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عؾوم الؾسان العربي و أهؿقتفا يف صـاعة ادلعاجم العربقة: : مؾقاني حمؿد
 لسان العرب البن مـظور منوذجا

ماظـػسموسؾممواالجؿؿاعمواألدبماظّؾغةميفماظؾاحثمزادماظعربقةمادلعفؿاتمتعؿرب

موعنماألظػاز.معنمػائؾةمبطاضاتممتّدغاماظيتماظؾغوؼةمثروتفاميفموػيماظّؾغة،موصؾلػة
مأنمصاحؾهمادؿطاعمضكؿامعودوسّقامسؿالمؼعّدماظذيماظعرب"م"ظلانمادلعاجممػذهمّمأػ

معنمالبّدمأدادقةمعصادرمواسؿربػاماجملال،مػذاميفمدؾؼؿهماظيتماظؿفاربمعنمؼلؿػقد
موزائفمسّدةمهؼققمإديمادلعاجممأصقابمؼفدفموطانماظعؿل.مظقؽؿؿلمإظقفاماظؾفوء

ماظؽؾؿةمدالظةموضؾطمخباصة،مظرواؼةامسصرميفماظؾلانمصّقةمتأطقدمأبرزػامعن

ممممممبرّعؿفا.ماظعربقةماظّؾغةمعػرداتمتلفقلميفمؼـقصرمػّؿفممجّلمطانمطؿاموتأثقؾفا،

ماالدؿغـاءمميؽنموالمادلعاغي،ميفماظػروقمإزفارموشاؼؿهمادلرطبمظؾؽالممالزمماظـّقومو

موهلذام،اظؾؾسمإديمأومادلعـىمصلادمإديمؼؤديمضدمترطهمطانمإذاموخاصةم-أبدا-مسـه

مصؿظلماظّؾغة،مظضؾطماظعربيماظؾلانمسؾوممتوزقفمإديماظؼداعىمادلعفؿقونمجلأماظلؾب

 اظطؾقعقة.مووزقػؿفامدورػامعؤدؼة

مظلانم–مادلعاجمم–ماظصرفم–ماظـقوم–ماظؾلانمسؾوممالؽؾؿات ادلػتاحقة:

 عـظور.مابنم–ماظعرب

 بن ادلعتؿرمسار اخلطاب التواصؾي عـد بشر  :خمتار لزعر

أنمغؿوضفمسـدماإلرارماظعامماظؼائممبنيماظؾغةممعنمخاللمػذامادلؼالمظـاحاوظؼدم
مأػؾـا ماظذي ماخلطاب؛األعر ماظؾغةم وواضع مبني ماظؽائـة ماظعالضة مإدي مغشري ألن

االدؿؾزامماحلواريماظؼائممسؾىماجلاغبم واخلطابماظؿداوظيمعرطزؼنماػؿؿاعـامحول
معا موػو مباظلقاضاتماظرتطقؾقة مسالضؿه ميف ماظعالضةمجعؾـ اظؾغوي مأػؿقة مإدي مغشري ا
ماظعؿؾقة ماظيتمتؤدسمذرسقة موادلـففقة مبنيماخلطابمواظؾغة، ادلعرصقة ماظؿواصؾقة

مؼؿؿاذى ممبا مػذا مررحـا ميف مبه مغؾؿزم مأن محوظـا معا مادلرطزم متاعا ورؾقعة
مظالدؿؾزامـاألغ موهدؼدغا مادلوضوسات. ممبـلمػذه ماظذيمؼفؿم احلواريم روبوظوجقة

اظؾعدم بضربقهماظؾغويمواظعؼؾيمظغرضمأردغامأنمغؾنيميفمزؾهماظؼائممسؾىمعؾدأماظدظقل
 اظؿواصؾيماظذيمؼفؿممبدرادةماخلطابماظؾغويمداخلماجملؿؿعمألّنمػّمماظؾلاغقات
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ماظؿؾؾقغيماظديمتؤدؼهماظؾغةميفمسالضؿفا مإديماإلرار متوظيماػؿؿاعفا  اظؿداوظقةمأّغفا
م.باجملؿؿع

