
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة أدرار

 

 

 

 واألدب العربي قسم: اللغة                      كلية: اآلداب واللغات         

 

 

 

 

 بحث مقدم لنيل شهادة الماستر في اللغة واألدب العربي

 تخصص دراسات جزائرية في اللغة واألدب

 

 إعداد الطالبة:                                إشراف األستاذ:

عائشة أبختي                              د.محمد عبد الرحمان قاسي 

 

 

 

 

 هـ3313 - 3311ة :   الجامعي السنة    

 م2131 -2132                       

 الهوية في  األدب الجزائري المكتوب باللغةإشكالية 

 الفرنسية

 "من أجل إغالق نوافذ الحلم "لرشيد بوجدرة أنموذجا  



1 



 

 
ب اهلل ثراك وجعل الجنة مثواك.طي إليك أمي...  

...  حفظك اهلل وبارك في عمرك.إليك أبي   

 إليكم كافة إخواني وأخواتي, وعائلتي الكريمة

 أحبائي وأصدقائي, دمتم أوفياء.

 إلى كل من أحب وطنه وأمته وظل محافظاً على 

 مبادئه وهويته.

 إلى هؤالء جميعاً أهدي هذه السطور المتواضعة,

        عربون حب وتكريم وتقدير.                             

"عائشة.أ"             

 



 
هلل عز وجل على إتمام  عملي في هذه  وأخرا الحمد والشكر أوال

 الصورة النهائية.

 كما أتقـــدم بجزيل الشكر واالمتنــــان إلى أستاذي الفاضل

 "محمد عبد الرحمان قاسي"

فعملي اكتمل بتوجيهاته  الطيبة ورحابة الصدر،الذي توسمت فيه 
 ي،إذ كان بْلسماً على هناتي وزالت دة وآرائه الدقيقة،السديــ

 فلك مني ألف شكر وتحية.

 واللغة الفرنسية. تي بقسمي :اللغة العربية وآدابها،إلى كافة أساتذ

 إلى كل من كان لي ظاًل فاحتميت به وقت الشدة.

 "عائشة.أ"  
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اجل قضايا تتعلق واالهتمام كونه يعشعره ونثره، موضوع جدير بالدراسة  ،ب اجلزائري بشقيه القدمي واحلديثاألد    
، هذا كان ديدن كل أديب جزائري طرق باب التأليف .لقد كان للحوادث واجلرائم اليت تكبدها بالوطن ومعاناته

ك العقول الواعية حر   ألنه اإلبداعيةضح على الساحة األدبية وا رـالفرتة االستعمارية تأثيالشعب اجلزائري إبان 
 لتثبت وتشحذ اهلمم من جهة، ولتخل د بطوالت ومآثر األجماد من جهة أخرى.

من هذا  املنطلق، ومن اللغة املعبـ ر هبا ُقسم األدب اجلزائري إىل قسمني: أدب جزائري مكتوب باللغــة 
 ة إشكالية الهوي  »أدب جزائري مكتوب باللغة الفرنسية، ومن هذا األخري كان مستهل حبثنا الذي ُوِسم: األم و 

 «.نوافذ الحلم لرشيد بوجدرة أنموذجاً  في األدب الجزائري  المكتوب باللغة الفرنسية من أجل إغالق  
قضية اهلوية اليت أثريت اآلن ليست وليدة اللحظة، وإمنا هـي قدمية، ألن جذورها تعـود إىل االستقالل بل إىل       

 ما قبل الثورة بني الفرانكفونيني وأنصار العربية.
ارتأيت يف باكورة مشواري البحثي، أن أطرق إشكالية األدب اجلزائري املكتوب باللغة الفرنسية، لكنين  

ر املطاف َعَدلت عنها َكْون املسألة قُتلت حبثا يف الدراسات األدبية احلديثة واملعاصرة، وحاولت فتح يف آخ
 إشكالية هوي ة هذا األدب انطالقاً من التساؤالت التالية:

اً هل ميكن أن نـَُعد هذا األدب اجلزائري املكتوب بلسان غري عريب أدبـا جزائريا خالصا حاماًل للهــوي ة           ومعِّبر
عنها؟ أم هو أدب مابني املنزلتني ) مبعىن أن مؤلفيه جزائريون لكن روحه فرنسية( إىل أي مدى ميكن اعتبار اللغة 

 لوحدها أداة كافية لتحديد معامل اهلوي ة  يف أي نص أديب؟ وما هي جتلي اهتا يف ِشعر رشيد بوجدرة؟
ه، تعود إىل اهتمامي الشديد باألدب اجلزائري السيما ولعل من أسباب اختياري هلذا البحث دون غري         

املكتوب منه باللغة الفرنسية وحماولة البحث يف أغواره, هذا ما جعلين اصطدم مبسألة جوهرية تتعلق بالذات 
 اإلنسانية وكينونتها تُدعى "باهلوي ة" واليت أر قت املفكر العريب منذ عصور سالفة.

يف هذا الصنف من األدب  لدارسني يف كتاباهتم عندما يتعرضون إىل إشكالية اهلوي ةمن املالحظ، أن جل ا         
عادة ما يقرنونه بالفن الروائي باعتباره أكثر الفنون انتشاراً على الساحة األدبية ويغفلون الفنون األخرى، ومن هنا 

إماطة اللثام عن اجلانب حاولت إسقاط هذه اإلشكالية على الفن الشعري من جهة، ومن جهة أخرى ارتأيت 
املغمور يف شخصية بوجدرة بانتقائي ألشعاره بدل رواياته ألنه ُعرف روائيًا أكثر من شاعر، وهذا هو هديف 

 املنشود.  
جلزائري املكتوب باللغة األدب ا: جند ما يلي  هبذه اإلشكالية اليت أولت اهتماماً السابقة  ومن الدراسات

ملكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير الرواية اجلزائرية ا، و عبد اهلل ركييب ،ومغرباً  انكفونية مشرقاً الفر و  حممود قاسم الفرنسية،
 .نوال بن صاحلصراع اللغة واهلوية، 

أما عن أهم املراجع املعتمد عليها يف البحث فمنها: اهلوية الوطنية، احلقائق واملغالطات ألمحد بن نعمان         
 .تركي رابحوالشخصية اجلزائرية، التعليم القومي النص)جمموع دراسات(تنسيق حممد داود،و  رشيد بوجدرة وإنتاجيةو 
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استندت يف هذه الدارسة على ثالثة مناهج: املنهج الوصفي لوصف الظواهر وللتعريف هبا، وعلى ضوئه   
ديب لرشيد بوجدرة،كما قمت بتعريف اهلوية ومقوماهتا، أما املنهج التارخيي فقد استعنت به يف تتبع املشوار األ

 اعتمدت املنهج السيميائي أثناء قراءيت لعنوان اجملموعة الشعرية.
وإذا كان من التقاليد البحثية ذكر الصعوبات اليت تواجهك يف البحث، فإنه ال يكاد خيلو حبث                    

ة العلمية حول بوجدرة يف املضان من الصعاب وإمنا متعة البحث تكمن يف ختطي العوائق،ومن ضمنها ،قلة املاد
 العربية، إال ما وجد باللغة الفرنسية، فما عساين أقول على قول الشاعر:

ىن                     فما انقادت اآلمال إال لص ابر.       
ُ
 ألستسِهلنَّ الص عب أو أبلغ امل

 عن خطة البحث فقد أُحكمت على الشاكلة اآلتية:أما        
مة فمدخل مث فصلني،كل فصل مقس م إىل مبحثني، عنونت املدخل بواقع األدب اجلزائري املكتوب استهلت مبقد

 باللغة الفرنسية، وكيف َنَظر الدارسون إىل إشكالية اهلوي ة فيه من خالل آرائهم املتباينة يف املسألة.
ي واالصطالحي للهوي ة مع ذِكر أما الفصل األول فهو الفصل التنظريي للبحث تطرقت فيه إىل التعريف اللغو      

 أنواعها، مث تناولت فيه أهم مس ات اهلوية اجلزائرية ومقوماهتا.
كما ومست الفصل  الثاين التطبيقي باهلوية يف شعر رشيد بوجدرة، تناولت يف املبحث األول جانبًا من سرية       

 راته، مث أبرزهتا يف مؤلفاته الروائية. رشيد بوجدرة وتعم دت استخراج مالمح اهلوية يف شخصيته من خالل حماو 
"جتليات اهلوية يف شعر رشيد بوجدرة" كان عنواناً  للمبحث الثاين يف هذا الفصل، حاولت من خالله استخراج 
مسات اهلوية يف جمموعته الشعرية " من أجل إغالق نوافذ احللم"، ويف األخري خامتة للبحث استخلصت فيها أهم 

 النتائج البحثية.
ولئن أَخَذ هذا البحث صبغته النهائية، فإنين ال أد عي متام ه أو ُخلوه من النقائص، وإين ألمت ثل دوماً بقول      

 الشاعر: 
 وال أد عي منك َعْيب ُخلوه        فإن َكمال العبد َيْسَتْصِحُب النُّقصا                 

يباته املنهجية الدقيقة اليت استفدت منها كثرياً     ويف األخري، الشكر موصول ألستاذي املشرف على تصو      
فال فض  اهلل فَاه، وال شل ت ميينه، والشكر املسبق ألعضاء اللجنة املناقشة، كما أمتىن أن يكون حبثي هذا ُسْهمة 

  تضاف للمكتبة من أجل إثرائها، وما التوفيق إال باهلل عليه التوكل وإليه املآب. 
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بني  كبرياً   ، ومن ضمن هذه املسائل اليت أثري حوهلا جدالً بها األدب اجلزائريكثرية هي املسائل اليت أهتم   
؟ أم  خالصاً  جزائرياً  نعده أدباً هل ميكن أن  إشكالية األدب اجلزائري املكتوب باللسان الفرنسي،النقاد والباحثني،

 هناك شكوك حول نسبته لألدب اجلزائري ؟
ـر هبا األديب يف  احلديث عن األدب اجلزائري دون التصادم هبذه اإلشكالية اللغوية  اليت يعبمبكان  إنه من الصعوبة

بشرعية متثيل النص األديب للهوية »" حني يتعلق األمر   "عمر بوشموخةقيدا يف نظر ، كما تزداد تعكتاباته
 1«.:الفرنسية والعربيةفية للجزائر يف بلد تنازعه لغتانالثقا

قالم وبأف يف أعقاب الثورة التحريريةأن هذه األزمة تشكك أحيانا يف هوية املنتوج اإلبداعي الذي ألر كما 
فتارة يطلقون عليه تسمية األدب اجلزائري »ما جعل النقاد يف حرية من أمرهم  ،هذا نبيةجزائرية يكتبون بلغة أج

عتونه باألدب  ،وتارة ينحات أو دون البحث عن تِّبير هويتهمباشرة دون مقدمات أو إضافات أو حىت توضي
ن وكأ املعــِّب بلغة املستعمر،جلزائريني وجند فريقا آخر منهم ال يرتدد يف وصفه بأدب الكتاب ا املكتوب بالفرنسية،

 3.األدب المغاربيوهناك من يطلق عليه "2«. ف اجلزائرية من وصْ تب بالفرنسيد ما كُ ـهم جتريـي نِّبة كالمـفـ
ال يعِّب عن زائري  املكتوب باللسان الفرنسي     نلفي الرعيل األول يذهب إىل أن األدب اجلويف ظل هذا التباين، 
أن اللغة ليست أداة تعبري وحسب، بل هي إىل جانب هذه الوظيفة األساس »رية بدليل: كنه أو اهلوية اجلزائال

املغاربية، بل ويف جزء كبري من مناطق كان الصراع وال يزال يف املنطقة  ،ولذلكلة أفكار وقيم وناقلة إيديولوجياامح  
تباطات وار الثقافية  حول خلفياهتم وعمقاً حول املسالة اللغوية شكاًل  العامل اليت غزاها االستعمار األجنيب، مستعراً 

أن األدب املكتوب بالفرنسية  »" " فضيلة الفاروقكما اعتِّبت صاحبة أقاليم اخلوف4«التبعية أبعادًا وامتداداً.
متكنت  اليت تقدم لغتنيخيتلف  متاما عن األدب املكتوب باللغة العربية، وهو ما يعطي تلك الصبغة املزدوجة 

 5«.تنا اخلاصة بنا وسلبت ذواتنابشكل أو بآخر من تشتيت لغ

                                                           
 . com/ author 2o13/05/2013  11:27http:www. Djazaireمقدمة أوىل ...للنص األديب اجلزائري، عمر بومشوخة1
أفريـل 10-01-ة والثقافيـة االنرتوبولوجيـا االجتماعيـ، املركـز الـوطين  للبحـث يف ، منسـق حممـد داودرشيد بوجدرة وإنتاجية النص2

