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ذاخلصائصذالصوتوةذللهجةذترارة

*أ.ذجوالليذبنذيشو

ذملخصذالدراسة:

ماٌقضقعمحبٌمعقداغلمإلحدىماظؾففوتماظعوعقيماىزائرؼي،مومػلم ػذا
م متؾؿلون،مTrara) ترارةهلفي مبقالؼي مظؾفزائر ماظغربل ماظشؿول مأضصك ميف )

مدردًممررحًمعـمخالظف ماظؾففوتماظعوعقي،مطؿو صقفمإذؽوظقيماظػصقكمو
ماٌكورجم محقٌ معـ ماظؾففي مأصقات مسؾك مررأت ماظيت ماظؿغـقـقـرات أػـؿ
مإديم ماٌؼورعماظصقتقي مأرجلتمعقضقعماألصقاتماظصوئؿي،مو مضد واظصػوت،مو

مدراديمأخرىمعلؿؼؾي.

ذبنيذالفصحىذوذاللهجاتذالعاموة:

مو ماظػصقك مضضقي ماظؼماظؾففوتإن مأػؿ ماىدل،معـ متـري ماظيت ضوؼو
ماظؽـريمعـم ميفمزـ مو ماظعربقي، ميفمزبؿؾػماظؾالد ماظؾغي مبنيمسؾؿوء واٌـوضشي
ماظعربقيم معـ مظقلًمإالماسبطورو ماٌعوصرة مايقي مأنماظؾففوتماظعوعقي ػمالء

ؿقزمبوظؾقـ،موماظرروغي،موماظعفؿي،معـقطي،مصقرةمتؿاظػصقك،مصفلمردؼؽيم
صققح،مالموريمسؾكمضقاسد،مأومأصقل،مصوددةمعـماظؽالمماظعربلماظػصقحماظ

مم0المميؽـماظؽشػمسـمضقاسدػو،مووصػمحؼوئؼفو
ماظِغراعؤرقؼل،م ماظـظوم مصؼدت مألغفو مبؾغوت، متلؿقؿفو مسؾؿقو الجيقز
معـماظؾغيماألم،موػلمراطدةمخوعؾي م.م0مواظؼوعقسماألدودلماظذيمتلؿعريػؿو

م مظغي ماألخرى ماظؾؾدان معـ مشريػو مأو ماظعربقي ماظؾالد ميف ميفمصفل مجدا ضوصرة

                                                 
 جوععيمعلؿغوٍ-ضلؿماظؾغيماظعربقيمومآدابفوم*
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اظؿعؾريمإالميفماجملوالتماظؾلقطي،مطؿومأغفومصؼريةمصؼرامذدؼداميفمعػرداتفو،م
مظؾقدؼٌماظعوديمصؼط،م ماظؽؾؿوتماظضرورؼي معـ مسؾكمأطـر والمؼشؿؿؾمعؿـفو

أدوظؾقفومومععوغلم وػلمصققمذظؽمظغيمعضطربيمطؾماالضطرابميفمضقاسدػومو
مم.م3أظػوزفو،مومهدؼدموزوئػماظؽؾؿوتميفمذيؾفو

شريمأنمػذاماظظـمسـدماظؾعضماآلخرمظقسمإالمدرابومخداسو،مومحفففؿم
ميفمذظؽ:

ؼلؿققؾمسؾكمأؼيمذبؿقسيمبشرؼيمتشغؾمعلوحيمذودعيمعـماألرضمأنمم-0
مبوظؾففوتم ماالدؿعوغي مأن مطؿو معقحدة، مبؾغي ماًطوب مهلفوت ميف هؿػظ
موذظؽم مظألرػول، ماظػصقك ماظعربقي متؾؼني مررق مهلني معـ ممتؽــو اظعوعقي

مأوجفممب ماظطالبمإدي مظػًمغظر مو ماظعوعقي، مبفقوطؾ ماظػصقك مػقوطؾ ؼورغي
مو مػذام االئؿالف، مألن مبقـفؿو، ماظصالت متؾقون مبفدف ماالخؿالف، أوجف

اظقاضعماٌزدوجماظذيمغعقشفمميؾلمسؾقـومأنمغؿفـدمظقصػفمعـمبوبماالسرتافم
ماظ ماظؾغقؼي مبوٌودة مؼلؿفون مأن مؼـؾغل مصال ماظعربل، ماظؾغقي ماٌقدان يتمبغـك

تشرتكمصقفومذيقعماظؾففوتماظعوعقيمايوظقيمظؽقغفومربؾقظيميفمصقرتفومسـم
األصؾماظػصقح،مصؽؾمعومػقمعشرتكموأصقؾميفمغػسماظقضًمصفقمعـماظرتاثم
اظؾغقيماظذيمجيىماالحؿػوزمبف،مبؾمايٌمسؾكمادؿعؿوظفمضؾؾمشريهمذرطم

ماظػصقك معؼوؼقس معع مؼؿػؼ مو ماظػصقح، ماظـطؼ مؼقاصؼ مػذامم«م: أن ميؾل
مأنم ماظعربقي مطؾمعؿقدثمبوظؾغي مظؾقاضعماٌزدوجماظذيمؼعقشف اٌقضػماٌؿػفؿ
معـم مظقصػفو مغؿفـد مأن مو ماظؾففوتماظعربقي، مدرادي مسـ ماالبؿعود غؼؾعمسـ

ذ4م»بوبماالسرتافمبغـكماٌقدانماظؾغقيماظعربل.

ماظؾوحـنيماظؾغقؼنيمأحدمم-0 ماظؽـريمعـ ميفمغظر ماظؾففوتماظعوعقي إنموجقد
مت مو متطقر، مػذاموجقه مميؾل مو ماظػصقك، ماظعربقي ماظؾغي مهدؼٌ مو طقؼر،

مؼؿػفؿقام مأن ماظعوعقي مو ماظػصقك، مبوظؾغي ماٌشؿغؾني ماظؾغقؼني مسؾك اٌقضػ
ميفم مصفق ماظعربقي، مبوظؾغي معؿقدث مغػسمطؾ ميف ماظؼوئؿي ماظؾغقؼي االزدواجقي
متقجقففو،م مسؾك مؼعؿؾقا مأن مو مصصقح، مو مسوعل، معؿقدث مغػلف اظقضً
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ماظزخؿ مادؿـؿور موتؾؼكمموحيلـقا ماظػصقك، مظؾعربقي مإشـوء مصقفو اٌقجقد
ميفم مآدابفو مو ماظعربقي، ماظؾغي معدردل مو مععؾؿل، مسوتؼ مسؾك معؾؼوة اٌلموظقي
ميفمخدعيم متلكريه مادؿقعوبف،مو ماظعؿؾمسؾكمصفؿف،مو ماظقاضع،مو تؼؾؾمػذا
ماظلؾىماألدودلماظذيم مالن ماظػصقك، ماظعربقي ماظؾغي مإتؼونمرالبـو مو صفؿ،

