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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تصدير  

 السادة الباحثني والقّراء.

بهذه الباقة من حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب من  يطالعنا العدد 

 األحباث التطبيقية اجلاّدة، وقد لفت انتباهنا حرصها الّدائم على:

 .احملافظة على صدورها الّدوري باستمرار

 وعاتي.االلتزام خبطها املنهجي واملوض

 .تنوع املاّد العلمية

كّل ذلك يدفعنا إىل احلرص على مّد يد العون لطاقم اجمللة بهدف ترسيخ 

هذا التقليد، وتشجيعه على مواصلة العمل يف هذا اإلطار الذي نلمس فيه نوعًا 

من االجتهاد املهين، الذي يسعى باستمرار إىل تقديم اإلضافة، واليت نرجو من 

 لتوفيق.جهتنا أن حيالفها ا

حوليات جامعة قاملة لآلداب من  وحنن نصّدر هلذا العدد  -إّننا  

توفري فرص النشر سنظّل نؤّكد على أهمية البحث العلمي، وحنرص على واللغات 

أن جيتهد الباحثون يف تنويع أحباثهم  من خالل هذا املنرب، ويهّمنا كثرًيا للباحثني

 ومواكبة التطورات اجلديدة، واحلرص الكبري على اجلوانب التطبيقية منها.

حوليات جامعة قاملة للغات من  وبناًء عليه نعلن عن صدور هذا العدد  

 ؛ ونأمل أن حيّقق األمل املنشود.واآلداب

وّفقكم اهلل وسّدد خطاكم. 

 رئيس اجلامعة

األستاذ الدكتور حممد منامشة





 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 افتتاحية العدد

 
 السادة الباحثني السادة القراء.

 السابع عشر من حوليات جامعة قاملة للغات واآلداب،يسعدنا أن نعقد معكم املوعد 

، لساَن صدٍق يف ميادين خمصوصةحيدونا أمٌل كبرٌي يف أن يستمّر هذا التواصل بيننا باعتباره 

أصنافًا من القول على مذاهَب ِشْرعتها التأسيس املنهجي  تصدُع مبا يعتمل يف الذهن

بّينًة  محل راية التنويروالتأصيل املعريف. إّننا وحنُن نفتح باب الّنشر على مصراعيه نسعى إىل 

اليت تؤّسس لإلنسان  املوضوعية واملمارسات اهلادفةمن حيث هي حدث إنساني خالص، قوامه 

 يف الزمان واملكان.

واألخذ  السفُر يف الزمان ويف املكاندْيدُن البحث العلمي  –ما يزال و –لقد كان 

، لطبيعة الِعْلم الَكْونية، ولتجاوزه حدود الزمان واملكان، يؤّصل ويؤّسسبكّل ما من شأنه أن 

ميتّد  حضاري حلواٍر خالله من ويْسَتنُّيهتدي به ، واعتداده باإلنسان إنساًنا ينتج فكرًا تنويرّيا 

 إمكاناِت التواصل. امتداَد

 التناغم السِّْلمي،إّن طبيعة البحث العلمي اإلنسانية ما تفتأ قائمًة على نوع من  

جيعل البعد التعاوني حّقا طبيعّيا إىل احلّد الذي  هامشا واسعًا للمساندة واملؤازرة،الذي مينح 

 –اليت يطلبها اإلنساُن  يف حّله وترحاله. من أجل ذلك كانت الفكرُة الّضاّلَة الوحيدَة لإلنسان

َكَلٍف بروتوكولّي يقضي برتخيص االنتفاع وجواز من غري ما  –يف حدود ضوابط البحث  –باِحًثا 

 . يف البحوث العلمية االستثمار

العدد الّسابع عشر من حوليات جامعة قاملة للغات يف هذا اإلطار تتجّلى موضوعات 

لعلمي الذي يطمح ألن يكون خلصائص البحث امدّونًة عاكسًة  –سوابقها وتواليها  – واآلداب

؛ فلقد أشكال العقد االجتماعي اجلاري على حنٍو من اإلطالقمن منظورنا. وشكال من  تنويرّيا

النقدية بني رصيدين خمتلفي املنبت وزمان النشأة يف صورة ّونة داملُقيِّض له أن يزاوج يف 



 

 

النقُد البنيوي، فاخللفياُت الفلسفية للنقد األدبي من زاوية، والفكُر النقدي  حواٍر حضاري ُيِديُره:

 . من زاوية ثانيةالعربي القديم 

حضوٌر إجرائيٌّ الشتغاله على النّص  –على طبيعته اإلجرائية  –وللتفكري التداولي 

تجاذب الفكري احلجاج باعتباره أحد آليات التواصل على طريقة الالّشعري العربي مستثمرًا يف 

. وقد ميتّد البحث إىل اإلقناع والتأثري اجلمالي يف تلقي اخلطاب الشعريأو النزوع حنو  املذهيب،

تتشّكُل امللفوظاُت مبقتضاه أحناًء من من حيث هو املمول اخللفي واخلفي الذي  السياق

 خمصوصة يف الّدورة اخلطابية. التشكيل ملقاصَد قوليٍة وأغراٍض داللية

باعتباره خطاًبا أيضا هذه القراءة الواعية للتواصل اللساني يف اجلامعة؛ ومّثة 

وجتسيدها ضمن اإلطار املعياري الذي  بيداغوجّيا يسعى إىل تفعيل العملية التعليمية،

 يستثمر يف الطاقة املزدوجة للخطاب التعليمي إرساال واستقباال.

 – ت جامعة قاملة للغات واآلدابحوليابني دّفيت  -وحنن حنتضن هذه األحباث  –إّننا 

عملنا على  اجلامع لألزمنة واألمكنة،، التفكري العابر للحدود املعرفيةأجُدنا أمام أضرٍب من 

 إدارته على حنو من التآزر والتقارب، عسى أن نبلغ من بعد ذلك ما ُيَؤمَُّل فينا.

إىل أن تكون  – من خالهلا –، اليت نطمح املعرفية املدوَّنةنرجو التوفيق يف هذه 

حلمنا باجتهاد مجهور الباحثني، وبتزكية من السادة اخلرباء. وُطموُحنا أكرب يف  حبجم تنويرية

أن تظّل متنفًَّسا للباحثني والقراء... فليس أْصعَب من أن تظّل رايُة الوْصِل خّفاقة، وليس أمجَل 

 من ذلك...

املعريف. وحسُبنا بعد ذلك أجر كما نأمل أن نثري يف القارئ الكريم شيًئا من القلق 

 االجتهاد.

   

 مدير النشر

عاللشرشيد األستاذ الدكتور 
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 مفهوم الزمن في النقد البنيوي

 
  .عمر بلمقنعـــي. دأ 

 العربية وآدابهــاقسم اللــغة 

 عنابة -باجي مختار جامعة 
 

ينبين مفهوم الزمن يف النقد البنيوي عموما وعند جريار جينيت خصوصا على  

ة بنائه وفق منطق سردي دقيق وإجرائي، يقوم من خالله الراوي بعملية هدم لزمن قائم وإعاد

حركة زمنية تقوم على ترتيب زمين خاص حمكومة بإيقاع زمين خاص، عرب مظهرين أساسيني 

 يتمثالن يف الرتتيب واإليقاع الزمنيني.

 االستشراف. -االسرتعاج -املشهد -البطء -السرعة -الرتتيب -اإليقاع -الزمن

 

Résumé : 

La notion du temps chez les critiques structuralistes 

 Le concept du temps dans la critique structurale en général, et chez Gérard Genette 

spécifiquement, est basée sur une logique narrative précise et pratique, à partir duquel le 

narrateur démoli le temps existant et le reconstruit selon une action du temps qui repose sur 

un ordre temporel spécifique géré par un rythme temporel spécifique, à travers deux aspects 

principaux qui sont l’ordre et le rythme temporels. 

Mots clés : temps – rythme – ordre – vitesse – lenteur – scène – analepse – prolepse    
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النسق الشعري وبنياته، منطلقات التأسيس المعرفي، 
 والتوظيف المنهجي

 
  طــارق ثــابت. د 

 العربية وآدابهــاقسم اللــغة 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون

 1باتنة جامعة 

thabettarek@hotmail.com 
 

اهتمام التحليل البنيوي إن االهتمام مبفهوم النسق يف الدراسات البنيوية يعود إىل حتول 

عن مفهوم الذات، أو الوعي الفردي من حيث هما مصدر للمعنى، إىل الرتكيز على أنظمة 

الشفرات النسقية اليت تنزاح فيها الذات عن املركز، وعلى حنو ال تغدو معه للذات أي فاعلية 

وفكرة  دواته،يف تشكيل النسق الذي تنتمي إليه، بل تغدو جمرد أداة، ووسيط من وسائطه وأ

النسق عموما ترتكز على احلصر الشمولي للظاهرة بالرتكيز على طبيعة العالقات املتبادلة بني 

يكتسب مفهوم النسق قيمته داخل البنية يف عناصرها من أجل الوصول إىل هدف حمدد، لذا 

تنهض  واليت بها ،عالقته ببقّية العناصر أو مبوقعه يف شبكة العالقات اليت تنتظم العناصر

، ومن وإمنا يف سياق عالقات املنظومة ،فالعنصر ال قيمة لوجوده مفردًا ؛البنية فتنتج نسقها

هنا سوف تبحث هذه املداخلة يف عالقة النسق بالبنية، حماولني إجياد مفهوم للنسق الشعري 

 كمصطلح نقدي وتقنية ال تزال يف طور التأسيس.