 .52ص ،CRASC2006، منشورات 5112
واحدة لكن ما جيمع بينهم هو أهنم يكتبون بلغة  (املغرب واجلزائر وتونس )ألنه يعم مجهرة من الكتاب على اختالف جنسياهتم 3
 .52وإنتاجية النص حممد داوود، ص ينظر، ينظر رشيد بوجدرة (اللغة الفرنسية )
، ص 0091األعمال الكاملة، القصة اجلزائرية القصرية، عبد اهلل ركييب، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرةينظر،4

501. 
  األدب اجلزائري رهينة التقليد وحماكاة األدب العاملي دون إدراك  ،ى إشكالية األدب اجلزائري وآفاقهخمتصون سلطوا الضوء عل5

www.al-fadjr.com/ar/culture/217561.htm05/06/2013   21:21. 
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إن إشكالية اهلوية يف الكتابة أثرت على إعطاء صبغة ،سعيد بوطاجين"ال" دويف السياق نفسه يعتق 
حقيقية ألدبنا حىت نعرف من نكون وماذا نريد ألننا غرباء يف املكان  فال ميكن احلديث عن أدب جزائري حامل 

 1.ة املشرقية أو األمريكية أو األوروبيةللهوي
"إبراهيم علىيطرح سؤاالً  "عمربوشموخة"نلفيمللتقيات األدبية مبدينة العلمة، ومن خالل إحدى ا

،ولعل السبب يف 2«.؟ أم املكتوب باللغة الفرنسيةاملنت املكتوب باللغة العربية ،من ميثل األدب اجلزائري»سعدي"
العميق يف أن األدب اجلزائري املعاصر يعيش حالة  "عمر بوشموخة"من إحساس  طرح هذا التساؤل كان نابعاً 

بهم من ازدواجية معقدة ال ميكن جتاهلها أو القفز عليها بدليل أن اجلزائريني أنفسهم قدموا لألشقاء العرب ما يعج
م األمر بالضفة ية ملن يعنيهل إبداعنا بالفرنسالقائمة حنو  اإلبداع املكتوب بالعربية، وباملوازاة مع هذه الصورة 

 .الشمالية للمتوسط
إجابة مقنعة عن السؤال ألن" إبراهيم سعدي" اكتفى بالقول  "بوشموخة" بالرغم من كل هذا،مل جيد لكن، و 

ز االقرتاب من خالل هذه احملاورة أننا أمام )طابو( ال جيو  يبدو جلياً 3ليست لدي إجابة عن  سؤالك معذرة ...
  .      فيه فضال عن كشفهمنه أو التفتيش 

،أما الرعيل الثاين الذي رأى أن األدب اجلزائري املكتوب باللغة الفرنسية تلكم، هي أهم آراء الرعيل األول
 لألدب اجلزائري، ومن ضمن هذه اآلراء جند: يعِّب عن الشرعية التمثيلية

لمنه جمرد تابع لألدب اتيته وكيانه والذي جيعمترد على االجتاه الذي حيرم األدب اجلزائري من ذ الذي "مراد بوربون"
املستعمر ولكنهم مل يقدموا أدباً له طابع املستعمر، رغم استخدامهم لغة  يف نظرهفالكتاب اجلزائريون »الفرنسي

 4«أنه مل يكن االمتداد األجنيب له.فرضوا أدبا حرا ومتحررا، أدبا ذاتيا مل يكن تابعا لألدب الفرنسي، كما 
ال ميكن أن نلحق به أو نضم إليه فهو أعتقد أنه إذا كان هناك أدباً  »""محمد ديب ته عِّب عنهوالرأي ذا

بل قولوا أدبًا قوميًا يظهر اآلن يف املغرب عامة                »، ويضيف متحدثًا عن ثالثيته: 5«.األدب الفرنسي
األدب يكتـب باللغة الفرنسية يف بالد ذات وفياجلزائرخاصة، غري أن هذا األمر له داللة بليغة هو أن هذا 

 6«تراث إسالمـي ال تزال حتاول ولو يف كثري من العناء أن تقدم إنتاجا أدبيا باللغة العربية.

                                                           
وحماكاة األدب العاملي دون  األدب اجلزائري رهينة التقليد ،ى إشكالية األدب اجلزائري وآفاقهخمتصون سلطوا الضوء علينظر،1

 .كإدرا
 .com/ author 2o13/05/201311:27 Djazairehttp:www.للنص األديب اجلزائري،عمربومشوخة.مة أوىل.مقد2
 .املقال نفسهينظر،3
 .21ص0095اجلامعية،  وعاتديوان املطب، حممد صقر،ر،عايدة أديب بامية، ت0091-2005ئري اجلزاتطور األدب القصصي4
 .12املرجع نفسه، ص 5
،جامعة 5100، العدد السابع(جملة املخِّب )الرواية اجلزائرية املكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير صراع اللغة واهلوية، نوال بن صاحل 6

 .551حممد خيضر بسكرة، ص
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جلوء بعض  قبة االستعمارية واليت تفسر كما ال ميكن التغاضي عن األوضاع السياسية اليت عاشتها اجلزائر إبان احل
كأداة للتعبري يف كتاباهتم وهم بذلك كانوا ضحايا هلذه   -إن صح التعبري–للغة الفرنسية الكتاب اجلزائريني إىل ا

يف إثارة قضية  بني ألهنم أسهموا إىل حد كبريروا مذنـفال ميكن وضعهم يف قفص االهتام، أو أن يعتب»األوضاع
فرت فلو أهنم بقوا ساكتني ملا غُ  ،بالدهم، ويف تنبيه الرأي العام الفرنسي  والرأي العام العاملي حول هذه القضية

 1«.خطاياهم
وضعًا يف صاحل  كان-الثقافة الفرنسية والثقافة اجلزائرية–وجود ثقافتني خمتلفتني »"مولود معمري"وفسر 

ئه إىل الكتابة باللغة ،ويعلل سبب جلو 2«.ينهذه احلالة كان يعزف على وتر يف وهو ،ألن الكاتب اجلزائريني الُكتاب
وهذا -، واللجوء إىل الغموض وأحيانا ــري عن أفكاري بأسلوب غري مباشرللتعب كنت مضطراً »بقوله:الفرنسية  

 3«.إىل اختيار مواقف ما كنت اخرتهتا يف إطار سياسي خمتلف–أخطر وأعظم 
رإليه كما أن استخدام اللغة الفرنسية يف مؤلفاته كان دافعًا من دوافع التحرر من االستعمار الفرنسي وهذا ما أشا

موجه أساسًا إىل مجهور خمتلف عن اجلمهور الذي يعِّب عنه وقد تعامل معمري مع األدبعلى أنه  »أحد الباحثني 
األدب مبثابة سالح دعائي ملناهضة االستعمار،أو منشور كي يعرض على أبناء الوطن وكان  وموجه إليه،

 4«االستعماري ما يرتكبه األبناء من بشائع يف املستعمرات.
مالك اء أنفسهم ممن كتبوا بلغة فولتري، أضحوا منفيني يف هذه  اللغة، وعلى رأسهم"هناك من األدبو  

"مالك ، ظل  5"الشقاء يف خطر"،إىل "سأهبك غزالة"إىل  "ومل يعد جييب" ، "رصيف  األزهار"فمن  "حداد 
هو الذي وج االستعمار/ اللغة حيمل مأساته املزدوجة ورمبا حبس خيتلف عن حس اآلخرين، هذا اهلم املزد حداد"

عندي كون لقد أراد االستعمار ذلك، لقد أراد االستعمار أن ي »يقول يف السياق نفسه ، د مسار كل أعمالهحد  
 6«.هذا النقص، ال أستطيع أن أعِّب بلغيت

ما صرح هبقال:  لبلد ما، وهذااجلغرافي أن الكتابة باللغة الفرنسية ليست معياراً ثابتا للحكم على االنتماءكما   
 7«.ن نكتب بلغة فرنسية ال نجنسية فرنسيةحن»

                                                           
 .551، صاملرجع نفسهينظر، 1
 .25ص ،تطور األدب القصصي اجلزائري، عايدة أديب بامية2
 .22املرجع نفسه، ص3
 .009 ص،0009 ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،حممود قاسم،العريب املكتوب باللغة الفرنسية األدب4
 هذه جمموعة مؤلفات ملالك حداد.5
رشيد بوجدرة وإنتاجية ، وينظر،550الرواية اجلزائرية املكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير صراع اللغة واهلوية، نوال بن صاحل، ص6

 .50ص،حممد داودالنص
 .50، حممد داود،ص رشيد بوجدرة وإنتاجية النص7



 

 

12 

أشعر وأنا أكتب بلغة اآلخر بأين أشبه بالطفل اليتيم وهو يبحث عن »: الخطيبيعبد الكبير ويردف "   
وهذه املأساة عِّب عنها البعض من  »"بقوله: عبد اهلل ركيبي ، ويدعم هذا الرأي أكثر "1«شكل من أشكال التبين

الكتاب اجلزائريني، واعرتفوا بأهنم غرباء منفيون يف لغة أجنبية، وزاد من إحساسهم هبذه الغربة أهنم يكتبون جلمهور 
,فهم من هذه الناحية" يتامى حمرومون" انتشار األمية يف وطنهمغِّب مواطنيهم، فقراؤهم خارج بالدهم، وهذا سبب

حداد، وحىت ما تُرجم من كتبهم إىل اللغة األم مل جيدوا قراء كثريين ودفع البعض منهم إىل أن  ،كما عِّب  مالك
 2«ينادي بوقف الكتابة بلغة أجنبية.

وهناك من شبه اللغة الغربية بزوجةأب فاألدباء اجلزائريون فعاًل عاشوا هذه التجربة املريرة مع الكتابة؛ 
 3" آسيا جبار"خشنة وفظة على حد تعبري

إشكالية حقيقية ال ميكن جتاهلها ألن ابة اللغوية يف األدب اجلزائري،الكتبني ذالك وذاك، ميكن القول إن مسألة 
 يف مدار اللغة و ، واآلخر يسمى مكتوباً عرتف به  حقاً ذو احلضور والداللة السائد بال منازع هـــو العريباألدب  امل

بالرغم من   نكوفونيةايف خانة الفر  ن هذا األدب يصنفألوضع أو املأزق حيسون هبذا الومنتجوه الثقافة الفرنسيتني 
 بني البي نني .، هكذا يظل لغته الفرنسية األصلية

هي األساس   ليت يعِّب هبا قلم األديب، وأن الفكرة اإذا اعتِّبنا أن اللغة حيادية ال تطرح أزمة يف املفاهيم
؟ وما  املعِّب باللغة األم زائرياجلدب األوبني  باللغة الفرنسية، ئري املعِّب، فكيف منيز بني  األدب اجلزاالُكنهواجلوهرو 

 مقاييس هذا التمييز؟
 

 

                                                           
 .52ص ،املرجع نفسه1
 .501، ص5110الفرانكوفونية مشرقاً ومغرباً، عبد اهلل ركييب، دار الكتاب العريب، 2
 .52، حممد داود،ص رشيد بوجدرة وإنتاجية النص3



 

 

13 

 
 :الفصل األول

 ماهية اهلوية ومقوماهتا.
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 المبحث األول: الهوية في اللغة واالصطالح
 أ ـ في اللغـــة:

 ة يف مصنفاهتم على النحو اآليت : ف اللغويون اهلوي  عرَّ 
 ويتُ وى النفس ...ويهوي بصاحبه فيما ينبغي له ...يقال منه هَ هَ »: اهلَوىوأما باب اهلاء والواو وما يُثلثهما:يف 

 1.«..وىً هوى هَ أَ 
 : احب القاموس احمليط مبعىنووردت هذه اللفظة عند ص 

ى ه أهوَ هوى وسوقَ وأَ  َكغىنويواه وعقله ... وهَ اطني ذهبت هبَ و أحبه و استهوته الشيـو هَ هَ رضيه هوى فَـ ويه  كَ هَ »
 2.«عاضوَ ه أهوى مَ ودارَ 

 : وية، قالو، وهي هَ َـ و هويه ، وهَ هَ » كما جاءت من 
 3« ول ست لما أه وى من األمر بالهوى       ه ويته    ذا لم أهو أمر اك إأر                   

، نستنتج أن األصل اللغوي ملصطلح اهلوية مصدر صناعي مشتق من املعجمية من خالل التعاريف 
 الضمري "هو". 