مأ ماظققم معـو ماػؿؿوعوتـومؼلؿدسل معـ معفؿو مجوغؾو ماظعوعقي ماظؾففوت مغعري ن
اظؾغقؼي،مؼؿؿـؾميفمأعرمبلقطمشػؾمسـفماالطـرون،مومذظؽمأغفمالمميؽــومعـم
اظـوحقيماظؾقداشقجقيمأنمغعؾؿمأرػوظـومظغيمعـماظؾغوتمبدونمأنمغراسلماٌؿوعم

معـؾماٌعؾؿم«م: اظؾغقيماظذيمجيقؽقغـومبفمإديماٌدردي،مؼؼقلماظطقىماظؾؽقش
اظيتمحيؿؾفوممؼعؾؿمتؾؿقذهمظغيمبدونماسؿؾورماٌودةماظؾغقؼيماألوظىـمأيماظؾففيـ

طؿـؾماٌفـدسمؼؾينمجلرامسؾكمغفرمبدونمدراديمرؾقعيماألرضماظيتمؼؾينم
موم ماظصقتقي، موصػمػقوطؾفو مو م مإذن ماظؾففوتماظعربقي مدرادي مصؿو سؾقفو،

مإالمعرحؾي مأظلـقو ماٌعفؿقيموصػو ماظرتطقؾقي،مو أوديمتعقــومسـمماظصرصقي،مو
ماٌؼورغي معـممررؼؼ ماألخرى ماظؾغوت متدرؼس مررق مهلني مسؾك ماٌؽوصقي و

ذم5م»سربقيمصصقك،مومشريػوماظيتمغرؼدمتعؾقؿفومظؿالعقذتـو.

مأنمغعريماظؾففوتماظعوعقيمجوغؾومم-3 ماظققم عـماألدؾوبماظيتمتلؿدسلمعـو
ومعـمهلنيمػوعومعـماػؿؿوعوتماظؾغقؼني،مومتقجقفماظعـوؼيمهلو،مأغفوممتؽــ

ررقمتعؾقؿماظؾغوت،مذظؽمأنمسؾؿوءماظؾغيميفمصرغلومضدماػؿدوامبػضؾمدرادوتفؿم
اغفمالمميؽـمتعؿقؿمتعؾقؿماظؾغيماظػرغلقيمظؾطػؾماظػرغلل،مأوماظطػؾماظعربل،م
أوماظطػؾماظلقـقغوظلمبودؿعؿولمغػسماظؽؿى،مومغػسماظطرؼؼي،مومإمنومؼـؾغلم

 substratؾؿفوماظطػؾمأيماظعوعقيمعراسوةماظطؾؼيماظؾغقؼيماظلػؾكماظيتمتع
طؿومم6

اٌلؿقىمجدؼرمبوظؾقٌموماظـظرمبوسؿؾورهمغشوروماجؿؿوسقومظؾـورؼنيم أنمػذام
بفمإذمتمديمدراديمطؾمعـماظػصقك،مومسوعقوتفومإديمصقائدمربؼؼيمبوظـلؾيم

مظمخر.
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ممأنمنؾقمششووتفمسـم معقػقعو،مسؾقـو إنمبنيماظعوعقيموماظػصقكمدؿورا
مظقسمعـ مأنماظعققن، ماظػصقك ماظعزظيممخري مػذه مبنيماظعوعقي مو مبقـفو ؼؼقم

ذ7ماٌقحشي

إنمبنيماظػصقكموماظؾففوتماظعوعقيمتكغسمومتكظػمومووغس،مػؿوممـم4
ماظعؼؾمعـماإلغلونم ماىـسمو مثـوئقي معـؾ معـؾفؿو مواحدة، صصقؾؿونمعـمظغي
ماظػصقكم مػؽذا ماظؾطقػي ميف ماظؿقازن معـ مغقسو مدبؾؼ ماظــوئقي مػذه اظقاحد،

أنمػـوكمػقةمبقـفؿو...مالمؼعينمم: .مصوظؿؿققزمبنيمػذؼـماظقجفني8قوتفووسوع
معلؿؿرؼـم متػوسؾ مو ممتوزج، موضع ماظقجفنيمػق ماظؾغقيمبنيمػذؼـ صوظقضع
ؼمديميفماظعدؼدمعـماألحقونمإديمادؿعؿوالتمظغقؼيممتزجماظػصقكمبوظعوعقي،م
ماظعؾورات،م مو ماٌػردات، مو ماألصقات، معلؿقى ميف مبوظػصقك ماظعوعقي و

م.م9اىؿؾو

مالممـ5 مصوظػرق مصقف، معؾوظغ ماظػصقكمذلء مسـ ماظعوعقوتماظعربقي مبعد إن
ؼزالمضؽقالمومأنماظؽـريمعـماألظػوزماظعوعقيمظقلًمإالمأظػوزوممصصققيمررأتم
سؾقفومتغرياتمسدؼدةمعـمسبًمومإبدالمومضؾىمومزؼودةمومحذف،مصؿومغراهم

وماٌػردات،معـمتغقريميفمغطؼمبعضماألصقات،موميفمتراطقىمبعضماظصقغم
وتغقريماظؾـقي،مومضقاسدماالذؿؼوق،وماىؿع،موماظقصػ،موماظـلى،مومشريػوم
مأصؽورػؿم ماظؿعؾريمسـ ماظـوسمإدي محوجي مغؿفًمسـ مضؽقؾي مصروق مإال مػل عو

مغزوسفؿمإديماالضؿصودميفماظؽالم.مبلفقظيموموضقح،مومعـ
دمأغفومالمإنماظـوزرمإديمأعرماظؾففوتماظعوعقيماٌكؿؾػيميفماظؾالدماظعربقيمجي

تشؽؾمظغوتمعلؿؼؾيمبوٌعـكماالصطالحلموماظعؾؿلمظؽؾؿيمظغي،مظؽـفومتؿػوسؾم
مصفلمعرتؾطيمبفو،ممفوععماظؾغيماظػصقكماألم،مملمتؾؿعدمسـ معؾققزو ابؿعودا

ماظعربلم ممبعدغفو ماظعؿقؼي مبـقؿفو ميف مربؿػظي متؾؼك مسـفو، معلؿؼؾي ظقلً
مذاألصقؾ،معـمػذهماظؾففوتمهلفيمعـطؼيمترارة.
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ميفذمبنطقةذترارة:التعر

"مػلمتؾؽماٌـطؼيماٌشرصيمسؾكماظؾقرماألبقضماٌؿقدطممترارةإنمعـطؼيم"
يفمأضصكماظشؿولماظغربلمظؾفزائرمتـقصرمبنيمسدةمعـكػضوتمعـفومعـكػضم
مرواصدهم مو متوصـي، موادي مشربو، ماٌغربقي ماغؼود مو مزظقػي مدفقل واديمطقس،

مو مصالودـ، مجؾول متؿكؾؾفو مجـقبو معقؼؾح موادي مدقديممذرضو، مو توجرة،
مػل:بينمعـريم مضؾوئؾ مذبؿقسي معـ مصؿؿشؽؾ ماظؾشرؼي مترطقؾؿفو مأعو دػقون،
موبينمعلفؾمومبينمسوبدمومبينمخالدمومبينمواردقسموموهلوصيماظغرابي.

