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 خولة رالب اإلبراهقؿي 
 تسؿقة األماكن و الؾغة : رحؾة داخل الًعدد الؾغوي لؾٍزائر العاصؿة. 

 الشعارات الًٍاروة بشوارع مبدوـًـا.

اخؿارتمصاحؾةماٌؼال،ماىزائرماظعاصؿة،معدؼـةمعقظدػا،مظؿقؾقؾمزاػرةمتـقعم
ماتفؿماظؿفارؼة.ماإلذاراتماظؾغقؼةماٌلؿعؿؾةمعـمررفمأصقابماظدطاطنيميفمذعار

إنمػذاماالخؿالطماظؾغقيمأوماظؿعددماظؾغقيمعؤذرمسؾكماالغدعاجماٌػروضمظؾؾالدم
يفماالضؿصادماظدوظل.مومبعدمأنمأحصتماألسؿالماظيتمضاعتمبفاماظلؾطةماظلقادقةم
ماياظقةم ماٌرحؾة مإشم ماٌؤظػة مسادت ماظلؾعقـقات، ميف ماظؿعرؼب اظيتمضادتمضمؾة

جقدةمبنيماظلقادةماٌؼررةميفمبقؽةماصطـاسقةمومايؾقلمالدؿـؿاجمحاظةماظضغطماٌق
مؼدلم مؼقحلمو ممما مايقة. ماظعاصؿةميفمبقؽؿفؿ معـمررفمدؽانماىزائر اٌؿصقرة
سؾكمواضعماظرػاغاتماظـؼاصقةموماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةماظيتمتؾينمايؼؾماظرعزيم

 اىزائري

ارؼة،متعددمظغقي،م:مسؾؿماالجؿؿاعماظؾلاغل،مذعاراتمومالؽؾؿات ادلػًاحقة
 اىزائرماظعاصؿة،ماظؿعرؼب،ماالدؿفالك،ماظعقٌة.

 عيد الرزاق دوراري
 مماردات لغووة فعؾقة و مماردات لغووة مػرتضة مبـطؼة الؼيائل

مايؼؾم ميف ماظؾغقؼة" م"اٌؿاردات معصطؾح مادؿعؿال ميف ماٌػررة ماإلداءة إن
مإدراكمأػؿقةماالجؿؿاسلماىزائريماٌشؾعمباإلؼدؼقظقجقا،مإشممحدمالم ميؽـمععف

ماظقصػماظعؾؿلماىاف.
يفمجمؿؿعمعؿعددماظؾغاتمحقثماالسرتافمعـمررفماظدوظةمبفذهماًاصقةمشريم
ماإلؼدؼقظقجل،مشاؼؿفميفم مظالحؿقاء مسرضف متصؾحمحؿؿا ماظؾغقؼة مصإنماٌلأظة وارد،

 ذظؽمإخػاءماٌصاحلماٌادؼةموماٌعـقؼةمٌقاضعمدؾطقؼة.
ماظرصضماٌؿصؾب معقاجفة ميف مسـممو ماٌداصعقن مؼؼػمأوظؽؽ ظالسرتافمباظؿؿازؼغ،

اٌلأظةماألعازؼغقةمعقضػامراصضامظؾغةماظعربقةماٌدردقة.مسمؾطمػؤالءمبنيماظلقادقةم
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مسؾكماٌلاسلم ماٌؿعقدة ماظدوظة مدؾطة ماظيتمضاعتمبفا م)اظؿعرؼب( ماظرجعقة اظؾغقؼة
بذاتفا،مأيمماظضقؼةموماٌؿصرصةمهتمتأثريمطراػقةماظذات،مومبنيماظؾغةماظعربقة

تؾؽماظيتمغؼؾتمحضارةمعؿأظؼةمومصؽرامسؼالغقامظؾغربماغطالضامعـمابـمدقـامومدانم
مرقعاماألطقؼين.

مؼظؾمغؽرانماظقاضعمػقمأصضؾمؼشرتكمصقفمػؤالءموأوظؽؽمعـماظػاسؾني.
صاظـصقصماٌـؼقذةمسؾكماىدرانماظيتمغؼدعفاميفمػذاماٌؼالمتعربمسـمواضعمػذهم

عددةمظؾـارؼنيمباظؿؿازؼغ:محقثمواورماظؾغةماظػرغلقةماظؾغةماٌؿارداتماظؾغقؼةماٌؿ
مؼلؿدسكم مو ماٌدردقة. ماظعربقة ماظؾغة مو ماظؼؾائؾقة متراصؼ ماظيت ماظدراجة، اظعربقة

ماظـصقصم ماظالتقينمظـؼشمػذه ماًط ماظعربلمو ماًط مػلمذؽؾمعـمم–بعػقؼة و
ظؿزؼنيمم–أذؽالماظؿعؾريمسـمعضاعنيمخطابقةمذاتمبعدمدقادلموماجؿؿاسلمطؾريم

مجدارمبعضماٌدنمظقالؼيتمتقزيموزومجباؼة.
مأومظـذػبمععامتوباسؿؿادمغداءميشدماىؿاسا مإذا مآآ"متعاظقا (مومطذام! "إؼقا

