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 جلذًم املششوع

  . عىىان املششوع1

 م )حمع وجىثُم وششح( 18م حتى اللشن  16املذًح الىبىي الشعبي في شماٌ الغشب الجضائشي مً اللشن  دًىان

خ اهعالق املششوع          2  . جاٍس

01/01/2017  

 . جشهُبت فشكت البحث3

 أ. سئِس املششوع

الشجبت و  املؤسست

 الىؼُفت

 الاسم  الللب  الخخصص

الخعلُم  أسخار حامعت جلمسان

 العالي

 شعُب مڤىىهُف ثلافت شعبُت ) أدب شعبي(

 ب. أعضاء الفٍشم

 الاسم الللب الخخصص الشجبت و الىؼُفت املؤسست

 عبذ الحم   صسٍىح ثلافت شعبُت ) أدب شعبي( أسخار الخعلُم العالي حامعت جلمسان

علىم الىصىص  أسخارة محاضشة )أ( حامعت جلمسان 

 )بالفشوسُت(ألادبُت

ت بللاًذ اٍس  عم 

 هصيرة ع بلعُذافش ثلافت شعبُت ) أدب شعبي( أسخارة محاضشة )أ( حامعت جلمسان 

 لإلشيالُت:. الذوافع العلمُت للمىضىع أو 4

 هىان حملت مً الذوافع وألاسباب حشهخىا لللُام بخحلُم هزا املششوع منها:

ة املىضىع.1  . ِحذ 

ُاع.2  . الحفاػ على هصىصه مً الض 

ساست والىلذ.3
ة خام، جصلح أن جيىن كاعذة للذ   .إثشاء املىخبت الجامعُت بماد 

ىىىىىىه لىىىىىىم ًلىىىىىىم  لحىىىىىىذ   ن، علىىىىىىى 4
 
ا مىىىىىىً علىىىىىىم الخحلُىىىىىىم الىىىىىىزي هىىىىىىشي أه عىىىىىىذ  حىىىىىىضءد  ٌ .ال ًخفىىىىىىأ علىىىىىىى أحىىىىىىذ أن  جىثُىىىىىىم الىصىىىىىىىص 

ه مىىىىىىىىً عىاًىىىىىىىىت. ولعىىىىىىىى   رلىىىىىىىىً ساحىىىىىىىىع إلىىىىىىىىى ظبُعىىىىىىىىت هىىىىىىىىزا العلىىىىىىىىم، مىىىىىىىىً أ، مىىىىىىىىا ٌسىىىىىىىىخحل 
 
ىىىىىىىىه  الىىىىىىىىشئم مىىىىىىىىً فائذجىىىىىىىىه الجلىىىىىىىىى

 
حُىىىىىىىىث إه

ىىىىىىىىا، عىىىىىىىىالوة علىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا   وجلىُىىىىىىىىاث الخحلُىىىىىىىىىم،   مضىىىىىىىىاعفتن فاملشىىىىىىىىخغ  فُىىىىىىىىه ًقىىىىىىىىب علُىىىىىىىىه أن ًيىىىىىىىىىن ملم 
د
ب حاىىىىىىىىىدا

 
ًخعلىىىىىىىىى

ىىىىىىىت إوسىىىىىىىاهُت أخىىىىىىىشي، كىىىىىىىذ  خ ووشىىىىىىىاظاث فىٍش بعلىىىىىىىم شىىىىىىىتى، م ىىىىىىى  علىىىىىىىىم اللغىىىىىىىت العش ُىىىىىىىت العذًىىىىىىىذة، وعلىىىىىىىم الىىىىىىىذًً، والخىىىىىىىاٍس

 ًحخاج إليها في الىص املخعىط الىاحذ.

ىىىىىىىت. و الجضائىىىىىىىش جضخىىىىىىىش  هىىىىىىىا فىىىىىىىي وىىىىىىى   بلعىىىىىىىت  . وفضىىىىىىىال عىىىىىىىً هىىىىىىىزا، فىىىىىىىئن  4  ليىىىىىىى   أم 
د
 وثلافُىىىىىىىا

د
 معشفُىىىىىىىا

د
عىىىىىىىذ  سصىىىىىىىُذا

 
املخعىظىىىىىىىاث ح

 جحمىىىىىىى  بىىىىىىىين حىبا هىىىىىىىا الى يىىىىىىىر  مىىىىىىىً 
د
ىىىىىىى . واملخعىظىىىىىىىاث أًضىىىىىىىا ٍى