ماحلوارياالدؿم–ماظؾغةم–ماخلطابمالؽؾؿات ادلػتاحقة: م–ماظؿأوؼلم–مؾزام
ماظؾلاغقات.م–ماظؿواصل

مادلعجم األمازوغي بني اختقار الؾػظ و التدروس :إبراهقم حامق

مادلرحؾةم معـد مبقداشوجقة مظغاؼة متلؿكدم معػقدة مو معأظوصة مأداة مػو اظؼاعوس
مظؽوغهمموماالبؿدائقة. موصػقة، ماألخرى مو مإرذادؼة مإحداػؿا موزقػؿان، ظؾؼاعوس

مادلصطؾقاتمادلؿوصرة،مومحيقلمطذظكمإديماحلؼائقمُؼؿّؽنمعنماالخؿقا رمبنيمذيؾة
االجؿؿاسقةمادللؾممبفا.مصاظؼاعوسمػومودقؾةمتدرؼسمومعصدرمحلؼائقمعطؾؼة،مغعودم

ومؼؽونمذظك،مألدؾابمترتؾطميفممهإظقهمسـدماظضرورة،مومضدمؼغقبمعصطؾحمعامصق
المندمضواعقسممأشؾبماألحقانمباخلقاراتماظؿقرؼرؼة.ميفمحاظةماظؾغةماألعازؼغقة،

-صرغلقةممضواعقسمباألخصمومأحادؼةماظؾغة،مومإمنامػـاكمضواعقسمثـائقةماظؾغة،
مأعازؼغقةمعـطوضةمباإلضاصةمإديمبعضماظؼواعقسمادلصطؾققة.

ومعنممثة،مصإنماظلؤالماظذيمؼطرحمغػلهمػـام:معامػيمادلـففقةماظيتمجيبم
األعازؼغقةمادلـطوضةم؟مادلؼالمإتؾاسفامأعاممػذاماظؽمماهلائلمعنمادلصطؾققةموماظؾغاتم

 حياولماإلجابةمسنمػذاماظلؤال

مم-متدرؼسمالؽؾؿات ادلػتاحقة: مم-اخؿقار مم-ععفم ماألعازؼغقة م-اظؾغات
 ضاعوس.م-األعازؼغقةمم-ادلـطوضةم

 ؿقة االجتؿاعقة واالقتضاء العؾؿيتبني احلالّؾفجة : أمحد قروش

مادلؼالماألػ ماظعؾؿي.ؿقةماالجؿؿاسقةمظؾففةمومزرؼعاجلمػذا ؼظفرمموفمصقصفا
ػذاماجلاغبماهلاممعنمادلؼاربةماظعؾؿقةممأنماظؾففةمباسؿؾارػاماجؿؿاسقة،مضدمسرصتم
سدةمهوالتمسؾىمّعرماظعصور،مومأنمطلماظؾغاتمطاغتميفمبداؼاتفامذػوؼةمضؾلمأنم

مدرادؿفاممتؽؿب. مو ماظؾففة مجبدؼة مو مبعنيماالسؿؾار ماألخذ ماألعر مؼػرضمػذا و
م.اماالجؿؿاسقةمومدؼـاعقؽقؿفاماظؾلاغقةسؾؿقا،مبلؾبمحقوؼؿف

مم-ماظؾغاتمالؽؾؿات ادلػتاحقة: اظػقصمم-ماظؽؿابةم–ماظشػويم–اظؾففة
 اظشرسقةماظؾلاغقة.م-ماظعؾؿي
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 قراءة يف ادلنت ر الصعالك.ذع :حمؿد برونة

حياولمػذاماظؾقثمأنمؼدرسمرطـًامعنمزواؼااماظشاعرماجلااػؾي،موأنمؼلااػمميفممممم
بعضماظغؾارمسؾىمرؾؼةمػاعةمتشّؽلمرطـًامأدادًاميفمبـااءمممبعضماظػؿور،موعلحمةإزاظ

