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إىل   -عز وجل  -يخضع عنصر التجديد يف إنتاج النصوص املفسرة لكالم اهلل  ف
مجالس ه فهذ، ح العصر الذي انبثق عنه التفسريولعّل أمهها يتعلق برو ، اعتبارات عديدة

أوجدته ظروف اجتماعية ، تفسري التذكير من كالم الحكيم الخبير لعبد الحميد بن باديس
خاصة ضمن حقبة تارخيية ميزها الوجود االستعماري وما حيمله هذا االستعمار من تبعات  

 ...كاجلهل واألمية وطمس اهلوية وحماوالت اإلدماج

يف فهمه للقرآن الكرمي من حيث هو أعظم ما حيتاج إليه العباد  ابن باديس إذ انطلق
فتوجه . ويتم ذلك بإنارة العقول وزكاة النفوس واستقامة السلوك، للوصول إىل السعادة احلقيقية

إىل أمناط متنوعة من املتلقني فيهم العام  -حبكم اتصاله الدائم بالناس-هبذا الفهم احلديث 
الطرقية وغريهم ففرض أتباع املثقف باللغة العربية واملثقف باللغة الفرنسية وفيهم واخلاص وفيهم 

ب انتقاء معجم لغوي خاص ليتحقق املتعلق خبلفيات فكرية متعددة على املخاط  ، هذا التنوع
ومن هنا  .وفّعل آليات متنوعة إلقناع املتلقي، من فحوى خطابه املقصد الذي يصبو إليه

اولة الكفف عن األدوات ال ي وظفها ابن باديس لتحقيق حملث وموضوعه انبثقت فكرة البح
فكان عنوان ، على تنوعهم الفكري وااليديولوجي التواصل االجيايب والفعال مع املتلقني

 "في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير الداللية النحويةتفاعل الحقول  :"البحث
مرآة  وإمنا هي، ليس جمرد عملية جتميع أو حصر ملفرداهتايف حقول داللية  اللغوية وضع املادةف

فتتجمع األلفاظ ، ينعكس على سطحها جانب من خربة اإلنسان يف حياته العملية والنفسية
أو وصف موضوع أو التعبري عن حال يف حيز  يءذات العالقات الداللية املتصاقبة يف وسم ش

 .فتصبح اللغة مفكلة خلربة اإلنسان، مفصحة عن بنية تصورية تفكل ذهن املتكلم، واحد

من دواعي اختياري هلذا املوضوع رغبة علمية تدفعين إىل دراسة : دوافع اختيار الموضوع
أن أقالم البحث اللغوي والداليل  :جمالس التذكري وهي رغبة مؤسسة من منطلقات ثالث أوهلا

لى جمالس التذكري من كالم والثانية تكمن يف اطالعي ع، مل تطل هذا اإلنتاج بالدراسة بعد
وتأثري مبنهج عبد احلميد بن باديس يف التفسري والتحليل وتنزيله اآليات على ، احلكيم اخلبري
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وآخرها يتمثل يف ، فرأيته تفسريا عمليا اجتماعيا خيدم األمة وفق معطيات العصر والبيئة، الواقع
ي وتوليه بالدراسة وفق املناهج العلمية توجيه النظر حنو العلماء اجلزائريني وإبراز نتاجهم الفكر 

 .احلديثة

 :الدراسات السابقة

وتنوعت ، تعددت الدراسات التي اتخذت من البحث الداللي أداة لتحقيق أهدافها
من حيث عنايتها في اختيار المناهج التي تخدم البحث وتسطر مساره لبلوغ البحث 

الحقول  -لمتبع في هذا البحثومن هذه الدراسات التي تتقاطع مع المنهج ا. غايته
 :-الداللية

 البنية اللغوية في القرآن الكريم من خالل العنوان : " أطروحة دكتوراه بعنوان
حيث استثمرت . للباحثة شهرزاد بن يونس -دراسة داللية نصية–واالعتراض والفاصلة 

سور القرآن الكرمي الباحثة منهج احلقول الداللية يف الفصل الثاين من األطروحة لتصنيف أمساء 
 .ضمن جماالت وحماولة حتديد مدلوالهتا

  رسالة ماجستير للطالبة شيماء محمد عبيد بعنوان الحقول الداللية في شعر
 .الكميت بن زيد األسدي

 معجم الحقول الداللية في : مقال بمجلة عود الند عنونه صاحبه عمر بن زيادي
 .العيد آل خليفة للشاعر الجزائري محمد -في أذن الشرق –قصيدة 

ومن الواضح أن هذه الدراسات تتقاطع مع حبثي من حيث املنهج املتبع ولكن املدونة 
 .مغايرة شكال ومضمونا

وقد تومست اجلدة يف حبثي هذا من وجهني أوهلا قلة الدراسات ال ي تبحث يف إنتاج 
فأغلب ، نة يف حد ذاهتاوهذا جتديد يتعلق باملدو . املفسر من الناحية اللغوية والداللية باألخص

الدراسات ال ي اختذت من إصدارات ابن باديس  مادة للدراسة اقتصرت البحث يف جمهوداته 
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وما عثرت إال على دراستني ، الفكرية والرتبوية والسياسية واإلصالحية ومل تعىن بالدراسة اللغوية
 .أطلتا على جمالس التذكري من هذه الزاوية

  ي تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير مستويات الدرس اللغوي ف
، ولكن الدراسة ال تعىن بلغة ابن باديس .عبد الحفيظ شريف للباحث لإلمام ابن باديس

وكيف وظف ابن باديس الدرس ، ولكن هدفها الدرس اللغوي املستفاد من جمالس التذكري
 .اللغوي يف تفسري القرآن الكرمي

  ندوة علمية بعنوان دور مجعية العلماء املسلمني ونفر للباحث نفسه مداخلة يف
: اجلزائريني يف احلفاظ على اللغة العربية وأثره يف اهلوية اللغوية  موضوعا حيمل عنوان

"  استراتيجية العنونة في تفسير اإلمام ابن باديس بين جمالية الهندسة وفعالية التبليغ"
 .ناوين ودورها احلجاجيوتطرق فيه إىل آليات اختيار العنوان ووظيفة الع