متـظقؿم ممتت مباىزائرؼني، مخاصان متعؾريان مػؿا مو م"ظؾقؼرة"، معضاد ذعار
عؿظاػرامعـمم771اهلفؿاتمسؾكمصرقماظدركماظقرينماظيتمتعؿربمعلؤوظةمسـمعؼؿؾم

م.اظشؾاب
إذامصإنمػذهماظعؾاراتمضدمصمعتميفمزرفمصعبمومدضقؼموضدمدفؾـا،مباظـظرم
ماظظرف،مأنماالدؿعؿالمشريماظـؼديمظؾؿصطؾقاتماظيتمغشأتميفمزروفم إشممػذا

متارسمقةمواجؿؿاسقةمععقـةمضدمؼؤديمإشممتشقؼفمخطريمظؾقاضع.
مظؾـظرؼاتماظلقدققظلاغقة ماظؿقجفم ػؾمرمبماظؿقجفمدمقمإبقلؿؿقظقجقا ؟مأو

قمتؽقؼـمسؾؿمدقدققظلاغلمظلاغلمجزائريماظذيمالمؼؾؿؾسمباظلقدققمظلاغقاتمدم
ماجملؿؿعم متارؼخ مسـ مصقف مغشأت ماظذي ماجملؿؿع متارؼخ ماظيتمسمؿؾػ اظؽطاالغقة

ماىزائري.

:مممارداتمظغقؼة،ممتازؼغ،مإؼدؼقظقجقا.ماظؿعرؼب،مغؼقشممالؽؾؿات ادلػًاحقة
 .ظغقؼة،مدقدققظلاغقات

 فرودة خلضر باركة 
 ر احلقاة بؽؾؿات ادلوت  ذك

مرملدمغظمعؿالؿدا ماظؿؼؾقدؼة مظؾؿفؿؿعات ماٌـؿؿقات ماظـلاء محقاة ميف ماٌقت ة
جاغؾامالمميؽـمإػؿاظفميفمتطؾقؼماظؿفربةماظؾغقؼة.مإنمعـؾمػذاماظؿقدثماىزائريم
م)اظؾغة(.م ماظؾففة مرعز مسربمدقاقمو ماظظاػرة مػذه مواضقة بؿؾؿلان،ؼصػمبطرؼؼة
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طاعالمعـماظؿعابريمظؾقدؼثمسـمأذقاءممالظؾففة(مجدوحضرتماٌؿقدثاتم)بفذهما
مظؾؿقتم ماٌكؿؾػة معشاػدػـ مصادؿعؿؾـ ماٌقت. معـ معػردات مبادؿعؿاهلـ ايقاة
واسؿؿدنمسؾكمأداظقبمإدرتاتقفقةمودالظةمعؿـقسةمجعؾؿفـمؼؿؿؽـمعـمخؾؼمظغةم

معؽاغةملنبػـ،مممامجعؾفـمؼؽؿبجدؼدةمشـقةمومشاعضةميفمآنمواحد،مهرطـفام
 .ماجملؿؿعممقزةميف

ماًطابمالؽؾؿات ادلػًاحقة :  ماىزائرؼة، ماظدارجة مظغقؼة، مماردات
 األغـقي،ماظؼاعقسماظؾغقيمظؽؾؿةماٌقت،مإجراداتمخطابقة،معدؼـةمتؾؿلان.

 

 فرود بن رمضان 
تاروخ، قصص و رهانات حول إعادة الًسؿقة ادلًواصؾة لؾساحة احلؿراء 

 مبدوـة تقارت.

م مػلماٌلاراتماظؿؾػظقة مبػعؾمعا ماألعر مؼؿعؾؼ ماظيتمتشؿغؾمسـدعا ماًطابقة و
إسادةماظؿلؿقةماٌؿقاصؾةمظػضاءمعا،مومٌامتدخؾمأؼضاماظؿؿـالتماظػؽرؼةموماظؾلاغقةم
معـم مو مدماول متـاصسم؟ ميف مبقضقح ماٌؿعارضة مو ماٌؿؿاؼزة، مو ماٌكؿؾػة اىؿاسقة
مإغؿ مذروط منعؾ مأن متقارت، مٌدؼـة مايؿراء ماظلاحة م: مخاصة محاظة اجمخالل

مماردةمتلؿقةماإلسالممأطـرمعرئقةمومعؼروئقة،مومطذامتقضقحمطقػقةمتؾؼقفمومأؼضام
اظؽشػمسـماظؿػاسالتماظؾلاغقة،ماالجؿؿاسقةموماإلؼدؼقظقجقةميفمزؾمدقاقمعؿعددم
اظؾغاتمومعضاسػمبــائقةمتعؾريؼةموؿعمبنيماظشػقيموماظؽؿابلماٌرتؾطةميفمغفاؼةم

مقي.اٌطافمبرػاغاتمرعزؼةمذاتمبعدمدؾط
ماظػضاءات،م متؿشقه،مومميؽـمبقادطةماظؿـؼؾميفمػذه تؿشؽؾماجملؿقساتمطؿا

معـماإلرالعمسؾكماٌعؾقعاتماألطـرمراػـقفموماظؿعاظقؼماألطـرمتـقسا.
ماالجؿؿاسقةم مو ماظلقادقة مايرارة مدرجة م"ضقاس" مبقزقػة ماظلاحة مػذه تؼقم

