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ة  تراث لَحِن العَامَّ

 َمْصدراً من َمصادر المعجم التاريخي

 كتورلدَّ ا

 أْحَمد محّمد قدور

 حلبجامعة 

 تمهيد: -1

أأررا ات تتّت ررر ن  لرردل االت ررا     تطرر م ألرراالت التبررلس نلالتلررلديلة اال  ي ررت
هرررل   أد رررل  أا أ ل دت ررررل   ررريت يتبررر  ر اال ا لررررات االأّلبررر ات الن رررن أا ررررق انت

كأررل  ررا  –االتررو اوارراا اتي ررل هررو ت ا دررل االت ررا    هلالتلررلديلة  نلالأ ررللة اال  لرريت
تضم   أيع أل يتّت ر نلالت ت أت ألرللس اتأيرت هرو اال اادرص االبراتيت  -أّ اف

ت  أاس أل يال ظق اال ا س  ا الختالف االأ ير  اااالب هيت ا  الد ايت ااال لاليت  اا 
اأررل يت بررس  ن هررو تطنيررر االأد ررل س اال  لرريت اال  ي ررت اتررو   لرردل االت ررا   اال رر ي

نذالك ال   أت ت ييم التأدل س االّ نيت اال  يأت هو ضاء أل الت    هو  ذا االّب  
أرررت أدرررل س  اوررر  ظ ررر  ذالرررك نبرررا    تي رررت  ررريت ات خرررذ االأرررد س االابررراو أد  رررلت 
ألللررريلت الررر  س االت رررت  ه ررر  الرررا ظ هرررو   الرررلة ك يررر   أت  تطني رررلة  رررذا االأرررد س 

االّ نرو و يأرق ا  ي رق  ات أت ت خرذ  األ دنيت كلدة تار   اترو االر  س االت را   
األأا  ضأت إطل  ل االزأدو اأّطيلتق اال  لهيت  اال   آس  ذا   ي ت إالو اال  ام 
اترررو أدرررل س االّ نيرررت االابررر و اطررر ر تررر ايد ل  ااترررو أااورررف االت ررراييت االرررذيت 

  (8)اضّاا وااا  ا  ا ات ال أع االت ت اال ت لج ال ل

 

ادى ررل عأّيل يررتع ت ررتم  نلالألررتار االبرراانو هلالّ نيررت االابرر و تمررتى م الرر ر أااللررك ن
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ال تّترررر   نلللررررتّألس  ا ررررا أررررل أهضررررو نلالت ررررت إالررررو اال أررررا  ااالتخت ررررف اررررت اال يررررل  
اتطا   ل اال الم  االلردل د ير  هرو أاترتا  رذا االن رن االرا يز أت دلرتط   الأدلو رت تترك 

  رت   االألاالت  نس د ب  إالو االتا ير نيت اال اادص االباتيت ااالب هيت ااالد ايت أت
ااال لدص اال لالو االذ  يضم  االأّ م أت   ت أخ ر هو ضاء أل ا ف ارت االّ نيرت 
رررل تررزس ذاة دارررع  االابرر و أررت أّيل يرررت  هلالأّيل يررت هرررو اال اادررص األاالرررو كلدررة االأ 
كني  هو االأ لهظت اتو كيلت االّ نيت  ا أليت ل أت أخطل  االت ت ة  إذ الا الرم تكرت 

نيّررو هررو ضرراء وررااديت االت ررت الررت الس نّرر  االأّيل يررت   دررل أت رر     الكررلت أررت االط
س إالو ال ت أ   لت ي تب  الرتّألال ل  االت  لة اادابلال ل ات االاب و االتو و  تت ا 

 اتو اال ّلل  اال يديت 

أكررلت إخ ا  ررل أررت دطررلر االأّيل يررت االبررل أت  أأررل  لالررت االأارر  اة ه رر  كررلت نلنت
  هلال لالت االتو تتىبس االت ت اأدظأت ل  ات أت يدطا  ذالك اتو كني  خط  اتو ا   

نررلالأ تأع ات بررللت ا ي ررلت ل يأكررت أت تن ررو أ بررا   هررو األدأررلط االن ايررت أررت االّرري  
ااالاك  اغي  ذالك أرت  اادرص اال يرل   ااال اادرص االبراتيت ااالبر هيت ااالد ايرت  رو هرو 
اال  ي ررت أدظأررت ويللرريت ياترر ر الررت  ا  ل ن لررص وااارر  ل االتررو تترريا إأكلدررلة االتااليرر   

أرررع االدظررر  إالي رررل اترررو أد  رررل الأرررت  –و  هلال اااررر  األلللررريت هرررو  رررذ  األدظأرررت االررر اخت
رررلت أ ررر ا ات أرررت االبررريا االلرررتّأللة كأرررل ترررا ىم نّررر   -االيلرررة  رررلأتت ل ت ررر  م كأ 

اال ا ليت  نس ت   م أللاليص أتداات ي    اتي ل االبرا  اال يللرو  االرذ  يتضرأ ت ور  اة 
ررررل لررررنر  ألتى  لدررررصتاالي يررررت تتررررانىو اتررررو اال برررر   ااألأرررر  هررررو   اال لالررررت أختتررررف اأ 

ع اترو ت  ير  اال لالرت  ر   س ألد  رل تتنرع االظر اف  هلال يرل  تاالأا  اة ل تلت    اترو  رل
نبا   أط ر     اأرت االأّر اف هرو لريلر  رذ  االأ ل درت أتى أرل يابرس ال رت ارت أخر ر 

 -إذ وررررررررر  ت رررررررررت ك ال رررررررررت اأخرررررررر ر هرررررررررو ك يررررررررر  أرررررررررت االأاررررررررر  اة –الرررررررريس االأاررررررررر  اة 
 ر نتتك اال اادص ال لي أل دظلم اال أتت نس  ا أل يتّت  
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ت ي رر  اال لالررت ذالررك االأاوررف االأت رر     اأررع أتى االت رراييت اال رر اأو اوارراا أررت 
هإتى اال ا س ي    اا   ك ير   اترو ت ي ر  اال لالرت أرت ابر  إالرو آخر   أد رل أرل 
ا   هررو تضررلايف ن ررا  م االأّ أيررت ااأل نيررت  اأد ررل أررل اتخررذ  رركالت و ينررلت أررت 

االأدظىأررررررت ااالااضرررررر ت االأ لبرررررر   ال لرررررريأل هررررررو االأبررررررطتا ااألالاررررررلظ  االن رررررران
لرررالأيت  إضررررلهت إالررررو  لدررررص ادررررو   ررررا االتررررااليف هررررو ال ررررت االّلأررررت ااالت  يررررف  انت

 االت ا   

 هررو  ررذا االلرريلر أرررت االت لنررس نرريت االتلرررلديلة ايدارر   االأّ ررم ن لدررص أ رررم  
 ررلة األ دنيررت االت اال  ي ررت  ااتررام االّ نيررت  ه رر  الررا ظ أتى الطررال  اتررو أّررل م

اال  ي ت ا  الت ل  هع ك ي ات أت اال ا ليت إالو أ ل دلة لر يّت نريت تترك االأّرل م 
أرررت   ررت أخررر ر  اأررت  درررل كلدرررة  -ا ت  ررل وررر يم –أررت   رررت  اأّررل م االّ نيرررت 

ن ايلة االتااليف االأّ أرو اال ر ين ادر دل ت أرس لرألة أرت آ رل  ذالرك التبرلس  
  كررت أّ أيررت  -االد ررا  ااالت رر ينأررع االرر ااهع االذاتيررت د ررا  –اورر  أ أرر   ررذا 

 اد  يت يأكت أت يّ   أدتبف اال  ت االتللع ا   ن ايت ال ل 

الكرررتى االررر اا  إالرررو االت ررر ين الررر   االرررد ر كلدرررة تنررر أ هرررو أك ررر  األ يرررلت 
نررررررلالتّ    إالررررررو ايرررررراص االأّررررررل م اال  يأررررررت  اأال ظررررررت ارررررر م اهلل ررررررل ن ل لتدررررررل 

