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بسم�اهللا�الرحمن�الرحيم�والصالة�والسالم�علـى�أشـرف�المرسـلبن�الحبيـب�����

��المصطفى�الشفيع�يوم�الدين،�وبعد

��للغة�العربية،�البروفسور�صالح�بلعيدالسيد�رئيس�المجلس�األعلى�

السيد�مدير�المركز�الوطني�للبحث�في�األنثروبولوجيـا�االجتماعيـة�والثقافيـة����

��الدكتور:�جياللي�مستاري

السيد�مدير�وحدة�البحث�حول�الثقافة�واالتصـال�واآلداب�واللغـات�والفنـون����

CRASCكتور�حمو�عبد�الكريمالد�،��

بالمجلس�األعلى�للغة�العربية�والمكلفة�بالتنسيق�بمشروع�السيدة�مديرة�الدراسات�

��ونيمي�الرقمي�للجزائر�األستاذة�مراح�نورة�المعجم�الطّو

��السيدات�والسادة�أعضاء�اللجنة�العلمية�للملتقى

السيدات�والسادة�زمالئي�األساتذة�الكرام�المشاركين�بالملتقى،�أيهـا�الحضـور���

��كة.الكريم�تحية�طيبة�عطرة�ومبار

ونيمي�يعتبر�ذلك�الباب�الذي�من�خالله�يمكن�اثبـات�الهويـة����إن�المدخل�الطّو

األصيلة�بعيدا�عن�كل�التجاذبات�السياسية،�وسبيال�لفهم�العديد�من�الظواهر�وحفـظ��

ونيميا��الموروث�اإلنساني�في�تجلياته�اللغوية�والسياسية�والحضارية�...فمجال�الطّو

احثين�مصدرا�غنيا�باعتباره�يعتمد�علـى�مجموعـة�مـن����أصبح�لدى�الكثير�من�الب

ونيميا،�أداة��العلوم�كالتاريخ�والجغرافيا�واالنثروبولوجيا�وعلم�اآلثار�وغيرها.�فالطّو

مجل��.قوية�من�أجل�البرهنة�على�التجذر�التاريخي�لإلنسان�المالك�األصلي�لألرض

ة�وبالتالي�يعتبر�من�آثـار��يكتسي�أهمية�بالغة،�فهو�تعبير�عن�التراث�الالمادي�لألم
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تاريخها�اللغوي�ويعبر�عن�حقيقة�التنوع�الثقافي�والتعدد�اللغوي�ألي�بلد�في�العـالم��

��عامة�وبلدنا�الحبيب�الجزائر�خاصة.

ونيمـي���من�هذا�المنطلق�واستجابة�للحاجة�الماسة�إلى�تدعيم�المعجم�الطّـو������

ربية�إلنجـازه،�جـاء�هـذا����الرقمي�للجزائر�الذي�يحرص�المجلس�األعلى�للغة�الع

الملتقى�من�أجل�اثراء�المعجم�بمجموعة�من�المداخالت�تستجيب�للمحاور�المطلوبة�

ونيميا�من�جميع�ربـوع�الـوطن.����تظافرت�فيها�جهود�البحثة�المهتمين�بمجال�الطّو

ـ���ة�باللغـة�االم�حتفائية�القاروبالصدفة�تزامن�هذا�الملتقى�مع�اال �21المصـادفة�لـ

نوع�اللغوي�االحتفال�السنوي�في�جميع�أنحاء�العالم�لتعزيز�الوعي�بالتّ�فبراير،�وهو

ونيمي�سوى�منفذ�والطّريق�األبلـغ�لحفـظ����والثقافي�وتعدد�اللغات،�فما�الباب�الطّو

��الموروث�االنساني�في�تجلياته�اللغوية�والثقافية�والحضارية.

��والسالم�عليكم�ورحمة�اهللا�تعالى�وبركاته

�
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في��الرقمي�الجزائري��ونيميپالطوبـ�المعجم��يأتي�إصدار�هذا�العمل�الموسوم
إطار�ما�يقدمه�المجلس�األعلى�للّغة�العربية�لصالح�تعميم�استعمال�اللغة�العربية�في�
مختلف�مناحي�الحياة�اليومية،�وإنّه�لجهد�متميز،�ومـن�منتـوج�لجنـة�(المعجـم�����

�اإللكتروني)�وللمجلس�األعلى�للّغة�العربية�والتي�استغلّت�على�مـدار�ونيمي�پالطو
بلدية�وقد�اشتغلت�اللجنة�ميدانيا�بمتوافقـات�إداريـة����1541سنتين�في�طوپونيمات�

��وبجهود�فردية�واستطاعت�أن�تصل�إلى�تقديم�هـذا�المنتـوج�فـي�جزئـه�األول����
يلتحق�بهذا�الجزء�األجزاء�إلى�)�والية�وسوف�13ونيمات�ثالثة�عشر(پويتناول�طو

ابع�إنّه�عمل�نوعيـة����غاية�استيفاء�الجزء�الريخدم�تعميم�اسـتعمال�اللغـة�العربي�
ويستفيد�منه�المختصون�وغير�المختصين�وكما�يقدم�المادة�التّاريخية�فـي�أسـمائها���
ومعالمها�وما�عرفته�من�تطورات�عبر�مختلف�الحقـب�الزمانيـة�التـي�عرفتهـا�����

��جزائر.ال
لقد�عملت�اللجنة�بما�وسعها�الجهد،�لتقديم�مهمتها�على�أحسن�صورة،�ووفّقـت��
في�هذا�العمل�الذي�كان�فكرة،�وتنامت�الفكرة�ونضجت�عبـر�لقـاءات�وجاهيـة����

��ولقاءات�افتراضية،�فكان�هذا�المولود�األول�في�هذه�الصورة�المائزة.��
كّل�من�يخدم�الشّأن�العام،�فأنعم�بهـم��كّل�الشّكر�والتّقدير�لسدنة�اللغة�العربية،�ول

��جميعاً!
��
��
��
��
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ونيميـة�أو�األماكنيـة�أو�علـم�����إن�الحديث�عـن�مجـال�المواقعيـة�أو�الـطّ����

�هو�الحديث�عـن�عتبـة�معرفيـة�وحضـارية�وتاريخيـة������.الجغرافية..التّسميات�

تعنى�في�جوهرها�بالبحث�في�أسماء�األمـاكن�ومحاولـة�تفسـير�أصـولها�����التي�

ــاعي��� ــي�واالجتم ــا�الجغراف ــل�مجاله ــا�داخ ــا�واظمحالله ــل�نموه ومراح

وكذا�النّظر�في�التّسمية�من�منظور�تطورهـا�الـداللي�ومـا�يلحقهـا������،والتّاريخي

��تحريف�وتبدل�وانحراف.��������من�

ومنه�فإن�هذا�العلم�الذي�برع�فيه�الـدرس�الغربـي�علـى�غـرار�الـدرس�������

،�نجـده�يتقـاطع�مـع�علـوم�شـتى������-الذي�الزال�يخطو�خطا�متأخرة�-العربي�

منهــا�األلســنية�وعلــم�االجتمــاع�وعلــم�التّــاريخ�والجغرافيــا�والطّبوغرافيــا�

الموضوع�هـو�فكـرة�الوضـع�التّسـموي�������واالنثربولوجيا....�وما�يفيدنا�في�هذا

��في�الفضاء�الجغرافي�وإعادة�بناءه�بتقنات�رقمية.

ونيمي�الرقمي�في�الجزائـر،�هـو�فكـرة�جديـدة������المعجـم�الطّوإن�موضوع�

����رس�والتّحليـل�والتّوجيـه،�إذا�اعتبرنـا�أنالعـالم�يشـهد�ثـورة�����وجديرة�بالـد

ط�فـي�هـذا�المـؤدى�مـن�التّفكيـر������معرفية�الكترونية�هائلة،�والجزائر�بلد�منخر

��التّواصــلي�الرقمــي�التّرميــزي،�فالحاجــة�أصــبحت�أكثــر�مــن�ضــرورية

والدعوة�إلى�إنشاء�معاجم�رقمية�هي�مـن�صـميم�الـوعي�بقيمـة�المدينـة�ذات������

��التّركيبة�الحضارية�والثّقافية.

نجحتـا��ولنا�في�مدينة�ماليزيا�وأندونيسيا�تجربة�رائـدة�قابلـة�للتقليـد،�وقـد�����

ونيمـي�للفضـاءات�العموميـة،�وشـهدت�تفوقـا�بنسـب��������وفي�مجال�الوضع�الطّ
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عالية،�مع�العلم�أنهما�عانتا�من�ويالت�االسـتعمار�سـابقا،�بحيـث�أنهـت�كـال������

منهما�التّسـميات�االسـتعمارية�لألسـماء�الجغرافيـة�وتـم�اسـتبدالها�بتسـميات��������

الحفـاظ�علـى�التّسـميات����جديدة�إما�بترجمتها�أو�تصحيحها�أو�اسـتكمالها،�مـع���

��الجغرافية�التي�تمثل�التّراث�الثّقافي�والتّاريخي�لهم.

� �لوجود �ماسة �طفالحاجة ��معجم �لاالونيمي �كتروني �ذو مضبوطة��متطورةتقنية

منظمة�عليه��وفق�المعايير�الدولية�وما�تنصها�بشكل�مستمر،�م�فيومتحكّ�،ومدروسة

�المتعلّ �المتحدة �األمم �بتنميط �الجغرافيةقة �باألسماء �االلتّزام �مع �العناصر�، �من جملة

�التّسمية�والتّوحيد�المصطلحي.المعيارية� �.�قصد�بناء�فضاءات.في�التّسمية�وإعادة

�كية.أو�ما�يسمى�بالمدن�الذّ�متطورة

�



�وا��
	د�ا���ى��
�ا�����
ّ
��ا����ا�����ن�ا���	��ا��� !��"	���#

25 

�ífléÃ•çÖ]�íÖ÷fl‚Ö]�°e�ífléÊ]†Ç¢]�àÒ^Úù]�ífléÛŠi�íéñ^éÛé‰
Jï†}ù]��^Ãeù]æ� �

���

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J_Ìé×}<‚è‚ãÚ< <

ˆÒ†Ú<ovfÖ]<»<^éqçÖçeæ†nÞù]<íéÂ^Ûjq÷]<íéÊ^ÏnÖ]æ<< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<–á]†âæI<<CRASC�-�RASYD< <

‚è�Ö]<êÞæ�ÓÖ÷]<Vkhlmahdid89@yahoo.fr< <

��

يتناول�هذا�المقال�قضية�تتعلق�بعالم�التسمية�واألونوماستيك�مـن�حيـث����الملخص:
دالالت�تسـمياتها�الوضـعية�االجتماعيـة�����معرفة�تسميات�األماكن�الجغرافية�بدءا�من

(العرفية�هنا)،�ومعرفية�سيميوزيسية�األبعاد�األخرى�االجتماعية�والثقافيـة�والمرجعيـة���
والدينية�والنفسية�التي�تبعثها�التسميات�األماكنية�(الطوبونيميا�الجغرافية)�التي�تنطلق�من�

وحي�بعالقة�اإلنسـان�وبمـا���مجرد�تسمية�إلى�رسوخ�جمعي�له�أبعاده�المتعددة،�والتي�تُ
يحيط�به�من�جغرافية�ومواقع�تحولتْ�من�عالمِ�الشيء�إلى�عالم�األلسنة�لتصـبح�بـذلك���
معالم�بارزة�تعريفية�وهوياتية�تُـوحي�بـالوجود�اإلنسـاني�وتسـتبين�واقعـه�الكلـي�������
��(االجتماعي،�الثقافي�المعيشـي،�االقتصـادي،�العسـكري،�النفسـي،�الفلكلـوري...)�����

�لى�معرفة�عوالم�التسمية�وأسسها،�هل�هي�ذاتية،�اعتباطيـة،�أم�موضـوعية��باإلضافة�إ
����علمية،�إلزامية.

��التسمية،�الطوبونيميا،�العلمية،�البصمة،�الهوية.الكلمات�المفتاحية:�
ABSTRACT : 
This article deals with an issue related to the nomenclature and 

aunomastic world in terms of knowing the nomenclature of geographical 
places starting from the connotations of their social position designations 
(customary here), and the knowledge of the semiosis of other social, 
cultural, reference, religious and psychological dimensions that are 
emitted by the locational nomenclature (geographical toponemia) that 
proceeds from a mere naming to a collective solid It has many 
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dimensions, which suggest the relationship of man and his surroundings 
in terms of geography and locations that have transformed from the realm 
of the thing to the world of tongues to become thus defining landmarks 
and identities that suggest human existence and clarify his overall reality 
(social, cultural, living, economic, military, psychological, folklore ... ). 
In addition to knowing the noun worlds and their foundations, are they 
subjective, arbitrary, objective, scientific, mandatory. 

Key words:  naming, toponemia, scientific, fingerprint, identity. 
��

تعد�التسمية�وعوالمها�هوية�في�جميع�المجاالت�االنتمائية،�حيـث�إن�فعـل����مقدمة:
التسمية�مشترك�بين�الجميع�وعملية�تحاور�واتفاق�من�أجل�ترسيخ�المواطن�في�جانـب��
تسميات�األماكن،�وترسيخ�للمواطنة�واالنتماء�في�مجال�تسـميات�األشـخاص،�وهـذه����

مجرد�تعيين�فحسب،�بل�هـي�بطاقـات�تعريفيـة�هوياتيـة�باألمـاكن������التسمية�ليست�
والمكان�له�بعده�الجغرافي�واإلنساني،�فبتذكر�المكان�نتذكر�ذكريات�سـواء���واألشخاص

محزنة�أم�مفرحة،�تذكرنا�باأللم�أو�األمل،�باالنكسـار�أو�االنتصـار...�علـى�غـرار�����
ا�وحولها�يعيش،�لذا�وجب�االعتنـاء��األمكنة�الجغرافية�التي�تحيط�بعالم�البشر�فبها�وفيه

بها�كليا�بدءا�بتحديد�تسمياتها،�ألن�التسمية�عتبة�المكان�وسيميائيته�في�جميـع�األشـكال���
�اقتصادا�ثقافة،�اجتماعا،�إيحاء،�رمزية،�انتماء،�حضارة،�هوية...�فرحا،�قرحا،�إقامـة�

��ترحاال�...�فالمكان�مأوى�اإلنسان.
ن�مدلوالت�التسمية�لألماكن�الجغرافية�وضعا�وتـداوال��وفي�هذا�البحث�أردنا�أن�نبي

عبر�خطيتي�الزمان�والمكان�وعالقتهما�بثقافة�المجتمع�وحضارته�ولغته،�في�اإلشـكال��
����للمكان�الجغرافي�أن�تتعدد�مدلوالته�سيميائيا�وسيميوزيسيا؟�اآلتي:�كيف

��وتفرعت�عن�هذا�اإلشكال�مجموعة�من�األسئلة�منها:
��؟ناتامن�مجرد�تعريفه�إلى�بحث�شخصي�مكان�الجغرافيالكيف�نقفز�باسم��-�
��كيف�تؤثر�المرجعيات�بتبايناتها�في�وضع�االسم�(فعل�التسمية)؟�-�
��؟ناوعادات�ناأثر�على�سلوكات�مكان�الجغرافيهل�السم�ال�-�
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ما�طبيعة�العالقة�بين�االسم�والمسمى؟�وبعبارة�أخرى�هل�عالقة�االسم�بمسـماه���-�
��إلزامية؟
تتطور�بتطور�الزمن؟�وهل�تبقى�محافظة�على�المنزلة�االجتماعيـة���هل�األسماء�-�
��نفسها؟
هل�يكسب�االسم�داللته�ورمزيته�من�خالل�ذاته�(أصوله�اللغوية�والتركيبيـة)�أم���-�

��يستمدها
��من�خارجه�(خارج�بنيته�اللغوية)�الواقع�االجتماعي�الثقافي؟

اد�فـي�اختيـار�أسـماء����كيف�يؤثر�الواقع�االجتماعي�الثقافي�على�سلوك�األفـر��-�
��؟أماكنهم
��يعكس�الفترة�أو�المرحلة�التي�وجِد�فيها؟�أم�هي�تعكسه؟�المكانيهل�االسم��-�

أما�عن�المنهج�المتبع�في�هذا�البحث�فهو�الوصفي�مع�آلية�التحليل،�فالوصف�حـين��
فمـن���تحليـل�)،�أما�المكان�الجغرافيوصف�ما�هو�كائن�وموجود�حقيقة�ونصا�(اسم�ال

��تعدد�الدالالت�والتسميات�للمكان�الواحد�وعلى�من�تعود.خالل�معرفة�
سجت�خطة�البحث�على�النحو�اآلتي�إلى�جانب�مقدمته،�جانـب�نظـري�وآخـر����ونُ

سـيميائية�وعالقتهـا���تعريـف�ال�خانة�المفاهيم�مـن��تطبيقي،�فالنظري�تمثّل�في�تحديد�
مـن��فعل�التسـمية���كن�الجغرافية،تسميات�األما�تعريف�الطوبونيميا،�تعريف�باللسانيات
اعتباطية�العالقة�في�العالمة�اللسانية�بـين���،(عالقة�االسم�بمسماه)�المدلولودال�خالل�ال

ا�الجانب�التطبيقي�العملي�فتمثل�في�وضـع��أملداللة�وأنواعها،�تعريف�ا�،الدال�والمدلول�
مـة�مرفقـة���يبين�دالالت�اسم�المكان�الجغرافي�وضعا�وسيميوزيسـا،�ثـم�خات��جدول�

����باإلحاالت�وقائمة�المصادر�والمراجع.
��أوال:�خانة�تحديد�المفاهيم��

تعرف�السيمياء�على�أنّها:�"�علم�دراسة��سيميائية�وعالقتها�باللسانيات:تعريف�ال�-�
العالمات�دراسة�منظمة�ومنتظمة،�فهي�تدرس�مسيرة�العالمـات�فـي�كنـف�الحيـاة�����
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أساليب�التحية�عند�مختلف�الشعوب،�وعـادات���االجتماعية�وقوانينها�التي�تحكمها�مثل:
��.��1األكل�والشرب�عندهم..."

يرى�فردينانـد�دي�سوسـير�أن���أما�عن�عالقة�السيمياء�(السيميولوجيا)�باللسانيات�ف
)�بأنّهـا��Buyssensاللّسانيات�هي�جزء�من�السيميولوجيا�التي�عرفهـا�(بويسـنس)�(��

المستعملة�للتأثير�في�اآلخر،�والمنظور�إليها��"دراسة�اإلجراءات�التواصلية،�أي�الوسائل
،�وبما�أن�السيميولوجيا�هـي�العلـم�الـذي����2بهذه�الصفة�من�طرف�من�تريد�التأثير�فيه"

يدرس�حياة�العالمات�داخل�محيطها�االجتماعي�لهذا�اقترح�دي�سوسير�لدراسـة�هـذا���
ـ��3النّظام�التواصلي ه�سـماه�السـيميولوجيا���العام�القائم�على�العالمات�علما�جديدا�تنبـأ�ب

ووظيفته�"دراسة�العالمات�في�حضن�المجتمع"،�إذ�يقول�دي�سوسير�يمكننا�أن�نتصـور��
علما�يدرس�حياة�العالمات�داخل�المجتمع�سيشكل�جزءا�من�علم�النفس�وبالتّـالي�مـن���

��.4علم�النّفس�العام�سنسميه�السيميولوجيا
�من�اللّسانيات�يرجع�واألساس�الذي�انطلق�منه�دي�سوسير�في�أن�يميولوجيا�أعمالس

إلى�أن�"السيميولوجيا�هي�الدراسة�للعالمات�اللّغوية�وغير�اللّغوية�معا،�وهذا�ما�جعـل��
السيميولوجيا�تجمع�بين�ماهو�لغوي�(لساني)�وما�هو�غير�لغوي�(غير�لساني)�(رمـوز��

العالمات�غير�اللّغويـة��إشارات،�إيماءات،�مؤشرات...)،�إالّ�أنّها�فيما�بعد�ركّزت�على�
��واختصت�بها.

أما�"روالن�بارت"�فهو�يرى�عكس�ما�رآه�دي�سوسير�إذْ�عد�بارت��السـيميولوجيا��
جزءا�من�اللّسانيات،�وحجتُه�في�ذلك�أن�األنظمة�التواصلية�غير�اللّسانية�تحتـاج�إلـى���

ل�"روالن�بارت"�فـي��اللّغة؛�ألن�اللّغة�هي�وسيلة�التعبير�عن�األنظمة�السيميولوجية،�يقو
هذا�الشأن:�"من�المؤكد�أن�األشياء�والصور�والسلوكات�يمكنُها�أن�تدل�على�[�شيء�ما]�
وهذا�ما�تفعله�بكثرة،�ولكن�ليس�ذلك�أبدا�بشكل�مستقل.�إن�كـّل�نسـق�سـيميولوجي����
يمتزج�باللّغة،�فالعديد�من�األنظمة�السيميولوجية�ال�يمكنهـا�أن�ترقـى�إلـى�مسـتوى�����

ق�مرورا�باللّسان.�ومن�الصعب�أن�نتصور�نظاما�من�الصور�أو�األشياء�يمكـن��األنسا
لمدلوالتها�أن�توجد�خارج�اللغة.�يجب�أن�نتقبل�منذ�اآلن�إمكانيـة�عكـس�اقتـراح�دي����
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���ا�لعلم�العالمـات�العـام.�إنزاللّسانيات�ليست�جزءا�ولو�كان�متمي�سوسير�يوما�ما،�إن
للّسانيات�الذي�يتكفّـُل�بالوحـدات�الكبـرى�الدالّـة�فـي������السيميولوجيا�هي�الجزء�من�ا

��،�ومن�هنا�يمكن�تمثيل�هذه�الضدية�بين�دي�سوسير�وبارت:5الخطاب
��دي�سوسير:�السيميولوجيا�أعم�من�اللسانيات.

��بارت:�اللسانيات�أعم�من�السيميولوجيا.
مشتقة�مـن��الطوبونيميا�أو�المواقعية�أو�علم�أسماء�األماكن�الطوبونيميا:��تعريف�-�

)topos)التي�تعني�المكان،�و�(onomaالتي�تعني�االسم،�وبهذا�فهـي�علـم�دراسـة�����(
أسماء�األماكن�من�كل�جوانبها�صياغة�ومعنـى�وتطـورا�وأثـرا�علـى�المجتمعـات������

��،�وتنهل�الطوبونيميا�من�كل�العلوم.6وثقافاتها
قـة�بالبعـد���ويقصد�بها�تسمية�األماكن�المتعل�تسميات�األماكن�الجغرافية:�تعريف�-�

الجغرافي�من�تسميات�الطبيعة�من�نواحٍ�عدة�كالمجاري�المائية�والمسطحات�والجهـات��
��.7والمناخ�والجبال�والتضاريس�واليابسة�وغيرها

تتركب�العالمـة���(عالقة�االسم�بمسماه):�المدلولودال�من�خالل�الفعل�التسمية��-�
اللّسانية�عند�دي�سوسير�من�دال�صورة�سمعية�ومدلول�صـورة�ذهنيـة�ويـرى�دي����

ال�تربط�بين�شيء�ولفظ�كمـا���Signe�linguistiqueسوسير�أيضا�"أن�العالمة�اللّسانية�
وصـورة�سـمعية����concept،�ولكنّها�توشج�بين�مفهـوم��8يذهب�إلى�ذلك�األسيمويون
Image� acoustiqueالعالمة�اللّسـانية�ال�تـربط�اللفـظ�بالشـيء�����بهذا�المع��نى،�فإن

الموجود�في�العالم�الخارجي�ربطًا�مباشرا،�أي�إنّها�ال�تربط�الشيء�المسمى�باالسم،�بل�
�Imageيسند�الشيء�الموجود�في�العالم�الخارجي�صـورة�مفهوميـة��� conceptuelle�

الصوتية�المادية�الفيزيائيـة���ليست�الصورة�السمعية�هي�الصورة�،تقابلها�صورة�سمعية
وهذا�تأكيدا�على�أن�الصـوت���،9فحسب،�ولكنّها�االنطباع�الذي�تُثيره�الصورة�في�أنفسنا

هو�ليس�الصوت�المادي�بل�اآلخر�المحدث�في�النفوس(األثر�النفسي)،�فالعالمة�اللّسانية�
السـمعية��كيان�نفسي�ذو�وجهين�وإن�تصور�الشيء�ذهنيا�يستدعي�بالضرورة�الصورة�

��.10والعكس�صحيح
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وعلى�كّل�هذا�فالعالمة�اللّسانية�عند�دي�سوسير�تتكون�من�صورة�سـمعية�سـماها���
،�فالـدال�هـو���Signifiéوصورة�ذهنية�(المفهوم)�سماها�المـدلول���Signifiantالدال�

/،�وأما�المدلول�فهـو�مجمـوع�الخصـائص����Kltabunالمجموعة�الصوتية�المنطوقة/�
تُثير�فينا�الدال/�كتابن/�ومدلوله�هو:�مؤلف+�لـه�عنـوان+�عـدد�مـن������المعنوية�التي

الصفحات+�صفحات�مطبوعة+�محتوى�فكري�ويالحظ�بشـأن�تصـور�دي�سوسـير����
)،�وهو�الشـيء�الموجـود���Référentللداللة�اللّسانية�أنّه�أبعد�المدلول�عليه�(المرجع)�(

أن�تلميذيه�ريتشاردز�وأقـدن���والمرجع�استبعده�ديسوسير�إالّ�،11فعالً�في�العالم�الخارجي
��.12أضافا�المرجع

إن�العالقة�التي�تـربط���اعتباطية�العالقة�في�العالمة�اللسانية�بين�الدال�والمدلول:�-�
الدال�بالمدلول�هي�عالقة�اعتباطية�عفوية�تعسفية�هذا�في�بداية�وضع�اللّغة�باعتبارهـا��

وع�واالستعمال�أصبحت�العالقة�بين�لكن�لما�كُتب�للغة�االنتشار�والذي�،ظاهرة�اجتماعية
��الدال�والمدلول�عالقة�ضرورية�إلزامية.

ويرى�دي�سوسير�أن�العالقة�بينهما�(الـدال�والمـدلول)�هـي�عالقـة�اعتباطيـة������
Arbitreة�عالقة�مهما�كان�ال�بأيالمدلول�ليس�مرتبطًا�بالد�والمقصود�باالعتباطية�أن�...

البنيويـة:�/ك/+/ت/+/ا/+/ب+ن/�(باإلضـافة���نوعها...�فال�عالقـة�بـين�الوحـدات����
للحركات)،�والوحدات�المدلولية،�فالكاف�في�العالمة�"كتاب"�ال�تقابل�الوحـدة�المعنويـة���
و"التاء"�ال�تقابل�"له�عنوان"�و"الباء"�لم�توضع�للداللة�على�الوحـدة�المدلولية/التصـورية���

��.13"عدد�من�الصفحات"�وهكذا
،�فال�نطق�لألصوات�دفعة�واحدة�"وتتضح�14بمبدأ�الخطيةإضافة�إلى�أن�الدال�يتميز�

العالقة�أكثر�عندما�يرتسم�في�الخيال�مسموع�االسم�يرتسم�فورا�معنـى�المفهـوم�فـي����
النفس،�فتعرف�النفس�أن�هذا�المسموع�(االسم�أو�الدال)�لهذا�المدلول�أي�لحامل�االسـم��

رة�إلى�معناه�وعلمت�أنّـه�لهـذا���وهكذا�كلّما�أورده�الحس�على�النفس،�التفتت�هذه�األخي
،�وإن�كـان��15المدلول�دون�غيره،�وهنا�تتشكل�العالقة�القويـة�بـين�االسـم�وحاملـه"����

��تواضعها�واصطالحها�اعتباطا�في�البدء.
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��لداللة�وأنواعها:تعريف�ا�-�

جاء�في�مختار�الصحاح:�"الدليل�ما�يستدّل�به،�والدليل�الـدال�أيضـا����الداللة�لغة:�-�
��وقد�(دلّه)�على�الطريق�يدلّه�بالضم،�(داللة)�بفتح�الـدال�وكسـرها�و(دلولـة)�بالضـم����
والفتح�أعلى،�ويقال�(أدّل)�فأمل�واالسم�(الدالّة)�بتشديد�الالم،�وفالن�(يـدّل)�بفـالن�أي���

)�قريب�المعنى�من�الهدي�وهما�من�السكينة�والوقار�فـي��يثق�به،�قال�أبو�عبيدة:�(الداّل
الهيئة�والمنظر�والشمائل،�وغير�ذلك:�وفي�الحديث�(كان�أصحاب�عبد�اهللا�يرحلون�إلى�

��.8عمر�رضي�اهللا�تعالى�عنه�فينظرون�إلى�سمته�و�هديه�و�دله�فيتشبهون�به)"
ـ� ��ظ�عنـد�إطالقـه��وورد�في�المعجم�الوسيط�أن�"الداللة:�اإلرشاد،�وما�يقتضيه�اللف

،�وبهذا�الجمع�سمى�عبد�القاهر�الجرجاني�كتابـه�دالئـل���9تُجمع�على�دالئل�ودالالت�"
أما�في�لسان�العرب�فوردت�مادة�(د�ل�ل)�بـــ:�"دللـت�بهـذا�الطريـق:����،�اإلعجاز

عرفته�ودللت�به�أدّل�داللة،�وأدللت�بالطريق�إدالال،�والدليلة�المحجة�البيضـاء،�وهـي���
��الدلى.��

���m�S�T�U�V�W����Xقال�اهللا�تعـالى:�� �Y��Z���[�\�]�^�_�`�

a�b���l :א�����ن	45
قيل�معناه�تنقض�قليال�قليال،�والدالّل�الذي�يجمع�البيعين،�وقـال���،
من�خـالل��،�و10ابن�دريد:�الداللة�بالفتح�حرفة�الدالّل،�ودليل�بين�الداللة�بالكسر�ال�غير"

هذه�الصياغة�المعجمية�لمعنى�مفردة�الداللة�تكثف�حولهـا�معنـى�اإلرشـاد�والهدايـة�����
��واالقتضاء�والمعرفة.��

الداللة�على�أنّها�"كون�الشيء�بحالة�يلزم�من�العلـم�بـه����تعرفالداللة�اصطالحا:��-�
المعنى�العلم�بشيء�آخر،�والشيء�األول�الدال،�والثاني�المدلول،�وكيفية�داللة�اللفظ�على�

باصطالح�علماء�األصول�محصورة�في�عبارة�النص،�وإشارة�النص،�واقتضاء�الـنص��
��ووجه�ضبطه�أن�الحكم�المستفاد�من�النظم�إما�أن�يكون�ثابتا�بنفس�النظم�أو�ال.��

��:�أن�النظم�مسوقا،�فهو�العبارة،�وإال�فاإلشارة.األول
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أو�شرعا�فهـو�االقتضـاء���:�إن�كان�الحكم�مفهوما�من�اللفظ�لغة�فهو�الداللة،�الثاني
فداللة�النص�عبارة�عما�ثبت�بمعنى�النص�لغة�ال�اجتهادا؛�فقوله�لغة:�أي�يعرفه�كل�من�
يعرف�هذا�اللسان�بمجرد�سماع�اللفظ�من�غير�تأمل،�كالنهي�عن�التـأفيف�فـي�قولـه����

��تعالى:
��m�g�h�i�j�k�lقــال�تعــالى:� �m�on�p�� � � �q�r�s�

t�u��v�w�x�y��z�{�|�}�~����¡�l 	:23اإلسراء
يوقف�به��
��.11على�حرمة�الضرب�وغيره�لما�فيه�نوع�من�األذى�بدون�االجتهاد"

في�مفهوم�الداللة�أورد�صاحب�كشاف�اصطالحات�الفنون�أن�"الداللة�بـالفتح�هـي���
على�ما�اصطلح�عليه�أهل�الميزان�واألصول�والعربية�والمنـاظرة�أن�يكـون�الشـيء����

آخر...،�والشيء�األول�يسـمى�داال،�والشـيء�اآلخـر����بحالة�يلزم�العلم�به�العلم�بشيء�
ويعرف�علم�الداللة�على�أنه:�"دراسة�المعنى،�أو�العلم�الـذي�يـدرس���،�12يسمى�مدلوال"

وعليه�فالداللة�هـي��،�13المعنى،�أو�ذلك�الفرع�من�علم�اللغة�الذي�يتناول�نظرية�المعنى"
في�التراكيب�اللغوية�المختلفـة��العلم�الذي�يبحث�في�تبيان�داللة�األلفاظ�وبيان�مقصدياتها�

��الباطنة.���مسواء�الظاهرة�أ
��للداللة�أنواع�بحسب�مفهومها�فهناك:��أنواع�الداللة:�-�

"الداللة�االجتماعية:�هي�داللة�اللفظ�المطلق�على�معنى�اصطلح�عليه،�ومذكور��-�1
�في�المعجم،�ولذلك�دعي�أيضا�بالداللة�المعجمية.��

الداللة�االصطالحية:�هي�داللة�اللفظ�على�ما�اصطلح�عليه�المفهوم،�وقد�نجـد���-�2
�اصطالحا�واحدا�يؤدي�مفهومين�عند�فئتين�أو�أكثر.��

الداللة�االلتزامية:�هي�داللة�اللفظ�على�ما�يلزمه�ذهنا،�أي�على�ما�يكون�خارجا��-�3
�عن�مفهومه،�كداللة�العلم�لإلنسان.��

اللفظ�الدال�على�جزء�منه،�كاإلنسان�الذي�هو�جـزء�مـن���داللة�التضمن:�هو��-�4
�المخلوقات.
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داللة�الحافة:�هي�مجموع�المعاني�اإلضافية�على�الداللة�الذاتية،�فاألرض�داللة��-�5
،�أي�هـي�المعنـى�اإلضـافي����14ذاتية،�وداللتها�الحافة�هي�الحياة�والخصب�والحركة"

�العدولي�إلى�جانب�المعنى�األصلي.��
��ذاتية:�هي�العالقة�المباشرة�بين�االسم�الـذي�وضـع�لـه�ومفهومـه����"الداللة�ال�-�6

فالهواء�داللة�ذاتية�على�ما�نتنفسه�ونعيش�به،�ومفهومه�تركيب�علمي،�يـؤدي�الحيـاة���
�والبقاء.
الصرفية:�هي�المعنى�الذي�يستفاد�من�بنية�الكلمة،�أي�وزنهـا�وصـيغتها����الداللة-�7

صيغة�مبالغة،�ولكـل�صـيغة�مفهـوم�����مكتوب�اسم�مفعول،�وكاتب�اسم�فاعل،�وكتّاب
�معين،�فوزن�فعالة�دال�على�التافه�من�األشياء.��

الداللة�الصوتية:�هي�التي�تستفاد�من�طبيعة�األصـوات،�كالنقنقـة�واللجلجـة�����-�8
��.15وحروف�الندبة�واالستغاثة"

و"الداللة�اللفظية�(الوضعية):�هي�كون�اللفظ�بحيث�متى�أطلق�أو�تخيل�فهم�منه��-�9
علم�بوضعه؛�فهي�على�هذا�تشمل�أكثر�من�داللة،�وقسـموها�إلـى�المطابقـة����معاني�لل

والتضمين�وااللتزام،�ألن�اللفظ�الدال�بالوضع�يدل�على�تمام�ما�وضـع�لـه�بالمطابقـة����
وعلى�جزئه�بالتضمين،�وعلى�مايالزمه�في�الذهن�بااللتزام،كاإلنسان�فإنه�يـدل�علـى���

��.16بالتضمن،�وعلى�قابل�العلم�بالتزام"�تمام�الحيوان�الناطق�بالمطابقة،�وعلى�جزئه
الداللة�النحوية�في�الجملة�العربية�فيقال�فيها:�"إن�عناصر�الجملـة�العربيـة����أما-�10

مرتبة�ترتيبا�هندسيا�خاصا�يوحي�بداللة�الجملة�الناتجة�عن�نـوع�مـن�التفاعـل�بـين�����
��.17العناصر�النحوية�والعناصر�الداللية"

لداللة�المستقاة�من�خالل�تركيب�الكالم�وترتيب�أجزائـه��أي�إن�الداللة�النحوية�هي�ا
على�عرف�ترضاه�العرب�في�سنن�كالمها�من�خالل�التشـابكات�والتـداخالت�بـين����

��أصواتها�وتشكيل�صرفها�إلعطاء�بعد�نحوي�تركيبي�سليم.
��

��
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��ثانيا:�سيميوزيسية�األماكن�الجغرافية�بين�الوضع�والعدول

لألماكن�الجغرافية�يجب�معرفـة�الـدالالت����وقبل�الغوص�في�معرفة�السيميوزيس
الوضعية�األولى�وكذلك�معرفة�الدالالت�اإلضافية�المكتسبة�سـواء�لغويـا،�اجتماعيـا����
نفسيا،�ثقافيا،�إيحائيا،�تاريخيا،�تداوليا،�عرفيا،�هوياتيا...،�ومعرفة�االنتقـاالت�الدالليـة���

عكس...�في�ظـّل��كذلك�من�عموم�إلى�خصوص�أو�العكس�ومن�مجاز�إلى�حقيقة�أو�ال
�التغير�الداللي�وغطائه،�وهذا�ما�نجده�في�راية�العدول�(انزياحا�أو�انسـياحا)؛�بمعنـى��

الجاهز...�وتُـزوده���تجاوز�المعطى�اللغويتبقصدية��خروج�عنهالعدول�عن�المألوف�وال
والعصـيان�للسـياقات�الدالليـة�المعهـودة������18معانٍ�ودالالت�قوامها�الخرق�والتجاوزب

جديدا�لعنصر�المعنى،�وتنتقل�من�مجرد�اإلخبار�والتقريـر��19رسم�بذلك�توليداالمألوفة،�فت
إلى�خلق�جديد�يتألأل�ظالالً�معنوية�(معنى�المعنى)،�أو�يتجاوزه�أحيانا�إلى�(االنسـياح)��

��السوح�الداللي�الالمتناهي�معجماً�وأسلوباً.
الـدالالت��وبناء�على�ما�سبق�من�معطيات�نظرية�جاءت�هذه�الدراسة�لتُبـين�عـن���

��الوضعية�والعدولية�لمدلوالت�أسماء�األماكن�الجغرافية�من�وجهتي�الوضـع�والعـدول��
اسـما���11من�حيث�الداللة�الوضعية�األولى�والداللة�السيميوزيسية�الجديدة،�وتم�اختيار�

مكانيا�جغرافيا�عينة�وليس�حصرا�وهي:�(الونشريس،�عين�الترك،�البهيمـة،�األوراس��
د،�القصبة،�سيدي�عقبة،�الرباح،�رقان،�الصحن)،�ولقد�جاءت�تسـميات��ميه�الكلبة،�تيمقا

��هذه�األماكن�الجغرافية�موضحة�في�الجدول�اآلتي:��
��الداللة�السيميوزيسية��الداللة�الوضعية��اسم�المكان�الجغرافي

��الونشريس
�شـمال�� �في �جبال سلسلة

��غرب�الجزائر

رمز�ثوري�+�ذاكرة�شعبية�+�ثقافـة�����
قيمـة�جماليـة�+���+�تاريخ�يدرس�+�

�تاريخية�+�انتساب�(ينسب�إليها� قيمة
مثل:�عبد�الواحـد�الونشريسـي)�+���
مجاز�مرسل�بعالقـة�الجزئيـة�(أي���

��تيسمسيلت�+�الشلف...)�+...
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��عين�الترك
��والية�وهرانمكان�في�

��(وجهة�بحرية)�

تغير�تسموي�تداولي�(العيـون�عنـد���
العامــة�والخاصــة)�+�الســياحة�+�
منتجع�+�ثقافة�+�مجاز�مرسل�بعالقة�

��الجزئية�(أي�وهران)�+�...