اسات،مأيمعـمباٌدؼـة.مومػؽذامتؿفاورمؼقعلماًؿقسمومماىؿعةميفمزؾمثالثمد
اظلاسةماظؿادعةمصؾاحامإشممعـؿصػماظـفار،معقجاتمبشرؼةمومأخؾارمطـريةمذاتم

مطـاصةمودققظةمتقاصؾقةمعؿؿقزة.
مبفذهماٌـطؼةمباظذاتميفماظلؾعقـقات،م مبارزا ظؼدماختذتمػذهماىقاغبمرابعا
متأعقؿم ميف ماٌؿؿـؾ ماظزراسقة ماظـقرة متطؾقؼ محقل محاد مدقادل مصراع مزؾ ميف أي

م مو مسـماألراضل ماٌـؾـؼة ماظؾؾدؼة مدذـت محقث ماظػؼراء، ماظػالحني مسؾك تقزؼعفا
ماظؾؾدؼاتمباىزائر،م مباضل معـؾ مآغذاك ماظقرين( ماظؿقرؼر م)جؾفة ايزبماظقاحد
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بؿدذنيمسفدتفامبرتعقؿماألرصػةموماظلاحاتماظعؿقعقةمومتؾؾقطفامعـمجدؼد،موػلم
ومظقغفماظذيمزؼـمسؿؾقةمملمتؽـمضرورؼةميفمحؼقؼةماألعرمدؿأخذمضصةمػذاماظؿؾؾقطم
مػذهماظلاحةماظعؿقعقةمتقجفاتمدالظقةمومرعزؼةمشريمعـؿظرة.

مذروطمالؽؾؿات ادلػًاحقة  ممتـالتمظلاغقة، مخطابقة، مو متؾػظقف معلارات :
ماإلغؿاج،ممماردةمتلؿقةماإلسالم،مرػاغاتمرعزؼة،مداحةمسؿقعقة،معدؼـةمتقارت.

 

معائشة كادول و حمؿد األخضر موعؼل
 الًعؿقل أو الًػؽقك

ماٌؤدلاتمم مررف معـ ماحؿقاؤه ممت ماخؿصاص مػق ماظؾغقي ماالجؿؿاع مسؾؿ إن
واظدؼداطؿقؽمبصعقبة.موحبؽؿمرابعفماظؿؿردي،مصؼدمأصؾحمعـؾمسؾؿماألغـروبقظقجقةم
هتماٌراضؾةماظعاظقة.مظؽـمباٌؼابؾ،مالبدمعـمذطرمأػؿقةمػذاماالخؿصاصميفمصفؿم

ماألؼدؼقظقجقني مسـد ماإلبداع ماٌكقاظقة معماظؾـقات ماىزائرؼنيو ماٌكقال مؾؿؽري
وباغؿؼادػؿمآلظقاتمومعـاػجماالدؿؼصاءماٌقزػةمعـمضؾؾمخمؿصلماظـؼدماألدبلماظذيم
ؼشؿغؾقنمسؾكماألدبماٌضادمظالدؿعؿارماظذيمخضعميفمععاىؿفمظـرثرةمسؾؿقةمزائػةم
حقلماهلقؼاتقة،مصإنمعؤظػلمػذهماألرروحةمؼدسؿقنمعقاضػفؿمبإسطاءمعـالمغصنيم

م.7511ةم"ماظربقةماٌـلقة"مٌقظقدمععؿريمدـةمطؿؾامسـمرواؼ
إنماظـصنيمػؿامحملؿدمذرؼػمدقؾلمومعصطػكماألذرفماظؾذؼـمؼؤطدانمسؾكم
ماألدبلم ماظـؼد مإن ماظروائل. مظؾكطاب ماٌؿقزان ماظؿارسمقة ماٌػارضة مسؾك مو اظـؽران
اىاععلمباىزائرماظذيمواصؾميفماسؿؿادهمحفيتماظـؽرانموماٌػارضةماظؿارسمقة،م

عػؼرامعـمحقثماظطرح،مممامؼدسقمإشمماظؾفقءمإشمماظطرحماٌؿداخؾمثؼاصقاماظذيممطان
مالمؼؼرتحمذقؽامجدؼدامطذظؽ.

مظإلدؿعؿار،مالؽؾؿات ادلػًاحقة مأدبمعضاد مأدبل، مغؼد مظلاغقات، مدقدقق :
مػقؼاتقة،متداخؾماظـؼاصات،ماظدؼداطؿقؽ.

م

ممحمؿد مؾقاني
م.ـيقة أو صيريالؾغة الػرنسقة، يف كًابات الٌانووني: لغة أج

مأدؽؾةمحمدودة،مغرعلمإشمم معـمادؿؿارة معـمعنتمعؽؿقبمظـاغقؼني،مو اغطالضا
مٌام مخالصا مو ماظدرادل. ماٌعقار ماٌؿعؾؿنيمواه مسؾكمممارداتمػؤالء ماظضقء تلؾقط
مظؾلؾطاتم ماظؿؼرؼؾقة ماظؿؼقميات ميف مو مايزبقة ماظلقادقة ماًطابات ميف ؼؼال