ت  أ مى أل يت بس نن  دل  دل  ا ا(8)االأّلب   ت  لم االأّل م االّ نيت كلهت ناد  ل   اا 
ت ف اد    ا  أّي دت أرت االزأرلت االرذ  امر ف نّبر  ال ت رلج  اأد  رل ت تبر  
اتو د س  لدص أت ال  لة االّ ص  ات لاا ل  ألت أد س االت اييت اال  اأو كلت 

تترررك االأرررل    ادت لليرررلت  أأرررل   رررا  االترررلاليت ه ررر  اوتبررر ة ادررر   ررر لء اترررو تدظررريم
 الأدل س أختتات اتناين ل طن لت 

ايال رررظ االررر ا س أت  ألرررللس أتّررر      ررر تة أذ رررلت االأّ أيررريت  أد رررل أرررل 
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يت بررررس نت تيررررص االأرررراا   اأرررر اخت ل  اأد ررررل أررررل يت بررررس نلالأررررل    دالرررر ل أررررت  يررررن 
أبل   ل ا اا   ل  اأد ل أل يت بس نتطا   االأّلدو ات     ل  ااالنيلرلة اأ   رل 

   رلت هرو أ أيرت  رذ  االألرللس  اأرل  ا   هو ادت رل  اال لالرت أا ت تيبر ل  ال  رك  
 اال ررل أررت أدلو ررلة اأترر  ة ا ررا ات أتتلاليررت أررت  ررذا اال رر ت  إذ  رر تة اأررل تررزاس 
ت رر س اال ا لرريت هررو أختتررف درراا و الختبررلر  اأررت االأّرر اف أت  نّرر  أررل 

ذكرر   أررت ألررللس يتطت ررص تضررله  اال  ررا  االت ررل   أ ررس االررذك  أررت أاالررو  لررنر
 ع االت ايت ااالأ اكز االّتأيت االّتم ااالت ت هو االأ لأ

ه   لّة إالو  -ا ا أ ا  ن  دل –اال لالو التأا  اة  أأ ل أل يتبس نلالتطا  
ت  ي ق أّظرم االأّرل م اال  ي رت اترو اخرتالف أدل   رل اتارلاة ور  اة أبرد اي ل  
تت التتررر ان اال  رررلهو هرررو االترررل ي   ررر هرررلألأ    درررل ي ترررلج إالرررو أ ا ّرررلة االرررّت اأاب 

 ااال يت  إضلهت إالو التيالء  اادص االت ان االت ا    ااال   اهيت ااالاتلات

اأ أل يكت أت أأ  هإددل د ر أت  أل د ترلج إاليرق أرت أّرل م ضرأت إطرل  
 االّ نيت االاب و  ا  ال ت أداا    و أع أدل   ل اأ تايلت ل كأل يتو:االت ت 

س اال برري  االأ ررت ك   Lexi-que)أالت: االأّ ررم األلللررو  ا ررا أّ ررم يلرر  

Commun) ل  رررا أّيررل    يت رر  ر االبرر يا ااال يللررو  ااال ررللع  اكررس  أرر أد  ررق  ا
اال ليلررت  ررو أ ررلأع االت ررت اأ اكررز االن رران  أت بررس نلالابرر و نلررنص  اأ ا ّررق

 اال اأيت 

ت أبطت لة اتم أت االّتام أا ه     لديلت: االأّ م االاد و  ا ا أّ م ي ا 
الت  يرص نريت أت ه ا  االأّ هرت  اأد  رق ابراو ي ترص اتيرق ال ت رل  اأ لاالرت ا

ل  ا أت ااس هو أوطل  االّ انت   أبطتا اآخ  أأ 
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ن ءات أت  نتل ي  االأا  اة  لال لت: االأّ م االتل يخو  ا ا االأّ م االذ  ي تم  
 –أو م االدبار ا ت و آخ  أل ابتة إاليق هو  رذا االّبر   اأد  رق ابراو  

يرق أا تل يخو   ألدرق أّدرو  نتلر يس ترل ي  اللرتّألس اأكلدرق كأرل كرلت  ات تا 
  (8)ت ييم

 نظرة في تراث لحن العامة: -2

ينررر ا أت  ت  يررر  االرررزأت االرررذ  ترررم  هيرررق د رررس  لالرررت عال رررتع إالرررو أّدرررو االخطرررا هرررو 
   اأرع ذالرك  (8)تكتداق بّانلة  أ رت  نلرنص اخرتالف اال اايرلة اد رر األ الرت االكالم

أررلم اتررو   رريت  رركل الررق ال رر هررإت  االرر ا س ي رر  هررو وبررت ت أنررو األلررا  االرر  الو أررع انت
اندتق  األ لأّق أت االدلس ن ايت التتدن ق إالو االت ت نابراق ظرل    أتا ريت هرو االد رلس  
ااتو  ذا يأكت أت دّ    ذ  االن ايرت أدطت رلت الت ايرس  لالرت ال رت إالرو أّدرو االخطرا هرو 
االكررالم  ايال ررظ أت  االتبررديف هررو االت ررت كررلت أنك رر ات  إذ كررلت أ اه ررلت الترر ايت االّ نيررت 

االت اييت  اأت االأّ اف أت  أ مى ألنلص االت ايت   ا االخراف اترو اتو أي   االد ل  ا 
االّ نيت أت ذالك االت ت االذ   ل  هو إوتيم االّ ار ولا   االخالهرت  رياالت أ ا ارلت  اأرت 

س االت ت كلدة ال م  لللس اتبلديف هو االت ت ن ءات أت االكلللو    دل د   أتى أّظم أ
 لال م اغي  م  ااالا  اء ااألبأّو اأنو اني  اال للم نت

ذا أل ت لاز االأ ء اال  ت اال انع  هإدق ي رف اترو ات لرل  االت رت هرو هلرلة  اا 
االأ تأرررع أرررت   رررت  ااأتررر ا   إالرررو أّظرررم األأبرررل  أي رررلت كرررلت و ن رررل أرررت ولاررر   
االخالهت  أا نّ  ل اد ل أت   ت أخ ر  اندلء اتو أل لنر يال ظ اال ا س أتى 

ص االر  س االت را   اترو اأتر ا  االّبرا  االتبديف هو االت ت غ ا  لدنلت أرت  اادر
 اتّ    االنيللة 

اال   أتي ة الدل ه بت االتّ  ف إالو أ م  أل ن رو الدرل أرت تر ان ال رت االّلأرت 
بررررررة الت اادررررررص اال لاليررررررت االألررررررتال   أررررررت(8)هررررررو لرررررريلر   الررررررت ألررررررت تت    خمب 
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ت أت االأبدالة االتو نت ة  ألديت ا   أبدالت ن أة نلال  ت اال لدو اد  أ أاا
  (8) ت اال ل   ا   اال      و اادت ة اد  االخال و هو اال االكللل

ايال ررظ أت  ررذ  االأ أااررت تضررم   ررس  االأبررد الة االتررو ابررتتدل أررت ذالررك 
نلال اادرص اال لاليرت اترو  -نأرل  اترق أرت أراا   ك ير   – االت ان االضرخم  كأرل تارو

د ا ل ينتّر  ارت أدرل س اترم اال لالرت اال ر ين  أرع الخرتالف هرو ا  رت االدظر  
 اال  س اال لالو االأّيل     ااال  س اال لالو االاباو  نيت

ف اتترررازى  أأ ترررت االت رررت اترررو أدررراا  تضرررم  أرررل يتبرررس نلألبرررااة ااالبررر  
أررت خررالس االدظرر  هررو االأبررد الة االتررو  رر ة  ظااالد ررا ااال لالررت ااالخررط   ايال رر

اتي رل اال  الرت أتى أأ ترت االت ررت هرو االد را وتيترت  نررس درل     اأت أأ ترت االت رت هررو 
ااة وتيتت أيضلت  أأل أأ تت االت ت هو االب ف ه و االتو تأ  س اال لم األكن  األب

 أت األأ تت  ايتي ل أل يت بس نلال لالت أت أأ تت األللس 
أأررررل أررررت   ررررت االتبررررديف هرررريال ظ أت أّظررررم االأبررررد الة أا  ة أررررل يتىبررررس 
ررل تضرّق االّلأررت هرو غير  أاضررّقع  ا را االد ررس  نرلالت ت هرو اال لالررت ت رة ادراات عأأ 
هرررو أبرررطت دل  كأرررل أت  ك يررر ات أرررت االأبررردالة از ارررة أاا  رررل اترررو أولرررلم ضرررأ ة 
إضلهت إالو أل ذك  نلنيت  أل: عأل  لء ال يليت أا أ يلء ه ب ا  اتو اا  ع  ا را 