��مكان�في�والية�الوادي��البهيمة

حسـاني�عبـد���تغير�تسموي�كلـي�(�
�اإلبهام�+�الكريم)�+�طرفة�وتسلية�+�

+�ثورة�+�تخليد�+�اعتـراف���ثقافة��
��+�ترفع���+�البعد�+�...

��األوراس
�تقـع��جبال شـمال���عالية
��الجزائر�شرق

رمز�ثوري�+�ذاكرة�شعبية�+�تاريخ�
�جماليـة�+�قيمـة���� يدرس�+�قيمـة
تاريخية�+�انتساب�(ينسب�إليها�مثل:�
�+�ثقافة�+�مجـاز�� فندق�األوراسي)

شـرق)��مرسل�بعالقة�الجزئية�(أي�ال
��+�ترادف�(أي�باتنة)�+�...

��والية�الوادي�فيمكان���ميه�الكلبة
(ميه�الغزالة)�+��جزئيتغير�تسموي�

الجمال�+�الترفع�+�التحبب�+�التفاؤل�
��+�ذاكرة�شعبية�+�ثقافة�جمعية�+...

��في�والية�باتنةمكان���تيمڤاد
قيمة�تاريخية�+�حضـارة�+�آثـار�����

+�تراث�+�ثقافة�+�قيمة�جماليـة�+��
��سياحة�+�إقامة�األفراح�+�الفن�+�...

��القصبة
ــر�� ــي�الجزائ ــان�ف مك

��العاصمة

ثوري�+�ذاكرة�شعبية�+�تاريخ�رمز�
�جماليـة�+�قيمـة���� يدرس�+�قيمـة
تاريخيــة�+�تــراث�+�حضــارة�+�
سياحة�+�ثقافة�+�عراقة�+�تمـازج��

��بين�القديم�والحديث�+...
��
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��سيدي�عقبة
�جنوب�شرق�والية� مكان

��بسكرة

رمز�ديني�+�فتح�+�ذاكرة�+�تـاريخ�����
+�جمــال�+�واحــة�+�حضــارة�+�

��عراقة�+�تراث�+�ثقافة�+�...

��مكان�في�والية�الوادي��الرباح
الربح�+�الدين�+��ثقافة�+�الوسـاعة����

...�+��

��مكان�في�والية�أدرار��انڤر

رمز�ثوري�+�ذاكرة�شعبية�+�تاريخ�
يدرس�+�ثقافة�+�واحـة�+�معتقـل�������

+�بعد�+�حضر�(تجمع�سـكاني)�+��
...��

��مكان�في�والية�الوادي��الصحن
حضر�(تجمع�سكاني)�+�مجـاز�+��

��ثقافة�+�توسع�+�...����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��الخاتمة:

��في�خاتمة�هذا�البحث�توصلنا�إلى�نتائج�منها:
ألسماء�األماكن�الجغرافية�أثر�على�شخصياتنا�وسلوكاتنا�وعاداتنا�في�مثل�تحول� •

فيـه�بعـض���هذا�االسم�المكاني�الجغرافي�من�مجرد�(المكان)�إلى�المكان�الـذي�تقـام���
الطقوس�والعادات�والتقاليد�الخاصة�بأهل�تلكم�المنطقة�أو�من�جاورها�...�فيصبح�االسم�
��المكاني�هنا�ملتقى�يجمع�الشخصيات�اإلنسانية�بعاداتها�وتقاليدها�وطقوسها�وفلكلورها.

للمرجعيات�بمختلف�صنوفها�ثقافيا�اجتماعيا�دينيا�حضاريا�نفسـيا...�أثـر�فـي���� •
رافي�(فعل�التسمية)،�ويتجلى�هذا�التأثير�من�خالل�ما�نشاهده�في�وضع�اسم�المكان�الجغ

واقعنا�من�اختالف�تسموي�للمكان�الجغرافي�الواحد؛�إذ�كل�مرجعية�تختار�ما�يميزهـا��
��عن�األخرى�لهذا�المكان،�بمعنى�صراع�فكري�غير�معلن�باطني�مقبول.

عرفيـة�أو��العالقة�بين�االسم�والمسمى�عالقة�متعددة�طبيعيـة�أو�اصـطالحية��� •
��إلزامية�فيما�بعد؛�أي�بعد�االنتشار�وكثرة�االستعمال�فـي�المخيـال�الجمعـي�(محلـي����
إقليمي،�وطني،�قاري،�قومي،�إنساني�عالمي)،�واألغلب�في�تسميات�األماكن�الجغرافية�

�أن�تسمى�على�طبيعة�ونوع�المكان�(ماء،�سطح،�واد،�نبات،...).
تغيرا�على�مستوى�النطـق�(اللغـة)�وعلـى����اسم�المكان�الجغرافي�يسافر�زمنيا� •

مستوى�التسمية،�ومنه�ما�يبقى�محافظا�على�هيئته�وتركيبته�اللغوية�والداللية�معـا،�إالّ��
أنّه�يضيف�إليها�دالالت�ثوان�وثوالث�وروابع...�بفضل�الواقع�االجتماعي�المعيش،�وقد�

�ا�أو�توسعا...يسافر�اسم�المكان�الجغرافي�مكانيا�إما�تقلّصا�أو�تمددا،�ضيق
اسم�المكان�الجغرافي�يستمد�رمزيته�وداللته�من�ذاته�إلى�جانب�وقائعه�وواقعـه�� •

�أي�من�الموقعية،�الوقائعية،�الواقعية.
اسم�المكان�الجغرافي�شاهد�على�مرحلته�وفترته،�وهي�شاهدة�عليـه؛�فالعالقـة��� •

ـ�� اكن�الجغرافيـة��إذن�بينهما�حميمية؛�فمعرفة�التاريخ�والماضي�تُعرفنا�بتسـميات�األم
�ومعرفة�تسميات�األماكن�الجغرافية�تُعرفنا�بنمط�الواقع�االجتماعي�بما�حمل�آنذاك.
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للواقع�االجتماعي�دور�كبير�في�اختيار�عوالم�التسمية�المكانية�من�أجل�تحديـدها�� •
كبراديغم�ومؤشر�وإشارة�(معلم)�خاصة�في�المناطق�الصـعبة�أو�المنـاطق�المـزارة����

�معلما�يسهل�التنقل�ويرشد�الضال�ويوحد�الفكرة�والهوية...فتصبح�هذه�التسمية�
• ����وبهذا�نقول�إن�اسم�المكان�الجغرافي�يبدأ�بداللة�معينة�وضـعية�مقصـودة،�ثـم

تتوسع�انزياحا�وانسياحا�(سيميوزيسيا)،�فينفتح�بهذا�اسم�المكان�الجغرافي�علـى�تعـدد���
�المدلوالت�والقراءات�والتأويالت.
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��قائمة�المصادر�والمراجع:

إبراهيم�موسى�الزقوطي،�أسس�األسماء�الجغرافية،�المركز�الجغرافي�الملكي�األردني� •
�.م1997عمان،�األردن،�

��.م1997،�دار�صادر،�بيروت،�لبنان،�1،�ط2ابن�منظور،�لسان�العرب،�مج •
����.م1994،�الكويت،�1أبو�بكر�الرازي،�مختار�الصحاح،�دار�الكتاب�لحديث،�ط •
��.م1998مصر،�جامعة�القاهرة،�،�عالم�الكتب،�5أحمد�مختار�عمر،�علم�الداللة،�ط •
،�رؤيـة�للنشـر���2طجـواد�بنـيس،����إيريك�بويسنس،�السيميولوجيا�والتواصل،�تـر:� •

��م.2017والتوزيع،�القاهرة،�مصر،�
دريس�محمد�أمين،�إشكالية�ترجمة�األسماء�المواقعية�من�منظور�إستراتيجي�(التدجين� •

�Jordanي�الترجمة)،�قسم�اللغة�واألدب�اإلنجليزي،�مجلة�والتغريب�ف Juornal�Of�
Modern� Languages� And� Literatureجامعـة�معسـكر،�الجزائـر����4،�ع���،

�.م2012
��.م1985الشريف�الجرجاني،�التعريفات،�مكتبة�لبنان،�بيروت،�لبنان،� •
الكتّـاب���صفية�مطهري،�الداللة�اإليحائية�في�الصيغة�اإلفراديـة،�منشـورات�اتحـاد��� •

��.م2003العرب،�دمشق،�سوريا،�
��عبد�القادر�فيدوح،�دالئلية�النص�األدبي،�ديـوان�المطبوعـات�الجامعيـة،�وهـران���� •

�.م1993الجزائر،�
،�دار�الخلدونية،�الجزائر�1عبيدة�صبطي�ونجيب�بخوش،�مدخل�إلى�السيميولوجيا،�ط •

�.م2009
الجديدة،�بيـروت،�لبنـان���،�دار�اآلفاق�2غالي�شكري،�شعرنا�الحديث...�إلى�أين؟،�ط •

�.م1978
،�مكتبة�الشروق�الدوليـة،�مصـر���4مجمع�اللغة�العربية�المصرية،�المعجم�الوسيط،�ط •

���.م2004
،�دار�الكتب�العلميـة،�بيـروت���2،�ط2محمد�التونجي،�المعجم�المفصل�في�األدب،�ج •

��.م1999لبنان،�
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،�مكتبة�1ط،�1محمد�علي�التهانوي،�كشاف�اصطالحات�الفنون،�تح:�علي�دحروج،�ج •
��.م1996لبنان،�لبنان،��

،�دار�الكتاب�الجديد�المتحدة،�بيروت،�لبنان�1طمصطفى�غلفان،�في�اللسانيات�العامة،� •
��م.2010
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��اإلحاالت:

م�2009،�دار�الخلدونية،�الجزائـر��1عبيدة�صبطي�ونجيب�بخوش،�مدخل�إلى�السيميولوجيا،�ط�1
�.13ص

إيريك�بويسنس،�السيميولوجيا�والتواصل،�النشر�مجموعة�البحث�في�البالغة�واألسلوبية�تر:جواد��2
��.14ص�م،�2017،�رؤية�للنشر�والتوزيع،�القاهرة،�مصر،�2طبنيس،�

النظام�التواصلي�ويقصد�به�األنظمة�واألنساق�ذات�الطابع�التواصلي�مثل:�الكتابة،�ولغة�الصـم���3
،�ولغة�الحيوان،�والموضات�Morseالبكم،�وقانون�المرور،�والمالحة�البحرية،�ونظام�المورس�

ون،�وعالمات�المجاملة�والترحيب...�وكّل�هذه�األنظمة�كفيلة�واإليماءات،�واإلشارات،�ولغة�العي
بنقل�األفكار�والسلوكات�والتعبير�عن�المشاعر�واألحاسيس�تجاه�اآلخرين،�لكن�وفق�ما�اصطلح�

��عليه�أهل�اللّسان�الواحد�في�حدودهم�االجتماعية�والزمانية.
ديد�المتحدة،�بيـروت�لبنـان���،�دار�الكتاب�الج1طينظر:�مصطفى�غلفان،�في�اللسانيات�العامة،��4

��.231صم،�2010
��.232المرجع�نفسه،�ص��5
ينظر:�دريس�محمد�أمين،�إشكالية�ترجمة�األسماء�المواقعية�من�منظور�إسـتراتيجي�(التـدجين����6

�Jordan�Juornal�Of�Modernوالتغريب�في�الترجمة)،�قسم�اللغة�واألدب�اإلنجليزي،�مجلة�
Languages�And�Literature128م،�ص2012جامعة�معسكر�الجزائر،�،��4،�ع�.�

إبراهيم�موسى�الزقوطي،�أسس�األسماء�الجغرافية،�المركز�الجغرافي�الملكي�األردنـي�عمـان����7
�.37م،�ص1997األردن،�

مـادة�(د�ل�ل)��م،�1994،�الكويت،�1أبو�بكر�الرازي،�مختار�الصحاح،�دار�الكتاب�لحديث،�ط�8
��.��97ص�

م،�ص�2004،�مكتبة�الشروق�الدولية،�مصر�4المعجم�الوسيط،�ط�مجمع�اللغة�العربية�المصرية،�9
294��.��

م،�مـادة�(د�ل�ل)��1997،�دار�صادر،�بيروت،�لبنـان،��1،�ط2ابن�منظور،�لسان�العرب،�مج�10
��.407ص

��.109��110ص��م،1985الشريف�الجرجاني،�التعريفات،�مكتبة�لبنان،�بيروت،�لبنان،��11
،�مكتبـة�لبنـان���1،�ط1محمد�علي�التهانوي،�كشاف�اصطالحات�الفنون،�تح:�علي�دحروج،�ج�12

��.�787م،�ص1996لبنان،��
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��.11م�ص1998مصر،�جامعة�القاهرة،�،�عالم�الكتب،�5أحمد�مختار�عمر،�علم�الداللة،�ط�13
،�دار�الكتـب�العلميـة،�بيـروت�لبنـان�����2،�ط2محمد�التونجي،�المعجم�المفصل�في�األدب،�ج�14

��.144م،�ص1999
��.�144المرجع�نفسه،�ص�15
��.144المرجع�نفسه،�ص�16
صفية�مطهري،�الداللة�اإليحائية�في�الصيغة�اإلفرادية،�منشورات�اتحاد�الكتّاب�العرب�دمشـق���17

��.31م،�ص2003سوريا،�
ينظر:�عبد�القادر�فيدوح،�دالئلية�النص�األدبي،�ديوان�المطبوعات�الجامعية،�وهران�الجزائـر���18

�.64م،�ص1993
،�دار�اآلفاق�الجديـدة،�بيـروت�لبنـان����2ينظر:�غالي�شكري،�شعرنا�الحديث...�إلى�أين؟،�ط�19

�.214م،�ص1978
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لم�تعد�دراسة�الخرائط�فرعا�من�فروع�علم�الجغرافيا،�ولكنها�أصبحت�علـم��:�مقدمة

له�كيان�مستقل،�يعرف�اليوم�باسم�كارتوغرافيا�يختلف�في�طبيعته�ومنهجه�عـن�علـم���

��الجغرافيا.����������������������������������������������������������������������������

الجغرافـي,�إذ��كما�إن�الكرتوغرافي�يحتاج�إلى�إعداد�خاص�يختلف�عما�يحتاج�إليه�

ينبغي�إن�يجمع�بين�قـدرات�الجغرافـي�والرياضـي�والفنـان�.و�بمعنـى�هـذا�أن�������

الكرتوغرافي�يحسن�أن�يكون�جغرافيا�ذا�عقلية�رياضية�وموهبة�فنية،�ذلك��ان�كثيـرا��

ما�يحتاج�إلى�عمليات�رياضية�وإحصائية�في�أعماله�ودراسته،كما�أن�اللمسـات�الفنيـة���

شكلها�النهائي،�فـالخرائط�علـى�حـد�قـول�الكـارتوغرافي������هي�من�تعطي�للخريطة�

�«�Max�Echert»هي�مزيج�بين�العلم�والفن.����األلماني

و�قد�تزايدت�أهمية�دراسة�الخرائط�في�مختلف�بالد�العالم�وال�سيما�بعـد�الحـرب���

العالمية�الثانية،�وتقدمت�طرق�إنشائها�وفنون�إخراجها�بحيث�أصبحت�جديرة�بأن�تكون�

وهكـذا�فعلـت�بعـض����،�اهد�أو�أقسام�في�بعض�الجامعات�األوروبية�واألمريكيةلها�مع

الجامعات�العربية�كشعبة�الخرائط�في�قسم�الجغرافيا�في�جامعتي�القاهرة�واإلسـكندرية��
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وكذلك�في�الجزائر�معهد�التّقنيات�الفضائية�بأرزيو�وهران�أو�المعهد�الوطني�للخـرائط���

��لوزارة�الدفاع�الجزائري�.�واالستشعار�عن�بعد��التّابع

فالخرائط�منذ�القدم�منذ�نشأت�أولى�الرسومات�الخرائطية�ومنذ�زمن�الفراعنة�فهـي��

لكـي��،�كانت�رسومات�تدل�على�أماكن�وإعطائها�أسماء�ورموز�كانت�تكتـب�عليهـا��

يحددوا�مواقعهم�وممتلكاتهم�الخاصة�حيث�إن�تسمية�األماكن�والمناطق�المرسومة�تسمى�

�الجغرافيا�بالطّوبونميا�كما�هو�معروف�اليوم�.في�علم�

بمعنـى�األرض�أو������nymieمفهوم�الطّوبونيميا�في�الكارتوغرافيـا�:��–��1

�الطّوبونميا�كلمة�يونانية�من�أصل�كلمة��Toponymieفكلمة�Topoالمكان�

�من�أصل���Onomaوتعني�االسم�.����

نقطة�من�األرض�ومنطقة�ما�أو��فهذا�التّركيب�يدلنا�على�اسم�المكان�لتعيين�أو�تحديد

��يدل�على�حقائق�جغرافية�.

فكلها�تحمل�أسـماء�ذات��،�في�علم�الجغرافيا�ال�توجد�بلدان�أو�مناطق�بدون�مسميات

معاني�فمن�خاللها�دالالت�سواء�من�حيث�طبيعة�الشكلية�للمكان�ويعود�ذلك�حسب�مـا��

��يرونه�األشخاص�القاطنين�في�المنطقة.
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لكل�منطقة�جغرافية�في�العالم�أسماء�خاصة�ترتبط�بشكل�وثيـق���اذ�من�الطّبيعي�جدا

ثقافته�حيث�تعبـر�عـن���،�وأساسي�بالمجتمع�واالنسان�الذي�يسكن�في�تلك�المنطقة�بلغته

��كينونته�وانتمائه�لتلك�المنطقة�.

����.فعلم�الجغرافيا�له�عالقة�وطيدة�مع�العلوم�األخرى�كالتّاريخ�وعلم�االجتماع�...�الخ

فهـي��،�رافيا�هي�من�أحد�فروع�علوم�الجيوديزية�واألعمال�الطّبوغرافيةوالكارتوغ

تدرس�األرض�من�ناحية�التّضاريس�وتعمل�على�تصوير�شـكل�المنطقـة�بمختلـف����

���������فمن�المعروف�أن�بعض�المناطق�أخذت�أسمائها�من�شـكلها�الطّبـوغرافي��،�منحنياتها

��الموجـودة�عنـق�الجمـل"���مثال�منطقـة�"�ف،�...)�وحتى�الحيواني�والمرجة،�كالبسطة(�

بشاطئ�السوينية�بالغزوات�سمية�بهذا�االسم�نظرا�للتشابه�القريب�بين�صـخرة�وشـكل���

��.�حيوان�الجمل

فلو�نعود�لتاريخ�المنطقـة���خندق�صراط�الخيل"وكذلك�من�حيث�التّاريخ�مثل�منطقة�"

نت�بوابة�لبداية�الثورة�هذه�نجد�أن�في�حقبة�االستعمار�الفرنسي�حيث�أن�تلك�المنطقة�كا

��في�الساورة�وضواحيها�نحو�الجنوب�الجزائري�.

�(SIG)�System�D�Information�Géographique1-��1تعريف�لنظم��

�المعلومات�الجغرافية�:�

نظم�المعلومات�الجغرافية�هي�نظم�لمعلومات�منظمة�ومرتبة�على�أسـاس�مكـاني���

ومعالجة��وتحليل�وعرض�بيانات�مرتبطة�بمواقع�مكانية�الستنتاج���تتأسس�على�تجميع

معلومات�ذات�أهمية.�وهي�تعتمد�على�استخدام�الحواسيب�إذ�أنها�مقترنة�بها�وبالتّـالي��

فهي�قادرة�على�تخزين�وترتيب�وتبويب�كميات�هائلـة�مـن�البيانـات�ذات�األسـس�����

شكالت�التّي�لها�عالقة�بالحياة�اليومية،�المكانية.�وقد�أثبتت�أهميتها�في�حل�العديد�من�الم

�وهي�تقوم�بتخزين�البيانات�في�هيئة�طبقات�متصلة�ببعضها�مكانيا�بشكل�غاية�في�القوة��

��لطّوبونيميا�في�الخرائط�:

��تعريف�منطقة�الدراسة�:�2�-1

��في�دراستنا�هذه�أخذنا�دائرة�الغزوات�فهي�متكونة�من�أربع�بلديات�وهي�كاألتي�:
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بلدية�السواحلية�عدد�سـكانها���–بلدية�تيانت��–بلدية�دار�يغمراسن��–الغزوات�بلدية�

��نسمة�.�66843كان�حوالي��2008حسب�احصائيات�

�تقع�هذه�الدائرة�شمال�غرب�والية�تلمسان�يحدها�شماال�البحر�األبـيض�المتوسـط��

��غربا�دائرة�باب�العسة���جنوبا�وشرقا�دائرة�ندرومة��.

��المستعملة�:الوسائل��2�-2

في�دراستنا��هذه�استعملنا�الخرائط�الطّبوغرافية�مستخرجة�مـن�المعهـد�الـوطني����

قوقـل�ايـرث���للخرائط�واالستشعار�عن�بعد�باإلضافة�إلى�صور�األقمار�الصناعية�مثل�

لدراسة�وتحليل�عن�طريـق�نظـم�المعلومـات������8الند�سات��صور�القمر�الصناعيو

��الجغرافية�للمنطقة�.

��العمل�:�طريقة�2�-3

حيـث��،�لتحليل�الخرائط�وصور�األقمار�الصناعية�أرك�جيسقمنا�باستعمال�برنامج�

الجغرافي�للخرائط�والصـور����UTM�WGS�1984�ZONE�30قمنا�بعملية�اإلرجاع�

��في�نظام�اإلسقاط�الجغرافي�العالمي��

��حيث�يعتبر�هو�النظام�العالمي�السائد�في�مختلف�دول�العالم�.

لخرائطي�المعمول�به�احيث�شملت�دائرة�الغزوات�ثالث�خرائط�وذلك�حسب�القص�

��في�المعهد�الوطني�للخرائط�الجزائري�وهي�كاألتي�:

����2خريطة�مغنية��–�1خريطة�مغنية��–�2خريطة�الغزوات��–�1خريطة�الغزوات�
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ـ�� ي�قمنا�بتحديد�حدود�دائرة�الغزوات�بما�فيها�حدود�البلديات�معا�كما�هو�موضـح�ف

��الصورة��

قمنا�بمطابقة�صور�األقمار�الصناعية�على�الخرائط�الطّبوغرافية�وطابقنـا�أسـماء���

��.�قوقل�ايرثالمناطق�المذكورة�في�الخريطة�على�صور�

��تحتوي�هذه�الخرائط�على�مسميات�األماكن�وهو�موضوع�دراستنا�.

صـورة��فاألسماء�المذكورة�في�الخرائط�هي�نفسها�على�أرض�الواقع�فبعد�تكبيـر�ال�

��بزوم�تتضح�لنا�أسماء�األماكن�كما�هي�موضحة�في�الصورة�التّالية��

��

��

��

��



&��2ر�123�45ا!�0در�/�أ.-,�ي�*�()  .&أ &

 

  
48 

 

  

��تكبير�الخريطة���2صورة�

فبعد�مطابقة�الصور�على�الخرائط�قمنا�باستنباط�الصورة�الحية�للخريطـة�لتكـون���

�أقرب�للواقع�كما�هي�في�الصورة�التّانية�:��
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األمـاكن�وحسـاب�إحـداثياتها����بعد�ذلك�نقوم�بإنشاء�قاعدة�بيانات�خاصة�بمسميات�

وإسقاط�نقاط�على�مختلف�األسماء�من�أجل�تحديد�موقعها�على�الخريطة�وعلـى�أرض��

��الواقع�.

��اإلسقاط�الجغرافي���–�4الصورة�

��قاعدة�البيانات�وحساب�اإلحداثيات�–�5الصورة�
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��

�

على�صور�األقمار�الصناعية�التّي�تحتوي�علـى�النمـوذج����و�DEMقمنا�بتحليلها��

��الرقمي�لالرتفاعات��

الستخراج�وحساب�الشبكات�الهيدروغرافية�لكل�الدائرة�من�أجـل�تحديـد�الوديـان����

والسدود�والعيون�وإسقاطها�أيضا�على�الخرائط�من�أجل�استخراج�أسماء�أو�طوبونميـا��

ات�خاصة�بها�.��الوديان�والعيون��وكذلك�إنشاء�قاعدة�بيان

��

��

��

��
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��طوبونيميا�مدينة�الغزوات�عبر�التّاريخ�(�اقتباس�من�كتاب�فرانسيس�البادور�)�-�3

��تاونت�:

بأنها�حصن�منيع�في�جبل�منيف�قد�أحـاط��،�ذكرها�البكري�في�القرن�الحادي�عشر

ولو�مرتفع�وعر�من�ناحية�الشرق�ال�يطمع�فيه�أحد��وينزل�،�به�البحر�من�ثالث�جهات

��البربر�يعرفون�ب�بني�منصور�.�قبيلة�من

و�ظلت�مجرد�قرية�صغيرة�ال�يتعدى�سكانها�ثالثمائة�إلى�أربعمائة�إلى�أن�أصـدر��

قرار�بتحطيمها�في�الثالث�والعشرون�من�أكتوبر�سنة�خمسة�وأربعـون����بيجوالجنرال�

وثمانمائة�وألف�بعد�أن�هجر�سكانها�خوفا�من�االنتقامات�المتوقعة�بعد�هزيمـة�العقيـد���

من�قبل�األمير�عبد�القادر�في�معارك�سيدي�إبـراهيم�التّـي�تبعـد�ببضـع������نتانياكمو

كيلومترات�من�غرب�الغزوات�.�ولم�يتبقى�من�اآلثار�إال�شقة�وصـور�ضـخم�يبلـغ����

��طولها�خمسين�مترا�.

التّي�جردت�تماما�في�نهاية�النصف�األول�مـن�القـرن����تاونـت�و�هنا�ينتهي�تاريخ�

��التّاسع�عشر�.

تعني�ما�يوجد�فوق�الهضبة�وبمعنى�أصح�القلعـة�أو���فتاونـت�معناها��أما�فما�يخص

��التّي�تقع�فوق�الهضبة�.�تاونتوهذا�المعنى�يتفق�تماما�مع�قرية�،�الحصن

��جامع�الغزوات�:��

)��وهـو�االسـم�الـذي�����جامع�الغزوات�أو�جامع�غزوانةأما�الطّوبونيم�الثاني�فهو�(

قعة�في�هضبة�تاونت�.�هذه�التّسمية�تأخـذنا��أطلق�في�العصور�الوسطى�على�القرية�الوا

إلى�القرن�الخامس�عشر�عهد�بني�عبد�الواد�ملوك�تلمسان�وبداية�الغزو�التّركي�.�وفـي��

)��جـامع�الغـزوات��القرية�البربرية�أخذت�االسم�المعبر�عنها�(�تاونتهذا�العهد�التّركي�

لي�األكثـر�قربـا�الـى����وبما�أنه�كان�المركز�الساح،�هنينو�وهرانالتّي�أصبحت�مثل�

الساحل�األندلسي�فقد�كان�أيضا�بمثابة�ملجأ�للمغاربة�األندلسيين�المطرودين�من�اسـبانيا��

.��
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مع�أنه�أطلق�من�قبل�األتراك�الذين�كانـت��،�)�اسما�عربياجامع�الغزواتو�يعد�اسم�(

وهذا�مـا�يعلـل���لغتهم�األصلية�العربية�أما�اللغة�التّركية�فلم�تكن�مستعملة�اال�فيما�بينهم�

��فقر�الطّبونيميا�التّركية�في�الجزائر.

"�وقد�اختلفت�اآلراء�عنـد�المـؤرخين���غزوات"�و"جامعو�االسم�مركب�من�كلمتين�"

حول�معنى�االسم�فنهم�من�اتفق�على�المعنى�نفسه�من�خالل�انتقـاء�كلمـات�مختلفـة�����

�بنابـادجي��فضـيل�)�.�أما�اجتماع��القراصنةب�(�جامع�الغزواتشرح�معنى��فالبادور

)�أي�القراصنة�الذين�ينهبون�السفن�ومن�ثم�االستالء�على�تجمع�القراصنةفأتى�بمعنى�(�

��"وكر�قطاع�الطّرق"�.ب�"جامع�الغزوات"��في�معنىألنقران�كل�ما�له�قيمة�.�وأتى�

كما�منحه�آخرون�معنى�أخر�حيث�يقول�البعض�أن�مثل�هذه�األسماء�تعـود�الـى���

.��مسجدامن�في�معنى�الكلمة�األولى�التّي�تعني�عند�البعض�فاالختالف�يك،�أصول�دينية

"�أو�مسجد�السـلب�والنهـب���مسجد�القراصنةيعني�"�جامع�الغزواتأن�اسم��فرداليقول�

استمد�من�المسجد�الذي�يقع�قرب�القلعـة���جامع�الغزواتبقوله�أن�اسم��كانالويؤكد�هذا�

هضبة�مطال�على�المرسى�.�والذي�أخذ�شهرة�وكان�ذلك�قبل�بنائها�وكان�موقع�غرب�ال

وكانت�تلتقي�عصابات�القاراصنة�في�هذا�المسجد�بحجة�اإللحاد�فـي�الديانـة�للتجهيـز����

��الحمالت�المشئومة�والنهب�.

جامع�الغزوات�أو�جـامع��وظلت�تسمية�،�و�هكذا�أصبحت�المنطقة�مسكنا��للقراصنة

��.�1846معموال�بها�إلى�غاية��غزوانة

��:�نمور

بعد�أن�اختيرت�هذه�المنطقة�من�قبل�الفرنسيين�الذين�قاموا�بحملة�تشويهية�واسـعة��

على�معالم�الهوية�الجزائرية�بدءا�بتغييرهم��أسماء�مواقع�بأخرى�تتناسب�مع�مرجعياتهم�

الداللية�وبما�أن�اإلدارة�الفرنسية�كانت�أوال�وقبل�كل�شيئا�إدارة�عسكرية��فقد�شـرفت��

لويس�فليب��للملك�االبن�الثاتيأومال�تكريما�للدوق��"نمور"لمنطقة�اسم�أبطالها�ومنحت�ل

����.���حيث�استقروا�بها�وأسسوا�مركزا�حربيا�وقرية

��
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��الغزوات�:

إال�بعد�استقالل�الجزائر�ولكن�هذه�المـرة���جامع�الغزواتو�لم�تسترجع�المنطقة�اسم�

من�االسم�المركب�وفي�بعض�األحيان�بحذف�التّعريـف�أي��جامع�مبسطا�بحذف�كلمة�

��.�"غزوات"

��الخاتمة��

جل�الحضارات�التّي�توالتّ�،�بعد�هذه�الوقفات�التّاريخية�عبر�أماكن�منطقة�الغزوات

وهذا�يتضح�في�اسم�المكان�الـذي�منحتـه���،�خلدت�ثقافاتها�وأبرز�معالمها،�على�المنطقة

وكانت�هذه�اللغة�شاهدة�عليها�.�حيث�تنوعت�ألقابها�بين�االسم�العربـي��،�بلغته�األصلية

ن�عهد�الرومان�مرورا�بالعهود�اإلسـالمية�ووصـوال�إلـى�العهـد�����واالسم�األجنبي�م

��الفرنسي�ووقوفا�عند�الزمن�الحاضر�.�����

كان�لها�دور�فعـال�فـي�دراسـة�����نظم�المعلومات�الجغرافيةو�إن�الكرتوغرافيا�أو�

عن�طريق�انجاز�قاعدة�البيانات�التّي�تشمل�كل�،�ومعالجة�طوبونيميا�ومسميات�األماكن

جغرافية�والتّاريخية�وحتى�الخصائص�الطّبيعية�لكل�منطقـة�لتخـرج�فـي����المعلومات�ال

األخير�بمخطط�أو�خارطة�توضح�جميع�المعالم�واألسماء�والخصـائص�الطّبوغرافيـة���

��للتضاريس�.��

�

�

�

�

�
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ةمع�األهم�مة:مقدعبد�في�اإلسالم�وباألساس�المسـجد،�إال�أن��التّالكبرى�لمكان��ي
ةوسيولوجيا�واألنثروبولوجيا�الجزائرالسةوخاصة�الكولونيال�يـة�لم�تول�لـه�أهم��يي�

اإلسـالم"���ولوجيا�أنثروبناء��يةكبرى،�وهو�ما�يؤكده�عبد�اهللا�حمودي�في�كتابه�"جدل
لهـا���يةات�قوسسشغلت�بالهم�باعتبارها�مؤالتي�يب،�بخالف�الزوايا�وعبد�الغني�مند

�يـة�وجه�إلى�اليوم،�حيث�يعاني�المسجد�كمكان�للتعبد�مـن�جدل�التّأتباع،�وتعمق�هذا�
��ياسي.���السيني�والدالعالقة�بين�
األماكن�هـو�بمثابـة�رهـان�����مسواء�كان�متعلقا�باألشخاص�أ�يةسمالتّإن�فعل�

،�ونحن�أثناء�البحـث��يةسمالتّ،�يشغلون�أدوار�فاعلين�في�حقل�تتجاذبه�عدة�أطراف
ه�أمام�مجموعة�من�الفاعلين،�فهناك�الفاعـل��ئبنا�ايةالمسجد�عند�بد�يةعن�فعل�تسم

سمي�والمتمثل�في�هيئة�وزارة�الشؤون�الرةينالدالتـي��واألوقاف�وكذا�مـديريتها،���ي
�يـة�ينالد�يـة�ددها�هو�إطار�المرجعي�يحالذّوإطارها��يةسمالتّلديها�أبعاد�في�إطالق�

�يـة�وحالر�يـة�والمرجع�يـة�الفقه�يـة�،�المرجعيةالعقد�يةالمتمثلة�في�المرجع�يةالوطن
�مأ�يـة�المتصلة�سواء�بالحركـة�الوطن��يةالوطن�ية،�وهناك�المرجعيةالصوف�يةالعرفان
العنصر�تتشارك�فيه�،�وهذا�يةالجماع�يةاكرة�الوطنالذّ،�وحتى�يةحرير�الوطنالتّثورة�
مع�عدة�فاعلين�آخرين�على�سـبيل�المثـال�ال�الحصـر�����يةسمالر�يةينالدة�سسالمؤ

أصبحت�هي�األخـرى��التي�العلماء�المسلمين�الجزائريين��يةوزارة�المجاهدين،�جمع
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أو��يـة�المساجد�الكبرى�ذات�الصـبغة�الوطن�تقوم�ببناء�مصليات�وتعطيها�تسميات،�
ولة�في�بنائها�على�المستوى�المعماري،�فإن�مهمـة�تشـييد���الد�تتدخلالتي��يةالجهو

بناءها�المرسـوم���ويحكمأو�األشخاص�الطبيعيين.��يةينالد�المساجد�تتوالَّها�الجمعيات
ي�ينص�في�مادته�الخامسة�الذ1991�ّمارس��23المؤرخ�في��81-91نفيذي�رقم�التّ

شـخاص�الطبيعيـين�أو���ولة،�الجمعيـات،�األ�الدعلى�أن"�المساجد�تبنى�من�طرف�
أو��يـة�ينالدالمعنويين�بعد�الحصول�على�تصريح�أو�موافقة�مـن�وزارة�الشـؤون���

ين�يـدعون��الذّ"،�حيث�ترحب�هذه�األخيرة�بحماس�المسلمين�يةينالدالشؤون��يةمدير
يفَسر�دون�شك�بوصفه�مؤشرا�على�الحالة�الجيدة�لإلسالم��وهو�حماس"بالمحسنين"،�

اجد�المشيدة�من�قبل�أشخاص�ماديين،�هي�من�جهة�أخرى،�بنايات�الجزائري.�فالمس
��1يةينالدووزارة�الشؤون��يةمسجلة�ضمن�أمالك�مدير

وكتابـة�أسـماء�المسـاجد�بـالجزائر������يةكيف�تمت�تسمؤال:�السوهنا�يطرح��
؟�INCTالعاصمة�من�خالل�خرائط�المعهد�الوطني�للخرائط�والكشـف�عـن�بعـد����

يني�للمجتمـع��الـد�مدة�في�ذلك؟�وهل�هناك�تجليات�للتوجـه��وماهي�المعايير�المعت
��؟يةسمالتّالجزائري�في�فعل�

�وأحيانـا�اكرة�الـذّ�بله�عدة�أبعاد�ورهانات�مرتبطة��يةسمالتّفكما�أشرنا�أن�فعل�
،�على�مستوى�األفراد�والجماعات�على�اخـتالف�مشـاربها���3ية،�والهو2االعتراف

هناك�فاعلين�آخرين��يةسمالر�يةينالدة�سسمؤوأفكارها�وتوجهاتها،�نجد�إلى�جانب�ال
يني�من�ذاكـرة،�أفكـار،�توجهـات����الدفنجد�اإلمام�وما�يحمله�كفاعل�داخل�الحقل�

،�هذا�على�المستوى�الفردي،�أما�الجماعات�فنجد�مثال�لجنة�بنـاء��يةوأصول�اجتماع
مة�بنـاء��المسجد�وما�تحمله�من�تصورات�واختالفات،�أحيانا�تكون�اللجنة�تتقاسم�مه

وجهـات��التّفـي���اكني،�لكنها�تحمل�في�طياتها�اختالفالسالمسجد�لتشاركها�الفضاء�
هناك��من�عدة�مؤشرات�اواحد�امؤشر�يةسمالتّوالمسارات�ألعضائها،�ويشكل�رهان�

�).��concurrenceتنافس�(
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قارب�عددها�العشرين�ألف�مسجد،�مـن�عـدم���التي�،�يةتعاني�المساجد�الجزائر
تعاني�الكثير�منها�من�سوء�اختيار�أسمائها،�وبعضها�ورث�من�العهد�،�ااكتمال�بنائه

االستعماري�والعثماني،�وال�تجد�وزارة�األوقاف�من�حّل،�ويثيـر�اختيـار�أسـماء����
ولة�عن�الخوض�فيـه،�وعـن�تسـييره،�ألن����الدالمساجد�جدال�شعبيا�كبيرا،�وتعجز�

فل�شخص�واحد�ببنائـه�مـن���المساجد�يتولى�المواطنون�بناءها،�وبعضها�يتك�يةغالب
ساعدة،�فتحمل�اسمه،�وقد�يكون�لقبه�إهانـة�لصـاحبه���معرق�جبينه�وماله،�وربما�ب

الشوارب�والهراوة،�إضافة�إلى�مساجد�ال��مثل�مسجد�بوبغلة�في�الهضاب�العليا�وبو
��يفهم�الكثيرون�أسماءها،�ويتداولونها�وال�أحد�يفكر�في�ذلك.