 لغات و جمًؿع

 111 

ماظػ ماظؾغة معع ماظعالضة مصإن مسؾكماظرتبقؼة، ماٌلؿؿر مباظؿدػقر مأصؾقتمتؿؿقز رغلقة
مسـم ماظلابؼة ماظػرتة ميف مأي مضؾؾـ مذي معـ متلفقال مأطـر محمقط متقاجد معـ اظرشؿ
متاالدؿؼاللمإنماألعر،ميفمػذاماٌؼال،مالمؼؿعؾؼمبايدؼثمسـمشقابماإلدرتاتقفقا

 اظؿعؾقؿمأومسـمتؼـقاتمأخرىمظؾقصقلمإشممعلؿقىمظغقيمأصضؾ.
مطذظؽم مالمؼؿعؾؼماألعر ميفمػذامو مؼفؿـا معا مأطـر باظؿلقريماظؿـاوبلمظشػرتنيمأو

اظصددماظعقاعؾماظـػلقةمومأوماالجؿؿاسقةموماظـػلقةماٌؤثرةمسؾكماخؿقاراتموضرارتم
ماٌؿعؾؿنيمواهماظؾغةماألجـؾقة.

ماظؾغةم مععارضل معـاصري مؼشغؾ ماظذي ماظلؤال مسـ ماإلجابة محماوظة مػق ػدصـا
مظؽـميف مال،مو مأم مأجـؾقة مظغة معاماظػرغلقة: مإن ماظقضع مػذا مذاتماظقضتمواوز

ؼشقدماغؿؾاػـا،مػقمضؾؾمذلءمعشؽؾماإلغزؼاحماٌقجقدمبنيماٌؿاردةماٌؽؿقبةمظدىم
اٌؿعؾؿنيموماٌعقارماظدرادل،مومطذاماظؿؿـالتماظيتمزمؿؾفامػؤالءمسـمػذهماٌلأظة،م
ظؾؿقصؾميفمغفاؼةماٌطافمإشممايدؼثمسـمعلؿؼؾؾمػذهم"اظؾغة"ماظيتمػلمبصددم

مظؿققلمسـدماألشؾؾقةمومظقسمسـدمبعضماألصرادمإشممصؾري،مومعامؼشؾفمذظؽ.ا

اٌعقارماظدرادل،ماإلغزؼاح،مصؾري،ماٌؽؿقب،ماظؿؿـالت.ممالؽؾؿات ادلػًاحقة:
مظغةمأجـؾقة،مخطأ،متـقع،متعددمظغقي.

م

 وردوة ورماش
 الؽـقة باجلزائر: مماردة لغووة و اجًؿاعقة

ظؼابموماظؽـك،مباسؿؾارػامزاػرةماجؿؿاسقةمهاولمػذهماظدرادةمصفؿممماردةماأل
ومثؼاصقةمومظغقؼةمطقغقةمحبؼ،مذاتمرابعمدؼـاعقؽلمومخمصبمداخؾمطؾمأغظؿةم

ماظؿلؿقةمسربماظعاملمومباىزائرمخاصة.
ماىزائرؼةم مباظؾقؽة ماظؽـكماٌؾؿؽرة معـ معـمعنتمؼؿؽقنمعـمجمؿقسة ماغطالضا و

مبإبرا ماظدرادة متؼقم مجزائرؼني، معؿؾػظني مررق ماظلــموعـ مػذا مبـاء مطقػقات ز
اظؾلاغلمطقػقاتمتقزؼعف،مومطذامحقاصزمإضاعؿفمووزقػؿفاماظؿقاصؾقةمداخؾماىؿاسةم

مأؼضا.
معؤذرمحؼقؼلمسؾكماظلؾقطاتماظؾلاغقةم تشريماظدرادةمإشممأنماظؽـقةموممػلم
ظؾؿؿؾػظنيماىزائرؼني،متعؽسمسؼؾقةمػذهماىؿاسةمومتشفدمسؾكمضدرتفاميفماإلبداعم

ماؼاتمومماظػؽاػات.اظعػقيمظؾقؽ

:ماظؽـقة،ماظؾؼب،ماىؿاسة،ماظؿلؿقة،ماظؿقاصؾ،ماظعؼؾقة،مالؽؾؿات ادلػًاحقة 
ماظػؽاػقة،ماإلبداعماظعػقي.
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موسؿقـة ذراد 
مكالم رؾية

مظؾغةم ماٌطابؼة مؼطؾبمعـماظطؾؾةماىزائرؼنيمادؿعؿالماألذؽالماظؾلاغقة سـدعا
مػؤال مؼؾفأ مباٌدردة، ماٌؾؼـة ماظـؿقذجقة، متشؽقالتماظػرغلقة مإشم مطؾري مبشؽؾ ء

ظغقؼةمعؿؿقزةمومإشممبـاءاتمبعقدةمسـماٌؿاردةماٌعقارؼةمظؾغة،معػضؾنيمبذظؽماظؿـقعم
موماظؿـاصر.مإنماظزوجانم"ؼؿطؾؼان".

ؼؼقممرؾؾؿـامباعؿالكمػذهماظؾغةمومباظؿأطقدمحؼقضفؿمسؾقفا،مذظؽمعـمخاللماظـأرم
مألغػلفؿمعـماظطابعماألجـيبماظذيمميقزػا.

