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

تعؿرب مادلعفؿات ماظعربقة مزاد ماظؾاحث ميف ماظؾّغة مواألدب مواالجؿؿاع موسؾم ماظـػسم
وصؾلػة ماظؾّغة ،موػي ميف مثروتفا ماظؾغوؼة ماظيت ممتدّغا مبطاضات مػائؾة معن ماألظػاز .موعنم
أػمّ مػذه مادلعاجم م"ظلان ماظعرب" ماظذي مؼعدّمسؿال معودوسقّا مضكؿا مادؿطاع مصاحؾه مأنم
ؼلؿػقد معن ماظؿفارب ماظيت مدؾؼؿه ميف مػذا ماجملال ،مواسؿربػا معصادر مأدادقة مالبدّ معنم
اظؾفوء مإظقفا مظقؽؿؿل ماظعؿل .موطان مؼفدف مأصقاب مادلعاجم مإدي مهؼقق مسدّة موزائفم
عن مأبرزػا متأطقد مصقّة ماظؾلان ميف مسصر ماظرواؼة مخباصة ،موضؾط مدالظة ماظؽؾؿةم
وتأثقؾفا ،مطؿا مطان مجلّ مػؿّفم مؼـقصر ميف متلفقل معػردات ماظؾّغة ماظعربقة مبرعّؿفا.مممممم
و ماظـّقو مالزم مظؾؽالم مادلرطب موشاؼؿه مإزفار ماظػروق ميف مادلعاغي ،موال مميؽن ماالدؿغـاءم
سـه م-أبدا -موخاصة مإذا مطان مترطه مضد مؼؤدي مإدي مصلاد مادلعـى مأو مإدي ماظؾؾس ،موهلذام
اظلؾب مجلأ مادلعفؿقون ماظؼداعى مإدي متوزقف مسؾوم ماظؾلان ماظعربي مظضؾط ماظؾّغة ،مصؿظلم
عؤدؼةمدورػامووزقػؿفاماظطؾقعقة.

الؽؾؿات ادلػتاحقة :مسؾوم ماظؾلان م– ماظـقو م– ماظصرف م– مادلعاجم م– مظلانم
اظعربم–مابنمعـظور.

خمتار لزعر :مسار اخلطاب التواصؾي عـد بشر بن ادلعتؿر

ظؼدمحاوظـا معنمخاللمػذامادلؼال مأنمغؿوضفمسـدماإلرارماظعامماظؼائممبنيماظؾغةم
وواضع ماخلطاب؛األعر ماظذي مأػؾـا ألن مغشري مإدي ماظعالضة ماظؽائـة مبني ماظؾغةم
واخلطابماظؿداوظيمعرطزؼنماػؿؿاعـامحول االدؿؾزامماحلواريماظؼائممسؾىماجلاغبم
اظؾغوي ميف مسالضؿه مباظلقاضات ماظرتطقؾقة موػو معا جعؾـا مغشري مإدي مأػؿقة ماظعالضةم
ادلعرصقةموادلـففقةماظيتمتؤدسمذرسقةماظعؿؾقة اظؿواصؾقةمبنيماخلطابمواظؾغة،م
متاعا معا محوظـا مأن مغؾؿزم مبه ميف مررحـا مػذا ممبا مؼؿؿاذى ورؾقعة مادلرطزم
األغـروبوظوجقةماظذيمؼفؿمممبـلمػذهمادلوضوسات.موهدؼدغامظالدؿؾزام احلواريم
اظؼائممسؾىمعؾدأماظدظقلمبضربقهماظؾغويمواظعؼؾيمظغرضمأردغامأنمغؾنيميفمزؾه اظؾعدم
اظؿواصؾيماظذيمؼفؿممبدرادةماخلطابماظؾغويمداخلماجملؿؿعمألنّمػمّماظؾلاغقات
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اظؿداوظقةمأغّفامتوظيماػؿؿاعفامإديماإلرارماظؿؾؾقغيماظديمتؤدؼهماظؾغةميفمسالضؿفا
باجملؿؿع .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :ماخلطاب م– ماظؾغة م– ماالدؿؾزام ماحلواري م– ماظؿأوؼل م–م
اظؿواصلم–ماظؾلاغقات .م
إبراهقم حامق :ادلعجم األمازوغي بني اختقار الؾػظ و التدروس م
اظؼاعوس مػو مأداة معأظوصة مو معػقدة متلؿكدم مظغاؼة مبقداشوجقة معـد مادلرحؾةم
االبؿدائقة .مو مظؾؼاعوس موزقػؿان ،مإحداػؿا مإرذادؼة مو ماألخرى موصػقة ،مظؽوغهم
ؼُؿؽّنمعنماالخؿقا رمبنيمذيؾةمادلصطؾقاتمادلؿوصرة،مومحيقلمطذظكمإديماحلؼائقم
االجؿؿاسقةمادللؾممبفا.مصاظؼاعوسمػومودقؾةمتدرؼسمومعصدرمحلؼائقمعطؾؼة،مغعودم
إظقهمسـدماظضرورة،مومضدمؼغقبمعصطؾحمعامصقه مومؼؽونمذظك،مألدؾابمترتؾطميفم
أشؾبماألحقانمباخلقاراتماظؿقرؼرؼة.ميفمحاظةماظؾغةماألعازؼغقة ،مالمندمضواعقسم
أحادؼةماظؾغة،مومإمنامػـاكمضواعقسمثـائقةماظؾغة ،مو مباألخص مضواعقس مصرغلقةم-
أعازؼغقةمعـطوضةمباإلضاصةمإديمبعضماظؼواعقسمادلصطؾققة .م
ومعنممثة،مصإنماظلؤالماظذيمؼطرحمغػلهمػـام:معامػيمادلـففقةماظيتمجيبم
إتؾاسفامأعاممػذاماظؽمماهلائلمعنمادلصطؾققةموماظؾغاتماألعازؼغقةمادلـطوضةم؟مادلؼالم
حياولماإلجابةمسنمػذاماظلؤال
الؽؾؿات ادلػتاحقة :متدرؼس م -ماخؿقار م -مععفم م -ماظؾغات ماألعازؼغقة م-م
ادلـطوضةم-ماألعازؼغقةم-مضاعوس.

