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 ثقديم

 ،الغسافُدُا إلى اطخىشاف ممازطت إنسانيات يهدف هرا العدد املصدوج مً مجلت

 شماٌ في العامت الفػاءاث في تمخىاغع أو / و بظُطت خسبشت اعخبرث طاملا التي

لُ ت الظىطُى ، ظلذ هره املمازطتوعلُه .اإفٍس  العلمُت ألادبُاث في هامشُت لغٍى

مىغىع اهخمام  حشيل الغسافُدُا إذا واهذ ممازطتو . الجغسافُت املىطلت بهره املسجبطت

 شماٌال ظُاقال في حعلُد وغمىع مدل   جصاٌ ال فئنها ،أخسي  فػاءاث علمي متزاًد في

لي بالسغم  ،للبدث مىغىعا بىضفها إليها الخطسق  ًخم لم أهه ذلً على والدلُل ،إفٍس

 الفػاء في دهاججى   التي التي حظخدػسها واملػامحن الاطتراجُجُاثمً إلاحساءاث و

 ،الفجىة هره مً حصء طد   إلى إنسانيات وعلُه، ًطمذ هرا العدد مً مجلت .العمىمي

ٌ  إلى ظعيال ٌخال مً ذلًو  ت التي حشيل أخد جىاو  الخعابحر هره الظاهسة اللغٍى

ت والثلافُتالفعالت  لُاإ في شماٌ والظىطُىمياهُت للخغحراث اللغٍى  حظلُط مع ،فٍس

ُ   أًػا الػىء  .املجاٌ هرا في الىاشئت تعلى ألابدار املدل

لُا هىإ على هطاق شماٌ املىغىع كد ًبدو للىهلت ألاولى أن دزاطت هرا  خطىة فٍس

  أن شأنها مً طمىخت
 

اث بعؼ عً فجخىش  للغمىع اهظس ، ُتوالخدلُل ُتىهجامل املطب 

ت ٌشىب الري والخعلُد  واملجخمعاث التي ،حهت مً ،هره املمازطت الاحخماعُت اللغٍى

 ًفسع الخُاز هرا أن غحر. أخسي  حهت مً ،العام الفػاء وىطُلت حعبحر في اجىظفه

ت مدالت، ال هفظه،  والخغُحراث بالىظس إلى ألاهمُت التي جىدظيها هره ألاعماٌ اللغٍى

ت والثلافُت -الظىطُى  .عنها جىجس التي طُاطُت واللغٍى

حشد  أهظازها وحظاءٌ  الغسافُدُت السطىماث جظلللصمان وامليان،  عبىزها خالٌ مً

ت والىحىدًت املعسوغت علىتوج كىاعاجىا  ىطائط غحرال رحم الاخخُاحاث الخعبحًر

 مسافلت محزةب ىظجد هاأن هما .داللُا ُبعًدا العمىمُت الفػاءاث ًمىذ ما وهى ، عخُادًتالا 

وإلاشازة إلى الخددًاث التي  دًىامُاتها املجخمعاث في حغحراتها مً خالٌ الىشف عً

أهمُت بالغت  جىدس ي خهاُوجسط هره العالماث الىخابُت دًمىمت إن .جىمً وزاءها

 .وإلاوظاهُت الاحخماعُت العلىم مجاٌ في للبدث العلمي، خاضت باليظبت
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 في اوفىُ اطُاطُو  ااحخماعُ احعبحر  الُىم جمثل الشازعفىىن و  الغسافُدُا أضبدذ

 هاطلت مىشىمت، أحظاد مظهس املأهىلت الفػاءاث برلً لخمىذ ،ول أزوان املعمىزة

 ىافظاثامل وأ طُاطُت، -الظىطُى بالجزاعاث ألامس حعلمأ وطىاء .مغصي  وذاث

اغُت  ت،البشٍس ألاشماث ختى وأ الثلافُت، ظاهساثالخ أو اللدم، هسة طُما ال ،الٍس

  .الفىىن  هره في همالذ جدً فجمُعها

ا بلىجأزحرها ً مع الصمً، إال أن جػمدل بطماث جترن وىنها مً وبالسغم  بفعل طاٍز

ت الشحىاث مً  ًخجصأ ال صءً ح اُافُدس الغ حشيل ممازطت هما .زطائلها جدملها التي املعىٍى

