فسحة أفكار  ...األسرة ومواضيع أخرى
جضيد اجملمتعات املعارصة اًَوم حتوالت معَلة وثغريات مدسارعة مست خمخَف
جماالت احلَاة الاكذعادًة والاحامتعَة واًس َاس َة وحىت اًثلافِة ،ثغريات غذاىا اًخعور
اًخىنوًويج وثنايم اس خخدام وسائي وحىنوًوحِات االثعال واملعَوماثَة ،وًعي ا ألرسة
ثضلكيا اًخس َط املخىون من زوج وزوخة و أأتناء أأو ما ًعَق عََو "ا ألرسة اًنواة" ،يه
اخلََة ا ألوىل واًوحدة ا ألساس َة يف اًحناء الاحامتعي ،ثخبأثر يه ا ألخرى مبا حيَط هبا من
ظروف احامتعَة واكذعادًة وزلافِة ٌَتممتو وثرثر يف اًحناء الاحامتعي ،هو ،عن ظرًق ما
ثورزو وثنلهل ً ألتناء من ظفات وخربات أأرسًة وحراث زلايف ًلآابء وا ألهمات مما مينح ٌَفرد
ىوًخو واعخحاره الاحامتعَني ،وهمام ثعور وثلَط صلك ا ألرسة اًحنايئ واًوظَفي اؤىل ا ألرسة
اًنواة ،فاؤهنا ثظي أأعظم حامعة اؤنسانَة ثرثر يف حِاة اًفرد واجملمتو.
وًعد موضوع أأدوار ا ألرسة ووظائفيا من املوضوعات اًيت صغَت اخملخعني يف حلي
اًسوس َوًوحِا كدميا وحدًثا ،اؤال أأن اًخحوالت املذهورة أآنفا كد أأًلت تظالًيا عىل ا ألدوار
اًوظَفِة ً ألرسة اجلزائرًة ،تدأأ من اًخغري اذلي حعي عىل اًوظَفة اًحَوًوحِة تبأصاكل
عدًدة ثخمسد يف " أأظفال ا ألانتُة" و "ثبأخري ا ألرحام" وغريىا ،وتعدما اكن اًزواج يف
صلكو ا ألظَي واعخحاراثو اًعرفِة والاحامتعَة وابصرتاط اًسن اًلانوين وحضور اًويل
اًرشعي ٌَتر أأة ،جضيد ىذه اًراتعة امللدسة حتوالت ومظاىر منافِة ذلكل متاما ،مما أأابح
ٌَعدًد من ا ألفراد جتاوزات خعرية أأظححت هتدد تنِان اجملمتو و أأسسو ،واًخغري ا ألخعر
ىو ذكل اذلي مس منظومة اًلمي و أأساًَة اًضحط الاحامتعي واًخنض ئة ا ألرسًة ونذا
اًسَعة اًوادلًة ،وعندما انسححت ا ألرسة من كِاهما تبأدوارىا ا ألساس َة مو،هة اؤايىا
ملرسسات اًخنض ئة الاحامتعَة ا ألخرى ندور احلضانة واملرتَات وغريىا ،وانضغال اًوادلٍن
ابًعتي وحتلِق ا ألمن الاكذعادي ً ألرسة ،حدث اًفذور اًعاظفي سواء تني اًزوخني أأو
تني اًوادلٍن وا ألتناء ،مما خَق دلهيم نلعا وغَااب عاظفِا ثخجىل مالحمو يف ضعف مظاىر
اًخوافق اًنفيس والاحامتعي ألفراد ا ألرسة ،أأما خروج املر أأة ٌَعتي وحبر اًىثريات عن
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املاكنة الاحامتعَة والاكذعادًة ا ألفضي وحتلِق اذلات ،وفيم خاظئ ٌَتلارتة اجلندرًة املحنِة
عىل املساواة تني اًرخي واملر أأة واذلي هرس خو اًرتسانة احللوكِة يف اًلانون اجلزائري ،حعي
اًوظَفة الاكذعادًة ً ألرسة يه ا ألخرى ثعرف اًخغري  ،فدعدما اكن اًرخي واًزوج ىو
املعَي ا ألول يف ا ألرسة ثلامس وثحادل ىذا ادلور مو اًزوخة ،ويف تعغ ا ألحِان مو اًحنت
اًيت ثعتي وًو معال ثس َعا ًرمن ًيا دخال أأثسطً ،خنذلي تذكل ا ألرسة اؤىل صلك خدًد
من أأصاكل االؤعاةل .وىنا ثخضح معامل اًخحدايت اًيت ميىن أأن ثواهجيا أأو ثعرفيا ا ألرسة
املعارصة يف اجملمتو اجلزائري ،اذلي ٍمتسم تلوة تلمي ا ألظاةل من انحِة ،وجتتح يف اًعدًد
من أأتنُذو حنو ثخين ومساٍرة كمي احلدازة من انحِة أأخرى.