ا�مسجد�يدعى�الجامع�الكبير�أو�العتيق،�وهذا�القاعدة�في�الجزائر�أن�كل�مدينة�به
منذ�العهد�االستعماري،�خاصة�في�المدن�الكبيرة،�وبعد�االستقالل�صار�لكل�مدينـة��

�يةمسجد�باسم�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�رائد�النهضة�في�الجزائر،�وفشلت�تسـم�
ال�يوجـد��ين�حكموا�الجزائر،�حيث�الذؤساء�الرالمساجد�بأسماء�كبار�الشهداء�وحتى�

سوى�القليل�منها�ما�حمل�اسم�العربي�بن�مهيدي�وبن�بولعيد�وزبانة،�بعد�أن�أثيـر��
في�زمن�الشاذلي�بن�جديد�جدل�بعد�أن�اقترح�البعض�ترك�أسماء�الشهداء�مرتبطـة��

التـي��وليس�على�المسـاجد،���يةاحات�العمومالسانويات�والشوارع�والثّبالمدارس�و
علماء�المسلمين�وعلى�رأسهم�البشير�اإلبراهيمي�ال�يةبقيت�حكرا�على�رجاالت�جمع

��بسي�ومبارك�الميلي�والشيخ�العقبي.التّوالعربي�
مع�العلم�أن�هذا�العمل�في�بدايته�يروم�بناء�مشروع�ممتد�في�الزمن�وله�علـى��

بين�الفاعلين�فـي�هـذا����يةسمالتّاألقل�ثالث�لحظات،�األولى�الكشف�عن�رهان�فعل�
إطار�أعـم�يحـاول�بحـث�����يةانالثّمساجد)،�وتشكل�اللحظة�ال�يةالميدان�(ميدان�تسم

تشمل�أو�تمس�إلـى�جانـب�المسـاجد����التي�األماكن�المقدسة�بصفة�عامة،�و�يةتسم
ـ�الزوايا�واألضرحة�داخل�فضاء�حضري�كمدينة�الجزائر�مثال،�تأتي�اللحظة� ة�الثّالثّ

الكنائس��يةسمدخل�في�تالتّسامح،�ما�هي�درجة�التّفي�إطار�الحوار�مع�اآلخر�وفعل�
��تحيط�بهذا�الفعل�ورهانته؟التي��ولوجيا�أنثرووسيوالسمثال؟�وما�هي�المالبسات�
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وهذا�يبقى�مجرد�طموح�سيحكم�عليه�الميدان�بالصحة�أو�الخطأ�وهذا�ما�سـنقوم��
وجه�إلى�الميدان�ومعرفة�هل�أن�ما�اقترحناه�كفاعلين�فـي��التّبه�كخطوة�أولى،�هو�

الي�سيكون�لدينا�مخطط�للنـزول��التّحتاج�إلى�مراجعة.�وبهو�في�محله�أو�ي�يةسمالتّ
ـ�إلى�أسبوع�سنتصـل�فيـه�بالمؤ���ايةإلى�الميدان،�نحتاج�فيه�في�البد �يـة�ينالدة�سس

ةسمالرة،�وما�لديها�أو�ما�سنته�من�نصوص�قانونيةتحكم�هذه�العمل�يأو�هذا�الفعل��ي
��المساجد.�يةي�هو�تسمالذّ

فيها�إلى�بعض�المساجد�المختارة�بطريقة�محددة،�حيث�سنتوجه��يةانالثّوالمرحلة�
اعتمدنا�في�هذا�االختيار�على�مؤشر�األحياء�الجديدة�بمختلف�دوائر�وبلديات�مدينـة��

بدأت�في�بناء�مساجد�باألحياء�والفضاءات�المسكونة�حـديثا،�ألن��التي�العاصمة،�و
ـ��يةهذه�األحياء�تختلف�األصول�االجتماع ت�مـن�أصـول���لساكنيها،�فكل�جماعة�أت

وأحياء�مختلفة،�لها�خلفيات�متنوعة�وتحمل�رأسمال�ثقافي�وحتى�رمزي،�وهذا�مـا��
،�كمـا��يةسـم�التّهان�عند�القيام�بمشروع�بناء�مسجد�والقيام�بفعل�الرسيكون�له�دور�

ـ�مركز�حسب�أنواع�هذه�التّهناك�عامل�قوة� ـة�كنات�الجماعالسحسـب�الصـيغ����ي
�,LSPللسكنات�(�يةاالجتماع LPA,� LPP,� promotionnelباإلضافة�إلى��(كن�الس

يوان�الـوطني��الـد�خل،�وسنستعين�في�هذه�المرحلة�أيضا�بالداالجتماعي�لمحدودي�
لهذه�األحياء�الواقعة��يةلإلحصاء،�وهذا�أيضا�قصد�وضع�خريطة�لألصول�االجتماع

الجديدة�بسـيدي��،�المدينة�يةحمانالر،�يةويدانالسة،�عين�البنيان،�الدمثال�بالمعالمة،�زر
ساؤل�حول�التّعبد�اهللا...الخ.�هذا�كمرحلة�أولى�وعلى�أساسها�يمكننا�تصحيح�مسار�

��هذا�الموضوع.
��هـو�فعـل�اجتمـاعي����يةسـم�التّتعتبر�فعل�التي�نحن�نسلم�أو�نتفق�مع�النظرة�

،�مـن�خـالل�مـدخل����ولوجيا�نثروواأل�يةوسيولوجالسالي�فهو�يخضع�للدراسة�التّوب
�ايـة�،�علـى�األقـل�كبد��يـة�ماعيين،�فنحن�هنا�أمام�عدة�إطارات�نظرالفاعلين�االجت

�sociologieالفاعل�االجتماعي�(�يةسوسيولوج de� l’acteurةسمالتّ)،�بمعنى�فعل�ي�
�ايـة�يني،�فلربما�هذا�كبدالدجماعات)�في�الحقل��ميتقاسمه�عدة�فاعلين�(سواء�أفراد�أ
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اكتشاف�مقاربات�أخرى�تمكننـا��حول�الموضوع،�إلى�حين��يةلنعمق�قراءاتنا�األول
��.يةأخرى�تكون�أكثر�دقة�ومردود�يةخول�إلى�هذا�الموضوع�من�مداخل�نظرالدمن�

أوال�سنقوم�بجمع�المادة��:المتبعة�أو�طرق�االستقصاء�يةلمنهجي�اآفاق�البحث�ف
�يـة�لهذا�العمل�وهي�فهارس�تعداد�المسـاجد�علـى�مسـتوى�الوزارة/مدير����يةاألول

��؛للمدينتين�يةينالدالشؤون�
وضع�مجموعة�من�المعايير�لتحليل�هذه�المادة�مرتبطة�بـبعض�المتغيـرات����-

ةسمالتّ(جنس��ولوجيا�أنثرو�وسيوالسة/البلدي؛/سنة�اإلنشاء�...الخ)ي��
الفاعلين�فـي���عن�القيام�باختيار�بعض�المساجد�للسؤال�الثّالثّوعلى�المستوى��-

�يةي�هـو�إعطـاء�تسـم���الذّمة�تجاه�هذا�الفعل،�هانات�القائالرهذا�الميدان�الستنتاج�
��للمسجد.���

��:أما�عن�آفاق�هذا�البحث�فهي�باختصار
ـ�التي��يةسمالتّلخريطة��يةإعطاء�صورة�جزئ�- الجزائـر���ةتحملها�مساجد�مدين

��؛العاصمة
��؛المساجد�يةبفعل�تسم�يةتحديد�على�األقل�األطراف�المعن�-
��؛الفاعلين�داخل�هذه�الفضاءات�هانات�الموجودة�بين�مختلفالرمعرفة��-
،�حيث�هذه�ةالمساعدة�في�تقديم�قراءة�عامة�ودقيقة�ألسماء�المساجد�في�المدين�-

��؛القراءة�تكون�قائمة�على�عناصر�للتحليل
��:فمراحل�العمل�ومساره�نرسمه�على�المنوال�اآلتي

جمع�قوائم�المساجد�وتحديد�عددها�ونشاطها،�مـن�خـالل�خـرائط�المعهـد������-
��.INCTلخرائط�والكشف�عن�بعد�الوطني�ل

��؛(ذكر/ألنثى)�يةسمالتّتصنيفها�على�أساس�جنس��-
��؛تصنيفها�على�أساس�النسبة�(جزائري/أو�بلد�آخر)�-
��؛ي�عاش�فيه�صاحب�المسجد�ومذهبهالذّاريخ�التّصنيف�على�أساس�التّ�-
��؛كرار�لهذا�االسم�في�المدينة�الواحدةالتّصنيف�على�أساس�التّ�-
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��؛أسيسالتّى�أساس�سنة�صنيف�علالتّ�-
��؛ذلك�يةأعطت�االسم�وخلفالتي�البحث�في�بعض�المساجد�وتحديد�الجهة��-
.�(عـدد�المسـاجد�فـي�كـل�����يةصنيف�على�أساس�اإلحصائيات�في�البلدالتّ�-

��؛ذلك�اإلقليم)�ية/تطابقها�مع�هوية/تاريخ�تلك�البلديةبلد
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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Les�Mosquées�à�Alger�d’après�les�cartes�de�l’INCT�
Coupure�1.5�(Alger)�dépôt�légal�432�–�4�eme�trimestre�

2004�
Echelle�1/5000�

Lieux�de�Cultes�Musulman�
Djamaa�:�02�
Mosquée�:�30�
Total�:�32�

Nom�� Référence�dans�la�
carte/Annexe�

Observations�

Djamaa�ElKebir� G14� �
Djamaa�ElDjedid� G14� �
Mosquée�Sidi�
Abderrahmane�Ethaalibi�

F14� �

Mosquée�Sidi�Ramdane� G14� �
MosquéeKetchaoua� G14� �
Mosquée�Ali�Betchine� F14� �
MosquéeBenbadis� G14� �
Mosquée�ElBiar� J14� �
MosquéeSidi�Ben�Ali� G13� �
Mosquée�Sidi�Brahim� G15� �
MosquéeChouhada� D11� �
Mosquée�El�Berrani� G13�� �
Mosquée�Sidi�Abdellah�� G14� �
Mosquée�El�Falah� L13�� �
MosquéeEnnidhal� L13�� �
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Mosquée�Er�Rrahma� J13� Absence�de�normes�
dans�La�transcription��

Mosquée�El�Mouminine� L14� �
MosquéeOmar�Ibnou�El�
Khettab�

L14� �

Mosquée�Sebti�Mouaki� E11�� �
MosquéeDaaoua� E11� �
MosquéeBerrani� G13� Répétions�et�

déférence�de�
transcription��

MosquéeSafir� G13� �
MosquéeSidi�Mohamed�
Cherif�

G13/14� �

MosquéeFares�(Djamaa�
lihoud)�

G14� �

Mosquée�Sidi�Abdellah�� G14� Répétions�
Mosquée�Er�Rahmane� F10� �
Mosquée�El�Ghazali� E10� �
MosquéeKhaledIbnEl�
Oualid�

D11� �

Mosquée�Abou�
BakrEsseddik�

C9� �

MosquéeAli�� D10� �
MosquéeRdja� B9� �
MosquéeBillal� D12� �

�

�
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Coupure�2.7�(2005)�Echelle�1/5000�
Mosquées�

Mosquées�:�10�
Nom�� Référence�dans�la�

carte/Annexe�
Observations�

Echafaie� R25� Existence�des�rues�des�
cheiks�El�Bchir�El�
Ibrahimi�et�TounahAttia�
dans�la�memereference�
spatiale��

En�Nour� Q26� �
Hassen�Badi� S26� �
Feth�El�Moubine� S26�� �
El�Mokrani� U25� Ce�nom�absent�dans�la�

carte�comme�mosquée�
mais�il�existe�comme�rue�
dans�la�référence�S26�

El�Fallah� U29� �
Salem� Q25� �
Sidi�M’Barek� T27� Existence�d’une�cité�qui�

porte�ce�nom�
Saad�Abdi�Ouakass� N32� Faute�dans�la�

transcription�et�la�
référence�dans�la�carte�
N31�

Nadjah� Q27� Il�ont�nommé�l’air�de�jeux�
Ibn�Badis�à�Mohammadia�
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Coupure�2.4�(2004)�Echelle�1/5000��
Mosquées�

Mosquées�:�06�
Nom�� Référence�dans�la�

carte/Annexe�
Observations�

Ali�Ibn�Abi�Taleb� U.P4� �
Tarik�El�Ibada� Z1� �
Fateh�El�
Kouloube�

O5� Q5�

Faid�Er�rahmane� P7� �
Ali�Ibn�Abi�Taleb� P4� Répétition��

�
Coupure�2.5�(2004)�Echelle�1/5000��

Lieux�de�Cultes�Musulman�
Mosquées�:�26�

Nom�� Référence�dans�
la�carte/Annexe�

Observations�

Mosquée�Nour�El�Islam� U14� �
Mosquée�Nakhla� O14� �
MosquéeNadi� M14� �
Mosquée�Salah�Eddine�El�
Ayoubi�

M14� �

Mosquée�Khalid�Ibn�El�Walid� M14� �
Mosquée�Ibn�Khaldoun� M14� �
Mosquée�Cheikh�El�Hamami� M14� Hamani�peut�être��
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Mosquée�Larbi�Tebessi� N15� �
Mosquée�Ben�Abderahmane� R9� �
MosquéeEssouna� O13� �
Mosquée�Toura� M9� �
Mosquée�El�Bar� M11� Peut�être�El�Birr�(�

�(البر
Mosquée�El�Ghazali� O10� �
MosquéeEl�Qods� N11� �
Mosquée�El�Islah� P11� �
MosquéeDjihad�El�Akhbar� P14� La�transcription�

�األكبر
MosquéeOussama�Ibn�Zaid� P12� �
Mosquée�El�Ansar� R15� �
Mosquée�Emir�Abdelkader� V9� �
Mosquée�Bilal�Ibn�Roubah� T14� Rabah�
MosquéeChouhada� M13� �
MosquéeAboubakrEssedik� N13�� Répétition�et�

déférente�écriture�
Mosquée�Toura� N14� �
Mosquée�El�Atik� O15� �
MosquéeNour�El�Islam� T14� �
MosquéeMosquée� S9� �

�

�

�
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Coupure�1.4�(2005)�Echelle�1/5000�
Mosquées�

Mosquées�:�11�
�

Nom�� Référence�dans�la�
carte/Annexe�

Observations�

Abou�Dhar�El�Ghifari� A5� �
El�Houda� A6� �
El�Feth� F8� �
Es�Sabirine� E6� �
Hamza�Ibn�Abdel�
Motaleb�

K1� �

Ibn�Sina� H7� �
Mouaad�Ibn�Djaber� H1� Ibn�Djabel�
Mokdad�Ben�Asswad� B3� �
Othmane�Ibn�Affane� I6� �
Omar�Ibn�Khetab� B8� Autre�transcription��
Puits�des�Zouave� C5� �

�
�
�
�
�
�
�
�
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Coupure�2.6�(2005)�Echelle�1/5000�
Mosquées�

Mosquées�:�30�
�
Nom�� Référence�dans�la�

carte/Annexe�
Observations�

Abou�Hanifa� Q22� �
Abdelhamid�Ben�Badis� P18�.�Q18� �
Aba�Ayoub�El�Ansari�� S22� �
Abou�OubeidaBnou�El�
Djerrah�

R21� �

Belhaddad� Q18� �
BnouHazemDhahiri� N19�.�20� �
Djenah�El�Akhdhar� R17� �
DjarEllah�El�Zamakhchari� O20� �
El�Tahrir� T23� �
En�Nour� T24� �
El�Kebir� Q21� �
En�Nour� R24� �
El�Arkam� Q23� El�Arqam�
El�Imen� Q23� elimane�
En�Nasr� Q.R23� El-Nasr�
El�Hidaya� R23� �
Er�rahma� R22� �
El�Feth� R21�.�22� �
Fodil�El�Ouartilani� N18� �
Hai�El�Badr� S20� �
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Khaled�Ibnou�El�Walid� S23� �
Malek�Bennabi� Q.R23� �
Nour�El�Yakine� W19� �
Omar�Ibn�ElKhettab� N.O17� �
Omar�Ibn�Khettab� R24� �
OkbaBnouNafaa� T22� OqbaBnouNafii�
Rahma� V20� �
Sunna�� R24� Répétition��
Tarek�BnouZiad� T22� A�coté�de�l’école�

Trek�Ibn�Ziad�
Wafa� R19� �

Dans� la� carte� ona� trouvé�37�mosquées�mais� dans� l’annexe� il� y�
avait�juste�30�

��بعض�المالحظات�حول�أسماء�المساجد�في�الخرائط:
�Lieux(�يةأن�المساجد�تُسمى�أحيانا�أمـاكن�العبـادة�اإلسـالم����نالحظ-1 de�

Cultes� Musulman)وأحيانا�أخرى�بالمساجد��،(Mosquéesبين�كل�قطعـة����(
��).plan�de�villeوأخرى�من�مخططات�المدينة�للجزائر�العاصمة�(

��وأحيانا�أخرى�ال�يكتب.�Mosquéeمسجد��le�génériqueأحيانا�يكتب��-2
بالنسبة�للمساجد�القديمـة�الموجـودة�فـي�����Jamaaنجد�أحيانا�كتابة�جامع��-3

القصبة�وباب�الواد�والجزائر�الوسطى�بصفة�عامة�ألنها�ترجع�للعهد�العثماني،�مثل�
��الجامع�الكبير،�جامع�ليهود،�الجامع�الجديد.

�2.6ي�نجده�في�القطعـة��الذّة�نّالس،�مسجد�ألسماء�المساجد�مثل�اتكرار�نجد-4
الصحابي�الجليل�عمر�بـن���ية،�وكتسمSunnaEssouna/بكتابتين�مختلفتين�2.5و

�Omar�Ibnو�Omar�Ibn�El�Khettabالخطاب�مـع�كتابـات�متعـددة�أيضـا�����
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Khettabو��2.6في�القطعـة���Omar� Ibn�Khettabو��1.4فـي���Mosquée�
Omar�Ibnou�El�Khettab1.5في��.��

�Mosquéeتكرار�ألسم�ابن�باديس�وبكتابات�متعددة��أيضا-5 Benbadisفي��
��.2.6في��Abdelhamid�Ben�Badisو��1.5
�Khaledبن�الوليد�وبكتابـات�متعـددة����الدأيضا�تكرار�السم�الصحابي�خ�-6

Ibnou�El�Walidو��2.6فـي���Mosquée�Khalid�Ibn�El�Walid2.5فـي�������������
��.1.5في��MosquéeKhaledIbn�El�Oualidو

�Mosquéeتكرار�اسم�الصحابي�الجليل�أبو�بكر�الصديق�وبكتابات�مختلفة،��-7
Abou�BakrEsseddikو��1.5في��Mosquée�AboubakrEssedik2.5في��.��

وجود�اسم�لعالم�ذو�توجه�اعتزالي�يخالف�المـذهب�العقـدي�المتبـع�مـن������-8
��وهو�األشعري�فنجد�جار�اهللا�الزمخشري.�يةالوزارة�الوص

كـالفتح���يةاكرة�اإلسـالم�الذّتوجد�كثير�من�أسماء�المساجد�تحمل�معاني�في��-9
��،�والوفاء،�ونور�اليقين،�والصابرين.ايةحمة،�والهدالرقيم�كو

��أسماء�مساجد�تحمل�أسماء�األحياء�المتواجدة�فيها�كمسجد�حي�البدر.��-10
ـ��يةأسماء�لمفكرين�ومنظرين�للحركة�اإلسالم�-11 ا�يعـرف��في�الجزائر�أو�م

��مثل�مالك�بن�نبي�يةبالنهضة�الفكر
ـ�حرير،�النصر،�التّك�يةاكرة�الوطنالذّتحمل�أحداث��أسماء-12 ورة،�الشـهداء��الثّ

��النضال.
تحمل�أسماء�فقهاء�أصحاب�مذاهب�أخرى�غير�المـذهب�المـالكي����مساجد-13

ـ�يةينالدلألوقاف�والشؤون��يةي�يتبعه�المجتمع�وتدعيه�الوزارة�الوصالذّ ل�أبـي��،�مث
��حنيفة�والشافعي�وابن�حزم�الظاهري�وغياب�اسم�مالك�بن�أنس.

أزواج��متحمل�اسم�امرأة�سـواء�صـحابيات�أ��التي�أسماء�المساجد��غياب-14
المجتمع�في��يةير،�مما�يدل�على�ذكورالس�مالنبي�ونساء�صالحات�سواء�في�القرآن�أ

��يني.الدفي�شقها��يةسمالتّ
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�بسـي،�فوضـال��التّالجزائري�مثل�العربـي���ألسماء�رجال�اإلصالح�تواجد-15
��لورثيالني،�و�مسجد�اإلصالح.ا

بشمال�إفريقيـا�خاصـة�فتـرة�����يةاكرة�اإلسالمالذّأسماء�لها�عالقة�ب�تواجد-16
المغرب�اإلسالمي،�مثل�عقبة�بـن�نـافع����يةحولت�المنطقة�إلى�تسمالتي�الفتوحات�

��وطارق�بن�زياد.
يوجد�عليها�إجماع�وتخلـو��التي�صحابة�أسماء�المساجد�تهتم�بفترة�ال�أغلب-17

نوعا�ما�من�النزاع�المذهبي،�مثل�أبو�بكر�الصديق،�عمر�بن�الخطاب،�عثمان�بـن��
عفان،�معاد�بن�جبل،�أبو�ذر�الغفاري،�بالل�بن�رباح،�األنصار،�أبو�عبيدة�الجراح�
مقداد�بن�األسود،�علي�بن�أبي�طالب،�سعد�بن�أبي�وقاص،�يعني�أغلبهم�مبشـرين��

��.بالجنة
كـابن���يـة�اريخالتّ�يةتواجد�لرجال�الفكر�المغاربي�والشخصيات�اإلسـالم��-18

��ين�األيوبي.الدخلدون�وصالح�
ألسماء�مساجد�مركبة،�كطريق�العبادة،�الفتح�المبين،�فـتح�القلـوب����تواجد-19
��حمن،�نور�اإلسالم.الرفيض�
البعـد���وقضيتهم�ذات�ناإلخوة�الفلسطينييضامن�مع�التّيدل�على��اسم�وجود-20

يني�فنجد�اسم�القدس.الد��
��تواجد�أسماء�تنم�عن�فئة�شباب�اإلسالم�مثل�أسامة�بن�زيد.�-21
مثـل���يـة�دين�ايةكانت�تحت�رالتي��يةتواجد�أسماء�لرجال�المقاومة�الوطن�-22

��الحديثة).�يةولة�الجزائرالد�سسي�يعتبر�مؤالذّالمقراني،�واألمير�عبد�القادر�(
حمن�الـر�)�كسيدي�عبد�hagionymesولياء�الصالحين�(تواجد�أسماء�األ��-23

عالبي،�سيدي�رمضان،�سيدي�بن�علي،�سيدي�براهيم،�سيدي�عبـد�اهللا،�سـيدي���الثّ
�محمد�الشريف،�سيدي�مبارك.

)�فـي��X�-�Y)�ألماكن�المساجد�(ية(المواقع�يةاختالل�في�المراجع�الجغراف�-24
وهو�مـدون�فـي����N31في��الخريطة�وعلى�ظهرها�في�المالحق،�المسجد�موجود
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وهو�ليس��S26أو��U25،�أو�ال�وجود�له�في�الخريطة،�أو�هو�مدون�N32الخلف�
��).2.7بمسجد�بل�شارع�(في�القطعة�

��ة:ـخاتمال
�يـة�المغارب�يـة�ينالد�يةأول�استنتاج�يمكن�استخالصه�بصفة�عامة�هو�غياب�الهو

خص�غياب�الـوزارة��المساجد�بالجزائر�العاصمة،�وهذا�يل�يةللمجتمع�في�حقل�تسم
باعتباره�الممثـل���يةسمالتّ�يةكفاعل�مؤثر�وحاسم�في�عمل�يةينالدوالمديريات�للشؤون�

ةسمي�للهوالري�ةينالدةللمجتمع،�وينم�عن�غياب�سياسـة�واضـحة�لفعـل�تسـم�����يي�
المساجد،�حيث�أن�كتب�سير�أعالم�المغاربة�في�مجال�الفقـه�والعقيـدة�والحـديث����

يني�الـد�نكر�للتراث�التّالمساجد،�بمعنى��ية�نجد�أثرا�لها�في�تسمواإلصالح�كثيرة�وال
متوقف�علـى�تيـار�واحـد�ينعـت������يةسمالتّوالعلمي�والفقهي�المغاربي،�لنجد�فعل�

��بالوطني.��
فكير�في�مشروع�أو�سياسـة��التّاليوم�هو��يةلطات�العمومالسحدي�أمام�التّأصبح�

شوارع،�والمساجد)،�وهـذا�قصـد�إعـادة����(ألسماء�األماكن�واألحياء�وال�يةتوبونيم
،�وأن�موضوع�أسـماء��يةدمرتها�اإلدارة�االستعمارالتي��ية/المغاربيةالجزائر�يةالهو

�laاألماكن�( toponymieـ�ة،�تمس�عدة�جوانب�متعلقة�ب)�هو�ضرورة�ملح اريخ�التّ
��امل.اللغة،�الجغرافيا،�االجتماع،�األنثروبولوجيا�واألدب،�وهذا�ما�تم�إهماله�بالك

ـ�تحاول��يةلطات�العمومالسهذه�المالحظات�وهذا�الوضع،�جعل� دارك،�مـن��التّ
ـ�خالل�جملة�من�الجهود�واإلجراءات�ذات�الطـابع�المؤ� ��قنـي�التّي�والعلمـي�و�سس

ائمـة��الدنستطيع�في�هذا�المقام�أن�نستشهد�بإنشاء�هيكل�وطني�للخبـرات�(اللجنـة���
المجلس�الوطني�لإلعـالم���ايةت�رع)،�تحيةالمتخصصة�في�أسماء�المواقع�الجغراف

أسماء�األماكن�في�إطار�محـاور���ية،�أيضا�تسجيل�إشكال1998الجغرافي�في�عام�
تـم���2011،�وفـي��1999)�في�PNRللبحث�(�يةفي�المشاريع�الوطن�يةذات�األولو

تحقيق�مجموعة�من�النشاطات�على�مستوى�المعهد�الوطني�للخرائط�والكشف�عـن��
،�كما�قامت�عدة�فـرق��يةسمالرالمعطيات�ألسماء�األماكن�)،�أيضا�بنك�INCTبعد�(
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��)،�قسـنطينة،�تلمسـان�والجزائـر�العاصـمة����CRASCبحث�في�كل�من�وهران�(
نجاز�أعمال�ذات�طابع�جمعي�فظهرت�المقـاالت�والكتـب�ورسـائل�الليسـانس�����بإ

��.يةكتوراه�حول�هذه�اإلشكالالدوالماجستير�وأطروحات�
أسماء��يةل�في�ميالد�وحدة�بحث�تهتم�بمعالجة�إشكالواإلجراء�األخير�تمث�������

�2012بشكل�عام�فـي�الجزائـر�سـنة�����يةسمالتّاألماكن�وأسماء�األشخاص�ونظم�
RASYD.��

��laيةكما�تواجهنا�إشكال normalisationوتحديد�معايير�كتابة�أسماء�األمـاكن���
موعـة�خبـراء���،�ومقارنة�هذا�مع�عمل�لجنـة�مج�يةالعالم�يةالصوت�يةحسب�األلفبائ

��لدى�األمم�المتحدة،�وأين�نحن�من�هذا؟�يةاألسماء�الجغراف
التي�،�يةبونيمالتّياسة�السلنصل�في�األخير�إلى�محاولة�فتح�نقاش�حول�موضوع�

�يـة�لألسـماء�الجغراف��يةها�محليا�ووطنيا،�من�أجل�وضع�سياسة�عمومؤيمكن�إرسا
��زام.��التّي�يحتاج�إلى�جهد�ووقت�والذّ
��

��

��

��

��

��

��

��
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$$ت�ا�.(3:ا$0�1 /

بدورها�تدرس�أصل�داللة�أسماء�األعـالم��التي��يةو�فرع�من�فروع�األنوماستيك
،�المرتبطـة��يةمن�أنتروبونيمات�(أسماء�أشخاص)�ولجميع�األصناف�األنوماسـتيك�

��.)4(بالمحيط�الطبيعي�من�أسماء�األماكن�وأسماء�القبائل�واألنساب�...�وغيرها
لكشف�عن�بعض�الجوانـب�مـن�ذاكـرة����سؤال�يطرح�نفسه�ل�؟يةما�الطوبونيم

المكان،�يجيب�عن�ذلك�صالح�بلعيد�بقوله:�"بحث�لمعرفة�المسارات�الكثيرة�للتاريخ�
معينة�يهتم�بدراسة�وتحليـل�الطوبونيمـات�أو�أسـماء�����يةالجماعي�لمجموعة�بشر

الالت�الداألماكن�واستخراج�مضامينها�ودالالتها�المختلفة�ورموزها�المشحونة�بشتّى�
فـي���يةوربما�االعتباط�يةإيديولوج�ايةمعاني،�وال�يمكن�أن�تكون�علما�خاليا�من�وال

تكـون�عرضـة����يةاإلنسـان��يةمزالربعض�المقامات،�باعتبار�أن�بعض�المبادالت�
�ية،�ومع�ذلك�فإن�الطّوبونيميةياسالس�يةللخضوع�للطموحات�ذات�الصبغة�البراغمات

ـ�جـذّر��التّمن�أجل�البرهنة�على��ةيأداة�قو�يةأو�مباحث�األماكن اريخي�لإلنسـان��التّ
؛�فهي�بهذا�ليست�تحقيقا�ألسماء�ألماكن�ومدوالتها،�وإنما�)5(المالك�األصلي�لألرض"

ـ�هو�حفر�في�عمق�النص�المصدري،�وبحـث�عـن�الجسـور�المؤ��� �يـة�ة�للهوسس
��،�وقراءة�عميقة�لثقافة�ذلك�المجتمع�واهتماماته�وحضارته.يةاريخالتّ

وح�الـر�تمكّننا�مـن�فهـم����يةما�ذهب�إليه�ألبرت�دوزا�بقوله:�"أن�المواقعوهذا�
��.)6(تعبر�بها"التي�،�ميولها�سواء�كان�أسطوريا�أم�حقيقيا،�والوسائل�يةالشعب

�يةجوع�إلى�أصل�تسمالريفتح�هذا�العلم�آفاقا�وتطلعات�جديدة�في�البحث،�وذلك�ب
أنشـأت�هـذه���التـي��ة�أكيدة�على�الشعوب�دالل�يةسمالتّالمكان�أو�األماكن�ففي�هذه�

��.)7(يهاسساألماكن،�وقد�قيل�أن�المدن�تتكلم�لغة�مؤ
طـورات��التّوالطوبونيميا�علم�لساني�يهتم�بدراسة�معنى�وأصل�أسماء�األماكن�و

ال�الـد�طرأت�على�هذا�االسم�عبر�الزمن،�فالعالقة�بين�االسـم�والمكـان�أي���التي�
لماضي�وتكشـف�عـن�عالقـة�اإلنسـان�بـذلك������والمدلول�تنقل�أحداثا�جرت�في�ا

��.)8(المكان
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خطوة�هادفة�نحو�إعادة�بناء�ذاكرة�المكان�بإضـاءة�مكتسـحة����يةإن�الطوبونيم
للتعريف�بأسماء�األماكن�وتحليلها�باالعتماد�علـى�مجموعـة�مـن�العلـوم������يةرام

نادا�على�اريخ�والجغرافيا�واألنثروبولوجيا�وعلم�اللغة�االجتماعي،�استالتّالمساعدة�ك
�ايـة�والرأكّد�من�صحة�التّقة�في�توثيق�المعلومة�والدمنهج�علمي�صارم،�قائم�على�

نقيب�المستمر،�وفرز�الناتج�في�آخر�األمـر��التّوالحفر�في�عمق�النص�المصدري،�و
��.)9(ورد�األسماء�واألماكن�واأللقاب�إلى�وضعها�الصحيح

��تعتمدها�الطوبونيميا:التي�ثانيا:�العلوم�
قت�اإلشارة،�فإن�الطوبونيميا�باعتبارها�علما�يدرس�أسماء�األماكن�مـن��كما�سب

تعد�مكملة�التي�حيث�حموالت�عدة،�فإنه�ال�غنى�له�إال�باالستعانة�بجملة�من�العلوم�
تستعصي�علـى��التي�اريخ�والجغرافيا�واللسانيات�لتفسير�بعض�الظواهر�التّله�كعلم�

��العلوم�ما�يلي:الباحث�في�مجال�دون�آخر،�ومن�مجمل�هذه�
��.�اللسانيات:1

ي�تقوم�عليه�الطوبونيميـا،�فاللسـانيات�تسـمح����الذّتعد�اللسانيات�العلم�األساسي�
جوع�إلى�الكتابات�القديمة�ومعرفة�اشتقاق�بعض�الكلمـات��الرلدارس�الطوبونيميا�ب

�)10(يـة�مثل�بعض�مفردات�اللغة�البربر�يةخصوصا�حينما�يتعلق�األمر�بأصول�جذر

ألماكن�هي�أوال�وقبل�كل�شيء�عناصر�من�اللغة�ال�تولـد�تلقائيـا�وإنّمـا����وأسماء�ا
��.)11(غةمختارة�من�الخزان�المعجمي�للّ

��اريخ:التّ.�علم�2
يعتمد�عليها�علم�الطوبونيميـا�وهـذا�هـو����التي�اريخ�أحد�أهم�العلوم�التّيعد�علم�

وثيقا�بالحقبات�الظاهر�فعلى�سبيل�المثال�أسماء�األماكن�في�الجزائر�ترتبط�ارتباطا�
التـي��مرت�بها�الجزائر�منذ�نشأتها�وعبر�مراحل�تاريخها�والشعوب�التي��يةاريخالتّ

عمروا�بها،�فـي��التي�بصمت�حضارتها�وثقافتها�من�خالل�أسماء�منحوها�للمناطق�
فاسم�المكان�هو��يةاريخ�علم�مكمل�للدراسة�الطوبونيمالتّحين�يعتبر�آخرون�أن�علم�
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كما�أنه�يعطينا�تاريخ�ذلك�المكان�وعالقته�مع�من��يةغ�رسالة�ثقافشاهد�للماضي�ومبل
��.)12(عاشوا�فيه�ومنحوه�اسما

لهذا�تتميز�الطوبونيميا�في�الجزائر�بعد�االستقرار�فكّل�حضارة�فرضت�ثقاتهـا��
تمنحها�للمكان�فقد�يحمل�المكان�الواحد�عدة�تسميات�مختلفة�التي��يةسمالتّمن�خالل�

،�حيـث�تتـوفر���)13(حرر�من�االستعمار�وإعادة�االستعمارالتّر�وناتجة�عن�االستعما
تمركزت�التي�الجزائر�على�عدد�كبير�من�األسماء�المنحدرة�من�مختلف�الحضارات�

ناوب�عبر�القرون�وإذا�كانت�المدونة�الكبرى�في�البالد�تقوم�على�أساس�عربـي��التّب
�يـة�والفينيق�يـة�وبربري�وفرنسي�فهناك�أيضا�مساهمة�من�حضارات�أخـرى�كالليب�

ركي�والغزو�االسباني�فقد�تركـت�هـذه���التّإلى�جانب�الغزو��يةوالبيزنط�يةومانالرو
��.)14(يةالحضارات�وبدرجات�متفاوتة�آثارا�مواقع

��.�الجغرافيا:3
تحاول�الجغرافيا�شرح�ما�يربط�اإلنسان�بوسطه�وهذا�ما�يسمى�(حب�المكـان)��

ي�يجعل�مـن�كـل���الذّان�عيشه،�األمر�ي�يحسه�الشخص�تجاه�مكالذّوهذا�الشعور�
تعبر�عـن���يةمكان�نقطة�مميزة�وفريدة،�كما�تشكّل�أسماء�األماكن�إشارة�سيمولوج

ي�ال�نراه�وال�نتخيله�الذّفكرة�فضاء�ما�من�قبل�شخص�أو�مجموعة�من�األشخاص�و
15(إال�بمساعدة�عتاد�ذهني(.��

ـ�فكل�شعب�يسمي�وينظم�مكانه�حسب�ثقافته�ألن�العالقة� تـربط�اإلنسـان���ي�الت
وبذلك�فمعرفة�الوسط�وتسميته�تشكل�عنصرا�قويا�من��يةأكيد�قوالتّبمكانه�قد�تكون�ب

ها�من�طبيعة�المكـان��لتّ،�إذ�أننا�نجد�بعض�أسماء�األماكن�تحمل�دال)16(قافيالثّالفعل�
كالماء�مـثال���يةاألصل�يةسمالتّمناسبة�مصدرها��يةوتضاريسه،�فاختار�اإلنسان�تسم

ة�ففرقوا�بين�العين�والوادي�والبحيرة�والبحر�ثم�أعطوا�لكل�(عين)�تسميتها�والطبيع
��.)17(الخاصة�بها�حسب�ميزتها
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ـ�وعليه؛�فإن�علم�الطوبونيميا�ال�يـدرس�إال�بوجـود�أنظمـة�ثالثـة�(���� اريخ�التّ
،�وسـبيل�لفهـم�العديـد�مـن�����يةاريخالتّ�يةوالجغرافيا�واللسانيات)؛�فهي�إثبات�للهو

��ياسي�والحضاري.السوروث�اإلنساني�اللغوي�والظواهر،�وحفظ�للم
��ا:�أصناف�الطوبونيميا:الثّث

/�الطوبونيميا�إلى�عـدة�أصـناف،�يمكـن�أن����يةتصنّف�األماكن�في�علم�المواقع
��:)18(نجملها�فيما�يلي

)�وتعنـي�المـاء���Hydroوهو�مركـب�مـن�(���):Hydronymeالهيدرونيم�( -
لها�عالقة�بالمـاء��التي�األماكن�تعني�االسم؛�أي�يطبق�على�أسماء�التي�)�nymeو(

�مثل:�(عين،�بئر،�واد،�حمام...).
ضـاريس��التّلها�عالقة�بالتي�يخص�أسماء�األماكن��):Horonymeأورونيم�( -

�مثل:�(جبل،�تل،�هضبة...).
لها�عالقة�التي�يخص�أسماء�األماكن�):�Hagiotoponymeاألجيوتوبونيم�( -

�بأولياء�اهللا�الصالحين�أو�القديسين...
��روب...الديخص�أسماء�الطرقات�والشوارع�و):�Odonymeونيم�(األود -

�يـة�قـراءة�فـي�حفريـات�الهو���-�يةلطوبونيمات�أوراس�يةميدان�رابعا:�معاينة
��-يةوسيولسانالسو�يةاريخالتّ

الجزائر�أو�ما�يمكن�أن�نصـطلح�عليـه�بالمعلمـة�����يةمعلوم�أن�تاريخ�وجغراف
وما�تشكل�تراثا�هائال،�تمتد�جذوره�إلـى�أقـدم���عم�يةالجزائر�يةالطوبونيم�يةالمكان

إلى��يةها�وغناها،�إذ�تسعى�هذه�الورقة�البحثالتّاألزمنة�المعروفة،�مما�يعبر�عن�أص
تسليط�الضوء�على�طوبونيمات�األوراس�العتبارها�جزءا�ال�يتجزأ�عـن�المعلمـة���

�يةمات�األمازيغلبعض�الطوبوني�ية،�وذلك�بإجراء�معاينة�ميدانيةالجزائر�يةالطويونيم
�يةوسيولسـان�السو�يـة�اريخالتّ�يةالمشهورة�بالمنطقة،�وتقديم�قراءة�في�حفريات�الهو

ودراستها��يةأوراس�يةالضوء�في�هذا�المبحث�على�أسماء�لمواقع�أمازيغحيث�نسلّط�
طـرأ�علـى���التـي��و�يةسمواستقراء�لها�وبيانا�لحقيقتها�اال�يةدراسة�لدالالتها�اللسان
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وذلك�اعتبارا�لعدة�عوامل�ولعل�األكثر�في�ذلـك�عامـل���غيير�التّحريف�ولتّاأكثرها�
��ول�المستعمرة�المتعاقبة�على�بالد�األمازيغ�(الشمال�اإلفريقي).الدتأثير�إدارات�

�ايةقة�في�هذا�المبحث�قمنا�باالعتماد�على�كتاب�في�غالدوإلضفاء�طابع�الجدة�و
أسـماء�وأمـاكن�مـن�����يةنيميا�األمازيغللكاتبة�خديجة�ساعد�حول:�(الطوبو�يةاألهم

السـيما���يةيحمل�لنا�ثراء�معلوماتيا�في�باب�الطوبونيميا�األمازيغي�الذّاألوراس)؛�و
تـدخل�فـي�حيـز����التي�أنه�يعرض�لنا�أسماء�لمواقع�مدن�وقرى�وتالل�ووديان�و