 شعري، شبكة العالقات، الوسائط، العناصر.النسق، البنية، النسق ال

 
Knowledge founding perspectives, Methodical placement and  

 The poetic coherence and its structure ,  

Summary : 

The importance given to the meaning of coherence in the structural studies refers to the 

difference between the importance of the structural analysis and the meaning of the self or 

the personal  consciousness , since they are a source of meaning to the concentration on the 

orders in which there is a difference between the systematic coherence  and the self 

displacement from the center where no importance of  the self in the construction of the 

coherence ,but it is a simple tool from its tools. the idea of coherence ,in general, 



 تأسيس المعرفي، والتوظيف المنهجيالنسق الشعري وبنياته، منطلقات ال
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dependence on the limitation of the phenomenon by the concentration on the nature of the 

exchanged relations between its elements, in order to reach the needed goal that is why the 

meaning of coherence gets its value in the structure by its relation with the other elements 

or by its location in the relations that order the elements or by its location in the relations 

that order the elements, by  this the structure makes its coherence ,because the element has 

no value when alone ,but with the other relations .from this study tends to find a relation 

between the coherence and the structure trying to find a meaning to the poetic coherence as 

a critical term still in the process of developing . 

Key words: layout, structure, lines of poetry, networking, Modes, elements. 
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سيرورة اإلدراك وتحوالت الوظائف في الخطاب النقدي  
 من االستيعاب إلى الوقع الجمالي  المعاصر

   
  د. أحمد مــداس 

 كلية اآلداب و اللغــات

 بسكـرة – محمد خيضــرجامعة 
 

  

تقع الوظيفة موضع تساؤل من حيث حتوالتها يف قراءة النص األدبي وكان 

ة الوظيفة يف منوذجه التواصلي الذي بدا يتحول ويتغري بتحول ياكوبسون قد أسس لفكر

الوظائف كما حدث مع اوريكيوني وجون ميشال أدام حني أضافا الكفاءات واملعارف غري 

اللسانية يف اإلدراك وجون اوستني مع وظيفة التمرير وكذا براون ويول مع وظيفيت التعامل 

 .والتفاعل مع اختالف يف املفاهيم

ذا التحول الوقوف على جانيب اإلدراك والوقع اجلمالي املرافقني للرسالة يقتضي ه

وكيف تتحول الوظيفة الشعرية من الرسالة حبثا يف كيفية أدائها إىل الكتابة بوصفها غاية يف 

 حد ذاتها 

Résumé : 

La fonction se présente problématique vu les transformations dues à la lecture, R. 

JACOBSON avait parlé des fonctions dans son modèle communicatif qui s’est transformé avec  

C.K.ORECCHIONI,  J.M.ADAM, J.AUSTIN, BROWN et YULE. 

On en parle des compétences et les connaissances non linguistiques, l’informativité, 

l’interactivité et l’acte/la fonction illocutoire. Ces transformations traitent la perception et le 

fait esthétique du message pour traduire le passage de la fonction poétique à la poétique de 

l’écrit.  
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visée illocutoire

J.M.Adam

 (cohérence)

J.Austin
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Acte illocutoire
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2  

3  

4 
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 الخلفيات الفلسفية للنقد األدبــي

 قاسميـــة هاشمــي. أ 

 قسم اللغة واألدب العربي        

 تبســة – جامعة الشيخ العربي تبسي       

ثبات فاعلية الفلسفة يف تأكيد حضورها يف اخلطاب النقدي  وبيان األسس إتتوخى دراستنا 

لنقدية منذ أرسطو، على أساس نظرة تؤمن بأن النقد الفلسفية اليت نهضت عليها املناهج ا

جهد تراكمي ال ميكن رّده إىل فكرة الذوق فقط وإمنا معرفة علمية معقدة تقوم على أسس 

من الفكر اإلبستمولوجي يف حتليل األدب. وهو نوع من اجلهد الذي يتوخى الضبط املعريف 

  .واليقني املنهجي

ة للنقد، هي حماولة الستقصاء التجارب االبداعية، لتأسيس إن العودة إىل األصول الفلسفي   

موقف نقدي يقف على قدم املساواة مع الدراسات املنطقية والعلمية، وخلق معرفة يتأسس 

 عليها هذا النشاط اإلنساني الذي يستهدف عمليات اإلبداع. 

األدبي، الفلسفة، التفاعل الفين.النقد

  

Résumé :

L’objectif de cette étude est de scruter l’efficacité de la philosophie dans le discours critique 

et démontrer les fondements philosophiques sur lesquels se sont basées les méthodes critiques 

depuis Aristote. On considère la critique comme un effort accumulatif qui ne peut être réduit 

seulement au goût, mais un type de la pensée épistémologique qui cherche de la régularité 

méthodologique. 

Repenser les fondements philosophiques de la critique est une tentative de découvrir les 

expériences créatives, de fonder une position critique égale aux études scientifiques et de 

créer une connaissance qui oriente cette activité humaine. 

Mot clefs : critique littéraire - la philosophie - interaction artistique. 

 

Abstract :   

This study aims to prove the effectiveness of philosophy among the critical discourse and 

demonstrate the philosophical foundations on which critical methods, since Aristotle, are based. 
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The approach adopted conceives of the criticism as an accumulate knowledge which can  not 

be reduced to taste only, but a type of epistemological though that requires methodology 

regularity. 

Rethinking of philosophical foundations of criticism is an attempt to discover the origins of 

the creative experience, to establish a critical opinion equal to scientific researches and to set 

of knowledge that will define the most important criteria of criticism. 

Keywords: Literary criticism – the Philosophy - artistic interaction. 
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 مفاهيم الجمالية في الفكر النقدي العربي القديم

 

 .راويــة شــاوي أ 

 قسم اللــغة واألدب العربي                           

 عنابـة –باجي مختار جامعة                           

 
ث استقطب اعُتِبر علم اجلمال بابا من أبواب الفلسفة يف القرن الثامن عشر امليالدي، حي   

اهتمام املفّكرين والباحثني على حدٍّ سواء، فحاولوا حتديد ماهيته وضبطها، وسرب أغواره 

الكتشاف بداياته الفعلية يف الفكر الفلسفي القديم، وباألخص الفكر اإلغريقي، ثم يف بقية 

ا العصور الالحقة، خاصة أثناء النهضة األوروبية وظهور املذاهب األدبية الكربى وال سيم

 الرومانسية، ُوصوًلا إىل القرن العشرين الذي كثرت فيه الدعاوى الفلسفية خبصوص املصطلح.

إال أن املّطلع على الفكر النقدي العربي البالغي القديم جيد إشارات واضحة إىل مفهوم هذا   

املصطلح، ولكن مبسّميات خمتلفة، ويف مواضيع معّينة ختّص اللفظ واملعنى، أو التخّيل، 

ذا ما سنحاول الوقوف عنده يف هذا املقال، لنحاول ضبط املفهوم من الناحية الفلسفية عند وه

بعض الّدارسني الغربيني والعرب، كما ترتكز الّدراسة حول عالقة علم اجلمال بالبالغة عند كل 

اه . مّما يعين فضل الّسبق للنّقاد العرب القدامى يف االنتبوالقرطاجين، واجلرجاني، اجلاحظمن 

 إىل أهم القضايا الّلغوية واجلمالية يف الّلغة واألدب.

علم اجلمال، البالغة، اجلاحظ، اجلرجاني، القرطاجين.

Abstract: 

   Aesthetics was considered as a section of philosophy in the eighteenth century, it attracted 

the attention of scholars and researchers alike, they tried to determine its nature, and dive 

into it so as to discover its actual outsets in the ancient philosophical thought, particularly 

Greek thought, and then in the rest of the later ages, especially during the European 

Renaissance and the emergence of major literary movements especially romanticism, and then 

the twentieth century in which philosophical claims abounded about the term.  But who is 
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familiar with the Arab rhetorical old criticism thought find out explicit references to the 

concept of this term, but with different notions, and in certain topics related to pronunciation 

and meaning, or imagination. This is what we will clarify all along this research trying to 

check philosophically the concept according to some Western and Arab scholars. The study is 

based on the relationship of aesthetics to rhetoric with each of Al Jahiz, Al Jourjani, and Al 

Quirtajani. This means old Arab critics were the first who paid attention to the most 

important language and aesthetic issues in language and literature. 