أررل  رلء الاا رر  هرا ختاا أّررق غير  ع  ا ررا التتّأريم  ال نرر   أرت انت ررل   االتخبرير  اع
و ا تأّة ال يق  اادص االتبديف االأدط و هو  ذا االب   إالو أت  أ ال الت  ا انت أك

الت ي   اال لالت  أ  االد س ااالتخبير ااالتّأيم  إضلهت إالو أد ق ه  ر نيت ال ت االّلأرت 
 االكالم اتو د ا  وير هّالت  ااالخلبت  ادظ  هو ألتار

ااال ر  أت  تتك االأبطت لة االتو ذك دل ل   و دال ل ال ر اتأرلء اال لالرت 
اديت االأّدررررررررو  أا لررررررررنس االت ي رررررررر  االرررررررر لالو  االأ رررررررر  يت ضررررررررأت أررررررررل لررررررررأ ا  ن ررررررررا 

(Changements de sens) الكررت  أررل يررد  ر اتيدررل  ررذا االك ررف االّتأررو االلررن لر  
 أل رررر ا دل االت رررراييت  ررررا االدظرررر   االأّيل يررررت االبررررل أت االتررررو  ررررأتة اال لالررررت هيأررررل
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 أتتق أت  اادص االت ت  هلألأ تت االتو أا  ا ل ت ة تتك االّدلايت البطال يت 
مع اتي ررل نلالخطررا أ رر  ألت  ألد  ررل أررت االت ررت  ال يلررت دو أررت ذالررك إل  اال وي ررت  كترر  م

  للة وتيتت أا أأ تت أ  ا   
اي رررررا   رررررذا إالرررررو االأررررر ا  نرررررلالأااوف اال ليلرررررت أرررررت االت رررررت كأرررررل ظ ررررر ة هرررررو 
االأبد الة االأ ل  إالي ل آدالت  ايال ظ أتى  دلك دزارت الأرت غترص اتي رل االت ر    هرو 

يررل  االابرريا ا رر    ال لرريأل الرر ر االأت رر  أيت كررلنت االلرركية االأ يررلس االبرراانو  ااخت
اانت وتينت ا ّتص  اأت تنّ م كلال  ا  ااالزني   ااال  ي   ااال ااالي و اانت اال از  

 ررر(  ألرلت ال رذ  االدزاررت  ا درلك أررت 888أرلم  ايأكررت أت دّر   األبرأّو )ة اانرت انت 
ع هو ونراس ا را  االت رت إت نّ  دزاتلت  إ  ا أل ل تختتف ات األاالو إل هو االتال  

رلت  ه رو هرو  رذا ل تختترف ارت لرلن ت ل إل هرو  كلدة أرت االألرأا  ارت االّر ص دب 
   ت ال ت لج نلالألأا   ايأ  رس انرت أكرو اانرت   رلم االتخأرو اانرت اال دنترو  رذ  

رت االّلأرت إل  نأرل الرم  يرتكتم االدزات  او  ادت و انت   لم إالو خالبت  رو أدرق ل تمت ى
ّعر   ال درلت  الرتد  إالرو لرأل  أ أرل كلدرة    ترق ل ألأ  أنق ا نو   ألد رق ا   ارت   هرال يم

هي رل  أأرل االدزارت اال لديرت هيت ر  م أبر لن ل خطرا  ذاة  أ س االت ت اأبر لص االتبر  ف
أ أيرررت  ررريت أضرررلهاا إالرررو االتال رررع هرررو االأ يرررلس االبررراانو الاتررر ا ع نلالأ رررلز الرررنس 

ررررل  رررر ر  رررري  االتطررررا   األخرررر ر هررررو تبررررايص ك يرررر  أأ  اتررررو أاللرررردت االدررررلس  هررررلنت االل 
االنعطعْتيعالرررو أ ررر   ررر لء يّتررر   ك يررر ات نلالأ رررلز ألت  أك ررر  كرررالم االّررر ص أ رررلز  االرررذالك 

   رم د ر  انرل   بر ي ت الر ر االن ر ا    (8)غأ  ك ير  أدرق اترو أرت الرم يتأ  ر  هيرق
  (9)  اأت  أل   ر اتو اال يلس بر يا(1)ي اس هي ل نات  تخبير االّلم اليس غتطلت 

د ر االخال و ا را أرت أبر لص  رذ  االدزارت ك ير  الاتر ا  نلالأ رلز ااال يرلس  كذالك
 ااالتاايس 

الدل أ لب  أااللك االت اييت  اا هدل أردطت  م  االت دتاوف نّ  أت تاض  ة
 هرررررررررو االأ لهظرررررررررت اترررررررررو االّ نيرررررررررت االابررررررررر و ادررررررررر  نّررررررررر  االأ ررررررررر  يت االرررررررررذيت
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هررو اال  ررام  ادبرر هاا اررت   الررت  ررذا االترر ان االكنيرر  إالررو أ ررل ا  نّرر  االألت رر ويت
اال ر اأو  اات  رلأ م نرد ر اللرت  اء اا  أرلال م تر ايت كرالم االدرلس  أا  اتو االت اييت

  هأررر ا  األأررر  ادررر دل  رررا أررر ر (80)الررراأ م اترررو أررراوا م أرررت االت رررت إذ اررر  ا  خطرررا
هل   أت  ذا االت ان هو  لم برا   أ ناالرت التطرا   االّ نيرت االابر و انر  االرزأت   انت

 اال  ي ت ااالاهلء نأتطتنلة االتّني  اال  ي   اهو ألاالت االتد يت االت ايت

 المعجم العربي وصلته بأمثلة اللحن: -3

كدررل أ رر دل إالررو نّرر  اح اء االأ   ررت االتررو ات  أررة االأّررل م االّ نيررت نررلالاواف 
ادرر   رر   زأدررو الررم تت ررلاز   ها رر ة نررذالك  ا  ررل هررو تلرر يس أررل طرر أ اتررو االت ررت أررت 

تلنع االزأت ال ت ف اد      أّي ت  االّس  االتو ت ت ي    كأل  ا أات   هو االأّل م
هيأل د ر  م احت    ات اترو تترك اح اء االأتلر  ات  هت ر  أظ ر ة الدرل أ أاارت كنر ر أرت 

أت  كسى أل ويرس  اال رل اا    دل ل هو أااضع أختتات أت   التدلأأ تت االت ت االتو  ت ت
رررق هرررو االأّرررل م ا ررر  ل كلالتلرررلت  االأتررراخ     ال ي تبررر   رررذا اترررو االأّرررل م (88)ندب 

االتو ظ  ة ن ءات أرت اال ر ت اال انرع ااالتلج  نس ال   ظ   أدق  وء ك ي  هو االأّل م 
أبرد الة االت رت  ت كنير    اااللرنص هرو  رذا أت  أاالرساالرذ   ر     كرت ترااليف أّ أير

ظ  ة هو اال  ت اال لدو ك للالت االكلرللو  أ  أدى رل كلدرة أااكنرت الظ را  أاس أّ رم 
 ر  هل رتألس االأّرل م اترو ت تيرس أأ ترت أرت 888تيس االأتاهو ع التخالعينا نو   ا ع

ال رررت االّلأرررت اا   أرررع أاالرررس االأّرررل م  كأرررل أد رررق ألرررتأ   إالرررو أااخ  رررل هأرررل  رررلء هرررو 
 يكل  ياار اال ب  ال لي أل هو االأّل م االأتاخ    االأّل م أت أأ تت االت ت

أرل طر أ اترو م نراتى االأّرل م أغاترة االتّر    الت رت االّلأرت  أا الالهإطالر االك
 االت ررت نّرر  ابرر  ال ت ررلج زاررم أنررلالا هيررق  ال يّدررو  ررذا ن ررلس أررت األ ررااس أت  
تة كررسى أررل طرر أ اتررو االت ررت أررت ت ي رر  هررو  أيررع أ ررللة اللررتّألس   االأّررل م لرر  
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اهررو االألررتايلة االّتأيررت ااال  لهيررت ااال يايررت االداّيررت كلهررت  ألت   ررذا الرريس أررت أ أررت 
رررل  اترررق أرررت أ رررتلة أ تأّرررلة أرررت االأّرررل م االت ايرررت ا ررر  ل  ه رررو  اترررو االررر غم أأ 