واحلقاتقاةمماظشعرماظعربيماظؼدؼم،موتلؾقطماظضوءمسؾىمجاغبمعنماجلواغبمادلعقشقةم
ظؾشااعراءماظصااعاظقك،مبااادلـفجماألغـروبوظااوجي،معاانمخاااللمغصوصاافممبعقاادًامساانمم
األحؽامماظؿارخيقةماجلاػزة،معؿوّخنيمادلوضوسقةميفمدرادؿـامهلذهماظػؽةمعنمذاعراءمم

ماجلاػؾقة.م
أػّمماخؿالفمندهميفماحلقاةمادلعقشقةمواظػـقةمظؾشعراءماظصعاظقك،موػذامميّقزػمم

ماظؼؾقؾة)ا مذعراء موتعوؼضفامسن ماظطؾؾقة ماظظاػرة مشقاب مػو ماظؿؼؾقدؼني(، ظشعراء
مبؽانمآخر،مػوماجلؾلموادلرضؾة،مػذامادلؽانماظذيموجدمصقهمػؤالءماظشعراءمضاظؿفمم
وعؾفأػمماظطؾقعيمواظػيّن.موشقابماظـاضةمطظاػرةمرعزؼةميفمذعرػمموحضورماظوحشم

م معرػب مخرايف مظقسمطعـصر مواظغول...( م)اظذئبمواظضؾع مضوي؛ خمقف،مبشؽل
موػذام مطرصققموعؤغس،مسّوضماألػلمواظعشرية. ظؾّدالظةمسؾىمخرقمحمّرعاتموإّغؿا

مػقؽلم موغؾذ مدؾطؿفا، مسؾى مواظؿؿرد مورؼودفا، موعؼّدداتفا موحرعاتفا، اظؼؾقؾة
تـظقؿفا،موعؤدلاتمجمؿؿعفا،مثمماظؾقثمسنمعشروعمجمؿؿعمجدؼد،مالمتذوبم

م.ظؼؾقؾةموأدقادػاصقهمصردؼةماإلغلان،مَوالمتضؿقّلمذكصقؿهميفمرعوزما

م-ماظوحشم–مؿػّرداظم–ماظلؾطةم–ماظؼؾقؾةم–مظّصعؾؽةامالؽؾؿات ادلػتاحقة:
م.ادلرضؾة

 "اهلارب" منوذجا .ادلسرحقة الواقعقة يف اجلزائر: العقد مرياث

ماظيتمحاولم ماظؼؾقؾة ماجلزائرؼة مادللرحقاتماظعربقة ماهلاربمعن معلرحقة تعد
مروا مععروفمبأغه موػو مورار ماظطاػر ميفمطاتؾفا مؼلريمبفا مأن ماألول ماظطراز معن ئي

معـفجمصؾلػيمغػليمباظرشممعنمأغفامتصـفميفمإرارماظواضعقة.
تؿـاولمػذهمادللرحقةمعوضوعماظصراعماظطؾؼيماظذيمسرصهماجملؿؿعماجلزائريميفم

مصرتةمعؾؽرةمعنمتارخيهماحلدؼث.
مباظصراعماظطؾؼيم متـؾأ متؼدعقا وؼؿفؾىمعنمعؼاربةماظـصمأنماظؽاتبمطانمعـؼػا

المدقؿامإذامأدرطـامأنمم،اظذيمسرصهماجملؿؿعماجلزائريميفمصرتةمعامبعدماالدؿؼالل
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اجلزائرمتؾـتماالذرتاطقةمغظاعامشداةماالدؿؼاللموأسؾـتماحلربمسؾىماظربجوازؼةم
مواإلضطاسقة.

م–اظزعانمم–اظشكصقةمم–اظصراعمم-مادللرحقةم–اظدراعاممالؽؾؿات ادلػتاحقة:
 ادلؽان.