أمحد قروش :الؾّفجة بني احلتؿقة االجتؿاعقة واالقتضاء العؾؿي

ؼعاجلمػذامادلؼالماألػؿقةماالجؿؿاسقةمظؾففةمومزروفمصقصفاماظعؾؿي .مؼظفرم
ػذاماجلاغبماهلاممعنمادلؼاربةماظعؾؿقةممأنماظؾففةمباسؿؾارػاماجؿؿاسقة،مضدمسرصتم
سدةمهوالتمسؾىمعّرماظعصور،مومأنمطلماظؾغاتمطاغتميفمبداؼاتفامذػوؼةمضؾلمأنم
تؽؿب .مو مؼػرض مػذا ماألعر ماألخذ مبعني ماالسؿؾار مو مجبدؼة ماظؾففة مو مدرادؿفام
سؾؿقا،مبلؾبمحقوؼؿفاماالجؿؿاسقةمومدؼـاعقؽقؿفاماظؾلاغقة .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :ماظؾغات م -ماظؾففة م– ماظشػوي م– ماظؽؿابة م -ماظػقصم
اظعؾؿيم-ماظشرسقةماظؾلاغقة.
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حمؿد برونة :ذعر الصعالك .قراءة يف ادلنت

حياولمػذاماظؾقثمأنمؼدرسمرطـاًمعنمزواؼااماظشاعرماجلااػؾي،موأنمؼلااػمميفم
إزاظةمبعضماظػؿور،موعلحمبعضماظغؾارمسؾىمرؾؼةمػاعةمتشؽّلمرطـاًمأداداًميفمبـااءم
اظشعرماظعربيماظؼدؼم،موتلؾقطماظضوءمسؾىمجاغبمعنماجلواغبمادلعقشقةمواحلقاتقاةم
ظؾشااعراءماظصااعاظقك،مبااادلـفجماألغـروبوظااوجي،معاانمخاااللمغصوصاافممبعقااداًمساانم
األحؽامماظؿارخيقةماجلاػزة،معؿوخّنيمادلوضوسقةميفمدرادؿـامهلذهماظػؽةمعنمذاعراءم
اجلاػؾقة.م م
أػمّماخؿالفمندهميفماحلقاةمادلعقشقةمواظػـقةمظؾشعراءماظصعاظقك،موػذامميقّزػمم
سن مذعراء ماظؼؾقؾة(اظشعراء ماظؿؼؾقدؼني) ،مػو مشقاب ماظظاػرة ماظطؾؾقة موتعوؼضفام
مبؽانمآخر،مػوماجلؾلموادلرضؾة،مػذامادلؽانماظذيموجدمصقهمػؤالءماظشعراءمضاظؿفمم
وعؾفأػمماظطؾقعيمواظػينّ.موشقابماظـاضةمطظاػرةمرعزؼةميفمذعرػمموحضورماظوحشم
بشؽل مضوي؛ م(اظذئب مواظضؾع مواظغول )...مظقس مطعـصر مخرايف معرػب مخمقف،م
وإغّؿامطرصققموعؤغس،مسوّضماألػلمواظعشرية.موػذامظؾدّالظةمسؾىمخرقمحمرّعاتم
اظؼؾقؾة موحرعاتفا ،موعؼدّداتفا مورؼودفا ،مواظؿؿرد مسؾى مدؾطؿفا ،موغؾذ مػقؽلم
تـظقؿفا،موعؤدلاتمجمؿؿعفا،مثمماظؾقثمسنمعشروعمجمؿؿعمجدؼد،مالمتذوبم
صقهمصردؼةماإلغلان،موَالمتضؿقلّمذكصقؿهميفمرعوزماظؼؾقؾةموأدقادػا .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :ماظصّعؾؽة م– ماظؼؾقؾة م– ماظلؾطة م– ماظؿػرّد م– ماظوحش م-م

