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صات
ّ

 ملخ

 طوبوهيم جضالة: رمس ثملك إقليمكريم ولد الىبية: 

وكذ الشومان مغادسة ه مىز خغلى حعمُت، بمىعلت ظُذي بلػباط، ظعىسي لدعالحافظ الجُل لا 

خها تكخاب ةواغاد ُتعىبىهُمال املعألتهزه الخفكير في  ةغادإمً املهم . كبل رلك ًكىن   . كلمت حعالتجاٍس

تفي مذن ح هاٍىحذ حػُُنو  .كزلك تولِعذ غشبُ توال فشوعُ تلِعذ الجُيُ  لىإذغىها ً بما خشي أ ضائٍش

بين جلمعان  مخىاحذة. بأكملها تمىعللت حعمُت الدعا ًجعذ ا.ٍشببش  اظىبىهُم الاظمافتراض أن ًكىن 

 تبشبٍش تكلم تعالح ه.هفعلها الاظم  كذًمتخشي أومذًىه  ،هى"س اظٌعمى " نهش ، إضافت إلىومػعكش

 ختهب " وهيذٌغ"الالزي ٌػني و  ظلشا "ا"جالعىاسق لهجت  لىإكىن الاظم مىخمُا وكذ ً "شاػح"أحػني 

، وكذ ًكىن حؽىيها لكلمت  Tesslera  حعالشا ع لهجاثخىىّ ل هؽٍىح ىه تحعال .في الجضائش تمػشوف

م ظاهش  " Tassili "يلُظظا   .إلابذال ةغً ظٍش

غُت - سظم -جشار  - ظىبىهُمُا - تحعال الكلمات املفحاحية:  .أماَص

افية لبعض طوبوهيمات قضىطيىةهدى جباش:   مقاربة إرىوغر

حّذَدة بالذساظاث ومً كبل 
ُ
إّن )كعىعُىت( املػشوفت بُمعّمى )غاـمت الؽشق الجضائشي(، وامل

لعاث ووظائل العمعي البفشي  ِف  ،العُّ لاسبت "والًت" وأ "مذًىت"مّشة جحذ ُمػشَّ
ُ
، ورلك حعب امل

خ بإالبراغماجُت لكّلِ الخػُُيُت أو   اث مخخلفت مىحتهاعىبىهُمظم. جّم حػُُنها/ حعمُتها غلى مّشِ الخاٍس

اجُت لت، مذًىت الصخش الػخُم، الكثير مً الخمظهشاث الُهٍى
ّ
: ظيرجا، كعىعُىت، مذًىت الجعىس املػل

ْد الػلم والػلماء، مذًىت الهىاء
َ
عش، حىهشة الؽشق، مذًىت الػلم، ْبال

ّ
والهىي، أم  مذًىت غؾ الي

 الحىاضش...إلخ

ُل غلى والًت كعىعُىت و/أو املذًىتعىبىهُممهما اخخلف ال ِ
ّ
ذل ًُ الىالًت الّتي جلُؼ ؼشق -، فئهه 

ُن جحذ الشمض الىالئي الـُمخمثل في الشكم ) ػيَّ
ُ
م 22الجضائش، وح لّذِ

ُ
(. ظُىحاول مً خالل هزا امللال أن ه

لتعىبىهُمملاسبت إزىىغشافُت لل
ّ
ذِل

ُ
غلى كعىعُىت، هاهُك غً أظماء بػض فضاءاتها املشجبعت  اث امل

زة  مكً اغخباسها بمثابت لها باظمها واملفػمت بالُحمىالث الذاللُت املمّيِ ًُ )كهىف، حعىس... (، والّتي 

خها الحافل ووظمها  ي ظبػذ جاٍس ا.ظىبىهُمؼىاهذ غلى لاحذار الّتِ ًُ 

 داللت. -أهىماظدُك  - بىهُمظى  - إزىىغشافُا -كعىعُىت  الكلمات املفحاحية:
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 إلارذ الطوبوهيمي ملديىة مضيلة القديمةبً خليل: اليىدة زغبة وريمة 

خ  امللال أظماء املىاكؼ الجغشافُت ًدىاول هزا ملذًىت املعُلت اللذًمت، وهدعاءل غً غالكت الخاٍس

خ لامكىت أن ًكىن له جأزير غلى أظمائ ها. جحذر الخغُيراث في باألظماء الجغشافُت، أو كُف ًمكً لخاٍس

ظهش ؽير في خلفُتها إلى الػالكت منها ما ًعشأ في مػنى أو ؼكل إلا  أظماء املىاكؼ الجغشافُت ٍو
ُ
ظم، لكنها ح

ًمثل هزا  .باملكان، أو مػشفت بالفضاء أو باألظغ إلاًذًىلىحُت التي جؤّظغ للػالكاث إلاوعاهُت