م" مإحؿقاء مايؼقؼلمترارةإن مؼعينماٌػفقم مال ماظؽقعقي مضؾوئؾ معـ مظعدد "
م مترارة مأغفمعـماٌؿؽـمأنمؼؽقنمغػقد مبقد ماجملؿقسي معـمهلذه ضدممشؾمجزء

عدشرةميفمصرتةمععقـيمضؾؾماظؼرنماظلودسمسشر،مومطذظؽمبينمزغودـموعلريدةم
م.01ومجؾوظي

عـذماظؼرنممترارةومسؾكمسؽسمعومػقمععروفمصننماظؿلؿقيماظيتمهؿؾفوم
اظلودسمسشرمالممتفدمسظقؿومعـمسظؿوئفوميفماظػؽرموماظدؼـ،مصظروفمغشلتفوم

ومرجوهلومألولمعرةمإالميفمسؼدممرةتراشوعضيمذبفقظي،موعوموردمايدؼٌمسـم
م ماظقحدة ماظغربمم0548عقـوق مظشؿول ماظعربقي مو ماظرببرؼي، ماظؼؾوئؾ بني

ماظقظلماظصوحلمدقديمسؾدماظرريونم ماٌغربماظشرضلمهًمظقاء اظقػراغل،مو
م.00اظقعؼقبلمحملوربيماالدؾونماٌؼقؿنيمبؿؾؿلون

مسرشم مومترارةو م:" ماٌقؾل معؾورك مؼؼقل مطقعقي مبطقن معـ طقعقيممبطـ
طـريةماظعدد،مذييماظشعقب،مملمؼؽـمهلوميفمضدؼؿماظدػر،مومالمحدؼـفمذطرميفم
مشـؿ،م مرسوة مأصقوبمصالحي،مو مطوغقا مإمنو رؼودي،مومالمحظمعـمغؾوػي،مو
مبطقن:م مثالثي مػل مو مايطى، مو ماظؾنب، مصقفو مؼؾقعقن مأدقاق وأصقوب

ؾدماٌمعـمغدروعي،مصغورة،بينمؼؾقل،مومأصكوذػؿمطـريةمعـفؿ:مبـقسوبدمضقممس
م.00بـمسؾلمعقارـفؿمدقػماظؾقرمعـمغوحقيمأرذؼقلمومتؾؿلونم"

هؿؾماٌـطؼيمأصقالمأعوزؼغقيمغظرامظقجقدمدسوئؿمثؼوصقي،مومأغرتوبقظقجقيم
المزاظًمهوصظمسؾكمامسفوماألصؾل،مومؼؿفؾكمذظؽميفمأمسوءمبعضماظـؾوتوتم



 

 14 

ؾفوماإلغلونميفمعـؾمتقغقغًمَأِزؼر،مَأٔعرؼقمومأمسوءمبعضماألدواتماظيتمؼلؿعؿ
م معـؾمأجدؼق ماظققعقي مبعضم–َأضاللم–حقوتف مطذظؽمأمسوء أذؾويم،أرصونمو

ماألعوطـمعـؾمتقزاشـ،توصلقت،تووؼي،زاؼؾق،زاشق،أزشودة.
موم ماألضقام، مو مظؾفققش، مممرا مايضوري متورخيفو مرقؾي ماٌـطؼي ذؽؾً
مصفرم معـذ مسؾقفو متعوضؾً ماظيت ماظعلؽرؼي مايضورات مو ماظؿفورؼي، اظؼقاصؾ

م.03ورؼخاظؿ
ماظؿزاوجمايضوريمسربماظعصقر،محقٌم مبػعؾ تعربًماظؼؾوئؾماألعوزؼغقي
ماظدرادوتم مو ماظـؼوصي مسؿً مو ماٌـطؼي مغقاحل ميف ماإلدالم ماٌرابطقن غشر
مطؿوم ماظؼؾوئؾ متقحقد ميف محومسو مدورا ماإلدالعل ماظدؼـ مظعى مضد مو اظدؼـقي،

ماهلالظقي مايؿؾي مبعد مخوصي مبوٌـطؼي مسربقي مضؾوئؾ مسدة محقٌمادؿقرـً ،
ماٌغربم متـؿوب مطوغً ماظيت ماٌزعـي ماالضطرابوت مػالل مبين مضؾوئؾ اشؿـؿً
مسؾكمغصرتفوم مؼعؿؿدون ماألدسقوء مطون مو ماظؿؾ، مأرجوء مصوغؿشرتميف األودط،
وجيوزوغفومبوإلضطوسوتمومحؼماىؾوؼي،مومتذطرماظرواؼوتمأنماظعربمبلطقام

قيمومزغوتيمغػقذػؿ،مومطوغقامؼؿقدعقنميفمربقسفو،مصضعػمدؾطونمضؾوئؾمطقع
ماألعقالم ممبـقف ماظعربل ماظعـصر متؼقؼي ميف مدوػؿقا ماظذؼـ ماظعرب مدطقة أعوم

م.04اظطوئؾيمومأراضلموادعيمومتلؾقؿفمعقاردمطـرية
ومضدمحصؾماغصفورمبنيمبدومزغوتيموماظعربماظرحؾماظؼودعنيمعـماظشرقم
بػضؾمتشوبفمسوداتفؿ،مصؿعربًماٌـطؼي،مومطوغًماظؾغيماظعربقيمسوعؾموحدةم

م ماظدوظيمبني مسفد ميف مبقـفؿو ماظؿزاوج مػذا متدسؿ مضد مو ماظعرب، مو اظرببر
مدوظيم ماظؿصوظىماظذيمبـقًمسؾكمدسوئؿف اإلدرؼلقيمحقٌماصؾحماظؿؼورعمو

م.05األدارديمػقمسـقانماظقحدةموماإلغصفورمبنيماألغلوبموماظلالالت
ومٌومضعػمغػقذماٌلؾؿنيمبوألغدظسمأخدمأػوظلماذؾقؾقو،مضررؾي،مشرغوري،م