ادلرضؾة .م

العقد مرياث :ادلسرحقة الواقعقة يف اجلزائر" .اهلارب" منوذجا
تعد معلرحقة ماهلارب معن مادللرحقات ماظعربقة ماجلزائرؼة ماظؼؾقؾة ماظيت محاولم
طاتؾفا ماظطاػر مورار موػو مععروف مبأغه مروائي معن ماظطراز ماألول مأن مؼلري مبفا ميفم
عـفجمصؾلػيمغػليمباظرشممعنمأغفامتصـفميفمإرارماظواضعقة .م
تؿـاولمػذهمادللرحقةمعوضوعماظصراعماظطؾؼيماظذيمسرصهماجملؿؿعماجلزائريميفم
صرتةمعؾؽرةمعنمتارخيهماحلدؼث .م
وؼؿفؾىمعنمعؼاربةماظـصمأنماظؽاتبمطانمعـؼػامتؼدعقامتـؾأمباظصراعماظطؾؼيم
اظذيمسرصهماجملؿؿعماجلزائريميفمصرتةمعامبعدماالدؿؼالل ،مالمدقؿامإذامأدرطـامأنم
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اجلزائرمتؾـتماالذرتاطقةمغظاعامشداةماالدؿؼاللموأسؾـتماحلربمسؾىماظربجوازؼةم
واإلضطاسقة .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :ماظدراعام–مادللرحقةم-ماظصراعم–ماظشكصقةم–ماظزعانم–م

ادلؽان.

حمؿد درّور :خطاب الرفض يف ذعر حمؿد بؾخري

ؼعؿربماظشعرماظشعيبمعنمادلؼوعاتماظعربقةمادلؿؿدةميفمتارؼخماظشاعبماجلزائاري،م
وضدماغطوتمهتمػذاماظشؽلماظؿعؾرييمسادّةمعػااػقممومدراداات،مصؽاانمخطاابم
اظرصضمعنمذيؾةمػذهماظدراداتمسـدماظشاسرماظشعيبم"حمؿدمبؾكاري"مابانمعـطؼاةم
دقديماظشقخمباظؾقضمومضدمحددتمصقفامدواصاعماظارصض،ماظايتمتادصعماظشكصاقةم
اظشعرؼةمإديمرصضمعامحوهلامبصػةمآظقةمععاطلةمدلامجيولمبذاتفا،مومعنمذيؾةمتؾكم
اظدواصعماالدؿعؿارماظػرغلي،موماظؾقؽةماجلغراصقاةموماالجؿؿاسقاة،موماظـظاامماظؼؾؾايممم
ومادلـػى،حبماإلصالحمومإثؾاتماظذاتمطؿامبقـتمدالالتماظرصضماظّايتمتؿفؾاىميفم
خطابهماظشعري،معنمرصضمغػلي،ماجؿؿاسي،مدؼاين،مأخالضاي،مومرصاضمظؾادغقام
مباماحؿوتهمعنماضطراباتمومتغريات .م
ومتؾؼىمشرؼزةماظرصضمثابؿةميفماظشكصقة،مممامؼؿوظدمسـفاممتردمسؾىماظغريممممم
ومسؾىماظواضعمظؿكرجمعنموسقفامادلعؼولمإديموسيماظالععؼولمصؿقؼقمصقهمعامسفزتم
سـهميفمواضعفا .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :مذعر مذعيب م– مرصض م– معؼاوعة م– محمؿد مبؾكري م–م

ادؿعؿارم–مإثؾاتماظذات.

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

ؼؿعرضمػذاماظؾقثمإديمزاػرةمثؼاصقةمذعؾقةمسرصتميفماظرؼفماجلزائريمعـذم
صرتة مزعـقة ،مظؽن ماظؿقوالت ماحلدؼـة ماظيت معلت ماجملؿؿع ماجلزائري مجعؾؿفام
تـقصرميفماظػضاءاتماحلضرؼةمادلغؾؼةموماحلػالتماظعائؾقةموماألسراس.مومتؿؿـل
ػذه ماظظاػرة ميف ماظرباح مو معا مؼؼدعه معن مإػداءات مظا م"ادلؿـاصلني" مخالل ماحلػلمممممم
أوماظلفرة،مصقؿفدمصػاتماظؾعضموم"ؼذم"مصػاتماآلخرؼن .م
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ومهلذامؼؼومماظؾقثمسؾىمإبرازماظعالضةماظؿػاسؾقةموماظؾلاغقةمبنيماحلضور،مإذم
ؼلؿؿد مطالعه معن مخمؿؾف ماظلفالت ماخلطابقة م(ذعر معؾقون ،مأعـال مذعؾقة،م
عوسظةمدؼـقة،مإخل.).مإنمػذهماألجواءمتعطيممتظفراماجؿؿاسقامدلنمؼؿـاصلون .م
الؽؾؿات ادلػتاحقة :ماظرباح م -ماظػضاء ماحلضري م– ماإلػداء م -ماظؿؿظفرم

االجؿؿاسيم-ماظغربماجلزائريم-مهوالتماجؿؿاسقة .م
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