  وهو  أسس مشروع النهضة عند األمام عبد الحميد بن باديس لمحمد بن سمينة
كتاب من جزئني تطرق الكاتب يف اجلزء الثاين منها بالبحث يف أسلوب الكاتب وتنوعه بني 

  .وكذا مقارنة أسلوب الكتابة عند ابن باديس وعند البفري اإلبراهيمي، املقال واخلطبة والفعر

، إن هذه الدراسات إن كانت تتقاطع مع موضوع حبثي جزئيا يف املدونة والبحث اللغوي
فالغاية ال ي يرومها هذا البحث تتخذ من الدراسة ، إال أن املناهج واألجوات واألهداف خمتلفة

اللغوية وسيلة لولوج ذهن ابن باديس خالفا للدراسات املذكورة وال ي غايتها تقف عند الدرس 
 .ياللغو 

 :أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل استثمار ما وصلت إليه الدراسة الداللية يف بعدها التصوري 
وكيف يعمل ، للوصول إىل البنية التصورية ال ي تفكل ذهن ابن باديس وال ي يتصور هبا الواقع

، ته وتوجهاتهعلى تفكيل البنية التصورية للمجتمع وحتويرها باللغة وتفعيل اآلليات لتغيري قناعا
 .ومحله معه إىل مسار النهضة
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 :اإلشكالية

نتيجة واقعية ، فكرتني أوهلما انطلقت من، إن اإلشكالية ال ي انبثق عنها موضوع البحث
وحتقق التفاعل املثمر ، ملموسة متثلت يف التواصل اجليد بني ابن باديس وأفراد اجملتمع اجلزائري

فتحقق التواصل اجليد يوجب ، نية فقد بثتها الفكرة األوىلأما الثا، بني أفكاره واستجابتهم هلا
والداللة عند ابن باديس وجمتمعه (  التحقق اللغوي)أن النسق التصوري املتحكم يف إنتاج اللغة 

ن ابن باديس  واحد من اجملتمع اجلزائري وال فرق أفرضيتني اثنتني أوهلما  مثريا بذلك ، واحد
ما أن ابن باديس متميز عنهم وله من املزايا ما خولت له القدرة وثانيه، بينه وبني واحد منهم

على القيادة وتوجيه جمتمعه حنو األهداف ال ي سطرها وحنو الرؤى ال ي كانت يريد بناء اجملتمع 
فأين مكمن املزية الذي جعل من ابن باديس أعلى منزلة من بقية أفراد . اجلزائري يف ضوئها

 يف جمتمعه اجلزائري؟  -عن قصد  - جها هلم حنو رؤى كانت مغيبة اجملتمع ومسريا وقائدا ومو 

يسعى البحث إىل مقاربة هذه االشكالية والنظر فيها من زاوية اللغة ال ي كان يوظفها ابن 
ولكن من أجل الكفف عن ، باديس ال من أجل معرفة لغته والوقوف عند األسلوب ومجاليته

وحماولة االطالع على خرباته ال ي ، ذا الوجه بالتحديدالبىن التصورية ال ي شكلت لغته على ه
 .خولت له التميز والقيادة والقدرة على التأثري

 :منهج الدراسة

فاملنهج املناسب للدراسة هو ، لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وحتقيقا لألهداف املرجوة
ية البارزة فيها وحناول إذ نقف أمام مادة لغوية نصف الظواهر اللغو ، املنهج الوصفي التحليلي

إذ استثمرت الدراسة يف فصلها الثالث ، حتليلها وفق ما وصلت إليه الدراسات الداللية احلديثة
النتائج ال ي وصل إىل تعميمها جورج ال يكوف وجونسون حول االستعارة وآلية اشتغال الذهن 

املصدر واجملاالت اهلدف  كما مت استثمار إجراء احلقول الداللية لتجميع اجملاالت،  االستعاري
 .الواردة يف جمالس التذكري

 : خطة البحث
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ومدخل فصول  أربعةوقد استدعى املنهج املعتمد يف هذه الدراسة إىل تقسيمها إىل 
حاولت  فيه اإلجابة عن  تساؤل طرح يف عنوان البحث وهو ابن باديس واجملتمع اجلزائري 

 حالة اتفاق أم اختالف؟ 

كان دراسة تفصيلية عرضت فيها جمالس التذكري على معايري التفسري أما الفصل األول ف
 ومعايري الصحافة ومعايري تنزيل اآليات القرآنية على الواقع لكي أصنفه إىل أي منها ينتمي

 .فكان عنوانه  جمالس التذكري بني التفسري والصحافة

ىل ثالثة مباحث قسمته إ، البعد المعرفي للدرس الدالليأما الفصل الثاين املوسوم 
ويف املبحث الثاين ، تعرضت يف املبحث األول للدرس الداليل يف املوروث الفكري العريب

والثالث  تتبعت الدرس الداليل يف اللسانيات احلديثة من البنوية وهتميفها للمعىن إىل التصورية 
 .وإعالئها للمعىن وجعله قمة الدرس اللغوي

ل االستعارية وأبعادها الداللية في مجالس الحقو : أما الفصل الثالث الموسوم
ثمرت فيه نتائج أحباث ال يكوف وجونسون حول االستعارة لتطبيقها على جمالس تاسالتذكير 

والبحث عن احلقول ، التذكري وحماولة معرفة النسق التصوري الذي يفتغل وفقه ذهن ابن باديس
 .الداللية ال ي تفكل معجمه اللغوي

البحث ، و ع للبحث يف األدوات اللغوية من صرف وتركيب وأساليبوأفردت الفصل الراب
وحماولة البحث عن األدوات احلجاجية ال ي يتوسم ، عن األبعاد الداللية لالختيارات األسلوبية

الحقول النحوية وأبعادها الداللية في  :فكان العنوان. هبا ابن باديس حتقيق الغاية اإلقناعية
 .مجالس التذكير

وأحلقتها بفهرس . ث خبامتة أمجلت فيها أهم ما وصلت إليه الدراسة من نتائجوختم البح
لخص عرّفت فيه وأردفتها مب. موضوعاتللفهرس فهرس لآليات القرآنية مث و  للمصادر واملراجع