ماظعربلموشريػ ماٌغرب معؿففنيمسبق مأرضفؿ مؼغودرون ماإلدؾوغقي ماٌدن معـ و
سؼدمعقـوقماظقحدةمم0548هًمضغقطمومضلووةماإلدؾونماٌلقققنيموميفمدـيم

ظؼؾوئؾمررارةمهًمظقاءماظقظلماظصوحلمدقديمسؾدماظرريونماظقعؼقبلمحملوربيم
مراؼسم.موميفمعـؿصػماظؼرنماظلودسمسشرمادؿقدي06اإلدؾونماٌؼقؿنيمبؿؾؿلون
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ماألتراكمسؾكماٌـطؼي،م ماظعـؿوغقنيمصؿقاصد مبودؿ ماىزائريمسؾكمتؾؿلون بوذو
مواخؿؾطقامبلؽوغفومصؿداخؾًماظؿؼوظقدموماظعوداتموماعؿزجًماظؾففوت.
م مسوم محؿك ماألتراك مسفد ميف مظـدروعي مدقودقو متوبعي ماٌـطؼي م0845زؾً

مبعدمتلدقسماألعريمسؾدماظؼودرمسومم مؼضؿماهوم0839حقٌماغػصؾًمسـفو دا
ضؾوئؾمبينمواردقس،مبينمدفؾ،مبينمعـريمووضعفومهًمضقودةمخؾقػيمظفم

م مثقرة ماحداث ميف ماظؼؾوئؾ مػذه مدقديمم0845وذورطً مذبزرة معقزتفو اظيت
م.07ابراػقؿمجبؾوظي

مدؽونم مسون ماظؼودر، مسؾد ماألعري مادؿلالم مو مابراػقؿ مدقدي مذبزرة بعد
طوتماالحؿاللمسؾكماٌـطؼيمعـموؼالتماإلدؿعؿورماظػرغللمحقٌمأضدعًمدؾ

معصودرةماعالطفؿموماراضقفؿ،مومدؾطًمسؾقفؿمأغقاعماظعذاب.
ذوركمأػوظلماٌـطؼيمومضووعقاماالدؿعؿورماظػرغللمبؽؾماظقدوئؾمصؽوغًمععرطيم

ثؿماذؿؾوطوتمععماظعدوميفمذفرمأبرؼؾمدـيمم0956ماٌشفقرةمجقؼؾقي 08صالودـ
م)ععرطيمصالودـماظـوغقي(.م0957

هلوماألعوزؼغقيمذؽؾًمرقؾيمتورخيفومايضوريمممرامإنمعـطؼيمترارةمبلصق
ظؾفققشموماألضقامموماظؼقاصؾماظؿفورؼي،موماظربوروتماظعلؽرؼيماظيتمتعوضؾًم
سؾقفومعـذمصفرماظؿورؼخمصوعؿزجًمبفومأظلـمعؿعددةمبدءمبوظؾغيماظعربقيمعـذم
ماٌـطؼي،مإديماظؾغيم مبنيمضؾوئؾمػذه اظػؿحماإلدالعلماظيتمطوغًمسوعؾموحدة

ؾوغقي،موماظرتطقي،موماظػرغلقي،ممصوغعؽسمذظؽمسؾكمهلفؿفوميفمزبؿؾػماإلد
معلؿقؼوتفو،مومخبوصيماظصقتقيمعـفو.

ذاخلصائصذالصوتوةذللهجةذترارة:ذ

عـماًصوئصماظعوعيماٌؿعؾؼيمبلصقاتمهلفيمترارةمأنمبعضفومضدمؼصقؾفم
معـ معـمذاظؿغري مبوظؿققل ماظصػي مغوحقي معـ ماظؾعضماآلخر مو ماٌكرج، غوحقي
ةمإظلماظرخووة:مأومعـماهلؿسمإديماىفر،مأومعـماظرتضقؼمإديماظؿػكقؿ،ماظشد

 وغقجزمأػؿمػذهماًصوئصمصقؿومؼؾل:م
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 ـذالتحولذمنذالرخاوةذإىلذالشدة:1

 محؾم مُصؼدتمو ماظرتارؼي ماظؾففي ميف ماٌطؾؼي ماجملفقرة ماظرخقة اظظوء
ميفمعـؾمضقهلؿ:ربؾفومصقتماظطوءماظشدؼدماٌفؿقسماٌطؾؼم

مْرفِرم)ْزَفر(مَكوِومِذَقوِلمؼِرصِدمِممِذَؽوِومْرَفِرمْظم-
مرَػِرم)ُزْػْر(مَعومِؼِدَخِؾمٔبنيمْظَقِؿمِومْرػِرمٔشرِيمْظِقدِخمم-
مِزؼـمُرم- مؼِغقؼْؽ مِوَل مْراَلؼِؾ مداَؼِر مَدْصؾفمِفمْظقاِد مغقَّاِر مَؼِغقؼْؽ ًَمَل مِح ْػؾَف

مْرالؼِؾم)ٔزِؾم(مِتشقِفمْظْػعوَؼِؾم
 مإديمصقتم ماظذيمؼؿققلميفماظؾففي مظصقتماظذال مطذظؽمبوظـلؾي و

ماظدالماظشدؼدميفمضقهلؿ:
ـِمم- مٔدؼِىم)ٔذِئِى(مٔدؼِىمِحالِلمٔدؼِىمِحراِممَتِرُكمِحَل
مِدغقِبم)ذغقب(ممَشمِؼِلَؿِغَػِرمَزامِدمِدغقِبممِعم-
 وغػسماظشقهمؼـطؾؼمسؾكمصقتماظـوءماظذيمتؿغريمصػؿفمعـماظرخووةم
مم09صقـطؼمتوءمإديماظشدة

مِؼِقَرِتم)َؼِقَرث(ممْلمطّونمَؼِقرِثمعومِؼٔؾقُعقم -
مِتؼقِؾم)ِثؼقــؾ(ممممم-فم)ثالثـــي(مممممِتالِت -

ماظؾـقؼي ماألصقاتماألدـوغقي متػلريمهقل مأصقاتمذدؼدةم01وميؽـ م00إدي
متـؿؼؾم مأن ماظقلر معـ مألن ماألصقات متطقر ميف موأثرػو ماظلفقظي مغظرؼي وصؼ

مم00األصقاتمعـماظرخووةمإديماظشدة
 مصقف)اىق مرخووة مال مذدؼدا مؼـطؼ ماظؾففي ميف ماىقؿ مصقت مأن ؿمطؿو

ماظؼوػرؼيمإذامطونمذبوورامظصقتمعـمأصقاتماظصػريمعـؾ:
ًِمم- مضزاَِّر)جزار(.مضزاَِّرمِومَؼِؿَعشَّمِبمِوَرِقمظَّْػ
ُضقِز)جقزمعـمصعؾممُضقِزمِسَؾمِسُدوْكمٔجقعوِنمِومَعومِتُؼِقِشمِسٔؾقِفمُسِرَؼوِنمم-
ممجوز(
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ماديم مصؿؼؾى ماظصػريؼي مظؾزاي ماٌدبر مبوظؿلثري مزبرجفو مسـ تلخرتماىقؿ
ماظؼوػرؼي مبوىقؿ مذؾقفي محـؽقي مودط ميفممg03 جقؿ معقجقد ماظـطؼ وػذا

04اظؾففوتمايدؼـيمومخوصيميفمصعقدمعصر،مأوميفمبعضمعـورؼماىزائر
م.