تَد أأن ا ألرسة ًُست املوضوع اًوحِد يف ىذا اًعدد ،اؤذ ثناوب عىل االؤدالء مبا جتود
كراحئيم مجةل من ا ألساثذة مبواضَو خمخَفة ومذعددة ومذنوعة ،و ألن ر
اًخغري ىو مسة اًوحود،
وال ميىن ثعور احلَاة مضن وضعَة اس خاثَىِة نخخت اًحاحثة د .أأم اخلري تدوي ملاال
تعنوان "اًخغري الاحامتعي (رؤًة نظرًة)" ،حاوًت من خالهل اًخعرض ٌَخغري الاحامتعي
مضن رؤًة سوس َوًوحِة من خالل مفيومو واملععَحات امللارتة هل ،و ألمه الاجتاىات
اًفىرًة اًيت تَورت ىذا املفيوم مضن س َاق اترخيي موازي ًخعور مفيوم ر
اًخغري الاحامتعي،
ًَدساءل من ًَخِا أأد .حسني سامل مرخني رفلة أأ .ساملة اجراىمي جن معران مبلاةل عنواهنا
"ىي ىناك حاحـة اؤىل أأكسام عمل الاحامتع يف اجلامعات اٌََخِة؟" ،اؤذ وتعد مرور حوايل
س خني عام ًا من ثبأسُس عمل الاحامتع يف اجلامعات اٌََخِة ًظي اًسرال اًلدمي اجلدًد
واجلوىري ًلفز اؤىل اذلىن واذلي مفاده ىي ىناك فوائد حناىا اجملمتو اٌََيب من خمرخات
عمل الاحامتع تعد س خني عام عىل ثبأسُسو؟ ،واس خدل مبلوةل اكذخسيا عن ماكل جن نيب
رمحو هللا "اؤن اًعمل اذلي ال ًرتمجو معيً ،ظي حرف ًا ال ماكن هل يف وظن ما ٍزال فلري ًا يف
اًوسائي وا ألظر".

 ظاحدة ًلة "ا ألوىل عىل دفعة عمل الاحامتع" جبامعة ثسىرة س نة .3122
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وحِر أأن اًخغري الاحامتعي ىو مسة اجملمتعات املعارصة ،جلك عوامهل وأأس حاتو ونخاجئو
وثداعَاثو فلد نخة هبذا اخلعوص من خامعة ثسىرة مدٍر خمرب املسبأةل اًرتتوًة يف اجلزائر
يف ظي اًخحدايت اًراىنة أأد .نور ادلٍن زمام رفلة د .مسرية وجنن الفذني اؤىل أأن اًخغري
ًنسحة ٌضلك هحري خدا عىل اًوظَفة اًرتتوًة ً ألرسة ،حِر ظاغا أأفاكرىام يف ملاةل
عنواهنا "عوامي اًخحول يف اًوظَفة اًرتتوًة ً ألرسة" وخَعا اؤىل أأن ىذا اًخغري الاحامتعي
أأدى اؤىل ثغري يف معََة اًخنض ئة ا ألرسًة أأو اب ألحرى اًوظَفة اًرتتوًة ً ألرسة .ورمغ أأن ىذا
اًخغري هل نخاجئ اؤجياتَة ال ميىن نىراهنا ،اؤال أأنو ويف ذات اًوكت هل حوانة سَحَة ثنذر
مبخاظر ومضالك مهنا وسائي االثعال و أأهجزة الانرتنت واًيت متثي حتداي ابًنس حة ً ألرسة يف
هَفِة مراكدهتا مما أأدى اؤىل اؤضعاف ا ألدوار اًيت اكنت ثلوم هبا ا ألرسة يف معََة اًخنض ئة
الاحامتعَة ،ويف ذات اًس َاق نخة من خامعة ثسىرة أأًضا مدٍر خمرب "ادلراسات
اًنفس َة والاحامتعَة" أأد .نرص ادلٍن خاجر مبعَة د.سَمية حفِظي ملاال حول مررشات
اًرصاع اًزوايج يف ا ألرسة ثسخة ثغري ا ألدوار اًوظَفِة تني اًزوخني ،حِر خَعا يف
اٍهناًة اؤىل أأن اًرصاع كامئ وضارب يف اترخي ا ألرس منذ اًلدمي ،اؤال أأن اذلي غذاه ىو اًخغري
الاحامتعي اًرسًو اذلي أأًلى تظالهل عىل ابيق تىن اجملمتو ونظتو ومىوانهتا ا ألظََة