Key words: Aesthetics, Rhetoric, Al Jahiz, Al Jerjani, Al Quitajani. 

Résumé: 

   L'esthétique était considérée comme une partie de la philosophie au XVIIIe siècle, elle a 

attiré l'attention des savants et chercheurs. Ils cherchaient à en déterminer la nature et à s'y 

plonger pour découvrir ses origines réelles dans l'ancienne pensée philosophique, en particulier 

la pensée grecque, puis dans le reste des âges postérieurs, notamment pendant la Renaissance 

européenne et l'émergence de grands mouvements littéraires surtout le romantisme, puis le 

vingtième siècle où les revendications philosophiques abondaient sur le terme. Mais qui est 

familier avec l’ancien pensée rhétorique arabe trouve des références explicites à la notion de 

ce terme, mais avec des notions différentes, et dans certains sujets liés à la prononciation et 

le sens, ou l'imagination. C'est ce que nous allons clarifier tout au long de cette recherche 

essayant de vérifier philosophiquement le concept selon certains savants occidentaux et arabes. 

L'étude est basée sur la relation entre l'esthétique et la rhétorique avec chacun d'Al Jahiz, Al 

Jourjani et Al Quirtajani. Cela signifie que les anciens critiques arabes ont été les premiers qui 

ont prêté attention à la problématique la plus importante de la langue et l’esthétique dans la 

langue et la littérature. 

Mots clés : Esthétique, Rhétorique, Al Jahiz, Al Jourjani, Al Quirtajani. 
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I- KANT
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G .HEGEL

Absolute Idea
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phonema _ nomena
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Hegel :Aesthetics ,trans by T M Knoxpp
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المنطق الحجاجي والحجاج المنطقي في هاشميات 
 الكميت بن زيد األسدي

 .يدونالعـايش سعأ 

  العربية وآدابهــاقسم اللغة                           

 1بـــــاتنة جامعة                           

laichesad@hotmail.com                                  

 
ل بكل وسائل اإلقناع وحتّو االحتجاج آلل البيت، يف سبيل )الكميت بن زيد(استعان 

واحتجاج خالص، وصياغة لألدلة العقلية والنقلية؛ وأضحى الشعر  الشعر عنده إىل جدال صرف،

إذ محل  أقوى وأوضح؛ايميا  تتص ا نمناب  العقل بعد أن اان اتبباه  بالعاهةة قصائد اهليف 

فُعّد  -صلى اهلل علي  وسلم  -هم يف خ افة النيبيف هايمياب  على أعداء آل البيت تربزا حّق

 حبق تبدع  فن االحتجاج السياسي يف الشعر.

 احلجاج واجلدال. -االحتجاج -الكميت بن زيد األسدي -ايميا قصائد اهل

Abstract: 

(Al-Komit ibn Zayd) in order to protest the Al al-Bayt, by all means of persuasion and 

turning the poetry into a purely argumentative, pure protest and formulation of the mental 

and mental evidence; and the poetry in the poems of the Hashemites connected to the 

sources of reason after his attachment to emotion is stronger and clearer; His Hashemites on 

the enemies of Al-Bayt, highlighting their right to the succession of the Prophet - peace be 

upon him - Vadn right creator of the art of political protest in poetry. 

Article terms: Poems of the Hashemites - Alkomit ibn Zaid     Controversy in poetry – 

argumentation. 

Résumé : 

Dans le but de rendre droit a Al al Bayt. Alkamit ibn Zaid a employé tous les outils 

de conviction et a transformé son poème en un poème de polémique, de protestation et 

d'argumentation logique et rapportée.la poésie, dans son aspect hachémite, est devenue 

mailto:laichesad@hotmail.com
mailto:laichesad@hotmail.com
http://rapportée.la/


 هاشميات الكميت بن زيد األسديالمنطق الحجاجي والحجاج المنطقي في  

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            311

dépendante de la raison après qu'elle dépendait  fortement et évidemment de l'émotion et 

des sentiments ; une poésie qui s’était attaquée aux usurpateurs tout en mettant en évidence 

le droit ultime de (la famille du prophète) à la KHILAFA (la gouvernance). 

Mots-clés: Poèmes Alhashemiyat- Kumait ibn Zaid protestation - La controverse dans la 

poésie – argumentation.  
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 الخطاب البيداغوجي في الجامعة  بين الواقع والمأمول
 أنموذجا –عنابة  –جامعة باجي مختار 

  .عبد الحميــد عليــوةد 

 عنــابة – باجي مختارجامعة            

alioua1957@gamil.com                       

عملية تعليمية على أسس لسانية وبيداغوجية، من أجل ذلك يهدف هذا  ترتكز كل

املقال إىل معاجلة اخلطاب البيداغوجي، باعتباره وسيلة هامة يف التواصل العلمي، كما يعد 

 أحد أهم األعمدة يف كل عملية تعليمية، سواء أكانت يف التعليم العام، أم التعليم اجلامعي . 

ب البيداغوجي يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة باجي يعاجل هذا املقال اخلطا

، وخصائصه، وأهميته يف التحصيل املعريف، مع اإلشارة إىل معوقاته ، وقد  -عنابة  –خمتار 

قدمنا يف األخري مجلة من املقرتحات، نراها فاعلة يف جتاوز العقبات، وحتقيق الغايات.

  تربية –تعليم  –بيداغوجيا  -خطاب 

Résumé :  

Tout enseignement repose sur des bases linguistiques et pédagogiques. Cet article 

vise à traiter le discours pédagogique comme un outil d’une grande importance dans la 

communication scientifique, et l’un des piliers nécessaires à toute l’opération de l’enseignement 

général ou universitaire. Cet article, donc, traite le discours pédagogique au département de 

Langue et littérature Arabe à l’université de Badji Mokhtar-Annaba afin de définir ses 

principes, l’état de cette pratique non négligeable, et à la fin, proposer les solutions 

adéquates. 

Mots clefs : discours – pédagogie – enseignement – éducation. 

Summary: 
 All teaching would be based on linguistic and pedagogical. This article aims to 

treat pedagogical discourse as a tool of great importance in scientific communication and one 

of the pillars for the whole operation of education. So this article treats the educational 

discourse in the Department of Arabic Language and Literature at the University of Badji 

mailto:alioua1957@gamil.com
mailto:alioua1957@gamil.com
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Mokhtar-Annaba in order to define its principles, its inconsiderable practice, and in the end, 

propose appropriate solutions. 

Key words: discourse – pedagogy – teaching - education. 
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المحظور من اللغة ثقافيا في كتب تعليم اللغة العربية 
 للناطقين بغيرها)دراسة نماذج(

 

 .عبد الباسط ثماينية أ 

 قسم اللــغة واألدب العربي                           

 ةـعناب –باجي مختار جامعة                            

abdtema79@gmail.com 

 
قاء بعض الضوء على ظاهرة احملظور من اللغة ثقافيا، وعالقته تهدف الدراسة إىل إل

بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، وتناقش الدراسة الظاهرة يف مفهومها وأبعادها 

اللسانية واالجتماعية، وجماالتها واجتاهات التعامل معها، وحضور ذلك يف كتب تعليم العربية 

 للناطقني بغريها.

اسة بعض االقرتاحات للمساعدة على ختطي العوائق الثقافية والتواصلية وقد قدمت الدر

 اليت تسببها مثل هذه الظواهر من أجل حتسني أكثر لتعليم العربية لغري الناطقني بها.

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها، احملتوى الثقايف، الظواهر الثقافية، احملظور 

 اللغوي.

Résumé: 

L'étude vise à faire la lumière sur un des phénomènes culturels et sociaux, qui est le 

phénomène de tabou linguistique, et sa relation avec l'apprentissage de la langue arabe aux 

non-locuteurs natifs, l'étude examine le phénomène dans son concept et les dimensions de 

linguistique, sociale, et les zones et les tendances à traiter, et la présence de celui-ci dans les 

livres de l'enseignement arabe aux locuteurs non natifs. 

L'étude a offert quelques suggestions pour aider à surmonter les obstacles culturels et de 

communication causés par ces phénomènes afin d'améliorer plus pour l'enseignement de 

l'arabe aux non-locuteurs natifs que. 

Mots clés: enseignement de l'arabe aux non- locuteurs natifs, le contenu culturel, le 

tabou linguistique. 