 .وأهم حماورها باللغة العربية واللغة االجنليزية واللغة الفرنسية لرسالة مبضمون ا
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 :ةالمصادر والمراجع المعتمد

فقد اعتمدت . واإلحاطة جبّل جزئياته، ته النهائيةوحماولة ميّن إلخراج هذا البحث يف صور 
 ، فكريا وشكليايف إجنازه على جمموعة من املصادر واملراجع سامهت يف إثراء البحث 

، أما املصدر األول املعتمد عليه يف الدراسة فهو جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري
 .م عبد احلميد بن باديسوآثار اإلما

االستعارات ال ي ، أما املصادر ال ي وجهتين يف طريقة تطبيق املنهج فهي كتابات اليكوف
واالستعارة يف ، وكتاب االستعارة يف اخلطاب إللينا مسينور، االستعارات ال ي تقتل، و حنيا هبا

 .اخلطاب السياسي للبوعمراين

فاعتمدت ، التساؤل املطروح يف الفصل األخري ووجدت ضال ي يف الكتب الرتاثية ملعاجلة
بعض اللغويني احملدثني مثل و  على الكتاب لسيبويه ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين

 ...البالغة فنوهنا وأفناهنا لفضل حسن عباس والنحو العريب ملهدي املخزومي

هلذا البحث أن يرى  ومل يكن، وال يّدعي أحد الكمال مهما كانت منزلته ومرتبته العلمية
أدام اهلل  -األستاذ الدكتور رابح دوب: النور لوال فضل اهلل أوال مث توجيهات األستاذ املفرف

وال .فله كل الفكر والتقدير واالحرتام .دعمه املعنويو  وإرشاداته العلمية -علمه ونفعنا به
بالنصيحة والتوجيه  ميكنين أن أنسى الفضل الذي أكرمين به أساتذيت الذين مل يبخلوا يوما

صالح خديش الذي واألستاذ الدكتور  ذهبية بورويسوالدعم وعلى رأسهم األستاذة الدكتورة 
أكرمني بتوجيهاته اللسانية فكان نعم المرشد و  أسهم بشكل واضح في ضبط العنوان

الفكر أيضا موصول إىل كل موظفي مكتبة كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية ويف و.والموجه
 .محمود بن زغدةمتهم الدكتور مقد

، كما ال يفوتين أن أشكر أعضاء اللجنة املناقفة الذين جتفموا عناء قراءة هذا البحث
 .لتصحيح أخطائه وتقومي اعوجاجه فلهم مين الفكر اجلزيل
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وأن يتقبل عملي هذا خدمة ، وأخريا أسأل اهلل التوفيق والسداد واملزيد من العلم النافع   
 .واحلمد هلل رّب العاملني .وينفعين به وطلبة العلم للغة العربية
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بقدر ما كانت ،مل تكن تفسري القرآن تأليفا وكتابة من جمالس التذكري غاية ابن باديس  -
باجلزائريني من حالة البؤس  غايته االنطالق من القرآن الكرمي ليكون املصدر الرباين للخروج

 .والفقاء ال ي يعيفوهنا إىل حياة السعادة واهلناء

يظهر املعجم االجتماعي متداخال مع املعجم الديين يف النص، من خالل النماذج ال ي  -
وال ي ُيصّر ابن باديس على إظهارها يف كل مرة تعليما ، هي من صميم اجملتمع اجلزائري

 .وتفهيما للجزائريني

قبل االستعمار هو اجلهل والبد من حماربة  -يف الفكر الباديسي–دو األول للجزائريني الع  -
ومن التصرفات ال ي كانت سائدة يف اجملتمع وال ي تعرب عن . اجلهل قبل حماربة املستعمر

حالة اجلهل ال ي سعى ابن باديس ورجال الفكر واإلصالح إىل حماربتها هي جعل الوساطة 
 . نزال األضرحة املقام الذي ال تسمو إليه من التعظيمبني العبد وربه وإ

القرآن "فرؤية ابن باديس تنطلق من مبدأ عام أو ميكننا أن نسميه منهج حياة وهو  -
، ولذلك فهو يطل من القرآن "صالح العالمإالكريم هو الحل األنجح واألمثل في 

من خالله العقل الكرمي على العامل بعني ثاقبة ومنهج موضوعي وعلمي صارم يعمل 
 .للوصول إىل احلل

حقل العبادات هو أقل احلقول دوارانا يف جمالس التذكري، مرّد ذلك إىل أّن عناية ابن  -
باديس منصبة على مقاصد العبادات ، ال العبادات يف حد ذاته وهو املطلوب فعال من 

 ".وما بعث إال ألمتم مكارم األخالق"قال  املسلم والرسول 

صالح هو املعجم احملرك لفكر ابن باديس، وتنبثق عنه بقية املعاجم يعد معجم اإل -
 .واحلقول، من معجم ديين وعقائدي واجتماعي

 

بالوقوف على البنية التصورية لفكر ابن باديس وانطالقا من استعارته الكربى ال ي يسري يف  -
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ف وجونسون عنها اليكو  فلكها بقية استعاراته ،هذه االستعارة هي احلياة رحلة كما عرب
يف اجتاه أفقي ،مث يتحول املسار "ـب "إىل النقطة" أ"ولكنها رحلة مزدوجة تنطلق من النقطة 

متوقفا على نوع املسار األفقي إن كان مستقيما أو معوجا  األسفلإما إىل األعلى أو 
 .فيمثل املسار العلوي اجلنة واملسار السفلي النار

برج العلماء إىل أرض البسطاء ليحملهم معه إىل ابن باديس استطاع بذكائه أن ينزل من  -
 درجة من الرقي قد خطط هلا مسبقا ، إذن فرسائله مدروسة وليست عفوائية يرميها بدقة 

إذن فكل كالمه وأسلوبه واختياراته اللفظية والرتكيبة وانزياحاته واستعاراته   لتصيب اهلدف، -
ه ابن باديس من هنضة يىل ما يطمح إلليست صدفا ولكنها وعي وانتقاء للوصول باملتلقي إ