 :ب ـ يف االصطالح
ة مفهوم اهلوي  ، يرى علماء االجتماع  أن لم االجتماع والفلسفة وكذا األدبة "مصطلح تناول يف علفظ " اهلوي  

وملا يعتقدون بفهم الناس وتصورهم ألنفسهمتعلق ة بشكل عام ت، فاهلوي  ة، وميكن مقاربتهمنعدة زوايامتعدد اهلوي  »
 4«.أنه  مهم يف حياهتم 

يسر دائما أن يضع بِ ما يقابل األنا ويطلق على الغري وليس  ،Soiو من هَ لفالسفة، فهي مشتقة أما عند مجهور ا
 Identiqueووهَ موضوع غريه متاما هَ اإلنسان نفسه

 كل وجه وإن متيز منه .  هو مطابق الشيء، وما يشبهه  من (0
 
 

                                                           
 3ط ،دار اجليل بريوت،6، مجالسالم هارونبن احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، تح, عبد ،اينظر، معجم مقاييس اللغة1

 .36-31،ص 3333-3993
 .313، ص3912 –ه 3133،3جالقاموس احمليط،جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي،دار اجليل، بريوت،2
 .317، ص 3992-3132، 3ر صادر، بريوت، ط، داابن عمر الزخمشري، أساس البالغة3
 .91، ص2111، بريوت 3ية للرتمجة، ط، املنظمة العربتر، فايز الصياغ بريدسال،، أنتوين عدنز وكارين علم االجتماع4
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ووإن تغريت و هَ ما يراد باهلو هو أساسا ما يبقى دائما ثابتا بالرغم مما يطرأ عليه من تغريات، فاجلوهر هَ  (5
 1".أغراضه

 :واهلوية عند الالند تعين 
 :Identitéهوية / 

" يف ذاته أو إنه "هو"ب"، باملعىن تماههه بفرد يقال له أنه مُ ـه تشبي، أو كائن ميكن من هذا الوجفردميزة »   
 2«األنا " التعرف إىل هوية فرد حمكوم ... ةخمتلف فرتات وجوده "هوي

نه هو اجلوهر و الكُ و ، بالشخصية "هو " مقابل األنا " فاهلُ مما يالحظ أن الفالسفةيف تعريفاهتم ربطوا اهلو بالذات 
. 

كلمة مركبة من  ضمري الغائب       "هو"   »من ناحية الداللة اللغوية هي  "أحمد بن نعمان"اهلوية يف نظر 
مضاف إليه ياء النسبة اليت تتعلق بوجود الشيء املعين كما هو يف الواقع خبصائصه ومميزاته اليت يعرف هبا. واهلوية 

اهي بناء على مقومات هبذا املعىن هي اسم الكيان أو الوجود على حاله، أي وجود الشخص أو الشعبأو األمة كم
 3«ومواصفات وخصائص معينة متكن من إدراك صاحب اهلوية بعينه دون اشتباه مع أمثاله من األشباه.

 ويضيفقائال : 4«احلقيقة يف علم الغيب  :»اهلوية هي  "،الشريف الجرجاني"أما يف نظر  
 5«.البواطنبالالتعيني وهو أبطن هاً نة املعِّبة عنه كُ الغيب  الذي ال يصح شهوده للغري كغيب اهلوي  اهلو » 

 .فية ألنه ربطها بالغيب واحلقيقةحيمل صبغة فلس تعريف اجلرجاين للهوية
 : وية " ألفيناه على النحو اآليتوإذا توجهنا شطر  التعريف األديب "لله

 :(Singulier. Féminin)  identitéويةه

                                                           
 -0900، عامة لشؤون املطابع األمرييةاهليئة البريوت،القاهرة،  ،م اللغة العربية،إبراهيم مدكور،عامل الكتبمعججم الفلسفي،املع1

 .511 ، ص0090

، 2باريس، تعريب، خليل أمحدخليل، ط ، منشورات عويدات بريوتلد الثايناجملموسوعة الالند الفلسفية، أندري الالند، 2
 .613 ص 2113

و ينظر، مصير وحدة الجزائر بين أمانة الشهداء  23، ص3991الهوية الوطنية،الحقائق والمغالطات، أحمد بن نعمان،دار األمة، 3

 .231، ص 3،2111وخيانة الخفراء ؟ أحمد بن نعمان، دار األمة، ط

 ،2111ية وفقهية وفلسفية،الشريف اجلرجاين، مكتبة لبنان ناشرون،ومصطلحات لغو  ، تعريفاتالتعريفاتكتاب 4
 .191ص

 .237املرجع نفسه، ص 5
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 ، يقول بأن الشيء ال ميكن  أن يكون الشيء نفسه وشيئا آخر.أحد املبادئ األساسية يف الفكر :ذاتية» (0
هو يف واقعه،حمصل للمران  معيناً  مسات مميزة للكاتب، أو الفنان، تِّبز يف نتاجه، وتشيع فيه لوناً  أدبيـــا: (5

من الطويل، وللموهبة املثقفة، وقد تكون اهلوية أيضا جمموع اخلصائص العينية املميزة ألثر فين أو اجملموعة 
 1«.اآلثار

يتضح من التعريف األديب أن لكل أديب،سواء كان كاتبا أو شاعراً له بصمته اخلاصة أو باألحرى معامل   
 هوي ته تِّبز من خالل أعماله الفنية.

عناصر الرتاكيب يف عالقاهتا الداخلية اليت  »وهناك من ينحو منحًا آخرًا يف تعريف اهلوية ويرى أهنا 
ومنه يتضحأن اهلوية ، ي طبيعيا كان أو غري طبيعيـواليت تصل بالوسط اخلارج ،تعطي للكائن خصائصه األساسية

 2«وإمنا هو متغري. ،ومطلقاً  ثابتاً  ليست كياناً 
 قاهتا الداخلية واخلارجية.كما هو معتقد وإمنا متغرية حبسب عال  ثابتة ليست -يف نظره - أي أن اهلوية

" الروسفقد انتقينا تعريف " ،أما إذا اجتهنا صوب التعاريف األجنبيةهذا عن التعاريف العربية للهوية،
LAROUSSE لهوية.ل 

 فعل هوية فردية مماثلة, توجد هوية تامة من وجهة نظرهم. - 0
ومكان االزدياد، إشارات اهلوية الشخصية هي جمموعة املعلومات ) اللقب، االسم، تاريخ  - 5

 3تسمح باجنازه يف حالته املدنية.(خاصة
 :تنقسم إىل نوعني اواهلوية يف عمومه

من بني املميزات "اجلسدية " الفردية  اليت متيز كل كائن بشري عن اآلخر »على تعتمد أساساً وية فردية:ه (0
اليت حتدد أو تثبت هذا االختالف ،وأبرز مثال علمي على ذلك بصمات األصابع ماليني البشر يف املعمورة

 4»علميا.

                                                           
 .276 ، ص 3973:  2،ط 3939, 3يني، ط، دار العامل للمالور عبد النورب، جاملعجم األديب1
 .502، ص 5119، 0حممود إبراهيم ، دار الشرق ، طخطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة، رزان 2

, RUE DU SUPER MAJOU LAROUSSE,DICTIONNAIR22VOIR,3

MONTPARNAASSE 75283, PARIS  CEDEX 06, P549. 
 .509مصري وحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة اخلفراء، أمحد بن نعمان،ص 4
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أو  غريه هي جمموعة السمات و اخلصائص املشرتكة اليت متيز أمة أو جمتمع أو وطن معني عن ة وطنية:هوي   (5
 ،واالختالف يف مقومات الشخصية الفرديةميز بشخصية أوهويتهتنسبة للوطن الذي يسكنه شعب م»هي 

 1«.اختالف يف النوع وليس يف الدرجة واجلماعية أو الوطنية هو
والشخصية القومية ذات مسات ثقافية  ذات مسات جسديةما ميكن استخالصه من النوعني،أن الشخصية الفردية 

آخر ع "الفردية " متيز شخصا ما عن ـابإذا كانت بصمات األص»ويف معادلة موازنة ميكن القول ،يف األساس
فراد هذه األمة  أو تلك يتميزون هبذه اهلوية البصمات اخلاصة اليت جتعل كل أ فالثقافة الوطنية يف عموميتها هي

فحدد يل ثوابت مقومات ثقافتك أحدد لك  مسات شخصيتك واألمم ...اجلماعية عن غريهم من الشعوب 
 2«.الوطنية

 املفهوم التايل:على تسميتها وهناك من يضيف هوية أخرى اصطلح 
انطلقت   عليه وسلم، بعد هجرته إىل يثربيب صلى اهللة صحيفة الن  كتاب»التشكل منذ بدأت يف اهلوية العربية:

، ولذلك شاركت اهلوية العربية يف منظومة اإلنتاج احلضاري وبناء الرتاث التغيري مع اإلبقاء على الثوابت من مبدأ
 3.«للهوية العربية  اً يساسأ العاملي وبقيت اللغة العربية حمافظة على ثباهتا االجيايب باعتبارها مكوناً 

  ت،تساءلوقرأت مابني سطورها ،ظر يف هذه املقولةالنَّ  تْ إذا أمعن4«.وإمنا األمم اهلويات ما بقيت» : وكما قيل
 إجابة هذا السؤال ستكون عنواناً للمبحث الثاين . ؟ يت هوي  عاملِ حدد مَ أكيف 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .509 اخلفراء، أمحد بن نعمان، صمصري وحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة 1
 . 492املرجع نفسه، ص 2
 www. Ejtemay/ showمنتدى البحث العلمي ت العلمية االجتماعية التخصصية،املنتديامقال حول اهلوية 3

thread.php1/1/2131   32:13. 
 .294ص ،وحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة اخلفراءمصري 4
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 ة الوطنية المبحث الثاني: مقومات الهوي  
، غري أنه بعد دخول اإلسالم يف أعماق التاريخة ماض عريق يضرب نجذوره ة اجلزائري  أو الشخصي  ة للهوي  

اجلدة جديدين كل وثقافيا ً  حضارياً بعداً  هذه اهلوية، أخذت صف الثاين من القرن األول للهجرةإىل اجلزائر يف الن
عنصرين األساسني امتزاج ال» إىل دذلك يعو  ، والفضل يفعن البعد العريب اإلسالمي جذرياً  حبيث خيتلفان اختالفاً 

على البالد والذي محل  دفسكان البالد والعنصر العريب الوا: العنصر األمازيغي القدمي من من سكان اجلزائر
املصاهرة ة و ــة ثانيــواجلوار من ناحيوكان هذا االمتزاج نتيجة االختالط يف املعيشة ة إىل اجلزائر،ـاإلسالم واللغة العربي

 1.«واملشاركة يف العمل من ناحية أخرى
 :ددت وتبلورت يف املقومات التاليةة حتة اجلزائري  القول أن مقومات اهلوي   بناء على هذا، ميكن       

 اللغـة العربيـة:_1
، وقد لعبت اللغة العربية للهوية اجلزائرية أساسياً  ، كما تعتِّب مقوماً وطنية والقومية للمجتمع اجلزائريهي اللغة ال

 2:هذاإىل عاملني اثنينهما، ويعود جتماعي والقومي للمجتمع اجلزائرييف التماسك اال كبرياً طيلة قرون خلت دورا ً 
، كما تربطهم باجملتمع العريب رتبط بعضهم ببعض من ناحيةللجزائريينكوهنا لغة قومية »األول: العامل

فاللغة دور 3.«اة العربية وحضارهت،وحتدد انتماءهم املصريي إىل ثقافة اللغأخرىاألمة العربية من ناحية مستوى على
 يف متتني الروابط بني اجلزائريني أنفسهم، وبني اجملتمع العريب كافة.

 .اللغة العربية لغة القرآن العامل الثاني:
مبنابع اإلسالم يف القرآن  ويتصل بواسطتها الفرد اجلزائري ،اإلسالم الذي يدين به اجلزائريونلغة »أي أهنا 

 »هي عبد الحميد بن باديس"واللغة من وجهة نظر "4.«الرتاث الفكري والروحيلإلسالم وغريهامنوالفقهديثواحل
، والقومية يت تربط بني ماضي اجلزائر اجمليد،وحاضرها األغر، ومستقبلها السعيد،وهي لغة الدين، واجلنسيةالرابطة ال

، فالكلمات مبثابة األوعية اليت اليت توصل األفكار، أو تعرب عنها إىل الغريالوسيلة هيف5«ولغة الوطنية املغروسة. 
 فللغة دورا هاما يف حتقيق الوحدة الوطنية. حتفظ فيها وتنقل هبا هذه األفكار. 