 
Abstract: 

The study aims to shed light on a cultural and social phenomena, which is the 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUrJSZmu_PAhVSnRQKHXQwA0MQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A9sum%25C3%25A9&usg=AFQjCNHBsXVM2OTgajvTBVo7zbLmr7CfKQ&sig2=AMPOIbKzBe-EMSDqY7fFvg
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phenomenon of linguistic taboo, and its relationship with the learning of the Arabic language 

to non-native speakers, the study examines the phenomenon in its concept and the 

dimensions of linguistic, social, and areas and trends to treat, and the presence of the latter 

in the books of the Arab education to non-native speakers 

The study has offered a few suggestions to help to overcome the cultural barriers and of 

communication caused by these phenomena in order to improve more for the teaching of 

Arabic to non-native speakers .

Keywords: teaching Arabic to non-native speakers, the cultural content, linguistic taboo. 
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 جدلية اإلمتاع واإلقناع في الشعر األموي )جرير أنموذجا(
 

  السبتي سلطاني. أ 
 واألدب العربيقسم اللــغة 

 الطارف -الشاذلي بن جديد جامعة 

sebti.soltani@gmail.com 
 

كثريا ما يشدنا نص شعري فرتانا ننفعل مع صاحبه، ونتفاعل مع كل مقطع 

تهتز مشاعرنا من خالل تلك الصورة اجلميلة، فنحكم على تلك شعري تفاعال كبريا، ف

القصيدة حكما قيميا بأّنها من أروع ما قيل يف الشعر العربي، ولكن هل يكفي أن نتفاعل 

مع نص شعري حّتى حنكم عليه باجلودة ؟ وهل وظيفة الشعر هي خلق املتعة واللذة 

 لدى املتلّقي فحسب؟

ه اإلشكالية، من خالل االعتماد على بعض النماذج الشعرية يأتي هذا املقال ملقاربة هذ  

 املختارة، لالستدالل وتعليل األحكام.

  الشعر. –اإلقناع  –اإلمتاع  –جدلية 

Résumé :  

On est souvent attirés par un texte poétique, on entre alors en interaction avec le poète, 

on est extrêmement pris par une strophe, nos sentiment sont touchés par cette belle image.    

On formule un jugement de valeur en disent qu’il s’agit là de la poésie la plus splendide 

qui n’a jamais en d’égale dans la poésie arabe. Mais est – il suffisant d’être pris par un 

texte poétique pour juger de son excellence ?  est- ce que la poésie est faite uniquement 

pour créer du plaisir et dle récepteur ? 

Cet article est une approche de cette problématique à travers l’étude de quelques modelés 

poétique choisis en guise de preuves, et afin d’argumenter les e la jouissance chez le  

jugements. 

Mots clés : Dialectique- Faire jouir – Persuasion -  Poésie. 

Abstract : 

      For most of the time, we are attracted by a poetic text so we extremely interact with 

the poet and every sonnet. As such our emotions are touched and taken by this wonderful 

image; we tend to evaluate and judge that poem to be the most splendid one in the Arabic 

https://www.google.dz/search?newwindow=1&q=le+r%C3%A9cepteur&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI_ojpwsaLyQIVhlYaCh2dLwQc
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poetry. But is it enough to evaluate the quality of the poetic text according to our 

interaction? What is the objective of poetry is it only meant for the pleasure and the delight 

of the audiences? 

     This article is an approach to this problematic through studying some selective poetic 

models for deducting and reasoning the judgments.  

Key words: Dialectic- Pleasure- Persuasion- Poetry. 
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 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

  .حنــــان بومــاليد 

 قسم اللغة واألدب العربي        

 ميلة –المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف        

boumalihanan@yahoo.fr         

يب أن جند الشعراء مييلون إىل احلديث الشريف، ويغرتفون من هذا ليس من الغر

املنبع بعد القرآن الكريم، ويستلهمون أحكامه ليوظفوها يف أشعارهم وحيتجون بها يف إثبات 

ريف؛ والذي يهب آرائهم وأفكارهم، فضال عن االرتقاء بشعرهم من خالل تزيينه باحلديث الّش

ه ولعل هذ، -صلى اهلل عليه وسلم -سوللكونه كالم الّرص الشعري شيئا من القدسية الّن

امليل إىل احلديث الشريف يف الشعر العربي، وتقف عند أسبابه  سّركشف تأن  الدراسة

 عبد اهلل عيسى حليلح. ودوافعه، فضال عن مكانته من خالل مقاربة شعر

 النص الشعري. احلديث النبوي، الشعر العربي، استلهام، الشعراء،

Summary:  

         It is not unusual to find poets tend to Hadith, scooping this upstream after the 

Qur'an, hauntingly provisions to hire her on notice and protesting in proof of opinions and 

ideas, as well as improve their hair through decorated with Hadith, which gives a poetic text 

something divine being speech Messenger-Allah bless him-and perhaps this study to reveal the 

secret tendency to Hadith in Arabic poetry, and stand upon its causes and motives as well as 

his standing through Allah Abdul Issa poem  approach. 

Key words: Hadith, Arabic poetry, inspiration, poets, poetic text.  

Résumé : 

        Il n’est pas rare de trouver des poètes ont tendance aux Hadith, écopant c’en amont 

après le Coran, envoûtante des dispositions de l’embaucher sur avis et pour protester contre 

la preuve des opinions et des idées, ainsi que d’améliorer leurs cheveux par orné de Hadith, 

qui donne un texte poétique quelque chose de divin en discours Messager-Allah bénisse- et 

peut-être cette étude afin de révéler la secret tendance à Hadith dans la poésie arabe et 

mailto:boumalihanan@yahoo.fr
mailto:boumalihanan@yahoo.fr
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tiens-toi sur ses causes et motivations ainsi que sa réputation grâce à l’approche de poem  

Abdul  Allah Aïssa lahileh . 

Mots clés : Hadith, inspiration, poètes, poésie arabe, un texte poétique. 



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html


 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  



 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222



 حنــان بــومالي. د

 222                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة حوليات جامعة  





 عائشـــة رمــاشد. 

 932                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

 تجليات الخطاب اإليديولوجي في قصة الطفل
 

    .عائشة رمــاشد 
العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية اآلداب و   

 قسم اللغة العربية وآدابها

 عنابة –باجي مختار جامعة 

remacheaicha@yahoo.fr 

 
  

 Mikhaïlلصلة باإليديولوجيا، وحسب باختني يعترب النص السردي وثيق ا

Bakhtine  فإن الكلمة هي الظاهرة اإليديولوجية األمثل، وبالتالي فإن كل لفظ يف النص

القصصي منغرس عميق االنغراس يف املذهبية )اإليديولوجيا(، وال تشذ قصة الطفل عن هذا 

 القصص الطفلية.املنحى، إذ وجدنا رائحة املذهبية تفوح من ثنايا الكثري من 

وقد رأينا أن نبحث يف بعض التجليات املذهبية يف عينة من قصص األطفال اليت 

تفرض فيها اإليديولوجية نفسها، فاملكون القيمي املذهيب سار يف نسيج هذه القصص شكال 

 وحمتوى، فبنيتها وجنسها، وشخصياتها وخطابها تومئ كلها إىل احلضور اإليديولوجي.

 قصة، طفل، إيديولوجيا، اخلطاب

 
Résumé : 

Manifestations du discours idéologique dans le récit infantile 

Le texte narratif  a toujours noué des liens étroits avec l’idéologie, et selon 

Bakhtine le mot est le phénomène  idéologique par excellence, et de ce fait chaque mot dans 

le récit est encré profondément dans la doctrine (idéologie), et le récit infantile n’échappe pas 

à cette tendance, puisque nous avons senti l’odeur doctrinale qui se dégage de beaucoup de 

ces récits infantiles. 

Nous avons voulu étudier quelques manifestations doctrinales dans des échantillons 

de récits infantiles dans lesquels l’idéologie s’est imposée, puisque le composant de la valeur 

doctrinale est entré dans le tissu de ces récits tant sur le plan de la forme que sur le plan 

du contenu, car leurs structures, leurs genres, leurs personnalités et leurs discours attestent de 

la présence de l’idéologie.   

mailto:remacheaicha@yahoo.fr
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 السياق وإنتاج الداللة بين التراث اللغوي العربي
 والدراسات اللغوية الحديثة

 
  عبد الحميد عمروش. أ 

 واألدب العربيقسم اللــغة 

 تبسة -العربي تبسي جامعة 

يضطلع السياق بأدوار كثرية وهاّمة، وقد أوىل له القدماء اهتماما بالغا، نظري دوره يف إنتاج  

جعلوه طريقا آمنا لتفسري كالم اهلل عّز وجّل، وسّنة نبّيه صلى اهلل عليه وسّلم، بل الداللة، و

لقد كان أساسا لفهم الكالم كّله، وقد عّبروا عنه مبصطلحات عديدة وكلها تلتقي يف داللة تكاد 

تكون واحدة.. وأصبح اليوم من األسس القوية اليت تعتمد عليها النظرية اللغوية يف حتليل 

 ب. وعلى هذا تنهض هذه الدراسة لبيان حدوده وأدواره.اخلطا

           السياق، املقام، املوقف، املعنى، الّداللة.

