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رئيس التحرير: املدير املسؤول:    
الدكتور حسن الطالب الدكتور البش1 التهايل   

هيئة التحرير

دة.رابعة سوسا4 د.مصطفى مامو4 علوي   
د.عبد املجيد الزه1  د. م. اسليJن بحاري   

الهيئة االستشارية

د.أحمد الهاشمي د.صالح أزوكاي   
دة.بديعة الطاهري  د.محمد الحاVي   

د.أحمد شايب د.عز الدين بونيت   
د.عبد الرحيم حيمد  Zد.محمد خطا  

د.محمد حفييض  د. محمد ناجي بن عمر   

أن تكون املادة العلمية أصيلة وd يسبق نرشها كال أو جزءا؛• 
أن يتقيد الباحث بأصول البحث العلمي؛• 
أن ترتاوح كلJت البحث ما بn 3000 و 6000 كلمة؛• 
أن تكون املادة مصححة تصحيحا نهائيا خالية من األخطاء املطبعية.• 
أن تثبت الهوامش أسفل كل صفحة مرتبة بشكل تسلسيل؛• 
أن يرفق البحث بـ:• 

ملخص يف حدود 100كلمة باللغتn العربية واإلنجليزية مع بيان الكلJت املفاتيح؛. 1
إذا كانت املادة مرتجمة ترفق بها نسخة من النص األصيل مع ثبت مصدره؛. 2
موجز الس1ة العلمية.. 3

تخضع األبحاث للفحص العلمي.• 
 • ansaqtaqafia@gmail.com :تبعث األبحاث عىل الربيد اإللكرتو4 للمجلة
املواد املنشورة باملجلة تعرب عن آراء أصحابها.• 
انظر الرشوط التفصيلية إلعداد املقاالت يف ذيل العدد.• 

رشوط النرش يف املجلة:
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 ◊9 يف الثقافة والهوية: رهانات البحث العلمي يف الدراسات الثقافية باملغرب  

 ◊ Sمالمح من الشخصية الرتابية األمازيغية السوسية يف الكتابات الكولونيالية الفرنسية: ب
21 ليوبولد جوستينار و روبb مونطان  

 ◊39 الطوائف اليهودية بجنوب املغرب؛ مراسالت وشهادات  

 ◊16 لَُة: أَِدلَُّة اللََّهِب َعَىل بَْعِض ِطَباعِ الَْعرَِب   االْصِطالُء والصِّ

 ◊77 الحيل السوسية:  الروافد والخصائص وطرق الصياغة  

 الرواية العربية يف سياق ما بعد االستع~ر:◊ 
89 الذات بS نسق االمتثال وأفق املقاومة؛ «واحة الغروب» لبهاء طاهر �وذجا  

 ◊107 من س~حة العربية التوسع يف املعنى: تذكb املؤنث أ�وذجــا  

 فهم النص القرآ� وتأويله بS املدارس األصولية: ◊ 
115 من مغالق النّص إىل انفتاح الدالالت  
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 ◊133 حدود التأويل يف منهاج البلغاء لحازم القرطاجني؛ ُمْقَرتَُح قراءة  

 ◊143 ثوابت املرشوع النقدي لدى محمد مفتاح  

 القارئ وإنتاج املعنى: قراءة يف توظيف الشاهد الشعري ◊ 
161 لدى محمد املختار السويس من خالل كتاب «اإللغيات» 

 ◊179 الشعر امللغز عند املرغتي والرسمو¨؛ مقاربة بنية اللغز وأنواعه وآلياته ووظائفه  

مقدمة كتاب دليل ُروتْلِْدْج للدراسات النقدية للخطاب؛ ◊ 

 ◊221 دراسة تحليلية نقدية لظاهرة االحتكاك يف الرتجمة اىل اللغة العربية 

 ◊241 مذكرات حول املسbة الخرضاء، أيام زمان؛ الفتح املبS محمد الصديق معنينو 

 ◊249 ورقة تعريفية ®خترب األنساق اللغوية والثقافية 