مضق مأصعالمتـظؿ مسـفا، ماظالععرب مو مسـفا ماٌعرب ماًصقصقة، ماالذؿغال اسد
عؿؾػظلمصماسةمعا،موميفمػذاماظصدد،مؼؾدومأنماظطاظبماىزائريمالمرمفؾمضقاسدم

ماظؾغةماظػرغلقةماٌرطزؼة.
ؼضقػماٌؿؾػظقنماٌعـققنمباظدرادة،مباإلضاصةمإشممتـقساتماظـؿطموماظعددماظيتم

متـقسا ماٌقصقف، ماالدؿ مهلا مبصـػممسمضع مخاصة ممبـزظة ماألعر مؼؿعؾؼ مو أخرا
ماظصػةمومزرفماظزعانموماٌؽان.

متصؾحماىزائرميفموضعقةمخاصة،محقثماظؾغةماظػرغلقةماحملددةممبعقارم ومػؽذا
دضقؼ،موماظيتمتعؿربمخارجقةمومأجـؾقة،متؿققلمبػعؾمسقاعؾماجؿؿاسقةمومغػلقةم

مذظؽمعـمخاللم مؼؿؿ مو مبشؽؾمصعؾل. مضقاسدمحمؾقة متؽقػمػذهمإشممجمؿقع إسادة
ماظؾغةميفموزائػفاموميفممتؾؽفاماغطالضامعـمعرجعقاتمومادؿعؿاالتمجزائرؼة.

م:مظغات،ماذؿغال،متـقع،مععقار،مإغزؼاحات.الؽؾؿات ادلػًاحقة 
 

 فؤاد لعرودي:
 حتري الؾغة العربقة من جدود، بعض الًأمالت حول الوضعقة الًونسقة.

معـماظـؿقذجماظؽطاظقغلموماألودقط اغل،مزماولمصاحبماٌؼالمهؾقؾماغطالضا
ماٌغاربقةماألخرىمأؼضا،م ماظعربقة،مظقلتمصؼطمبؿقغس،مبؾمباظؾؾدان ماظؾغة ضضاؼا

ماظػقشؿاغقة.م–ععمإزفارمغؼائصمومحدودماٌؼاربةماظػرضقلقم
إنماظـؿقذجماظذيموضعمسؾقفماالخؿقارمؼلؿحمباظرتطقزمسؾكماىقاغبماًالصقةم

متماظؿزاعـقةممظؾؿلارماظؾغقي.ظؾغة،مألغفمالمؼؿقضػمسـدماظؿؿظفرا
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ومعـمػذاماٌـظقر،مؼطرحماٌؤظػمإذؽاظقةماًطابماٌؼاربمظؾلانماٌـكرطميفم
اٌلارماظذيمؼرطزمسؾكماظؿعارضمبنيماظؾغةموماظؾففة،موطذامسؾكماظؿقؼريماظؾغقي.م
وبعدمأنمضاممبعرضمخمؿؾػماظؿلؿقاتماظيتمتشريمإشمماظؾغةماظعربقة،مؼؼرتحمثالثم

مأمسا مأو ماظؾغةمغعقت مايدؼـة، ماظعربقة ماظؾغة ماظؼدمية، ماظعربقة ماظؾغة مػل مو ء
ماظعربقةماألم.

ماالخؿالصاتمبنيمخمؿؾػمتـقساتماظؾغةماظعربقةماظيتمتطرحم ظؾؼضاءمسؾكمػذه
مؼؼقلم ماظذي ماظطرح مإبعاد معـ مالبد مباٌغربماظعربل، مدقادقا مو ماجؿؿاسقا إذؽاال

اظعربقةماألم،مومطذامعؼقالتماظؾغةممباظؾغةمشريماظعؾؿقةماظذيمؼطؾعمإؼدؼقظقجقاماظؾغة
مدونماٌعقار.ماظؾغةماظلاضطة،ماظؾغةمشريماظقرـقة،مظغةماٌدغس.

ماألودقطاغل،مالؽؾؿات ادلػًاحقة  ماظؽطاالغل، ماظـؿقذج ماألم، ماظؾغة ماظؾغة، :
 صقشؿاغقة،اظؿقؼريماظؾلاغل.م-اٌؼاربةماظػرضقلقم

 

 خولة رالب اإلبراهقؿي 
 الصح" "أحـا أوالد دزاور انًاع 

 مالحظات حول لغة ذياب باب الوادي.

ؼرطزمػذاماٌؼالمبقجفمخاصمسؾكماٌؿارداتماظػعؾقةمظؾؿؿؽؾؿنيميفمحلمسؿقؼم
متؿصادمم ماظؾففات، مو ماظؾغات متؿعاؼش محقث ماظعاصؿة، ماىزائر مأحقاء عـ

موتؿداخؾمومتؿعارضمومتؿزاوجميفماغصفارممسؿفماظؿعددؼة.م
اظؿـاضؾموماظؿلفقؾماظؾغقيمشـكمعظاػرممومتعؽسمتؾؽمماظصقرماٌكؿؾػةمظؾؿزجمو

اظؿالضلموماالحؿؽاكماظيتمتؽقنمظغةماظشؾابماظعاصؿلماظذيمميـؾماظعقـةماٌكؿارةم
ميفمػذهماظدرادة.