Abstract: 
          The context plays several important roles in the production of meaning. Ancient 

linguists have paid great attention to the context since it is a fundamental means of 

interpreting and understanding the Quran and the Sunnah. They have expressed many terms 

that have almost the same meaning. Today, it becomes one of the solid foundations on which 

the linguistic theory of discourse analysis is based. The purpose of this study is to determine 

the roles of the context. 

Keywords: context, opportunity, situation , meaning, significance. 

Résumé: 

         Le contexte joue plusieurs rôles importants à la production de la signification. Les 

anciens linguistes ont accordé  une grande attention au contexte puisque c’est un moyen  

fondamental pour interpréter et comprendre le Coran et la Sunna. Ils l’ont exprimé de 

nombreux termes qui ont presque la même signification. Aujourd’hui, il devient l'un des 

fondements solides sur lesquels s’appuie la théorie linguistique de l'analyse du discours. La 

présente étude vise à déterminer les rôles du contexte.  

Mots clés: le contexte, l' occasion , la situation, le sens, la signification.  
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 مدرسة براغ ودورها في مجال سيميائّيات المسرح)*(
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 عنابة -جامعة باجي مختــار 

 
 

 
والّدراسات السيميائية اليت وضعها روادها الذين  "مدرسة براغ"هذه املقالة علىز ترك

يعود إليهم الفضل األول يف نقل دراسات السيميوطيقا من علم الّلغة وتطبيقها على الفّن 

وطرحها إلشكالّية حتليل املسرح والّدراما، وكيفّية استخدامها للمنهج السيميائّي يف واألدب.

  فهم الظاهرة املسرحّية

 السيمياء،  مدرسة براغ،  املسرح.

Résume : 

    Cet article concentration «école de Prague» et les études sémiotiques posées par les 

pionniers qui ont été les premiers à transmettre les études sémiotiques de la linguistique et 

de les appliquer à la littérature et Art. et aussi d'exposer le problème de la analyser le 

théâtre et le drame et la façon dont il utilise l'approche sémiotique pour comprendre le 

phénomène théâtral. 

Les mots clés : le théâtre, école de Prague, la sémiotique . 

Abstract: 

   This essay concentration “Prague school” and the semiotic studies put by its pioneers who 

were the first to transmit the semiotic studies from linguistics and to apply them to literature 

and arts and its exposition of the problematic of analysing the theatre and drama and the 

way it uses the semiotic approach for understanding the theatrical phenomenon. 

Keyword : the theatre, Prague school, the semiotic. 
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 منهجية تحليل النص السردي
  

   .وردة معـــلمد 
 واألدب العربيقسم اللــغة 

 قالمة - 1491ماي  8جامعة 

warda77@hotmail.com 
 

يرجع ، وحتاول هذه الدراسة التوقف عند منهج تيزفيتان طودروف يف حتليل النص السردي

عاجل يف  اب.إىل مظهرين: قصة وخط اليت جعلته  يقسمه املتكاملة تهسبب االختيار إىل رؤي

عند زمن فيه أما الثاني فقد توقف . والشخصيات وعالقاتها منطق األفعال، :املظهر األول

 اآلخر وهناحدهما عن أليس باإلمكان فصل ف بينهما؛ربط الضرورة  معمظاهره وأمناطه و السرد،

سرتكز  اخاصة. لذروائي وال ،تكمن أهمية هذه الطريقة يف حتليل النص السردي بصورة عامة

وججا   منوتطبيقا )قصة اللسان إلبراهيم الكوني أ هذه الدراسة على بسط هذا املنهج تنظريا

 ليونته يف التحليل.ل

زمن.-شخصيات-منهج-قصة–خطاب -سردي نص

Résumé: 

Cette etude tente d’exploiter l’approche de tzvetan todorov dans l’analyse du texte narratif, ce 

choix est due à sa vision intégrée  partant de l’idéé qui montre que ce dernier est composé 

de l’histoire et du discours. Il a traité au premier aspect: la logique des actes et les 

personages et leurs relations et au second le temps du récit et ses aspects et ses modes avec 

la nécessité d’établir la liéson entre eux ; il n’est pas possible de séparer l’un de l’autre, en 

cela réside l’importance de cette méthode dans l’analyse des textes narratifs en général et 

romanciers en particulièr, donc, cette étude se concentrera sur l’éxploitation de cette métode 

téoriquement et pratiquement (l’histoire de  la langue d’ibrahim elkawni comme modèle)  pour 

sa flexibilitie dans l’analyse. 

Les mos clés : texte narratif - discours – histoire - approche-personages-temps. 

Summary : 

This study attempts to shed light on the approach used by Tzvetan Todorov in the analysis of  

narrative text. And the reason given  for  this selection  lies in the integrated vision of this 



 منهجية تحليل النص السردي 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            133

critic.  Narrative text, under this frame, is divided into two aspects: story and discourse. 

Therefore, understanding the unity of literary work  depends on the necessity of drawing a 

distinction between them. He has treated in the first aspect the logic of tenses, the characters 

and their relationships. But, in the second aspect, he deals with the time of narrative, its 

manifestations ,  and its patterns. Todorov’ s method of analysis  is, however,   they cannot 

be separated from one another. Here lies the importance of this  approach in the analysis of  

narrative text in general and novelistic text  in particular. Therefore , this study will focus on   

presenting this approach theoretically and practically  (Ibrahim El Kawni’s story of the al- 

lissane as a model) due to flexibility in analyzing. 

Key words : Narrative text- discourse- story- approach- characters- tenses. 

 Tzvetan Todorov"
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 *سيمياء الشخصية في رواية األزمة
 "فتاوى زمن الموت" إلبراهيم سعدي أنموذجا

 أ. كبــابي وردة 

  العربية وآدابهــاقسم اللغة                           

 خنشلـة – عباش لغرورجامعة                           

ouardakebbabi@gmail.com

 
التشكيل الفين للشخصية الروائية باعتبارها عالمة  يسعى هذا املقال للكشف عن

حدث( بوصفها  –مكان  –سيميائية متحولة نتيجة تعالقها مع عناصر السرد الروائي )زمان 

لية مركزها الشخصية اليت سندرسها يعالمات مكملة هلا. فالرواية تأمل يف الواقع برؤية ختي

ا سيميولوجيا ووحدة داللية حتدد باألفعال انطالقا من مقوالت فليب هامون الذي عدها مفهوم

والصفات انطالقا من حتديد أمناطها وتوزيع العوامل ودراستها بوصفها دال ومدلول، كون هذه 

املقوالت قادرة على توضيح قيمة الشخصية كعالمة سيميائية حمورية يف البناء السردي 

 الروائي.

 الدال واملدلول. اط، العوامل، السيميائية، األمن، الشخصية الكلمات المفتاحية:

 
Résumé : 

   Cet article cherche à révéler la composition artistique d'un récit personnel comme un signe 

de mutant sémiotiques en raison de son association avec les éléments narratifs du romancier 

(temps - lieu - un événement) en tant que marques complémentaires. Le roman en espérant 

voir réellement la position personnelle imaginaire que nous étudions la base d'arguments 

Philippe Hamon, qui comptait le concept Sémiologie unité tag identifie les actions et les 

attributs d'identification (Modèles et factors de la distribution et étudiée Comme un signifiant 

et le signifié), le fait que ces déclarations sont en mesure de démontrer la valeur de 

personnelle en tant que pivot sémiotiques dans la construction de la fiction narrative. 

Mots clés: Personnel, Sémiotique, Patterns,  Facteurs, Signifiant et le signifié. 

                                                 
 ت خطابها األدبي في ظل األحداث السياسية الدامية التي شهدتها . رواية األزمة: هي الرواية التي أنتج

الجزائر في تسعينيات القرن العشرين فواكبت الظروف الشديدة التي عايشها المجتمع الجزائري وحاولت 
 تشريح الدوافع المسببة لألزمة وتتبع جل مظاهرها وانعكاساتها السلبية.
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Summary : 

 

   This article seeks to reveal the artistic composition of a personal narrative as a sign of 

semiotic mutant because of its association with the narrative elements of the novelist (time - 

place - an event) as complementary brands. The novel hoping to actually see the imaginary 

personal position as we study the basis of arguments Philippe Hamon, who counted the 

concept Simeologia unit tag identifies the actions and attributes of identification (Models and 

factors of distribution and studied as a signifier and The signified), the fact that these 

statements are able to demonstrate the personal value as a semiotic pivot in the construction 

of narrative fiction. 

