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 أخباز علميت

والبحث في أسس  الجصائسيتامللتقى الىطني حىل التجسيب في السواًت 

مختبر اللغت والتىاصل باملسكص الجامعي  هظمهوخلفياث تشكله، الري 
 7102 ليأفس  72 ًىم الخميس، )غليزان( أحمد شباهت

 
 
 72ًىم الخمِغ ، غليزانب مخبر اللغت والخىاصل باإلاشهض الجامعي أحمذ صباهتم هظ

ل ت والبحث في أظغ "حٌى  املخلى وػىُ 7102 أفٍش ب في الشواًت الجضائٍش الخجٍش

 .مفالح بً عبذ هللا ألاظخار خيعُمب، "وخلفُاث حشيله

 جؼشكذ  افخخحذ أعماٌ اإلالخلى بيلمت سئِعت اإلالخلى مجاهذي صباح التي

يفي اظعي الشواًت الذائم  إلى   لبحث عً شيل فن 
 
ذ ج م مً خالله راتها، وججع  حل 

وائي الزي ماسظه عبره خصائصها الخجىِعُت ب الش  . وظهىس ما ٌعشف بالخجٍش

ماث  م بالبىاء واإلالى 
 
وائُىن بؼشق وأظالُب وأشياٌ مخخلفت، منها ما هى مخعل الش 

م بالخُماث واإلاىطىعاث.
 
ت، ومنها ما هى مخعل  ُ السواًت إمُل صوال في هخابه ولعل  الفى

بأٌو  التجسيبيت في اشخغالها على الغٍشب  مً رهش أن سواًاجه خظعذ للخجٍش

إما  جذًذخالباإلاغامشة الفىُت واهذ و  ،واإلاخخلف هخىظُف اللغت الشعبُت الحيائُت

ابخذاع أشياٌ سوائُت جخلم زىسة ، و على معخىي اللغت أو اإلاىطىع أو اإلاادة الحيائُت

ول ججشبت سوائُت وجىىعذ مً في  فىشة الخجٍشبجؼىسث مً هىا و  في الخللي والىلذ.

، واظُني ألاعشج، ظعُذ بىػاحين، سشُذ بىحذسةالؼاهش وػاس، :  أمثاٌ إلى آخش واجب 

 .، أحالم معخغاهمي وفظُلت الفاسوق وغيرهمحمُذة العُاش يأ

ظعُذ  مشاسهتو  ظت ألاظخار مفالح بً عبذ هللائاواهذ الجلعت الافخخاحُت بش 

خجشبخيهما ما عشطا لكذ   ًًاللزومحمذ مفالح مً حامعت معخغاهم بىػاحين 

ٌ  ٍشي و الشوائُت،  ب غيري ومعخىسد وبعع مً مىجض  ألاو بي لم  هأن  الخجٍش الخجٍش

ب كفضة غير مؤظعت الشوائي عشض ججشبت و  .ًىؼلم مً كىاعت راجُت، واعخبر الخجٍش

خ وألاهثروبىلىحُا واإلاىاهج العُمُائُتمحمذ مفالح اإلا على  اهذمؤ  ،شخغل على الخاٍس

بذوسه الشوائي دًت ومعشفُت وؤلاحاػت بما هخب. وػشح اسجباغ الخجٍشب بىفاءة ظش 
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 ،مفالح إشياٌ اإلاىطىع وعالكخه بأظئلت الشاهً مؤهذا على طشوسة الاهخمام باإلاعنى

ت  ت مشهىن بخعملىا في الزاث الجضائٍش مشيرا إلى أن  الخجٍشب في الشواًت الجضائٍش

 ومعشفت آلاخش مً أحل جلذًم سواًت ميسجمت معبرة عً الزاث.

شاسهت أظاجزة وباحثين بم ،حلعاثفي زالر هاكشذ أعماٌ اإلالخلى زالزت محاوس و 

وصو، جِعمعُلذ، مععىش، عاث الىػً )الجضائش، وهشان، جيزي مً مخخلف حام

ياإشيالُت عمىما حٌى  اإلاعاهماثداسث  .معخغاهم...( للشواًت  لبحث عً شيل فن 

ذ عبره خصائصها الخجىِعُت. فظهش ما ٌعشف  وائي الزي ماسظه ججع  ب الش  بالخجٍش

وائُىن بؼشق وأظالُب وأشياٌ مخخلفت ألاظؼىسة، اظخحظاس الترار،  : مثل الش 

خُت  والذًً.  الىزُلت الخاٍس

ب  إلى دساظت حمُذي بلعباط مً حامعت مععىش جؼشق و   مالمح الخجٍش

ت    هىعت  سبؽ بين وفيها لىاظُني ألاعشج، ذاكسة املاءسواًت  فيفي الشواًت الجضائٍش

رون وحهت الىخابت وجؼىس الىخابت الشوائُت، وهى ما حعل الشوائُين 0692  ٌغي 

لتها  إرا اهخفى ام  ع وحعاءٌ .ًذًىلىحُا، ورهش أن  هزه الىخاباث ظلذ مشافلت لل وػٍش