،�شـير،�منعـة���العابد�يةلديات�باتنة�(آريس،�ثناألوراس،�وقد�وقع�اختيارنا�لبعض�ب
تدخل�ضمن�هذه�البلديات،�نظـرا�لمـا���التي�الطاقة)،�وبعض�المدن�والقرى��يدوا

ـ��يةتمليه�طبيعة�الموضوع�فلسنا�بصدد�دراسة�كل�الطوبونيمات�األمازيغ �يةاألوراس
ذكرناهـا��التـي��ألن�هذا�يحتاج�وقتا�كثيرا.�حسبنا�أن�نورد�ما�تعلق�بالطوبونيمات�

صالح�مع�التّللتواصل�مع�الماضي�و�نسعى�من�خاللها�إلى�ولوج�فضاء�شاسعالتي�و
،�فهي�الحيز�الجغرافي�يةات�والهوالذّطلع�إلى�مستقبل�أكثر�انسجاما�مع�التّالحاضر�و

���نابضة.�يةي�يحفظ�ذاكرة�األمة�ويبقيها�حالذّاريخي�التّوالبنك�اللغوي�والشاهد�
��:يةاألوراس�ية:�قراءة�في�حفريات�الهو1

��] awras)�/�(aurés(��]ⴰⵡⵔⴰⵙأوراس�(
�وعـرة��يـة�حيز�جغرافي�شاسع�يقع�في�الشرق�الجزائري،�تميزه�تضاريس�جبل

��م�(القمة�تدعى�كلثوم).2328أعلى�مرتفع�به�شيليا�ويبلغ�حوالي�
،�وذلك�يةأقل�بكثير�من�مساحتها�الحال�يةأوراس�كانت�تشمل�رقعة�جغراف�يةتسم

��ين�مروا�بالمنطقة.الذّحالة�والمؤرخين�الرمن�خالل�شهادة�
�يةغرافج awrasحددها�(بروكوب)�بأربعة�أيام�من��ير،�كما�حددها�(البكري)�الس

ير،�أما�اإلدريسـي��السبالمنطقة�الممتدة�بين�طبنة�وباغاي�على�مسافة�سبعة�أيام�من�
��.يرالسفقد�حددها�على�مسافة�اثني�عشر�يوما�من�

��ي،�تبسـة�:�(باتنة،�خنشـلة،�أم�البـواق��يةمن�وال�أوراس�كالّ�يةحاليا�تشمل�تسم
سوق�أهراس)،�وجزء�من�واليات:�(قالمة،�ميلة،�سـكيكدة،�قسـنطينة،�وسـطيف)����
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ـ�التّ،�من�شرق�الحضنة�إلى�الحـدود��2كلم�500000تتعدى:��يةبمساحة�إجمال �يةونس
�وسن�ببسكرة�إلى�عين�امليلة�شماال،�ويبدو�جليا�أن�طوبونيمالدومن� awrasلم�يعد��

در�ما�أصـبح�مرتبطـا�بـالواقع�اللغـوي�����يخضع�إلى�عامل�الموقع�الجغرافي،�بق
��.للمجتمعواالثنوغرافي�
حدث�عن�شمال�إفريقيا�دون�المرور�على�منطقة�األوراس،�بكل�مـا��التّال�يمكن�

�يةكنالرولمن�بالدوقبور��يةمن�الحضارة�العاتر�ايةتحمله�من�زخم�تاريخي�وثقافي�بد
بباتنة)،�وكـذا�اآلثـار����بقالمة�ولوساليت،�مرورا�بالعهد�النوميدي�(ضريح�إمدغاسن

وما�أبدعه�اإلنسان�األوراسي�من�عمران�عبر�القالع�والحصـون،�دون���يةاألمازيغ
وماني�بخنشـلة��الر:�مدينة�تيمقاد�وتازولت�بباتنة�والحمام�يةومانالرأن�ننسى�اآلثار�

وقوس�كراكال�بتبسة،�إضافة�إلى�آثار�جميلة�بسـطيف�خميسـة�ومـادور�بسـوق�����
اء�جميلة�وتكاد�تغطي�كل�المناطق�بال�استثناء�وال�أعتقـد�بـأن���اهراس،�إنها�فسيفس

��راء.الثّنوع�والتّهناك�منطقة�بالجزائر�بمثل�هذا�
اريخ�باعتباره�مهد�ملوك�األمازيغ،�وقلب�التّشهد�األوراس�أحداثا�غيرت�مجرى�

حرير�ضـد��التّنوميديا�النابض�ومعقل�الملكة�ديهيا،�إضافة�إلى�أنه�مهد�اندالع�ثورة�
��تهدأ.التي�ا�مما�جعل�منه�بركانا�ثائرا�من�األحداث�فرنس

كتابته�من�طرف��يةطرق�إلى�كيفالتّال�يمكن�الحديث�عن�طوبونيم�األوراس�دون�
م�مـن�طـرف�المـؤرخ�البيزنطـي�����553المؤرخين�القدامى،�إذ�تم�ذكـره�سـنة���

)procope)فتحدث�عن�جبل�يسمى��(Aurasiusكما�ذكره�البكري�القرن�الخامس��(
ادس�الهجري،�كما�تحدث�الس)�في�القرن�awras،�وكذا�اإلدريسي�باسم�()19(الهجري

)�وقـد�كتبـه���ه808ه)�وابن�خلدون�(ت:�626عنه�ياقوت�الحموي�في�معجمه�(ت:�
��(أوراس).�يةعريف�الحالالتّالجميع�بدون�الم�

�يـة�وغير�منب�يةقليلون�جدا�تحدثوا�عن�معنى�كلمة�أوراس�ومعظم�اآلراء�سطح
�)l'Aures(�،�ومعظم�الباحثين�الفرنسيين�كتبـوه�باسـم��يةأو�تاريخ�ةيعلى�حجة�لغو

��.��يةوهي�صيغة�للكلمة�العرب
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ي�هو�الذّ)�wers(ورس)�(�يةتربط�األوراس�بالكلمة�العربالتي�خمينات�التّإن�كل�
نوع�من�النبات�ذو�اللون�األصفر،�هي�مجانبة�للصواب،�باعتبار�أن�أوراس�قد�ورد�

قدامى�مثل�بروكوب�البيزنطي،�قبل�دخول�العرب�إلى�شمال�في�كتابات�المؤرخين�ال
��).Aurasius(�فذكره�باسم�يةإفريقيا،�إثر�مقاومة�األوراس�للجيوش�البيزنط

ملك�األوراس�يبداس�بقوله:�"وما�برح�القوم��ايةلقد�تحدث�المؤرخ�جوليان�عن�نه
لها�وقتل�وم�حنة�فوجئوا�بغزوة�عمت�جميع�نواحي�هضبة�أوراس�كالرواثقين�بهدنة�

��.)20(وم�معقله�أوراسيوس"الرم�واحتل�540يومئذ�الزعيم�يبداس�
ـ��awras(�يةبعض�اآلراء�ذهبت�إلى�ربط�تسـم� ابعـة��التّ�ية)�بالطائفـة�األريوس

،�غيـر�أن��يةيانة�المسـيح�الدق�م)�في��336ي�ظهر�حوالي�(الذّللمذهب�األريوسي�
��).aryus)�و(awras(�الفرق�واضح�بين�الكلمتين

،�وهي�يةسمالتّقد�تكون�لها�عالقة�ب�يةنجد�اسم�قبيلة�أمازيغ�يةاريخالتّ�يةمن�الناح
تحـدث��التي�)�من�أبناء�يسودة�بن�كتام�وهي�أحد�فروع�كتامة،�وwirisin(وريسين)�(

،�غير�أن�تواجـد�كتامـة�بـاألوراس����)21(راجي�في�كتابهالدعنها�الباحث�بوزياني�
��.)22(اتةمحدود�جدا�بالمقارنة�مع�هوارة�وزناتة�ولو
طرق�إلى�معنى�كلمة�أوراس،�وذلـك��التّقد�يكون�البكري�هو�أول�مؤرخ�يحاول�

)�وهـي��tawrast(�في�كتابه�(المغرب�في�بالد�إفريقيا�والمغرب)،�وفيه�يتحدث�عن
�يـة�مدينة�قرب�المسيلة�وتعني�حسبه�الحمراء�فأورد�ما�يلي:�"مدينة�أيضا�لألول�خال

،�هذا�يؤكد�رأي�)23(بالصخر�على�نهر�عذب"�يةتاورست،�وهي�مبن�يةتسمى�بالبربر
ي�أورد�في�معجمه�أن�كلمة�أوراس�هي�كلمـة��الذّاألكاديمي�المغربي�محمد�شفيق�

�تطلق�على�األصهب�وخاصة�الحصان�إذا�كان�أبيضا�تخالطه�حمرة،�فيقال�يةأمازيغ
)Awrasوجمعه�(�)iwerrasenوتنطق�أيضـا��(�)Arasوجمعـه��(�)Arasenأمـا���(

الحيـوان���م،�وسواء�تطابق�ذلك�مع�اإلنسان�أ)Tarusi()24ذلك�فهو(المصدر�في�كل�
��وهو�اللون�األصهب.�ايبقى�المعنى�واحد
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)�علـى�الخيـل���Arasأراس�(�يةن�يطلقون�تسـم�السفي�األوراس�مازال�كبار�
��.)25(األصهب�حسب�ما�ذكره�األستاذ�أحمد�بوساحة

بجالء�جـذر���كما�تطلق�على�الشخص�األشقر�على�سبيل�المزاح،�وهذا�ما�يظهر
��].RSالكلمة�[

)�وهـو��Awras(�يةي�يحمل�تسمالذّخنشلة�و�يةطرق�إلى�مرتفع�بوالالتّهنا�يجب�
�ghilعبارة�عن�تلة�تسمى�( n� wawras�)كما�يسميها�سكان�باتنـة��(taqerbust� n�

wawrasة)،�هذا�المرتفع�هو�عبارة�عن�سلسلة�جبلـة�متوسطة�العلو،�تمتد�من�قر�يي�
امزا،�وتطل�من�الجهة�األخرى�على�مدينة�خنشلة،�وهنا�تتغير�ط�يةعين�ميمون�ببلد

�ikhf�n(�لتصبح userdunأو�كما�تعرف�أيضا�بــ:�(رأس��(ردون)،�وهو�مـا��الس
،�قبل�أن�تنحصر�فـي�مرتفـع���يةلسلة�الجبلالسيعني�أن�كلمة�أوراس�تشمل�كل�تلك�

��عين�ميمون�الحالي�(أوراس).
�ikhf(�يةإن�تسم n� userdunالبغل،�هو�مكان�كان�إلى�وقت�قريب��)�تعني�رأس

تعرفها�غابات�خنشلة،�وال�تـزال�كـذلك�إلـى����التي��يةمرتعا�لكثير�من�الخيول�البر
كشفت�حرائق�الغابات�عن�عدد�مهـم�مـن�الخيـول�����2017يومنا�هذا،�ففي�ربيع�

��.خنشلةال�تزال�تحتمي�بغابات�التي��يةالبربر
)�taqerbust�n�wawras)�،(ghil�n�wawrasبمنطقـة�(��يةإن�كثرة�الخيول�البر

ي�يـرجح��الذّبمدينة�خنشلة،�هي�إشارة�واضحة�إلى�ارتباط�المكان�بهذا�الحيوان،�و
تعني�الحصان�األصـهب،�ومنـه�تكـون����التي�(أوراس)،�و�يةسمالتّأن�يكون�أساس�

��.بعدالمنطقة�كلها�قد�أخذت�تسميتها�فيما�
األساسي�لهذا�الطوبـونيم���حديد�قد�يكون�المنطلقالتّهذا�يشير�أيضا�بأن�الموقع�ب

�ikhfبدليل�وجود�قمة�( n� userdunي�يشكل�جـزءا�مـن���الذّ)�المطل�على�خنشلة�و
فيما�بعـد�علـى�بـاقي�المنـاطق������يةسمالتّ)�تم�تعميم�Awrasتدعى�(التي�الهضبة�

��تعرف�اليوم�كإقليم�يشمل�عددا�هاما�من�الواليات�والمسمى�أوراس.التي�الشاسعة،�و
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مانينات�مـن�القـرن���الثّخنشلة�كانت�حتى�منتصف��يةبوال�)Awras(�إن�هضبة
بجيل�وكانت�النساء�يـزرن�المكـان�ألخـذ�البركـة�����التّالماضي،�تحضى�بالقداسة�و

��.)26(وإشعال�البخور،�وهو�ما�يشير�إلى�ارتباط�روحي�بالمكان
��آريس:���ية.�بلد1

��.��]�arris(��]ⴰⵔⵔⵉⵙأ.�آريس�/�(
اتنة،�وهي�عبارة�عـن�مـنخفض���ب�يةكم�من�وال�60تقع�مدينة�آريس�على�بعد�

تحيط�به�الجبال�من�كل�مكان�ويبدو�من�األعالي�كحوض�يمر�بمحاذاتـه�الـوادي���
�ighzerاألبيض�( amellalوفي�مدخله�المتجه�نحو�طريق�بسكرة�يتواجـد�موقـع����(

ي�الـذّ�تتناثر�على�طريـق�سـانف���التي�أثري�قديم،�إضافة�إلى�األحجار�المصقولة�
في�آريس�هي�تلك��يةللوادي،�ولعل�أشهر�الشواهد�األثر�يربط�بسكرة�بباتنة�المحاذي

��.م1941)�في�J.�Morizet(�اكتشفهاالتي�سميت�(مستياس)�والتي�النقيشة�
)�نادرة�جدا�في�الجزائر�وهي�غير�منتشرة�وكل�ما�هو�متداول�عن�arris(�يةتسم

ي�يعنـي�األسـد���الـذّ�)�arrمعنى�هذا�الطوبونيم�يجعله�مقسما�إلى�شـطرين�هـو�(��
أي�بـالد�األسـد����)arris(�تعني�الحصان،�وحين�يجمعان�يصبحانالتي�)�yisمة(وكل

��.يةطحالسفي�البساطة�و�ايةهذا�الطرح�غ�والحصان،�ويبدو
إلى�حدث�تاريخي�موغل�فـي�القـدم�وهـو�وصـول������يةسمالتّهناك�من�يرجع�

اآلريوسيين�إلى�هذا�المكان،�وهم�ينتسبون�إلى�آريوس�وهو�قسيس�رفـض�القـول���
ول�فتعرض�لالضطهاد�الدالمسيح،�فانتشرت�أفكاره�عبر�كثير�من��يةيث�وألوهثلالتّب

ومنه�سميت�(آريس)�هذا�الطرح�أيضا�بعيد�عن�الواقع�ولـم�يتحـدث�بـه�كبـار�����
في�المنطقة،�إضافة�إلى�كون�جذري�الكلمتين��يةقافة�الشعبالثّالمؤرخين،�ولم�تتداوله�

��].RYS]�،[RSمختلفين�تماما�[
ربة�البيضـاء��التّ)�تطلق�على�نوع�من�tarristنجد�أن�كلمة�(�يةغوالل�يةمن�الناح

�يةربـة�الغضـار��التّ)�على�tarristتستعمل�لتمليس�الجدران،�كما�تطلق�كلمة�(التي�
وداء�إذا�كانت�شديدة�الخصوبة�وهي�تخص�أمازيغ�المغرب.الس��
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�ي�يدل�علـى�النـزول�مـن�الفعـل����الذّ]�RS[�بالنسبة�للجذر�اللفظي�للكلمة�فهو
)Yersa� trusiا�حولـه��مالمكان�بالنسبة�ل�)�أي�نزل،�نزوال،�وهو�يشير�إلى�انخفاض

��من�مرتفعات،�كما�يشير�إلى�االستواء�في�الموقع�بصفة�عامة.
أن��)�على�البئر�ويبدوtirastin(�)�وجمعهاtirest(�في�لغة�أهل�ميزاب�تطلق�كلمة

لكلمة�المتداولة�حاليا�هي�،�وايةهذا�اللفظ�اختفى�تماما�من�معظم�المتغيرات�األمازيغ
)�في�بعض�اللهجات،�بالنسبة�للطوبونيم�يمكن�إطالق�اسم�Anu(�أو�ية(البير)�بالعرب

شبيه،�ومن�يقف�فـي�أعـالي���التّالبئر�على�الحوض�الزراعي�المنخفض�على�سبيل�
��الجبال�ستبدو�له�المدينة�كموقع�منخفض�تحيط�به�المرتفعات�وتحضنه.

�يةربة�البيضاء�والغضارالتّال�على�الدTarrist�((�ظهذا�دون�أن�نقلل�من�شأن�لف
��.)27(وهو�المرجح�أكثر�من�غيره�في�تفسير�هذا�الطوبونيم�النادر�الوجود

��صور�لطوبونيم�آريس:
��

��

�

�

�

�
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��ب.�تيبحيرين:
��.]�ⵝⵉⴱⵃⵉⵔⵉⵏ[�(Tibhirin)تيبحيرين�/�

ين�أريس�وباتنة�ابط�بالر31�على�حافة�الطريق�الوطني�رقم��يةتقع�هذه�القريه�الغاب
�يةكلم،�تحتوي�المنطقة�على�موقع�أثري�في�الناح�10يس�بحوالي�الروتبعد�عن�دائرة�

��.م20ويبعد�عنها�حوالي��31للطريق�الوطني�رقم��يةالغرب
تعنـي�المزرعـة���التي�)�وtabhirtهي�عبارة�عن�جمع�لكلمة�(�)tibhirin(�إن�كلمة

تعنـي�البسـتان�الكبيـر����التي�)�وUrti)�وكلمة�(tabhirtألن�هناك�فرقا�واضحا�بين�(
��)�أي�غرس�األرض�خاصة�بالبقول.ibehherوالبعيد،�والفعل�في�كل�هذا�هو�(

)�على�المزرعة�أو�الحديقة،�أو�المكان�القريـب�مـن���Tabhirtعموما�تطلق�كلمة�(
ي�تغرس�فيه�البقول�أو�األشجار�القليلة�وتكون�مسـاحته�صـغيرة،�بينمـا����الذّالبيت�و

)Urtiى�البستان�الواسع�والبعيد�عن�)�يطلق�علكنالس.��
،�فرغم�يةعايش�مع�الطبيعة�القاسالتّهذه�المنطقة�مثال�حي�على�قدرة�اإلنسان�على�

ي�هو�عبارة�عن�منحدر�جبلي�إال�أن�اإلنسان�طوعـه�بمـا�يلبـي����الذّوعورة�المكان�
��.)28(�(Tibhirin)�يةسمالتّومنها�جاءت�هذه��يةحاجياته�اليوم

��بحيرين:صور�لطوبونيم�تي

��

��

��

��

��
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��ج.�تزوكت:
��.]�Tzuoukat(�]ⵜⵣⵓⴽⴽⴻⵜتزوكت�/�ثزوكت�/�(

يقطعهـا���يـة�الصغيرة�ببلديه�آريس�واليه�باتنة،�وهي�منطقة�غاب�يةتقع�هذه�القر
وتتكون�من�هضبات�تحيط�بـالموقع،�وتتوسـطها�أراض����31الطريق�الوطني�رقم�

��خصبة.�يةزراع
ي�يمكن�أن�يشير�إلى�عـدة�دالالت��لذّا]�ZKهو�[�يةسمالتّإن�الجذر�اللغوي�لهذه�

)�يعني�توقـف�فجـأة�عـن����izukketعن�بعضها،�فالفعل�(�يةمختلفة�بصفة�كل�يةلغو
ير�و(السZukket)أي�توقف�بلهجة�األمر��(halte()29(وليس�هناك�دليل�علـى�أن���،

��المكان�كان�موقفا�للقوافل�أو�ما�شابه.
)�moineauوري�(الـد�ر�هناك�أيضا�كلمة�متداولة�في�المغرب�وهي�اسم�لطـائ�

)،�ولكن�ورود�حرف�الزاي�بشكل�مفخم�tazukket)�وتدعى�أنثاه�(azukkiويسمى�(
شـابه�الكبيـر���التّ)�رغم�Tzukket)�و(tazukketجعل�الفرق�واضحا�بين�الكلمتين�(

��بينهما.
دف�من�جسم�اإلنسان،�كما�تـدل�علـى���الرتعني�التي�)�azukهناك�أيضا�كلمة�(

)،�وهنا�قـد�يكـون�سـبب����Tizukatine،�وجمعها�()Tzuket()30مؤخرة�كل�شيء�(
دف�الـر�قد�تشكل�ما�يشبه�شكل�التي�هو�تواجد�بعض�الهضاب�والمرتفعات��يةسمالتّ

��الكلمة.�يةتعتبر�نادرة�بسبب�حساس�يةسمالتّغير�أن�مثل�هذه�الصيغة�في�
،�أو�مـا�يسـمى�فـي����)Azukka()31في�المغرب�يطلق�على�شجرة�العرعـر�(�

ـ�Tzinbekt)،�وتدعى�الشجرة�الواحدة�(Zinba(األوراس�بــ:� �ية)�ويدعى�بالفرنس
)Le� genévrier� Sabineغير�أن�مناخ�المنطقة�البارد�جدا�ال�يساعد�على�تواجد��،(

��ي�ينمو�في�المناطق�القريبة�من�الصحراء.الذّهذا�النبات�
)�على�الطريق�الضيق�وسـط�الغابـات���Tazuketأخرى�تطلق�كلمة�(�يةمن�ناح
تميزها�الجبال�والمرتفعات�التي�مكن�أن�يكون�مطابقا�لتضاريس�المنطقة�ووهو�ما�ي

��.)32(المكسوة�بغابات�البلوط�والعرعر�الشائك
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��صور�لطوبونيم�تزوكت:
��

��

��

��

��

��العابد:�يةثن�ية.�بلد2
�.]��Teniet�el�abed/(�)tizi�l3abed(�]ⵝⵉⵣⵉ�ⵍⵓⴰⴱⴻⴸ(أ.�ثيزي�العابذ/�

�87ادي�عبدي،�بمحاذاة�الطريق�الوطني�رقـم��بو)�tizi�l3abed(�العابد�يةتقع�ثن
كم،�وقد�كانت�باألساس�قلعة�عتيقة�بنيت�على�59باتنة�بحوالي��يةوتبعد�عن�مقر�وال

طريقة�المعمار�البربري،�وال�تزال�محافظة�على�النسق�العمراني�القديم�واألنيق�في�
��.يةبالوالبعض�أحيائها،�وهي�تعتبر�من�أقدم�البلديات�

)�المنفـذ�بـين���tizi(�تنقسم�إلى�قسـمين:�األول�وهـو���يةهذه�البلد�يةبالنسبة�لتسم
تشكل�منفذا�أو�التي�مرتفعين،�وهي�تطلق�على�المنطقة�المنخفضة�في�أعلى�الجبل�و

،�ولهذا�تم�تعريب�الكثيـر��يةنالثّباسم��يةمعبرا�لمنطقة�أخرى،�وقد�ترجمت�إلى�العرب
��.)33(�يةنالثّإلى���tiziيةتحمل�تسمالتي��يةمن�األسماء�الطوبونيم

معينـة�كـان�لهـا�����يةي�يتعلق�بشخصالذّ)�وl3abed(�اني�فهو�اسمالثّأما�الجزء�
ي�الـذّ�في�المنطقة،�يتعلق�األمر�بأحد�المـرابطين���يةينالدالفضل�في�تدريس�العلوم�

عاء�ولهذا�عرف�بالعابد،�وسميت�الدسكنوا�المنطقة�وكان�زاهدا�كثير�العبادة�مجاب�
ي�أشـرف��الذّأما�االسم�الحقيقي�لهذا�الشخص�فهو�(الصادق�الحاج)�المنطقة�باسمه،�
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ه،�وألنه�كان�متدينا�فقد�سـمي��460العابد�أو�ثيزي�العابذ�سنة��يةعلى�بناء�مسجد�ثن
��.)34(المكان�باسمه�ثم�المنطقة�ككل�حسب�إحدى�الوثائق�القديمة

��العابد:�يةصور�لطوبونيم�ثن
��

��

��

��

��
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ـ�..�أزقة�القديمة�ثيزي�العابذ�يةصور�من�أزقة�قر- ب.��-اريخ�والحضـارة�التّ
��مازر:

��.]�Taqli£y�U�Hidus(��]ⵎⴰⵣⵣⴻⵔ)�/�حيدوس�/�(Mazzerمازر�/�(
باتنة،�وهي�عبـارة���يةبوال�(Tizi�L£abed)�العابد�يةثن�ية)�في�بلدMazzer(�يةتقع�قر

)�Ta&er&ist(�ي�تقابله�قمـة�الذّ)�Agelmam(�عتيقة�بنيت�في�سفح�جبل�يةعن�قلعة�سكن
محافظـة���يةوتصطف�منازلها�صعودا�نحو�األعلى�على�شكل�مدرجات،�وال�تزال�القر

،�بعض�المسـاكن�ذات�طـابقين���يةي�يشبه�إلى�حد�كبير�القرى�المغربالذّعلى�معمارها�
���من�الحجارة�والطين.�يةومواد�البناء�محل

�Suf(�ه�األهـالي�ي�يسـمي�الذّهذه�القلعة�ذات�بساتين�كثيفة�تمتد�على�طول�الوادي�

Ameqranبدل�(�)ighzer� n� At� 3ebdiة)،�واضح�من�تسمي�بنيـت�علـى���الذّالجبل��ي
��.يةالعالسفحه�بأنها�خزان�كبير�للمياه�ذات�الجودة�

)،�وأحيانـا�تسـتعمل���Hidusأخرى�ال�تزال�مستعملة�وهي�(�يةتحمل�تسم�يةهذه�القر
��).Mezzer�Hidusسميتين�معا�فيقال:�(التّ

)�وهي�كلمـة��imuzzar(�)�وجمعهاMazzer(�تحمل�اسمالتي�ي�األماكن�كثيرة�جدا�ه
دفق�وقـوة�الجريـان���التّي�يوحي�بالذّ]�ZR[�تعني�الشالل،�والجذر�اللغوي�لهذا�اللفظ�هو

ي�يعني�تدحرج�الذّ)�Yezrirri(�ي�يعني�تدفق�بسرعة،�والفعلالذّ)�وYuzzer(�ومن�الفعل
تطلق�على�عصيدة�النفساء�(مـن�الحبـوب���التي�)�وAzrar)�،(Azrirنحو�األسفل�وكلمة�(

��.الزريرباسم��يةوقد�انتقلت�إلى�العام�يةمن)�وهي�جارالسوالعسل�و
)Mezzerإذن�يعني�الشالل�كما�يعني�النهر�سريع�الجريان،�وهذا�ما�يفسر�انتشـار���(

�يـة�)�بوالigli(�يـة�)�ببلدMazzer(�يـة�مثل�قر�يةهذا�االسم�أيضا�في�المناطق�الصحراو
ـ�هذه�المنطقة�يمـر�بهـا�وادي���بشار،� اورة�فـي�الجنـوب،�وكـذلك�(مـازر�����الس–�
ي�تدخل�تسميته�فـي��الذّوادي�سوف،�و�يةجامعة�وال�يةببلد�)Mazer�–�Zaouia/يةالزاو

نهـر���فيهـا�جبال�فيها،�وال�بد�أن�المنطقة��ال�يةالمعنى�األخير�باعتباره�منطقة�صحراو
��كان�جاريا�في�وقت�مضى.
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ها�في�كل�من�دائرتي�تكوت�ومنعة�باألوراس،�وعين�زعطـوط��نفسها�نجد�يةسمالتّ
بـومرداس���يـة�رأس�جنات،�شـرق�وال��يةابعة�لبلدالتّ)�Mazzer(�يةببسكرة،�وكذلك�قر

��.يةسمالتّتحمل�هذه�التي�وعدد�كبير�من�المناطق�
)�تحمل�معنيـين�مختلفـين�وهـذا����Mazzer(�يةوصل�إلى�أن�تسمالتّمما�سبق�يمكننا�

ومرتفع�صخري�يـرتبط�حتمـا����يةي�إن�وجد�في�أرض�جبلالذّغرافي�حسب�الموقع�الج
يرتبط�بسرعة�تـدفق�النهـر����يةبالشالل،�بينما�ما�يوجد�في�أرض�منبسطة�أو�صحراو

��.)35(وجريانه
�ية)�ال�شـك�بأنهـا�مرتبطـة�بتسـم����Hidus(�أو�القلعة�باسم�يةهذه�القر�يةأما�تسم

)Hidussaن�الجذر�اللفظيباتنة،�وهما�م�ية)�بدائرة�مروانة�وال�]HDSي�ال�يعنـي��الذّ]�و
،�عدا�ما�أشار�إليه�الباحث�المغربي�محمـد��يةشيئا�بعينه�في�مختلف�المتغيرات�األمازيغ

قص�والغناء�مـع��الرف،�ويسمى�الد)�يعني�رقص�وضرب�ihides(�شفيق�عن�أن�الفعل
��.)Ahidus()36ف�(الدالضرب�ب

�يـة�هجر�510ت�سنة�سسيدوس�تأمن�خالل�بعض�الوثائق�المدونة�يدويا�نجد�بأن�ح
ي�يعتقد�بأنـه��الذّاني�بن�سيدي�علي�األول�بن�عبد�القادر)،�والثّمن�طرف�الشيخ�(علي�

��.�كان�المحليينالسهلة�بآكانت�قبله�التي�واستقر�بالمنطقة�هاجر�من�المغرب،�
)�ال�يعرف�له�معنى�في�األوراس�ومعظم�مناطق�تمازغا،�وهـي��Ahidus(�إن�لفظ

)�في�Tarehbit(�حابةالرالمغرب�دون�سواه،�ويطلق�على�رقصة�تشبه��لفظ�يكاد�يخص
ف�الـد�قصة�أي�(أحيدوس)�ترافقها�أهازيج�خاصة�ممزوجة�بإيقاعات�الراألوراس�وهذه�

جال�جنبا�إلـى�جنـب�علـى�شـكل�دائـري�أو�صـفين�������الروتشارك�فيها�النساء�مع�
��.)37(متقابلين

)�قبل�قـدوم�(آث��Mazzer(�قة�هي�مازراألولى�للمنط�يةسمالتّتجدر�اإلشارة�إلى�أن�
)،�وال�زال�البعض�يطلـق��Hidus(�يةحيدوس)�إلى�المنطقة�واستقرارهم�بها،�لتحمل�تسم

��.)Mezzer�Hidus()38سميتين�معا�(التّعليها�
��
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��صور�لطوبونيم�مازر:
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��:] ⴳⴻⵔⵣⴻⵝ[��ج.�قرزة
��).Gerzet)�/�(Guerzaقرزة/�(

�تقع�منطقة (Gerzet)كما�ينطقها��وهـي��87كان�قرب�الطريق�الوطني�رقمالس�،
باتنة،�وتعتبر�مـن�أهـم�المنـاطق�����يةوال�)Tizi�n�3abedالعابد�(�يةتابعة�لدائرة�ثن

��.�تساقطا�للثلوج�وأبردها�شتاء
الحـرث���ية]�غير�مستبعدة�وهي�تشير�إلى�عملKRZ[�الجذر�اللفظي�يةإن�فرض

)�/�Tkarza)�/�(Tyarzaلمصـدر�هـو�(��)�أي�بمعنى�حرث،�واYekrez(�من�الفعل
)Tgaza؛�ألن�المنطقة�تتخللها�مساحات�هامة�صالحة�للزراعة�غيـر�أن�وعـورة���(

بعيدة�عن�الواقع.�أما�حين�نفترض�أن�الكلمـة�أساسـا����يةالمنطقة�تبقي�هذه�الفرض
�]�المتصل�بكلمةGRS[�)�وهي�من�الجذر�اللغويGerset(�ين�بدل�الزايالستنطق�ب

)Agras�(ةتعني�العلف،�كون�المنطقة�رعوالتي�وخصبة�وتحتوي�غطـاء�نباتيـا����ي
��خفيف�في�النطق�ال�أكثر.التّين�بالزاي�لغرض�السهاما،�فربما�تم�استبدال�حرف�
لها�عالقة�بكلمة��)Gerset(�يةوهو�أن�تكون�تسم�يةاحتمال�آخر�ال�يقل�أهم

)Ajris)�/�(Agrisتعني�الجليد،�وهي�مـن�الجـذر�اللغـوي�[���التي�)�وJRS�/�[
]GRSة]�وما�يرجح�هذه�الفرضلوج�بهذه�المنطقة�ألطـول��الثّأكثر�هو�بقاء��ي
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بيع،�خاصة�في�جبل�المحمل�المتاخم�الرمدة�خالل�فصل�الشتاء�وحتى�أوائل�
��للمنطقة.

� �بهذه �منطقة �و�يةسمالتّتوجد �وتدعى�(قرزة) �بليبيا �جنوب�شرق�التي تقع
��.)Kraza()39ى�(سوق�أهراس�تسم�يةطرابلس،�وهناك�منطقة�بوال

��:�صور�لطوبونيم�قرزة
�

�
�

�

��

��

��

��منعة:�ية.�بلد3
��.]�Tfilzi(�]ⵜⴼⵉⵍⵣⵉأ.�منعة�/�(ثفيلزي)�/�(

باتنة،�وهي�تقع�على�ضـفاف���يةمنعة�بوال�يةثفيلزي�قديما�على�بلد�يةتطلق�تسم
�ighzerوادي�عبدي�( n�3ebdiكم،�ويشقها��87بحوالي��يةن�عاصمة�الوال)�وتبعد�ع

��ابط�بين�بسكرة�وباتنة�على�جمورة.الر87�الطريق�الوطني�رقم�
تعرف�هذه�المنطقة�بقلعتها�العتيقة�ذات�الطراز�المعماري�األمازيغي،�وال�تزال�

ياحة،�خاصة�في�أيام�السي�يؤهلها�للعب�دور�كبير�في�الذّمحافظة�على�نسقها�القديم�
��.ي�تحتضنه�المدينة�كل�سنةالذّيع�(ثافسوث)�بالرمهرجان�
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كان�منذ�أقدم�العصور،�وتـدل�علـى�ذلـك����السالبد�أن�هذه�المنطقة�كانت�آهلة�ب
�يةاآلثار�المنتشرة�في�عدد�من�المناطق،�ولعل�أهمها�على�اإلطالق�هي�النقيشة�األثر

�pierreتحدث�عنها�(بيار�موريزو)�(التي� morizotة)�فـي�نشـر��ـة�علم�يـ�أثر�ي ةي�
)�وقد�رجح�بأنها�االسم�القديم�لهـذه��tfilzi(�يةم�النقيشة�تذكر�تسم1978صدرت�سنة�

��.)40(المدينة
سميات�بـاألوراس�ومـن���التّ)�بعدد�من�tfilziلقد�حاول�موريزو�ربط�طوبونيم�(

،�غيـر�أن��)Tkilsa()41)�ربطه�بموقع�(Masqueray)،�كما�حاول�(tifelfalضمنها�(
��].FLZي�هو�[الذّ)�وtfilzi(�سميات�بعيدة�عن�جذرالتّهذه�

منعة�ذات�الصيغة��يةيبدو�أن�اللفظ�أمازيغي�عكس�تسم�يةسمالتّمن�خالل�صيغة�
)�يعني�انفلق�وانقسم�إلى�نصفين�حسـب�معجـم���ifellezi(�والمعنى�العربي،�فالفعل

��.)42(محمد�شفيق
ي�يعني�شـق��الذّ)�وyeflez(�وغير�بعيد�عن�هذا�المعنى�نجد�بنفس�المعجم�الفعل

�)�ويدعى�الشق�فـي�القـدم�أو�اليـد���Afelaz(�ء�إلى�نصفين،�المصدر�هنا�هوالشي
)Afurezوجمعها�(�)ifurizen(�مـرة�التّ)�كما�يدعى�شق�aflus�)وجمعـه��(iflusen�(

��.ابقةالسجدا�من�األلفاظ��اوهو�ال�يزال�متداوال�في�األوراس�وقريب
الجبلي،�وهذا�ما�)�تعني�الشق�عبر�الصخور�أو�الموقع�tfilzi(�يةمن�هنا�فإن�تسم

ي�يبدو�من�األعلى�كشق�قسم�الذّ)�قرب�الوادي�وTaserrift(�يمكننا�رؤيته�في�موقع
�ighzer(�الجبل�إلى�نصفين�متقاربين�جدا�ليمر�بينهمـا�وادي�لحمـر�� Azeggagh�(

ي�منح�المنطقة�تلك�الخصوبة�واالزدهار،�وبها�كان�المستقر�األول�لإلنسان�قبـل��الذّ
��.�)43(كما�هو�متداول�يةلحالاالنتقال�إلى�القلعة�ا

��
��
��
��
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��/�منعة:�صور�لطوبونيم�ثفيلزي
��

�

�

�

�

��ب:�بالول:
��.]�Balul)�(Baloul(�]ⴱⴰⵍⵓⵍبالول�(

باتنـة،�الطبيعـة����يـة�منعة�وال�يةابعة�لبلدالتّ)�igelfen(�تقع�بمنطقة�يةجبل�يةقر
نطقة�ساعدت�في�تشييد�قلعة�عمالقة�للتخـزين�منـذ���ضاريس�الوعرة�للمالتّو�يةالقاس

،�هذه�القلعـة�هـي���1993راث�الوطني�سنة�التّقرون�خلت�وقد�تم�تصنيفها�ضمن�
�ال�تزال�قائمة�بجنوب�األوراس�لحد�اليوم�رغم�تداعي�بعض�أجزائهـا�التي�الوحيدة�

�شيدت�في�األوراس�نظرا�لضخامتها،�فهي�مكونةالتي�وتعتبر�من�بين�أروع�القالع�
طوابق،�ومشيدة�على�منحدر�صخري�شاهق�يصعب�الوصول�إليه،�وفي��يةمن�ثمان

فح�تتوزع�بيوت�السكان�المشيدين�للقلعةالس�.��
(تعبـر�عـن����)44()�تطلق�على�الشيء�العظيم�نادر�الوجـود�tabalult(�يةإن�تسم

ي�شـيدت��الذّالمذكر�والمؤنث�وهي�م.�ل�ج)،�وهنا�ال�بد�من�اإلشارة�إلى�المعمار�
احتوتها،�كل�هذا�البد�وأنـه��التي�لقلعة�وكذا�موقعها�الحصين�والطوابق�العديدة�به�ا

كان�في�الماضي�إنجازا�فريدا�من�نوعه،�ولكن�رغم�هذا�فوجـود�أمـاكن�بـنفس����
��رغم�قربها�من�المنطق.�يةيجعلنا�نعيد�النظر�في�هذه�الفرض�يةسمالتّ
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)،�وهـو��balul(�يةسمالتّي�يحمل�نفس�الذّباتنة�يقع�المكان��يةفي�دائرة�تكوت�وال
��عبارة�عن�امتداد�صخري�حاد�مائل�وال�يبعد�كثيرا�عن�قالع�تكوت�العتيقة.

)�تطلق�على�كوز�Ablul(�من�خالل�المخزون�اللغوي�يمكن�أن�نعرف�بأن�كلمة
)�تطلـق��ibulal(�)�وجمعهاBalulرى�في�بعض�مناطق�األوراس،�كما�أن�كلمة�(الذّ

،�وهذا�يحيلنا�إلى�الشكل�األسطواني�في�كل�)45(ةمرة�إذا�كانت�عظيمالسعلى�شجرة�
حدب�الصخري�المائل�على�التّرى�والشجرة،�بالنسبة�للطوبونيم�فالموقع�يميزه�الذّمن�

مسننة�وتحده�شعبة�أو�وادي�مـن���يةشكل�أسطواني�ويتكون�من�عدة�طبقات�صخر
��كال�الجانبين.