Keywords: Staff, Semiotic, Patterns, Factors, Meaning and the signified. 
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 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور
 

 طبيش حنينـة. د 

 كلية اآلداب واللغات                          

 خنشلـة – عباش لغرورجامعة                           

hananecomdz@yahoo.com 

 
ائي تهدف الّدراسة إىل الكشف عن خمتلف صور املثقف السياسي يف اإلبداع الرو

واسيين األعرج، حيث بدأت الدراسة  األديباجلزائري من خالل استقراء جمموعة من نصوص 

بالوقوف على حدود املصطلح، لتنطلق بعدها يف مهمة استنباط أهم مناذج الشخصيات 

، لتخلص الدراسة إىل نتيجة مفادها: هيمنة صورة املثقف روايةاملثقفة اليت تتصارع داخل ال

. األصوات باقي على صوته وعلو الروايةبطل  الرافض ممثال يف

 املثقف، الرواية، األيديولوجيا، واسيين األعرج

Abstract: 

The study aims to reveal the different images of political intellectual in creativity 

novelist Algerian through extrapolation of a set of texts Waciny Laredj, where the study began 

to stand on the borders of the term, to start later in the task of devising the most important 

intellectual figures jostling inside the novel models, the study concludes: the control of the 

intellectual rejection of a personal hero. 

intellectual, novel, ideology, Waciny Laredj

Résumé: 

L'étude vise à révéler les diverses formes d'intellectuel politique dans le roman 

algérien en étudiant un groupe de romans écrivain Waciny Laredj, où nous avons commencé à 

étudier la définition du terme, puis nous sommes partis pour une mission de concevoir des 

images de personnalités instruites qui se bousculent dans le roman, pour obtenir le résultat 

suivant: la domination du rejet intellectuel personnel. 

intellectuel, roman, idéologie, Waciny Laredj
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 خصائص لغة الوطن في قصيدة
 "أال انعم صباحا أّيها الّربع" المرئ القيس 

 

 .عـاشور بــارودي أ 

 بــاتنة –الحاج لخضر جامعة                           

achourbaoudi@yahoo.fr

 
تعرب هذه املقاربة التحليلية عن خصائص لغة الوطن يف العصر اجلاهلي ضمن منوذج 

القيس" أحد أبرز النماذج اجملسدة لتعلق اإلنسان ببيئته يف حالة وجدانية حركت  "امرئ

اجلماد ونشرت احلياة يف كل عناصرها: الطبيعية وغري الطبيعية، رامزة إىل قضية االنتماء 

املتماهي مع هذا احملل إىل احلد الذي ال ميكن االنفصال عنه، ألنه يتيح فرصة إثبات الوجود 

 ولة الواقعية واإلبداعية، جمسدة يف عناصر اللغة والتصوير والرتاكيب.عن طريق البط

Résumé:                                                              

Cette approche reflète les caractéristiques langages de la patrie dans l'ère préislamique, on 

modèle d'Emri-lkays , l'un des modèles les plus consacrés attaché à son environnement, dans 

un état émotionnel mobilisé des objets inanimés, et diffusé la vie dans tous ses éléments: 

naturels et non naturels, codon à la question de l'appartenance identifier avec cet domicile 

pour au quel ne peuve  pas le quitter, parce qu'il fournit une occasion de prouver l'existence 

à travers le tournoi et le réalisme créatif en raciné dans les éléments et les compositions 

linguistiques et d'imagerie.                 

Mot clés: patrie, appartenance, réal, dépassement, mantras.  

Abstract:                                                              

Reflect this approach analytical homeland language of the characteristics of the pre-Islamic 

era within man measuring model, one of the most prominent embodied models of human 

attaches to its environment in an emotional state, moved inanimate objects and resurrect life 

in all its elements: natural and non-natural codon to the issue of belonging identify with this 

shop to limit who cannot leave him because it provides an opportunity to prove existence 

through realism and creative tournament embodied in language and imaging elements and 

compositions.                                                          

Key Words: home, belonging, indeed, overtaking, and mantras.                                                           
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 "في جوف الحوت"  المكان الشعري من قصيدة:
  لخليل حاوي 

  .السعيـد مومنـــيد 

 قسم اللغة واألدب العربي           

 قالمــة – 1491مــاي  8جامعة           

املكان الشعرّي من اخلياليات اليت يبدعها الشعراء على غري مثال سابق، وال ميكن 

ك مفهوم املكان اجلغرايّف، بصفته نظاَم ترّتب األشياء يف وجودها، وليس مقاربته دون إدرا

جمهواًل من جماهيلها. وإذا كان املكان اجلغرايّف متّثاًل ذهنًيا من املادة احلسّية، فإن املكان 

الشعرّي بدٌع خبيال الشعراء من مادٍة خياليٍة، وقد كان له جتليات يف قصيدة "يف جوف 

ز خبصائص منها: الفساد، والقتامة، والضيق، واالنغالق، واالحندار، والوخم، احلوت"، كما متّي

 واإليالم، واإلهالك...

وإذا كان املكان الشعري قد بدا قبيحا يف القصيدة، فإن مجاله يف إبداعه بطريقة مجالية، تثري 

 ة.يف املتلقي لذًة وتكسبه فائدًة، وتلك غاية الفن أن ميتع يف فائدة، ويفيد يف لذ

املكان الشعرّي، املكان اجلغرايّف، املكان اخليالّي، التشكيل الشعرّي، اإلبداع، اخلياليات، 

املاّدة احلّسّية، املادة اخليالّية، اللذة اجلمالّية.

Résumé : 

L’espace poétique est L’un des imaginaires crées par les poètes sans paradigme précédent, on 

ne peut L’approcher sans une meilleure Conception de L’espace géographique, en tant qu’ordre 

de disposition des choses, dans leur existence, et non une de ses inconnus. 

Et si l’espace géographique est une représentation mentale de la substance sensible, l’espace 

poétique est une création de L’imaginaire. Dans le poème « au sein du poisson », cet espace 

poétique apparait à travers des caractères dont : L’altération, l’opacité, l’exiguïté, 

l’enfermement, la déclivité, l’insalubrité, la souffrance, et la destruction. 
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si l’espace poétique de « au sein du poisson » est laid, son beau est dans sa création 

esthétique qui suscite chez le récepteur plaisir et intérêt, et celle-ci est la fin de l’art : 

donner du plaisir en tout intérêt, et intéresse en tout plaisir.      

Mots clés: L’espace poétique, L’espace géographique, L’espace imaginaire, La configuration 

poétique, La création, Les imaginaires, La substance sensible, La substance imaginaire, Le 

plaisir esthétique.    

Abstract : 

The poetic place is one of imaginaries that are created by poets as if  it has never been 

done before, and it cannot be approached without understanding the concept of the 

geographic location, as it is a system where things are put in order in their existence, and if 

the geographical location represents a mental imitation of the voluptuous substance, the 

poetic place is a poetic creativeness emanating from an imaginary substance, this is manifest 

in the poem “In the Belly of the Whale”. It is also distinguished by characteristics such as: 

spoiledness, gloom, distress, isolation, regression, adversity, aching, and devastation ... If the 

poetic place appears disagreeable in the poem, its aesthetic creativity raises delight at the 

junction and provides usefulness, and that is the purpose of art which is to entertain and 

avails pleasure. 

Keywords : Poetic place, geographic location, imaginary place, poetic formation, 

creativity, imaginaries, voluptuous substance, imaginary substance, aesthetic pleasure. 
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"L’espace poétique"
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"La substantialité"

(Leibniz )
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le cosmos(Atomes)

(Phénomène intelligible)



 لخليل حاوي "في جوف الحوت" المكان الشعري من قصيدة: 
 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة  حوليات جامعة                           722

 

 

 

 

 

 

 



 السعيــد مومنــي. د

 724                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

 



 لخليل حاوي "في جوف الحوت" المكان الشعري من قصيدة: 
 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة  حوليات جامعة                           727

 

 

 



 السعيــد مومنــي. د

 724                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 لخليل حاوي "في جوف الحوت" المكان الشعري من قصيدة: 
 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابقالمة  حوليات جامعة                           724

Julia kristiva
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La divine Comédie
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Correspondance
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(1) Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, 12 éd, Paris, 1984, p 183. 
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Dictionnaire de la langue française, ed. hachette, paris, 1990, p 668.

 

 Dictionnaire de la langue française, loc, cit, paris, p 653.
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 الرواية البوليسية بين إشكالية المصطلح 
 واختالف التسمية  

 
  بن راحلــة فــواز. أ 

 1بــاتنة جامعة           

من الرواية البوليسية ،التعرض إىل إشكالية االختالف يف تسمية  تهدف هذه الدراسة إىل

ويبدو الفارق بني هذه  ذاكبعد ، لتتضح الرؤية  أمناطها وتصنيفاتهاخالل التطرق إىل خمتلف 

،وذلك  األشكال السرديةمع املقارنة بني هذه شكل سنحاول وضع خالصة لكل  و التسميات 

نفرد بها هذا النوع ياخلاصية وامليزة األساسية اليت  البحث يفو .للخروج بالتسمية النموذجية 

هل الرواية البوليسية جيب أن  ثم اللغز...؟؟؟ ،قاتلال احملقق، اجلرمية، من الروايات؟ هل هي:

 ؟ةأم كل على حد تكون فيها العناصر السابقة جمتمعة،

Abstract: 

This study aims to submit the issue of the diversity and the disagreement in the naming of 

the detective novel through dealing with its various names and classifications to clarify the 

difference between these terms. In this work, we will attempt to put a summary to each type 

and compare at the same time between them to come out with the typical or perfect term. 