مالتحولذمنذاجلهرذإىلذاهلمس:ـذ2

ظلـمدؽونمترارة،مصقؿققلمؼعدمصقتماظضودمعـماألصقاتماظـؼقؾيمسؾكمأ
ذعـؾ:ممعـمصػيماىفرمإديمصػيماهلؿسمصقـطؼمروء

ـِمِومِذِؿَؽمممممم- مْرَرِبـٔلم)َضَرَبينم(ممْرَرِبـٔلمِومِبَؽمِدَؾْؼ
مْرَقْؽم)إضقؽ(مٔكمَؼْؽَؿِرمَظْؽمْظَفِؿمْرَقْؽمُلمم-
مغوْطم)َغَفَض(ممممًَمْطَػِرمِومغومْطمَؼِلَؿِغَػِرممِحم-
 طؿومتؿغريمصػيماظؾوءميفماظؾففيمعـماىفرمإديماهلؿسمصقؿققلمإديمغظريهم

مبم) مبوظرعز ماألوربقي ماظؽؿوبي ميف مإظقف مؼرعز ماظذي ماظطوءمم05م(Pاٌفؿقس بؿلثري
مؼؾؾيمسـماظظوء،مأوماظضودميفمضقهلؿ:اٌفؿقديمدقاءمأطوغًمأصؾقيمأومعـ

مِبَقْطم)أبقض(م-بقَطـيم)بقضي(م-ْرِربـف
مْرَؾوِبم)َضَؾوِب(

ذ:ذـذالتحولذمنذاهلمسذاىلذاجلهر3

 :ماظؼوفميفماظؾففيمعفؿقس،مذدؼد،معػكؿميفمضقهلؿ
مْظَؼْطم–ِعَؼَؾِؼممْظَػوِرمِعَؼَؾِؼمِممِزَػِرمْظَؼْطمم-
مْضٔؾقِؾم-َضِرَدِحمِرَدِحمَعِرَدِحمْضٔؾقِؾمٔغقَّفمَعومَؼِرَبِحمَضم-
 مصقـطؼمضوصومعـؾم06شريمأغفمؼؿققلمعـمصػيماهلؿسمإديمصػيماىفر

مُضرَّاِب.مم-ْضَؿِر)مضؿر(م-ُضـُِدوِلم)غؾوتمذقطل(م
 م ماهلؿسمإدي مصػي معـ مؼؿققل ماظؾففي مصقتماظلنيميف مأن صػيمطؿو

دابِزميفمداَبِسم-اىفرمبؿلثريمصقتماظدالماجملوورمظفمصقـطؼمزاؼوميفمعـؾ:م
ممبعـكمٓداِقمأيمدبوصؿممم
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ماظصقتقيميفمذظؽمأنماظلنيمحرفمعفؿقسمواظدالمحرفمذبفقرم واظعؾي
مصؽرػقاماًروجمعـمحرفمإديم

حرفمؼـوصقف،مصؼربقامأحدػؿومعـماآلخرمأبدظقامعـماظلنيمزاؼومألغفومعـم
07أخؿفوميفماظصػريمومتقاصؼماظدالميفماىفرمصقؿؿوثؾماظصقتونمزبرجفو،مو

م.
 ؼؿققلمصقتماظصودميفماظؾففيمعـمصػيماهلؿسمإديمصػيماىفرمصقـطؼمم

مبصقتماظدالميفمعـؾ:م معؿؾقسي مطوغًماظصود مإذا مػذا اشرسميؾؼمزاؼو،مو
مؼزدقمبوظزايمسقضماظصود. م.ؼزدق
مم08َزِسرتم)َصِعرت(م-)َصـــــَدَمم(مممممممِزَدِممِسؾقفم-َضِزدؼِرم)َضِصدؼر(ممممممممم-

معرصقضم مصقتل مغلؼ ماجملفقرة مبوظدال ماٌفؿقدي ماظصود متؿوبع مسـ انر
وإلزاظيمػذاماظؿـويف،مومبعٌماالغلفومموماظؿقاصؼمبنيماٌؿؿودنيمأبدظًماظصودم
زاؼومألنماظزايمتشرتكمععماظصودميفماٌكرج،موميفمصػيماظصػريموماظرخووة،م

ماىفرمصؿفوغسماظصقتونمسـمررؼؼمإدغوءماظصودمعـماظدالموتماخلماظدالميف
موجعؾفؿومذبفقرؼـ.

ذالتحولذمنذالرتقوقذإىلذالتفخوم:ذ-4

 ؼؿققلمصقتماظلنيميفماظؾففيمعـمصػيماظرتضقؼمإديمصػيماظؿػكقؿمصؿـطؼم
مإذامجوورمأحدماألصقاتماظؿوظقي:مم09صودًا
معوَرِصم)عورس(م-  َشِرِصم)َشِرس(مِخطوكمْظَغِرِصمٔفمَعوَرِصممم-اظـراء:م
مِؼَكَصِرم)خيلر(مم   ْرؿِعمِؼَكٓصِرمْرؾِعممم-اًـوء:م
مْضَصِؿم)ضلؿم(مم-اظؼوف:م

ماٌطؾؼم ماٌلؿعؾل ماظصود مغظريه مظصوحل مادؿػوظف مسـ ماظلني مصقت دبؾك
ميفماظـطؼموماهودػؿوم ماظؿلثريمظؿؼوربفؿو يفمصػيتماظرخووةموماهلؿس:مومػذا