األسطواني�لطبقات��)�له�عالقة�واضحة�بالشكلBalul(�يمكننا�القول�بأن�طوبونيم
الصخور�المتواضعة�على�طول�المرتفع�المائل�وهو�ما�ينطبق�على�كال�المـوقعين��

��بمنعة�وتكوت.�يةسمالتّاللذين�يحمالن�نفس�
�ighzerباتنة�ومعروفة�بــ:�(�يةواد�الماء�وال�يةأيضا�في�بلد�يةسمالتّنجد�هذه�

n�balul()46(.��
��صور�لطوبونيم�بالول:

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

��إقلفن:ج.�
��.]�igelfen)�/�(iguelfen(�]ⵉⴳⴻⵍⴼⴻⵏإقلفن�/�(

�يـة�باتنـة�فـي�الناح���ية)�دائرة�منعة�والTigherghar(�ية)�ببلدigelfen(�تقع�منطقة
ضـاريس��التّبمحاذاة�مرتفع�جبلي�صـعب���يةمن�األوراس،�وهي�منطقة�رعو�يةالجنوب

األوراس،�ولعـل���ال�تزال�منتصبة�جنـوب�التي�وتعرف�هذه�المنطقة�بقالعها�العظيمة�
)�وهي�من�أقدم�قالع�األوراس،�وتتكون�من�أكثر�مـن��Balul)�و�(igelfen(�أهمها�قلعة

��طوابق،�تشهد�على�براعة�اإلنسان�األوراسي�في�العمران�واالقتصاد.�يةثمان
ي�يحمـل�عـدة�دالالت���الذّ]�GLF[�ذات�الصلة�بالجذر�اللفظي�)igelfen(�يةإن�تسم

)�علـى��yeglef(�)؛�تعني�الفيلق�كما�يدل�الفعلagelfu)�/�(ajelfuمختلفة،�فكلمة�(�يةلغو
��الغارة�المفاجئة.

األشـخاص���مجموعة�من)�القافلة�أو�Tiğulaf(�)�وجمعهاTağulaft(�كما�تعني�كلمة
ـ�ين�يمتطون�اإلبل�أو�األحصنة�وهذا�خـاص�بـالمتغير���الذّ �ارقي،�وتطلـق�كلمـة��التّ
)Tagaluftوجمعها�(�)Tigulafالفرسان.�من�كوكبة)�في�المغرب�على���

��عي.الر)�فهي�تعني�المرتع�ومكان�igelfen(�)،�وجمعهاAgelfa(�أما�حين�تنطق
�النقائش�التي�)�Gilva(�مشابهة�مثل:�(قيلفا)�يةهناك�أماكن�تحمل�تسم تحدثت�عنها

��تحمل�نفس�المعنى�أي�المرتع.التي�قالمة�و�يةوالموجودة�بوال�يةالالتين
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تسقى�من�مياه�الفيضان��يةعلى�كل�أرض�فيض�)Ajlef)�/�(Aglef(�يةوتطلق�تسم
�تكون�في�المناطق�الصحراو �ما ��يةوغالبا �ينطبق�على�طوبونيم�يةهبالسأو �ما �وهذا ،

��الوعرة.�يةضاريس�الجبلالتّ)�ذو�Igelfen(�الجلفة�عكس�طوبونيم
�األمازيغ �المتغيرات �مختلف �في �كلمة�يةالبحث �إلى �وجمعهاAğlaf(�يقودنا (�

)iğlafen�(تدل�على�الغنيمة،�وال�يبدو�بأنها�ذات�صلة�بهذا�الطوبونيم.التي���
)�معناه�قايض�كما�Igalef(�من�جهة�مغايرة�ال�يمكن�تجاهل�معنى�المقايضة،�فالفعل

)�بمعنى�تقايضوا،�هذا�المكان�مشهور�بقالعه�العظيمة،�كان�عبارة�mmeglafenيقال:�(
��لع.السالمقايضة�وتبادل��يةملتتم�بينها�عالتي�عن�ملتقى�للعديد�من�القوافل�

�ما�يتعلق�بموقع�المكان�الحصين�من�خالل�الفعل�يةالالت�اللفظالدهناك�أيضا�من�
)Yeglef�(ّي�يعني�اختبأ�وتوارى�عن�األنظار،�فكلمةالذ�)Agalef)وجمعها��(Agalfen�(

��وارق.التّتعني�الملجأ�والمكان�المنيع�في�لغة�
)�متصل�بمعنى�المقايضة،�كما�يمكن�أن�يكون�igelfenإذن�أغلب�الظن�أن�معنى�(

والمناعة�لكل�الالجئين�إليها��ايةتوفر�الحمالتي�المنطقة��يةالمعنى�مرتبط�أساسا�بجغراف
��بامتياز.�يةفهي�المنطقة�المحم

��:صور�لطوبونيم�إقلفن
��
��
��
�

��

�

�
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��

��

��

��

��

��شير:�ية.�بلد5
��.]�Chir)�/�(Cir(�]ⵛⵉⵔأ.�شير�/�(

ـ�)�وتتمركز�ighzer�n�At�3ebdi(�شير�على�ضفة�وادي�عبدي�يةتقع�قر كنات�الس
الواقعة�على�ضـفتي���يةفوق�مرتفع�صخري�إذ�تطل�على�البساتين�واألراضي�الزراع

��الوادي،�وتعتبر�من�أقدم�القرى�العامرة�بالمنطقة.
األثر�العمراني،�وهذا�مـا�يمكـن����على�)�تطلقicarren(�)�وجمعهاCir(�إن�كلمة

)،�مما�يحيلنا�إلى�احتمال�Cir(�يةسمالتّتحمل�نفس�التي�الوقوف�عليه�عبر�كل�المواقع�
جمع�العمراني�مهما�كانت�طبيعته،�فـال��التّأساسا�مقترنة�ب�يةسمالتّمهم،�وهو�أن�تكون�

��)�إال�وكانت�اآلثار�بجانبه�أو�قريبة�منه.Cir(�يةنكاد�نجد�مكانا�يحمل�تسم
ي�الـذّ��)Cirولعل�أهمها�(شير��يةسمالتّالمواقع�بهذه��مئات�منالهناك�العشرات�بل�

باتنة،�وهو�أيضا�يقـع�علـى�ضـفة�����يةعن�دائرة�آريس�وال�تببضعة�كيلومترايبعد�
��)�وكذلك�(شير)�قرب�جبل�(شيليا)�باألوراس.ighzer�Amellal(�الوادي�األبيض
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ج�بـر��يـة�هي�إحدى�بلديات�دائـرة�مجانـة�بوال��التي�)�Lyacir(�أيضا�نجد�الياشير
شـيدها�األميـر���التـي��و�يةالمد�ية)�أو�الياشير�بوالAcir(�بوعريريج،�هذا�دون�أن�ننسى

��الصنهاجي�زيري�بن�مناد.
�)�مثل�المكان�الموجـود�بحـي��icarren(�أن�تأتي�بصيغة�الجمع�يةيمكن�أيضا�للتسم

)Awrirة)�بلدةسـم�التّبوزينة�بباتنة،�وهو�يحتوي�على�آثار�قديمة�غير�مصنفة،�ونفس��يي�
��.)47(تكسالنت�دائرة�مروانة�بباتنة�ية)�بلدTinibawinنجدها�بمنطقة�(تينيباوين)�(

��صور�لطوبونيم�شير:
��

�
��

��

��

��

��

��ب.�ثاقليعث�ن�مضرونث:
��.]��Taqli3t�n�Medruna(�]ⵝⴰⵇⵍⵉⵄⵝ�ⵏ�ⵎⴻⴸⵔⵓⵏⴰ(�ثاقليعث�ن�مضرونث�/

باتنة،�وقد��يةالعابد�وال�يةشير�دائرة�ثن�يةتقع�ضمن�تراب�بلد�يةكنالسهذه�القلعة�
� �سنة �تأسيسها ��يةهجر�640تم �عبد �بن �القادر �عبد �بن �علي �طرف حمن�الرمن

��.�)48(دردور
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�يثبت�بأن�المنطقة�كانت�خال �ما كان،�وأغلب�الظن�السمن��يةغير�أنه�ال�يوجد
� �العائلة �هذه �وصول �قبل �كانت�عامرة �أنها �القرالتي �وبمعمار��يةخطت �جديد من

بلة�للكثير�من�الطلبة�والمتحمسين�لعلوم�لها�إلى�قمختلف�وثري�مما�حوينالد.��
]�DRN[�)�وهي�من�الجذر�اللغويTamedrunt(�يةتنطق�بالشاو�يةبالنسبة�للتسم

�الفعلالذّو �إلى �يشير �القرYedren(�ي �ولعل �قلب �بمعنى ��ية) �القلعة �يةكنالسهي
ي�عن�الواد�يةشيدت�في�منطقة�خفالتي�الوحيدة�ضمن�جميع�قرى�وادي�عبدي،�و

المعاكسة�لجميع�القالع�ويعبر�عن�هذا��يةأي�أنها�جاءت�في�سفح�الجبل�من�الناح
��.)49(تحمل�معنى�المقلوبة�يةقلب�ما�يعني�أن�القرالتّ)�أي�Amedren(�يةبالشاو

��ثاقليعث�ن�مضرونث:صور�لطوبونيم�
��

��

�

�

�

�

�

��

��

��
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��ج.�ثاغيث�ن�سيذي�بلخير:
��).Taghit�n�sidi�belxirاغيث�ن�سيذي�بلخير�/�(ث

�Tizi(�العابـد��ية)�دائرة�ثنCir(�شير�يةتقع�هذه�المنطقة�في�أعالي�بلد L3abed�(
��باتنة.�يةوال

ال�بد�أن�هذه�المنطقة�كانت�تحمل�اسم�تاغيت�منذ�زمن�طويل،�بسبب�موقعهـا��
��الجغرافي�كمنفذ�بين�جبلين.

)�تطلق�على�المضيق�بين�مرتفعين�وهي�Taghitin(�)�وجمعهاTaghit(�إن�كلمة
)�يعني�نفذ�Yugha(�ي�يشير�إلى�المرور�والنفوذ،�فالفعلالذّ]�GH[�من�الجذر�اللغوي

��)�تعني�المنفذ�عبر�مضيق�أو�خانق.Taghit(�يةوهذا�يعني�أن�تسم
هذا�الطوبونيم�منتشر�بكثرة�عبر�كل�شمال�إفريقيا،�وهناك�عشرات�األماكن�في�

توجد�أيضا�فـي�الجنـوب�الجزائـري����التي�،�ويةسمالتّحمل�ذات�تالتي�األوراس�و
��معروفة.�يةبشار)�وهي�منطقة�سياح�ية(تاغيت�وال

ي�قدم�إلى�المنطقة�الذّبالولي�الصالح�(سيدي�بلخير)��يةسمالتّلقد�جاء�ارتباط�هذه�
،�قد�تكون�هجرتـه�مـن���ام،�بعد�طرد�الموريين�من�إسباني1520من�المغرب�سنة�

ات�قدم�عدد�آخر�الذّعد�أن�عمرت�فيها�عائلته�طويال،�في�هذه�الفترة�بسوس�ب�يةناح
الم�السأضرحتهم�مزارا�مثل:�سيدي�عبد��التّمن�الشيوخ�إلى�منطقة�األوراس�وال�ز

بتكوت،�سيدي�فتح�اهللا�بسيدي�علي،�سيدي�عيسى�بجار�اهللا�تكوت�وسيدي�بلعبـاس��
��بمنعة.
�الـتّ�ي�دفن�بهذه�المنطقـة�وال�ز�الذّ�إذن�مرتبطة�أساسا�بالولي�الصالح�يةسمالتّف

في�أواخر�أفريل�من�كل�سنة،�تجدر�اإلشارة�إلـى�أن�معظـم����يةتقام�له�زيارة�سنو
عادوا�إليها�التي�الشيوخ�القادمين�من�المغرب�أو�األندلس�ينحدرون�من�ذات�القرى�

��.)50(باألوراس
��
��
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��صور�لطوبونيم�ثاغيث�ن�سيذي�بلخير:
��
��

��

��

��

��

��قة:وادي�الطا�ية.�بلد6
��.]��ighzer�n�taqqa(�]ⵉⵖⵣⴻⵔ�ⵏ�ⵜⴰⵇⵇⴰوادي�الطاقة�/�بوحمار/�(�أ.

�ighzer(�تقع�وادي�الطاقة�المعروفة�لدى�العامة�ب n� taqqaباتنـة���يـة�)�بوال
كلم،�وقد�عرفت�قـديما�باسـم����42العابد�ب��يةكلم�وعن�ثن�36وتبعد�عنها�بحوالي�

��األخيرة�هي�أكثر�تداوال.�يةسمالتّبوحمار�أيضا،�و
��هـي��يـة�انالثّ)�ويعنـي�الـواد،�و��ighzer(�مركبة�من�كلمتين�األولـى��يةسمالتّ

)taqqaوجمعها�(�)taqhwinوتعني�شجر�العرعر�الشائك�المتواجد�بكثـرة�فـي����(
��).genėvrier�oxycedreاألوراس�وتدعى�(

�)�وجمعهـا�aqqa(�)�أال�وهيtaqqa(�هنا�البد�من�ذكر�كلمة�أخرى�شبيهة�ب
)Aqqiwen�(ممر�بين�الجبال�المتوسطة�االرتفاعتعني�الالتي�)غير�أن�ارتبـاط��)51�،

بالوادي�وهو�عبارة�عن�منخفض�إضافة�إلى�كون�غابات�المنطقة�مكسـوة���يةسمالتّ
بأشجار�العرعر�الشائك،�ترجح�أن�تكون�المنطقة�كاملة�استمدت�اسمها�منه،�ويعني�

��وادي�العرعر�الشائك.
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ـ�هذه�المدينة�بــ:�(بوحمار)�فقد��يةأما�تسم �يـة�تاريخ�يةتكون�لها�صلة�بشخص
��.)52(مهمة،�وهو�مخلد�بن�كداد�المعروف�بصاحب�الحمار

ي�الـذّ�ال�تزال�مستعملة�رغم�تغيرها�إداريا�إلى�(وادي�الطاقـة)�و��يةسمالتّهذه�
��خرج�نهائيا�عن�معناه�الحقيقي.

��tiziو�tagaسطيف�مثل:�(�يةنجد�تسميات�مشابهة�بوال n� taga�(تبعد�عن�التي�
�يـة�سـريانة�وال��ية)�ببلدtaga(�يةكلم،�أيضا�نجد�تسم�12وعنداس�بحوالي�دائرة�ب

��.)53(آيت�يحي�موسى،�دائرة�ذراع�الميزان�بتيزي�وزو�يةببلد�يةسمالتّباتنة،�ونفس�
�:صور�لطوبونيم�وادي�الطاقة

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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��ب.�هشابورث:
��.��]�Tcaburt(�]ⵝⵛⴰⴱⵓⵕⵝهشابورث�/�(

�ighzer(�وادي�الطاقة�يةببلد�يةالقر�تقع�هذه n� taqqaة)�دائرة�ثنيـة�العابد�وال�ي�
باتنة�وهي�تستند�إلى�هضبة�متوسطة�االرتفاع�بحيث�تشكل�حاجزا�طبيعيـا�يحمـي���

��.�يةالقر
ي�يستتر�به�فـي��الذّ)�تطلق�على�المتراس�icbaren(�)�وجمعهاAcbar(�إن�كلمة

مر�يتعلق�بالحاجز�الطبيعي�كالهضـبة��الحرب�وغيره،�أما�ما�يخص�الطوبونيم�فاأل
��.)54(ي�يطبع�المكانالذّوالمرتفع�وهو�نفس�الموقع�

):�شابورا�هو�اسم�لحمام�معدني�قديم�وسط�غابة�كثيفة�تقـع��Chaboura(شابورا�
باتنة،�وقد�لعب�هذا�الحمام�دورا�كبيرا�في�القضـاء���يةكيمل�وال�يةضمن�محيط�بلد

في�سنوات�اإلستعمار�وما�قبله،�وكان��يةستعصالم�يةعلى�الكثير�من�األمراض�الجلد
��محج�الزوار�من�كل�حدب�وصوب.

)�Tcaburt(�ية)�تبدو�ذات�صيغة�معربة�عن�الكلمـة�األصـل��cabura(�يةإن�تسم
ي�يمكن�أن�يوصـلنا��الذّ)�CBR(�تحوي�الجذر�اللغويالتي�)�وTicaburin(�وجمعها

)�تعني�القافلة،�وقـد��icabaren(�)�وجمعهاAcabar(�،�فكلمةيةإلى�عدة�دالالت�لغو
ابطة�بـين�الجبـل�والصـحراء����الرتجوب�المنطقة�التي�يكون�هذا�مرتبطا�بالقوافل�

ـ�خاصة�وأن�المكان�مالئم�لتوقفها�بغرض�االسـتحمام�و� �داوي،�وهنـاك�الفعـل��التّ
)icubarوهو�ال�يزال�متداوال�في�األوراس،�ويعني�(هرول�ذهابا�وأيابـا)�وهـو����(

��.)55(كر�أي�بحركة�القوافلالذّابق�السمرتبط�باللفظ�
��
��
��
��
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��:صور�لطوبونيم�هشابورث
��

��

��

��

��

��.�برباقة:ج
��.]�Berbaga(�]ⴱⴻⵔⴱⴰⴳⴰبرباقة�/�(
��باتنـة��يـة�)�والighzer�n�taqqa(�وادي�الطاقـة��ية)�ببلدBerbaga(�تقع�منطقة

صعبة�المسالك�يخترقها�وادي�دائم�الجريان�يصب�في��يةوهي�عبارة�من�منطقة�جبل
متر�فوق�سطح�البحر،�ويخترق�هـذا�الـوادي����1800وهو�على�علو��وادي�الطاقة

��تؤهله�ألن�يكون�موقعا�سياحيا�ممتازا.�يةعدة�مصبات�عبر�مرتفعات�صخر
)�ذات�الصيغة�المعربة�بإضافة�األلف�إلى�آخرها�تدل�فـي��Berbaga(�إن�كلمة

ن�)�أي�لـم�يـتق��iberbeg(�المتغير�الشاوي�على�الشيء�الغير�متقن،�وهي�من�الفعل
صنع�الشيء�أو�أخلط�في�صنعه،�غير�أن�المعنى�الحقيقي�لهذه�الكلمة�هـو�جـرش���

التـي��الحبوب�أو�طحنها�طحنا�خشنا،�وهنا�ال�بد�من�اإلشارة�إلى�طواحين�المـاء��
المكـان�إلقامـة����اختيارأقامتها�فرنسا�بالمنطقة�من�أجل�استغالل�غزارة�المياه،�إن�

د�ترجع�جذورها�إلى�العهد�النوميدي�المطاحن�قد�يكون�على�أساس�دراسات�معمقة�ق
استغلها�االستعمار�الفرنسي�يكون�قد�تم�استغاللها�التي�وماني،�فمعظم�األماكن�الرو�

��.يةسمالتّومان�أيضا�وهذا�يشير�إلى�قدم�الرسابقا�من�طرف�األمازيغ�القدامى�أو�
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يرها�كانت�غزيرة�جدا�ويسمع�هـد�التي�اني�هو�المتعلق�بعين�الماء�والثّاالحتمال�
)�Yetberbek(�)�وهو�من�الفعـل�Aberbek(�من�بعيد،�هذا�الهدير�هو�ما�يطلق�عليه

ي�يطلق�على�صوت�الغليان�خاصة�في�القدر،�كما�يطلق�على�أزيز�المحرك�وما�الذّ
شابه،�هذا�الصوت�الخاص�بتدفق�الماء�الغزير�قد�يكون�سببا�وجيها�في�أخذ�العـين��

��وبعدها�المنطقة�ككل�تسميتها.
عرفـت�المنطقـة����)�بحيثAberbag(�بمعنى�الجرش�يةسمالتّء�تعلقت�إذن؛�سوا

ياه�)�فكلها�متصل�بغزارة�المAberbek(�تعلق�بصوت�تدفق�الماء�مبطواحين�المياه،�أ
��.)56(الوادي�موقوة�تدفقها�سواء�في�العين�أ

��صور�لطوبونيم�برباقة:

��

��

��

��

��

�

�

��

��
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��الخاتمة:
في��ماهساإل�يةوصيات�بغالتّوتقديم�بعض�االقتراحات��ما�سبق؛�نحاولفي�ضوء�

نحـو���يةاألوراس�يةات�األمازيغالقديمة�للطوبونيم�يةتجديد�أو�إعطاء�القيمة�االعتبار
��:إعادة�بناء�ذاكرة�المكان

العلمـي���إلى�البحث�يةسمالرات�سسدعوة�خاصة�للباحثين�والجامعات�والمؤ -
�في�مجال�الطوبونيميا؛

ها�إلى�تصحيح�أسماء�وألقاب�الطوبونيمات�إلى�وضع�يةالجزائر�دعوة�اإلدارة -
�الصحيح�عربيا�كان�أم�أمازيغيا؛

�يـة�اريخالتّ�يـة�استحداث�آليات�ووسائل�جديـدة�للبحـث�عـن�عمـق�الهو���� -
�والحفر�في�عمق�النص�المصدري؛�يةئرللطوبونيمات�الجزا

مـن���يـة�وبونيمراسات�الطالدراث�والتّكنولوجيا�الحديثة�في�حفظ�التّاستثمار� -
�.قمنةالرأجل�تفعيل�معجم�طوبونيمي�رقمي�جزائري�استجابة�لعصر�

��

��

��

��

��

��

��

��




�����ا��ّ����ا���ا������������ل���ا���ا�����ا����" �ّ!��ا� ����

111 

��الهوامش:

ببنـاء�المسـاجد����والمتعلـق��1991مـارس���23المؤرخ�في��91-81المرسوم�التنفيذي�رقم��-1
�.وتسييرهاوظائفها،�تنظيمها�

نقصد�بالذاكرة�هنا�الفردية�وحتى�الجماعية�أو�الوطنية،�مثال�أسرد�هنا�موقف�حدث�أثناء�بنـاء���-2
ندما�جاءت�لحظة�انتقاء�اسم�للمسـجد�الـذي���أحد�المساجد�بمدينة�غليزان�وبالضبط�بحي�دالس،�فع

شارفت�أشغاله�على�االنتهاء،�تدخل�أحد�أعيان�الدعوة�الدينية�بالمدينة�والذي�يسكن�الحـي�وهـو���
الشيخ�أحمد�بلجياللي��واقترح�اسم�سيدي�امحمد�بن�يحي،�وعندما�سألته�في�معرض�مقابلتي�معـه��

ه�األولى،�وجدت�أنه�تعلم�على�يد�جده�من�أمه�حول�حقل�الدعوة�بالمدينة�ومن�أين�أخذ�علمه�وبدايات
والذي�هو�الشيخ�سيدي�امحمد�بن�يحي،�وهنا�أدركت�بأن�فعل�التسمية�كان�لديه�بعد�ودافع�الذاكرة�

�واالعتراف�ورد�الجميل.
أما�الهوية�عندما�يتعلق�اختيار�االسم�بأحد�الرموز�مثال:�عند�إطالق�تسمية�مسجد�األمير�عبـد���-3

جد�الكبير�بقسنطينة�فهو�يشكل�تصورا�عن�مؤسس�الدولة�الجزائريـة�وانتمـاءه���القادر�على�المس
اني�مثل�إطالق�اسم�الشيخ�عبد�الحميد�بن�باديس�على�مسـجد�حـي���الثّالصوفي،�وعلى�المستوى�

جمال�بمدينة�وهران�فشخصية�الرجل�تحيل�إلى�النزعة�الوطنية�ومؤشر�الهوية�العربية�اإلسـالمية��
تسمية�رسمي.باإلضافة�إلى�أنه�فعل�

ينظر:�نصيرة�شيادي،�المعجم�الطوبونيمي�بين�الضرورة�الحضارية�والضـرورة�العلميـة����-�4
أعمال�ملتقى�حول:�"مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائري�من�خـالل�الواقـع�اللغـوي�األنوماسـتكي�����

ية�للطباعـة��الطّوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة،�منشورات�المجلس�األعلى�لللغة�العربية،�دار�الخلدون
��.299،�ص�الجزائر-القديمةوالنشر�والتوزيع،�القبة�

��.12:�المواقعية/�األماكنية/�إيموكان/�ثاوالت،�المرجع�نفسه،�ص�Toponymieصالح�بلعيد،��-�5
6� -� Atoui�Brahim,Toponymie�et�espace�en�Algerie,�p�33�

��.�56بالتنمية،�المرجع�نفسه،�ص��فاطمة�لواتي،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�-�7
��.56المرجع�نفسه،�ص��-�8
��.11:�المواقعية/�األماكنية/�إيموكان/�ثاوالت،�المرجع�نفسه،�ص�Toponymieصالح�بلعيد،��-�9

10� �-� Faudil� cheriguen,� Toponymie� Algerienne� des� lieux� habités,� p� 21� –�
22.�
11�-�Atoui�Brahim,�Toponymie�et�espace�en�Algerie,�p�34.�
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12�-�Atoui�Brahim,�p36�–�37.�
13-�Faudil�cheriguen,�p�19.�
14�-�Atoui�Brahim,�p39.�

�-�60فاطمة�لواتي،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�المرجع�نفسه،�ص��-�15
61.��
ثمان�هاشـم��أغطانيوس�كراتشوفسكي،�تاريخ�األدب�الجغرافي�العربي،�تر:�صالح�الدين�ع�-�16

��.88م،�ص�1936مصر،�-لجنة�التأليف�والترجمة�والنشر،�القاهرة
17�-�A.�Pellingrin,�Essai�sur�le�nom�de�lieux�d’Algerie�et�Tunisie,�Edition�S.�
A�P,�Tunisie,�1949,�p�11.�

ينظر:�هدية�سارة،�مواقعية�منطقة�تلمسان�(دراسة�لنماذج�من�بلدياتها)،�رسـالة�ماجسـتير����-�18
الجزائـر���-لية�اآلداب�والعلوم�اإلنسانية�واالجتماعيـة،�جامعـة�أبـي�بكـر�بلقايـد،�تلمسـان������ك

��.�14-�13م،�ص�2007/2008
البكري،�المغرب�في�بالد�إفريقية�والمغرب�جـزء�مـن�كتـاب�المسـالك�����ينظر:�أبو�عبيد��-�19

��.54العراق،�[د.ط]،�[د.ت]،�ص�-والممالك،�مكتبة�المثنى،�بغداد
��.154،�ص�1الجياللي،�المرجع�السابق،�ج�عبد�الرحمن��-�20
�2بوزياني�الدراجي،�القبائل�األمازيغية�دورها�موطنها�وأعيانها،�دار�الكتاب�العربـي،�ج���-�21

��.145ص�
دار�النشر�أنـزار���أسماء�وأماكن�من�األوراس،الطبونيميا�األمازيغية�ينظر:�خديجة�ساعد،��-�22
��.52،�ص�1م،�ج1�،2017ط

��.410،�ص�2جم�العربي�األمازيغي،�أكاديمي�المملكة�المغربية،�ج�محمد�شفيق،�المع�-�23
أحمد�بوساحة،�أصول�أقدم�اللغات�في�أسماء�أماكن�الجزائر،�دار�هومـة،�الجزائـر���ينظر:��-�24

��.13ص�
��.�13المرجع�نفسه،�ص�ينظر:��-�25
�–�51،�ص�1،�جأسماء�وأماكن�مـن�األوراس�الطبونيميا�األمازيغية�خديجة�ساعد،�ينظر:��-�26
54��.��
��.61-�60،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�27
��.263،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�28
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��.450،�ص�3محمد�شفيق،�مرجع�سابق،�ج�-�29
30�-Akli�Haddadou,�dictionnaire�des�racines�berberes,�p232.�

��.87،�ص�2محمد�شفيق،�مرجع�سابق،�ج�-�31
��.�289-288ينظر:�خديجة�ساعد،�مرجع�سابق،�ص��-�32
نية�في�اللغة�العربية�الثّنية؟؛�الثّهي��نية؛�فماالثّكثير�من�المدن�الجزائرية�وقراها�تحمل�اسم��-�33

هي�الطريق�بين�الجبل،�ومكان�خروج�الناس.�(في�المدينة�المنورة�كانت�هناك�ثنيتين�يخرج�منهما�
كـة�وكلتاهمـا���انية�على�طريق�مالثّالمسافرون؛�إحداهما�على�طريق�الشام�وتسمى�(ثنية�الشام)،�و

�انتلتسمى�بـ:�(ثنية�الوداع)،�وهي�مكان�خارج�المدينة�جرت�العادة�لتوديع�المسافرين�فيه�وهما�ال
تم�ذكرهما�في�قصيدة�(األرجوزة):�"طلع�البدر�علينا�من�ثنيات�الوداع"،�وأطلق�العـرب�تسـمية���

منهـا:�ثنيـة����(ثنية)�على�الكثير�من�المناطق�وكان�شعراء�الجاهلية�يذكرون�بعضها�في�شـعرهم�
المدينة�التي�تقع�على�طريق�مكة،�وهذه�قديمة�عرفت�في�العصـر�الجـاهلي،�وارتبطـت�معهـا�����
أسطورة�جاهلية�أشاعها�بعض�اليهود�والوثنيين،�وكان�الكثيرون�يعتقدون�بصحتها،�كانت�تقول�أنه�

نهـق�مثـل���نية)�ويعشر�قبل�أن�يـدخلها،�أي�ي�الثّينبغي�على�القادم�إلى�المدينة�أن�يقف�عند�هذه�(
الحمار،�وإن�لم�يفعل�ذلك�أصابته�حمى�المدينة،�وربما�قتلته،�وقد�نقض�الشاعر�الجاهلي�عروة�بن�
الورد�هذه�األسطورة،�ودخل�المدينة�عبر�المكان�المسمى�(ثنية�الوداع)�ورفـض�أن�يعشّـر�ولـم����

���يصب�بالحمى،�فسقطت�األسطورة).
أسـماء�وأمـاكن�مـن����يميا�األمازيغيـة��الطبون�خديجة�ساعد،�وثيقة�آي�دردور،�نقال�عن:�-�34

��.283،�ص�1،�جاألوراس
��.166،�ص�نفسهينظر:�المرجع��-�35
��.336،�ص�2ينظر:�محمد�شفيق،�ج�-�36
ينظر:�فاطمة�بوخريص،�األدب�األمازيغي:�النشأة�والتصنيف�والتطور�(رقصة�أحيـدوس���-�37

��.�5-�4ة�األمازيغية،�ع:�بين�المحلية�ودينامية�التحول)،�مجلة�أسيناك،�المعهد�الملكي�للثقاف
��.235ينظر:�خديجة�ساعد،�مرجع�سابق،�ص��-�38
��.108ينظر�المرجع�نفسه،�ص��-39

40�-�pierre�morizot,�Bulletin�archéologique�du�comité�des�travaux�historique�
et�scientifique,�nouvelle�série�10-11�,année�1974-1975,�Paris,�bibliothèque�
nationale�1978.�



����.�ر��,�!��/�أ.�*(!�وي�&���  .$أ$ $

114 

41�-�pierre�morizot,�op,cit�,p49.�
��.�258-�259،�ص2محمد�شفيق،�ج�-�42
�-�251،�ص�1،�جأسماء�وأماكن�من�األوراسالطبونيميا�األمازيغية��ساعد،خديجة�ينظر:��-�43

252.��
��.206،�ص�2ينظر:�محمد�شفيق،�ج�-�44
��.545،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�45
��.70ألمازيغية،�ص�خديجة�ساعد،�الطوبونيميا�اينظر:��-�46
��.87،�ص�1،�جالمرجع�نفسهينظر:��-�47
��وثيقة�آث�دردور،�مصدر�سابق.�-�48
��.235خديجة�ساعد،�الطوبونيميا�األمازيغية،�ص��-�49
��.211،�ص�المرجع�نفسه�-�50
��.98،�ص�3محمد�شفيق،�جينظر:��-�51
مـار،�وهـو���مخلد�بن�كيداد�اليفرني�ويلقب�بــ:�أبي�يزيد�المعروف�تاريخيا�بصاحب�الح�-�52

صاحب�مذهب�النكارية�الذي�ثار�على�الفاطميين�وسانده�سكان�األوراس�لنشر�دعوته،�وال�تـزال��
�الذاكرة�الجماعية�تحتفظ�بتسمية buteghyultضمن�القصص�الشعبية.؛�أما�عن�تسميته�هو�باسم���

كيد�على�صاحب�الحمار�(بوحمار)�ألنه�كان�يالزم�ركوب�الحمار�في�كل�تنقالته،�وهنا�البد�من�التأ
أن�"أبا�يزيد"�هي�صفته�وليس�اسمه�الحقيقي،�وهي�من�اللغة�األمازيغية،�فالحمار�بلغـة�(زناتـة)���

)،�ولهذا�سمي�بــ:�(بو�أزيد)�الـذي�يعنـي���azidويسميه�التوارق�(أزيض��)Azidيسمى�(أزيد�
باللغة��صاحب�الحمار،�لكن�المؤرخون�قاموا�بتحريفه�بنا�يناسب�لغتهم�العربية،�وربما�بسبب�جهلهم

��).80ينظر:�خديجة�ساعد�مرجع�سابق،�ص�األمازيغية�فسموه:�(أبا�زيد)�بدل�(بو�أزيد)؛�(
��.�127-�126ينظر:�المرجع�نفسه،�ص��-�53
��.242،�ص�نفسه�ينظر:�المرجع�-�54
��.84ينظر:�المرجع�نفسه،�ص��-�55
��.75،�ص�نفسهينظر:�المرجع��-�56




	ي������س����������
�–ا�����ا�������(درا���&���ء�ا&%�$#�"! �ا���ر

115 

Œ^fÃ×e�ë‚é‰�íè÷çÖ�êÛéÞçeç�Ö]�ÜrÃ¹]� �

_��è…^jÖ]��Â�àÒ^Úù]�ð^�ù�í‰]…�_� �
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéßŠu<‡]ˆÂ<�J_< <
Œ^fÃ×e<ë‚é‰<‹e^éÖ<êÖøéq<íÃÚ^q< <

��

يتساءل�المرء�وهو�قاطن�بمدينة�مـا�عـن�أصـل�اسـمها�وجـذورها������:الملخص
التاريخية،�وربما�هذا�التساؤل�كان�دافعه�الفضول�أو�ربما�من�أجل�التثقف�والمعرفـة��
بالشيء.�مثل�ما�حدث�لي�مند�زمن�بعيد�وتساؤلي�عن�اسم�سيدي�بلعبـاس،�الواليـة���

أسـماء�ألشـخاص����الوحيدة�في�الجزائر�المسماة�بسيدي،�وتقريبا�أغلـب�دوائرهـا��
ويبدؤون�بكلمة"�سيدي"،�فكان�السؤال�األول�هل�كان�هناك�أسياد�أم�أولياء؟�هل�هـذه��

��.العهد�أم�حديثة،�أم�تغيرت�عبر�حقب�التاريخ�المختلفة�األسماء�قديمة
فيتساءل�هل�كانت�هذه�الوالية�موجودة�منذ�زمن،�وهل�اختلفت�أسماء�مواقعها��

األرض�الطيبة�جمعت�حضارات�عديـدة،�ومـر����عبر�الحقب�المختلفة�علما�أن�هذه
عليها�أجناس�مختلفة�بربر�وعرب�وإسبانيين�وترك�وفرنسيين؛�وألن�ثمة�علم�يقـوم��
بدراسة�أسماء�األماكن�وأصلها�هي�الطوبونيميا،�أردنا�بذلك�معرفة�أصل�األسـماء��

ء�المتعاقبة�على�والية�سيدي�بلعباس�محاولين�بذلك�القيام�بدراسـة�لسـانية�ألسـما���
األماكن�المتواجدة�بالوالية�مثال�ذلك:��سيدي�لحسن،�سيدي�خالد،�سـيدي�يعقـوب���
سيدي�علي�بوسيدي،�سيدي�دحو،�سيدي�حمادوش،�وأسماء�أخـرى�مثـل:�تنيـرة����

��بوخنفيس،�ابن�باديس....
محاولين�في�الختام�تدوين�معجم�طوبونيمي�للوالية�يؤسس�ألسماء�أماكنها�عبـر��

ا�ومعرفة�مدلوالتها�وأصولها�اللغوية�والتاريخية،�وقـد��الحقب�المختلفة�بتحديد�دواله
المعجم�الطوبونيمي�لوالية�سيدي�بلعباس�_�دراسـة��وسمنا�هذا�البحث�بعنوان:���''

��ألسماء�األماكن�عبر�التاريخ_''



�
1أ.د.�".از�,+* 1

 

  
116 

 

  

Abstract:�

One� living� in� a� city� wonders� about� the� origin� of� its� name� and� its�
historical�roots,�and�perhaps�this�question�was�motivated�by�curiosity�or�
perhaps� for� the� sake� of� education� and� knowledge� of� something.� Like�
what�happened�to�me�a�long�time�ago�and�my�question�about�the�name�
of�Sidi�Bel�Abbes,�the�only�state�in�Algeria�called�Sidi,�and�almost�all�of�
its� districts� are� names� of� people� and� they� start� with� the� word� "my�
master",� so� the� first� question� was� whether� there� were� masters� or�
guardians?�Are�these�names�ancient�or�modern,�or�have�they�changed�
throughout�different�periods�of�history?�

�He�wonders�if�this�state�existed�for�a�long�time,�and�did�the�names�
of� its� locations� differ� across� the� different� eras,� knowing� that� this� good�
land�brought�together�many�civilizations,�and�different�races�passed�on�it�
by� the� Berbers,� Arabs,� Spaniards,� Turks� and� French;� And� because�
there� is�a�science� that�studies� the�names�of�places�and� their�origin� is�
the�topology,�we�wanted�to�know�the�origin�of�the�successive�names�in�
the�governorate�of�Sidi�Bel�Abbas,�trying�to�do�this�a�linguistic�study�of�
the�names�of�places�in�the�state,�for�example:�Sidi�Lahcen,�Sidi�Khaled,�
Sidi�Yaqoub,�Sidi�Ali�Bossidi,�Sidi�Daho,�Sidi�Hammadoush,�and�other�
names�such�as:�Tanira,�Boukhenvis,�Ibn�Badis �.... �

In�the�end,� they�try� to�write�a�toponymic�dictionary�of� the�state� that�
establishes� the� names� of� its� places� through� the� different� eras� by�
defining� their� functions� and� knowing� their� meanings� and� their� linguistic�
and�historical�origins.�

��
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��:المـــداخلة

تعددت�المعاجم�في�مختلف�المجاالت،�ونظرا�لما�تحملـه�مـن�أهميـة�����تمهيد:
حضارية�وعلمية�باعتبارها�الحافظة�للثروة�اللغوية،�إذ�يلجأ�إليها�العالم�والمتعلم�من�
أجل�الفهم�والتوضيح،�فقد�خاض�العرب�في�مجال�تأليف�المعاجم�بأنواعهـا�سـواء���

جم�في�أسماء�األماكن،�ولعـّل�مـا���أكانت�لغوية�أم�علمية�أم�غيرهما،�كما�ألفوا�معا
ه)�في�معجمه:''�على�أنه�قد�صنّف�المتقـدمون�فـي���622ذكره�ياقوت�الحموي�(ت�

أسماء�األماكن�كتبا،�وبهم�اقتدينا�وبهم�اهتدينا�وهي�صنفان:�منها�ما�قصد�بتصـنيفه��
ذكر�المدن�المعمورة�والبلدان�المسكونة�المشهورة،�ومنها�ما�قصد�به�ذكر�البـوادي��

،�يبين�معرفـة��1ر�واقتصر�على�منازل�العرب�الواردة�في�أخبارهم�وأشعاهم''والقفا
العرب�بهذا�النوع�من�المعاجم�بل�تفوقوا�بدقة�علمية�جعلت�تآليفهم�مهمـة�للـدارس���

��العربي�والغربي�على�حد�سواء.
هذا�ما�نسميه�اليوم�المعجم�الطوبونيمي�الذي�أصبحت�له�آليات�معينـة�تتمشـى���

خاصة�المعجم�الطوبونيمي�االلكتروني�الذي�يدرس�مـن�خـالل����والتقانات�الحديثة،
،�كما�تغـرف��2علم�الطوبونيميا�التي�تعد�من�''العلوم�التي�ترتبط�بالدراسات�البينية''

��من�شتى�العلوم�لمعرفة�أسماء�األماكن�واستخراج�مضامينها�ودالالتها�المختلفة.
ل�دراسة�تـاريخ�منطقـة���هذا�ما�حاولنا�القيام�به�في�هذه�الورقة�البحثية�من�خال

سيدي�بلعباس�واستنطاق�أسماء�األماكن�عبر�التاريخ�خاصة�أسماء�البلـديات�التـي���
عرفت�أغلبها�باسم�ولي�من�األولياء،�وعلى�رأسها�عاصمة�الوالية�سيدي�بلعبـاس��
التي�ارتبط�اسمها�باسم�هذا�الولي،�وقد�حملت�هذه�التسمية�دالالت�مختلفـة�دينيـة���

��ولسانية.���������وروحية�وتاريخية�بل
��الموقع�الجغرافي�لمنطقة�سيدي�بلعباس:�/_�1

ـ��ا���
ع�ا��ھ�ا���تقع�في�قلب�والية�جزائرية�سيدي�بلعباس ر�في�غرب�الجزائ
 لجبـا��على�سـفح��م�وسط�هضبة�المكرة��470على�ارتفاع�تهاتقع�عاصمإذ��
����

 شماال�وجبال�
��.جنوبا�ا��
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شماال�والية�وهران،�ومـن��سيدي�بلعباس�والية�في�شمال�غرب�الوطن،�يحدها�
الشمال�الغربي�والية�عين�تموشنت،�ومن�الشمال�الشرقي�والية�معسـكر،�ومـن���
الغرب�والية�تلمسان،�ومن�الشرق�واليتي�معسكر�وسعيدة،�وجنوبا�واليتي�النعامـة��

��والبيض،�ومن�الجنوب�الشرقي�والية�سعيدة.
سيدي�بلعباس�جغرافيا�موقعا�استراتيجيا�حيث�تمتد�تقريبـا�علـى���تشغل�والية�

ـ���خمس�واليـات�تتمركز�بين�و�الغـربي�ـاليالشم�يممن�اإلقلـ�15% ا�ـوتقطعه
��.جل�الطرق�الوطنيـة

�طبيعيةات�وعمجم�ثالثاس�من�سيدي�بلعب�ون�تضـاريس�إقليم�واليـةتتككما�
،�فيبلغ�3عدد�سكانهاوالمناطق�الرعوية.�أما ية�والسهول،طق�الجبلاالمن�:الفة�منهمخت

،�أغلبهم�يتمركز�بالمنطقة�الشمالية�الغربية�للوالية،�وتقدر�مساحتها�بــ��681190
��،�وهي�تختلف�بين�البلديات.2ساكن/كم�72بمعدل�كثافة�يقدر�بـ��2كم9150.63

ا����ن� ابتـداء�مـن���قبائل�بني�عامر�سكنت�المنطقة�قبيلة�بني�حميد�وهي�إحدى

���،�وا��ا�������������������دي���������ــي������!وم�ا� ــرال��م1843فـ ــن�الجنـ تفطـ
�"����فأقـام�محميـة�علـى�ضـفاف�����،ألهميتها�اإلستراتيجية�)BEDEAU''(بودو''

��.بجانب�قبة�الولي�الصالح�سيدي�بلعباس�ا�%$�ة
ما�أدى�إلى�تقهقرهم�وضعف�أحالفهـم��،�مم��1845قاوم�بنو�عامر�االحتالل�في

�مشروع�االسـتعماري�بضـراوة�شـديدة�ولـم�يسـتكينوا�حتـى������بعدما�واجهوا�ال
حامية�عسكرية�حولت�فيما�بعد�إلى�مدينة�عسكرية�في�المكان��بإنشاء�&����
��قامت


س�الحالي�لمدينة()*��.4+�!ي�
تسميتها�هذه�نسبة�إلـى�الـولي�الصـالح�"�سـيدي������سيدي�بلعباسحملت�والية�

م،�حيـث�أدت�هـذه�الشخصـية�دورا�����18بلعباس�البوزيدي"�الذي�عاش�في�القرن�
م،�كمـا���1780كبيرا�في�المصالحة�بين�قبائل�العمارنة�وأوالد�إبراهيم،�توفي�سنة�

نسبة�إلى�وادي�مكرة�الذي�يعبر�وسط�المدينة،�ويعـد�ثـاني���بعاصمة�المكرة�تلقب�
وذلك�لجمال�عمرانها��باريس�الصغيرةل�وادي�في�الجزائر،�كما�لقبها�نابوليون�أطو
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الذي�يعود�إلى�الحقبة�االستعمارية�الفرنسية�حيث�بنيت�لتحوي�معسكرات�الجـيش��
��م.�1843الفرنسي�سنة�

لقد�حاول�االستعمار�الفرنسي�طمس�معـالم�الهويـة���/_�نشأة�سيدي�بلعباس:2
عله�مع�منطقة�سيدي�بلعباس،�لكن�التاريخ�أنصف�هذه�الجزائرية�وتاريخها،�هذا�ما�ف

المنطقة�بوجود�أدلة�مادية�تبين�عراقة�المنطقة�وحضارتها�الضاربة�بجذورها�فـي��
�التاريخ،�حيث�عثر�على�هذه�اآلثار�في�مناطق�بوصي،�والضاية،�ووادي�سـفيون�

وترومبل،�وسيدي�حمادوش�التي�تدل�على�وجود�إنسان�عصر�النيوليتي،�بـالرغم��
��من�إصرار�االستعمار�على�اعتبار�المنطقة�حديثة�العهد،�وأن�تاريخها�هو�الحاضر.

كما�يمكن�استنتاج�بربرية�المنطقة�من�خالل�أسماء�األمـاكن�مثـل�تيغاليمـات����
 وتيلوين،�وتندمين،�ومغرمان؛�أما�المناطق�الرومانية،�فتدل�على�نفسها�"�آلبـيالي�

Albulaeسيدي�علي�بن�يوب،�و"استاسيليس��"Astacilys.تسالة�"��
وإذا�عدنا�إلى�العصر�الوسيط،�فيذكر�اإلدريسي�إلى�أنه�كان�هناك�مجمع�سكني�
بالقرب�من�جبال�تسالة،�ويعد�بمثابة�مراقب�ميدانية�عسكرية�منهـا:�"عـين�بنـت����
السلطان"،�و"عين�زطيطية"�التي�كانت�تسمح�للرومان�من�حراسة�ومراقبة�سـهول��

��مكرة�ومالتة�معا.
م)�وصلت�إلى�المنطقة�القوافل�األولى�مـن��14الرابع�عشر�الميالدي(في�القرن�

بني�هالل،�والتي�أنجبت�قبيلة�بني�عامر،�واستقرت�هذه�القبيلـة�بالمنطقـة�التـي����
عرفت�بوفرة�المياه�واعتدال�المناخ�وبالمحيط�الغابي�الكثيف،�فكانت�هنـاك�ثـروة���

��ه.1509زراعية�إلى�غاية�سنة�
أكسب�الموقع�الجغرافي�الذي�لمنطقة�سيدي�بلعباس:�/_�األهمية�اإلستراتيجية3

خاصة�وأن�جبال�تسالة�تسـهل�علـى�����فصلنا�فيه�سابقا�المنطقة�أهمية�إستيراتيجية
 portusالرومان�في�حالة�احتاللها�حراسة�كل�المنطقة�الممتدة�من�وهران�وبطيوة(

magnus( ــنت�� ــين�تموش ــى�ع ــن��� )Albulae( إل ــي�ب ــيدي�عل وس
،�كما�أن�وجودها�على�الحافة�الجنوبيـة�الفاصـلة�بـين����)kaputasaccuraيوب(
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المناطق�الزراعية�المحتلة�في�الشمال�والجبال�حيث�السكان�الذين�ظلـوا�خـارجين���
عن�السيطرة�الرومانية�بالجنوب�زاد�من�أهميتها،�ودفع�الرومان�إلى�إقامة�المنشآت�

عسكري�وحمايـة��العسكرية�التي�تمكنهم�من�الدفاع�عن�كيانهم�السياسي�وتواجدهم�ال
��مصالحهم�من�الخطر�الذي�يشكله�سكان�الجبال.

وفعال�تدل�البقايا�المادية�القليلة�التي�لوحظت�في�القـرن�التاسـع�عشـر�علـى�����
مجموعة�هامة�من�هذه�المنشآت�بالعديد�من�المواقع؛�أهمها�معسكر�سيدي�علي�بـن��

�م�170م�وعرضـه���180يوب�المتميز�بشكله�المستطيل،�يحيط�به�سـور�طولـه���
م،�وقـد�مـرت�بهـذا�المعسـكر�وحـدة������201م،�بني�سـنة���0,80وسمك�جداره�

من�الدانوب�إلى�المنطقـة���القرن�الثالث�األسدرونيين،�هؤالء�الجند�الذين�انتقلوا�في
االستبسية�الوهرانية،�أماّ�تلك�التي�عسكرت�فيه�فهو�فيلق�الخيالـة�البـارثيين�األول����

 septimus موس�سـيفيروس�(�الذي�خلف�إهداءين�أحـدهما�لإلمبراطـور�سـبتي���

severusوالثاني�لولديه�كراكاال���(caracallaوجيتا� geta
5.��

ومما�زاد�من�أهمية�هذا�المعسكر�سهولة�االتصال�بينهم�وبين�المناطق�المجاورة�
بفضل�شبكة�من�طرق�ذات�اتجاهات�مختلفة.�يربطـه�الطريـق�األول�المعسـكر����

والُثاني�م��201لبارثيين�األول�سنةمعطاي،�هذا�الطريق�الذي�فيلق�خيالة�أغسطس�ا
م�ويرجـع��210/211م،�معلمين�للميل�الُثامن�أحدهما�لسـنة��235م�و222بين�سنة�

م،�معلم�للميل�التاسع،�معلم�للميل�الحادي��عشر�وضع�بين�268/270اآلخر�لما�بين�
م�أ�بـين��211/217م،�معلم�للميل�الثاني�عشر�وضـع�إمـا�بـين����24çو244سنة�
م�وآخر�للميـل�العشـرين���212يل�التاسع�عشر�مؤرخ�بسنة�م،�معلم�للم222/235

مؤرخ�بنفس�السنة،�ويتجه�الطريق�الثاني�نحو�تنيرة،�ويربطه�الثالث�بسيق،�ويؤدي�
�218الرابع�إلى�أوالد�ميمون،�خلف�معلما�للميل�الثاني�يرجع�تاريخه�إلى�ما�بـين��

�جاه�نحو�أغبـال�م،�ويمكن�قبل�الوصول�إلى�هذه�األخيرة�االنحراف�يمينا�لالت222و
أما�الطرق�الغير�مباشرة�فهي�التي�تربط�سيدي�على�بن�يوب�ببطيـوة�مـن�جهـة����
وبعين�تموشنت�من�جهة�أخرى��من�خالل�الطريق�الذي�يـربط�أغربـال�بهـاتين����
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المدينتين،�كما�يمكن�االتصال�بحمام�بوحنيفية�عبر�الطريق�الرابط�بين�هذه�األخيرة�
��وتنيرة.��

يلق�خيالى�أغسطس�البارثيين�األول�وتدخالته�لقمع�سهلت�هذه�الطرق�تحركات�ف
أي�اضطرابات،�هذا�الفيلق�الذي�لم�يقتصر�نشاطه�على�حراسـة�منطقـة�سـيدي����
بلعباس�بل�شمل�إطارا�جغرافيا�أوسع�يعتمد�إلى�بطيوة�شماال�وتلمسان�في�الجنوب�
�الغربي،�بحيث�أرسل�بعض�وحداته�لتعسكر�بأوالد�ميمون�خالل�القرن�الثالث�زيادة

على�مرور�بعض�فرسانه�بكل�من�تلمسان�وبطيوة�خالل�القرن�الثالث�وبأربال�سنة�
م�فضال�عن�مشاركته�في�إقامة�الطريق�الرابط�بين�معسكري�معطاي�سـيدي��355

علي�بن�يوب�هذا�ما�يتضح�من�النقوش�التي�تشير�إلى�وضـعه�للميلـين�الثالـث����
��إيليوس.����م�تحت�إشراف�بوبليوس�201والحادي�عشر�لهذا�الطريق�سنة�

زبادة�على�معسكر�سيدي�علي�بن�يوب�الذي�يعد�أهم�معسكر�بمنطقـة�سـيدي���
بلعباس،�عزز�الرومان�هذه�األخيرة�بتحصينات�أخرى�السيما�األبـراج�ومراكـز���
للمراقبة�بحاسي�الكاتم�على�بعد�أربعين�كيلومترا�جنوب�غرب�سيدي�علي�بن�يوب�

بال�تساال�بمجموعة�من�األبـراج��أربعة�مراكز�للمراقبة�براس�الماء،�كما�حصنوا�ج
كتلك�التي�لو�حظت�بقاياها�بكل�من�شعبة�حيمر،�سيدي�هيدور،�برجين�عنـد�وادي��
رويسل،�برجين�بالموقع�المسمى�الحجرة،�ومراكز�للمراقبة�بعين�وزريتـة�وعـين���

��بنت�السلطان�لحراسة�سهل�سيدي�بلعباس.��
وما�دمنا�بصدد�الحديث�عن�تساال�نشير�إلى�اعتقاد�كان�سائدا�في�منتصف�القرن�
التاسع�عشر�مفاده�أن�أستاكيليس�التي�وضعها�الجغرافي�اإلغريقي�بطليموس�علـى��
بعد�ثالثين�دقيقة�شرق�تقع�بتساال،�غير�أن�هذا�االعتقاد�غيـر�صـحيح�طالمـا�أن����

ا�وقد�لوحظت�بقمـة�جبـال���هذتناسب�موقع�سيدي�بوشعيب�وليس�عين�تموشنت.�
متـر���75تساال�قلعة�يصفها�مرسيي�قائال�قلعة�ذات�شكل�مستطيل�ممدد،�قياسـاتها��

متر�سورها�واضح�جدا،�يتقدم�جدرانه�خندق�عمقه�ثالثة�أمتار�وعرضـه���40على�
خمسة�أمتار�محفور�في�الصخر�ومغطى�ببناء�مملط،�يقع�مـدخلها�عنـد�الواجهـة����
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اآلجر�به�ثقب�متباعدة�عن�بعضها�البعض�بمسـافة��الشمالة�الشرقية�حيث�جدار�من�
متر�مرصودة�على�شكل�أشرطة�أفقيـة�متباعـدة����0,70متر��0,60تتراوح�مابين�

متر،�بالجهة�اليسرى�لهذا�الجدار�أحجار�مقصوبة�تحدد�مكـان�سـتة����0,90بحوالي�
أبراج�صغيرة��تدعم��السور،�واحدة�بكل�زاوية���وبـرجين�يتوسـطان�الجـدارين����

كما�يفترض،�أن�الجدران�الموازية�للواجهة�الجنوبية�للسور�هـي�بقايـا����الكبيرين،
أمتـار���09متر�وطولها��3,60بنايات�قد�تكون�ثكناث�أو�مخازن،�عرض�كل�بناية�

بوسطها�قاعة�وبجوار�مدخلها�ثقب�دائري�يبدو�أنه�خزان�تصل�إليه�قناة��صـغيرة���
ـ� وبي.�ويعتقـد�أن�أحـد���للمياه�تنطلق�من�البرج�الصغير�الذي�يتوسط�الجدار�الجن

شـخص.���200إلى��180الضباط�الفرنسيين�الذي�زار�هذه�القلعة�أنها�تسع�لما�بين�
ومما�تجدر�اإلشارة�إليه�اختالف�آراء�الباحثين�حول�أصل�هذا�الحصن،�ففي�الوقت�
الذي�يعتقد�كل�من�الضابط�وميرسيي�وأدو�أنه�روماني�يعتبره�غزيل�حصنا�إسبانيا�

جر�في�المباني�العسكرية�الرومانية�هي�ظاهرة�غريبـة�ولـم���طالما�أن�استعمال�اآل
في�حين�يكتفي�كانيا�بطـرح�هـذا�����تشاهد�في�القالع�الرومانية�بؤرة�بشمال�إفريقيا

��اإلشكال�مضيفا�أنه�ال�ينبغي�إهمال�رأي�مرسيي.��
��/_اإلطار�البشري�(القبائل�والمستوطنون):��4

مـن�أصـول�إسـبانية�����الفرنسيسكان�سيدي�بلعباس�أثناء�االحتالل�كان�أغلبية�
�،�حي�الشـمس�سابقا(caya del sol) �يعيشون�في�أحياء�مثل�حي�كاياسون�اوكانو
مرت�المنطقـة�بمراحـل���،�كما�حياء�القديمة�اسمها�باللغة�اإلسبانيةبعض�األ�وحتى

تاريخية�وسياسات�اقتصادية�متباينة�أثرت�على�نموها�وتطورها�وتهيئـة�عمرانهـا���
ى�عرفت�مستوطنين�من�سكان�األلزاس�واللورين�بـ�(سيدي�ففي�عهد�نشأتها�األول

والفرنسيين�في�(بوشبكة�حاليا)�واإلسبان�والفرنسيين�بـ��نلحسن�حاليا)_�واإليطاليي
(سيدي�خالد�حاليا)�وغيرهم�من�المستوطنين�في(سيدي�علي�بوسـيدي)�و(سـيدي���
براهيم)�و(بلعربي)�و(سيدي�حمادوش)،�واشتهر�بها�العديد�من�مـالك�األراضـي���
البرجوازيين�من�أمثال:�كراماديس_�كروس_�دي�كرييو_�باص�كوان_�فاضـطر��
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إلى�االستثمار�في�مجال�البحث�الفالحي�عندما�نشأ�معهد�الدراسات�الفالحيـة���هؤالء
I.T.M.A��.خدمة�للزراعة�التجارية�في�الحبوب�والكروم�_.��

��:6قبائل�سيدي�بلعباس_�
بع�فرق:�الحنايشـة،�أوالد�مالـك،�أوالد���رأ�وهي:�les Amarnasالعمارنة:�-

للمدينة،�وهي�فرقة�من�قبيلـة�أوالد��عيسى،�أوالد�بالحة،�يمثلون�السكان�األصليين�
ابراهيم�كانت�تقيم�بالمكان�الذي�قامت�علـى�أنقاضـه�وتأسسـت�فوقـه�المدينـة������

��االستعمارية�الجديدة�(سيدي�بلعباس)�منذ�منتصف�القرن�الرابع�عشر�الميالدي.
وتذكر�بعض�المصادر�أن�العمارنة�من�ذوى�منصور�التي�هي�فخذ�من�افخـاذ��

ا�بعض�النسابة�من�بني�هالل�بينما�يصـفهم�آخـرون�بـأنهم����قبيلة�المعقل،�ويعتبره
هاشميون�من�نسل�جعفر�بن�أبي�طالب.�وذوي�منصور�يشـكلون�غالبيـة�قبائـل����
المعقل،�ومنهم�أوالد�حسين�وأبي�الحسن�والمنبات�والعمارنة،�وكان�يطلـق�علـى���
المنبات�والعمارنة�معا�اسم�األحالف،�وهذه�التسمية�تعود�إلـى�روابـط�المـؤازرة����

��بينهما�وبين�بني�عبد�الواد�الذين�جعلوهما�في�سلك�الموالين�لهم�والمتحالفين�معهم.��
م�قام�"أبو�حمو�الزياني"�بنقل�معظم�عرب�ذوي�منصور�14وفي�منتصف�القرن�

من�العمارنة�والمنبات�وغيرهم�من�المعقل�إلى�ضواحي�تلمسان،�حيـث�أقطعهـم���
��عامر�بن�زغبة.�األراضي�والمزارع�والحقول�وآخى�بينهم�وبين�بني

إضافة�إلى�العمارنة�كان�موطنهم�بالقرب�من�سـيدي�بلعبـاس���أوالد�براهيم:��-
ومناطقهم�هي�مسار،�سيدي�خالد،�سيدي�لحسن�وبوخانيفيس�إلـى�غايـة�سـيدي����
يعقوب؛�أي�المناطق�الجنوبية�الغربية�للمدينة،�ويجب�أن�نفرق�بيـنهم�وبـين�أوالد���

��بعيون�البرانس�بسعيدة.��ابراهيم�التابعيين�لقبيلة�الحساسنة�

منطقتهم�المحاديد،�سيدي�حمادوش،�عين�تريد�وتسالة،�أما�فـروعهم���الحجز:�-
فهي�أوالد�رياب،�النمامشة،�العثامنية،�أوالد�غازي�والمحاديد،�وقد�استقروا�بمنطقة�

م�عندما�أجبروا�سكانها�أوالد�عبد�اهللا�(عبـد��1698تسالة�على�الخصوص�مند�عام�
��لوك)�على�مغادرتها�والتوجه�شماال�إلى�مالتة�بجوار�حمام�بوحجر.��اهللا�هو�شقيق�لم
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��منطقتهم�واد�مبطوح،�تلـوين،�سـفيزف،�بوجبهـة،�ملغيـغ����أوالد�سليمان:��-
م�لما�تـولى��1378المسيد،�حيث�أخذوا�اسم�جدهم�سليمان�بن�ابراهيم�بن�عامر�مند�

الحالية�استقروا�بهـا���هذا�األخير�قيادة�قبائل�بني�عامر،�وعندما�انتقلوا�إلى�المنطقة
إلى�غاية�اليوم�بعد�أن�تغلبوا�على�قبيلة�مديونة.�وينقسم�أوالد�سليمان�إلى�فـرعين��
��أوالد�سليمان�بن�عامر�وأوالد�سليمان�مهاجة�المنحـدرون�مـن�جـدهم�ميمـون����

المنحدر�بدوره�من�األدارسة�الذين�نزلوا�بالمنطقة�في�إطار�هجرتهم�إلى�المغرب�ثم�
��.��7حكم�السكن�والنشأة�واالختالطأصبحوا�عامريين�ب

أوالد�علي�الفواقـة:�أوالد�علـي،�عـين����-وينقسمون�إلى�أقسام:�أوالد�علي:��-
��البرد�(ماخوخ�سابقا)�وسيدي�حمادوش.��

��أوالد�علي�التحاتة:�القصر،�قايد�بلعربي.-
��أوالد�علي�الغوالم:�سيدي�غالم،�طفراوي،�سان�مور.�-
��أوالد�عي�المهاجة:�العقدة،�زهانة.-
موطنهم�واد�برقش�وهم�أقرب�إلى�عين�تموشنت.�وهم�فرقـة��أوالد�عبد�اهللا:��-

من�بني�عامر�تم�طردهم�من�تسالة�في�عهد�الباي�بوشالغم�من�طرف�أوالد�سليمان�
��والحجز�وبمساعدة�أوالد�علي�فاضطرت�القبيلة�إلى�االستقرار�بمالتة.

يـوب�وذوي���إضافة�إلى�قبائل:�الحساسنة،�وحميان،�وأوالد�سيدي�علـي�بـن��
�����عيسى،�والجعافرة،�وبني�مطهر.

��/_الولي�الصالح�سيدي�بلعباس�البوزيدي�وعالقته�بتأسيس�المدينة:5

اقترن�مصطلح�الولي�بممارسـات�إعتقاديـة�(روحيـة�واجتماعيـة�ونفسـية)������
أوليـاء،�كـل����الواو�وكسر�الالم�جمعبفتح��:8في�المعاجم�العربية�الولي�ومصطلح

،�والـولي��وليـة��:وقد�يؤنث�بالهاء�فيقال�،أو�أنثى�ذكرا�كانأمرا�أو�قام�به��ولي�من
�هـو��الـولي�كما�أن��،9َأوِلياء}�تَتَّخذُوا�عدوي�وعدوكُم�{ال،�ومنه:�والصديق�المحب

وقيل�المتولي�ألمـور�العـالم����.10الْمْؤمنين}�وِلي�{واللَّه:�قوله�تعالى�ومنه�النصير،
والخالئق�للقائم�بها�من�حيث�التسمية�فإن�تطورا�كبيرا�قد�طرأ�على�المصـطلح�إال��
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مثـل�كلمـة�مـرابط�ولـي�فكلمـة�������أن�عدة�كلمات�مازالت�تحمل�دالالت�متقاربة
"Maraboutستعمل�في�اللغة�الفرنسية�للداللة�على�الولي�ولكن�كلمة�مرابط�في�"�ت

��.��11سالمي�تحمل�معنى�جهادياالتراث�العربي�اإل
تعد�ظاهرة�المرابطين�عالقة�تواصلية�مع�ظاهرة�الشرف�واألشراف�فـالمرابط��
عادة�ما�ينسب�نفسه�إلى�الساللة�النبوية�الشريفة�وقد�يعني�الولي�القريـب�المحـب���
الصديق�الجار،�الحليف�وكذا�التابع�في�الدراسات�االجتماعية�التي�تناولت�المفهـوم��

ذلك�بأنه�الوسيط�بين�اهللا�والمؤمنين�والحكـم�الـذي�يصـلح�بـين�����البعض�يعرف�
،�كما�يعني�عند�األخرين�ممثل�اهللا�في�االرض�كما�يعرفه�فريق�آخر�بأنـه��12الناس

والمتعارف�عليـه��.13الشخص�الذي�يحمي�المدينة�من�الغازات�ومن�نكبات�الطبيعة
دي�بلعبـاس��اآلن�أن�مدينة�سيدي�بلعباس�أخذت�اسمها�من�الولى�الصـالح�''�سـي��

البوزيدي''�بل�أخذت�مصدر�وجودها�من�هذا�الولي�الصالح�الـذي�عـرف�كيـف����
��يصلح�ذات�البين�بين�اإلخوة�األعداء�أي�بين�القبائل�المتواجدة�آنذاك�بالمنطقة.

��/_�المعجم�الطوبونيمي�لوالية�سيدي�بلعباس�(دوائر�الوالية�وبلدياتها):6

��:دوائر�سيدي�بلعباس_�1
 .دائرة�سيدي�بلعباس .1

 .دائرة�بن�باديس .2

 .دائرة�تالغ .3

 .دائرة�تنيرة .4

 .دائرة�تسالة .5

 .دائرة�رأس�الماء .6

 .دائرة�سفيزف .7

 .دائرة�سيدي�علي�بوسيدي .8

 .دائرة�سيدي�علي�بن�يوب .9

 .دائرة�سيدي�لحسن .10
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 .دائرة�عين�البرد .11

 .دائرة�مرحوم .12

 .دائرة�مرين .13

 .دائرة�مصطفى�بن�إبراهيم .14

 .دائرة�موالي�سليسن .15

��:بلديات�سيدي�بلعباس_�2
�أوالد�علي •
�أمرناس •
�بئر�الحمام •
ــدين�� • ــدر�ال ب

�المقراني
�بلعربي •
�بن�باديس •
�بن�عشيبة�شلية •
�بوجبع�البرج •
�فيسبوخني •
�تاودموت •
�تسالة •
�تلموني •
�تفسور •
�تتغاليم •

�تالغ •
�تنزارة •
�تنيرة •
�حاسي�دحو •
�حاسي�زهانة •
�الحصيبة •
�رأس�الماء •
�رجم�دموش •
�زروالة •
�سهالة�ثاورة •
�سفيزف •
�سيدي�ابراهيم •
�سيدي�بلعباس •

�سيدي�حمادوش
�سيدي�خالد •
ــو� • ــيدي�دح س

�الزائر
�سيدي�شعيب

�بن� • �علي سيدي
�يوب

ــي� • ــيدي�عل س
�بوسيدي

�سيدي�لحسن
�سيدي�يعقوب
�شيطوان�بليلة

�الضاية •
�طابية •
�عين�أدان •
�عين�البرد •

ــين� • عــ
�تندامين

�عين�الثريد •
�عين�قادة •
�لمطار •
�مرحوم •
�مرين •
�مزاورو •
�مسيد •

�بـن�� مصطفى
�إبراهيم

�مقدرة •
ــوالي� • مـ

�سليسن
واد� •

�تاوريرة
�واد�سفيون •
�واد�السبع •
�
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��أسماء�األماكن:

تاريخ�االسم���الفرنسيالمقابل���اسم�المكان(حاليا)

��الفرنسي

��نوع�المكان

��بلدية�بسيدي�بلعباس����Détrie  1875سيدي�لحسن
��"����Palissy��1886سيدي�خالد

��"����Chanzy��1879سيدي�علي�بن�يوب
��"������Prudonسيدي�براهيم

��"����Parmentier��1875سيدي�علي�بوسيدي
��"���� ��Les tremblesسيدي�حمادوش

��"����Tassin��1889زهانة
��������تسالة

 ��Mercierسفيزف

Lacombe ��
1874��"��

��"����Boukhanifis ��1872بوشبكة
��"����Deligny ��1872زروالة

��"����Boudins ��1877قايد�بلعربي
��"���� ��Boutinحاسي�دحو

مصــطفى�بــن��
��ابراهيم

Boulet ����"��

��"����Bedeau  1833رأس�الماء
��"��  ��Boussetالضاية

��تابعة�لدائرة�تلمسان���� ��Descartesابن�باديس
��تابعة�لدائرة�وهران��  ��Oued Imbertعين�البرد

������Téssalah ��1875تسالة
������Lamtar  1875لمطار
������Slissen  1875سليسن
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األماكن�بوالية�سيدي�بلعباس،�وقد�خصصـته���طوبونيماتيبين�الجدول�السابق�
للدراسة،�حيث�تغيرت�أسماء�البلـديات���طة،�وأخذت�الفترة�االستعمارية�محللبلديات

بداية�من�استقالل�الجزائر،�ولعـل�المالحـظ�لهـذا�الجـدول�والمتصـفح�لخانـة�������
طوبونيمات�المقابل�الفرنسي�يدرك�تماما�أصل�التسمية�وداللتها،�فأغلبهـا�أسـماء���

روا�وخربوا�واستوطنوا�رجال�فرنسيين�هم�في�نظر�دولتهم�أبطال�الوطن،�الذين�دم
��القوة.الجزائر�ب

شـمال�غـرب����والية�سـيدي�بلعبـاس���في�جنوب�دائرة�تقع�فمثال:�رأس�الماء
ورجـم���واد�السـبع��وتضم�إضافة�إليها�بلديتي،�رأس�الماء�الجزائر.�مركزها�بلدية

للوالية�بوابة�الصحراء،�وقد�تأسست�فـي�بدايـة����،�وتعد�رأس�الماء�بالنسبةدموش
م،�وعمرت�من�طرف�عدة�قبائل�وأعراش�أهل�إنقاد�حاميان،�وهـم�مـن���18القرن�

بني�هالل،�بني�مطهر�وأوالد�بالغ�وقبائل�زواوة،�وعرفت�المنطقة�حركة�تجاريـة��
رائجة�من�طرف�حضر�تلمسان�واليهود�الذين�بنوا�خيما�على�ضـفة�وادي�مكـرة���

ض�سلعهم�قصد�التبادل�التجاري،�وفي�منتصف�القرن�التاسـع�عشـر���الشهير�لعر
الميالدي�بدأت�تظهر�مالمحها�كمدينة�مختلطة�بمجيء�األوروبيين�ذوي�األصـول��

،الذي�سـميت�باسـمه���''Bedeauبودو�اإلسبانية�وعلى�رأسهم�الجنرال�الفرنسي''�
1833المدينة�خالل�سنة�

��،�وهنا�يتضح�أصل�الطوبونيم�وداللته.14
أسماء�أماكن�لوالية�سيدي�بلعباس�الحاليـة�اتخـذت�أسـماء�األوليـاء������وهناك

الصالحين�طوبونيما�لها،�على�نحو�البلديات�اآلتية:�سيدي�بلعباس،�سـيدي�لحسـن���
سيدي�خالد،�سيدي�ابراهيم،�سيدي�حمادوش،�سيدي�يعقوب،�سيدي�علي�بوسـيدي��

��سيدي�علي�بن�يوب...
لعصر�الحديث�حيـث�تجمعـت�عبـر����إن�ارتباط�المدن�باألولياء�ليست�وليدة�ا

التراث�الوطني�أسماء�واضحة�يعود�تاريخها�إلى�قرون�مضت�وعليه،�فـإن�ربـط���
المدينة�بالولي�الصالح�سيدي�بلعباس�البوزيدي�ال�يرجع�إلى�عامل�اجتماعي�روحي�
فقط�بل�يعود�ويعلل�بتعليل�تـاريخي�أن�جميـع�المـدن�التـي�يحرسـها�أوليـاء�������
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جزائر�العاصمة(سيدي�عبد�الرحمن)�وقسنطينة(سـيدي��كوهران(سيدي�الهواري)�وال
راشد)�وتلمسان(سيدي�بومدين)�وغيرها�احتفظت�بأسمائها�األصلية�وفـي�الوقـت���
نفسه�تعرف�باسم�وليها�كقولنا�مدينة�سيدي�الهواري�وتعرف�مباشرة�أنها�وهـران��

��.15لكن�األمر�يختلف�عن�مدينة�سيدي�بلعباس،�فهي�تحمل�اسم�الولي�سيدي�بلعباس
ما�يذكر�أحد�الباحثين�إن�عادة�ارتباط�المدن�باألولياء�موجودة�لـدى�الشـعوب���ك

كلها�وبمختلف�الديانات�كالمسيحيين،�فهو�يرى�أن�فكرة�القداسة�قد�تلونـت�بـألوان���
تختلف�من�وقت�آلخر�ومن�مكان�إلى�مكان�حسب�تغير�األزمنة؛�ولكنـه�ال�يوجـد���

ينة�أو�الساهر�علـى�حمايتهـا���شعب�واحد�ال�يضع�البطل�أو�الولي�وراء�أصل�المد
��.��16والمحافظة�عليها�

والمعروف�عن�هذا�الولي�الصالح"�سيدي�بلعباس"�أنه�رجل�مصالحة�وصلح�بين�
قبائل�سيدي�بلعباس،�وخاصة�قبائل�بني�عامر�التي�كانت�تحميه�وتحتمي�به،�وعليه�

"�إطالق�اسمه�على�المدينـة�حينمـا���Napoléon3يمكن�فهم�رفض�نابليون�الثالث�"
 بعد�عرض�من�طرف�مجلـس�السـناتوس�كونسـلت��� 1865 ماي�05زارها�في�

"Senatus Connsult" .إطالق�اسمه�على�المدينة��
هذا�الطوبونيم�كان�موجودا،�وقد�عرفت�به�المدينة�قبـل�وجـود���سيدي�بلعباس�

االستعمار�الفرنسي،�وهذا�ما�أكده�أحد�الباحثين،�مضيفا�أن�القبة�الشامخة�لهذا�الولي�
��.17نت�بمثابة�الدليل�اإلستراتيجي�الثقافي�واالقتصادي�للمنطقةالصالح�كا

��

��

��

��

��

��

��
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��خاتـمة:

هذه�الورقة�البحثية�ما�هي�إال�محاولة�عرض�بسيط�ألسـماء�األمـاكن�بواليـة����
سيدي�بلعباس،�وقد�أخذت�أسماء�البلديات�وركزت�على�اسـم�المدينـة�وارتباطهـا����

لهـذا�الطوبـونيم؛�أي����بالولي�الصالح�سيدي�بلعباس،�ومن�ثمة�ابراز�البعد�الداللي
ركزت�على�صنف�األجيوتونيم�(الذي�يهتم�بأسماء�األماكن�التي�لها�عالقة�باألولياء�
الصالحين)،�كما�عرضت�أسماء�أماكن�أخرى�تخلت�عن�االسم�الفرنسـي�وعـادت���
بتسميتها�األولى�أو�بتسمية�أخرى�وضعت�لتلك�البلديات�بعد�االسـتقالل�للمحافظـة���

��على�الهوية�الجزائرية.
فما�هذه�الورقة�إال�بحث�موجز�مختصر�مازلنا�بصدد�اعداد�معجم�طوبـونيمي��

��لوالية�سيدي�بلعباس�بمختلف�أصنافه�(أودونيم�وأجيوتونيم�وهيدرونيم�وغيرها).
��التوصيــــــــات:

_�من�أجل�اعداد�معجم�طوبونيمي�جـاد�وجـب�االسـتعانة�بمختلـف�العلـوم������
��علمية)؛المتالقحة�(اإلنسانية�واالجتماعية�وال

_�االهتمام�بأسماء�األماكن�ومعرفة�دالالتها�وتأثيرها�اللساني�والسوسيولسـاني��
��في�المجتمع؛

_�االهتمام�بعلم�الطوبونيميا،�فمن�خالل�هذه�الورقة�البحثية�الموجزة�وجـدت�أن��
أغلبية�المصادر�أجنبية�تهتم�بأسماء�قرانا�وبلداتنا،�كما�تعطي�لها�تفسـيرا�حسـب���

��الدينية؛رؤيتها�وخلفيتها�
_�التكثيف�من�هذه�الجهود�البحثية�في�هذا�المجال�(الطوبونيميا)�على�غرار�هذا�
الملتقى،�وتكوين�فرق�بحث�من�أجل�الدراسة�التطبيقية�الجدية�والعمل�علـى�جمـع���

��وتوثيق�الطوبونيمات�القديمة�والحديثة�والمستجدة.
��إلى�غيرها�من�التوصيات�...