                                                           
 .11ص ،3973 وطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،، الشركة الرابح كيية، تر ائرالقومي والشخصية اجلز التعليم1
 .11 املرجع نفسه، ص 2
 .11 املرجع نفسه، ص3
 .11املرجع نفسه، ص 4
، 5للنشر،ط ينظر،الشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر املعاصر، تركي رابح عمامرة، موفم5

 .550م، ص 5119 -هـ  0555
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باط وثيق باألفكار اليت ليست جمرد وسيلة لنقل األفكار وإمنا هي ذات ارت» نظر الدارسني كما أهنا يف
أما عن  1«غة.ال تدرك إىل بتلك اللساين وأحاسيـومع ، وكل لغة حتمل أفكاراً ا، وتأثر هب فيهاتأثريلها وذات تنق

ألهنا حتتفظ بالرتاث الثقافيجيال بعد »رة بالثقافة والدين والسياسية لها عالقة مباشرة أوغري مباشعالقتها باجملتمع ف
معارفه وأفكاره،  للداللة على  غة اعية بسبب استخدام اجملتمع للاالجتمالبشرية قيمها واألفكارجيل وجتعلللمعارف

تقاليد اجملتمع و لوكه وضبطه حىت يتناسب تساعد الفرد على تكييف سألهنا الوسائل التعليمية، من أقوى عتِّب كما ت
 2«.الذي يعيش فيه

، واآلداب،ال تعرف إال باللغة ويف اللغةالدين والتاريخ والقانون العناصر املعنوية ك» فريى أن "عاطف وصفي"أما 
 ، ألن هذه العناصر املادية يف حقيقة األمر هي عناصر فكرية جمسدة يفلعناصر املادية هلا عالقة باللغةوكذلك ا

د وقد يستحيل وجو ، 3«.، ومن مث كانت هلا عالقة باللغة، أي قبل أن تكون أشياء ملموسة كانت أفكاراً أعمال
إن اللغة من أهم الروابط املعنوية اليت تربط : »"ساطع الحصري "، كما يقول ط بني أفرادهجمتمع دون لغة ترب

 4.«وآلة للتعليم بني األفرادالناس ... وألهنا واسطة التفاهم الفرد البشري بغريه من 
: »  القائلكن األخذ باملثل االيطايل،فيمجلزائري املكتوب باللسان الفرنسيومبا أننا يف فلك احلديث عن األدب ا

 5.«لغشالرتمجة تعين ا
الرتمجة الكاملة خيانة للفكر : » Bergson" ""نبرجصو"ويؤكد هذه احلقيقة إىل حد بعيد قولة 

عن واقع اجملتمع باللغة الفرنسيةعن جتربته يف الكتابة "مالك حداد"يقول يف هذا املعىن املرحوم  ،6«األصيل.
وليس  اا اليومية ليست يف مستوى أفكارنا، بل عواطفنوهي معداتنإن الكلمات » العريب  املسلم: اجلزائري

 7« رتنا العربية وألفاظنا الفرنسية.توافق تقرييب بني فكإالهناك 
 أن اللغة ما هي إال أداة فاعلة أو باألحرى سحرية حتقق الوحدة بنيومن هذا املنطلق، ميكن القول  

 .جمتمع وآخر أو بني اجملتمع ذاته
 اإلسالمي:  الدين   - 2
بعض  ت الشخصية القومية للجماعة أم ال، إال أنبالرغم من اختالف الباحثني يف كون الدين من مقوما 

وبني يفصلون بني مفهوم العروبة كقوميةكون اجلزائريني ال »خالف ذلك، والسبب يف ذلك يعود إىل الباحثني يرون
                                                           

 .32اهلوية الوطنية، أمحد بن نعمان،ص1
 32.2،   صاملرجع نفسه

 .33، صاملرجع نفسه3
 .31ص،املرجع نفسه4
 .33، ص 3961ة،، دار النهضنقال عن اللغات األجنبية ودورها الثقايف يف اجملتمع احلديث 33،صاملرجع نفسه5
 .33، ص املرجع نفسه6
 .33، ص نفسهاملرجع 7
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كما   سواء السبيل، فالعروبة عندهم تعين اإلسالم ية الناس أمجعني إىلمفهوم اإلسالم كدين روحي جاء هلدا
 1.«العروبة ينيعاإلسالم 

 السائدة منذ دخولالعوامل التارخيية واالجتماعية وكذا الوحدة الدينية واملذهبية و ،وبفضل القرآن العريب
اسك االجتماعي من عوامل التمهاماً  الدين اإلسالمي يف اجلزائر عامالً » أصبح اإلسالم إىل اجلزائر حىت اليوم 

 ركة الوطنية خالل مرحلة الدراسةن احلأودليل ذلك 2«.بني اجلزائرينيوالوحدةالوطنية والقومية 
 3.«اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا» لت حتت لوائه هو ( كان شعارها الذي ناض0990-0029) 

وألنه أيضا خالط بني كل صغرية وكبرية يف ، اإلسالم هو الذي قاد هذه احلياة ، ألنفال غرو يف ذلك 
 ، فهو مبثابة روح هذه األمة اجلزائرية وقلبها النابض.منحياة اجلزائر واجلزائريني، واملدينة والبادية الريف

 التاريخ العريب اإلسالمي للجزائر: -5
كريات هذا التاريخ سواء السارة ، ألنه جعل كافة اجلزائريني يرتبطون بذ ضمري الشعب اجلزائريمبثابة  إذ يعد        
وأيب بكر  بعمر بن اخلطاب» ري يعتزون مثال ، وأحداثه فمختلف فئات اجملتمع اجلزائاحلزينة منها أو

بن باديس وحممد عبده دد احلميوعب ر عبد القادر اجلزائريـــ، واألميوعبد الرمحان بن خلدون،قوطارق بن زيادـالصدي
 4.« وحديثاً من رجاالت العروبة واإلسالم قدميا ً  ، وغريهمومجال الدين األفغاين

ويف األندلس ، السوداء كما يعتزون مبسامهتهم يف نشر تعاليم الدين اإلسالمي، واللغة العربية يف أفريقيا
املظفرة الكِّبى  وبثورهتم عشرالل الفرنسي يف القرن التاسع ...أضف إىل ذلك افتخارهم مبقاومتهم البطولية االحت

 5أو باألحرى ثورة املليون شهيد. 0025ضد االحتالل الفرنسي عام 
ال تضارعها إال عنيفة  فقد شن عليه االحتالل حرباً » ،رللجزائ ونظرا للمكانة اليت احتلها التاريخ العريب اإلسالمي

يف املدارس احلكومية اجلزائر  ألبناء ، ومنع تدريسهاللغة العربية والثقافة العربية تلك اليت احلرب اليت شنها على
وكان الدراسية لتالميذها اجلزائريني ، كما حظر على مدارس التعليم العريب احلر إدخاله يف براجمها اللغةالفرنسية 

 6.«ضعاف الشخصية القومية للجزائرينيذلك بقصد أ
واألدهى يف األمر، أن علماء التاريخ واآلثار الفرنسيني بذلوا حماوالت مكشوفة من أجل تشويه تاريخ اجلزائر       

ه اجلزائريون على حقيقته ، حىت ال يعرفالتاريخ، كما حاولوا إسدال الستار على وقائع هذا والعروبة يف ظل اإلسالم
وعهد الم ومها العهد الروماين قبل اإلس،جزائر على اآلثار التارخيية، لذلك حصروا جل دراستهم التارخيية للالناصعة

                                                           
 .16، تركي رابح، ص يةائرالتعليم القومي والشخصية اجلز1
 . 16، ص املرجع نفسه2
 .16ملرجع نفسه ،صا 3
 .13ص  ،املرجع نفسه4
 .21ص ، املرجع نفسه5
 .13، ص ملرجع نفسها6
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م الذي ميتد طوال تاريخ اجلزائر يف ظل العروبة واإلسال -عن قصد –االستعمار الفرنسي بعد االحتالل مهملني 
 1.، والذي صاغ ضمري الشخصية اجلزائرية احلاضرةأربعة عشر قرناً 
، ورومانية يف ماضيها و دهم فرنسية يف حاضرها ومستقبلهاللجزائريني أن بال ، اإلحياءمن كل هذا واهلدف األكِّب

تهم ني يف التعبري عن هوي  ، وبالتايل إلغاء التاريخ القومي للجزائر الذي كان مفخرة كل اجلزائريغري ذلكالشيء 
 .الوطنية
 الثقافة العربية اإلسالمية: -4       

مجاع السمات » للثقافة فهي ق لنا أن نعطي تعريفاً العربية اإلسالمية ، حُ  قبل احلديث عن ماهية الثقافة        
الروحية واملادية والفكرية والعاطفية اليت متيز جمتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها وهي تشمل احلقوق األساسية 

على التفكري يف ذاته واليت جتعل ،وأن الثقافة هي اليت متنح اإلنسان قدرته لإلنسان، ونظمالقيم والتقاليد واملعتقدات
 2« منا كائنات تتميز باإلنسانية.

 3: ني اثنني رئيسيني يف الثقافة مها، ميكن اإلقرار بشيئانطالقا من هذا التعريف   
إن الثقافة شيء مكتسب و ال متت بصلة إىل املسائل الغريزية أو اجلسدية يف اإلنسان، ومن مثة فتوحيدها _0

وده كفرد يف امة على أمناطها العامة اليت هلا عالقة باهلوية تظل دائما رهن إرادة اإلنسان الواعي بوجواحملافظة عليها 
 .ذات هوية متميزة

 . خاصة على السلوك الفردي واجلماعيبصفة قافة متبادلة التأثري مع اإلنسان، وتؤثر إن الث-5
 : ما يلي ومن مجلة مسات الثقافة العربية اإلسالمية

 :عربية تشكل اللغة العربية إطارهاثقافة إهنا -أ
الزيادة ، وكانت أداة طيعة يف أهنا ثقافة سايرت احلضارة ونظمها، كما لغة ذات تاريخ قدمي متصل احللقات: »وهي

 4.«من إنتاجها الفكري للعرب
اليت أحتك  لثمار الثقافات القدمية األخرى فاقهآلفكري هلذه الثقافة تراث خصب غين، اتسعت إن الرتاث ا-ب

 هبا العرب أيام هنضتهم الفكرية. 
 

وترمجت أطوار  ثارها اليت انطبعت بطابعها اخلاص، وتأثرت بظروفها ومزاجهاإن هلذه الثقافة آداهبا وفنوهنا وآج _
 5حياهتا وتارخيها.

                                                           
 .17، تركي رابح،ص يةائرالتعليم القومي والشخصية اجلزينظر  1
 .233ص ،أمحد بن نعمانوحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة اخلُفراءمصري ، وينظر،29نعمان،ص،أمحد بن اهلوية الوطنية2
 .233و مصري وحدة اجلزائر، ص ،11-29ص ع نفسه،املرج 3
 .20-29ص ، تركي رابح ية،ائرالتعليم القومي والشخصية اجلز4
 .20ص ،تركي رابح ية،ائرالتعليم القومي والشخصية اجلز،ينظر5
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من اخلرافات  لشعوب اليت  تقبلهاكانت وسيلة لتحرير ا» الثقافة العربية ثقافة متحررة: دليل ذلك أهنا -د
 1.«غذيتها باملثل األخالقية اجلديدة، وتإىل إيقاظ الوعي يف هذه الشعوب والوثنيات، والعصبيات، واملظامل وطريقاً 

جتماعي والقومي بالغ األمهية يف التماسك اال قدميا وحديثا لعبت دوراً أن الثقافة العربية  يبدو جلياً 
يدفع  قوياً  كانت تياراً وهي اليت  ، ةـني مباضيهم العربياإلسالمي من ناحي، فهي اليت ربطت اجلزائريللمجتمع اجلزائري

طوال الفرتة  –الثقافة -ت ن، لذلك عاناحية أخرىمنواالرتقاءهبا يف مجيع اجملاالت رحياهتم هبم إىل اإلمام لتطوي
 االستعمارية من حماولة القضاء عليها.