واًفرعَة ،حِر اسدضيدا تلول "حَمي جراكت" أأن "اجملمتو اًعريب ابنلسامو اؤىل عاملني عامل
اًرخي وعامل املر أأة ،عامل ٍاكحف فِو اًرخي يف سخِي ثبأمني املخعَحات ا ألساس َة ً ألرسة ،وعامل
حاكحف فِو املر أأة داخي اًحُت وخارخو ،اؤذ ال ٍزال اجملمتو ال ًلدر معي املر أأة رمغ دخوهل عاملو
تي وًنظر اؤًَو نظرة ثدسم ابدلونَة مو ما ثحدًو من اؤتداع ونفاءة عاًَخني" ،فىفاحــــيا يف
اجلهبخني ادلاخََة واخلارحِة مل ٌسعفيا نثريا يف نَي احرتاهما واس خلالًيا ،ومو ذكل مفا من
سخِي أأمامـــيا ًخحسني ماكنذـــــيا الاحــــامتعَة اؤال اؤظــرارىا عىل نَي اس خلالًيا
الاكذعادي عن ظرًق اًعتي ،أأما اًرخي فِحاول ىو الآخر احلفاظ عىل ماكنخو الاعخحارًة
ودوره ا ألسايس داخي أأرسثو.
من هجة أأخرى نخخت اًحاحثة املتزية اًيادئة املفىرة د.جناة حيَاوي ملاال تعنوان" :دور
ا ألرسة يف حتلِق ا ألمن اًفىري ً ألتناء" حِر أأن ا ألرسة ثعد أأكوى ادلاعات ثبأزريا عىل
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اًفرد تواسعة خشعَات ا ألتوٍن وخمخَف مواكفيام احلَاثَة ،فامي جضري أأمعق اًخفسريات
اًنفسانَة ًسَوك الاحنراف اؤىل انعدام املرحو وًدسُة ا ألرسة وًخداعي املثي واًلمي مما
ٌسلط اًفرد يف دوامة اًضَاع ،ىذا اؤىل خانة أأن ا ألرسة يه اًحُئة اًثلافِة اًيت حرمس
الاجتاىات ا ألوىل ٌَفرد ومتنحو فىرة واحضة املعامل عن زلافة جممتعو ،يف اؤظار من اًضحط
الاحامتعي ًخحلِق اًخىِف مو لك ما حيَط تو ،حفظا هل من الاحنراف وذكل عن ظرًق
االؤكناع ابحلوار وخمخَف ا ألساًَة اًيت ًَفيا احلمل واحلنان واًرعاًة ،ىذا وثنهتيي ادلنخورة
جناة حيَاوي اؤىل أأن ا ألرسة يه املس ئوةل ابدلرخة ا ألوىل عىل اؤهساب اًفرد مجموعة من
املعارف وامليارات واًلمي اًلادرة عىل جضىِي خشعَخو واملسامهة يف اس خلرار نفسُذو ،مما
ًردي اؤىل حىوٍن خشعَة مس خلةل كادرة عىل اًخحََي واًنلد والاعامتد عىل اًنفس.
ومبوضوع خمخَف ثعاجل د.فذَحة ظوًي مسبأةل تناء اًيوًة الاحامتعَة ً ألرسة ،اؤذ
عنونت ملاًيا تـ"دور فعي اًخدتري املزنيل يف جضُِد اًيوًة الاحامتعَة ً ألرسة" ،حِر
رننت اؤىل حتََي ممارسة ا ألعامل املزنًَة ،وؤاجراز أأمهَة اؤدارة الانفعاالت يف فعي اًخدتري
املزنيل ،وما حيللو من ثنض ئة احامتعَة جسامه يف حودة احلَاة ا ألرسًة ،واذلي ٍرمز اؤىل
ثلاظو تني حرثُة ا ألص َاء اًروثَنِة وتني اًخعتاميت اًعلََة ،اًيت حتدد اذلاكء اجلستي
واحلوايس ،والاسرتسال يف ا ألفاكر ًدس َري احلراكت املزنًَة ،واًخعامي مو ا ألغراض اًيت
نودع فهيا حزء من ىوًدنا الاحامتعَة ،ونض َد عاداثنا مضن منط أأرسي مس خلر ،تفضي
اؤدارة احلراكت وامليام وا ألص َاء ،جمكَة من اًحدائي املتىنة من اًفعي اًَويم ،خلَق أأسَوب
منظم ومرثة ٌَعُشٍ ،رافلو اًضعور ابًسعادة واًرضا عن اًوضو يف احلَاة داخي ا ألرسة.