��

��
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��المصادر�والمراجع:

��.1989،�دار�الغرب�اإلسالمي�1سعد�اهللا،�تاريخ�الجزائر�الثقافي�ج�أبو�القاسم_�
،�مطبعة�ناكسوس�تي�فـي،�الطبعـة�األولـى����2_�توفيق�بوزناشة،�دليل�الجمهورية�ج

��،�الجزائر.2015جانفي�
_�حليم�بركات،�المجتمع�العربي�المعاصر،�بحث�استطالعي�اجتماعي،�مركز�د�و�ع،�

   .3�،1986ط�

��،�األثر�الزاهر�وذكر�النسب�الطاهر.قدور�ابراهيم�عمار_ 
_�لبيض�سالم،�التحوالت�في�أنماط�الخطاب�الديني�في�المغرب�العربي�من�اإلسـالم��
الطرقي�إلى�اإلسالم�السياسي،�مثال�تونس،�المجلة�التاريخية�المغربية�زغـوان،�تـونس،���

��1999ماي�.
��مصطفى�أبو�ضيف�أحمد�عمر،�القبائل�العربية�في�المغرب،�الجزائر._ 

_�مجموعة�من�الباحثين،�أشغال�الملتقى�الوطني�حول�تاريخ�منطقة�سـيدي�بلعبـاس���
جامعة�جياللي�اليابس��2001نوفمبر�13و�12م�(1954_1830خالل�الفترة�االستعمارية�

��سيدي�بلعباس)،�مكتبة�الرشاد،�سيدي�بلعباس،�الجزائر.
الجزائري�مـن�خـالل���_�مجموعة�من�الباحثين،�أعمال�ملتقى�مالمح�وحدة�المجتمع�

الواقع�الّلغوي�األنوماستكي�الطوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة،�منشورات�المجلس�األعلـى��
��م.2018للغة�العربية،�

،�سنة�2،�دار�صادر،�بيروت،�لبنان،�ط1ياقوت�الحموي�البغدادي،�معجم�البلدان�ج_�
1995.��

_Emile� le� Dermenghem� vie� des� saint� musulmans��édition� sindbad�;�
1989.��

_Léon� Adoue�,� la� ville� de� sidi� bel� abbés� histoire� légende� anecdotes�,�
édition�rêne�reidot1927�.�

��المواقع�االلكترونية:

_http://www.wilaya-sidibelabbes.dz/transportation/Presentation.html�
_https://ar.wikipedia.org/wiki/��
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��1:اإلحاالت
                                                           

�1995،�سـنة��2،�دار�صادر،�بيـروت،�لبنـان،�ط��1ياقوت�الحموي�البغدادي،�معجم�البلدان�ج�1
��.�11ص

فاطمة�لواتي،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�أعمال�ملتقى�مالمـح�وحـدة����2
المجتمع�الجزائري�من�خالل�الواقع�الّلغوي�األنوماسـتكي�الطوبـونيمي�فـي�مجتمـع�المعرفـة������

��.55م،�ص2018منشورات�المجلس�األعلى�للغة�العربية،�

 
��ينظر:3

��http://www.wilaya-sidibelabbes.dz/transportation/Presentation.html��
��/https://ar.wikipedia.org/wikiينظر:�والية�سيدي�بلعباس��4
ينظر:�خديجة�منصوري،�سيدي�بلعباس�إبان�االحتالل�الروماني،�الملتقى�الوطني�حول�تـاريخ���5

م،�مكتبة�الرشاد،�سـيدي�بلعبـاس���1954_1830منطقة�سيدي�بلعباس�خالل�الفترة�االستعمارية�
��.17�،18جزائر،�ص�ال
ينظر:�مصطفى�أبو�ضيف�أحمد�عمر،�القبائل�العربية�في�المغرب�(في�عصر�الموحدين�وبنـي���6

��.��157مرين)�الجزائر،�ص�
��ينظر:�قدور�ابراهيم�عمار،�األثر�الزاهر�وذكر�النسب�الطاهر.�7
��-https://www.almaany.com/ar/dict/ar ينظر:�8
��/�الممتحنة.9�1

10
��/�آل�عمران.68

ينظر:�لبيض�سالم،�التحوالت�في�أنماط�الخطاب�الديني�في�المغـرب�العربـي�مـن�اإلسـالم������11
الطرقي�إلى�اإلسالم�السياسي،�مثال�تونس،�المجلة�التاريخية�المغربية،�زغـوان،�تـونس،�مـاي����

��.536،�ص�1999
�3ينظر:�حليم�بركات،�المجتمع�العربي�المعاصر،�بحث�استطالعي�اجتماعي،�مركز�د�وع،�ط��12

��.266،�ص�1986
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،�ص�1989،�دار�الغـرب�اإلسـالمي،���1ينظر:�أبو�القاسم�سعد�اهللا،�تاريخ�الجزائر�الثقافي�ج�13
262.�.��

،�مطبعة�ناكسوس�تي�في،�الطبعة�األولى�جـانفي��2ينظر:�توفيق�بوزناشة،�دليل�الجمهورية�ج�14
��.340،�الجزائر،�ص�2015

زيدي�وعالقته�بتأسيس�المدينة،�الملتقى�ينظر:�محمد�مكحلي،�الولي�الصالح�سيدي�بلعباس�البو�15
م،�مكتبة�الرشاد�1954_1830الوطني�حول�تاريخ�منطقة�سيدي�بلعباس�خالل�الفترة�االستعمارية�

��.66سيدي�بلعباس،�الجزائر،�ص�
 ; Emile le Dermenghem vie des saint musulmans��،édition sindbad ينظـر��16

1989 p07 

 , Leon Adoue , la ville de sidi bel abbes histoire legende anecdotesينظـر��17

edition rene reidot1927 p29��
��
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تنا�كبر�الحصون�المانعة�من�تالشي�شخصيأكونها��يةسمالتّيأتي�االهتمام�بمجال�

المتميزة�إنسانا�ومكانا،�فتكتسي�الد�ةتسـم��راسات�في�البحث�عن�دواعـيأعـالم���ي

غـوي�ألسـماء���أصـيل�اللّ�التّكبيرة�فـي�مجـال����يةاألشخاص�وأعالم�األماكن�أهم

وفـي���مير�الجمعي�للمجتمع�الجزائرياألماكن،�وعالقتها�الوثيقة�بالض�/�األشخاص

ةعوة�الجماعسياق�الدي�مالمـح�وحدتـه����لتلحيم�نسيجه�بإسمنت�للمجتمع�الجزائري

ر�عنهمـا�فـي���بالمكان�المعب�يةسمالتّتلك�وعالقة�األفراد،��يةالمنبثقة�أساسا�من�تسم

ةراسات�األكاديمالدةونيمپ/�الطّوعن�األولى�باألنوماستيك�يـة�/�األماكنيـة�/�الموقعيي�

�.وجوده�بمجتمعه،�وارتباطه�بالمكان�منذ�هو�مدى�ارتباط�الفرد�الجزائريو

تزحف�بوتيرة�سريعة،�يستقطب�البحث�التي��يةالت�العالمحومراعاة�للتّووعليه،�

مالمح�وحدته�في��الستكناه�للمجتمع�الجزائري�يةوالثقاف�يةاالجتماع�يةفي�الخصوص

غاتاللّ�،قافاتد�الثّمجتمع�المعرفة�الذي�غدا�شبحا�مخيفا�يهد�ياتوالهو.��

ـ�،�فتح�مشروع�(�المعجـم�الطو�يةللغة�العربوعليه،�فإن�المجلس�األعلى� ونيمي�پ

�يـة�أعطيت�لألماكن�الوطنالتي�الوصول�إلى�تلك�األسامي��يةالجزائري�الرقمي)�بغ

الطين،�وما�تحمله�مـن��السوكيف�عرفت�تطوراتها�عبر�الدول�واألقاليم�والملوك�و

�الجزائـري��للمجتمـع��يةوالحضار�.يةحوالت�الثقافالتّموافقة�لمختلف��يةدالالت�تراث

�يـة�يرتقب�منه�أن�يكون�نافذة�لإلطالل�على�الواجهة�الكون��إلكترونياوعاء��هباعتبار

�يـة�نة�ألسماء�أعالم�األماكن�الجزائرم�مدويحثيث�لتصمي�عالسعصر�العولمة�ففي�
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جـم�كفيـل�بتحقيـق����أن�فريق�إنجاز�المع�وال�شك�،�ونيمي�الطّوالمعروف،�علميا�

ولقد��،منطاق�على�أرض�الواقعفي�لتجسيده��يةغة�العربالمجلس�األعلى�للّطموحات�

الواليـات��كّل�ونيمات�ل�والطّمرحلة�جمع��،ة�مراحلعلى�عد�الفريقأعمال��تتوزع

لجميـع���واإلحصـاء���،مرحلة�الجمـع�في�وقد�حقق�الفريق�نتائج�معتبرة��،يةالوطن

ونيمـات���والطّعكف�الفريق�على�تصنيف�أنواع�ي�يةانالثّالمرحلة�في�و�،ونيمات�والطّ

�يـة�ونيميا،�أو�ما�يسمى�بالمواقع�والطّعلم�ف��يةفالجغرا�وتحديد�إحداثياتها��،ومعانيها

�����.يةو�األماكنأأو�اإلعالميات��،يةفعلم�األعالم�الجغراالمصطلح�إلى�ترجم�

في�قاالثّهجين�التّ�لمسحونيميا��والطّبعلم��ايةالعنابوادر��تعزيزومن�أهداف�المعجم�

محاولة�طمس��عصور�مختلفةفي�أسماء�األماكن�إلى�تشويه��امتدي�،�الذوالحضاري

ولقد�شرع�المجلس�األعلـى���.يللمجتمع�الجزائر�يةواالجتماع�،يةفقاالثّ�يةمعالم�الهو

�ي�بـونيم�الطّخطوة�تمهيدا�النطالق�مشـروع�المعجـم�ا���لتقديم�أوفي��يةللغة�العرب

�يـة�ونيميا�وأهميتها�االجتماع�والطّوندوات�عن��،ة�ملتقياتعدي�في�قمالري�الجزائر

أعمال�ملتقى�المجلـس��كتاب�في�وتجلى�ذلك�بصورة�أوضح��يةوالحضار�،يةفقاالثّو

ي�من�خـالل�الواقـع�اللغـو���ي�(مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائر�يةغة�العرباألعلى�للّ

�2017الذي�انعقـد�فـي�أكتـوبر�����المعرفة).مجتمع�ي�في�وبونيمي�الطّوماستيكناأل

��.يةبالمكتبة�الوطن

�يـة�اللفسيرات�الدالتّتقديم��ونيمي�الرقمي��أعضاء�لجنة�المعجم�الطّووينتظر�من�

سميات�التّطورات�المتعاقبة�على�هذه�التّوتحديد��،الجزائرفي�ألسماء�أعالم�األماكن�

وإخـراج���،بونيميـا�الطّمجـال��في��يةفقاالثّغرة�الثّ�المختلفة�لسد�يةعبر�الحقب�الزمان

على��يةطبيقالتّومنطاقا�مدمجا�مع�البرمجيات��،بكةاالمعجم�إلكترونيا�متاحا�على�الشّ

ـ�ليكون�دليال�يســتأنس�بـه���يةكالحواسيب�والهواتف�الذّ ياح�للوصـول�إلـى���الس

��.مقاصدهم

��
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المواقع��يةإلعالم�يةاللرات�الدوالمؤشّ�،غويأصيل�اللّالتّتوثيق�مصادر��يةمنهج

ـ�ي�أصيل�اللغـو�التّ�يةمنهجفي�ل�عليه�المعو�:يةعير�الواليات�الجزائر ونـيم���وللطّ

ـ�المقابالت�الشّي�تعنالتي��يةالمصادر�العين ألعيـان�المنطقـة����يةالحضـور��يةخص

ـ���يةفهمن�مصادرها�الشّوونيم��والحاضنة�للطّ مـن���يةعبالمستقاة�من�المرويـات�الشّ

باسـتثناء���،نات�المكتوبـة�لندرة�المدو�،يةكوحكايات�من�لهجات�مح�،قصص�وأمثال

والبلـدان���،عنيت�باستقراء�أسماء�أعالم�األماكنالتي�القديمة��يةبعض�المراجع�العرب

من�علم�أسماء�أعالم�األماكن�الشـتماله�علـى����وهو�البلدان�بمعجمي�فقد�بادر�البكر

انطلقـت��التي�ورحلة�ابن�بطوطة��،ومحيطها�،عريف�بأسمائهاالتّوصف�الحواضر�و

:�"�كتابـه�في�بها��مرالتي�وقد�تمكن�من�وصف�األماكن��،من�طنجة�إلى�بالد�الهند

وأبـو�بكـر����،والمقدسـي��،ورحلة�بن�قزمان�"غرائب�األمصارفي�عجائب�األسفار�

مة�ابـن�خلـدون���ومقد�.أعطى�وصفا�دقيقا�الماكن�شتى�من�الجزائر�يالذي�البغداد

اسـتودعه���يأو�كتاب�العبـر�الـذ���،والخبر�،المسمى�بديوان�المبتدأ�اريخالتّلكتاب�

��مناطق�واسعة�مـن�المعمـورة��ي�في�ألسماء�أماكن�ذات�بعد�حضار�ادقيقتوصيفا�

مثل�ي�مال�اإلفريقبمنطقة�الشّأسماء�أعالم�األماكن�كبيرة�بتوصيف��ايةعنولقد�أولى�

ـ�ي�الـذ�ي�ـ�وتلمسان�وبادر�بإرساء�علم�العمران�البشر��ايةوبج�،القيروان س�يؤس

����.ومالمحه�المميزة�،وثقافة�المكان�،بنيانه�على�أسماء�المواقع

العصر�الحديث�شملت�أغلب�أسـماء��في�من�األوروبيين��يةوتوجد�دراسات�مسح

����.ودود�حالة�األلمان�ترجمة�أبو�العيدالركتابات�في�الجزائر��،منها�يةالمواقع�الجزائر

يتطلـب�تصـميم����،يةوالمحك�،يةوالمراجع�العين�،المصادر�يةوبالقياس�إلى�نوع

ـ�خاص�يةمنهجي�قمي�الرالجزائري�ونيم�والطّالمعجم� ـ��مبـادئ�ي�ة�تقتض ر�:�المتغي

ـ��خاصي�الحتواء�بنك�معلومات�نوع�،هوالمشو�،لوالمتحو�،ابتالثّو ونبمـات���وبط

�يةسـم�الرة�عريضة�من�القطاعات�حا�يستهدف�شريمعلوماتي�اناخزليكون��،الجزائر

وإحالل��،مان�لتزيح�اسم�المكان�عن�أصلهالز�يلمراجعة�أسماء�كثيرة�أصابتها�عواد

واالجتماع�،قافيالثّو�،اريخيالتّيات�مبتورة�من�سياقها�مسم�والحضاري�مثل�مـا��ي
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علمـاء���،يةحمالته�االستيطانرافق�ي�للجزائر�الذي�حدث�أثناء�ليل�االستعمار�الفرنس

وأحلوا�بدلها�أسـماء���،يةأسماء�المواقع�الجزائركّل�فعمدوا�إلى�مسح��األنثروبولوجيا

مـن���يـة�الجزائر�األمةسات�ما�هو�موجود�لبتر�مقدكّل�غريبة�حملوها�مسخا�ثقافيا�ل

��ر�العصور.بالمجمع�عليه�عي�بيعالطّومن�محيطها�ي�اريخالتّسياقها�

�
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�وعاصمة�"المتيجة"�وبوابة�الغرب�الجزائـري�تعرف�البليدة�بمدينة�الورود�ملخص:��
وكرونولوجيا�األحداث�للبليدة�عرف�تحوالت�وتطورات�متتالية�عبر�مختلـف�الحقـب���

بتنوع�اسمي�على�كل�مناطقها�المكانية�والمعـالم�التاريخيـة����التاريخية�مما�جعلها�تزخر
قـد��و�السـبعة�ن�بلدية�وكذا�شهرتها�بـاألبواب��يباعتبار�أنّها�تحتوي�على�خمسة�وعشر

جمعت�مختلف�مظاهر�السطح�من�سفح�وسهل�وجبل�مما�جعـل�تنوعـا�فـي�تسـمية�����
��.تضاريسها

فالتحضـير���وللبحث�عن�أصول�تلك�األسماء�وجب�تتبع�خطوات�علميـة�ميدانيـة،��
للدراسة�الميدانية�في�أصل�أسماء�بلديات�ومعالم�والية�البليدة�يتطلـب�عناصـر�مهمـة����

وكـذا����لبحث�من�خالل�الدراسات�السابقة�والمصادرالجانب�النظري�للدراسة�وا�ومنها
،�واستنطاق�الخرائط�الموجودة�حول�البليدة�سـواء��رصد�وجرد�كل�أسماء�األماكن�للبليدة

��القديمة�أم�الحديثة.��
فمن�خالل�البحث�عن�أصل�األسماء�يكشف�عن�بعض�مالمـح�تركيبـة�المجتمـع����

على�دراسة�ميدانية�ومناقشة�النتائج�المتوصل�إليهـا�يسـهل����باالرتكازوذهنيته،��البليدي
فهم�خصائص�التسمية�لبلديات�والية�البليدة�ومعالمها�التاريخية،�استنادا�إلى�بيان�المـدى��

،�وعليه�يمكن�طرح�اإلشـكالية��الذي�وصل�إليه�تأثير�اللغة�على�منطوق�الساكنة�البليدية
��لبليدة�ومعالمها�الحضارية؟��اآلتية:�ماهي�األصول�التسموية�لبلديات�ا

المعـالم���–أسـماء�البلـديات����–السبعة��بأسماء�األبوا�–البليدة�الكلمات�المفتاحية:
��التسموية.��األصول��–التاريخية

��
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Abstract: 
Blida is known as the city of roses and as the capital of the 

"Almtijah" and the gate of the West of Algeria. The chronology of 
events for Blida has known successive transformations and 
developments across different historical periods, which made it 
abound with a nominal diversity on all its spatial regions and 
historical monuments, considering that it contains twenty-five 
municipalities as well as its fame in the seven gates with its 
distinction. With mountain peaks, the city of Blida combined 
various surface features from a foot, plain and mountain, which 
made a variety of naming its topography, as each summit bears a 
name that distinguishes it from the other. 

To research this issue, we raised the following main question: 
What are the toxic origins of the Blida municipalities and their 
cultural features? 

And this question included sub-problems, including: 
Was the naming of historical monuments and places in the 

wilaya of Blida affected by the changes and developments in the 
region? 

Is there a stock of knowledge for the Baladi community about 
the origins of the nomadic places and historical monuments? 

In order to search for the origins of these names, scientific field 
steps must be followed. Preparation for the field study in the origin 
of the names of municipalities and landmarks of the state of Blida 
requires important elements, including the theoretical aspect of the 
study and research through previous studies and sources, as well as 
monitoring and inventorying all the place names of Blida, and 
interrogating the existing maps around Blida, whether old or 
modern 

Relying on the reason for naming or the original meaning of the 
name of the place on the sources alone in the final scientific 
determination of the topic of the Toponymic study of Blida is not 
sufficient and will not contribute to giving a new breath to the 
research, rather it will be a repetition of the above, and therefore it 
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is necessary to sculpt the new source data through field work and 
investigation of the region. 

 By searching for the origin of names, he reveals some features 
of the composition and mentality of the Blida society, as the source 
of these names and the dates of their naming have an important 
historical extension in people's lives. 

Key words: Blida - the names of the seven gates - the names of 
the municipalities - the historical monuments - the nominal origins. 

 

�:مقدمة

أثـرت���اوحضـاري��اثقافي�امختلف�الحقب�الزمنية�تنوع�شهدت�المدن�الجزائرية�عبر
ومن�المدن�التي�كان�لهـا�دور�فعـال����تاريخها،�إثراءفي��األخيرسهم�هذا�أ�به،وتأثرت�

بضـم�حـرف�البـاء�أو����في�المحافظة�على�الموروث�الثقافي�مدينة�الورود�''�البليدة�''�
ية�التي�تميـزت��بالعراقـة���بسكونه�،�لقد�كانت�البليدة�من�جملة�المدن�األثرية�والتاريخ

وعرفت�تحوالت�وتطورات�متتالية�عبر�مختلف�الحقب�التاريخيـة��واحتفظت�بأصالتها�
وحتى�في��تزخر�بتنوع�اسمي�على�كل�مناطقها�المكانية�والمعالم�التاريخية،�مما�جعلها�

تسمية�بلدياتها�،�وهنا�جاء�طرحنا�التالي:�ماهي�األصـول�التسـموية�لبلـديات�البليـدة�����
��المها�الحضارية�؟ومع

�–حـول�تناولنـا���الطـرح��هـذا��على�نجيب�حتى�لدراستها�نقاط�عدة�بوضع�فقمنا
��أهمها:�البليدة�والية�ومعالم�لبلديات�التسموية�ألصول�موضوعا

��.نبذة�تاريخية�جغرافية�موجزة�عن�مدينة�البليدة .1

�arc�gisوالية�البليدة�من�خالل�قاعدة�البيانات��الطوبونيم�في .2
�.البليدة�بلديات�أسماء�معاني .3
�قبائل�األطلس�البليدي.�أسماء .4
�.أسماء�المساجد�العتيقة�بالبليدة .5
�األضرحة.أسماء� .6
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�السبعة.�الورود�مدينة�أبواب�أسماء .7
��.أسماء�القصور�العريقة�بمدينة�البليدة .8
��نبذة�تاريخية�جغرافية�موجزة�عن�مدينة�البليدة: .1

متـر��260وعلى�ارتفـاع��غرب�مدينة�الجزائر�-�كلم�جنوب�48تقع�البليدة�على�بعد�
يحدها�من�الشمال�الجزائر�العاصمة�ومن�الغـرب�تيبـازة����1على�مستوى�سطح�البحر،

ومن�الجنوب�عين�الدفلى�والمدية�ومن�الشرق�البـويرة�وبـومرداس�تقـدر�مسـاحتها�����
بلديـة،�أمـا����25دوائر�وخمسا�وعشرين��10،�تضم�عشرة�2كلم�62،�1478بحوالي�

��2نسمة.��1.002.935):�2008إحصاء(تعداد�السكان�بها�قدر�بحوالي�
لقد�تربعت�والية�البليدة�على�مظاهر�متنوعة�للسطح�من�الجبل�والهضـبة�والسـهل���
باإلضافة�موقعها�الممتاز�فهي�تتوسط�مفترق�طرق�االتصال�بـين�الغـرب�والشـرق����
والجنوب�باإلضافة�إلى�قربها�للعاصمة،�فكانت�القلب�النابض�لسهل�متيجة�وكـل�هـذا���

تلعب�دورا�مهما�في�المبادالت�التجارية�وحركة�السياحة�لمختلف�المواقـع���مكنّها�من�أن
�3المحيطة�بها�كجبال�الشريعة�والشفة�وتمزقيدة�وقرب�الشواطئ�لها.

نالت�مدينة�البليدة�اهتمام�المؤرخين�والرحالة�فقد�سجلوا�إعجابهم�بها�،�و�تضـاربت��
لي�الصالح�سيدي�أحمد�بـن��آرائهم�حول�أصل�تأسيس�المدينة�وتسميتها�ومن�هؤالء�الو

يوسف�الملياني�الذي�خصها�بمقولته�الشهيرة�:''�الناس�سموك�بليدة�وأنا�نسميك�وريـدة��
لقد�أشار�البكري�في�مؤلفاته�لتسمية�البليدة�ومنها�افزرونة�و�قزرونة�ويرجح�أنهـا���4''،

باعهم�تعود�لمدينة�خزرونة�،�كما�أشار�لها�حمدان�خوجة�متحدثا�على��سكان�البليدة�وط
،�وهناك�من�الباحثين�الذين�رجحوا�االمتداد�الروماني�للبليدة�مثل�الرحالـة�االنجليـزي���

الذي�يذكر�أن�البليدة�بنيت�على�أنقاض�مدينـة�رومانيـة�تـدعى�بيـدا�������SHAWشاو�
�BIDAكولونيا� COLONIAولكن�الحلقة�المفقودة�في�هذه�الفرضية�عدم�وجـود�أي����،

��5تمال�غامض�.آثار�تثبت�صحتها�وبقيت�مجرد�اح
لقد�عرفت�البليدة�في�الحقبة�العثمانية�تطورا�وتقدما�ملحوظا�لما�شهدته�من�إنشـاءات��

م،�وبعد�نزول�رجل�من�األندلس�يدعى�1515معمارية�بعدما�كانت�مجرد�دشرة�حوالي�
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سيدي�أحمد�الكبير�وقيامه�ببناء�كوخ�عند�ضفة�واد�الرمان�وتوافد�األندلسيين�المهاجرين�
م�وانضمامهم�للرجل�الصالح�سيدي�احمد�الكبير�جعلها�تتـأثر�بالطـابع���1535إليها�من�

��6األندلسي�والعثماني�وأصبحت�من�أجمل�المدن�في�العهد�العثماني.
أما�التركيبة�السكانية�فقد�عرفت�تنوعا�ملحوظا�في�الماضي�وتألفت�مـن�عناصـر���

ليهود�وبعـض�مـن���مختلفة�مابين�األندلسيين�واألتراك�والكراغلة�والعرب�والميزابين�وا
وحاليا�لم�يبق�لهم�أثر�إالّ�في�بعض�الكلمات�التـي�مازالـت����7القبائل�المجاورة�للمدينة،

��متداولة�في�المجتمع�البليدي�الذي�مازال�محافظا�على�التاريخ�العريق�للمنطقة.
وإذا�جئنا�للحديث�على�مناخ�والية�البليدة�فهو�يخضـع�لمنـاخين�القـاري�بسـبب�����

حيطة�بها�ومناخ�البحر�األبيض�المتوسط�لقربها�من�البحر،�فيخضـع��السالسل�الجبلية�الم
الطقس�لتغيرات�موسمية�مابين�الموسم�البارد�والحار�واعتدال�فصلي�الخريف�والربيع،�

األمطـار�فـي���ومعدل�تسـاقط���°38أما�الفصل�الحار�يكون�جافا�وتصل�الحرارة�إلى�
��8°.�12ودرجة�الحرارة�تكون�حوالي��3ملم�700-�500الفصل�البارد�تصل�إلى�

�arcوالية�البليدة�من�خالل�قاعدة�البيانـات���الطوبونيم�في .2 gisالخريطـة���):

�)01رقم�

حول�والية�البليدة�،�وجـدنا�عـدد����arc�gisمن�خالل�قاعدة�البيانات�الموجودة�لدينا�
ـ��ااسما�يحمل�اسم�141اسما�،�منها��314األسماء�الطوبونيميا�يقدر�بـ� �اواسـم��اعام

مثل�(�جبل،�واد،�عين،�ذراع�،�كاف،�كدية��اجغرافي�اوهذا�االسم�العام�يحمل�كيان�اخاص
�اسما�ال�يحمل�اسم�عـام�لكـن�توجـد�بـه�أسـماء�مركبـة�������173،....الخ)،�ومنها�

قاعدة�البيانات��وجدنا�أن�هناك�أسماء�عديدة�لها�محـددات��لوأثناء�القيام�بالتحليل���ومعقدة،
لكن�نظام�المعلومات�لم�يصنفها�ومثـال�عـن�ذلـك�:�رأس������génériquesجغرافية�
�Rasلحرور� Harourوكذلك��تاال�علـي��9فهو�محدد�جغرافي�أورونيمي��،Tala� Ali�

��.10فهو�محدد�جغرافي�هيدرونيمي
�
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Les�toponymes�avec�basse�

générique�

Les�toponymes�sans�basse�

générique�

141� 173�

��)01رقم��(الخريطة

��

��génériquesأسماء�األماكن�لها�محدد�جغرافي��2�-1

�Toponymes� a� base�

générique�oronymes��

Toponymes� a� base��

générique�

hydronymes��

Toponymes� a� base��

générique�divers�

52� 26� 63�

�



��������	�����ت�و���	��و����ا	����ةا��ل�ا	����ّ���
 

  
145 

 

  

ومن�جملة�الملحوظات�األولية�لقاعدة�البيانات�لوالية�البليدة�نجد�أنها�تفتقـر�المـاكن���
خاصة�بالمياه�وهذا�حسب�تسمية�الطوبونيم�الموجودة�،�بينما�هي�مرتفعة�قليال�بالنسـبة��
للتضاريس�ولكنها�منحصرة�في�الجبال�والكدية�،أما�أسماء�الطوبونيم�التي�تحمل�محـدد��

ظرا�لصغر�مساحة�البليدة�واكتساح�الجانب�العمراني�لهـا�فهـي���متنوع��فهو�المرتفع�ن
�stationعبارة�عن�تجمعات�سكانية�واختلفت�التسمية�مـا�بـين�:�الـدوار�،�المحطـة�����

،الحوش�،�البالد�،�مرابط��القلعة�،�البلدية�،�القبة،�وهذا�إن�دل�على�شـيء�إنمـا�يـدل����
لمدينة�أكثر،�فحين�وجـدنا�أثنـاء���على�أن�سكان�البليدة�منذ�القديم�من�الحضر�واهتموا�با

بحثنا�على�مؤلف�''�طوبونوميا�األطلس�البليدي''�الذي�يؤكد�صاحبه�بأنـه�جمـع�أثنـاء����
تسـعة�أالف�طوبـونيم�لواليـة�البليـدة�مـع�������9000دراسته�الميدانية�على�حـوالي���

�11المتغيرات.
�

�

37%

18%

45%

Les toponymes A basse générique 

Toponymes a base

générique oronymes

Toponymes a base

générique hydronymes

Toponymes a base

générique divers
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��arc�gisحسب�قاعدة�البيانات��génériquesالجغرافي�لغة�المحدد��2�-2

���
��لالورونيم�وإذا�أتينا�إلى�لغة�المحددات�للطوبونيم�في�البليدة�وجدنا�بالنسبة

�المحدد�باللغة�االمازيغية� �المحدد�باللغة�الفرنسية� �المحدد�باللغة�العربية�

00� 02� � 05� �

��للهيدرونيمأما�بالنسبة�

�المحدد�باللغة�االمازيغية� �المحدد�باللغة�الفرنسية� �المحدد�باللغة�العربية�

00� 00� 02� �

��فهي:���للمحددات�المتنوعةأما�بالنسبة�

�المحدد�باللغة�االمازيغية� �المحدد�باللغة�الفرنسية� �المحدد�باللغة�العربية�

00� 05� 05� �

فالنسبة�للمحددات�العامة�للطوبونيم�فهي�باللغة�العربية�والفرنسية�ولكن�إذا�دققنا�فـي��
��Djebelجبـل�تاكورابـت��مثـل:��أسماء�هذه�المحددات�وجدناها�باللغة�االمازيغيـة��

Takourabettوغيرها�من�األمثلة�كثير�ونالحظ�أن�تسمية�المكان�في�البليـدة�كانـت����
�.بين�الهوية�العربية�واالمازيغية�وحتى�التأثير�األجنبي�كان�له�دور�فيها�امزيج
�:معاني�أسماء�بلديات�البليدة .3

تضاربت�الكثير�من�اآلراء�والباحثين�وحتى�المصـادر���أصل�تسمية�البليـدة:��3�-1
البليدة.�في�بعض�المراجع�الحديثـة�يـذكرون�اسـم�كلمـة�"������عن�أصل�التسمية�لكلمة

قزرونة".�حيث�أنها�"�كلمة�رومانية�هي�مدينة�البليدة�حاليا.�أطلق�عليها�العـرب�اسـم���
متيجة.�ثم�عمموا�اسم�المدينة�على�السهل�المتيجي.�حيث�أطلقوا�عليها�فيما�بعـد�سـهل���

راتيجية.�وكذا�الطرقات�التي�.�كما�حرص�الرومان�على�استغالل�المواقع�االست12متيجة"
تسهل�تحركاتهم.�حيث�ان�أحد�الباحثين�الفرنسيين�حاول�إعطاء�هوية�تأسيسية�للمدينـة��

أو����يعد�تصغيرا�لكلمة�بلـدة.��"البليدة"،يروي�الباحثون�أن�اسم�.13تعود�للفترة�الرومانية
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ـ� ال�اسـمها��من�بيدا�كولونيا�(االسم�الروماني�المحتمل،�ومعناه�مستعمرة�المياه)،�واحتم
�القديم�خزرونة�أو�خزرونث،�نسـبة�إلـى�بنـي�خـزرون،�أمـراء�قبيلـة�مغـراوة�������

معروفة�بمدينة�الورود�لكثرة�الورود�والحدائق�فيها�التي�جلبهـا�سـيدي����والبليدةالزناتية.
�.الكبير�المعروف�في�المنطقة�من�اسبانية�االندلس�سابقا

مدينة�الجسور�األربعة�هو�اسم�قـد�يكـون�تحريفـا�أو�����اسم�منطقة�بوعرفة:�3�-2
اشتقاقا�من�"�بوطارفة"�أي�ذو�صاحب�الطارف�وهي�الحبل�ويعود�أصله�الـى�المكـان���
الذي�كان�يتم�فيه�مد�الحبل�لمساعدة�األشخاص�الذين�يريدون�عبور�الـواد�وااللتحـاق���

�بهذه�البلدة�التي�كانت�سابقا�معزولة.

.�خالل�العهـد��1957بلديات�الوالية�ألنها�تأسست�عام��بلدية�بوعرفة�تعتبر�من�أقدم
االستعماري�كانت�تسمى�سيدي�الفضيل�باسم�الولي�الصالح�للمنطقة�وقيل�انه�قدم�مـن��

��14مليانة.
مصدره�أبو�فريك.�اسرية�محلية�من�اسـم���اسم�بوفاريك�اسم�منطقة�بوفاريك:�3�-3

والمنطقة�كانت�معروفـة��فريك�وهو�القمح�المدقوق�الذي�يستعمل�في�تحضير�الشربة.�
بوفاريك�مكان�معروف�وسوق�منذ�عهد�ابن�خلـدون��كما�ان��15يومئذ�بإنتاجها�للحبوب.

يوجد�بها�المطار�العسكري.��سنة�قبل�مجيء�الفرنسيين.�500الذي�ذكرها�في�تاريخه،�
وألن�هذه�المنطقة�كانت�من�أكثر�المدن�التي�عاش�واستقر�الفرنسيون�فيها�أطلق�عليهـا��

�.باريس�الصغيرة�«la�petite�paris»�اسم
يتكـون���"معنى�بوفاريك�(وليس�بو�فاريق)�"الذي�غالبا�ما�ينسب�إليه،�اسم�هذا�المكان

والذي�يترجم�إلى�"رجل،�صـاحب،�سـيد����من:�"بو"،�والتي�تشير�إلى�الملكية،�والحيازة،
تم�فيه�جمـع��مثال:�"بولحية"�الرجل�ذو�اللحية�الكبيرة�".�وبوفاريك�لذلك�البلد�الذي�مالك.�

القمح�المبكر�لمائدة�األغنياء.�ويضيف�أن�هذا�القمـح�كـان�يعـد�غالبـا������القمح�األول،
منذ�أكثـر���"�هناكElliousBocthorكما�ذكر�الباحث�المصري�"إليوسبوكثور"��.بالزبدة

)،�يقول�إن�كلمة�"فـارس"�تنطبـق���1828من�نصف�قرن.�في�قاموسه�العربي�(طبعة�
�.16طريا،�ومحمصا�قليالً�في�الفرن"ال�يزال��على�"القمح
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توصل�دكتور�يدعى�"تريغو"�وهو��1936بوفاريك�بلد�"�اورونجينا"�و"الزالبية".�ففي�
طبيب�صيدلي�اسباني�استقر�ببوفاريك�الى�طريقة�تحضـير�اورونجينـا�(نـار�أنجينـا�����
باالسبانية).�من�عصير�ولب�البرتقال.�وعرفت�لحظات�مجدها�في�الجزائر�كمـا�فـي���

ج�وال�تزال�تسوق.�واما�"�الزالبية"�أشهر�التفاسير�التي�تجري�على�افواه�النـاس��الخار
أشهرها�يرجعها�لتاجر�الفطائر�من�مدينة�غرناطة�او�من�غيرها�كان�قد�أفسـد�عجينـة���
لصنع�كعكة�ويكون�قد�صاح�"�زلة�بي"�أي�أخطأت�ورمى�بالعجينة�في�الزيت�فأعطـت��

�قرمشة.هذه�الحلوى�لون�الزيت.�مشربة�بالعسل�وم
-�روفيقـو�"سـافاري�دوق���كانت�البلديـة�تحمـل�اسـم����اسم�منطقة�بوقرة:�3�-4

Rovigoوال�يزال�مسجال�في�ناصية�المحطة�القديمة.�"روفيقو"�الذي�شـغل�منصـب���"
يحيـث�امتلـك�المعمـر�����ابان�العهد�االمبراطـور��1814و�1810وزير�الشرطة�من�

للحمضيات�قبـل�تأسـيس�البلديـة����الفرنسي�جميع�األراضي�الفالحية�واسسوا�تعاونية�
وبعد�االستقالل�اتخذت�البلدية�اسم�بـوقرة�تخليـدا����وكانت�تحت�اسم�حمضيات�روفيقو.

�.17لذكرى�عقيد�الوالية�الرابعة�التاريخية.�وكان�اسمه�الحقيقي�احمد�بن�العربي�بوقرة

كانت�تابعة�للعاصمة�الى�غايـة�التقسـيم�االداري����اسم�منطقة�أوالد�سالمة:�3�-5
�اسم�قبيلة�أمازيغية�تنتمي�لعرش�بني�موسى�(أي�من�ساللة�سالمة)..1991

هو�منطقة�سياحية�بامتياز.�والتـي�ربمـا�كانـت�����اسم�منطقة�حمام�ملوان:�3�-6
موطن�قبيلة�مسرى�في�عهد�العثمانيين�الذين�تعرضوا�للتشتيت�من�طرف�المسـتوطنين��

مشهور.�يأتيه�الـزوار�طيلـة���الفرنسيين.��كما�تحتوي�البلدية�على�حمام�معدني�عالجي�
أيام�السنة.�وبالنسبة�للتسمية�هناك�قول�يقول�ان�باي�تلك�الفترة�العثمانية�كانت�له�بنـت��
مريضة�وعندما�استحمت�في�حفرة�موحلة�حيث�تلتقي�مياه�العديد�من�الوديـان�شـفيت���

او��على�الفور�واستعادت�نضارتها�(الوانها).�ومن�ذلك�جاء�التلميح�الى�األلوان�(ملـوان�
�18ملون).

استفادت�من�موقع�جغرافي�غير�البعيد�عـن�بوفاريـك����اسم�منطقة�بوينان:�3�-7
واألربعاء.�تتمتع�بالمنتجات�الفالحية�من�األشجار�المثمرة�ونباتات�التـزيين.�يقـال�ان���



��������	�����ت�و���	��و����ا	����ةا��ل�ا	����ّ���
 

  
149 

 

  

بوينان�من�الكلمة�األمازيغية�معناها�(ينان�=�قالوا)،�"�أما�نطـق�بوعينـان�فهـو����كلمة�
اسم�بوينان�من�(بو�العينين)�وهو�كنية�لولي�المدينة�حيث�يقـع��يرجعون��مستحدث.�حيث

�19ضريحه�في�المكان�المسمى�واد�الحد".

:�عندما�احتل�الجيش�الفرنسي�أراضي�البلدية�في�السنوات�االولى�وفي�رواية�أخرى
وبالخصوص�عند�مجيء�المعمرين�اإلسبان،�الذين�وجدوا�أراضـيها�خصـبة�للغايـة����

وهـي�كلمـة����buenoهشوا�وأخذوا�يرددون�كلمة�(بوينـو)�وصالحة�لكل�الزراعات�اند
�.إسبانية�معناها�جيد�ومليح،�ومنها�اتخذت�المدينة�اسما�لها

الـى�اسـم���20كلم�ويعود�اسـمها���30تبعد�عن�العاصمة��اسم�منطقة�الشبلي:�3�-8
القبيلة�ذات�األصول�االمازيغية�التي�كانت�تتربع�على�هذه�األراضـي�المركزيـة�فـي����

هذه�القبيلة�"�أوالد�شيل"�ذوي�األصول�االمازيغيـة�يحكـى�ان�الـداي����المتيجة.�تراب�
الحسين�استنجد�بهم�للدفاع�عن�السواحل�ضد�الغزوات�البرتغالية�واالسبانية�والفرنسـية.��

�وهو�ما�استحقوا�عليه�االعفاء�من�دفع�الضرائب.

تعني�"المعركة"�او�هي�تحريـف�لكلمـة�"العفريـت".�����العفرون:�اسم�منطقة�3�-9
بعض�السكان�فان�تسمية�"العفرون"�التي�تعني�المعركـة�تعـود�الـى�العهـد������وحسب

العثماني.�وهي�الفترة�التي�كان�فيها�أهالي�المنطقة�المغاوير�يشنون�المعارك�للدفاع�عن�
عفريت"�أي�الداهية�الـذي�يمكـن�ان���“ترابهم.�والبعض�يرى�ان�هذا�االسم�تحريف�ل�

كما�ذكـر�مـراد���21لى�الروح�القتالية�لسكانه.تكون�قوته�ودهاؤه�خصلة�حميدة�لإلشارة�ا
التي�معناها��"افرون"مسيكة�ان�أصل�التسمية�لكلمة�العفرون�قد�يعود�الى�كلمة�امازيغية�

.يتواجد�في�بلدية�العفرون�منبع�سيدي�زغايمي�22الغار.�ايفر�وافرون�ثم�تحولت�عفرون
ت�التـي�تـأتي���الولي�الصالح�للمدينة.�وكان�مزارا�جدا�في�السابق�من�طرف�العـائال�

بالتزود�والبركة.�ولم�يعد�يرى�اليوم�بعد�دفنه�بسبب�بنـاء�حـي�السـكن�االجتمـاعي�����
�التساهمي.