 .وجتديد

اختريت عن قصد ،لغاية تعليمية ولتذليل األفكار وقولبتها يف كل اختيارات ابن باديس ، -
 .ذن فاالختيار االستعاري هنا يعد أداة تعليميةإشكل مألوف عند املتلقني ،

وية ، إلقناع اجملتمع وظف ابن باديس كل األدوات احلجاجية املمكنة العقلية والنقلية واللغ -
 .اجلزائري بالنهضة ، والثورة على األفكار القدمية

التزال أعمال ابن باديس يف حاجة إىل الدراسة والبحث، والتنويع يف زوايا النظر إليها  -
 .بتخري املناهج ال ي تتيح لنا الغوص يف إنتاجه الفكري والعملي
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 الصفحة رقمها السورة اآلية
 ُِإيَّاَك نـَْعُبد 242 5 الفاتحة 
 َِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيت...    18 851 البقرة 

         "، 55 212 البقرة 

    َِقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُِّن َلُكْم َكِثيًرا ِممَّا   يَا َأْهَل اْلِكَتاب
 252 85-85 المائدة   ..ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتابِ 

   قًا ِلَما بـَْيَن يََدْيِه ِمَن َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ
 42 41 المائدة اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ 

  ََما فـَرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلى رَبِِّهْم ُيْحَشُرون 21 األنعام  

                       51 55 األنعام 

  ََوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرَآُن أِلُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بـََلغ 42 81 األنعام 
  ِإنَّا َأنـَْزْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيًّا  -الر تِْلَك َآيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن

 42،255 2-8 يوسف َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ 

  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتَـّبَـَعِني
 815 801 يوسف َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما 

  ُْر َما بَِقْوٍم َحتَّى يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهم  56 88 الرعد ِإنَّ اللََّه اَل يـُغَيـِّ
  َِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُون 866 1 الحجر 
 نَُه َوَلُهْم َما َيْشتَـُهونَ َوَيْجَعُلوَن ِللَِّه اْلبَـَناِت ُسْبَحا  225 56 النحل 
  ِنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن يـَْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأقْـَومُ إ 42 1 اإلسراء 
  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َآيـَتَـْيِن َفَمَحْونَا َآيََة اللَّْيِل... 86 82 اإلسراء 
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  ِْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء ُكالًّ نُِمدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء م
 222 20 اإلسراء رَبِّكَ 

  اَل َتْجَعْل َمَع اللَِّه ِإَلًها َآَخَر فـَتَـْقُعَد َمْذُموًما َمْخُذواًل 285 22 اإلسراء 
 َْواَل تـَْقتُـُلوا َأْواَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكم.. 22 22-28 اإلسراء 
   َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد

 28 26-25 اإلسراء  ...(63)ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل 

  ُْأولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُـُّهم... 244 56 اإلسراء 
  َعَثَك رَبَُّك َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يـَبـْ

 240 61 اإلسراء َمَقاًما َمْحُموًدا

  ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن
َنا ِبِمثْ  َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئـْ  42 801 الكهف ِلِه َمَدًداتـَنـْ

   ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّْحَمُن
 25 15 مريم ُودًّا

  َنا ِفي الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثـَُها َوَلَقْد َكَتبـْ
 285 805 األنبياء ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ 

 َناَك بِاْلَحقِّ َوَأْحَسَن تـَْفِسيًرا  44 22 الفرقان َواَل يَْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجئـْ
  َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْن يَذَّكََّر َأْو

 254 52 الفرقان َأرَاَد ُشُكورًا

  َأيُـَّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق  َوقَاَل يَاَوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد
 866 81 النمل الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبينُ 

  َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوقَااَل اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَلَقْد َآتـَيـْ
 202 85 النمل ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنينَ  َفضََّلَنا َعَلى َكِثيرٍ 
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 َأيُـَّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق  َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل يَا
 200 85 النمل الطَّْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبينُ 

  ْنَساَن ( 2)َآَن َعلََّم اْلُقرْ ( 1)الرَّْحَمُن  50 2-8 الرحمن  ( 6)َخَلَق اإْلِ
 َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا 242 20 المزمل 

 َْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسون  258 25 المطففين ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي َذِلَك فـَ
  ُُّصُحِف ِإبـَْراِهيَم ( 11)ُحِف اأْلُوَلى ِإنَّ َهَذا َلِفي الص

 22 81-81 األعلى  (11)َوُموَسى 

  ٌر ْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكِّ  61 22-28 الغاشية َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطرٍ ( 21)َفذَكِّ

  ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ
(2)...  51 5-8 لقالع 

 َوفَاِكَهًة َوَأبًّا  45 28 عبس 
  ٍْنَساَن َلِفي ُخْسر  50 2 العصر     ِإنَّ اإْلِ
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي برواية حفص عن نافع-

 الكتب: أوال

  .م، دط4002-هـ 1241دار احلديث، القاهرة، . أمحد بن علي:  ، تحاالتقان في علوم القرآن .1

. بقلم طه جابر العلواين يف التقدمي. عملر حسن القيام: حبث يف نظرية التفسري: أدبية النص القرآني .4
 . 4011، 1ط، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

اجمللس العاملي للثقافة، دط، . منال خسرو:  تر. نصري الدين الطوسي  :أساس االقتباس في لمنطق .3
 . دت

 . قيس إمساعيل األوسي، بني احلكمة، بغداد، د ت، دط:  والبالغيينأساليب الطلب عند النحويين  .2

دار توبقال للنفر، . عبد اجمليد جحفة وعبد االله سليم:  تر. جورج اليكوف: االستعارات التي تقتل .5
 . الدار البيضاء

، 4002لنفر، عبد اجمليد جحفة، دار توبقال ل: جورج اليكوف ومارك جونسن، ترمجة ،االستعارات التي نحيا بها .2
 .4ط

املركز القزمي للرتمجة، . عماد عبد اللطيف، خالد توفيق:  تر. إلينا مسينو:  االستعارة في الخطاب .1
 . 1، ط4013

دار الكتاب العريب، . حممد بن مسينة:  أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس .8
 . 4012، 1اجلزائر، ط

:  عالقة الخصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية األسلوب و النحو، دراسة تطبيقية في .2
 . 1م، ط1288ه، 1202حممد عبد جرب، دار الدعوة، 