This work also attempts to search for the major distinctive characteristics of this kind of 

novels which is the crime, the detective, the victim, and the killer. Moreover, should the 

previous elements exist all together or each one alone in the detective story?  

Résumé: 

Cette étude a pour objectif de discuter la problématique sur la déférence dans la 

dénomination du roman policier, en abordant ses types et ses classifications, pour éclairer la 

vision et mettre en place la diversification entre ces nomenclatures et pour mettre un résultat 

pour chaque déférence entre ces formes narrative, pour sortir avec une dénomination typique 

et exemplaire, et chercher dans les caractéristiques uniques de ce genre littéraire de romans ? 

Est-ce le crime, l enquêteur, la victime, le mystère de la science fiction, est ce qu’elle a 

besoin de toutes ces éléments ensemble ? ou chacun séparément ? 
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يهدف هذا املقال إىل التأكيد على أهمية تعليم األدب لطلبة أقسام اللغة اإلنكليزية يف 

اجلامعات اجلزائرية و يلقي الضوء على عدد من الكفاءات اليت سيتسنى للطلبة اكتسابها 

بفضل املواد األدبية و من أهمها: الكفاءات اللسانية و التواصلية، والتفكري النقدي و الوعي 

لثقايف. هذه الكفاءات الرئيسية صارت اليوم، يف ظل الواقع اجلديد املتسم بالتعدد و االنفتاح ا

 على املستوى احمللي و العاملي، ضرورية ألية تنمية فردية أو اجتماعية أو مهنية.

كري النقدي، األدب، الكفاءات الرئيسية، الكفاءات اللسانية و التواصلية، التف أهمية دراسة

 الوعي الثقايف

 

Résumé: 
Le présent article tend à souligner l’importance d’enseigner la littérature aux étudiants 

d’anglais au sein de l’université algérienne. Il met la lumière sur certaines des compétences 

qui peuvent être développées grâce aux modules littéraires à savoir : compétences linguistique 

et communicative, pensée critique, et compétence culturelle. Ces compétences clefs sont au-

jourd’hui des éléments cruciaux pour le développement personnel, sociale, et professionnel.  

Mots clefs: Importance d’étudier la littérature ; compétences clefs ; compétences linguis-

tique et communicative ; pensée critique ; conscience culturelle.  

 

Abstract:  
The present paper aims at highlighting the importance of studying literature in the Algerian 

English language classroom. It sheds light on some of the competences that can be developed 

through literary modules namely: communicative and linguistic competences, critical thinking, 

mailto:houda.hmd@gmail.com
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and cultural awareness. These key competences are regarded today as crucial for the devel-

opment of personal, social, and professional lives.  

Keywords: The importance of studying literature; key competences; communicative and 

linguistic competences; critical thinking; cultural awareness. 

  

Introduction:  

 

Last year, while giving a talk during a conference, a colleague 

concluded her literary analysis by words that have been turning in my 

head since then: “well, literature is just about talking, so I have 

talked!” I felt quite uncomfortable when I heard that, not only because 

the teacher seemed to depart herself from the very views she has been 

supporting all along the time of her presentation, but more important-

ly, and, actually, more to the point of the present paper, because by the 

simple use of the word just she devalued the very discipline that de-

fined a large part of the event. Obviously, one may understand that the 

colleague was not really willingly or consciously doing so. With time, 

I realized that part of the malaise I felt then came also from the fact 

that the teacher’s statement seemed to echo some of the comments 

that I often hear from our students. Literature and literary modules are, 

indeed, repeatedly associated with words and expressions such as 

“useless”, “wasteof time”, “pointless”, “mere fun”, “with no applica-

tion in real life”. Such negative views and perceptions may be devas-

tating in classroom activities since they significantly contribute in 

decreasing students’ motivation and alertness. Actually, it is not easy 

to concentrate six, four or even two hours a week, when we do not 

understand why we should study the subject at the first place! 

It becomes, thus, important, not to say compulsory, to articu-

late in a more constructed way the whys behind the teaching of litera-

ture in our English language classrooms
i
. Providing students with a 

clearer idea about the different gains they may have by studying litera-

ture will certainly raise their motivation, and, thus, help them concen-

trate better. This will also positively contribute in creating a better 

atmosphere in the classroom. 

The present article attempts to examine the question mainly by 

shedding light on the role that literary courses can play in developing 

students’ competences
ii
. Such an angle is tackled with the assumption 

that Algerian higher education today, as it needs to cope with the new 
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academic, social, and economic realities, at both national and interna-

tional levels, and regarding the LMD reforms it adopted, should not 

only be knowledge-oriented, but should also aim at integrating compe-

tence-based trainings. In this perspective, and throughout the paper, 

the following definition will be adopted “competence is a combination 

of knowledge, skills and attitudes appropriate to the context. Key 

competences are those which all individuals need for personal fulfil-

ment and development, active citizenship, social inclusion and em-

ployment” (“Recommendation of the European Parliament”, 3). At the 

end of their curricula, students are, then, expected to acquire a certain 

number of competences that will help them confront the realities and 

complexities of their personal as well as professional lives. They are 

also expected to be able to use the acquired competences in a wide 

variety of contexts, and beyond the confines of the discipline that ini-

tially helped in their acquisition. The learning process should prepare 

students to integrate an increasingly globalized world where factors 

such as growing use of ICTs, vertiginous access to information, in-

creasingly diversified societies, and identity malaises, are affecting 

societies and individuals alike. 

Among the commonly highlighted key competences, the fol-

lowing can, actually, be developed and enhanced through literary 

modules thanks to the variety of activities they entail: linguistic and 

communicative competence, cultural awareness, and critical thinking. 

Even though the present research is not concerned with how to teach 

literature per se, it is worth highlighting that it is written on the basis 

that studying literature should be grounded on both theoretical and 

practical activities. In this regard, we assume that literary modules 

should encompass a variety of tasks mainly reading (both fictional and 

non-fictional documents), analysing, discussing, and writing. The 

choice of the texts to be studied as such depends, obviously, on a 

number of parameters including the speciality (if applicable), the level 

of the students/course, the objective of the course, the element (theme, 

style, technique, genre, etc.) to be scrutinized, etc. 

1. Linguistic and Communicative Competences: 

It goes without saying that for foreign language students learning 

the target language is the primary objective. Yet, learning how to use a 

language in an appropriate way, which also implies the mastery of its 
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subtleties, is a long and complex process that requires constant efforts 

and a wide range of activities. This becomes even more difficult if we 

consider that in Algeria the English language is the second foreign 

language to be learnt, and that it is not widely practiced outside class-

rooms
iii

. In this context, literary studies can be very valuable and can 

significantly contribute in the process of language acquisition. The 

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory points out: “… if 

we describe something as ‘literature’, as opposed to anything else, the 

term carries with it qualitative connotations which imply that the work 

in question has superior qualities, that is well above the ordinary run 

of written works” (472). The creative and aesthetic dimensions inher-

ent in literary texts allow the reader/student to be in direct contact with 

a wide spectrum of possibilities when it comes, among other things, to 

language use. With the variety of literary genres, ranging from poems 

to plays, and with the different conceptions of literature that tremen-

dously depend on elements such as movement, era, context and au-

thor’s (aesthetic) choices, literary texts offer a real diversity of English 

use. The latter can range from the formal to the informal, and from the 

plainest to the most complex styles, and, accordingly, constitute good 

samples of English language in use. In this regard, Widdowson (1975) 

has stressed that the study of literature is essentially a study of lan-

guage and both are inseparable as they create “a sharp awareness of 

the communicated resources of the language being learnt” (qtd. In 

Enhancing ESL Writing Creativity via a Literature Based Language 

Instruction, 37). Studying Anglophone literary texts puts, thus, the 

learner in a direct contact with the English language in its different 

varieties. The more we enlarge the cultural and national area to which 

the examined texts belong, the more we get closer to the practiced 

englishes in different communities around the globe.  

Furthermore, genres as varied as novels, short stories, plays, 

poems, and so on, constitute a real mine for idioms, figures of speech, 

proverbs, etc.; elements that make the flavour of any language. The 

more we read, the more we get acquainted with, we learn, and we in-

ternalize such expressions, and, accordingly, the more we develop the 

ability to employ them adequately. Equally important, literature and 

literary criticism are invaluable and abundant sources for vocabulary. 