ؼ الجغشافُت في مىعلت الحضىت، إر حفشها البحث الخعىة لاولى هحى البحث غً أظماء املىاك

في ألهماط  اهخمامىا في هزا امللال في حذود مذًىت املعُلت اللذًمت، حُث اغخمذها الاظخلفاء الـى

ً ودًىامُكُاث جحّىل أظماء الفضاء، ولكً هزا الػمل هى حضء مً مىظىس جاس  ٍخي لخفعير دوس الخكٍى

ت  ب لغىي وهمىرج مهم للهٍى العُاق في إهخاج / إغادة إهخاج أظماء املىاكؼ الجغشافُت، وهى أًًضا جذٍس

 الجماغُت.

خ  - اُظىبىهُممُكشو /  اظىبىهُمُ : ماكشو  الكلمات املفحاحية  املعُلت. -فضاء  -جاٍس

 ءات هوياثيةطوبوهيم الحضري في الجسائر: خصائص وقرا-الضوصيو: هاجر مربوح

 حالة مديىتي صيدي بلعباش وعين ثموشيد 

الاحخماعي )العىظُىظىبىهُم( كىهه مجشد اظم حغشافي لُفبح ظاهشة -ًخجاوص الاظم الجغشافي

حاول هزا امللال ًُ أهىماظخكُت واظػت الاهدؽاس، مؼ رلك لم ججخزب اهخماما كبيرا مً الباحثين. 

خين مخجاوسجين هما: ظُذي بلػباط الاحخماغُت امل-جحلُل لاظماء الجغشافُت ىحىدة في مذًيخين حضائٍش

ن، كما جكؽف مماسظاث الدعمُت غً ًيخياملذ اجينوغين جمىؼيذ، حُث جخػّذد أظماء لاماكً في ه

ما اللشاءاث التي و هُمىت لاظماء املكاهُت الؽػبُت، فما الزي ًمّيز هزا الّىىع مً لاظماء الجغشافُت؟ 

كمىا بجمؼ أظماء حغشافُت اظخػملذ في حملت مً  ،تلظئلا  هلإلحابت غً هز ًمكىىا اظخيخاحها؟

الخعاباث. جىبئ هخائج الخحلُل اللغىي املخػذد غً ظىظُىظىبىهُمُا مخىّىغت لاؼكال ومخػّذدة 

ت املذن مىضىع  غاث، ما ًدُح إمكاهُت اظخلشاء الاخخالل املجخمعي والخغيراث الحاـلت في هٍى
ّ
الل

 الذساظت.

تُظىبىهُم -ظىظُىظىبىهُم : لمات املفحاحيةالك ت  - ا حضٍش ظُذي  - اثلغال جالقي -داسحت  -هٍى

 .غين جمىؼيذ -بلػباط 



 الجسائر وأصماء أعالمها

39 

عىاصر مً  البربرية-ألابحاذ ألاهوماصخيكية الليبيةحير ووردية يرمش: اهصيرة ص

 أجل حالة بحث

غُت-لُبُتًبحث هزا امللال في املفادس والّذساظاث التي جىاولذ لاهىماظدُك ال ، إر نهذف لاماَص

ام إلى جلذًم دساظت دًاكشوهـُت لألبحار املخىفشة حىل هزا املىضىع. وعخػشض في هظمً خالل هزه إلا 

غُت، واملخمثلت في املفادس لادبُت التي حػىد إلى فترة  –البذاًت مفادس لاهىماظدُك اللُبُت  لاماَص

خ اللذًم والػفىس الىظعى  ومفادس الىلى  ت، جخمثل املفادس لادبُت في أؼهش الكّخاب الخاٍس ػ لازٍش

خ اللذًم )الػهذ الكالظُكي( إلى غاًت الػفىس الىظعى. أّما مفادس  م والالجين مىز الخاٍس إلاغٍش

ت  فخخمثل في الىلىػ اللُبُت  والهيروغلُفُت والبىهُلُت والالجُيُت. أّما ما ًخػلم بالفترة  الىلىػ لازٍش

غُت، مثل  -فلذ ركشها أهم الذساظاث ولابحار حىل لاهىماظدُك اللُبُت ،الحذًثت واملػاـشة لاماَص

ت بأظماء لاغالم وفي الخخام كذمىا غشضا مىحضا لشاهً البحث في  ـّ الكخب وامللاالث واللىامِغ الخا

 لاهىماظدُك في الجضائش.

ىغشافُا عاظالكلمات املفحاحية:  هلىػ  -مفادس أدبُت  - شي اللُبي البرب مفادس لاهىماظدُك -ىٍس

 مػاـشة.أبحار حذًثت و  -كذًمت 



 

 

 