ماظصقتلمملمدبؾمعـفمأؼيمهلفيمعـماظؾففوتمايدؼـي
 مطؿومؼػكؿماظالمميفماظؾففيميفمحوالتمعـفو:م
مز(معـؾ:-ص-ض-إذامطونمعلؾقضومبلحدماألصقاتماٌطؾؼيم)طم
مَؼْطَؾِىم-مَرالِبممَرالَّبمؼطؾىمومِعراُتمتَصَدِقمممممم-م
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مأِصؾ –َبِصَؾممتْؽَؾِرمْظَؾِصَؾمِومَتِرَجِعمِلمأِصَؾمم-
مْرؾقِعم)ِضؾقع(م–َرْؾَؿيم)زؾؿَف(مم-
 :مُؼػكؿمصقتماظراءميفماٌـطققماظرتاريميفمايوالتماظؿوظقي
مإذامطونمعؿؾقسومحبرطيمرقؼؾيمؼؿؾقػومصقتمعػكؿمعـؾ:م
مَراِصم)َرْأِس(معٓلمومِؼَقَجِعمٓراِصمْطاَلِممَغوِسمِؼم-
مِتؼَراِصمم- مِو مْظْكؾزه مِف مْظَػوِؼَده مٓراِص مِعَلوَدْؽ مِف مْظَػوِؼَده م-َراِصممَعِش

متؼَراِص.
م31إذامجوورتمأحدمأصقاتماالدؿعالء

مِرَرِؾمِبمِرَرِؾمِومَلمِتَعَطِؾم
مْرُروم)َزِرِو(-ُعِغَرِف-ِرَصوِصم-ْخِرروِلم

مْرِرَبـفم)ضربف(م-
مإذاطوغًمدوطـيمودؾؼفومصؿح:

مِصَؾِرمِؼِدَبِر.
مِؼِرَبِح-عِرَدِح-ْضِرَدِحممْضِردِحمَعِرَدِحمضؾقِؾمٔغقيمَعومَؼِرَبِحم

مَعِردقْطم)غقعمعـماظـؾوت(-ـورَسِرَسم-
مأومجوورمصقتماظطوءماٌػكؿ:م-

َـّمْظَػِرروِصمِممَحْؽمرَّاِصم مَصِرروِصمم)صرروس(مممتَف

ذالتأثريذباحلذفذوذالتدهولذوذاالبدال:ذ-5

ؼعدمصقتماهلؿزةمعـمأذؼماألصقات،مألنماسبؾوسماهلقاءمسـدمصؿقيماٌزعورم
دومتوعومثؿماغػراجماٌزعورمصفلةمسؿؾقيمهؿوجمإديمجفدمسضؾل،مصقصعىماسبؾو

مهؼقؼف،مومبذظؽمتطرمأسؾقفمتغرياتمزبؿؾػيمحبلىمعقاضعفميفماظؽؾؿي.
 ذيفذأولذالكلمةذ
مدبػػمومتلفؾميفمعـؾمضقهلؿ:م-
ًِماَؼَوُممعَومَؼْطَؿِعمٔفماؼَوِممغَومِسمممممم- ماؼَوُمم)أؼوُعُف(مممْظٔؾلمَطِؿَؾ
متؾدلمغصػمحرطيمَواوًامأومؼوءميفمعـؾ:م-م
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ـِمَدعَّؽممممم- ـِمَػؿَّْؽمَواَؼ ـِم)أؼـ(ممممممممَواَؼ مَواَؼ
ـِمَظِؾـَوِتمَعِفُؿقَعيمَحَؿكمْظَؿَؿوِتممممم- ـِم)أممممممممِؼَؿوَؼ مم(ِؼؿَوَؼ
مَوَخرَّم)أخر(–َودَِّنم)أَذَن(مم-
مؼَوَعِسم)أعس(-َؼـَوم)أغَو(مم-
تلؼطماذامطوغًمعؿقرطيمومدؽـمعومضؾؾفومصؿـؼؾمحرطيماهلؿزةماديماظلوطـممم-

مضؾؾفومعـؾم:
مَظِقَؿِؼم)األريؼ(ممممممَظِعِرؼِسمِؼِؿَعَرِسمِومَظِقَؿِؼمَؼِؿفَّرسمممم-
مَظقَِّلم)األول(.ممممممِبمَظقَِّلمِومتَؤظلمِبمتَؤظلمممممَظقَِّلم-
مطؿومهذفميفمظػظمأخمومأخًمإذامأضقػًمصقؼقظقن:مم-
مَخوْكم،مَخوْكم)أخقك،مأخقك(ممممَخوْكمَخوْكمَلمِؼُغرَّكمَصوِحَؾْؽممممممم-
مْطَؾم)أَطـَؾ(مممممممممَغؿَّْطمٔسقـَوِهمممٔدْطَؾمحؼُّمِؼم-
ًَمَتِقَلِىمم- ًَم)أغًم(ممَغوِسمَتْؽلِىمِومِغ مِغ
 ذيفذوسطذالكلمةذ

ُتلٓفِؾمومتؿققلمإديمحرطيمرقؼؾيمإذامطوغًمدوطـيميفمعـؾم
مضقهلؿ:
م)َراِي(م)َرأِي(ممممممممممٔدؼِرمٓرايمٔدمِؼؾَقٔؽقْؽمم-
مْظَػوِسم)اظػــلس(مممممِعَلفَِّؾمْظَػوِسمِفمَؼِدمٓغوِسممممممم-
ًَمؼـِـٔؿـقـِؿمَعوْطاَلهمدِّؼـِىمم- مدِّؼىم)ٔذئـى(مممممِح
محرطيمواّوامأومؼوّءاميفمعـؾ:ُتَؾٓدلمغصػمم-     
ـِمَتِشِؿٔؽممممم- مْظؼَوَؼِدم)اظؼوئد(ممممِؼَؾمَرِرَبْؽمْظَؼوَؼِدمَظَؿ
مَدِقَظِفم)َدَلَظف(م-ِعَقفم)عوئي(ممممم-
 ذيفذآخرذالكلمةذ

مْرعَوِممَػؿَّفمَظِقمطَوِنمِبمْظؿم-تلؼطمحبقٌمالمؼؾؼكمهلومأثرمسبقمضقهلؿ:م
مْظَؿم)اٌوء(.