 فض يف ذعر حمؿد بؾخريخطاب الر: ورحمؿد دّر

ؼعؿربماظشعرماظشعيبمعنمادلؼوعاتماظعربقةمادلؿؿدةميفمتارؼخماظشاعبماجلزائاري،ممم
وضدماغطوتمهتمػذاماظشؽلماظؿعؾرييمساّدةمعػااػقممومدراداات،مصؽاانمخطاابمممممم
اظرصضمعنمذيؾةمػذهماظدراداتمسـدماظشاسرماظشعيبم"حمؿدمبؾكاري"مابانمعـطؼاةمممم

فامدواصاعماظارصض،ماظايتمتادصعماظشكصاقةممممممدقديماظشقخمباظؾقضمومضدمحددتمصق
اظشعرؼةمإديمرصضمعامحوهلامبصػةمآظقةمععاطلةمدلامجيولمبذاتفا،مومعنمذيؾةمتؾكم
مماظدواصعماالدؿعؿارماظػرغلي،موماظؾقؽةماجلغراصقاةموماالجؿؿاسقاة،موماظـظاامماظؼؾؾايممممم
ومادلـػى،حبماإلصالحمومإثؾاتماظذاتمطؿامبقـتمدالالتماظرصضماّظايتمتؿفؾاىميفممم
خطابهماظشعري،معنمرصضمغػلي،ماجؿؿاسي،مدؼاين،مأخالضاي،مومرصاضمظؾادغقاممممم

ممباماحؿوتهمعنماضطراباتمومتغريات.
مسؾىماظغريم ممترد مسـفا مؼؿوظد ميفماظشكصقة،ممما ماظرصضمثابؿة متؾؼىمشرؼزة ممممو
ومسؾىماظواضعمظؿكرجمعنموسقفامادلعؼولمإديموسيماظالععؼولمصؿقؼقمصقهمعامسفزتم

مسـهميفمواضعفا.

ممؽؾؿات ادلػتاحقة:ال مذعيب مم–ذعر مم–رصض مم–عؼاوعة مبؾكري م–حمؿد
 .إثؾاتماظذاتم–ادؿعؿارم

             التبادل الطؼسي و التؿظفر االجتؿاعي. الرباح : احلاج مؾقاني
 و االهداءات يف اجملال احلضري بالغرب اجلزائري

عـذمؼؿعرضمػذاماظؾقثمإديمزاػرةمثؼاصقةمذعؾقةمسرصتميفماظرؼفماجلزائريم
مجعؾؿفام ماجلزائري ماجملؿؿع معلت ماظيت ماحلدؼـة ماظؿقوالت مظؽن مزعـقة، صرتة
 تـقصرميفماظػضاءاتماحلضرؼةمادلغؾؼةموماحلػالتماظعائؾقةموماألسراس.مومتؿؿـل
ماحلػلم مخالل م"ادلؿـاصلني" مظا مإػداءات معن مؼؼدعه معا مو ماظرباح ميف ماظظاػرة مممممػذه

ماتماآلخرؼن.أوماظلفرة،مصقؿفدمصػاتماظؾعضموم"ؼذم"مصػ
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ومهلذامؼؼومماظؾقثمسؾىمإبرازماظعالضةماظؿػاسؾقةموماظؾلاغقةمبنيماحلضور،مإذم
مذعؾقة،م مأعـال معؾقون، م)ذعر ماخلطابقة ماظلفالت مخمؿؾف معن مطالعه ؼلؿؿد

معوسظةمدؼـقة،مإخل.(.مإنمػذهماألجواءمتعطيممتظفراماجؿؿاسقامدلنمؼؿـاصلون.

ماحلضم-ماظرباحمالؽؾؿات ادلػتاحقة: اظؿؿظفرمم-ماإلػداءم–مرياظػضاء
مهوالتماجؿؿاسقة.م-ماظغربماجلزائريم-ماالجؿؿاسي