األارالم ااالأبررطت لة ااأللرألء اغي  ررل  ل تطلالرص نررات ت رام نتنّررت كرس  ذالررك اتررو 
 لنينس اللتيّلص 

ااالألررراالت أرررت نّررر  اليلرررة هرررو ت بررري  االأّرررل م هرررو تررر ايت أرررل الرررت  ن أرررت 
ييت أررت االك يرر  أدررق  نررس هررو االأااوررف االتررو أدّررة االت ررا  -كأررل  أيدررل –تطررا    هاي ررل 

 نط االت ت اغي   أت أظل   االت ي  نأل الت    أت االر للة اضرأ ق إالي رل اترو أدرق 
 ت ت   ي   هرو لتلرتت االتطرا   االترل يخو الت رت  اال ر  ورلم ت تيرس أّظرم األأ ترت الر يدل 
اتو ال ت ل  هو ل   ذالك االد ر  ه نطدل االت ي   االطل ئ نأل الت    هو االت ت  اأع 

تق ال ت ل  ااال درام إالرو الهتر ا   هرإت  أرل ظ ر  هّرالت  را أت  أت  االأد س كلت يتخت  
كالم االّلأت كأل  لء هو االأبد الة اليس أمدنت لت إالو    ت يمظعت  هي ل الد طرل  االرذ  
ذا أرررل  ل يمدنرررأ نرررا   برررتت  هلالّلأرررت الرررم تررراة نت رررت   يررر    أا انتكرررل اة أرررت اررر م  اا 

ت إل نلررنص الخررتالف  رراس    ررلة أخ  دررل أررت  لررنلددل تتررك األأ تررت االتررو الررم تكرر
االابيا  ألد  ل اا    غلالنلت هو االأّل م ضأت ذالك االد ا أت االد ل  ااالخالف االذ  
ل تختررررا أدررررق أررررل   أررررت أرررراا   االأّ ررررم ت  ينررررلت  هإد دررررل درررر ر أت  لررررلل  األأ تررررت ترررر تنط 
  نلالرر للة االأّ أيررت اتكأ ت ررل ضررأت االرر   ج االأال ررظ هررو تطررا   اال لالررت انرر  االررزأت

ااهر االلدت االترو  ر ر اتي رل كرالم االّر ص  أأرل أرل كرلت أد رل أد طّرلت ه را إأرل أرت 
ر ة   ا درل اأ ااتدرل اال  لريت ارت ك رف برالتق نلالتر   ج االأّ را   أا أأ رل  االذ  وب 
ظ   ه ا  هو ض ص أت ال ت لس االذ  ل يّا س اتو ا تللص أ   االورت ظرل     

 نلال م  اال اي  أت األأ تت األخ ر اأت االأال ظ أت   ذا وتيس إذا أل ويس 

 السمات العامة ألمثلة اللحن: -4
 معطيات المكان: -أ
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اد اء االت  رلة اغير  يت بس االأكلت ن ضيت االت ي   االت ا    اادت ل  االت لة  
ذالررررك  اورررر  تال ررررع أ ررررلس االدظرررر  هررررو بررررتت االأكررررلت نلالت ررررت أرررر خ  ات  هد ررررا هرررر   أررررت 

هيررت هررو االت ررت ااال  لهررت ااال ضررل   اد ا ررل  ا ررا االتلررلديلة يّدررو ن  ررل  االنيلررت ااال   ا
اتررم االت ررت اال   اهررو  هررلألأا  االتررو تتّت ررر نتدررا   االت ررلة االدت ررل  االت ررا   اتّررلي  
االت ررررلة هررررو ن ّررررت اا رررر    ااالارررر ار االتررررو تتررررتأس نرررريت االت ررررت االأ ررررت كت ااالت  ررررلة 

الرو  اادرص د ي  هرو االا ر اة االتلاليرت إ دلاالأ تيت   و أت اختبلر  ذا االّتم  االّت
 أت تتك االبتت نيت االأكلت ااالت ت 

اأررت االأّرر اف ن ايررت أت  االّ نيررت االابرر و ادت رر ة أررع خرر اج االاررلت يت أررت 
اال زي   االّ نيت  ااأتر  ة  ترو نت رة أوبرو االأ ر ص اأاالرط أا انرت اأولبرو آلريت 
اب ل ر إه ي يت  االم يكرت  رذا الدت رل  االأتر ا  هرو هر ا   نرس ال ر  لورة االّ نيرت 

يل رررل هرررو بررر ا  ألرررتأ    كأرررل تّ  ضرررة أ رررل ال رررلة أأل اال  رررلة أتّررر      خترررة اا 
االّ نيرت االابر و نّرر  ذالرك ن رر ات ال روء أرت الدّررزاس هرو االنيلررلة اال   اهيرت نلررنص 
االليللررررت ااال رررر اص اغيرررر  ذالررررك أررررت اااأررررس الد ررررالر  الكررررت  االأال ررررظ أت  االّ نيررررت 

ّ ص إالرو االاب و  يت تّ  ضة الكال األأ يت: الدت ل  االدّرزاس   لرتأة أرت االت ر
 ال  لة أا ال لة ألت ت ت 

ااال ررررر  أت   دررررلك اااأررررس وت تررررة إالررررو  رررر   كنيرررر  أررررت تررررا    االّ نيررررت االابرررر و 
نلالأكررررلت ااالزأررررلت  ا ررررذ  االّااأررررس  ررررو: اال رررر آت االكرررر يم ااالأررررد س االأّيررررل    ااالترررر ان 

  اورر  اأتررة  ررذ  االّااأررس اتررو إن ررلء ادلبرر  اال نررلة اال ررت اك  لأّررت (88)األ نررو
ت كلدررة نّيرر   اررت أ كررز ادت ررل  ل  أا أدّزالررت نرري ت األأبررل  االدلط ررت نلالّ نيررت  اا 

 اأ ل لاا ل  هو با   از  دظي  ل ويلللت اتو غي  ل 

اد   أب ار ذالرك هرو أأ ترت االت رت االترو   لردل  إذ  ر  ة أّظرم األأبرل  
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نلال ررلم االدلط ررت نلالّ نيررت تاالياررلت هررو االت ررت نرر ءات أررت االّرر ار ولارر   االخالهررت  اأرر ا ات 
اأب   اادت لءت نلألد الس اغي  ل أت أوطرل  االأ ر ص  هارو االّر ار كلدرة االن ايرت  رم  
ّ ص االترررااليف أدرررذ اال ررر ت اال انرررع اال  ررر     هظ ررر  هرررو األدررر الس ابررر تيت اترررادس  ت ررر
دررراا نأاضرررا  االت رررت  اظ ررر  نّررر  ذالرررك ن ررر ديت ت  ينرررلت هرررو اال رررلم اأبررر   ال ايرررات ام

 رر ة نّرر  ذالررك أبررد الة هررو االّرر ار ات كيررت ال ايررات آخرر ات أال ارراا هررو االت ررت   ررم  ظ
 اغي  أل 

اينررر ا التا ترررت األاالرررو كأرررل ظرررت  نّررر  اال ا لررريت أت   رررذ  االأبرررد الة ت رررا  
ال  رررلة األأبرررل  االترررو أمال ارررة هي رررل أا دملرررنة إالي رررل  الكرررت  اال  ي رررت غيررر  ذالرررك  ألت  
 أّظررم االأبررد ايت الررم ي برر اا االتّنيرر  اررت أ   الررت الس التخبررللر االت ايررت اال ل يررت

أرل   تبرتا للرتخالر  روء أرت  -ا رذا  را األ رم   –هو نيلرلت م  كأرل الرم ي ر  أاا 
ت الرررم ي بررر ا   ه رررم ذكررر اا نّررر  أرررل يت برررس نلالأكرررلت أرررت أ ررر  هرررو نّررر   ذالرررك اا 
اللتّأللة  اول داا نيت أأ تت أت االأ  ر ناخ ر أت االأ ر ص  الكرد  م الرم يتال رّاا 