 
خاىىىىىىىا الع مىىىىىىىً أساضىىىىىىىيها املورامُىىىىىىىت ألاظىىىىىىىشا ، ورلىىىىىىىً ع ىىىىىىىر جاٍس

ضث همم
 
ًيُىىىىىىىىىىىىت. فىىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىىىىء رلىىىىىىىىىىىً، جحفىىىىىىىىىىىىى خُىىىىىىىىىىىىت والذ  اٍس ىىىىىىىىىىىىىا لعىىىىىىىىىىىش  مشىىىىىىىىىىىىشوعىا الىىىىىىىىىىىىزي املعىىىىىىىىىىىاس  وةشىىىىىىىىىىىىاساث ألادبُىىىىىىىىىىىت والخ 

م)  18م حتىىىىىىىىىى اللىىىىىىىىىىشن  16وسىىىىىىىىىمىاو ب: مل دًىىىىىىىىىىان املىىىىىىىىىذًح الىبىىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىىعبي فىىىىىىىىىي شىىىىىىىىىىماٌ الغىىىىىىىىىشب الجضائىىىىىىىىىشي مىىىىىىىىىً اللىىىىىىىىىشن 

 حمع وجىثُم وششح(مل.

ىىىىىىىىى مت التىىىىىىىىىي جىىىىىىىىىى ي  هىىىىىىىىىا 5  ىىىىىىىىىام عىىىىىىىىىً الىىىىىىىىىزخيرة ال  
 
ىىىىىىىىى  بئماظىىىىىىىىىت الل ع سىىىىىىىىىى  ًخىف  ىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىً املشىىىىىىىىىاَس . وهحسىىىىىىىىىب أن  هىىىىىىىىىزا الى 

ممساحذها وصواًاها ومشاهضها ال  ىا الزًً ًيبغي لام مذ  ًذ العىن لي   باحث محل  ى خىاص   .لافُت، وحت 

 الاشيالُت:

هىىىىىىىىى  بئهقىىىىىىىىاص دًىىىىىىىىىان املىىىىىىىىذًح الىبىىىىىىىىىي الشىىىىىىىىعبي فىىىىىىىىي شىىىىىىىىماٌ الغىىىىىىىىشب الجضائىىىىىىىىشي مىىىىىىىىً اللىىىىىىىىشن   16ٌسىىىىىىىىملى هىىىىىىىىزا املشىىىىىىىىشوع للن 

. ورلىىىىىىىىً علىىىىىىىىى م حمعىىىىىىىىا وجىثُلىىىىىىىىا وشىىىىىىىىشحا بحىىىىىىىىىم أن املىعلىىىىىىىىت والفوىىىىىىىىرة ئىِخىىىىىىىىان بالشىىىىىىىىعشاء الشىىىىىىىىعبُين 18م حتىىىىىىىىى اللىىىىىىىىشن 



2 
 

شاحىىىىىىىىع عملىىىىىىىىىا   ً سىىىىىىىىخذ ي رلىىىىىىىىً، بصىىىىىىىىىسة حخمُىىىىىىىىت، أن  ىىىىىىىىم فىىىىىىىىي هىىىىىىىىزا املُىىىىىىىىذان. َو ملىىىىىىىىاًِس علمُىىىىىىىىت، اعخمىىىىىىىىادا علىىىىىىىىى مىىىىىىىىا جحل 

 بخىسىىىىىىىُع س ٍىىىىىىىت مشىىىىىىىشوعىا بئكامىىىىىىىت عالكىىىىىىىاث 
 
أ رلىىىىىىىً إال

 
ىىىىىىىعبي علىىىىىىىى حىىىىىىىذ  سىىىىىىىىاء. وال ًخىىىىىىى ح

 
سىىىىىىى ي والش ىىىىىىىً ه يىىىىىىىرة فىىىىىىىي الش  دواٍو

هىىىىىىىا  صىىىىىىىاالث مىىىىىىىع حامعىىىىىىىاث عش ُىىىىىىىت وهُ ىىىىىىىاث علمُىىىىىىىت، ًىىىىىىىشي أ   ِ
 
ىىىىىىىب رلىىىىىىىً واج

 
مىىىىىىىه العل ىىىىىىىي الاىىىىىىىاد . وكىىىىىىىذ ًخعل جفُىىىىىىىذو فىىىىىىىي جلذ 