 . 1222، القاهرة، مكتبة النهضة املصربة. أمحد الفايب : األسلوب .10

دار . نصر الدين الطوسي:  سليمان دنيا، شرحه:  ابن سينا، تح:  اإلشارات والتنبيهات .11
 . 3املعارف، دت، ط
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 . ، دط4000، عامل الكتب، القاهرة، ول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرباألص .14

خمتارات : إطالالت على النظريات اللسانية والداللية في النصف الثاني من القرن العشرين .13
، 4014، "بيت احلكمة"اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون. معربة بإشراف عز الدين جمدوب

 . دط

عامل املعرفة، اجلزائر، . إعداد وتصنيف عمار طاليب: عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره اإلمام .12
 .0م، ط4102دار ابن حزم، لبنان،

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . مصطفى عبد الفايف:  ضبطه وصححه:  امرئ القيس .15
 . 5م، ط4002-هـ1245

، دار الفكر دمفق، بريوت، فكر املعاصردار ال. محيدة النيفر: اإلنسان والقرآن وجها لوجه .12
 . 4000، 1ط

دار / كيحل مصطفى، منفورات االختالف، اجلزائر:  األنسنة والّتأويل في فكر محّمد أركون .11
 . 4011 1األمان، املغرب، ط

ميفال أرّليفية، حممد خري حممود البقاعي، الكتاب اجلديد :  البحث عن فرديناند دوسوسير .18
 . 4002، 1ط( نانلب -بريوت)املتحدة، 

:  عناية. حممد بن يوسف الفهري بأيب حيان األندلسي الغرناطي:  البحر المحيط في التفسير .12
 ، دط، 4010، دار الفكر للطباعة والنفر، بريوت، . صدقي حممد مجيل

 . هـ1212، 2ط، مكتبة التوبة، الرومي : بحوث في أصول التفسير ومناهجه .40

 . هـ1212، 2الرومي، مكتبة التوبة، ط  :بحوث في أصول التفسير ومناهجه .41

، 14دار النفائس، األردن، ط. فضل حسن عباس -علم المعاني -البالغة فنونها وأفنانها .44
4002 . 

عامل الكتب . راغني بوشعيب، البنى التصويرية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم .43
 . 1ط، م4011، احلديث
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عماد عبد حيي، دار دجلة، عمان، : ي دراسة فنيةالبنى والدالالت في لغة القصص القرآن .42
 . 4002، 4األردن، ط

دار توبقال للنفر، الدار . عبد االله سليم: مقاربة معرفية–بنيات المشابهة في اللغة العربية  .45
 ،4001البيضاء، املغرب، 

م، أمحد عبد الغفور عطار، دارالعل: ت. إمساعيل بن محاد اجلوهري: تاج اللغة وصحاح العربية .42
 . 3م، ط1282-هـ1202للماليني، بريوت، لبنان، 

أمحد عبد الغفور عطار، دارالعلم، : ت. إمساعيل بن محاد اجلوهري: تاج اللغة وصحاح العربية .41
 . 3م، ط1282-هـ1202للماليني، بريوت، لبنان، 

، 1ط، اجلزائر، دار هومة. فضيل دليو : 8194-9241تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة .48
4012 

سعيد بنكراد، املركز الثّقايف العريب، :  أمربتو إيكو، تر:  الّتأويل بين الّسيميائيات والّتفكيكّية .42
 . 4002، 4املغرب، ط

املركز الثقايف العريب، الدار . حممد مفتاح: -استراتيجية التناص –تحليل الخطاب الشعري  .30
 . م1224البيضاء، 

 . 1، ط4001سسة املختار، القاهرة، ، مؤ . علي أبو املكارم:  التراكيب االسنادية .31

 . سيد قطب، دار الفروق، دط، دت:  التصوير الفني في القرآن الكريم .34

اعتىن . عبد احلميد بن باديس:  تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير .33
-ه1234رمي، اجلزائر، دار الرشيد للكتاب والقرآن الك. به وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبد الرمحن حممود

 .4م، ط4011

 . 1238، 1ط، مصر، املطبعة البهية، 40ج، فخر الدين الرازي : التفسير الكبير .32

 . 4، ط1222منفورات كلية اآلداب، منوبة، . محادي صمود:  التفكير البالغي عند العرب .35

يل خالد خلاألصول و االتجاهات  -التفكير الداللي في الدرس اللساني العربي الحديث .32
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 . م4014/هـ1233، 1هويدي، الدار العربية للعلوم ناسرتون، بريوت، لبنان، ط

. ياسي األيويب:  حتقيق وتقدمي. اخلطيب القزويين:  تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع .31
 . م4004-هـ 1243، 1املكتبة العصرية سيدا، بريوت، ط

منفورات عالمات، . نية عبيديم  :9124التمثيل الداللي للجملة منوال جاكوندوف .38
 . 4013، 1مكناس، املغرب، ط

عامل الكتب احلديث، . إبراهيم مصطفى حممد الدهون:  التناص في شعر أبي العالء المعري .32
 . 1م، ط 4011األردن، 

عبد العزيز بن عبد الرمحن   :-دراسة وتطبيق–تنزيل اآليات على الواقع عند المفسرين  .20
 -هـ 1248، 1ط، الصادرة عن جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي 2القرآنية سلسلة الدراسات . الضامر

 . م4001

مجعها أبو أسامة عمر   :9112-9191الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني .21
 . 1ط، م4011-هـ 1234، دار الفجر. خلفة

 . م4002 هـ، 1245املكتبة العصرية، بريوت، . مصطفى الغالييين  :جامع الدروس العربية .24

، (ط-د)، السعودية، الرياض، دار عامل الكتب، 1ج، القرطيب : الجامع ألحكام القرآن .23
4003 . 