The reading and analysis of literary texts allow the learner to get in 

touch with a myriad of terms that belong to different repertoires, jar-



Dr. Houda Hamdi  

 Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°17, Décembre 2016                   5 

gons and disciplines. Wilkins stresses the importance of such an as-

pect. As he points out: “While without grammar very little can be 

conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” (110-111). 

Similarly, Wallace sustains that “not being able to find the words you 

need to express yourself is the most frustrating experience in speaking 

another language” (9). At another level, communicating about the 

studied works, which constitutes one of the essential activities of liter-

ary modules, is an excellent way of practicing a language. The variety 

of theories used to analyse the studied oeuvres enriches the students’ 

cultural background who find themselves introduced to a jargon bor-

rowed from a variety of disciplines such as psychoanalysis, sociology, 

history, politics, linguistics, gender studies, etc. A good command of a 

wide range of vocabulary through their extensive in-context use cer-

tainly helps the learner communicate more efficiently inside and out-

side the classroom. Such activities also help them develop their ability 

to express in a more constructed way their ideas and views.  

 

2. Cultural Awareness:  

If acquiring grammar rules and possessing a rich vocabulary are 

crucial aspects in learning a foreign language, they are certainly not 

enough. Krasner writes:  “Simple mastery of the linguistic forms of a 

language is not enough for learners to be considered competent in the 

target language” (qtd. in Jerrold Frank, p.10). As a matter of fact, stu-

dents cannot be considered to have mastered a foreign language until 

they understand the cultural context(s) in which the target language is 

spoken. The cultural dimension should be regarded, then, as an inte-

gral part in a foreign language classroom, and what is better than liter-

ary texts to introduce students to such dimensions! Literary history 

teaches us that many novels, short stories, plays, etc. are said to have 

caught the spirit of their time. Examples of such works are legion. 

Scott Fitzgerald’s The Great Gastsby (1925), John Steinbeck’s The 

Grapes of Wrath (1939), Aye Kwei Armah’s The Beautyful Ones are 

not yet Born(1968), Ahdaf Soueif’s I Think of You (2007) are all rep-

resentative in this regard. Reading and analysing them offer invaluable 

experiences of travelling through time, space, and cultures. Moreover, 

the access that literary texts gives to the characters’ inner thoughts and 

psyche allows an identification that, very often, creates a feeling of 

sympathy that develops individual empathy and prevents readers from 
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conferring harsh judgements. This also allows a better understanding 

of the inner complexities of other societies, and, accordingly, a better 

comprehension of once own. Beyond the linguistic dimension, the 

importance of such immersion in the Other’s culture is crucial when it 

comes to the importance of raising students’ cultural competency: 

 

At the individual level, this means an examination of one’s 

own attitude and values, and the acquisition of the values, 

knowledge, skills and attributes that will allow an individual to 

work appropriately in cross cultural situations. 

Cultural competence mandates that organizations, programs 

and individuals must have the ability to: 

• value diversity and similarities among all peoples; 

• understand and effectively respond to cultural differ-

ences; 

• engage in cultural self-assessment at the individual and 

organizational levels; 

• make adaptations to the delivery of services and ena-

bling supports; and 

institutionalize cultural knowledge. (Georgetown University)  

 

Thus, an appropriate selection, analysis, and discussion of literary 

texts can efficiently contribute in such process. For instance, the inter-

nal focalisation provided by some literary texts allows the reader-

student to get a better understanding of how other communities and 

societies function. The insight they provide on different people’s cul-

tures, modes of life, contexts, etc. through the examination of a wide 

range of characters and feelings (love, hatred, fear, regret, jealousy, 

ambitious, etc.), and experiences (misery, richness, war, oppression, 

etc.), helps them realize the similarities and differences that may exist 

between their own community and other communities; ones that may 

initially seem remote. The secured atmosphere provided by the class-

room fosters communication and allows open discussions of sensitive 

issues that can be really neither evoked, nor discussed elsewhere. 

Through years, positive reinforcement grounded on notions of dia-

logue, tolerance, and acceptance of otherness, may positively contrib-

ute in developing learners’ cultural competence.  

 

 



Dr. Houda Hamdi  

 Annales des Lettres et des Langues de l’Université de Guelma, N°17, Décembre 2016                   7 

3. Critical Thinking:  

The 21
st
 century brought with it new challenges at both local and 

global levels. The large amount of information we receive everyday 

due to an increasing connectivity (social networks, ICTs, satellite 

channels, etc.) makes it more and more difficult to analyse and to as-

similate. Furthermore, the different sources and views to which indi-

viduals and groups are exposed everyday, and the complex situations 

they have to face and cope with makes modern life increasingly chal-

lenging. In such a context, developing students’ critical thinking be-

comes vital for their efficient integration in the social as well as the 

professional life.  

Critical thinking can be defined as: “that mode of thinking - 

about any subject, content, or problem - in which the thinker improves 

the quality of his or her thinking by skilfully taking charge of the 

structures inherent in thinking and imposing intellectual standards 

upon them” (Paul, 1). Literary analysis implies a certain number of 

activities that require great intellectual efforts. Reading, analysing, 

constructing a point of view, building an argumentation, and express-

ing ones opinion, among others, are all cognitive activities that can be 

developed through time and practice. In this regard, Howie writes, 

“Through all these cognitive processes, students who analyse what 

they read therefore will also start thinking critically of what they have 

read. They make judgements, be decisive, come to conclusions, syn-

thesize information, organize, predict and apply knowledge” (qtd. In 

Muthusam, 37). The different activities deployed during a literary 

course can contribute, in a very efficient way, in developing students’ 

critical thinking.  

The use of different literary theories to analyse a work consti-

tutes a good example in this regard. First, this allows apprehending the 

text-situation from completely different angles–an exercise that wid-

ens the scope of the learners. For instance, students come often to real-

ize how spheres like the social, the political, the historical, etc. cannot 

be really dissociated, and how the individual and the communal affect 

each other.  This also allows them to realize the complexity of certain 

situations that they considered at first as being simple and one-

dimensional. Additionally, such exercise offers the possibility to think 

outside the box, and out of the confines of the usually adopted views. 

The debates and discussions that take place as part of the lectures of-
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ten help students realize the limits of their ‘traditional’ and taken-for-

granted views, and introduce them to other ways of apprehending is-

sues. The “hotter” the issue is, the more efforts the students will de-

ploy to defend their position; a situation that encourages them to think 

more about their own thinking, and to give a better structure to their 

ideas and thoughts.  

Thus, literary texts, being subject to multiple possible interpre-

tations, constitute excellent materials to develop critical thinking since 

they give the possibility for students to exercise their own imagina-

tion, analytical capacities, and readings. In addition, acquiring a cer-

tain capacity for analysing complex and multifaceted situations 

through different lenses, and observing how different characters may 

react in front of varied experiences, and how they manage to over-

come difficulties, even if in the fictional world, are all elements that 

can contribute in developing such a key competence. Improving the 

quality of one’s thinking is undeniably a competence that can be de-

ployed later in different contexts, and outside the realm of classroom 

situations. 

 

Conclusion: 

If conceived and conveyed in a constructive way, literary 

modules can to a large extent help students acquire a great number of 

competences including, among others, linguistic and communicative 

competence, cultural awareness, and critical thinking. In present day 

local and global contexts, the acquisition of these competences have 

become crucial for individuals willing to integrate social life and to 

succeed in their professional career. Equally important, the combina-

tion of these competences, along with others, may lead to the creation 

of more open, responsible, and active citizens who are able to effi-

ciently contribute in the construction of their society. 

Consequently, teachers should be able to conceive and to ar-

ticulate clearly the whys behind the inclusion of ‘Literature’ in an 

“English as a foreign language” training. Their own ‘conviction’ and 

awareness of the issue certainly helps ameliorate the global concep-

tion and construction of the courses since this can endow them, either 

explicitly or implicitly, with a global vision. In a similar line, we 

strongly recommend to devote at least a session at the beginning of the 

literature curricula, i.e. while students are still making their first steps 
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into the literary sphere, to set clearly the objectives of the courses and 

to raise students’ knowledge and awareness about the benefits they 

can acquire from studying literature. Raising learners’ awareness, and, 

hence, their motivation, will positively affect the learning process and, 

thus, contribute in improving the overall quality of education, which 

can be considered, in many regards, as the ultimate goal.  
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i
 For further readings see A Multi-disciplinary approach to teaching of literature by 

Benzaoui F. and Miliani M. which, through its different chapters, offers some inter-

esting insights on the topic.   
ii
 The adaptation of a competence based analysis does not aim to devalue the im-

portance of literature as one of the highest forms of human expression, and which, 

accordingly, contributes in the enlightenment of the human mind.   
iii

 The role that mass media (through movies, shows, series, etc.) and new technolo-

gies (mainly social networks) play today in spreading the English language especial-

ly among Algerian youngsters is undeniable and requires an in-depth investigation.  
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