  ت ا  م ن اا   ل اال  آديت ااال رّ يهو ذالك دظ ات لاتبلأ م نلالّ نيت االاب و ااات
 اويلل م كس  ت ي   اتو أل با  أت ال ت االّ ص األاالس 

اال   كلدة ت اا درل هكر   االت لريم اال   اهرو  ريت نر أدل نضرم  االأرل   االترو اأتدرل 
هي ررررل هررررو اال  الررررت االتررررو أ رررر دل إالي ررررل أرررر ا ات  الكررررت  االأ ل دررررت األااليررررت نرررريت أأ تررررت  ررررذا 

ت تنلا ا هرو االنيلرت أا االزأرلت –االأبد ف اذاك  ع اترو االتبرديف  -اا  الرم تكرت ت ر  
وتررريم ارررت غيررر    ات تيت رررل رررل  االأكرررلدو االخرررلالر  أ  هبرررس أأ ترررت  رررذا انت أدّزالرررت اأ 

لاا ل  االا أت  ذا تم  الاوّدل هو تك ا  يكل  ي أس أّظم األأ تت ألد ل أ ت كت نيت 
 تررررررررررررررررتالكررررررررررررررررت   ررررررررررررررررذا ل يداررررررررررررررررو ا ررررررررررررررررا  أأ   أأبررررررررررررررررل  االأ رررررررررررررررر ص ااالأ رررررررررررررررر ر

ت  وترررريم أا غيرررر    اا   تلررررتم هررررو زاأدررررل أررررت أت تكرررراتالررررم وتيتررررت اخررررتر  ن ررررل  ررررذا انت
 أت بتت نت  ت أت ال  لة االّ ص اال  اأو هو أغتص األ يلت 
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األأ ترت  اأأ ل ي ت س أت األ   االأكلدو أت  نّ  االأبد ايت كلداا يد تات أّظم
ق ال ر أّلب ي م  كأل أت  أت االأبد ايت االللن يت  ل أت نيللت م  أا أأ ل اوااا اتي

نّ  اال   ام اأب لص اال  ا  تدلاالاا أبدالة أتّ     نلالد   ااال    اتو اال غم أت 
ع لنرت االقتضبابع قع لنرت وتينرت  ا ر  أدب الكاتبباختالف االنيلرت  أرت ذالرك أر الت ع

االلرري   هلالكتررلص األبررتو ظ رر  هررو االّرر ار  اتررو  رريت أت  بررل ص اال رر م أد اللررو  
ع الت  ي     ا    ل التخال و  هلال     أت ال ت االخاار هو ّرة الغواصداأدق أيضلت ع

االّررر ار كأرررل يملرررتال  أرررت ادااد رررل  انيلرررت أ الا رررل  اترررو  ررريت أت   رررل   ل االخارررل و 
 أب    

االررريس  درررلك أرررت نّررر  خالهرررلة ألللررريت نررريت نيلرررت اأخررر ر أرررت االنيلرررلة االّ نيرررت  
االدرررلس    تال رررو أأرررلم تأل ررركااترررو اهتررر ا  أت   ررريللت أدرررق ا ررر   يدرررلت أرررت االررر     ه ررر

ي لنيررت الت  رر اة  نلالّ نيرت االابرر و االأ ررت كت  ايكاررو االأرر ء أت ي رري   دررل إالررو اح ررل  انت
لرالأو  االرتأ ة نّر  ذالرك دل ر   اال نللرس االّ نيرت هرو  االّ نيت االتو ادطت ة أرع االارتا انت

 يت  أأكدرت   ير   غترص اتي رل االتلرلت االّ نررو االرذ  ااتبرم نرق أبر لنق ااتبرلأ م نلالرر
ااترررو  رررذا يلرررتطيع االررر ا س تالررري  ك يررر  أرررت االخبرررللر االأ رررت كت نررريت وطررر  اآخررر  

دلص اتو اال غم أرت نّر  االر يل   آيرتم ذالرك أت  أأ ترت االنلالدظ  إالو ا ا  بالة اال  نو ا 
كلدة ت   هو أبدالة األد اللييت ااالأ ل نت  هعتم ع   إالرو أبراال ل االيأديرت اال  يأرت  أا إالرو 

   ر اال نللس االّ نيت ت نت  ين  لاة هو أكلت أّي  

اأت أ س ذالك كت ق د ر أت  ابف  ذا االكتلص أ الت ناد ق كالم الأت بر تيت  
أا الأت ن  ا   أا أب   أا اال لم  اد ا ذالرك ل ي ري  إالرو أدرق كرالم أدّرزس ارت 
 غيررررررررر    أا أدرررررررررق يداررررررررر   نخبرررررررررللر االرررررررررّت ل د ررررررررر  ل هرررررررررو غيررررررررر    نرررررررررس  رررررررررا

التبرلس أرل يارار ك ير ات أرل يكرات أرت ادلبر   غلالنلت  زء أت كرس   هيرق أرت اااأرس
 الدابلس 
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 قواعد االحتجاج: -ب

الم ت    وااا  ال ت لج ألأ تت االت ت ت ي  ات كني ات يأكت أت يّ   خ ا رلت اترو 
أررل تّررل ف اتيرررق أ ررس االت ررت أرررت وااارر  أط رر     هلل ت رررلج نلال ررّ   انلال رر يم أدرررق 

ررل يررزس ي تررس  أكررلت االبرر ا    كأررل أ أررل هتلررة  ت  أوررااس االت رراييت االأت رر  أيتخلبررت الأ 
هتم يرز ورالت اتأدرع آخر   أأرل   ت ا  اتو أاللدت االأتدلو يت أرت أبر لص االأبرد الة

رررل اررر ف ارررت واااررر  ال ت رررلجأرررل ي ررري  إالرررو  ررروء أرررت االت ه ررر   رررلء هرررو   رررا س اأ 
االأ تنت اال لديت  إذ الم يكت يزي  اتو االتال رع هرو اللت ر ل  نلال ر ين ااأل ر   اونراس 

ّررر  آ اء االت ررراييت االأتررراخ  يت اأورررااال م  االلرررتلدلس نلال رررّ  االأاال ررر  نّررر  ابررر  ن
س االطرل ئ الرم ي رأس أغتنيرت االأبرد الة  نرس اوتبر  اترو  ال ت لج  الكت   رذا االت را 
نّضرر ل  كأررل أد ررق الررم يرراة ضررأت خط ررت ااضرر ت التّرر يس وااارر  ال ت ررلج االأّ ررا   

  (88)اتو أ   د ا أت األد لء

ت األأ تت أا ا أ ل الرم ااال ر  أت  ال ت ل  االللل  هو أدلو لة ال ت لج الب  
لت ضأت اال  ا  االترو اضرّا ل  أرع الخرتالف  يزس ي ا   اس أل دم س أت االت ت دب 
االرذ   أيدرل  نريت أبرد ف اآخر   رراس ت ر ي  ألرتار ال ت رلج كلالابريا اد ررا   أا 

ل دلو رلة االترو  اترة ن رأل كلت ال  ت  أا  لذات  اغي  ذالك  اين ا  ذا  تي لت هرو االأ
ات لنيتيت ا دريت إل درل  ات  ا أرل: إير ا   رل   الرم  كتص اال  ام ااال  ا   إذ الم تخ ج

يذك   االأبد ف االللنر  أا بل ص االكتلص االذ  يمْ  عم أا يمر ع   اتيرق  ان رذا اال رل   
ررل يمّترر   نررق يكررات االرر     أا تاايررس اال رراا   االتررو أا   ررل االأ الررف االلررل نر االررذ   ررا أأ 

 نت نلة لاء ه أق الأاضا  اللت  ل  اخطا تالي   الق 

هلالأ رركتت اال ليلررت هررو  ررذا االبرر    ررو أت  أّظررم االأبررد ايت ت ي رر اا نأررل  ررلء 
ت اختتااا هيق  أأل أل الم يتكتم نق ا نو  يمْ تعس  نق هتم يم نس  ا ذا د ا  ات االّ ص  اا 
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أا  اة ا للت ل  هإي لف أت االت     االذ  إت  لز هو االد ا ادظلأق الم ي ز هو اال
االت ايرت االأت ااالرت  إضرلهت إالرو أدرق  االأّلدو اد    ا  بل أت الم تكرت ت ي ر   االاورللع