مبابم مذؾاب معـ مجمؿقسة مبني مجرى متلفقؾ مسؾك ماظؾاحـة ماػؿؿام اغصؾت
اظقاد،محاوظتمعـمخالظفماظؿلاؤلمسّؿامؼؿقدثقن،مومطقػمؼؿؽؾؿقن،مومادؿكؾصتم

مبنيماظطؾؼاتماالجؿؿاسقةمسدد ماظعالضة متعؽسمعـمجفة م؛ ماظؾغقؼة معـمايؼائؼ ا
مبصؿاتم مزفقر مأذارتمإشم مطؿا ماظذيمميـؾفا. ماظـققي ماظـظام مو واٌنتماٌعفؿل
تأثريماٌدردةمأوماظؾغةماٌؽؿقبة،مومودائؾماإلسالممماظرمسقةموماظؼـقاتماإلسالعقةم

اسؿؾارػامزاػرةمعـمزقاػرماالحؿؽاكمماألخرى،مباإلضاصةمإشممتأثريماظؾغةماظػرغلقةمب
ماٌعروصةمبنيماظشعقبماٌؿفاورةمأومتؾؽماٌرتؾطةمبروابطمتارسمقةمععقـة.
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ماظؿعدد،م: مالؽؾؿات ادلػًاحقة ماظػـاء، ماظؽالم، ماظػضاء، ماجملؿؿع، اظؾغات،
 االحؿؽاك،ماظؿصادم

 حمؿد عيادة 
 الؾفٍات يف ادلوذَات و األزجال األندلسقة

ماظعرب ماظشعر مإشممغشأ مؼعقد معـف موصؾـا ماظرابعمظؾؿقالد،مشريمأنمعا لميفماظؼرن
اظؼرنماظلادسماٌقالدي،مومُؼعؿؼدمأنماظؼؾائؾماظعربقةماظشؿاظقةمٌاماصطؾقتمصقؿام
بقـفامسؾكمظغةمأدبقةمصصقكمىأمإظقفاماظشعراءماىـقبققن،مؼـظؿقنمبفامضصائدػؿم

مالسؿؼادػؿمأغفاماظؾغةماظرمسقةميفمذظؽماظقضت.
رماظعربلمحؿكمسصرماًالصةمباألغدظسميفماظؼرنماظؿادعماٌقالدي،موزؾماظشع

مسؾكمإدخالم مسؿؾماظشعراء ماألزجالماألغدظلقة،مو ماٌقذقاتمو مذعر حقثمزفر
مبعضماألظػازماظعاعقةمومتقزقػفامذعرؼا،مالمدّقؿامبعدماغؿشارماظغـاء.

مأنماظ ماظدرادةمإلثؾاتمأنماظؿـقعماظؾغقيمالمؼعينمباظضرورة شعرمومتلعكمػذه
األغدظللمطانمجمردمتؼؾقد،مومإمنامؼعّؾرمسـمتطقرميفمتقزقػماظؾغة،مومأنماظؾففةم
شريماٌعربةمملمتؽـمسائؼامومإمنامتعربمسـماظؿطقرماظذيمسرصفمتارؼخماظشعرماظعربل.

ماظعربل:مالؽؾؿات ادلػًاحقة :   ماظشعر ماألزجال، ماٌقذقات، اظؾففات،
 ققة.اىاػؾلموماألغدظلل،ماظؾغةماظعربقةماظػص

 مـاع قواو
لسانقة لػىة أداتذة الؾغة الػرنسقة بالًعؾقم  -متٌالت و معاور دودقو

 الٌانوي بوالوة باتـة.

ذؽؾماظؿارؼخمرؾؼاتمعؤثرةمظدىمػذهماجملؿقسةماالجؿؿاسقةمحقثمزمؿؾمطؾم
مسضقمعـفامأثارامشريمضابؾةمظؾؿقق.

مضاص مظغة مطاغتمدائؿا ماظشعب، مظغة ماألصؾقة، ماظؾغة موػل مالمصاظشاوي، مو رة
متأثريمهلاميفمايقاةماالجؿؿاسقة.

أوماظؾغةماظعربقةماظدارجةماظيتمػلمذؽؾمدػؾلمظؾـظامماظؾغقيماٌؽؿقب،مظغةم
مجمؿقعماىزائري،مالمهظكمبأيمعـاغةمضاغقغقة.

ماظـؼاصة،مظغةم مظغة ماظؼرآنماظؽرؼؿ، مظغة مباسؿؾارػا ماظػصققة، ماظعربقة ماظؾغة أعا
مذمؾةمععقـة،مصفلمظغةماظدوظة.
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ماظؾغةماظػرغلقةمومػلمظغةماحملؿؾماظلابؼماظيتمطاغتمظغةماظدوظةميفمومأ خريا
ماظعفدماالدؿعؿاري،مأصؾقتمظغةمأجـؾقةمذاتمعؽاغةمضاغقغقةمعؿؿقزة.

مظـظاعفام ماٌػلرة ماآلثار ماالخؿقاراتماظؾغقؼة،موعـمخاللمػذه وعـمخاللمػذه
م مػقؼؿف محدثمتقاصؾل مطؾ ميف مبـاء مؼعقد ماظػرد مصإن اظيتمػلماظرعزيماٌكؿؾػ،

مظغقؼةموماجؿؿاسقة،مومؼعربمسـفا.

مظؾـظاممالؽؾؿات ادلػًاحقة :  معػلرة مآثار ماجؿؿاسقة، مجمؿقسة اظؿؿـالت،
ماظرعزي،ماظؾغةماألصؾقة،مظغةماظدوظة،مظغةمأجـؾقة.