 : الوطن اجلزائري -2
، فمن املستحيل تصور شخصية قومية ةة له والهوي  ن ال وطن له ال شخصي  الوطن من اإلميان، وأن مَ  بُّ د حُ عُ 

ال يتجزأ من الوطن العريب . فالوطن اجلزائري جزء إقليم يضمهم يف كنفهجلماعة من الناس دون أن يكون هلم 
 .د الغزاة على مدار التاريخدوده ض، ومحاية حوالذود عنه، كما قد اشتهر اجلزائريون حبب وطنهم األكِّب

عت فرنسا تدريس جغرافية من» ونظرا ألمهية العامل الوطين يف تكوين الشخصية القومية للجزائريني واحملافظة عليها  
... أو يف مدارس التعليم العريب" احلر " الشعيب  ،ألبناء اجلزائريني سواء يف مدارس التعليم الفرنسي احلكومياجلزائر 

حىت يعرف اجلزائريون كل شيء عن الوطن الفرنسي  واف   بدال من ذلك تدرس هلم جغرافية فرنسا بتفصيل   وكانت
 اء على شخصية الفرد وحمي هوي ته؟أليس هذا وحده كفيل بالقض،2.«اجلزائري و ال يعرفوا شيئا عن وطنهم

إننا » يني لوطنهم بقوله:اطفة حب اجلزائر حيلل ع "الشيخ عبد الحميد بن باديس"يف هذا املضمار، جند 
ونبغض من  مهادِ ة وخيَ ب من حيب اإلنساني  ، وحنُ زءاب وطننا ونعتِّبه منها ج، وحنُ ونعتِّبها كالا  اإلنسانيةحنب 
لص لكل من خيلص نيه فيه ونُ ،وحتبيب بَ ا ويظلمها فلهذا نبذل غاية اجلهد، يف خدمة وطننا اجلزائرييبغضه

 3...«له
ويف السياق نفسه جند ؛" تركي رابح "هي أهم الركائز أو باألحرى مقومات اهلوية الوطنية يف نظر ،تلكم

وال يقتصر التجانسعلى : » قومات مقومني اثنني بدليل قولهضيف إىل هذه امليُ  "محمد العربي ولد خليفة"
على أي دولة من الدول  وللسيطرة،4«.صاد، بل ميتد إىل اجلغرافيا والتاريخ واالقتميه األساسني: العقيدة والثقافةمقو 

، وهذا ما عِّبت عنه أساس الوحدة وجوهر الوطنية نهألعلى الدولة احملتلة أن تقضي على مثلث اهلوية  كان لزاماً 
لتتمكن الدولة من السيطرة » :بقوهلاالثقافية يف اجلزائر  تيف كتاهبا اجملاهبا( Y.TWRIN)  تورانالباحثة الفرنسية

                                                           
 .20ص ، تركي رابح ية،ائرالتعليم القومي والشخصية اجلز1
 .91صاملرجع نفسه،2
 .61ينظر، املرجع نفسه،ص 3
 .229، ص3997، 3، دار األمة، طحممد العريب ولد خليفةاجلزائر املفكرة والتارخيية أبعاد ومعامل،4
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اء على من القضوالسيما يف املدن النظام الكولوين البد  ناويرتكز نفوذها يف البالد ويتقباللسكعلى الوضع 
 1«.ثقافتهم ولغتهم وشخصيتهم

الثقافة العربية اإلسالمية الرقعة  رك،التاريخ املش ،الدين اإلسالمي ،أن للغة العربية ما ميكن استخالصه مما سبق،  
 .والذلة يف حتديد مقومات أي شعب مستقل ومتحرر يأىب الضيم بالغ األمهي اجلغرافية ...دوراً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .213،ص حممد العريب ولد خليفةاجلزائر املفكرة والتارخيية أبعاد ومعامل، 1
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 :الفصل الثاين

اهلوية يف شعر رشيد          
 بوجدرة.
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 المبحث  األول: نبذة عن حياة رشيد بوجدرة
 :نشأتـه–أ 

 أين قضى مستهل2عني البيضاء باجلزائرب 0050سبتمِّب  12، ولد يف 1سليل عائلة بورجوازية  رشيد بوجدرة
 .دراساته بقسنطينة وواصلها بتونس بثانوية صديكية ، بدأشبابه

؛جمموع دراساته ،مث انتقل إىل باريس0015عاد إىل مسقط رأسه،حني شرع بدراسة الفلسفة باجلزائر حىت  
 بعد سدة حكم 0092لكن يف  ، ختصص يف التعليم بالبليدة،انتهت مع تقدمي مذكرة حول سلنياجلامعية 

 3.بومدين متكن من ترك اجلزائر و أقام  بفرنسا مث املغرب
املغرب و الشرق األقصى واروبا  :دراسية اليت كانت جترى يف العاملاحللقات ال »يف حازماً كان بوجدرة جريئا ً 

أين بدأ  0015ليعود إىل اجلزائر يف  يف بلده عدة سنوات،نع بوجدرة من اإلقامة مُ والواليات املتحدة األمريكية، 
ني عام أم قلد وظيفة مستشار بوزارة الثقافة، أمني عام لرابطة حقوق اإلنسان ودرس نجامعة اجلزائر قبل أن يتيُ 

،هكذا هي بداية مسرية بوجدرة يف مرحلته التعليمية، كانت رحلة  حبثية متنوعة نتج «ائريني.الحتاد الكتاب اجلز 
 عنها ثراء معرفياً هائاًل أدى إىل التنوع الثقايف الفكري يف مؤلفاته. 

 ب ـ أهم آثـــاره :  
و يف ذلك  فهو شاعر وروائي ؤلفات املتنوعة ، وال ُغر يعد بوجدرة من األدباء الذين أمد الساحة األدبية بثلة من امل

 وسينمائي، أضف إىل ذلك إتقانه للغتني الفرنسية والعربية.
 لألدب   "نوبل"وحىت جائزة لألدب الفرانكفوين،4"ورغونك"طرح امسه ألكثر من مرة للفوز نجائزة 

 

                                                           

. Afifa BERERHIhttp://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/boudjedra.htmVoir1 
 0طواإلشهار،، تر، إنعام بيوض، منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر ) شعر(، بوجدرةاحللم ذمن أجل إغالق نواف، ينظر2

 .001ص  ،5115

 املقال نفسه .،ينظر3

سنويًا "للعمل أكادميية غونكور مَتنُحها اللغة الفرنسيةهي جائزة َمعنية باألدب املكتوب (Le prix Goncourt :بالفرنسية4
 مَتنح أكادميية غونكور .أدموند دي غونكور خيااًل. أُنشئت وفقًا إلرادة ووصية األخصباألفضل و روايةالنثري، عادة ما يكون 

 . ar.wikipediaر نقال عن للشعو ألدبالسرية الذاتية و للقصة القصرية و  لرواية األوىلا جوائز أخرى هي:جائزةغونكورأربع 
org /wiki 05/06/2013  19:37 

http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/boudjedra.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%83%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
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ومن سخرية األقدار أن الكاتب صاحب  ،1"نزل سان جورج"وقد فاز نجائزة املكتبني اجلزائريني عن روايته األخرية
 .ائزة اعتِّبها تكرمياً له يف بلدهالشهرة العاملية الذي فرح باجل

ا حل وارحتل         ملا كتبت فالنخبة املثقفة العربية هامجته أينم وجدرة هجومًا مزدوجًا أكثر من مرة،على بشن 
 ؟ قد غريب ... فوجد نفسه بني نارينمن نألكثر  ملا ترك الكتابة باللغة الفرنسية، تعرضو  باللغة العربية،

، كما 00922عام "من أجل إغالق نوافذ الحلم "فأصدر جمموعته الشعرية  أ بوجدرة جتربته اإلبداعية شاعراً،بد
، اليت 0090عندما أصدر روايته األوىل  التطليق  زائر خاصة ويف الوطن العريب عامة،من أبرز الروائيني يف اجلُعد 

ألف وعام من احلنني ستنطاقية البوليسية، مث رواية واألساليب اال 3فيها إىل مسألة زىن احملارمتعرض 
 ا.ليصبح يف وقت من األوقات الروائي األوَل ـ قراءًة ـ يف فرنساحلدود العربية، ختطت شهرة بوجدرة،00904

حيث  وذلك يف بداية الثمانينيات «عن الكتابة باللغة الفرنسية إىل اللغة العربية وهو يف أوج عطائه، ارتد  بوجدرة
و"معركة الزقاق" و"فوضى يات امرأة آرق"يومة "التفكك" و"كتب بعد ذلك أمجل أعماله الروائية، استهلها برواي

وجتريبيا حداثوياً  لعربية، كاتباً و"تيميمون". يعد بوجدرة الذي تربطه عالقة عشق باللغة ا"األشياء 
،ورسائل 0092،وضربة جزاء 0095، والرعن 0095، واإلنكار 0990قاح ل ،باإلضافة إىل5«زبامتيا

 عبارة عن مرسالت وأعمال أخرى متنوعة.Fisحقد ال جزائرية،و 
احلاصل سينمائية منها وقائع سنني اجلمر حيث كتب سيناريو عشرة أفالم  اشتغل بوجدرة أيضا مبجال السينما،

 لغة . 02ترمجت أعماله إىل حوايل، 00126على جائزة السعفة الذهبية مبهرجان كان السينمائية سنة  

 ج ـ سمات الهوية في شخص بوجدرة من خالل محاوراته:
                                                           

 . www. aswat _ elchamalحممد الزين ربيعي،الصالون الوطين للكتاب بتلمسان حيتفي بكتابات رشيد بوجدرة1
com / ar/12/05/5109،09:11.  

 .019ص ،5115 ،5ط ،منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهاربوجدرة )رواية (  ،تيميمون،ينظر2
 ."أدمي بكل شيء للنسيان"يف كتابات مليكة مقدم من خالل روايتها  نلفي هذا املوضوع جمسداً 3
أفضل مئة رواية عربية  ،ينظر،هذه الرواية صنفها احتاد الكتاب العرب كأفضل مئة رواية عربية يف تاريخ االدب العريب 4

 novels-store.blogspot.com/2013/.../blog -post_7364.ht  05l06l2013خمزنالروايات

19:31               
e 05/06/2013   www.djazairess.com/aps/263378وزارة الثقافة   للكتاب باجلزائر،09 الدويلاملعرض 5

 .019ص  ،بوجدرة،  وينظر تيميمون20:23
 .001ص ، بوجدرة، من أجل إغالق نوافذ احللم  ،ينظر 6
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: ،ومن ضمن هذه األسئلة 1حول مشواره األديب اإلبداعيمع الروائي بوجدرة حواراً "فضليةبودريش"أجرت      
هو باللغة العربية فهل"تيميمون"اللغة الفرنسية بينما كتبتب"فندق سان جورج"ا انتقيت ملولودك اجلديد اسمملاذ

 نكوفونيا ؟اختندق يف معسكر قد يسميه البعض فر 
ألن حيب وين وال أحب أن أكون يف رواقهم التخندق ضمن املعسكر الفرنكوفال يعجبني »جييب بوجدرة قائال:

هو موقف دور النشر اجلزائرية العودة للكتابة باللغة الفرنسية وما أرغمين على  احلقيقي هو اللغة العربية، والئيو 
 2«.حني رفضوا نشر رواية تيميمون0005خالل العشرية السوداء 

ا حنني ه هبويربط هي لغة العشق باملعىن التصويف، -العربية -ب ألف وعام من احلنني لغة بالنسبة لصاحال
هنا لغة أل نص العريب عن طريق اللغة الشعبية،ألنه من خالهلا يتمكن من خرق ال قوي، فهو مبهور جدا بقوهتا،

ويستحيل   »بتصرحيه  وبة وتالمس الالمعقول، ويؤكد هذاا معِّبة تنساب يف رقة وعذشعرية ومجيلة وفوق كل هذ
هبا رغم ربية لغة حمدثة ومدهشة يف تركيبها ، فأنا مبهور عالا أن أوظف اللغة الشعبية الفرنسية واعتِّب أن اللغة كل هذ

 3«مله اللغة الفرنسية من مجاليات.ما حت
بية وعندما أكون لدي قناعة أن اجلزائر نجميع سلبياهتا اجيا»: معِّبًا عن وطنيته وعشقه هلا بقولهويضيف بوجدرة  

 4«وسي  باجلزائر كبري. فهَ  -باجلسد فقط  -عنها بعيدا 
ية كنت أكتب رواية كل ثالث يف البدا »: زمن العشرية السوداء،فيعلله بقوله اإلبداعي أما عن غزارة تأليفه

 5«.ابة كل سنة كرد فعل  سياسي وأديبقررت  الكتتدهورت األوضاع  وعندما  سنوات،
 تشبث بوجدرة بكل أصالته ومعامل هويته . ه احملاورة يتبني لنامن خالل هذ      

 :          ومأزق اهلوية يف كتابات بوجدرة االزدواجية -د 
سيما عند لفرنسي الللغوية تثار بشدة يف األدب اجلزائري املكتوب باللسان االشك أن قضية االزدواجية ا       