هو زاأدل أاوف دظ    يدل م األ تااضع اتيرق االت ايرات أرت  هرر االت ي ر  ألللرلت 
اهرررو كرررس   لدرررص  هت ي ررر  االأّرررلدو الرررم يمّررر ف أدرررق تاورررف ادررر   ررر   نررر ءات أرررت األالارررلظ 

لالأي ت   م  أل اال  تق اال ضل   ااالّتام االألت   ت هرو االّبر  االّنللرو اأرل ترال   انت
 ا ا  ل  هو تضلايف االكالم اب ات نّ  اب  

اأررررع أت  الت ررررل  االلررررلل  هررررو االأبررررد الة  ررررا أررررل ذك دررررل  ه رررر  ا رررر دل نّرررر  
أبرررس  -8االأبرررد ايت يتال رررّات هرررو تطنيرررر أّرررليي  أخررر ر  ررريت ال ت رررلج  رررو: 

االأ ررلز  انررذالك تررم  إخرر اج ارر   أررت األأ تررت أررت  -8البرري ت  أّدررو ا -8اال لالررت  
 دطلر االألأا  إالو دطلر االأ يس 

 المستوى اللغوّي: -ج

ي ا  اال  ين ات االألتار االت ا   ألأ تت االت ت هرو اال لالرت إالرو االاوراف ادر  
أد م االت ت  هلالّلأت االذيت يمذك ات هرو تترك االأبرد الة  رم كأرل تنريت الدرل ب   أعت 

ررتاا االك يرر    ألاررلة أررت االت ررل  ااالبررد ل  ااالطررالص انّرر  االأتّتأرريت االررذيت الررم ي ب 
 أررت االأّررل ف  أأررل االخلبررت االررذيت يرر   ذكرر  م هررو نّرر  االأبررد الة ه ررم اتأررلء االت ررت

األ ص اأ س االا ق ااال يت  ااألطنلء ااالااللات ااال كألء اأت هو ألرتاا م  اال ر   أيدرل ا 
 رل   االدرلس  نرس  رم االأ  ارات االرذ  تتلر ص أت يزام أت  االّلأت اليلراا  درل االر  ألء اخ

إالري م أأ تررت أررت ال رت االتخلطررص االياأيررت هيلرتّأتاد ل هررو أ ررل ي  م اهرو كتلنررلت م  ا ررذا 
  زارررررررررررررم هيرررررررررررررق خترررررررررررررط ااضرررررررررررررا نرررررررررررررريت أا ررررررررررررراأو عاالّلأرررررررررررررتع اعال رررررررررررررت االّلأررررررررررررررتع

هلالّلأت  م كأل  أيدل هللة أتالطت أت االأ تأع تأ رس الأرت االأتّتأريت  اترو  ريت 
  (88)ع أبطتا  لأس يأكت أت يدطنر اتو أّظم أأ تت االت تأت  عال ت االّلأت
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تلر  ص أدرق  روء إالرو االخلبرت  أأرل عال رت  هن ايت االت ت كلدة ال ر االّلأت  م
االخلبتع ه ا أبطتا يدطنر اتو وتيس أت األأ ترت االترو تار    ن رل االخراار ااالترو 

 رلس الر ر يبّص هبرت ل ارت أأ ترت االّلأرت إل إذا كلدرة األ الرت أترااه    كأرل  رو اال
ررل ي ريع الرر ر هلررلة االخلبررت تابرريالت  ال يكاررو  اأررلت  انرت أكررو االررذ   أررع أأ تررت أأ 
الوتدل  نأل يذك   االأبد ف أت هبس أأ تت االخلبت ات االّلأرت  إذ تخرتتط األأرا  
هيضيع االأ ء إذا ترلنع أبرد الت كرلال  ي    االرذ   ّرس االخراار هرو ادراات كتلنرق ع     

ألت  أّظم أأ تتق اليلة التخلبت نرس التّلأرت  ا رذا أرل  اال اار هو أا لم االخاارع 
   ر االت اليس اتيق هو أاضّق أت اال  الت 

ااالّلأررت اليلرراا االرر  ألء اخ ررل   االدررلس ألت  االأ بررا   ررا االّلأررت االّتيررل أا 
األاالررو  أأررل االّلأررت االلرراتو ه رر  أارر   اررد م االأبررداات ألت  أخطررلء م أأررل ل 

  (88)الّتميّزص اأ ت تأل ك نط ف أت االا م اا

هلالألررتار االت ررا   ألأ تررت االت ررت كررلت أررت عاالأتالررطع االررذ   ررل  الرر ر أررت 
تت اا  يللت أت االتّتيم  أا كلت ال م نلال  لهت لنص  ا م يت   ات االّ نيت االاب و 
ار اص ادظرلم  أا يتطلاالات إالي ل أتالب يت  ال  ك  هو أت  تخا ارلت طر أ اترو انت

ل ير     هرو ات برلس أأ ترت اال لالرت نلالّ نيرت  اال أتت ال ر   لء اغير  م  الكرت   رذا
االابر و  االرتدل ات إالررو ذالرك د رر  أت  االألرتار االأابراف ل يلررلا  اترو تنرري ت 

 خبللر أ تيت أتكلأتت أا أط    

ل ذ ندل إاليق آدالت نإ  اء إ بلء  لأس ألأ تت  اال   وأدل هو لنيس االتاك  أأ 
 التّأرررررررريم ااالد ررررررررس  هتنرررررررريتاالتطررررررررا   االرررررررر لالو نلررررررررنتق االأّ اهررررررررت: االتخبررررررررير اا

الدل أت  االأ لس االذ دو  الم ي ظ إل نتلّت أأ تت أت أ أا  ألت ا ال رت أأ ترت  م لرة 
هو ه ر   عاالد رس ااالأ رلزع  اترو  ريت أت  أرل تن رو ا را األك ر   رلز  االأ رلس اال لرو  
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أرررررت نررررريت نادااارررررق االطنيّيرررررت ااالبررررردلايت ااألهّرررررلس ااالبرررررالة اال لررررريت  ايال رررررظ 
دلرررلت ابرررالتق اال لررريت  ااال يررراات  االأ لالرررلة أت  األ لرررألء اال االرررت اترررو خترررر انت

ااالدنررررلة  ااأل    ااالطنيّررررت الأررررت تأ  ررررس االدلررررنت االكنرررر ر أررررت األأ تررررت   ررررم تتتا ررررل 
األلألء اال االت اتو ألرأ يلة بردلايت  كرلأل ااة ااالتنرلس ااأل رلن ااالندرلء اد ا رل  

 اتاتو أخي ات أأ تت األهّلس اال االت اتو   كلة أ لالت 

اي ي رررررر  أررررررل  ررررررلء هررررررو االتخبررررررير ااالتّأرررررريم أررررررت أأ تررررررت االدتي ررررررت االتررررررو 
  ع  ة أ نّت اتلّيت أ للت  دلس أك  دل نت التختبدل ل آدالت  هلألأ تت االتو ا  ة

أررت  أررلديت أ ررللت أد ررل االأ ررلسم اال لررو  ناداااررق االأختتاررت  االّررس  هررو  ررذا اذاك 
   ررت الررطو نرريت كررالم  الريالت اتررو أت  األأ تررت االتررو  ررلاة أررت االت ررت ت ررع هررو 

أ ررس االّتررم ااأل ص اأررت هررو ألررتاا م  ال لرريأل  رريت ي ال اررات أا يت رر   ات هررو 
 رر ات اترراأ م أررت   ررت  اكررالم االلرراوت أررت االرر  ألء االررذيت يدطنررر اترري م الررم 

 عاالّلأت االلاتوع أت   ت أخ ر 

 الجوانب الفنية: -د

 أيّررلت اهررر  ي برر  نلال اادررص االاديررت  دررل تبررديف أأ تررت االت ررت هررو اال لالررت
تت  وااديت ت ي ر  االأّدرو الك رف الت ل رلة االتطا  يرت هرو اال لالرت  هلألأ ترت االألر  

 أت  ذ  االا  ت ل تخ ج ات أت تكات ضأت اا   أت  ذ  األوللم:

أرررررل يتّت رررررر نرررررلالا ار  ااالت ييررررر   ااالّالورررررلة اال لاليرررررت األخررررر ر كلل رررررت اك  -8
 ااالتضل  

 أل يتّت ر نلالّأام ااالخبار  -8

 نلالد س ضأت أ لس اا    أا أت أ لس إالو آخ  يتّت ر  أل -8

 أل يم    إالو لنيس أت لمنس االأ لز ناداااق  -8
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 أل يمّ   هو ال ت لس االذ  ل يأكت      إالو اا   أت األوللم االللن ت  -8

ات    انت ل   إالو أددل خ   دل ك ي ات أت األأ تت االب هيت ويلللت اتو أرل لرنر 
لك تخبررير ال ررذا االررازت أا تّأرريم  أا د ررس أررت أررت وررااديت االأّدررو  كررات يكررات  درر

 لالرت االالاتيرت إالررو االأاّااليرت  أا أت تكرات  دررلك هر ار نريت برري ت اأخر ر ل يّترر   
ن ل االّلأت اد ا ذالك  كذالك أال  دل أل   ر اتو اال يلس أت ال ت لر اتو اال ااا  

أكلد لة أا ا   االأّ اهت نأل لنر  ألت  هيأل ي لس اتو بي ت أّ اهت التكأللت نت
 الت أل ات ال ل نإي ل  ل نلالاّس ا نلال ا   

اال رر  ظ رر  الدرررل نا ررق اررلم أت  االّلأرررت ل يدظرر ات هررو االاررر ار  ايأيتررات إالرررو 
الوتبل  هو نذس اال     ايت   ات غلالنلت إالو االتّأيم  ال ي  بات اترو اال ورت هرو 

اتررو  رريت ظ رر   االتّنير  إل دررل  ات  كررذالك يال ررظ أت  ال ررت لر اال يللرو  وتيررس الرر ي م 
 نّ  اال خيس هو التّألال م 

 خاتمة: توظيف المعطيات: -5
ن از رل هرو برا    ال   كلدة   التدل انتّل لت ال اادص أت اال  س االت ا   اال ر يم نت

  يرر   الررتّد ل هررو  لررم  رر ا  ل اتاضرري  ل نلالأدررل س االت ايررت اال  ي ررت االتررو ل يلررع 
ت ا اء ذالك وبر  إالرو تنريت  روء أرت اال ا س ت ل ت ل أي لت كلت أاواق أد ل  اكلت أ

ألي   االت ت ان  االزأت خ أت ال ضيت االتطا    االرذالك ات  درل إالرو أأ ترت االت رت لرّيلت 
 إالو االاواف اتو االأل   االبلال ت ال ذا اال  س 

ال نر   أرت أت يال ررظ أت  االر  س االت ررا   االترل يخو أررل يرزاس ادرر دل   ير ات  االررم 
 اا ررررررررررر  أيدرررررررررررل أت  أرررررررررررل ي   أرررررررررررق  ا س يمررررررررررر ة االدترررررررررررللس االأ  رررررررررررا  أدرررررررررررق  االرررررررررررذالك   

 هرررو  رررذا االأّتررر ك االبرررّص الررريس إل الندرررت هرررو ندرررلء أتّررر    األد رررلء ك يررر  األ  رررلء
 يتطت ص إد لز  تضله  اال  ا  اا تأل  االخن اة 

هررل   أررت ترر ان ال ررت االّلأررت هررو  اأ أررل يكررت أررت أأرر  هإددررل دختررر إالررو أت  انت
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ذا أ ر ا  االأّ ررم االترل يخو أأرر  ضر ا    اأأكررت أيضرلت  نلالالررللس االأتررااه   احت  اا 
كررلت االأّ ررم االتررل يخو ي تررلج إالررو أّظررم أررل ا   هررو أبررد الة ال ررت االّلأررت ال لررم 
االتطا   االتل يخو الت للة ااالبيا  هرإت االأّ رم األلللرو ل يلرت دو اأ رل ا   هرو 
تترررك االأبرررد الة أرررت   يررر  يمضرررلف إالرررو  بررري  االت رررت االأتررر ااس نّررر  ا ضرررق اترررو 

اتو الت  ل أ اونت االت ي   االت ا   ا  الت االاب و أت اال طط اال  لة االتو أخذة 
 هو النت ا  

هارررو تررر ان ال رررت االّلأرررت الرررتكألس التلتلرررس االأّرررلدو هرررو ك يررر  أرررت االررر للة 
ااالبرررريا  أررررع إ ررررل اة ورررر  تكررررات ذاة هللرررر   هررررو االدظرررر  إالررررو نّرررر  اللررررتّأللة 

م هرو أّظرم أأ ترت االخلبت أا االأ  ا    هلال لدص االزأدو كأرل أر   ندرل ااضرا االأّرلال
ررل يلررلا  االنررل  يت االأ رر  يت اتررو االلري  ورر ألت هررو  ررذ  االلررنيس االتررو ظررت    االت رت أأ 

 ك ي ات أد  ل الم تماطا أت ونس 

 لدص ألللرو   أيدل أت االأبد الة االأخب بت الق ات ان ال ت االّلأت اهر أل
لء اأّ  رر  أرررت  اادرررص االرر  س االت رررا    ا رررا الررذالك أوررر ص أدرررللت أررت غيررر    إذا أرررل  ررر

اال ا لات تاظياق هو أ  االة االأّ م االّ نو ا  اللة االتطا   االتل يخو  هإذا أرل 
ورررا ت ن اادرررص اال  لهرررت األخررر ر كلالأبرررد الة االتل يخيرررت ااال   اهيرررت اكترررص االررر  الة 
اأبد الة االا ق ااال  ين اللل  كتص االت ان األ نرو ااالاكر     نر ا أرل هيرق أرت ور ص 

 يت أت  أّظم أرل ذك درل أرت  اادرص االتر ان االترو إالو االأّ م   الت اتبديالت  اتو 
هررل   أد ررل هررو أ رر ا  االأّ ررم االتررل يخو خبابررلت الرريس أمتيل رر  االأاخرررذ   ي  ررو انت
ّ نق اطنيّتق االتو داة ات تاضيا أالأا االت ي   وب ات اتو د ا أل  أيدل  دظ ات الت 

 هو أبد الة ال ت االّلأت 

 ررا  -أررت ت ا ررظ  رراس تأ يتررق التّلأررت أررع أررل ذك دررل – ررم إددررل د رر  أتى  ررذا االترر ان 
االخطرلص  أكت الت ا س أت ي   هي ل أالأا االت ي ر  اال  ينرت أرت ال  رلةيأالع االداا و االتو 
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االيرراأو ابررا  اللررتّألس اال ررو إالررو  رر   أّتررام  اتررو  رريت أت  أّظررم اال اادررص اال  لهيررت 
لة االأتّت  ررت نررلالّتام ااالأّرررل   ف ذاة األخرر ر ضررأ ة أرررل يت بررس نلالأبررطت لة ااالأااضررّر

الدت ررل  االأ رر ا   ادررا     دررل أت د رري  إالررو أت  أّظررم أررل ا   هررو  ررذ  اال اادررص الرريس إل 
أررت عاالأاال رر ع االررذ  ظررس  أ تنطررلت نلالّ نيررت االابرر و هررو أّ كررت ت رر ي  ل االّتأررو  اورر  أأرر   ل 
 رررذا االأاال ررر   لالرررتت ابررري تت نتطلورررلة غديرررت الرررتطلاة ن رررل أت تكرررات ال رررت االّترررم ااالاتلرررات 

الطررررص ااالاتررررك ااال   اهيرررررت اغيرررر  ذالررررك أررررت االّترررررام االألررررت   ت  إضررررلهت إالرررررو ااالأدطررررر اا
ونررالت  الررتيّلن ل أبررطت لة االّتررام االّ نيررت اهداد ررل االأ   ررت  ايال ررظ أت  االأاال رر  بررل ف

ت كررلد يتن رررو  ل ررت ألل ررت الرر ر االرر اال  االّتيررل أرررت  ا أت رر   يت  ألد ررق كررلتا الرر ر االت رراييت اا 
أت االّتم نلالت رت  اأرت االأأكرت الهتر ا  أت  االأاال ر  كرلت  االدلس االذيت كلداا اتو و   كني 