تَد أأن د.سامِة اجرًعم من خامعة أأم اًحوايق عاجلت مسبأةل عُدرت ًس نوات من اًعاتوىات
اًيت ٌس خحي اجملمتو اخلوض فهيا ،اؤذ عنونت ملاًيا تـ"اًعوامي املردًة اؤىل اًخحرش اجلنيس
ابملرأأة يف اجملمتو اجلزائري من وهجة نظر عَنة من اًعاًحات يف خامعة أأم اًحوايق" ًخخَط
يف اٍهناًة اؤىل وحود أأس حاب اكمنة وراء اًخحرش اجلنيس  ،حِر احذَت ا ألس حاب
االؤعالمِة املرثحة ا ألوىل ،مث خاءت ا ألس حاب اًضخعَة واًيت حمتثي يف االؤحداط واحلرمان
واًضعور ابًَبأس وكَق املس خلدي ،مذلدمة عىل ا ألس حاب ا ألرسًة واًيت حمتثي ثضلك خاص
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يف سوء اًعالكة مو اًوادلٍن واًرصاع تني ا ألحِال وال ننىس اًخفىم ا ألرسي ،مث خاءت
ا ألس حاب ادلًنِة واًيت حمتثي يف ثدىن مس خوى اخلدمات امللدمة ً ألفراد من كدي
املرسسات ادلًنِة ،مث اكنت ا ألس حاب الاكذعادًة أأخر ا ألس حاب من وهجة نظر اًعاًحات
اجلامعَات اًيت ثدسخة يف اندضار ظاىرة اًخحرش اجلنيس ابملر أأة اجلزائرًة ،وجلك ثواضو
نوىت اًحاحثة اؤىل أأن اًنخاجئ اًيت أآًت اؤٍهيا دراس هتا ثعخرب جمرد حماوةل فلط ًسرب أأغوار
ىذا اًعامل اذلي ما زاًت حىذنفو اًعمتة واًخعخمي من كدي اجملمتو ،وععفا عىل ذات املوضوع
ومن مجيورًة مرص اًعرتَة نخة اًحاحثان اًسوس َوًوحِان ىدى أأمحد ادلًة ومحمود عحد
اًخحرش اجلنيس الاًىرتوين
اًعَمي محمد سَامين ملاال حتت عنوان" :اؤًذاء اًنساء ابزوًوحِا ر
ابملرأأة" اؤذ رنوىا سوًة اؤىل ظاىرة خدًد يه ظاىرة اًخحرش االؤًىرتوين ،من خالل حتدًد
ماىَهتا و أأمناظيا و أأاثرىا وهَفِة مواهجهتا ،وًعي ادلافو اًرئُس ًححر وملارتة ىذه اًظاىرة
ثعرضين ألصاكل خمخَفة من
ىو ما ثعانَو اًىثريات من مس خخدمات ص حىة االؤنرتنت من ر
ثعرضين
تدءا من االؤحلاح ابًخعارف من أأصخاص غري معروفني دلهين ،أأو ر
املضاًلاتً ،
ٌَتالحلة واًخعلرة من خانة أآخرٍن ممن دلهيم خالفات خشعَة معين .أأو رسائي حتخوي
عىل اًعحارات اًيت جتاوزت حد املعاهسة أأو حماوالت اًخعارف واجتيت أأحِاانً اؤىل عرض
ظور خنس َة و أأركام ىواثف وعناوٍن وعروض ملامرسة اجلنس ثضلك رصحي ،ويف اٍهناًة
اس خعرضا تعغ الآًَات واكرتاحا تعغ اخلعوات اًيت ميىن من خالًيا مواهجة اًخحرش
االؤًىرتوين.