 .الفرنسية والعربيةتوبة باللغتني من خالل مدوناته املك"العنيداحللزون  "صاحب 
ذلك أن كل نص يصنع  »ة اللغة واالنتصار للغة من اللغة،مشكل ز ألول وهلة يف الكتابة عند بوجدرةتِّب      

ولكن أن نضع جتربة املفاهيم داخل  يس من املهم أن نكتب عن املفاهيم،إذ ل ظروف إنتاجه، وميارس اللغة،
                                                           

 www.diwanalarab.com05/06/201320:23حوار على غري عادته فضليةبودريش رشيد بوجدرة يف 1
 املوقع نفسه. 2
 املوقع نفسه.3
 املوقع نفسه. 4
 .51ص،حممد داود ،رشيد بوجدرة وإنتاجية النص ،ينظر 5

http://www.diwanalarab.com05/06/201320:23
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ن جتربة ار البني للغة على حساب املفاهيم ألاالنتصقولة نستشف ،من خالل امل1«الكتابة، أو لنقل بفعل الكتابة.
 .م يف قالب لغوي يعِّب عنها املؤلفاملفاهيم ترتج

اليت حبثت عن موطن "ايرينانيكيفوروفا"فولتريالبحث يف جوهر اإلبداعات املكتوبة بلغة ومن الذين اشتهروا ب     
ر على االرتباط أكثر اجلزائريني الذين محلتهم لغة املستعمإذ تشري إىل عدد من الكتاب »اهلوية يف هذه الكتابات،

أمام حسهم و شوقهم  فاللغة الفرنسية مل تقف حاجزاً ، 2«.ن كتاباهتم كانت تنوء باهلموم الوطنيةبوطنهم األم، أل
إال أن بالغتها وإحاطتهم مبكنوناهتمهم و رغم تفوقهم يف الكتابة بلغة اآلخر وإتقاهنم ألساليب »إىل وطنهم األصل 

لذي عِّبوا عنه رغم وامحلوه للغتهم، اللغة مع ما خلفته فيهم من أسى ولوعة مل تستطيع صدهم عن الشوق الذي 
يف الوقوع يف احلرج النقدي الذي  كما أن اضطراب املفاهيم واستغالق التحديدات كان سبباً 3«اختالف اللسان.

اهلوية مطلبًا عزيزًا وغاية  يف الوقت الذي كان البحث فيه عن»ب بلغة املستعمر صاحب صريورة األدب املكتو 
لكتاب اجلزائريون ولعل طبيعة التيمات اليت كانت متاحة للخوض فيها أدبيا وروائيا مِّبرا كافيا وجد فيه ا شريفة،

 4«هلم وتأكيدا لوطنيتهم. متنفساً يف تلك الفرتة 
من احلفاظ إال أن هذا مل مينعه ين كتبوا بلغة املستعمر،وذاقوا االزدواجية اللغوية،لثاين الذيعد بوجدرة من اجليل ا

فقراءهتا »اليت كتبها باللغة العربية" معركة الزقاق وال أدل على ذلك من روايته " ،هويته العربية اإلسالمية على
 من نقد النصوص التارخيية اليتاملتسارعة تكشف عن انبثاقها من النصوص اليت قيلت حول معركة اخلليج وكذلك 

 5«تناولت الفتح اإلسالمي لألندلس.
الذي "ألف وعام من الحنين"إىل مؤلفه  لكن إذا عرجنا قليالً د أعماله، وم اإلسالم يف أحقَ هذا عن توظيف مُ 

ألفيناه أكثر جرأة يف إعادة بناء التاريخ والغوص يف أعماقه للكشف عن املسكوت 0011صدر 
رة نقدية متفحصة ال بعاطفة بوعي ودراية أو مبعىن آخر بنظر إىل التاريخ العريب اإلسالمي نظفبوجدرةي»فيه،

 6«.اللغة صنو الزدواج الثقافةجتعل ازدواج بذلك النظرة الضيقة لالزدواجية اليت  متجاوزاً  جوفاء،

                                                           
 .51ص،حممد داود ،رشيد بوجدرة وإنتاجية النص1
 .51ص  ،املرجع نفسه2
 .59 ،صاملرجع نفسه3
 .90املرجع نفسه ،ص4
 . 99،صاملرجع نفسه5
 .99،صحممد داود ،رشيد بوجدرة وإنتاجية النص6
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من خالل حماضرة له ألقاها حول   "عامر مخلوف"جند الدكتور  ن سلطوا الضوء على كتابات بوجدرة،ومن الذي
كتابات الروائي اجلزائري رشيد بوجدرة يشيد فيها بإبداعات صاحب رواية تيميمون اليت تتقد محاسة ووطنية  

السبعينيات من القرن يف السنوات  فالكتابة باللغة األم ،وقد وفق إىل حد بعيد يف أوىل كتاباته باللغة العربية»
وكان الكتاب اجلزائريون الناشئون آنذاك  واالشرتاكي، الصراع بني املعسكرين الرأمسايل املاضي كانت مودة يف زمن

ودفع الكثري إىل الكتابة باللغة العربية  انطالقا من مواقف ب السياسي السائد يف تلك املرحلة،متحمسني للخطا
 1«اإلسالمي.وطنية ومنهم رشيد بوجدرة الذي تطرق يف رواياهتإىل الرتاث والتاريخ  العريب 

ما ميكن قوله، عن رشيد بوجدرة أنه الكاتب الغاضب بامتياز من خالل روايته اإلنكار، السياسي الثائر إذا قرءانا 
الشخصية احملورية يف  "جلول الفهايمي"،وأنه الرجل املثري للجدل ألنه َشابَه إىل حد بعيد 2مؤلفه "رسائل جزائرية "

، فهو األديب املعتز مباضيه، املتقد محاسة يف تأليفه شأنه يف ذاك شأن " لة"لعبد القادر علو "مسرحية اخلبزة 
 وغريهم كثري. كاتب ياسين،و رشيد ميموني، و الطاهر بن جالون 

 
 
 
 
 
 
 

 "من أجل إغالق نوافذ الحلم" أنموذجاشعر رشيد بوجدرة المبحث الثاني : تجليات الهوية في 

                                                           
 . www. aswat _ elchamalحممد الزين ربيعي،لمسان حيتفي بكتابات رشيد بوجدرةالصالون الوطين للكتاب بت،ينظر1

com / ar/12/05/5109،09:11 

 /األدب واللغة والسياسة رشيد بوجدرة'' للروائي رسائل جزائرية''2
www.djazairnews.info/index.php?view=article..05/06/2013.19:23   
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 1Pour ne"من أجل إغالق نوافذ احللم " املعنون ب: يف شعر رشيد بوجدرة راز أهم معامل اهلوية إلب 
plus rêver  ركزنا بداية على العنوان باعتباره املفتاح األساس الستنباط مالمح اهلوية يف هذه اجملموعة"

 الشعرية.

 ا _ العنــوان:
ئ، وأهم جزء يف النص من يعتِّب العنوان عتبة من عتبات النص, ألنه هو أول ما تقع عليه عني القار 

 2«حييل إىل لغة موازية له يف العمل الذي يعنونه. »خالله نلج إىل أعماق القصيد فهو 
فالعنوان  اللُّبس إن وجود إنتاج أديب بعيدا عن منتجه، وال حيمل عنوانا خاصا به، قد يوقع الكثري يف  

" يدل أيضًاعلى " Le titreالدائمة،والعنوان" يدل على حمل الشخص وإقامته " l'adresseالشخصي 
فالعالقة بيت االثنني ) النص، العنوان( هي يف األساس عالقة جدلية، إذ دون النص يكون  »شخصية اإلنتاج،

العنوان وحده عاجزًا عن تكوين حميطه الداليل، ودون العنوان يكون النص  باستمرار عرضة للذوبان يف نصوص 
 3«عنونة أكثر من هامة.أخرى، لتصبح عملية ال

 Carte"أشبه ما يكون ببطاقة هوية   "من أجل إغالق نوافذ احللم "وعليه فالعنوان الذي بني أيدينا 
d'identité"  للمجموعة الشعرية، أضف إىل ذلك أن هذا العنوان ألذي اصطفاه بوجدرة لشعره هو اسم

 4إلحدى القصائد املبثوثة يف الديوان.
أول ما يثري انتباهنا أنه عنوان متوسط الطول، باملقارنة مع عناوين مؤلفاته األخرى اليت كانت عبارةعن 

،أما ما يضاهيه يف الطول (شعر)ولقاح(روايات)مفردة واحدة كالتطليق، واإلنكار، والرعن،واملرث،واإلراثة،وتيميمون
 مؤلفهألف وعام من احلنني والشرق يف الفن التشكيلي...

 ا أعطى بوجدرة للعنوان موقعاً اسرتاتيجياً هاماً، ألنه كتبه خبط عريض وواضح يف الوقت ذاته.كم  

                                                           
 .5115هذه الرتمجة العربية إلنعام بيوض، وقد اعتمدت يف البحث على الطبعة الثانية 1
حياة هروال ، )مذكرة خترج ماجستري(5111 -0099املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التحوالت  دالئلية2

 .091،ص 5119إشراف، مجيلة قيسمون، 
 091ص،املرجع نفسه3
، ينظر العنوان يف الثقافة بالعنونة االستنساخية-عند الدارسني  -قد يسمى أخذ العنوان من بداية االبيات أو وسطها أو آخرها 4

   5105 – 0599، 0العربية التشكيل ومسالك التأويل، حممد بازي، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات االختالف، ط
 .095ص 
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لن نستطيع العبور دون اإلشارة إىل متوضع لقب الكاتب فيأعلى الصفحة ، خبط غليظ ؛ ووجود هذا االسم يف 
جدرة يقف منتصبًا أمام القارئ هذا املوضع بالذات، يوحي بعدة دالالت منها: العلو والسمو والرفعة، وكأن ببو 

 وعزة نفس ها أنا ذا كاتب هذه األبيات املفعمة بالروح الوطنية . بكل حرية وجرأةليقول له 
كتبت هذه القصائد منذ أكثر من ثالثني سنة، وأنا أقرأها »هذا ما صرح به يف نصه املضغوط ملا قال: 
أخاديده، وأنه قد صبغها بصلصال اهلشاشة يف الوقت نفسه بغرض إعادة طبعها، أكتشف أن الزمن قد حفر فيها 

... بيدا أنه لو أتيح يل إعادة كتابتها من جديد، أظن أين أضع فيها نفس العنف، نفس التدفق ونفس الصوفية 
دليل ذلك  -اجلزائر  -، من خالل هذه املقولة، يبدو جليًا أن بوجدرة متأثر جدا بقضية وطنه «1الثورية...
 ه لتلك األلفاظ القوية:نفس العنف  نفس التدفق ونفس الصوفية الثورية .استعمال

ُعنون نص بوجدرة  ب "من أجل إغالق نوافذ احللم " فهو من النوع الذي يبتدئ بالظروف )من أجل( 
مر" جار وجمرور، داللة على احلالة املزرية اليت يعيشها  الشعب اجلزائري يف تلك الفرتة، هناك جار وهو  "املستع

مث أردف "رشيد بوجدرة  " مفردة إغالق ومل يقل غْلق، وإمنا  -من وجهة نظري  -وجمرور وهو الشعب اجلزائري 
 أتى هبذا املصدر للداللة على صيغة املبالغة من جهة، ولتبني شدة الغلق  وإحكامه من جهة أخرى.

... ( إغالق ماذا ؟  لينزع اللُّبس  هنا يقف القارئ أو املتلقي حائرًا أمام هذه العبارة )من أجل إغالق 
بكلمة "نوافذ " اليت جاءت على صيغة اجلمع، وكأنبالشاعر جيسد أمامنا صورة الشعب اجلزائري املضطهد يف تلك 
الغرفة، فهو  حمجوز داخلهاحييط به املستعمر الفرنسي من كل ناحية، لذا فهو يتشوق إىل عامل احلرية والتحرر من 

وال يتوقف بوجدرة عند هذا احلد، بل يكثف داللته بإضافة كلمة "احللم " ليفصح عن رؤياه  خالل تلك النوافذ،
 املستقبلية.

يتمظهر لنا أن الشاعر قد اختزل كل جمموعته الشعرية يف هذا العنوان " من أجل إغالق نوافذ احللم " 
 »نص الشعري برتاكيبه وأساليبه ودالالتهوال غرو يف ذلك،ألن العنوان هو النافذة اليت نصل من خالهلا إىل عامل ال

إذ يعد أول مفتاح إجرائي نفتح به مغالق هذا النص سيميائيا من أجل تفكيك مكوناته قصد إعادة بنائها من 
 2«جديد.