مِؼَرٓدم- مَجمَضدمعَو مِتَؽِؾمِسَؾمجَورمبَوِتمِبَؾمِسَشمممممم-َجم)جوء(ممممممممٔد ِل
مِسَشم)سشوء(مم
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مومعـماظؿغرياتماظيتمتطرأمسؾكمصقتماظالمميفمػذهماظؾففيمػل:
 ًُمظَؽم مإدؼورفمعـماظؽالمميفمعـؾ:مُضـِؿَؾَؽمٔسقضمُضْؾ

مومطذظؽمإدؼوطمالممألماظؿعرؼػمإذاموضعًمضؾؾمايروفماظؿوظقي:م
م–ماظالم–)اظشني -اظظوء-اظـوء-اظذال-اظزاي-اظلني-اظصود-اظـقن–اظراء
ماظطوء(مممصقؼقظقن:-اظؿوء-اظدال

ميفماظَصِحمأٓصِحمم–َراَجِؾميفماظَراَجِؾمم–آغوِسميفماظـَوِسم
 ..مإبداظفمعقؿومإذامطونمبعدماٌقؿمحرفمذػقيمعـؾ:مامِعَؾوَرِحميفماظَؾوَرِح
 مإبداظؾفمغقغومإذاطونمجبقارمالممأخرىمعـؾ:مَدـَِلَؾفميفمٔدْؾٔلؾي
 ُـ ـَمسقضمَغِق مطؿومؼلؼطمصقتماظـقنمعـمطالممدؽونماٌـطؼيميفمعـؾ:مِح
 معـؾ:م30ُؼَؾٓدُلمعقؿومإذامجوورمصقتماظؾوءم
ـِمبعِدمم- ـِمَبرَّممممَع مَعِؿَؾرَّمعـَِؿـَؾِعِدمممممممممممممممممممممممَع
مَؼِؿَؾِحمحمممَجِؿىمممممممِممَؼـَِؾمَجـِىِممم-َحِؿؾِؾممممَحـَِؾِؾمممم-
 ُؼؾدلمالعوميفمعـؾ:مْشـِؿمْشَؾِؿمممممممممممممَصـفونممَصـفولممممم
 مخيؿػلمصقتماٌقؿميفماظؾففيمإذامجوورمصقتماظػوءمعـؾ:م

مصَوهمٔصلمَصٔؿٔفمِىمِؼَعٔىمَعِعُروُفمِلمَطْؾِىمِؼَعِلمَصوِهمِومَروَظ
 30طؿومؼؼؾىمغقغوميفمعـؾ:ممِعَؿوِعم)غؿوع(مممممِغُكْطمْظنِبمأيمعـُِكِض

ذ.

ذخـاتــمــة

مظؾففي مطؾماًصوئصماظصقتقي متـووظـو محؾؾـومترارةذالمسبلىمأغـو ،مو
درادي،مومهؾقؾ،مومعومذيقعمزقاػرػو،مبؾمإنمػـوكمخصوئصمهؿوجمإديم

متغقرياتم مررأتمسؾقفو ماظؾففي مهلذه ماظصقتقي ماٌـظقعي مأن مػق مإظقف خؾصـو
معـفو:م
أنمايروفماظرخقةماظيتمعومبنيماألدـونم)ماظظوء،ماظـوء،ماظذالم(مضدممـ0

م(م ماظدال ماظؿوء، ماظطوء، م) ماظشدؼدة مبـظريتفو مسقضً مو ماظؾففي ميف صؼدت
مهؼقؼومظؾلفقظيموماظؿقلري.م
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ومأنمصقتماظضودميفماظؾففيمثؼقؾمسؾكمأظلـيماظـورؼنيمبف،محقٌمـمؼؾد0
ماضؿقؾ،مومشوظؾومعومؼـطؼمروء.م

ـمتـؿقـؾماظؾففيمإديماألصقاتماجملفـقرة،موماظشـدؼـدةموػذامراجعمإديم3
ماظيتمتؿطؾىمتقضقحماألصقاتمبعدةم م( م)عـطؼيمجؾؾقي ماظرتارؼي ماظؾقؽي رؾقعي

مررقمعـفوماىفرمبوظصقت.م
ـفيمإديماألصـقاتماٌػكـؿي،مألنمهلومرغيمضقؼيمسؾكماآلذانموـحماظؾـفمـ4

مممومؼالئؿمرؾوعماظؾدو،مومخشقغؿفؿ.م
ـمسدممثؾوتمبعضماألصقاتمسؾكمأحقاهلومعـؾماهلؿزةمصفلمإعومربؼؼي،م5

مومإعومعلفؾي،مومإعومعؾدظي،مومإعومربذوصي.م
معػكؿو،م6 ماٌرضؼ مصقـطؼ مبؾعض، مبعضفو ماٌؿفوورة ماألصقات متؿلثر ـ
مؿقسمذبفقرا،موماظرخقمذدؼدا،موماظعؽسمصققح.مواٌف

ؼدصعـومأالمسبؿؼرػو،مألنممترارةإنماظرصقدماظؾغقيماظذيمتؿؿقزمبفمهلفيم
اظؾففيمالمتؼوسمصالحقؿفومحبلىماظؿؼدم،موماظؿلخرميفماظزعـ،مبؾمحبلىم

مضدرتفومسؾكمأداءمدورػوميفماجملؿؿع.

ذاهلوامش:

ماظؾغيم-0 مربم: سؾؿ مد. ماظعربل، مظؾؼورئ ماظػؽرمعؼدعي مدار ماظلعران ؿقد
م.04 ،ماظؼوػرة،مص:0999ـم0401،م0ماظعربلمط

ذبؾيماظؾلونماظعربل،مذبؾيمدورؼيمظألحبوثماظؾغقؼيمومغشوطماظرتذييمم-0
م مج ماٌقديم0واظؿعرؼى، مسؾد مربؿقد مظؾدطؿقر معؼول مسشر، ماظلوبع ماجملؾد ،

م.85اظػصقكموماظؾففوتمضراءةمجدؼدةمومعالحظوتمص:مم: بعـقان
ماظؾم-3 مم: غيسؾؿ مط معصر ماظـفضيـ مدار مـ موايف ماظقاحد مسؾد مسؾل مـم5د.
م.051م ص:م0970
درادوتميفماظؾغيماظعربقيماظػصقكمومررائؼمتعؾقؿفومد.أغطقانمصقوحمم-4

م.9م ص:م0995م-0بريوتمط.مم–دارماظػؽرماظؾؾـوغلم
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م-5 ماظطقىمم مد. مايدؼٌ ماألصقات مسؾؿ مخالل معـ ماظعربل اظؿصرؼػ
م.00م ص:م0987اظؾؽقشماظطؾعيماظـوغقيم

مغػلفموماظصػقيمغػلفو.م-6
ماٌصرؼيمذاتماألصقلماظعربقيم-7 ماألظػوزماظعوعقي ماٌـعؿمم: ععفؿ مسؾد د.