وخبعوص اؤحدى أأكدم أأساًَة اًرتتَة نخخت ا ألس خاذاتن هوثر اجراىميي وسيَةل
تومعر من خمرب ادلراسات اًنفس َة والاحامتعَة-خامعة ثسىرة ملاال ذا عنوان "اًعلاب
اًحدين ٌَعفي تني اًعنف واًرتتَة" حِر ىدفذا اؤىل ثوظَف اًعلاب اًحدين من حِر
مفيومو ومدى اندضاره حمََا وعرتَا وعاملَا ،وظرحذا مسبأةل هون ىذا ا ألسَوب حرتوي أأم
ثعنَفي من خالل عرض ملا ثوظَت هل ادلراسات من ثبأزريات اًعلاب اًحدين عىل اًعفي،
مو وضعيا يف اؤظار الانخلادات اًيت وهجت ًيا ،ىذا وًعود تنا د .تَلامس احلاج من خامعة
جرج توعرٍرجي اؤىل مسبأةل ا ألدوار اًوظَفِة داخي ا ألرسة توركة حبثَة أأسامىا " :أأثر خروج
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املر أأة اؤىل اًعتي عىل ثغري ا ألدوار املزنًَة يف ا ألرسة اجلزائرًة" ،حِر ثعرض ٌَخغري
الاحامتعي اذلي حلق ا ألرسة تفعي الانخلال من اٍمنط املتخد اؤىل اٍمنط اًنووي (اًزوايج)،
وما رافق ىذا اًخغري اًحنايئ ثغريا وظَفِا مشي خمخَف اًوظائف واًعالكات ا ألرسًة .اؤذ
خَط اؤىل نخاجئ عدًدة من تُهنا اؤن اًيدف ا ألسايس ٌَتر أأة املعارصة ىو اًخعَمي مث ًبأيت تعده
حىوٍن أأرسة مس خلةل ،فاًخعَمي ٌضلك اًوس َةل ا ألساس َة ًخحرر املر أأة ،ذلكل جند أأن املر أأة
اجلزائرًة تعد الاس خلالل اس خعاعت حتلِق مس خوايت ثعَميَة أأرىق مسحت ًيا مبامرسة
نضاظات همنَة وابًخايل حتلِق نوع من الاس خلالًَة الاكذعادًة ،ا ألمر اذلي أأغناىا عن
اًزواج املحىر و أأدى ابمللاتي اؤىل ارثفاع معدل سن اًزواج.
ويف اؤظار ابىت حاوًت ا ألس خاذة ىناء نور اًيدى تريوق من خامعة كس نعَنة أأن
ثضو ظورة ا ألب من خالل أآراء تعغ املراىلني اجلاحنني ،اؤذ نخخت ملاًيا املوسوم:
"ظورة ا ألب ودورىا يف ظيور اجلنوح دلى املراىق (دراسة مِدانَة مبرنز اؤعادة اًرتتَة
توالًة كاملة )" حِر أآًت دراس هتا اؤىل مجةل من اًنخاجئ من تُهنا:
 احلرمان واالؤىامل اًعاظفي اًوادلي وما ًعاحدو من ثبأزري سَيب عىل اٍمنو اًنفيسٌَتراىق ًفلده االؤحساس مباكنخو يف أأرسثو ونذا حبهبم هل وابنامتئو اؤٍهيم ًدفو املراىق حنو
اجلنوح.
 منط ا ألب املس خلِي اذلي ال ًردي دوره ا ألتوي وال ًلوم تواحداثو حنو اتنو املراىقفِغَة دلًو اٍمنوذج اذلي ًخلتعو وًخوخو ٌَححر عنو مما ًدفعو حنو اجلنوح.
 اًعورة اًسَحَة اًيت ٍرمسيا املراىق عن أأتَو ًنذج عهنا خشعَة كَلة ممتردة ،ضداحامتعَة ،عدوانَة ،ال ثخلِد ابًلواعد مما ًدفو هبا حنو اجلنوح.