 فارؿة الزهراء مؽاوي
 اإلدرتاتقٍقات اخلطابقة لؾطؾية و ادًعؿال الؾغة الػرنسقة.

اماٌؼال،مبؿلؾقطماظضقءمسؾكماٌؽاغةماظيتمهؿؾفامؼؿعؾؼماألعر،ميفمغظرمعؤظػةمػذ
اظؾغةماظػرغلقةميفمإرارمدقاقمعؿعددماظؾغاتموصؾمبفماظؿعؼقدمإشممحدمتراجعمػذهم
ماظؾغةمتؽـماألدؾابماظيتمتػلرمػذاماظقضعميفمجمؿقساتمعـماظـؼاطمومعـمبقـفا:

مسدممهؽؿميفماظؾغةمشريمععرتفمبف.م-
مع مدـة مغؿاج ماٌالحظة مػذه متعؿرب معـمو مرؾؾة معع ماٌؾاذر مايقار مو ماظعؿؾ ـ

مسؾقمم مإنؾقزؼة، م)صرغلقة، مضلـطقـة ماالخؿصاصاتمجباععة مو ماظشعب خمؿؾػ
مػذهم مسـ مظؾؽشػ مبادؿؿارة ماظؾاحـة متؼدعت محقث مآظل( مإسالم اضؿصادؼة،

 اًؾػقات.
وبعدمتؽقؼـمعنتمظغقي،مهاولماٌؤظػةمتأوؼؾفمباسؿؿادمسؾكمهؾقؾماجؿؿاسلم

مجدمسؿقؼ.
مض معفؿا ماٌؿارداتمو ميف معؿفدرة مػل ماظػرغلقة، ماظؾغة مصإن ماٌقضقع، مسـ قؾ

اظؾغقؼةماىزائرؼة،مإالمأنماظطؾؾةماظذؼـممتمتقجقفمهلؿماالدؿؿارةمملمؼؿعؾؿقاماظؾغةم
م)جمؿقساتم معدوغة متعؾؿقا مبؾ ماإلجرائقة، مضقاسدػا مو مضقاغقـفا مبكؿؾػ

ؾماظؾغةماظعربقةمعصطؾقات(مأومععفؿامميؽـفؿمعـمعؾءم"اظػراشات"ماٌرتوطةمعـمضؾ
ميفمجماالتمذؿكم)ايؿقؿقةماألزؼاء،ماظرؼاضة،ماٌطؾخ...(

مععفؿ،م الؽؾؿات ادلػًاحقة: ماظؾغات، معؿعدد مدقاق إدرتاتقفقاتمخطابقة،
مممارداتمظغقؼة،مظغةمصرغلقة.مم

م
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 الزواوي بغورة 
 بني  الؾغة و اخلطاب و اجملتؿع. مؼاربة فؾسػية اجتؿاسية

تتطؾبذؿـاؼشةذاؾعالؼةذبنيذاؾؾغةذوذاخلطابذاؾـظرذيفذجمؿوعةذؿنذاؾعالؼات،ذ
ذادلدتوقاتذ ذؿن ذمجؾة ذطرح ذو ذاؾثؼاػة، ذو ذاإلقدقوؾوجقة ذو ذباؾدؾطة ذاؾؾغة ؽعالؼة

ذاؾؾغة، ذؽأصل ذادلعرػقة، ذادلشؽالت ذو ذادلداـدةذذاؾـظرقة ذاؾدؾط ذو ذاؾؾغة، ذدؾطة و
هلا،ذوذاؾتؿققزذاؾذيذتؼقؿهذاؾؾداـقاتذبنيذاؾؾغةذوذاؾؽالمذوذاخلطاب،ذوذاؾوحداتذ
ذاؾـظرذيفذبعضذادلدائلذ ذاخلارجقة،ذو ذاؾؾداـقاتذاؾداخؾقةذو ادلشؽؾةذؾؾخطابذو
ذاؾتأدقسذ ذحياول ذؿعريف ذؿقدان ذضؿن ذاؾعالؼة ذفذه ذتطرحفا ذاؾيت االبدتقؿوؾوجقة

ذو ذتزالذذدلـافجه ذؿا ذاؾعالؼاتذاؾيت ذفذه ذتثريه ذمما ذعؾىذاؾرغم ذؿدائؾه ذو ؿػافقؿه
ذؿوضوعذخالفذبنيذاألؾدـقنيذوذعؾؿاءذاالجتؿاعذحولذاؾطبقعةذاالجتؿاعقةذؾؾغة.