مازن صالح حامد  :جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية .22
 . 4011، دط، اجلزائر، عامل األفكار. مطبقاين

، 1244دار ابن حزم، بريوت، لبنان، . لسامرائيفاضل صاحل ا :الجملة العربية والمعنى .25
 . 1، ط4000ـ

دار . عقيلة حسني : جهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة الحديث الشريف .22
 4014، 1ط، الوعي

 . هـ 1324 -هـ 1314، (ط-د)، (ن-د)، احلْنبلي النًّْجدي  :حاشية مقدمة التفسير .21

أمحد : تر. باتريك شارودو:  كتاب نحو المعنى والمبنى  عن–الحجاج بين النظرية واألسلوب  .28
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 . 4002، 1دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط. الودرين

دار . حممد سامل األمني طلبة -بحث في بالغة القد المعاصر-الحجاج في البالغة المعاصرة .22
 . 4008، 1ط، الكتاب اجلديد املتحدة

منفورات املكتبة العصرية، لبنان، . العبد عبد اللطيف حممد:  تح. الفكهاين  :حدود النحو .50
 . م، دط1212

، 1دار العصماء، سورية، ط. عمارية حاكم:  الخطاب اإلقناعي في ضوء التواصل اللغوي .51
 . م4015

، اجلزائر، دار احلكمة. عمر بلخري -دراسة تداولية –الخطاب الصحافي الجزائري المكتوب  .54
 . دط، 4002

صادق يوسف الدباس، دار أسامة للنفر والتوزيع، األردن،  دراسات في علم اللغة الحديث، .53
 . 4014، 1عمان، ط

 . دار احلديث، القاهرة، دط، دت. عبد اخلالق عظيمة:  دراسات ألسلوب القرآن الكريم .52

 . 1222، 4دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية  ط. حلمي خليل:  دراسة لغوية ومعجمية .55

 . 1288، 4الراجحي، دار النهضة العربية، بريوت، ط  عبده:  دروس في المذاهب النحوية .52

عماد بن خليفة الدايين / عقيد خالد محودي العزاوي –دراسة تطبيقية  –الداللة والمعنى  .51
 . م 4012ه ـ  1235، 1دار العصباء، دمفق، سوريا، ط . البعقويب

حممود : رأه وعلق عليهق. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين: دالئل اإلعجاز .58
 . م1224هـ  1213، 3شركة القدس، ط. حممد شاكر

منفورات احتاد كتاب . عبد الباسط لكراري :مفاهيم وآليات االشتغال –دينامية الخيال  .52
 .1، ط4002املغرب، 

، 2ط، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب. حممد مفتاح  :(تنظير وإنجاز)دينامية النص  .20
4010 . 
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 . دت، دط، بريوت، دار صادر، كرم البستاين: حتقيق وشرح: ديوان النابغة الذبياني .21

 1243، 3حممد يوسف جنم، دار صادر بريوت، ط :  حتقيق وشرح:  أوس بن حجر ديوان .24
 . 1212 -هـ

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . أمحد حسن سبج:  قدم له وشرحه:  ديوان ذي الرمة .23
 . 1ط م،1225-هـ1215

، نادي الرتقي باجلزائر-املنعقد مبركزها العام – سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .22
 . دار الكتاب اجلزائري

 . 4014، 1مسعود بودوخة، بيت احلكمة، ط :  السياق والداللة .25

، 1ط، األردن، عمان، دار الفروق. جعفر العالق يعل -دراسات نقدية –الشعر والتلقي  .22
1221.  

املؤسسة الوطنية . تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح والتربية في الجزائر .21
 . 1282، 2ط، اجلزائر، للكتاب

صالح الدين :  الظاهرة الداللية عند علماء العربية الدامى حتى نهاية القرن الرابع هجري .28
 . 1م، ط4008-ه1242ف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان منفورات االختال. زرال

، 1ط، بريوت، الكتب العلمية دار، . تح، زغلول سالم وطه اجلاجري. ابن طباطبا:  عبارة الشعر .22
1252 . 

عني ، دار اهلدى. عبد العزيز فياليل : -مرحلة التحصيل والتكوين –عبد الحميد بن باديس  .10
 . دت، دط، اجلزائر، مليلة

مازن  : تقدمي وترمجة. أندري ديريليك: إلصالح وزعيم القوميةعبد الحميد بن باديس مفكر ا .11
 . 4013، اجلزائر، عامل األفكار. بن صالح مطبقاين

م، 4001-ه1241دار الفكر، عمان، األردن، . فاضل السامرائي: تأليفها وأقسامها-العربية .14
 . 4ط

رات احتاد الكتاب منفو . منقور عبد اجلليل: أصوله ومباحثه في التراث العربي–علم الداللة  .13
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 . 4001العرب، دمفق، 

  4008دار الكتاب اجلديد املتحدة، . حمي الدين حمسب: فخر الدين الرازي منوذجا: علم الداللة عند العرب .12
 .1ط

 . 5م، ط1228أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، :  علم الداللة .15

، ة حممد خيضرجامع. عبد القادر رحيم: -أهميته وأنواعه–العنوان في النص االبداعي  .12
 . 4008، بسكرة

الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، . األزهر الزناد:  فصول في الداللة مابين المعجم والنحو .11
 . ، دط4010دار االختالف، اجلزائر، 

عبد الرمحن بدوي، دار الفؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، :  تر. أرسطو:  فن الخطابة .18
 4، ط1282

 . مكتبة األجنلو املصرية، دط، دت. إبراهيم محادة:  تر. أرسطو: فن الشعر .12

بيت . خليفة بوجادي: مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم-في اللسانيات التداولية .80
 . 4م، ط4014 ، احلكمة، اجلزائر

 ذ. 4010، 1دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط. مصطفى غلفان:  في اللسانيات العامة .81

 . 1، ط1222املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، . مهدي املخزومي:  نقد وتوجيه في النحو العربي .84

 . 4002، 2ط، لبنان، بريوت، دار املعرفة. الفريوزآبادي : القاموس المحيط .83

حممد متويل الفعراوي، مجع املادة العلمية، منفاوي غامن جابر، كتب احلواشي  :قصص األنبياء .82
 . ، دار الكتب العلمية، بريوت، دط، دت1اب والسنة، م ج مركز الرتاث خلدمة الكت:  وراجعها

دار الكتب العلمية، بريوت، . عبد احلليم بن عيسى: القواعد التحويلية في الجملة العربية .85
 . 1، ط4011لبنان، 