 هذا عن سيميائية العنوان، أما إذا اجتهنا صوب اللون، فلنتسأل  بداية عن سبب توظيفه له . 

 ب _ داللة األلـون :
                                                           

 .005ص ، بوجدرة،من أجل إغالق نوافذ احللم1
 . 091ينظر دالئلية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري، حياة هروال، ص 2



 

 

32 

تشكيل القصيدة الشعرية،وركيزة هامة تقوم عليها الصورة الشعرية بكل  »خدام األلوان عنصرًا مهماً يف استيعد 
جوانبها، من الشكل إىل املضمون، فاللون حيمل قدرًا كبريًا من العناصر اجلمالية وإضاءات دالة تعطي أبعادًا فنية 

 1«يف العمل األديب على وجه اخلصوص .
فهو من األلوان »يظهر على غالف الكتاب لونني بارزين مها: اللون األصفر واللون األزرق،فاألول  

املتقلبة، وليس له إحياءات ثابتة، يستمد داللته  أحيانا من لون الذهب، وأخرى من لون النحاس،وأحياناًمن ضوء 
 2«الشمس عند املغيب ... 

ون األصفر يعد على صعيدي التشكيل و التدليل لوناً فالل »"جواد "فاتن عبد الجبار أما يف نظر 
إشكالياً، ينطوي على قدر مهم من التعقيد والغموض واحلساسية،ال تظهر لعبة املعىن على حنو واضح إال من 

 3«خالل التناغم الذي جيب أن حيصل شعريا بني التشكيل والتدليل.
اجلزائر أبان االحتالل الفرنسي هلا، تلك املرحلة  نلحظ جليًا أن الداللة اللونية لألصفر تنطبق على وضع 

الغامضة واملعقدة اليت عاشها املواطن اجلزائري، فهو ال يدري مىت  تنفك قيوده، وتعتق حريتهفي ظل الضغوطات 
 االستعمارية املبذولة للقضاء على مقوماته الوطنية وطمس معامل هويته. 

لعصر احلديث بشكل مغاير متاما ملا كان عليه يف العصر ا»أما عن داللة اللون األزرق فقد تطورت يف
اجلاهلي،ألنه كان حيمل كل ما هو سليب، فالعرب ينظرون إليه نظرة تشاؤم ألنه مستمد من أعدائهم الروم 

يعِّب عن احلرية و االنعتاق والتحرر  »،لكن يف هذا العصر، أخذ مدلول اللون األزرق منحا آخر، كونه 4«والفرس.
قيود، هلذا جند علم األمم املتحدة ووكالة الغوث وغريها من األعالم اليت تنادي حبرية الشعوب والتحرر من كل ال

 5«من العبودية موشاة باللون األزرق.

                                                           
 . 09، ص 5119،  0اللون  ودالالته يف الشعر، ظاهر حممد هزاع الزواهرة، دار احلامد ، ط1
، 5119دالالت األلوان يف شعر نزار قباين، أمحد عبد اهلل حممد محدان، إشراف، حيي جِّب وخليل عودة، ) أطروحة ماجسرت( 2

 .099ص 
، 5101 -0،5110، دار جمدالوي، طفاتن عبد اجلبار جوادي، اللون لعبة سيميائية، حبث إجرائي  يف تشكيل  املعىن الشعر 3

 .021ص 
 .099ينظر، دالالت األلوان يف شعر نزار قباين، أمحد عبد اهلل حممد محدان، ص 4
 .099ينظر املرجع نفسه، ص 5
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فبوجدرة من خالل شعره، يعد من أبرز الشعراء الذين نادوا باحلرية والثورة على التقاليد االجتماعيةوعلى 
ألمة العربية اليت عانت وال تزال تعاين من سيف جالديها املسلط على رقاهبا يف هذا الواقع السياسي املتمثل يف ا

 العصر.
قبل أن نوضح داللة وجتليات األلوان يف القصائد، ُحق لنا أن نعرج على تقسيمات هذه اجملموعة 

 الشعرية.
ترنيمة لفتيحة، والنحيب  اجلرارات يف املدينة وحيتوي على اثين وعشرين  قصيدة منها: القسم األول:
 املثقفني، واحلق يقال،ومن أجل إغالق نوافذ احللم ... ومناقشة،ومرض
 منها:ساحة الشهداء،واختطاف،وعويل باأليادي الرخوة "ويتضمن ستة عشر قصيدة"ُعنون: القسم الثاني:

 وانتحار. 
 امعي،وإيضاح،واأليادي الفارغة ...وبه تسع قصائد من أمهها: العروس،واحلي اجل القسم الثالث: كدمات أنثوية،

 داللة المـكــان: -ج 
أن الوطن ليس جغرافيا  »تأملنا حلديث أي شاعر عن الوطن، البد من مالحظة حقيقية مهمة هي  إذا

فحسب، وإمنا هو كذلك حالة ذهنية، فكرة يتوسل الشاعر إلحيائها وبث احلياة فيها بكل ما ميكن أن يعينه على 
 1«تثبيتها يف الذاكرة.إعادة بنائها و 

املتضمنة الطبوغرافية لقصائد بوجدرة،البد من اإلشارة إىل حضور املفردات الدالة على السمات ويف قراءتنا
 ألمساء األماكن واملدن اجلزائرية كقول الشاعر يف " قصيدة الغربان "  

 يف َشَوارِع  اجَلزائر 
 يَتَجو ل الِغربَان ِبوُجوهِ 

 ُجنوِد املظال ت
ِبقةِ   الرَّشاشاِت الدَّ

 هَتوع  على ُجدران القصبة 
 البيضاء

 
 1دماً أْصفر

                                                           
 .099، ص 5115،  0قراءات يف النص الشعري احلديث،  بشرى البستاين، دار الكتاب العريب، ط1
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يف هذا النص الشعري،وظف الشاعر مكانني مها: اجلزائر،والقصبة للداللة على تشبثه بكل شِّب من وطنه أضف 
ق وقلق للعريب على الغربة واالرحتال اليت كانت مصدر أر »إىل ذلك توظيفه ملفردة " الغربان " مجع غراب للداللة 

 2«البدوي.
يعتِّب املكان من أهم مقومات اهلوية، لذلك جند بوجدرة يوظفه بكثرة يف أشعاره، ومن ضمن األمكنة 
املذكورة: موسكو،واسبانيا،ومدريد،وفلسطني،وكوبا,والفتنام, وطليطلة,و برشلونة ... كما وظف الشاعر مفردة 

فاملاء قوة خالقة حتمل يف ثناياها القدرة على التالحم » رض،"املاء" الذي يعد عاماًل مهمًا من تشكيالت األ
والتفجري واإلنبات واخللق وهو الرمز الكبري للوطن  اإلنساين فحيثما وجد املاء وجد اإلنسان واستقر، وإذا انعدم 

وانات جند املاء جمسدا بكثافة يف قصائده من بينها: آخر املطافوحديقة احلي3«هذا العنصر اخلالق فال وطن.
 البحرية، ومطر ...

فنضال اإلنسان اجلزائري يتواصل من أجل اسرتداد هويته، باعتبار البحر أحد رموز هذه الثوابت يقول  
 بوجدرة يف قصيدة معنونة" واحلق يقال"

 َلو َكان ُهنالك جلِان للتسيري يف َمدريد         
 ألتيُت إىل مدريد.        

 حر َلكن يف اجلزائر ُهناِلك البَ  
 َتكاثرت َموَجاته.       

 وجلِان التسيري حتتكر الَعدالة. 
 وهلَذا .

 4اَل أحب باريز رغم أين أحب هنْر الس ني .
 

فالبحر واملاء نعمة ورزق وبركة، وهو تطهري وتثبيت وشروع يف الصمود بدليل قوله 
﴿تعاىل:





                                                                                                                                                                                     
 .05 ص، بوجدرة،من أجل إغالق نوافذ احللم 1
 .95دالالت األلوان يف شعر نزار قباين، أمحد عبد اهلل حممد محدان، ص 2
 .379، ص قراءات يف النص الشعري احلديث،  بشرى البستاين3
 .39 ص، بوجدرة،من أجل إغالق نوافذ احللم4
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 وليعِّب الشاعر عن أصالته وعروبته، جسد يف شعره أمساء لشعراء عرب يف" قصيدة آخر املطاف" 
 ِجدار من َماء الَبحر

 صافية ِقطَعة مساء  
 نُتفة أنثى

َقة  2ُموِسيقى احلاج الَعنـْ
 الدُّوق الل غتون

 َقِصيدة 
 3نِزار قبَّاين

 كما استخدم بعض املفردات كيوم عاشوراء،وجامع كتشاوة ليجسد هويته اإلسالمية من خالل أشعاره
 إذ يقول:            وَتَضاُرب االْنَكابباالْعَقاِب يف األْسواق يُذكرر  
 سوة الغرُابية يف َمقاِبر َقسنطينة بِتزاحم الن

 4يَوم َعاُشوراء.
فالشاعر هنا يصف احلياة اليومية لشعبه، يف السوق واملقابر يوم عاشوراء, دون أن نغفل تلك الروح 
املفعمة بالثورية يف جل قصائده، وال عجب يف ذلك، ألنه  يعِّب عن أبناء شعبه ومعاناهتم اليومية ألهنم مل جيدوا ما 

 ون به، وال من يرفع عنهم ذهلم، لذلك تأججتعاطفة بوجدرة يف قصيدة "من أجل إغالق نوافذ احللم"يقتات
 َلِكن الَفِطائر مل َتعد َرِخيصة 

 فـَيَـْقتاُت أطفال ُحوميت 
 

 1َصَفَعات أمهاهِتم دون حليب أو ُخْبز

                                                           
 .00 ،اآلية ،سورة األنفال 1
 مغين جزائري شعيب، اشتهر بأدائه للشعر امللحون .2
 .13 ص، بوجدرة،من أجل إغالق نوافذ احللم3
 .11-12 صاملرجع نفسه،4
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 إىل أن يقول: يف قصيدة نشيد الفظاعة املتأججة امللتهبة محاساً 
 احلناُن؟ولـِم 

 أم اه َسِلحيين فوال ذاً.
 َعِلميين فظ اعة.

 طوقيين نارا.
 ِحقداً.

 ِلكي أصفَع الَعدالَة.
 ِإىل أن َتِقف على قوائمها.

 2يف كل مكان.
 يأىب اجللوس إىل طاولة املفاوضات مصرحا بقوله:  -الشاعر–فهو 

 وأَصرخ
 يكتُظ َفمي بُِلعايب
 وأِسيل أِسيل أِسيل

 وأْكفر
 3الط اولةألَعن سطح 

أما إذا ُعدنا إىل األلوان  املوظفة يف نصه فنجد على سبيل املثال : اللون األمحر واللون األخضر، فاللون 
األمحر فقد ارتبط بداللة غلبت عليه وهي اإلمياء إىل لون  الدم، وما يعين من الصراع والقتل واملوت، والثورة 

حدة يف وصف اجلبال: واحلرب وغري ذلك، ومل يرد ذكره إال يف آية وا
﴿











﴾.4


                                                                                                                                                                                     
 .13 ص، بوجدرة،فذ احللممن أجل إغالق نوا1
 .33صاملرجع نفسه،2
 .39ص، بوجدرة،من أجل إغالق نوافذ احللم3
 .23سورة فاطر ، اآلية  4
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أكثر الشعراء من ذكر اللون األمحر ليدل على الدم والصراع واحلرب، وذلك لطبيعة احلياة القاسية اليت  
كان يعيشها اإلنسان العريب بعامة، واجلزائري خباصة من صراع مع االستعمار الفرنسي، وما أنتجه هذا  الصراع 

 من حروب دموية جتعل له حضورا قوياً بارزاً يف قصائدهم : 
 الشَّمس املَفتتِة.حَتت 

 وْشوشة الد م على َشفيت .
 1حيث َرَصعت ُنرونَا. من القسوة احلمراء املتوهجة.

فاألمحر يقابل الدم، ألنه هو السبيل الوحيد للتخلص من الذل، وهو سبيل احلرية والكرامة املنشودةأما 
والشهداء، وهذا ما جنده عند بوجدرة يف قصيدة بالنسبة للون األخضر،فمن دالالته اإلحيائية التعبري عن الشهادة 

 "ساحة الشهداء".
 َصوت مؤذن  ُمته دج.
 رائحُة الَكرز الصُّفيقة.