 الظابم في ًخػع وان والري مىميالع الفػاء دًىامُىُاث مًالدًيىز الحػسي و 

حشازن بشيل خاطم في الخغُحر الاحخماعي  ممازطت وهي ،الظائدة الخلفُاث لحىم

 .املدلي مً خالٌ الىشف عىه وججظُده

أهثر اهدشازا في ألاماهً العامت هظسا للدوز الهام  االغسافُدُ أضبدذ ممازطت وكد

والظُاطُت والثلافُت الاحخماعُت  اثالحسو دعم وفي الخعبحر في الري جلعبه

ٌ  على لتمدم   ،الحُاة الُىمُت مظخجداثو   .وخطاباتها إشازاتهاو  لغاتهاب مظازها طى

 الظسد خالٌ مً ،جىشف الاحخماعُت املعلدة الظاهسة هره أن ذلً إلى ًىػاف

في ألاماهً العامت، الىحه الخفي للحُاة الاحخماعُت  احعسغه التي ُاثبدألا و الحػسي 

 .الطبُعُت

لُا في والبىاء مالمذ هرا الىظام الىخابي والخطابي الجدًد لخددًد  ،شماٌ إفٍس

س وهرا ،ومظازاجه وشأجه خُثُاث زضد إلى العدد هرا إطهاماث تهدف  آلُاث جطٍى

جدلُل الىظائف املظىدة  إلى باإلغافت اهدشازه، جدىم التي لسهاهاثا لخددًد ،اشخغاله

 املفػلت واملُادًً العمىمي الفػاء في هرا العدد الباخثىن  ٌظائل ،الغسع لهرا .إلُه

 التيو  ألاخحرة هره عبرها جخجظد التي الىخُدة ألاماهً باعخبازها الغسافُدُا الهبثاق

 مددد ىمعن خاللها مً جىدظب
ً
 ائموالدع للغسافُدُا الطبُعي امليان اهر عملٌ. ا

 اثالاخخجاح بحن ًجمع خطابي همشهداملمازطت الىخابُت،  لهره مىدهاج تيال ةاملخعدد

 .الجماعي أو / و الفسدي الخعبحروإلابداع و  بالحلىق  واملطالبت

 العابس للخفىحر فاكاآ ًفخذ إنسانيات مجلت فئن هرا العدد املصدوج مً علُه،و 

ٌ  خخططاثلل ت و  الظاهسة ووظائف هره طماث خى  الخطابُت جأزحراتها مظاءلتاللغٍى



 ثقديم

11 

لي شماٌال العمىمي في الفػاء  حشىُل مىطم و مىاهج ملعاًىت مىاطبت أنها هما .إفٍس

ت الطىز  ن. شفساتها وفً وجطيُفها اهخلاءهاو  ،الخعبحًر  امللازباث املىهجُت املىظفت جبح 

 جددًد غسوزة املىغىعاحي في هرا العدد املشازهحن مً طسف مخخلف بشيل دكُم

د مً ألادواث اطخدػازو  هره ألاخحرة  إطخىشافُت لساءاثب ذظمح التي إلاحسائُت املٍص

 .والخدلُل الدزاطت مدل للمىغىع

ت الظىطُى املمازطت هره إلى الباخثىن  مخخلف جطسق  املىطلم، هرا مً  التي ،لغٍى

ا حعترف  وبيىنها ،بأهمُتها ألاخُان بعؼ في ألاوادًمُت العمىمُت وختى الىلاشاث كلم 

 الري العام املعنى جفىًُ إلى امللترخت املىاهج جدعى .والخىلُب للبدث طاهدا مىغىًعا

ت الخعابحر مً ًجعل العلمي  البدث زخح   في حدًد مً ومىكعتها هامشُت، حعابحر الجداٍز