ذذالؽؾؿات املػتاحية ذاؾؾغة ذذ–: ذذ–اخلطاب ذذ–اجملتؿع ذ–اؾدؾطة
ذاؾتارقخ.ذ–اؾػؾدػةذذ–ادلػافقمذذ–ادلـفجذذ–اؾؾداـقاتذذ–اؾثؼاػةذذ–اإلقدقوؾوجقةذ

 

 سبد الؼادر ذرذار 
أهؿية الؾغة و وزائػها يف سؿؾيات التواصل، قراءة يف كتاب "مدخل إىل 

 السياق"  –الداللة  –التحؾيل الؾساني : الؾػظ 

ذإىلذ ذ"ؿدخل ذ: ذادلودوم ذؿؤؾػه ذخالل ذؿن ذاؾعربي" ذ"ؼالقؾقة ذاؾؽاتب قبحث
ذ ذاؾؾػظ ذ: ذاؾؾداـي ذذ–اؾتحؾقل ذ-اؾدقاقذ–اؾدالؾة ذؿـفج ذعن ذاؾؾداـيذ" ؾؾتحؾقل

ميؽـهذؿنذؿؼاربةذاخلطابذباعتبارهذوحدةذؾداـقةذؼابؾةذؾؾوصفذوذاؾتحؾقل،ذوذؿنذ
ذأػرزتهذ ذؿا ذضوء ذيف ذاؾتواصل ذعؿؾقات ذيف ذوظائػفا ذو ذاؾؾغة ذأفؿقة ذعؾى ذاؾرتؽقز َثمَّ
ؿـافجذاؾؾداـقاتذؿنذأدواتذذإجرائقةذوذؿصطؾحاتذعؿؾقةذعربذادلدتوىذاؾتحؾقؾيذ

ؾيذاؾبالغي،ذاؾرتؽق يذاؾـحويذواؾصريفذاؾصوتي،ذوذفوذيفذبأبعادهذاؾثالثةذ:ذاؾدال
ؽلذذؾك،ذوذؿنذأجؾهذقطؿحذإىلذاؾبحثذعنذاؾتؽاؿلذوذاالـدجامذبنيذؿـفجذاؾؼدؿاءذ

ذيفذدرادتفمذؾؾغة،ذوذؿـافجذاحملدثنيذوذودائؾفمذاؾتـظريقةذوذاؾتطبقؼقةذادلعاصرة.
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ذاؾدرادا ذحؼؼته ذمما ذؾغوي،ذؿدتػقدا ذؿـطؾق ذؿن ذادلؤؾ ِّف ذعـدذقـطؾق تذاؾؾغوقة
اؾؼدؿاءذوذاحملدثني،ذؿربراذاؾؼػزاتذاؾؽربىذاحملؼؼةذيفذاؾعؼودذاألخريةذؿنذاؾؼرنذ
ذاؾتعبريقةذ ذاؾوظقػة ذ: ذفؿا ذوظقػتنيذأدادقتنيذؾؾغة، ذإىلذإدـاد ذؿـتفقا اؾعشرقن،

ذواؾوظقػةذاؾتواصؾقة.

ذذالؽؾؿات املػتاحية ذاؾؾغة ذذ–: ذذ–اخلطاب ذذ–اؾتواصل اؾوظقػةذذ–اؾؼراءة
 اؾدقاقذ.ذ–اؾؾػظذذ–اؾدالؾةذ–اؾؾداـقاتذذ–ادلـفجذذ-ةذذاؾتعبريق

 

 حمؿد بشري بوجيرة
 جتؾيات األنا و الغنب يف اخلطاب الشعري الشعيب

 قؾيب تػؽر األوران منوذجاحماولة يف ردم معامل ال ّّذات و اآلخر. 

ذؿـفاذ ذ؛ ذاالـتاجات ذؿن ذجمؿوعة ذيف ذاؾوطـقة ذاؾذات ذإرادة ذجتددت ؾؼد
اآلخر،ذوذؿـفاذاحلضاريذؽبـاءذادلدنذوذاؾؼرى،ذوذؿـفاذذاؾعدؽريذؽردذػعلذعؾى

ذاؾػينذبشتىذأجـاده.
ذأدادقاذ ذادلؾحونذاؾذيذقعدذراػدا ذاؾشعر ذاألدبقةذيفذاجلزائر وذؿنذأبرزذادلظافر

ذأدبقةذداخلذاجلزائر.-يفذدرادتهذاجلواـبذاؾدودقو
ذوذؼدذجلأتذاؾذاتذاجلزائرقةذإىلذجـسذاؾشعرذادلؾحونذباعتبارهذخطاًباذعؽس

ذاؾيتذ ذاؾػؼرية ذاؾطبؼاتذاؾشعبقة ذؿـعذأبـاء ذاؾعربقة،ذو ذاؾؾغة ذتعؾم ذػعلذحترقم رد
مجعتذبنيذحـاقافاذؽلذخقوطذادلعاـاةذوذاؾغنبذعؾىذأداسذأـفاذملذتؽنذترغبذيفذ

ذاالـصقاعذألواؿرذ)اآلخر(ذوذإغراءاته.
وذإذاذؽاـتذاؾؾغةذاؾعربقةذؼدذعرؼؾتذعنذأداءذوظقػتفاذاؾطبقعقةذيفذاؾتعبريذعنذ

ذاؾذاتذاجلزائرقةذيفذؽثريذؿنذاألحقان،ذػإنذذؾكذاؾتعبريذجتؾىذيفذاؾشعرذؿ عاـاة
ذادلؾحون.

ذذالؽؾؿات املػتاحية ذذ–اخلطابذاؾشعريذذ–:ذاألـا اؾشعرذذ–اؾغنبذذ–اؾؾغة
ذ ذذ–ادلؾحون ذذ–اآلخر ذ ذاؾشعرقة ذذ-اؾوظقػة ذذ–اؾذات ذذ–اإلبداع ذ–اؾشخصقة

ذاألدطورة.

ذ


