمظؾفزائرمدـةم،2880م
صؼد ممتؽن ماالدؿعؿار ماظػرغلي مبػضؾفا معن ماطؿشاف ماًصائص ماألغـربوظوجقة مظشعؾفا مبغقةم
اإلحارة مبه مواظلقطرة مسؾقه .موسؾقه ،مدماول معن مخالل مػذا ماٌؼال متؼصي مخطى ماٌرتذينيم
اظعلؽرؼني موادرتاتقفقؿفم ماحملؾوطة ميف مدؾقل مناح ماٌشروع ماالدؿعؿاري ،موظؽــا معن مجفةم
أخرى مغؿلاءل محول مرؾقعة متؾك ماظرتذيات موأؼضا ماظدرادات ماظيت مضام مبفا مػؤالء ماٌرتذينيم
واظيت مأدػرت مسن مبـاء مععرصة مادؿعؿارؼة مساٌة محول ماظؾؾدان ماٌغاربقة ماٌلؿعؿرة مسؾى موجهم
اظعؿوممواىزائرمباًصوص .م
الؽؾؿات املػتاحقة :معرتذيونمسلؽرؼونم-ماىزائرماٌلؿعؿرةم-معدوغةمساٌةم-مدراداتم
ادؿشراضقة.م م

إدروس الوفاء  :األمثال واحلِؽم من الرتمجة إىل التواصل

تؿطرقمػذهماٌلفاعةمإديمعلأظةماألعـالموايؽممعنمعـظورماالتصالمواظرتذية.مصػيمعقدانم
عؿـوعمطذظكماٌرتؾطمباظؾغاتمواظشرائحماالجؿؿاسقةماٌؿؽؾؿةمباظؾغةمغػلفا،متعدّماألعـالموايؽمم
حاظةمادؿــائقة.مصاٌـلمأومايؽؿةمغؿاجمجمؿؿعمأومذياسةموظقسمغؿاجمذكصمععنيم .م
تضاف ماظوزقػة ماظؿواصؾقة مإدي"اظػضائل" ماألخرى مظألعـال موايؽم ممبا مصقفا ماظوزائفم
اظؾلاغقة ،ماىؿاظقة ،ماألخالضقة ،ماألغـروبوظوجقة مواظؿارخيقة .مؼؿعؾق ماألعر مبؽػاءة متواصؾقةم
حمؿؿؾةميف مطلماظؾغات ،موػيموزقػةمهؿاجمإديمتـؿقؿفاموإسطائفاماٌزؼدمعنماالػؿؿامميفمساملم
غؿؾادلمصقهمطلمذيءموظؽنمدونمأنمغؿواصل.
الؽؾؿات مػتاحقة  :مأعـال موحؽم م– مظغات م -مترذية م -مصؽات ماجؿؿاسقة م– مضقؿةم
تواصؾقة .م
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