م.8: صم0970ـمم0390ـمدقدمسؾدماظعولمـمعؽؿؾيماظـفضيماٌصرؼي،ماظؼوػرةم
د.مطؿولمؼقدػمايوجمـمدارماظـشرمظؾفوععقني،مبريوتمم: صؾلػيماظؾغيم-8
م.057م: صم0956
م.7م: ماظؾغيماظعربقيماظػصقكمومررائؼمتعؾقؿفو،مصدرادوتميفم-9
 Nedroma et les Traras , Rénnè Basset Paris Ernest Lerouxمم-01

1901  P 65م
مغػلفموماظصػقيمغػلفو.م-00
ماظـوغلمص:مم-00 مايدؼٌمعؾوركماٌقؾلماىزء مو ماظؼدؼؿ تورؼخماىزائر
م.000
ميفماألػوزؼٍماظـلقؼم-03 ماىزائرؼي متؾؿلون،مسؿورمصدىماظـقرة مظقالؼي ي

ماٌوجلؿري مظـقؾمدرجي مردوظي ممنقذجو، مترارة متؾؿلونمم-ؼزظلمعـطؼي جوععي
م.03:مصم0991
متعرؼىمربؿدمم-04 مجقظقون ماغدظل ماظشؿوظقي:ذورل ماصرؼؼقو متورؼخ اغظر

م:صم0اىزءمم0980اظدارماظؿقغلقيمظؾـشرمم0عزاظلموماظؾشريمبينمدالعي،مط.
م.017
م30فمص:مسؿورمؼزظلماٌرجعمغػلم-05
م67روغلمبودلماٌرجعمغػلفمص:مم-06
ماظؼودر،مامسوسقؾماظعربلمم-07 ماألعريمسؾد اٌؼووعيماىزائرؼيمهًمظقاء
م.060م:ص

مطؾؿؿني:م-08 مسؾك متشؿؿؾ مبربرؼي مطؾؿي ـِ: مَد مصققممأفالمَصالَِّو مبعـك
ممبعـكمضرؼي.مأوسنواسؾكمو
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قاتماظيتمؼؼقلماظدطؿقرمرعضونمسؾدماظؿقاب:م"مصقتماظـوءمعـماألصم-09
م)تؼقؾ(م مثؼقؾ مسبق مبوظؿوء مصقفو مادؿعقضمسـف مو ماظعوعقي ماظؾففي ميف صؼدت
معـوػٍماظؾقٌماظؾغقي،معؽؿؾيماًونلماظؼوػرة،م مو ماظؾغي "اٌدخؾماديمسؾؿ

م.45:صم0985م-0415،م0دارماظرصوسلماظرؼوضمط
مم-01 ماظؾقؿم-اظذال–اظظوء مػق مو ماظعؾقو مإديماظؾـي متلؿكمظـقؼيمغلؾي اظؿوء

مفماألدـونماظعؾقومظؼربفومعـفومومًروجفومعـمضربماظؾـي.اظـوبًمصق
مملمم-00 ماظيتمبنيماألدـون مايروفماظرخقة مإن م" مطوغؿقـق: مجون ؼؼقل

م)مشولم مترارة مو مدؽونماىؾولمعـمعلريدة مبؿؾؿلونمسـد مإالم تصؾحمذدؼدة
تؾؿلون(مدروسميفمسؾؿماألصقاتماظعربقي،مترذييماألدؿوذمصوحلماظؼرعودي،م

م.69:مصم0965ظدرادوتموماظؾققثماالضؿصودؼيمتقغسمغشراتمعرطزما
حقلمعللظيمغطؼمصقتماىقؿمذدؼدامالمرخووةمصقفمأغظر:ماألصقاتمم-00

م ماٌصرؼي ماألنؾق معؽؿؾي ماغقس، مد.ابراػقؿ مم4طم0970اظؾغقؼي م-79ص
م:جونمطوغؿقـقماٌرجعمغػلفمصم-50د.رعضونمسؾدماظؿقابماٌرجعمغػلفمصم

م.95
ماظصقتماظؾغقيم-03 ماظؽؿىمدرادي مسومل مسؿر مزبؿور اظؼوػرةمم-د.أريد
م.09م1مص:م0985م-3ط.

مصقتماظضودمػقماظـظريماجملفقرمظؾطوءم.مم-04
مأغظرمم-05 ماظعربقي: معـمأصقاتماظؾغي مأدودقو مظقسمصقتو عفؿقسماظؾوء

مأغقسماٌرجعمغػلفمص مإبراػقؿ ماظؿقابم45م.اظدطؿقر مرعضونمسؾد ،ماظدطؿقر
م.43م:اٌرجعمغػلفمص

هقلمصقتماظؼوفمعـمصػيماهلؿسمإديمصػيماىفرممحقلمعللظيم-06
مص مغػلف مأغقسماٌرجع مإبراػقؿ مد مغػلفمم87م.أغظر: ماٌرجع مطوغؿقـق جون

م.000م:ص
م.م50ص:م01مذرحماٌػصؾمالبـمؼعقشمسوملماظؽؿىمد.ت.ماىزءم-07
اظصعرتمعـماظؾؼقلمبوظصود،مضولمإبـمدقدة:مػقمضربمعـماظـؾوت،مم-08

مح مأبق مضول م، مصعرتة مؼـؾًمبلرضماظعربمعـفمواحدتف ماظصعرتمممو م: ـقػي
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دفؾل،مومعـفمجؾؾل،مومترذيفماىقػريمسؾقفمدعرتمبوظلني.مظلونماظعرب،م
م.457م:(مصمصذعذرابـمعـظقرمعودةم)

معـمغػسمم-09 ماظصود مأنماظلنيمو ماظلنيمػق مإديمتػكقؿ ماظذيمدسو ظعٓؾ
ومميقؾقنماٌكرجمؼؿػؼونميفماهلؿسموماظرخووةمإالمأنماظصودمصقتمعػكؿموماظؾد

يفمغطؼفؿمإديمايروفماٌػكؿيمألنمهلومرغيمضقؼيميفماألذانمممومؼالئؿمرؾوسفؿم
م.م74م:وخشقغؿفؿ،مأغظرمجونمطوغؿقـقماٌرجعمغػلفمص

ماظـطؼمم-31 مسـ ماظؾلون مإرتػوع مإصطالحو مو ماإلرتػوع مظغي اإلدؿعالء
م ماًوء مػل محروصف مو ماألسؾك مايـؽ مإدي -اظصود-اظؼوف-اظغني-بويرف

مؼؼوبؾماإلدؿعالءماإلدؿػولمومػلمبؼقيماألصقات.-اظظوءم-ضوداظ-اظطوء
ؼؼقلماظدطؿقرمإبراػقؿمأغقس:مإذامجوورتماظـقنماظؾوءمذبوورةمعؾوذرةمم-30

الحظـومأنماظـقنمتؿلثرمبوظؾوءمصؿؼؾىمإديمصقتمأغػلمذؾقفمبوظؾوءميفماٌكرجمػقم
م74م:صقتماٌقؿ.ماٌرجعمغػلفمص

صفقمممكقضمومزبقضمأخدممزبضماظؾنبمميكضفمومميكضفمزبضوم-30
م.009م:(مصمذخذضزبدهماظؾلونمعودةم)