دار القلم، دمفق، . ، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداينقواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عزوجل .82
  .5م، ط4014-ه1233
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دار ، 1ج، حسن بن علي احلريب : -دراسة نظرية تطبيقية–قواعد الترجيح عند المفسرين  .81
 . 1222، 1ط، الرياض، قاسم

دار املسرية، بريوت، . اغناطيوس كراتفوفسكي:  تعليق وتقدمي. عبد اهلل بن املعتز:  كتاب البديع .88
 . 1284، 3ط

دار املسرية، بريوت، . غناطيوس كراتفوفسكيا:  تعليق وتقدمي. عبد اهلل بن املعتز:  كتاب البديع .82
 1284، 3ط

 . 1288، 3عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلافنجي، القاهرة، ط :  تح:  الكتاب سيبويه .20

عبد السالم هارون، مكتبة : ت. أبوبفر عمر بن عثمان بن قنرب سيبويه سيبويه: الكتاب .21
 . 2م  ط4002ـ-ه1245اخلاجني، القاهرة، 

 . 1م، ط1222مكتبة لبنان، . حممد علي التهانوي  :ات الفنون والعلومكشاف اصطالح .24

اعتىن به وخرّج أحاديثه . أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمفري اخلوارزمي:  الكشاف .23
 . 3م، ط4002-ه1230خليل مأمون شيما، دار املعرفة، بريوت، لبنان، :  وعّلق عليه

دار . كرمي عبيد علوي:  سفة المسلمين في ضوء اللسانياتكليات المعرفة الّلغوية عند الفال .22
 . 1، ط4013األمان، الرباط، 

 . . م، دط1228-ه1212مؤسسة الرسالة، بريوت، . أبو البقاء الكفوي:  الكليات .25

، 4002ـ1241:  بكر عبد اهلل خورشيد:  -دراسة في القرائن -اللبس في النحو العربي  .22
 . دط

دار / بريوت، دار صبح. خالد رشيد القاضي: ضبطه وعلق عليه. ابن منظور : لسان العرب .21
 . م4002/ه1241، 1ط، الدار البيضاء، إديسوفت

. حممد رحايل:  تر. نعوم تفومسكي:  من التفسير إلى ما وراء التفسير -اللسانيات التوليدية .28
 4013، 1دار الكتاب اجلديد، ط

:  - مفاهبم وأمثلة -إلى البرنامج األدنويمن النموذج  ما قبل المعيار  اللسانيات التوليدية .22
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 . 1م، ط4010/ هـ1231عامل الكتب احلديث، اربد، لبنان، : مصطفى غلفان

 . م، دط 1212دار الثقافة، القاهرة، . ، متام حساناللغة العربية معناها ومبناها .100

. ن حمسبحمي الدي: التحقق دراسة في النسبية اللغوية بين الفرضية -اللغة والفكر والعالم .101
 م،0991مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 

/ هـ1230، 1جون لوسنري، حممد العناين، دار جرير، عمان، األردن، ط:  اللغة واللغويات .104
 . م4002

سينا للنفر، . طارق النعمان: س المعرفي للعلمياللفظ والمعنى بين األيديولوجيا والتأس .103
 .1القاهرة، ط

، 3املكتب اإلسالمي ط. حممد بن لطفي الصباغ: تفسيرال واتجاهاتلمحات في علوم القرآن  .102
 . بريوت، م1220-ه1210

املكتبة اجلامعية األزارطية، . نور اهلدى لوشن: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي .105
 . األسكندرية، دط، دت

-1241، الرياض، مكتبة املعارف للنفر والتوزيع. مناع القطان : مباحث في علوم القرآن .102
 . 3ط، 4000

 . 1، ط4014خليفة بوجادي، بيت احلكمة، : محاضرات في علم الداللة .101

عبد السالم عبد : حتقيق، ، ابن عطية األندلسي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .108
 . م1223 -هـ 1213، لبنان، دار الكتب العلمية، 1: ط، الفايف حممد

، 1ط، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، حممد عابد اجلابري : مدخل إلى القرآن الكريم .102
4001 . 

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة، . عبد اجلبار بن غريبة:  مدخل إلى النحو العرفاني .110
 . 1، ط4010

مستويات الدرس اللغوي في تفسير مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير لإلمام ابن  .111
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 ، 4015، 1ط، ترب املمارسات اللغوية يف اجلزائرمنفورات خم. عبد احلفيظ شريف  :باديس

. جاسم حممد عبد العبود : -دراسة في ضوء علم اللغة الحديث -مصطلحات الداللة العربية .114
 دت، دط، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية

، 1ط، حممد أمطوس : تر. ماريا ترييز اجلابري :المصطلحية النظرية والمنهجية والتطبيقات .113
 . دت

مؤسسة . محيد مطيع العواضي: - قضاياه النظرية والتطبيقية –اجم اللغوية المعاصرة المع .112
 . م1222، 1العفيف الثقافية، ط

دار . حممد صّديق املنفاوي:  تح. علي بن حممد السيد الفريف اجلرجاين:  معجم التعريفات .115
 . الفضيلة، دط، دت

ر العربية للموسوعات، بريوت، الدا. أمحد مطلوب:  معجم المصطلحات البالغية وتطورها .112
 . م4002ه، 1241، 1لبنان، ط

-ه1203اجملمع العلمي العراقي، . أمحد مطلوب:  معجم المصطلحات البالغية وتطورها .111
 . م، دط1283

مؤسسة الرسالة للنفر . حممد مسري جنيب اللبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية .118
 . والتوزيع، بريوت، لبنان، دط، دت

مؤسسة ، 1ج، عادل نويهض : لمفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرمعجم ا .112
 . 1283، لبنان، 4ط، نويهض الثقافيًّة

عبد القادر ملهريي ومحادي : تر:  دومينيك منغتو -باتريك شاردو .معجم تحليل الخطاب .140
 . 4008دار سيناترا، املركز الوطين للرتمجة، تونس، . صمود

. عبد السالم هارون:  ت( ه 325)احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  أبو:  معجم مقاييس اللغة .141
 . م 4004ه ـ  1234. ط. إحتاد الكتاب العرب، د