وحتت عنوان" :سريورة اًعتي اًنلايب يف اجلزائر (دراسة سوس َو -أأنرثوتوًوحِة)"
ومن منط أآخر من امللاالت جتنح د .اندًة سامش من املرنز اًوظين ٌَححر يف
ا ألنرثوتوًوحِا الاحامتعَة واًثلافِة اًىراسم وىران اؤىل اًىذاتة عن اًعتي اًنلايب يف
اجلزائر ،اؤذ حرى تبأن اًرشحية اًعامةل يه رنزية اًحناء الاحامتعي ،وعََو فاؤن اًنلاتة اًعامًَة
ثعخرب ثنظامي احامتعَا اخذَاراي ًنظم اؤًَو اًعامل ظواعَة تغَة ثوحِد ظفوفيم وثعحئة كوهتم من
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خالل اًعتي ادلاعي مللاومة معََات اس خغالهلم ،نام هيدف اؤىل حماوةل حتسني ا ألوضاع
الاكذعادًة ٌَعامل فييي أأًضا "مذىة" ًدعو اؤىل اؤحالل س َعرة اًعامل املنظتني يف
اًنلاابت حمي س َعرة اًر أأسامًَني حبَر ثعحح نلاابت اًعامل أأساسا ً ؤالدارة اًعناعَة ،وؤاىل
كِام نلاابت اًعامل حبرنة زورًة مس خخدمة اًعنف ًخحلِق أأىدافيا ،مو رفغ الاصرتاك يف
الانخخاابت وا ألساًَة اًنَاتَة ومن ىنا ميىن اًلول أأن احلرنة اًعامًَة ونضبأة اًعتي ادلاعي
ارثحعخا تنضبأة اًعحلة اًعامةل وثعورىا اترخيَا حىت تداًة اًامثنُنات من اًلرن اًعرشٍن،
حِر ظيرت ظحلة عامًَة خدًدة ذات خعائط متزيىا عن منعيا اًخلََدي من خالل
ثفاعَيا مو ظاىرة اًعوملة ،فامي ٌس خدرج اًفُس حوك من خامعة اجلزائر 14د.نور اًيدى عحادة
ًخىذة ملاةل حتت عنوان" :اًعَحة اجلامعَون اجلزائرًون وموكو اًفُس حوك -دراسة يف
عادات وأأمناط اس خخدام عَنة من ظَحة ،هَة عَوم االؤعالم واالثعال جبامعة اجلزائر،"4
حِر أأفضت هجودىا اؤىل تعغ اًنخاجئ أأمهيا أأن معظم املححوزني ًخفاعَون عرب ىذا اًفضاء
الافرتايض اجلدًد مو أأظدكاء من نفس حمَعيم الاحامتعي أأو من جممتعات أأخرى ،و أأن
أأغَة اًعَحة حمي ادلراسة ميخَىون خربة ال تبأس هبا يف اس خخدام املوكو ُحددت يف زالث
س نوات ومبعدل أأنرث من زالث ساعات ًومِا ،وًخعفح أأغَهبم املوكو لأنرث من زالث
مرات ًومِا وابس خخدام وس َةل اًياثف اًنلال ما ًدل عىل أأهنم حيخىون احذاكاك هحريا تو
من خالل حرظيم عىل اًحلاء يف حاةل اثعال دامئ ومن أأي ماكن .نام م ًىن اًفُس حوك
معظم املححوزني من رتط عالكاهتم احللِلِة ابًعامل الافرتايض مما حعَيا أأنرث كوة ومذانة ،عىل
اعخحار أأن معظم أأظدكاء املححوزون عرب املوكو ثعرفوا عَهيم خارج اس خخدامو ومعلوا
ظداكهتم عربه.
ومن كدَي أآخر من اًىذاابت احهتدت ا ألس خاذة فاظتة اًزىراء حاج عخو من صعحة
اٌَغة اًفرنس َة جبامعة ثسىرة يف نخاتة ملال ابًفرنس َة حبتي عنوان:
""Cohésion et cohérence textuelle
خعخو ًظاىرة اًامتسم والاجساق اًنيص اذلي حيظى مباكنة ابرزة يف عَوم اٌَغة ،وخاظة
يف حتََي اخلعاب واًنط ،ذكل أأن مفيوم اًامتسم ٌضري اؤىل الاس مترارًة وادلالالت
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واٌَغوايت تني اًحَاانت .من انحِة أأخرى ،الاجساق ٍمتزي ابمللارتة اًيت ثرند دور املخَلي
يف ثفسري اًنط ،حسة معَوماثو .يف اًواكو ،وٌسيم ىذان املفيومان يف اًخىوٍن اًنيص
من خالل أأدوات ًغوًة مثي نظام املراحــو واًرواتط املنـعلِــة..
هبذه احلزمة من ا ألفاكر اًيت ظنفيا اًحاحثون مضن ملاالت نراىا حِدة غَة عَهيا
اًعاتو اًرتتوي ا ألرسي مضن فسحة ارثبأهتا ىَئة اًخحرٍر فرظة ألي مذحدث أأو مفىر
ًَديل مبا دلًو ،فضىرا ملن سامه وملن فىر يف املسامهة.

عن طاقم التحرير

د.ميمونة مناصرية و د.سليمة حفيظي
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