ت. صين لىل  جقاس هم  في مقاٌ الخىثُم والخحلُم خاص  ِ
 علذ ملخلُاث ل  راء مخخص 

همىىىىىىىىا  هىىىىىىىىذ  هىىىىىىىىزا املشىىىىىىىىشوع إلىىىىىىىىى حمىىىىىىىىع وجىثُىىىىىىىىم وشىىىىىىىىشح الشىىىىىىىىعش الشىىىىىىىىعبي فىىىىىىىىي املىعلىىىىىىىىت املخخىىىىىىىىاسة ، ورلىىىىىىىىً  همُخىىىىىىىىه       

ة خاما لل ت، ولجعله ماد   علبت والباح ين بغُت دساسخه والىكى  على أبعادو. ال لافُت والحضاٍس

ىىىىىىىىىىم ألامىىىىىىىىىىش  لىىىىىىىىىىزلً فىىىىىىىىىىئن 
 
خعل ىىىىىىىىىىت. ٍو سىىىىىىىىىىا الث التىىىىىىىىىىي هشاهىىىىىىىىىىا حىهٍش

 
إشىىىىىىىىىىيالُت املشىىىىىىىىىىشوع جلىىىىىىىىىىىم علىىىىىىىىىىى حملىىىىىىىىىىت مىىىىىىىىىىً الد

 باآلحي:

 بزاجه؟ .1
د
 كائما

د
عبي في الغشب الجضائشي دًىاها

 
بىي الش ِ  املذًح  الى 

 
شي  ٌ  ه  ًمىً أن 

ىخفىىىىىىىىأ بامليشىىىىىىىىىس فلىىىىىىىىغ، أم بىىىىىىىىاملخعىط، أم  همىىىىىىىىا  إرا وىىىىىىىىان هىىىىىىىىزلً، فمىىىىىىىىا  .2  ً هىىىىىىىىي أدواث حمىىىىىىىىع هصىصىىىىىىىىه؟ هىىىىىىىى  

واة ىىىىىىىىىفاهُت مباشىىىىىىىىىشة مىىىىىىىىىً أفىىىىىىىىىىاو الىىىىىىىىىش 
 

واًىىىىىىىىىت الش عخمىىىىىىىىىذ علىىىىىىىىىى الش   ٌ ؟ أم 
د
أو حسىىىىىىىىىجُال ع ىىىىىىىىىر  الث السىىىىىىىىىمعُت/  ،معىىىىىىىىىا

ت؟  البصٍش

3.   ِ
ِ  فىىىىىىىىي النهاًىىىىىىىىت، الىىىىىىىىذ 

 
شىىىىىىىىي

 
ِلىىىىىىىىم  بشىىىىىىىىخاث هصىىىىىىىىىص عذًىىىىىىىىذة مخىىىىىىىىىاثشة، ح  ً ًىان هىىىىىىىى  بئميىىىىىىىىان دًىىىىىىىىىان م ىىىىىىىى  هىىىىىىىىزا، أن 

 امليشىد.

 . جىصَع املحاوس حسب و  باحث5

 باحثال  عىىان املحىس 

 ظاس الخاٍس ي والجغشافي ليش ة املذًح الىبىي ة  -

ً في الشعش الشعبي الجضائشي  -  .إشيالُت املشافات والخذٍو

ش الذًىان ومشاحعخه مً أح  العبع واليشش -  الششوع في جحٍش
 ُبشعُف هى ىلم

 .مذخ  إلى املذًح الىبىي  -

ت وجصيُفاا وضبعاا حمع -  .الىصىص الشعٍش

ش الذًىان ومشاحعخه مً أح  العبع واليشش -  .الششوع في جحٍش

    عبذ الحم صسٍىح

  مذخ  إلى املذًح الىبىي  -

ت وجصيُفاا وضبعاا -  حمع الىصىص الشعٍش

 هل  بعض الىصىص إلى اللغت الفشوسُت -

ش الذًىان ومشاحعخه مً أح  العبع واليشش -  الششوع في جحٍش

ت  بللاًذ عماٍس

 ةظاس الخاٍس ي والجغشافي ليش ة املذًح الىبىي  -

ً في الشعش الشعبي الجضائشي  -  .إشيالُت املشافات والخذٍو

ش الذًىان ومشاحعخه مً أح  العبع واليشش -  الششوع في جحٍش

 شافع بلعُذ هصيرة

 