 2ُدَخان خانق ...
فللتعبري عن اللون األخضر استعار شجرة الكرز للداللة عليه، أضف إىل ذلك استخدامه ملفردة القمح 

 اخلصب والنماء وكذا األمل واحلياة والبعث والتجدد.وشجر الُعناب وشجر اللوز للداللة على اخلضرة و 
ميثل رمزا للصمود والثبات واملنفي عن أرضه حياول عبثًا أن يكون ثابتاً » ينمو يف خمتلف البيئات، 3إن شجر اللوز

 4«يتخذ من خضرة اللوز عنواناً للصمود والبقاء.
 يقول الشاعر يف قصيدة له بعنوان "األيادي الفارغة ."

 ء يف يدي .الَشي
 الشيء يف قليب.

  ميكنه.

                                                           
 .32 ص، بوجدرة، من أجل إغالق نوافذ احللم 1
 .61 صاملرجع نفسه،2
ارتباط اخلضرة بشجر اللوز كثري، ألنه شجر يعمر وينتشر يف معظم األمكنة، وقد عنون به واسييت األعرج روايته "نو ار اللوز" 3

ليحيل على داللة لونية تفاؤلية، فنوار أشجار اللوز يتخذ من األلوان اللون األبيض الناصع الذي يرمز إىل السلم والتفاؤل، ينظر  
 . 79، ص 2117، حسني فياليل، موفم للنشر، اجلزائر، السمة  والنص السردي

 .31، ص  اللون  ودالالته يف الشعر، ظاهر حممد هزاع الزواهرة4
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 أْن ينبت.
 يف الُفوال ذ.

 1أشجار اللوز.
 من الواضح أن اخضرار البالد هو حياهتا وحتررها وهنضتها، ولذلك دل اللون على هوي ة متيز الوطن . 

 لكن رغم اآلالم واجلراح، رغم األسى والبؤس واحلرمان يبقى األمل موجود، يف قصيدة "طاملا" 
 طَاملا أن الال زمة ُتَدنِدُن.

 والَقِصيدة ُتكتب.
 والر سم يسطر.

 لنْ يَهجرين األمل.
 طَاملا أن العرق مل جيف.

 واخلُبز مل خيتمر. 
 واالبْتسامة مل تستقر على الوجوه.

 2لن تنقصين الشجاعة.
 إىل أن يقول معِّباً عن عنفه وِشدة غضبه من املستعمر . 

 سأنبش األرضبأسناين.
 ا بأْظفاري.وأحرثه

 وأغرُسها حبصيات دِمي. 
 3حىت تنبت ِحصة الفقري.

 كما ربطه حلمه بشهر "جويلية" شهر االنتصارات والكرامة من خالل قوله : 
 كنا حَنلم.

 بعامل ُمدِهش.
باِب املقيت.  وال نلتفت للذُّ

                                                           
 .311  ص، بوجدرة، من أجل إغالق نوافذ احللم 1
 .11ص ،املرجع نفسه2
 .11 صاملرجع نفسه، 3
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 ُكنا حُنلم.
 مبعني الَ ينضْب.

 1من أشهر جويلية.
ويؤمن الشاعر بأن هناك غدًا أفضل لبالده هوآت قريب ال حمالة بعد مشوار حافل بالثورات والنضاالت يتجسد 

 هذا يف "املسرية الطويلة"
 َفقريبا سيأيت الد فق الَعارم.

 والس الم احلقيقي. 
 والكرامة الش املة.

 والتحوالت األَساسية.
 ولكن اآلن. 
 فِهي املسريُة الطويلة. 

 غتصاِب نومهْم.إىل حد ا
 2إىل حد هتشم سكينتهم.

 وال يتواىن "بوجدرة " يف وصف أعدائه  باحلشرات والغربان و الذباب والفئران ...
ن أجل م"مؤلفهما ميكن قوله يف النص الشعري عند بوجدرة أنه وظف معامل اهلوية بكل حذافريها في 

تعيشه بلده أبان الفرتة االستعمارية، وما عانته    " دليل ذلك حديثه عن الصراع الذي كانت إغالق نوافذ احللم
من ويالت احلرب، فاحلقيقة اليت أتصورها من خالل هذه اجملموعة الشعرية أنه حاول إبراز الفعل املقاوم 
للمستعمر، الذي كان مهه الوحيد واألوحد إسقاط هوية الذات الوطنية، ذلك  اهلم الذي سخر له كل السبل 

وثه بأرض اجلزائر، هذا العزم رافقه فعل مضاد تبن اه الشعب اجلزائري إلثبات عناصر اهلوية متثل يف واملناهج طيلة مك
 املقاومة.

 

                                                           
 .23، ص ، بوجدرةمن أجل إغالق نوافذ احللم 1
 .37، صاملرجع نفسه2



 ب عنوان المستند[]اكت
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بعد هذه اجلولة البحثية، ُحق لنا أن نستخلص أهم النتائج املتوصل إليها من خالل البحث واملتمثلة 
 فيمايلي : 

السؤال الرئيسي الذي يؤرق بال املفكر العريب بصفة عامة   -إىل اآلن -تبقى قضية اهلوية بوضوحها وغموضها  -
 الثقافة واإلبداع.واملفكر اجلزائري بصفة خاصة، والسبب يف ذلك ارتباطها ب

 جتربة الكتابة عند رشيد بوجدرة جتربة فريدة مننوعها، ألهنا ال تربط االزدواج اللغوي باالزدواج الثقايف.  -
بوجدرة حني يكتب باللغة العربية فهو يكتب انتصارا هلا وإحساسا بالتقصري يف حقها، فعودته للكتابة باللغة  -

 األم عودة غريزية كما قال .
مأزق اهلوية يبقى نتيجة حتمية مصاحبة لألدب اجلزائري أينما حل  وارحتل, شأنه يف ذلك شأن كل أدب  إن  - 

 كتب بغري لغته األصلية .
ال ميكن بأية حال من األحوال حصر اهلوية يف اللغة، الن اهلوية هي حمصلة تفاعل بني كل املقومات األخرى)  -

يس كل مستخدم للغة ما أصبح بالضرورة خادمًا لثقافة شعبها وعاداته الدين اإلسالمي، التاريخ املشرتك ...( فل
 وأفكاره .

العنوان مل يعل ق جمانا على ظهر الكتاب أو اعتباطا ، بل هو أول ما جيب علينا فهمه باعتباره بطاقة هوية للنص  -
 ، وهذا ماجنده جمسدا يف" من أجل إغالق نوافذ احللم "لبوجدرة.

واضح وقوي يف جمموعته الشعرية، دليل ذلك أن كل قصيدة منقصائده جندها مفعمة  جتلت اهلوية بشكل -
 بالروح الوطنية ذات عواطف متأججة، فشعوره ال يكاد خيتلف عن من كتبوا باللغة العربية. 

العرب  إذا كانت كتابات بوجدرة املعِّبة باللغة الفرنسية عاجزة عن التعبري عن اهلوية، فلما اختار احتاد الكتاب -
رواية "ألف وعام من احلنني " كأفضل رواية عربية يف تاريخ األدب العريب بالرغم من أهنا كتبت باللغة الفرنسية ؟ 

 أليس هذا أمر مثري للدهشة واحلرية وإعادة نظر يف أحكامنا التقيميةلألدبالفرانكوفوين.
ه يتكلم مبا شاء، دعه يعِّب عن وطنيته لنخرج من هذه املتاهة، ولنعطي احلرية الشخصية للفرد، ولنقل دع  

 مبا شاء، لكن يف ظل احملافظة على لغة الضاد .
ويف األخري، ميكن القول: بعد هذه القراءة السريعة لقصائد "بوجدرة" تبني  أن كل قصيدة من قصائده 

 حتتاج إىل دراسة خاصة، ألنين ال أد عي أين استوفيتها حق ها من الدراسة والتحليل.
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 مسرد المصادر والمراجع :*

 املصحف الشريف برواية ورش 
 .0005-0905،  0، ط، بريوترأساس البالغة، ابن عمر الزخمشري، دار صاد -0
 .0009،املصرية العامة للكتاباهليئة  ،حممود قاسم ،العريب املكتوب باللغة الفرنسيةاألدب _ 5
النشر والتوزيع دار الكتاب العريب للطباعة و  ،عبد اهلل ركييب ،القصة اجلزائرية القصرية ،األعمال الكاملة_  9

 .0091ط( -) د  ،القاهرة
 .0،0009ط ،دار األمة ،حممد العريب ولد خليفة ،ملفكرة والتارخيية أبعاد ومعامل اجلزائر ا_  5
 .0002ط( -) د  ،دار األمة ،أمحد بن نعمان ،احلقائق واملغالطات ،اهلوية الوطنية_  2
 5111، مكتبة لبنان ناشرون ومصطلحات  لغوية وفقهية وفلسفية ، تعريفاتتكتاب التعريفا_ 9
 .0،5119ط ،دار احلامد ،، ظاهر حممد هزاع الزواهرةراللون  ودالالته يف الشع_  1
 ،0ط،دار جمدالوي ،فاتن عبد اجلبار جواد،جرائي  يف تشكيل  املعىن الشعريحبث إ  ،اللون لعبة سيميائية_  9

5110- 5101. 
، 5خليل أمحد خليل ، طتعريب،باريس،منشورات عويداتبريوت، 5مج،موسوعة الالند الفلسفية، أندري الالند- 0

5110. 
منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر ،إنعام بيوض ر،ت،) شعر(، بوجدرةإغالق نوافذ احللم من أجل - 01

 .5115 ،0ط ،واالشهار 
 .05112طة،دار األم،راء ؟ أمحد بن نعمانمصري وحدة اجلزائر بني أمانة الشهداء وخيانة اخلف - 00
 .5،0095،ط 00010ر العامل للماليني ، ط، دارعبد النو  ، جبوراملعجم األديب - 05
عامة لشؤون ، اهليئة العامل الكتب ،بريوت، القاهرة ،الفلسفي، معجم اللغة العربية، إبراهيم مدكوراملعجم  -09

 .0090-0900ط(، -املطابع األمريية)د
دار اجليل ،9عبد السالم هارون، مج ،ن زكريا، تح، ابن احلسني أمحد بن فارس بمقاييس اللغة - 05

 .0000-0،0500بريوت،ط
للعلوم ناشرون ومنشورات ، الدار العربية ، حممد بازيلالعربية التشكيل ومسالك التأوي ةالعنوان يف الثقاف- 02

 .5105– 0599، 0االختالف، ط
 .5112، بريوت0، طةالصياغ، املنظمة العربية للرتمجفايز  ر،ت،علم االجتماع، أنتوين عدنز وكارين بريدسا - 09
 .5110ط(-) د ،دار الكتاب العريب  ،عبد اهلل ركييب ،الفرانكوفونية مشرقا ومغرباً  - 01
– ـه0910ط (  -،) د5جمد الدين بن يعقوب الفريوزآبادي، دار اجليل، بريوت،ج، القاموس احمليط - 09

0025. 
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 .5115، 0ط ،دار الكتاب العريب ،بشرى البستاين ،الشعري احلديث قراءات يف النص - 00
 5119ط(  -، اجلزائر ) د ر، موفم للنشفياليلالسمة  والنص السردي، حسني  - 51
، ديوان املطبوعات ر، حممد صقر، عايدة أديب بامية، ت0091-0052ئري تطور األدب القصصي اجلزا - 50

 .0095ط(-،)داجلامعية
 .55115ط،منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهاربوجدرة )رواية ( ،تيميمون - 55
 .0090ط( -اجلزائر  ) د،ية،تركي رابح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعائروالشخصية اجلز التعليم القومي- 59
 . 0،5119دار الشرق ط ،رزان حممود إبراهيم،دم يف الرواية العربية املعاصرةخطاب النهضة والتق- 55
موفم ،تركي رابح عمامرة ،مية العربية يف اجلزائر املعاصرالشيخ عبد احلميد بن باديس باعث النهضة اإلسال -  52

 .5119-  هـ 0555 ، 5ط،للنشر
 الرسائل الجامعية :

مذكرة خترج ماجستري( )5111-0099ي املعاصر فرتة التحوالت دالئلية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائر  - 0 
 .5110 – 5119،مجيلة قيسمون، إشراف ،حياة هروال

)  ،حيي جِّب وخليل عودة ،إشراف ،أمحد عبد اهلل حممد محدان  ،الالت األلوان يف شعر نزار قبايند - 5 
 . 5119أطروحة ماجسرت( 

 الندوات و المؤتمرات :*
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العدد السابع  ،نوال بن صاحل ) جملة املخِّب( ،ثورة التحرير صراع اللغة واهلويةالرواية اجلزائرية املكتوبة بالفرنسية و 
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