 احخماعُت معلدة ًخم مً خاللها الىشف عً ممازطت بىضفها ملازبتها مً خالٌ

ت والظىطُى العسكُت والدًىامُاث عالكاث اللىة ت لغٍى  الحلل لفهم الػسوٍز

ليإ شماٌال الاحخماعي  .عام بشيل يفٍس

 ،الغسافُدُا ممازطت مخعددة مً جىاهبب العدد هرا في املشازوىن  الباخثىن  اهخم

 الظىطُى هره املمازطت جسوٍج ومىاكع الدعائمو  والىظائف الغسافخُا هخاب غمنها مً

ت، إغافت إلى ت لغٍى  .العامت ألاماهً في جىظفها التي وألاًلىهُت ألادواث اللغٍى

 لها جخعسع التي دىامل خمالث إلىو  املمازطت لهره الاخخجاجي جطسكىا إلى البعد هما

ت أبعادها مظاءلت خالٌ مً ذلً و خاضت في أوكاث ألاشماث،  ،بشيل دائم  ُ  الخلفظ

 البعد الحاٌ، ال ًمىً الخطسق لهره إلاشيالُت دون ملازبت وبطبُعت. املخللُتو 

ت الظىطُى املمازطت لهره املدؼ الخطابي املخعددة  الدًىامُاث التي ججظد لغٍى

لُاإ ألابعاد ملجخمعاث شماٌ  بشيلباطخمساز و  حظدثمسه الري العمىمي فػاءللو  فٍس

 .واطع

 العدًد بحن الطسق  مفترق  في لخىاحده هظسا مجاٌ بدث زس ي  الغسافُدُا عالم ٌشيل

 مسوزا الظُاطُت العلىم إلى الاحخماعُت ألاهثروبىلىحُا مً جتراوح والتي الخخططاث مً

 الثلافُت والدزاطاث والجغسافُا والظُمُىلىحُا الخطاب وجدلُل لظاهُاث بالظىطُى

ت  . وغحرها والبطٍس
ً
 مخخلف جطسكذ للخخططاث، العابس املجاٌ اهر مً اهطالكا

لُا و  الغسافُدُا وشأة إلى إلاطهاماث . وخطاباتها إلاحسائُت وأدواتها حعابحرهافي شماٌ إفٍس
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 بالترجِب جسهص فسعُت مجمىعاث بثالر الخسوج ًمىً املخىاطم اليل هرا على وبىاء

 ٌ  خخجاحاثالا  وحمالي خطابال فً :وهي هاواطخخدامات الغسافُدُا ممازطت خى

ت الاطتراجُجُاثو والدًىامُاث  .بالغسافُدُا املسجبطت والخطابُت اللغٍى

 خالٌ ومً ،هاواطخخدامات الغسافُدُا ممازطاث في املدىز ألاٌو الري ٌعالج

بُت، معطُاث على اعخماده م ٌعاًً ججٍس داز الحُاة بىهسان،  حي في ،وراس هٍس

ت بىضفها ممازطت الغسافُدُا .          الفػاءاث املأهىلت حشازن في جىظُم طىطُىلغٍى

اطخخداماث جطف هره الفػاءاث بلدز ما جطف  في ًخجلى إن اهدشاز هره املمازطت

 في هرا الحي الشعبي بىضفها هظاما هخابُا ًجظد الغسافُخا هفظها، خُث حعمل

ت التي ًخم مً خالله الدًىامُاث  ًلازب. الاحخماعُت العالكاث عً الىشف الحػٍس

م بلحميداش هاحس الباخثان بىضفها ممازطت  الغسافُدُت السطىماث وراس وهٍس

 هره جترحم .مظخغاهم بمدًىت العمىمي الفػاء في ووظائفها اطتراجُجُاتها لها احخماعُت

 العلل عً للخعبحر كىاة برلً لدشيل ، وإلاًدًىلىحُاث املطالب أًػا الىخاباث

 .الاحخماعُت

في خمالث الخىعُت  الغسافُدُا دوز  ليهسا ذاجه، جدزض فاطمت الصهساء الظُاق في

املىحىدة على خصاهاث  الغسافُدُا لهرا الغسع، اخخازث دزاطتو . ُتالطسك بالظالمت

الث مسهباث الىلل الثلُل في املغسب. ًىمً الهدف مً هره الدزاطت في مظاءلت
 
 جمث

 .الغسافُدُا هرا إلاحساء اللغىي في غىء مأطظتل مظخخدمي الطٍسم

، ًلازب للغسافُدُا في املدىز الثاوي املخطظ للطابع البالغي / الجمالي الاخخجاجي

ا ٌظخىشف . الجصائسي  للحسان ضىجاهره ألاخحرة بىضفها  شريف بن علي مدمد شهٍس

ت الظىطُى املؤلف اللىي  على الجدزان  لحسانا جسطم التي خطابُت والظىطُى لغٍى

 الػغىطاث أشياٌ مخخلف في مىاحهت مػادة طلطت والتي جخجلى بدوزها بىضفها

 .في الظُاق الجصائسي  الظُاطُت

يي حاهفي  98 زىزة" إبان التي ظهسث في اللاهسة الغسافُدُا لىإ كلوس ًخعسع إهٍس

 وهى تإلابظدُمىلىحُ معخمدا في ذلً على فسغُت الاهطالق ذاث الطبغت "9100

والري ٌظمذ للياجب  لفىوى (ىبُاطهُترو) الاهدباذ الفػائي مفهىم على ًسجىص جدلُل

بي وإعادة بىاءها في مىاغُع طُاطُت أضلُت،  للغسافُدُا بئعادة جددًد الطابع الخخٍس
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بها اهطالكا مً الخطاباث التي جدملها، وإهما مً خالٌ  إلاخاطت لِع مً خالٌ