 تماسظإلى م ججاوصهابمعاًشة خؼاب العبعُيُاث والثماهُيُاث أم فلؽ ألادًب 

محمذ فاًذ مً اإلاشهض الجامعي حعشض  هما في هخاباجه. "العلؼت ؤلابذاعُت"

ت اإلاىخىبت باللغت العشبُت،  إلىخِعمعُلذ ب ب الخُاٌ العلمي في الشواًت الجضائٍش ججٍش

وىاوي  الباحثت وجؼشكذ .حبِب مىوس يل جاللته ألاب ألاعظمسواًت مً خالٌ كشاءة 

 CRASCمشهض البحث العلمي والخلني في علم ؤلاوعان الاحخماعي والثلافي مً  ،لُلى

ب في الخؼاب الشوائي الجضائشي في هخاب  وفيها  لىاظُني ألاعشج، ألاميرإلى الخجٍش

خُت التي حعذ شهادة  جىظُفإلى  أشاسث ًشجىض عليها الشوائي الىزُلت والشخصُت الخاٍس

خي لزلً ا لالب لغىي حذًذ ٌعؼيبغها جخُلُا في بىاء هص ظشدي ى ص  ُ  ل لضمً الخاٍس

 
ً
 فىُا

ً
البحث عً هزه  ألاعشج جشن للمخللي مهمت واظُنين  أالباحثت  جشي و  .بعذا

خصصذ حعُؽ حفصت و  .Méta texteالىصىص" الحاطشة الغائبت" أو ما ٌعمى 

 مذاخلتها حٌى مغامشة فهم اإلاحُؽ واإلاحافظت على الزاث  7مً حامعت الجضائش 

 .إلاحمذ مفالح هىامش السحلت ألاخيرةفي سواًت 
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في مشهض البحث  مً وىسٍذاث حىسٍت الباحثت عشطذفي الجلعت الثاهُت و

ت في سواًاث أحالم معخغاهمي مً ، توالثلافُ تالاحخماعُ ألاهثروبىلىحُا اللغت الشعٍش

ب إلى الخللُذ، وبحثذ بششي خبيزي مً حامعت جيزي وصو  في فخىت الخجٍشب  الخجٍش

وكامذ أظماء أوالد ابشاهُم  .لعض الذًً حالوجي حائط املبكىومخاهت العشد في سواًت 

ب في عشض ا أعىذ سواًت  مً خالٌلشخصُاث مً حامعت معخغاهم بخحلُل الخجٍش

فلذ عالج  ،0مً حامعت وهشان ععُذ بىػاحين، أما دوالث ظشوسي بً عىدةل باهلل

ت، اإلاظمىن اإلاأظاوي في الش  خصصذ ألاظخارة مشصاكت فُما واًت الدععُيُت الجضائٍش

اوي مً حامعت الجضائش ب في سواًت  7ٍص  الحىاث والقصسمذاخلتها لشصذ الخجٍش

مشترهت ليل وفي مذاخلت  .للشاحل الؼاهش وػاس مً خالٌ معالجت ججٍشب ألاظؼىسة

ب في س  إشيالُت خاللها عالجا ووهُبت حماديبىصٍذ مىلىد  مً  املمىىعتواًت الخجٍش

م ت ال عً لحذًثل ذ آخش مذاخلتخص  و  .إلالُىت ملذ  ت وججشبت الشواًت اليعٍى جضائٍش

ع الزوىسة إلا  .ىصىس بَى  مً اإلاشهض الجامعي غليزانجلٍى

الخجٍشب الشوائي أفاد الشواًت ًمىً اظخخالص أن   ،ومً خالٌ اإلاذاخالث

ت وأهعب هخابها مهاساث  ت وظشدًتالجضائٍش اخخخمذ الجلعاث و حذًذة. اوأفياس  لغٍى

يُت لفائذة الؼالب والباحثين  منهابخىصُاث اكترحها اإلاشاسوىن  جخصُص دوساث جيٍى

 واإلاهخمين بمجاٌ الشواًت، وػبع أشغاٌ اإلالخلى.

 كىاكي ليلى





 

 

 