-ه1204عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، : حتقيق. فارس ابن: معجم مقاييس اللغة .144
 م، 1281
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اللطيف حممد  عبد: حتقيق وشرح. ابن هفام األنصاري:  مغني اللبيب عن كتب األعاريب .143
 . 1، ط4000الكويت، . اخلطيب

نعيم :  ضبطه وكتب حوامفه وعلق عليه. أبو بكر حممد بن علي السكاكي:  مفتاح العلوم .142
 . 4م، ط1281 -ه1201دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . زرزور
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 البحث يف البنية التصورية البن باديس استنادا إىل كتابه جمالس يسعى هذا العمل إىل
 .التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،منطلقا من فكرة أنه استطاع التأثري يف اجملتمع اجلزائري إجيابا

نتيجة واقعية ملموسة متثلت يف التواصل اجليد بني ابن  ،فكرتني أوهلما انطلقت من
ائري ، وحتقق التفاعل املثمر بني أفكاره واستجابتهم هلا، أما الثانية باديس وأفراد اجملتمع اجلز 

فقد بثتها الفكرة األوىل، فتحقق التواصل اجليد يوجب أن النسق التصوري املتحكم يف إنتاج 
، فماهي اخلصوصية واآلليات والداللة عند ابن باديس وجمتمعه واحد(  التحقق اللغوي)اللغة 

 ا النجاح؟ال ي فّعلها لتحقيق هذ

ألجل الوصول إىل إجابة عن التساؤالت املطروحة ،اعتمد البحث على إجراء احلقول 
الداللية والبحث عن البعد االستعاري يف نصوصه للكفف عن بنيته التصورية وفق نتائج 

ومن مثة يف .اللسانيات العرفانية، ومدى تأثري هذه البىن االستعارية يف تفكل العامل من حوله
 .لبىن التصويرية املسيطرة على ذهن اجملتمع اجلزائريتغيري ا

خلص البحث إىل نتائج أمهها أن ذهن ابن باديس يسيطر عليه الفكر اإلصالحي املنبثق 
 .وقد فعل كل األدوات العقلية والنقلية واللغوية لتحقيق ذلك" القرآن هو احلل" من فكرة 

 يف النص ، من خالل النماذج ال ي هي يظهر املعجم االجتماعي متداخال مع املعجم الديينف
من صميم اجملتمع اجلزائري وال ي ُيصّر ابن باديس على إظهارها يف كل مرة تعليما وتفهيما 
للجزائريني ، مع عناية أكرب لتصحيح العقيدة ال ي هي أساس قوهتم، وال ي يرجوهنا ليتحرروا من 

 .قيود املستعمر
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Cet œuvre vise à chercher dans la structure conceptuelle d’Ibn Badis 

basée sur son ouvrage intitulé « مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير », à partir de 

l’idée qu’il était capable d’influencer positivement la société algérienne. 

Ceci  est basé sur deux idées principales; la première idée est le 

résultat concret et réel représenté par la bonne communication entre Ibn 

Badis et le peuple algérien, et l’interaction prolifique entre ses pensées et 

leurs réponses. Tout cela nous amène directement à la deuxième idée car 

l'établissement d'une bonne communication implique qu'Ibn Badis et sa 

société aient le même motif conceptuel qui contrôle la production de la 

langue et de la signification. Alors, quelles sont les spécificités et les 

mécanismes qu'il avait utilisé pour réaliser ce succès? 

 Afin de répondre aux questions posées, cette recherche était basée sur 

la création de champs lexicaux et sur la recherche de la dimension 

métaphorique dans ses textes pour en révéler la structure conceptuelle 

basée sur les résultats de la linguistique cognitive, et l'effet de ces structures 

métaphoriques dans la formation du monde qui l'entoure ; également dans 

l'évolution des structures conceptuelles qui dominent l'esprit de la société 

algérienne. 

Cette recherche a conclu trop de résultats; le plus important que 

l'esprit d'Ibn Badis était dominée par la pensée réformiste dérivée de l'idée 

qui dit: « le Coran est la solution » et il a utilisé tous les outils mentaux et 

linguistiques ainsi que ceux dérivés du saint Coran et de la Sunna afin d’y 

parvenir. Par conséquent, les dictionnaires sociaux et religieux semblent 

être emmêlés dans son livre, et cela se voit à travers des exemples tirés du 

cœur de la société algérienne qu’Ibn Badis tient à montrer chaque fois et 

continue d’enseigner et de clarifier aux Algériens, Avec une plus grande 

attention à la correction de leur croyance qui est la base de leur force, cette 

dernière est recherché afin de se libérer des chaînes  de colonisation.  

 

 

 

 



الفهارس  
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.................................. 

 

Summary: 

This work aim to take a look at Ibn Badis' conceptual structure based 

on his book titled ( مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ) starting from the idea 

that he was able to influence the Algerian society positively. 

This is based on two main ideas; the first one is a real and concrete 

consequence represented by the good communication between Ibn Badis 

and the Algerian individuals, and the prolific interaction between his 

thoughts and their response. All this leads us directly to the second idea; 

because the establishment of a good communication implies that both Ibn 

Badis and his society have the same conceptual motif that controls the 

production of language and significance. So, what are the specifics and the 

mechanisms that he used to achieve this success?  

In order to answer the asked questions, this research was based on 

making lexical fields and seeking the metaphoric dimension in his texts to 

reveal its conceptual structure based on the cognitive linguistics results, and 

the effect of these metaphoric structures in shaping the world around him; 

also in changing conceptual structures that dominate Algerian society’s 

mind. 

This research concluded too many results; most importantly that Ibn 

Badis’ mind was dominated by the reformist thought derived from the idea 

that says: “the Quran is the solution” and he used all the mental and 

linguistic tools and also the ones derived from the holy Quran and Sunnah 

in order to achieve that. By consequence, both social and religious 

dictionaries seems to be tangled in his book, and it’s shown through 

examples from the heart of the Algerian society which Ibn Badis insist on 

showing every time and keeps teaching and clarifying to Algerians, with a 

greater care to correcting their creed which is the base of their strength, this 

latter is being looked for to be free from colonization chains.                  

 