ت  .علُه حظدىد الري الجهاش اطخمساٍز

 مىغىع لعربياب ًًًدىاٌو ضالح الد   ،أًػا مىطلم املىظىز الاخخجاجي مً

للخعبحر عً الاخخجاحاث،  أداةاملعنى و  إلهخاج الحسان بىضفها وطُلت غسافُدُا

 ٌشسح في ملاله هُف اطخفاد خسان الٍسف مً السطىماث وهى  .والخىدًداث املطالبو 

 .املخللحن على هاأزسفي الخعٍسف بمطالبه و  الغسافُدُت

 ًخطسق إلى العالكاث املىحىدة بحن السطىماث والري وألاخحر الثالث املدىز  في

اثو  اللغاث،و  الغسافُدُت  الدًىامُاث سبيح الخطابُت، ًىاكش زغا ثاوالفػاء الهٍى

ت الظىطُى املخىاحدة في  الغسافُدُت التي جخجلى مً خالٌ السطىماث الخطابُتو  لغٍى

 الغسافُدُت السطىماث جطيُف في هره الدزاطت هدف ًىمًس. اللطبت بمدًىت الجصائ

 في خاضت الخطابُت، مػامُنها شفسة فًو  الظُمُىلظاهُت في اللطبت، وشسح ضبغتها

 اللظاهُت الغسافُدُا بجاوي  الظُاق ذاجه، جلازب وفاءفي . املدزوض الفػاء مع عالكتها

ت حماعُت مدم   وألاًلىهُت ت خػٍس  لتبىضفها عىطسا مشازوا في الخعبحر عً هٍى

في زالزت أخُاء مً مدًىت  الغسافُدُا هره الدزاطت جىاولذ .واملطالب بالعىاطف

  .عتى  خىم فيها اطتراجُجُاث خطابُت وجخعاٌش اللغاث فيها جخجاوز  التيو  ،الجصائس

 في أبعاده وشو للفػاء الحػسي بخحزي  كساءة حمدي س ي حهخه، ًلترح هاضس مً

اجُت، الظىطُىلظاهُت، بىضفها  الغسافُدُا إلى مخطسكا والظُاطُت، الثلافُت الهٍى

 
 
 حشىب التي الخعلُداث الباخث ًدلل ،مً ذلً اهطالكا. للفػاء ًظاهسة جمل

 .الفػاء هرا في وجخفاعل جيشأ التي والعالكاث الاحخماعُت املمازطاث

 غسافُدُا في ملاله على باي عً الفػاءاث املفخىخت، ًسهص بىعالم بعُدا

املشاول التي  حملت حعمل همؤشساث عً التياملجمىعاث الطالبُت بجامعت جلمظان و 

 الغسافُدُا أن نجبح   مُداهُت معطُاث على دزاطخه في َعخمدو حعِشها هره املجمىعت، 

 .مخخلفت و مخعددة خطابُت أهدافالطالبُت هي إحساء لغىي ًخمحز بمػامحن و 

ت،  باإلغافت ص هرا  بارثونشيني بُحر بدث مظاز ًأحيإلى هره إلاطهاماث الثًر لخعٍص

 في اُالغسافُد خٌى مشهدبدىزه لحىضلت  همً خالٌ وغع إنسانيات العدد مً مجلت

بهرا املىغىع ٌعىد إلى طىىاث الدظعُىاث، خُث اهطب  الباخث اهخمام. وىزطُيا
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س الىطني و  الغسافُدُا مىاهجعلى دزاطت معجم و   املىظمت هرلًالخاضت بجبهت الخدٍس

ت ألاضٌى  جترحم .اليىزطُيي الغسافُتي الدائمت على املشهد وجأزحراتها املظلحت الظٍس

 ًخطسق . بحن غفتي املخىططي املىحىدة عمم الخبادالث وىزطُا في للغسافُدُا املغازبُت

وطحروزة جطيُف السطىماث غمً  للغسافُدُا، الفىُت فئاثال إلى املؤلف أًػا

الث جطىز  وهرلً اليىزطُيي، املىزور
 
 .اليىزطُىُت فً الشازع في الصحافت جمث

 لىخب، كساءاثعسوغا و  إنسانيات ًخػمً هرا العدد املصدوج مً مجلت بامللابل،

 .علمُت اأخباز  وهرلً

 وراس كريم

 مولوجي صورية ثرجمة

 