أرررت عاالتطررراي ع االررراااو االرررذ  يبررر   ارررل   ارررت تترررك االررر اال   هيلرررل   االدرررلس إالرررو ت ن ترررق 
 االتّألالق  ال لي أل إذا أل أمتي ة الق ه ر اال يا  

األ رررس تاظيرررف أأ ترررت ال رررت االّلأرررت هرررو أبرررل   االأّ رررم االترررل يخو دررر ر أت 
الكررس  أررل يتّت ررر نلال لالررت ااالبرر ف هررو  أيررع أبررد الة االت ررت ي رر   إ بررلء  ررلأس 

االتو ابتتدل   م  يكات نّ  ذالك ضم   اادرص االأت رلنق ااالأكر ا  هرو تلتلرس زأدرو  
 ايدظ  نّ لذ  اهو ليلر كس  ت ي   هو  ال ت أأا   و:

 أا نّ   ات االاب و االأ ادت هو االأّل م  قو ن -8

 لدلت    ت اال يا  اأ ر اللتّألس زألدلت اأك -8

  ال   الختبلر أا ال ت اك  -8

 االرررررت يكرررررات االأ برررررا  أرررررت  رررررذا االدظررررر  اال كرررررم اترررررو أ   أ رررررلس نلالخطرررررا أا
االبرررااص  نرررس تاضررريا االت ي ررر  االطرررل ئ اأررر ا  ضرررأت ترررل ي  ابررراو  خرررلالر ال يرررل  
االأا  اة ا للت ل ان  ت لطع االزألت ااالأكلت  الاف يكات هو  ذا أت  ات  ك  
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االّ نيت االاب و أبرطت لت اتّ ينرلت اهت رلت الأ رللة الرم داع اأيم ياظىف هو وضليل 
 تكت تدت   أت ونس 
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 الحواشي:
 

دللديت عأت أ   االتللديلة هو ادظ :   -8   التدل هو االأ تت االّ نيت التّتام انت
  8918  بيف 8  االأ ت  88اال  س االت ا   االّ نو اأدل  قع  االّ   

  888ر
  8دبل       ليت: االأّ م االّ نو  أكتنت أب   اال ل    طادظ :   -8

8981  8/888- 888  
ول ت  اس  ذا الوت ام أل لنر إاليق ان االتق االّاليتو هو: ت ذيص االأ  أت   -8

-889  ر8918  8االت ايت الت كتا  ألّ  اتو   ا  االل اس   أ ر ط
ل       ليت  االأّ م اال888ّ   8/888 نو    اادظ : دب 

هك  يا لت  االّ نيت  ت  أت     أضلت ان االتااص  أكتنت االخلد و ادظ :   -8
  888 -888  ر8910نأب   

8-   : هو كتلندل عأبدالة االت ت ااالت  يف االت ا    تو اال  ت االّل   اال     
 ا ا ت ة االطنع احت هو  أ ر     الت تطني يت هو  اادن ل اال لاليتع

ّتأ   هو كتلندل االأذكا  آدالت  و ن لص االت تيص االزأدو االأبدالة االأ  -8
 اللدو اهل  أب لن ل:

   ر(819أل تت ت هيق االّاام التكلللو )ة  -8
  ر( 888االأدطر لنت االلكية )ة إبالم  -8

  ر( 888أ ص االكلتص لنت وتينت )ة  -8

  ر( 898االابيا ال ّتص )ة  -8

  ر( 889ال ت االّاام التز ني   )ة  -8

  ر( 888الت  ا  )ة  االتتايا هو   م االابيا -8

  ر( 808ت  يف االتللت اتت يا اال دلت لنت أكو )ة  -8
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  ر( 888     اال اار هو أا لم االخاار الت  ي   )ة  -1

  ر( 888الوتضلص هو   م أ ص االكت لص لنت االلي  )ة  -9

  ر( 889  م أ ص االكلتص الت ااالي و )ة  -80

 تكأتت إبالم أل ت تط هيق االّلأت الت ااالي و  -88

   ر(888م االتللت اتّتيم االنيلت لنت   لم االتخأو )ة االأ خس إالو ت اي -88

  ر( 898ت ايم االتللت لنت اال از  )ة  -88

  ر( 889ذيس هبيا  ّتص التن  ا   )ة  -88

ألم )ة نّ   -88   ر( 188اال ألدت هو إزاالت اال طلدت لنت انت

  ر( 980االتدنيق اتو غتط اال ل س ااالدنيق لنت كألس نل ل )ة  -88

  ر( 988االّاام لنت اال دنتو )ة ن   االّاام هيأل أبلص هيق  -88

  ر( 8089  م      اال اار التخال و )ة  -81

  880  ر 8908انت االلي   الوتضلص  االأطنّت األ نيت  ني اة  ادظ :   -8

  8908  8االن  ا    ذيس االابيا  أطنّت االلّل   نأب   طادظ :   -1
  808 -808ر

  801االأب   االللنر  رادظ :   -9

  88أبدالة االت ت  ر كتلندل:ادظ :   -80

  888 -888االأب   االللنر رادظ :   -88
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االتااص      أضلت  ن ان اأ للة هو االت ت  أكتنت االخلد و ادظ : ان   -88
  810 -889  ر8911  8نلال ل     ط

  888 -888كتلندل: أبدالة االت ت  رادظ :   -88

 ايت أط      ان االّزيز  ال ت االّلأت هو ضاء اال  اللة االتادظ :   -88
  اادظ : 80  ر8988اال  ي ت  اال ا  اال اأيت التطنلات ااالد    اال ل     

ل   االأّ م االّ نو     8/98دب 

االزني    ال ت االّاام  ت  ير     أضلت ان االتااص  أكتنت  ا  ادظ :   -88
  ااال ااالي و  االتكأتت  ت  ير از اال يت 1 -8  ر8988االّ انت  اال ل     

  اانت اال از   88االّ نو ن أ ر     ة  راالتداخو  االأ أع االّتأو 
  8ت ايم االتللت  ت  ير    ان االّزيز أط    ا  االأّ هت نلال ل     ط

  88  اأ  أت    أط  الت ايم االتللت  ر88  ر8988
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 المصادر والمراجع:
  8انت اال از : ت ايم االتللت  ت  ير    ان االّزيز أط    ا  االأّ هت نلال ل     ط

8988  

 ت االلي : الوتضلص هو   م أ ص االكت لص  االأطنّت األ نيت  ني اة ان
8908  

  8908  8االن  ا  : ذيس االابيا  أطنّت االلّل   نأب   ط

اال ااالي و: تكأتت إبالم أل ت تط هيق االّلأت  ت  ير از اال يت االتداخو  االأ أع 
 االّتأو االّ نو ن أ ر     ة 

ان االتااص  أكتنت  ا  االّ انت  اال ل      االزني  : ال ت االّاام  ت  ير     أضلت
8988  

  8ان االتااص      أضلت: ن ان اأ للة هو االت ت  أكتنت االخلد و نلال ل     ط
8911  

  8اتو     ألّ : ت ذيص االأ  أت االت ايت التّاليتو   ا  االل اس   أ ر  ط
8918  

و نأب   هك  يا لت: االّ نيت  ت  أت     أضلت ان االتااص  أكتنت االخلد 
8910  

و ا   أ أ  أ أ : أبدالة االت ت ااالت  يف االت ا   تو اال  ت االّل   اال      
 ت ة االطنع هو  أ ر 

 عأررررررررررت أ رررررررررر  االتلررررررررررلديلة هررررررررررو االرررررررررر  س االت ررررررررررا  االّ نررررررررررو 
   برررررررررررررررررررررريف8  االأ ترررررررررررررررررررررر  88اأدل  ررررررررررررررررررررررق ع االّرررررررررررررررررررررر   
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  االأ ترررررررررررررررت االّ نيررررررررررررررررت التّتررررررررررررررررام 888 -881  ر 8918
دللديت  االكاية   انت

ز: ال ت االّلأت هو ضاء اال  اللة االت ايت اال  ي ت  اال ا  أط      ان االّزي
  8988اال اأيت التطنلات ااالد    اال ل     

ل       ليت: االأّ م االّ نو  أكتنت أب   اال ل     ط   8981  8دب 
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