أبنـاء���حسـب�-�واجـر�وهي�تسمية�منحوتة�خطا�من��اسم�منطقة�واد�جر:�3�-10
سابقا�كانت�عبارة�عن�دوار�تابع�للعفرون�والتي�كانت�بدورها�تابعة�لألصـنام��-�المنطقة
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ضم�تجمعيين�سكنيين�هما�"سي�الهاشم�و"المعايف"�الواقـع�علـى���(الشلف�حاليا).�كما�ت
�23أطلقوا�عليها�التسمية�الى�اسم�نسبة�الى�الواد�الموجود�بها.�مشارف�مقر�البلدية.

اخذت�البلدية�اسمها�من�وجود�سوق�اسـبوعي�كبيـر����االربعاء:�اسم�منطقة�3�-11
ربعاء�الى�وجـود�قبيلـة���بها�كان�يقام�كل�يوم�اربعاء.�وهناك�تفسير�اخر�ينسب�اسم�األ

تحمل�اسم�اربعاء�سيدي�ناصر�وشيخها�الذي�كان�يعلم�الفقه�فـي�زاويـة�بنيـت�فـي�����
ويعود�أصل�بعض�تسميات�االحياء�يمكن�الى�أسماء�مالكيهـا.�شـان�دوار����24الموقع.

سيدي�خير�الدين�حيث�وجدت�يومئذ�زاوية�مشهورة�بناها�هذا�الولي�الصالح�الذي�تبرع�
�بأراضيه�لها.

"يعـيش��أوالدي�عيش�سميت�بهذا�االسم�نسبة�ل�أوالد�يعيش:�اسم�منطقة��3�-12

والعيشي�الذين�دخولها�مع�الفتوحات�االسالمية�واصلهم�من�ساقية�الذهب�مثـل��"�عاشور
بني�صالح.�كما�يقال�حسب�بعض�الروايات�انها�تعود�إلى�قبيلة�قيل�إنها�من�بني�خليـل��

من�االدارسة،�وقيل�من�زناتـة�وهـو����وقيل�من�األدارسة،�وقيل�من�بني�ميصرا.�(قيل
كانت�سابقا�قرية�تابعة�لبلدية�البليدة�تحمل�اسم�"دالماسي"�وهـو�اسـم����.1القول�األرجح)

�الماريشال�الفرنسي�"�سولت�دوق�دالماسي".

لوال�الذكرى�التي�تركها�أحـد��"بقالم".�كان�اسمها�العتيق��اسم�منطقة�مفتاح:�3�-13
أبنائها.�بطل�حرب�التحرير�الوطني.�بفضل�شجاعته�وبطولته�فان�مـن�كـان�يـدعى����

.�التي�كـان��25قد�ترك�وراءه�هالة�من�االعجاب�غداة�االستقالل�على�هذه�البلدة�"مفتاح"
والشـهيد�مفتـاح���"�الفونس�ريفي".�باسم�أحد�جنراالته��1856االستعمار�قد�سماها�عام�

                                                           
.�1970في�مقابلة�مع�السيد�يوسف�اوراقي.�مختص�في�ذاكرة�البليدة.�بدا�البحث�منـذ�عـام����-1

المنار�في�وسط�البليدة�امام�سـاحة��عاما.�في�حديث�مطول�تم�اجراءه�في�مقر�جمعية��84صاحب�
التوت�(ساحة�اول�نوفمبر).�له�العديد�من�تسجيالت�على�قنوات�االعالم�والتلفزيون.�يحمل�معـه��
الكثير�من�الصور�العتيقة�والكتابات�حول�االثار�والمعالم�والمناطق�بالبليدة.�تم�اجراء�المقابلة�شهر�

��.2020سبتمبر�
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.�و"مفتاح"�كنية�أطلقها�عليه�رفاقه�في�الكفاح�ألنه�كان�"�كحشوش�السعيد"لحقيقي�اسمه�ا
�26دائما�مستعدا�للقيام�بمهمة�الفاتح�للطريق.

اسمها�األمازيغي�شريعث،�وتعني�بتمازيغـت�الممـر���شريعة:�اسم�منطقة��3�-14
ـ� لى�الجبلي�الواسع،�أو�مكان�إصدار�أحكام�القاضي�وفق�الشريعة�اإلسالمية،�داخل�مص

حيث�يحكى�ان�عالما�كان�يدعى�عبد�الحميـد�العثمـاني.�كـان�����.صغير�يسمى�الشّرعة
يجلس�للقضاء�في�المكان�ويستقبل�القبائل�المحلية�بني�مراد�وبني�صالح�وبني�مسـعود��

�27ليفصل�في�نزاعاتهم..�والغالي

قبيلـة���قبل�االحتالل�االستعماري�كان�يقطن�المنطقـة��اسم�منطقة�موزاية:�3�-15
امازيغية�استقرت�بين�العفرون.�شفة�والحطاطبة�مع�والية�المدية�جنوبا.�وفي�الشـمال��

"�ثـم��ثالـة�اوزار�والية�تيبازة.�اسم�موزاية�مستمد�من�السكان�األهالي�الذين�سـموها�"�
تحولت�الى�موزايـة�علـى����يوالت�الشالل.وتعني�عين�الجذر�او�عين�"تاالموزاكاسترا"

�28لسان�المعمرين.

تستمد�اسمها�من�الوادي�الذي�يخترقها�ومـن��اسم�منطقة�شفة�او�الشفاء:��3�-16
وجود�مركز�عالج�أقيم�على�مرتفعات�المدينة�لجنود�جيش�األمير�عبد�القـادر.�كانـت���

"�ابان�االسـتعمار��لخروبعن�دوار�ريفي�معزول�يحمل�اسم�"ا�عبارة�القرية�في�األصل
�29خروب.الفرنسي�وهذا�بسبب�وجود�كثرة�من�أشجار�ال

اسم�واد�العاليق.�يعود�حسب�سكان�المنطقة�الـى��اسم�منطقة�واد�العاليق:��3�-17
على�طول�الوادي�او�العليق�الموجود�في�الميـاه��أحد�أنواع�التوت�البري)�وجود�العليق�(

�30االسنة.

يقال�كلمة�أتـامو��تستمد�اسمها�من�قبيلة�بني�تامو.�واسم�منطقة�بني�تامو:��3�-18
اول�من�سكنوا�البقاع.�وقد�قدموا�مـن�محطـة�"تـامو�����31.باألمازيغيةتعني�كومة�التبن�

تلعسة"�قرية�ال�تبعد�كثيرا�عن�البلدية�الساحلية�تنس�(التابعة�لواليـة�شـلف).�والمكـان����
اليوم�يسمى�أبو�الحسن.�واهل�المنطقة�يقولون�بان�ثالثة�رجال�قدموا�من�"تامو�تلعسـة".��
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ي�هذه�المنطقة�التي�بدت�لهم�مناسبة�بـالنظر��ذهبوا�للبحث�عن�مكان�للعيش�فيه�فحلوا�ف
�الى�وجود�نقاط�مياه�فاستقروا�بها.

كل�ما�تحصلنا�عليه�عن�أصل�التسمية�حسب�مـراد���ني�مراد:باسم�منطقة��3�-19
�مسيكة�يعود�لشخص�"مراد".�وبعده�جاءت�الساللة�لكلمة�"بني"�أي�"أوالد�مراد".

رواية�مراد�مسـيكة�الـى���يعود�سبب�التسمية�حسب��اسم�منطقة�صوحان:�3�-20
كمـا�ان���32تسمية�امازيغية.�وان�أصل�التسمية�غير�معروف�من�طرف�سكان�المنطقة.

،�تيزي�بوخميسة،�أوالد�بكير،�أوالد�ة،�كشابريترسنأصل�ساكنيها�فأسماؤهم�تعود�الى�(
�مسعود،�أسامر،�بوزيد، �أوالد �سـعدة��أوالد�ورتان،�تاال�ونيت،ڨتا�تاشت،�ساكاموظين،

��33تازوراخت،�سيدي�ناصر،�مزيان).�درامين،�أمشاش،�توسل،�تيكفينين،وادفل،��بني
�

(الصـومعة�جمـع����نسبة�إلـى�صـومعة�المسـجد.����صومعة:اسم�منطقة��3�-21
�34صوامع).�مسجد�الصومعة�هو�مسجد�عتيق�والذي�كان�كنيسة�ثم�تحول�الى�مسجد.

لـ�دائرة�مفتاح.�هي�إحدى�بلديات�والية�البليدة�وتتبع�الجبابرة:�اسم�منطقة��3�-22
كم�من�مقر�الوالية�وتبعد�عن�الجزائر�العاصـمة���50تقع�في�الشمال�الشرقي�على�بعد�

�ويقال�ان�أصل�التسمية�من�قبيلة�الجبابرة.�.كم37حوالي�

هي�إحدى�بلديات�والية�البليدة�التابعـة�لــدائرة���اسم�منطقة�عين�الرمانة:��3�-23
تفعة�قليال�تحدها�من�الشرق�بلدية�شـفة��موزاية.�هي�عبارة�عن�بلدية�تقع�في�هضبة�مر

تستمد��.ومن�الشمال�بلدية�موزاية�ومن�الغرب�بلدية�العفرون�ومن�الجنوب�والية�المدية
�تسميتها�من�وجود�عين�محاذية�لشجرة�رمان�تتربع�على�بستان�في�مدخل�القرية.

هي�إحدى�بلـديات�واليـة�البليـدة�التابعـة�لــدائرة�������اسم�منطقة�قرواو:�3�-24
كم��07ريك.�تقع�في�الجهة�الجنوبية�لسهل�متيجة�بمحاذاة�األطلس�البليدي�على�بعد�بوفا

وتضـم���2كم18.00كلم�جنوب�مقر�الدائرة�ومساحتها��08شرقا�مقر�والية�البليدة�وب�
لم�نحصـل�علـى����.مركز�سيدي�عيسى.�هناك�ملحق�إداري�على�مستوى�سيدي�عيسى

أسماء�الساكنة��ضمكن�ان�نذكر�بعمعلومات�عن�أصل�التسمية�في�حدود�البحث.�لكن�ي
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موسـى��سـيدي���ميـزاب،�تاال��عيسى،�حرازة،سيدي��مزارع،��4مشظوفة،�:��35وهم
��تافـات�تـاال�ن���ونـزار،�تـاال���ة،ڨالشواطرية،�التكارية،�الحواجية،�الدرابليـة،�زمـا��

�ذراع�أسكار.�يزرا،حجر��عيسى،�تيخوباي،تاال��تيوريرين،

من�اسم�لقبيلة�بني�خليـل�(أي�سـاللة����أصل�التسمية�اسم�منطقة�بن�خليل:�3�-25
تستمد�اسمها�من�اسم�قبيلة�بن�خليل�الذين�هم�أقدم�من�سكن�المنطقـة�بوقـت�����36خليل)

طويل�قبل�مجيء�العثمانيين�الذين�تركوا�اثارا�تتمثل�في�القصر�المعـروف�"دار�البـاي���
يعتبر�عرش�بني�خليل�من�األعـراش��37محي�الدين"�الذي�اعتبر�يومئذ�بمثابة�معلم�كبير.

التاريخية�بمتيجة،�ينسبهم�ابن�خلدون�إلى�قبيلة�صنهاجة�األمازيغية�التاريخيـة،�يرجـع���
أمـراء���مجيءأصولهم�إلى�شرق�تيطري،�ومن�الممكن�أن�يكونوا�قد�سكنوا�متيجة�بعد�

��.م�10الزيريين�إلى�المنطقة�في�القرن�
�:38أسماء�قبائل�االطلس�البليدي .4

�.قبيلة)�17(وتتكون�من��السوماتةقبيلة� ��
�قبائل).�09قبيلة�بني�مسعود�(تتكون�من� ��
�قبيلة).�12قبيلة�بني�صالح�(تتكون�من� ��
�قبيلة).�14قبيلة�بني�ميسرا�(تتكون�من� ��
�قبائل).�07قبيلة�الغالويين�(تتكون�من� ��
�قبائل).�05قبيلة�شيخ�شيوخ�فروخة�(تتكون�من� ��
�أسماء�المساجد�العتيقة�بالبليدة: .5

بمدينة�البليدة�العديد�من�المعالم�األثرية�التي�لها�قيمة�تاريخيـة�نفيسـة�منهـا�����توجد
مسجدا�"ابن�سعدون"�و"الحنفي�اسطنبولي"�اللذان�يعدان�من�أقدم�أماكن�العبادة�بالمنطقـة��
والمصنفان�ضمن�قائمة�المساجد�األثرية�بالوالية،�في�انتظار�الموافقة�علـى�تصـنيفهما���

هيكالن�الدينيان�في�قلب�مدينة�الورود�وتحديدا�داخـل�أحيائهـا���وطنيا.�ويتموقع�هذان�ال
�39."العتيقة�الضيقة�وهما�قريبان�من�السوق�الشعبية�"السويقة
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يعد�مسجد�بن�سعدون�بوسط�مدينـة�البليـدة����مسجد�بن�سعدون�بن�بابا�علي:�5�-1
انجازه�إلـى��من�المعالم�التاريخية�والدينية�التي�تزخر�بها�هذه�الوالية،�بحيث�يعود�تاريخ�

القرن�السادس�عشر�ميالدي.�ويحمل�اسم�صاحبه�الذي�شيده�وهو�الشيخ�بن�سعدون�بن�
محمد�بن�بابا�علي،�وتذكر�الروايات�التاريخية�المتداولة�حسب�نفـس�المصـدر�فـإن����
��المرحوم�بن�سعدون�كانت�له�زوجة�صالحة�لم�ينجب�معهـا�أطفـاال�حتـى�يرثوهمـا����

ا�الذهبية�والفضية�ليصنع�منها�هدية�نفيسة�يقـدمها��ما�أن�تقرضه�حليه�افطلب�منها�يوم
تعمل�لحسابها�أبد�الدهر،�لكن�مرت�األيـام�واألعـوام�وزوجتـه�������لها�لتبقى�هذه�الهدية

تسأله�عن�تلك�الهدية،�إلى�أن�أخذها�إلى�مكان�وسط�المدينة،�وأشار�إلى�المسجد،�وقـال��
ين�التي�ستبقى�صدقة�جاريـة��لها�"بأن�هديتك�أنجز�بها�هذا�المسجد�ومن�حوله�من�الدكاك

��.40تعمل�لصالحنا�إلى�يوم�الدين"
يحمل�اسم�اإلمام�المرحوم�"مصـطفى�اسـطنبولي"����"الحنفي"�التركي:�.�مسجد5�-2

ميالدية�من�طرف�العثمانيين�ألداء�الصالة�وفقـا�للمـذهب�الحنفـي�����1750فبني�سنة�
من�المذهب�الحنفـي����41.ليتحول�حاليا�إلى�المذهب�المالكي�المنتشر�في�المغرب�العربي

��.��إلى�المذهب�المالكي�حاليا�17في�القرن�الـ�

في�حديث�عن�ذاكرة�البليدة.�ان�للبليدة�أربعة�مساجد��42أضاف�السيد�يوسف�اوراقي
��عتيقة�ذكرها�على�التوالي:

�جامع�سيد�احمد�الكبير.�اعتمد�المذهب�المالكي. ��
�الحنفي.جامع�بابا�محمد�(موجود�في�باب�الجزائر).�اعتمد�المذهب� ��
�جامع�بن�سعدون�(متواجد�في�قلب�السوق).�اعتمد�المذهب�المالكي. ��
�جامع�الحنفي�(جامع�الترك).�اعتمد�المذهب�الحنفي. ��

لكن�اليوم�كل�المساجد�تعتمد�المذهب�المالكي�في�كل�البليدة�والجزائر�حسب�اعتمـاد��
فرنسا�للبليـدة���وزارة�الشؤون�الدينية.�وفي�رواية�اضافها�السيد�اوراقي�انه�عند�احتالل

لجنودهم��احولوا�جامع�سيد�احمد�الكبير�الى�كنيسة.�اما�جامع�باب�محمد�جعلوه�معسكر
��ليستقروا�فيه.
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�أسماء�االضرحة: .6
تجمع�معظـم����كان�عالما�ومهندس�ري:��.�ضريح�الولي�الصالح�سيدي�الكبير6�-1

الفعلـي��الروايات�التي�تتداولها�المصـادر�والـذاكرة�المتـواترة�علـى�أن�الوجـود������
وهو�القرن�الـذي����كان�مع�العقد�الثالث�من�القرن�السادس�عشر�الميالدي�لبليدةا��لمدينة

سـوى��وصل�فيه�العالمة�أحمد�سيدي�الكبير�إلى�المنطقة�التي�لم�يكن�يتواجد�بها�آنذاك�
وكانت�تقيم���وكان�أبرزها�وأشهرها�قبيلة�أوالد�سلطان��بعض�القبائل�العربية�والبربرية
وقد�آزر�أوالد�سلطان�هذا�الوافد�إلـيهم�مـن�األنـدلس�����بما�يعرف�اليوم�بحي�الدويرات

وقد�تعزز���وساعدوه�على�إقامة�مجمع�للوافدين�معه�في�المكان�المعروف�بوادي�الرمان
وبـدأت����د�ذلك�وبرزوا�بإمرة�سيدي�الكبير�كمجتمع�منظم�ومتحضروجود�األندلسيين�بع

تظهر�النواة�األولى�لمدينة�البليدة�الحالية�حول�مسجد�سيدي�الكبير�الذي�شيد�بساحة�أول�
ونشأت�من�حول�المسجد�مرافق���نوفمبر،�أو�ساحة�التوت،�غير�بعيد�عن�مسجد�الكوثر

��.��43والحمام�وغيرها�أخرى�كانت�ضرورية�لحياة�سكان�المدينة�كالفرن
كما�ذكرت�روايات�أخرى�انه"�بفضل�مجيء�االندلسيين�أنشئت�مدن�جديـدة�منهـا���

.وجلب�االندلسيون�معهم�ثقافة�التشجير.�كان�من�أشهرها�البرتقال�التي�سـميت��44البليدة"
��.45"�شجرة�الفاكهة�الذهبية"

يعتبر�ضريح�سيدي�يعقوب�الشـريف���ضريح�الولي�الصالح�سيدي�يعقوب:�.6�-2
المكـان�فـي����البليـدة.�وكـان��من�المعالم�التاريخية�التي�تحكي�جزءا�من�تاريخ�والية�

�bois("�الغابـة�المقدسـة��“�الماضي�عبارة�عن�غابة�يطلق�على�تسميتها�ب sacré(.�
ان�سـيدي���ىويـرو��.لجمالهاكانت�تتخذها�القوافل�المسافرة�كمكان�للراحة�نظرا��ثحي

�للمـيالد��1499جاء�من�مراكش�من�المغرب�والذي�ولد�في�األنـدلس�سـنة���46يعقوب،
بالمكان�أين�يلتقـي�واد�سـيدي����ومر�واثناء�سفره�وأداء�مناسك�الحج�جاء�من�المغرب

حيث�اقام�الخيم�بواسطة�أعمـدة�خشـبية����.الكبير�بوادي�بوعرفة�وهنا�حدثت�األسطورة
شهر�عديدة�من�أداء�مناسك�الحـج.��أصلها�من�شجر�الزيتون�البري.�وعند�عودتهم�بعد�أ

أرسل�سيدي�يعقوب�عند�اقترابه�من�مشارف�والية�البليدة�شخصين�من�اتباعه�لمعاينـة��
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فيه�اول�ما�وصلوا.�فوجدوا�االخشاب�تحولت�الـى�غابـة�أشـجار�����االمكان�الذين�حطو
الزيتون�البري�في�المكان�الذي�نصبوا�خيمهم�عند�الذهاب�الى�الحـج.�ذكـر�يوسـف����

��ن�سيدي�يعقوب�توفي�في�نفس�المكان�حيث�أقيم�له�ضريح�اليزال�الى�اليوم.اوراقي�ا
�)��02رقم��(الخريطةأسماء�أبواب�مدينة�الورود�السبعة� .7

.�احتل�الجيش�الفرنسي�المدينة�وتحصـن�فـي�القلعـة.�لكـن�����1839فيفري��7في�
هجمات�البليديين�تواصلت.�حينها�قررت�السلطات�العسكرية�للمدينـة�حمايـة�نفسـها����

.�47أبـواب��7أمتار�مـع��4و�3واقامت�حول�المدينة�اسوارا�بالطوب�الطيني�ترتفع�بين�
بأسوار�من�الحجـر.���1846تعرض�السور�الى�التلف�بسبب�الحرب.�تم�تعويضه�عام�

تم�اسـقاط�االسـوار����1926وفي�عام��تخترقه�أبواب�ويقع�ابعد�من�خط�االسوار�القدية.
��المدينة�نحو�الشمال�الغربي.وتعويضها�بشوارع�محيطة.�وبهذا�أمكن�توسع�

.األبواب�كانت�مصنوعة�من�خشب،�ذات�شكل�مقـوس��48ويقول�بن�يوسف�أوراغي
ووضع�نظام�حراسة�خاص�بها،�تفتح�مع�طلوع�الفجر�وتغلق�وقت�المغرب�عدا�أكبـر��

يغلق�استثناء�مع�أذان�صالة�العشاء�النتظـار�����األبواب�وأوسعها�هو�"باب�الدزاير"�الذي
ادمين�من�العاصمة�نظرا�لبعد�الطريق،�ليسد�بوضع�دفتين�من�خشب�وقفل�المسافرين�الق

"زكروم"�من�حديد،�إن�الحارس�الكبير�الذي�يحمل�مفاتيح�الباب�الرئيسي�ينادي�نصـف��
ساعة�قبل�أن�يحين�موعد�إغالقه�في�أرجاء�المدينة�علـى�طريقـة�"التبـراح"�ويقـول�����

غير�سكانها،�أما�من�تأخر�في�الدخول�المدينة�من����الباب"�ليخرج�الغرباء�عن…�"الباب
إلى�المدينة�وخالف�النظام�المعمول�به،�فمهما�كانت�ظروفه،�فما�عليه�غير�قضاء�الليلـة��
كاملة�والنوم�جنبا�إلى�جنب�مع�نعوش�الموتى�إلى�غاية�بزوغ�فجر�اليوم�الموالي�والتي�

���.كانت�توضع�بدار�الحبوس�التابعة�لجامع�باب�محمد�المقابل
هو�الباب�الرئيسي�ويقع�بمدخل�البليدة�الشرقي�وسمي�كذلك�ألنه��ائر:باب�الجز .1

يطل�على�الطريق�المؤدي�إلى�الجزائر�العاصمة،�ويعد�أكبر�األبواب،�يقع�بالقرب�منـه��
ويـدخل�منـه����.1840جامع�بابا�محمد�الذي�حوله�الفرنسيون�إلى�ثكنة�للمشـاة�سـنة���

��القادمون�من�العاصمة.
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يقع�في�الجهة�الشمالية�يدخل�منه�القادمون�من�محافظة�وهـران���باب�السبت: .2
��ويقام�فيه�سوق�تقليدي�كّل�يوم�سبت.��

يقع�في�الطريق�المؤدي�لبلدية�بوعرفة.�وتعود�تسميته�نسبة�إلـى���باب�القصبة: .3
��نبات�قصب�الحر،�والمنتشر�في�المنطقة.

عليـه�األتـراك���يقع�في�الجنوب�الشرقي�لمدينة�البليدة.�وأطلق��باب�الخويجة: .4
اسم�الكويجة،�وتعني�الباب�الصغير.�وفي�رواية�أخرى�تعني�بـاب�السـر�للطـوارئ.����
وربما�تعود�التسمية�حسب�روايات�اخرى�الى�تصغير�لكلمة�خـوخ�النتشـار�أشـجار����

��فاكهة�الخوخ�في�ربوع�أرض�البليدة�المعروفة�بخصوبتها.
د�المقبرة�المحاذية�له�يقع�في�الجهة�الغربية�للمدينة.�حيث�ان�وجو�باب�القبور: .5

��أكسبه�هذه�التسمية.��
وسمي�نسبة�إلى�زاوية�الولي�الصـالح���ويقع�في�الشمال�الشرقي.�باب�الزاوية: .6

��سيدي�مجبر.��
يقع�في�الجهة�الجنوبية�لمدينة�البليدة.�يقود�السياح�إلـى�المنـاطق����باب�الرحبة: .7

بـوب�والزيـوت���بهذا�االسم�نسبة�لبـاب�سـوق�الح���المحافظة.�يعرفالطبيعية�خارج�
"بـاب�الرحبـة"���والمواشي.�وفي�رواية�أخرى�حسب�الساكنة�هناك.�ربما�تعود�التسمية�

نسبة�لمساحة�واسعة�تقام�فيها�االحتفاالت�أو�ما�يسمى�بالرحابة�أو�الرحبة�فـي�اللهجـة���
�.الشعبية�الجزائرية
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��02الخريطة�رقم�

��أسماء�القصور�العريقة�بمدينة�البليدة: .8

والذي�يرمز�اسمه�إلى�إحدى�بنات�الداي�حسين،�الذي�اهـدي��قصر�عزيزة:����8�-1
له�قصرين�بعد�زواجها�من�باي�قسنطينة،�األول�في�القصبة�والثاني�في�البليـدة،�لكـن���
عزيزة�عشقت�قصرها�في�البليدة�الذي�يقال�إنها�بقيت�فيه�الى�أن�ماتت�وانتقلـت�الـى���

لتواجـد�العثمـاني�بـالجزائر����يذكر�بأن�تاريخ�بناء�قصر�عزيزة�يعود�لفترة�ا.رحمة�اهللا
حيث�قام�الداي�حسين�ببناء�قصرين�البنته�عزيزة�بعـد�زواجهـا����1797وبالتحديد�سنة�

��.من�باي�قسنطينة�األول�في�القصبة�بالجزائر�العاصمة�والثاني�في�بني�تامو�بالبليدة
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تقع�دار�عابد�في�وسط�مدينة�البليدة.�بحي�بـاب�السـبت�حاليـا.����دار�عابد:��8�-2
�49سمية�الى�عابد�العائلة�التي�تملك�الدار�حاليا.وتعود�الت

دار�عزيـزة�ودار�عابـد".�فيعتقـد�ان����“أما�بالنسبة�للتخطيط�العمراني�الخـاص�ب��
لتخطيطهما�تأثيرا�على�البيت�العربي�اإلسالمي�من�حيث�اخذ�هذا�األخير�لما�يتالءم�مع�

��50حياة�المسلمين�الدينية�واالجتماعية.
��خاتمة:

تتضمن�خالصة�هذا�البحث�عرض�أهم�نتائج�اإلحصاءات�التي�تم�استقصاؤها�مـن��
لواليـة���)،�التي�تحمل�مجموعة�أسماء�األماكن�الطوبونيميـة�ArcGISقاعدة�البيانات�(

إمكانية�تحقيق�العديد�من�النتائج�فيما�يتعلق�باسـتخدامات�أسـماء����ذلك،�وقد�أتاح�البليدة
عـن�طريـق���من�خالل�إجراء�دراسات�استقصائية�والمواقع�الجغرافية.�للوهلة�األولى،�

�.وأصولها�المناطق�(البلديات)�والمعالماألسماء��لمعرفة�المتعلقةالمقابالت�
التي�تحكمهـا�المراسـيم����وتعمل�على�توحيد�أسماء�األماكن�هناك�هيئة�رسمية�تدير

تحدد�شروط�اعتماد�أو�إلغـاء�أسـماء����،2014يناير��5وآخرها�في��المتتالية،الرئاسية�
هذا�الحكم�بعـد�االسـتقالل،�محـو�األثـر������المؤسسات�واألماكن�والمباني�العامة.�يقر

مـن���سـيادة�االستعماري�من�خالل�إنشاء�تسمية�جديدة�تعكس�استقالل�البالد�واستعادة�ال
��زائريين.قبل�الج

تم�جمع�األسماء�الخاصة�باألماكن�بعناية�عن�طريق�الوسـائل�الشـفوية�والكتابيـة����
التي�تحصلنا�عليها�من�السلطات�المحلية�وكذا�اعيان�مدينة�البليدة��والصور�الفوتوغرافية

األمـاكن��تمثالت�استخدامات�أسـماء��المقابالت�والتعرف�من�خاللها�على�عن�طريق�
مختلف�الـذين��المتقدم�لحسب�فئات�مختارة�من�العمر�وذلك��،تيقةوكذا�أسماء�المعالم�الع

�األصليين.يعيشون�في�أماكن�جديدة�للسكان�
بلديـة���25بداية�من�أسـماء�البلـديات���ولوحظت�عدة�نتائج�في�هذا�البحث�وصنفت�

إلـى���والية�البليـدة�على�مستوى��البلدياتأشارت�الدراسات�االستطالعية�ألسماء�حيث�
الى�االحـتالل���،التسمية�حسب�كرونولوجية�تاريخ�البليدة�قبل�التواجد�العثمانيالتنوع�في�
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الفرنسي�ثم�عملية�تغيير�أسماء�المناطق�والبلديات�بعد�االستقالل�التـي�تحمـل�أسـماء����
اللهجـات�واللغـات�مـن�بينهـا�����توجد�األسماء�مزيج�مـن��كما��،فرنسية�الى�جزائرية

بنـي���،بني�مراد�،لى�الساللة�مثل:�(بني�تاموكما�ان�بعض�األسماء�ترمز�ا�،االمازيغية
وبعضها�يحمل�األسماء�الهيدرونيميـة���،..)�،بو�فاريك�،أوالد�سالمة�،أوالد�يعيش�،خليل
�...).،واد�العاليق�،(�واد�جر�:�مثل

في�الالفتات�واألماكن�وكذا�عنـد��القديمة�محفوظة��واألماكن�ظلت�األسماء�الجغرافية
تمثلت�في�االضرحة�وابـواب�مدينـة���،�واستعماالتها�اليوميةالناطقة�المحلية�من�السكان�

وكذا�القصور�وان�كانت�في�حالة�سيئة�تحتاج�الى�ترميم�وإعادة�االعتبار��،البليدة�السبعة
��للموروث�الثقافي�والتاريخي�والمكاني�من�خالل�األسماء�المحفوظة�في�الذاكرة.
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�الجغرافيـة�ال�ريب�في�أن�تركيز�االهتمام�على�دراسـة�المعـالم���ملخص:����

واألودية�،�وأسماء�الجبال،�التي�تتجلى�في�أسماء�القبائل�والعروش�؛أسماء�األماكنو
ومختلـف��،�والمـدن�والشـوارع��،��واألضـرحة�،�أو�أسماء�األحياء،�والتّضاريس

يؤدي�إلى�إماطة�اللثام�عن�جملة�من�القضايا�والعناصـر�التـي����؛�الفضاءات�الدينية
حيث�إن�المكان�يخفي�مجموعة�مـن��،�نة�معينةرسخت�في�ذهن�المجتمع�خالل�أزم

فالبحـث�فـي�دالالت�أسـماء�����؛والخُالصات�الخاصة�بالمجتمع،�المكونات�الثقافية
يعد�من�أهم�الوسائل�التـي���؛�واالقتصادية،��والثقافية،�وأبعادها�االجتماعية،�األماكن

مجتمـع��(البحث�فـي�ثقافـة���كونه�؛تكشف�النقاب�عن�الخصائص�الثقافية�للمجتمع
ويسمح�بتصويب�بعض�التـأويالت���؛معين)يؤدي�إلى�إيضاح�عدة�محتويات�تاريخية

أو�قد�يـنهض�بعمليـة�إثباتهـا����؛التاريخية�المتداولة�التي�يكررها�المجتمع�من��جهة
ومـن�هنـا����؛�والنزيه�من�جهة�أخـرى�،��وتأكيدها�في�ضوء�البحث�العلمي�الدقيق

�وتسعى�هذه�الدراسة�الموسومة�ب:.��ية)الطوبونيم-(علم�أسماء�األماكنتظهر�أهمية
ـــة��« ـــية(منطق ــا�)الميل ــة-ونواحيه ــة�تاريخي ــى��؛»-دراســة�طوبونيمي إل

�الواسع)الطوبونيميا(توظيف الذي�ينصرف�إلى�دراسة�أسماء�األمـاكن���؛�بمفهومها
�ودالالتها�اللُّغوية�والتاريخيـة�وتحوالتهـا��،�أقدميتها�وتاريخها،�ومن�حيث�أصولها

أنّني�لم�أعثر�علـى���؛على�المضي�قُدماً�في�خوض�غمار�هذه�الدراسةومما�حفّزني�
وقد�كـان�مـن�بواعـث�اختيارنـا�لهـذا�������؛دراسات�متخصصة�في�هذا�الموضوع

الموضوع�أيضاً�إيماننا�بضرورة�االهتمام�بطبونيمية�الجزائر�من�أجل�معرفة�أصل�
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وإدراك�،�احيةومختلف�المنـاطق�السـي��،�أسماء�األماكن�الخاصة�بالبلديات�والدوائر
وكذا�معرفـة���؛ومتابعة�تطورها�عبر�شتى�الحقب،�األصول�اللُّغوية�والتاريخية�لها
 أوجه�النّطق�الصوتي�للتسميات.

��تاريخية.،�منطقة،�دراسة،�الميليةالكلمات�المفتاحية:� 
�Key words: milieu, study, area, history.  

يستدعي�البحث�في��معرفيـة:�:�تحديدات�مصطلحية�وإشكاالت�الطوبونيمية أوالً:
الذي�يجعل�من��؛�)�(علم�أسماء�األماكن)الطوبونيمية(هذا�الموضوع�تحديد�مصطلح

وذلك�من�خـالل���؛أسماء�األماكن�منطلقاً�لدراسة�تفاعل�اإلنسان�مع�محيطه�ومجاله
والسعي�إلى�الوقوف�على�التغيـرات�التـي���،�البحث�عن�شتى�المعاني�والتفسيرات

مـن�قـيم����(أسماء�األماكن)وإيضاح�ما�تزخر�به،�التحوالتوضبط�بعض�،�طرأت
فمعلوم�أن�اللُّغة��؛فضالً�عن�رصد�مالمح�التغير�في�األنساق�اللُّغوية؛�تراثية�وفكرية

وبدونها�ال�يمكن�أن�تكون�هناك�ثقافـة��،�ظاهرة�اجتماعية�تعكس�ما�ينجزه�المجتمع
التي��؛غة�مكوناً�من�مكونات��الثقافةتغدو�اللُّ�)األنثروبولوجيا��(وفي�علم،��بين�البشر

�والفنـون�،�واللغـة�،�وهذا�الكل�يشتمل�علـى�المعـارف��،�كل�متكامل�تُعرف�بأنها
فـي�أدنـى���،�ووالـديانات�،�واألعـراف�،�والقـوانين�،�واآلداب،�والعلوم،�والحرف
واجه�بها�شعب�مـن��والمواقف�التي�ي،�هي�مجموع�االستجابات�)الثقافة(�مستوياتها
�وملـبس�،�ضرورات�وجوده�الطبيعـي�مـن�مأكـل����–عبقريته��بحسب�–الشعوب�
��فإن�للثقافة�أوجها�ثالثـة�هـي�:تنميـة�الفكـر�����؛أما�على�المستوى�األرفع،�وتناسل

�ماالستمساك�بالقيو،�وإرهاف�الذوق�،�تكوين�الحس�الجماليو،�وترقية�الحس�النقدي
ذلك�العلم�الذي�يـدرس���)هواألنثروبولوجيا�اللُّغوية�(وعلم،�وغرس�الحس�األخالقي

�وفكريـة�،�واقتصـادية�،��وثقافيـة�،�كيف�ينقل�كالم�الشخص�معلومات�اجتماعيـة�
���ويبحث�عن�كيفية�ارتبـاط�المتغيـرات�اللُّغويـة�بـالمتغيرات�الفكريـة�����،�وعلمية

�������������مـن�قبـل�علمـاء���،��فاالستعماالت�اللّغوية�الواعية�تحظـى�بالدراسـة�والتحليـل���
��مـن�خـالل�أسـماء�الشـوارع�����والمادة�اللّغوية�المتـوفرة�؛�)أنثروبولوجيا�اللُّغة�(
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هي�وسيلة�لالستدالل�على�قضـايا�أنثروبولوجيـة���،�والبلديات،��والقرى،�واألماكن
فاللُّغة�تعد�حـدثاً�تواصـلياً�تؤسـس�النشـاط�اإلنسـاني�������؛مثل:اللّغة�والثقافة،�أكبر

حيث�إن�إجراء�مقارنة�لغوية�بين�لغتـين�أو�لهجتـين�أو�����؛�وتتوسطه،�االجتماعي
��وإدراك�تطورها�عبر�الحقب�المختلفـة�،�أكثر�لمعرفة�األصول�اللغوية��والتاريخية

ذلك�أن�المكونـات��،�يتطلب�تعقب�ذلك�في�مختلف�مستويات�اللُّغة�وأنظمتها�المختلفة
ثالثـة:نظام���)مييـي��أنطـوان�(األساسية�للبنية�اللّغوية�كما�يذهب�نحو�هذا�التوجـه�

صوتي�،ونظام�صرفي�،شكل�النطق�مع�النحو�مجموعـة�مـن���،�ومعجم،�ونحويوي
ويكشـف�النّقـاب�عـن����،�يعبر�األداء�اللّغوي�عن�مستوى�الفرد�،�واألنظمة�المغلقة

ذلـك��،�ودرجة�الكفاءات�العلمية،�والطبقات�االجتماعية،�اختالف�المستويات�الثّقافية
وال�يمكن�أن�نُلفي��،�)2(فوجودها�يشترط�وجود�مجتمع،��ظاهرة�اجتماعية�)1(أن�اللّغة

فهناك�صلة�وثيقـة��،�تتعامل�به،�ونظاماً�لغوياً�بمعزل�عن�جماعات�إنسانية�تستخدمه
علم�اللّغة�ولذلك�عرف�،�)4(�وعلم�االجتماع،�)3(�وبين�علم�اللغة،�والمجتمع،�بين�اللّغة

وبذلك�تتبدى�مختلف�جوانب�بنية�،�بأنه�دراسة�للّغة�في�عالقتها�بالمجتمع�االجتماعي
وقوانينها�بمعـزل�عـن�متابعـة����،�إذ�ال�يتأتّى�فهم�اللغة،�وطرائق�استعمالها،�اللّغة

وأصدق�الوسائل�التي�تُمـيط��،�إذ�أن�اللّغة�تعد�من�أبرز،�وحركته،�تحوالت�المجتمع
ركّـزت�اللّسـانيات���ولذلك�فقـد��،�ا�الحضاريةوسماته،�اللّثام�عن�طبيعة�المجتمعات

والدراسة�الوصفية�لألوضـاع��،�اهتماماتها�على�قضايا�التّنوع�اللّغوي�.)5(االجتماعية
وتعـدد��،�والتّعدد�اللّغـوي�،�واالزدواجية�اللّغوية،�)وأساليب�الكالم،��طرائق(اللّغوية

(علم�يتركز�االهتمام�علىوال�شك�في�أنه�من�األهمية�بمكان�أن�،�وغيرها،�اللّهجات
بدراسة�أسماء�األماكن�وتحليلها�«الذي�هو�علم�يعنى�؛�الطوبونيمية)-أسماء�األماكن

�باالعتماد�على�مجموعة�من�العلوم�المساعدة�كالتاريخ�والجغرافيا�واألنثروبولوجيـا�
�والبحث�في�الطوبونيمية�بحث�في�قيمـة�أسـماء�األمـاكن���،�وعلم�اللُّغة�االجتماعي

عبر�اإلجابة�عن�أسئلة�تعمل�على�إبداء�مالحظات�عن�،�بالبحث�التاريخي�وعالقتها
اعتماداً�على�هويته�باعتبار�الطوبونيمية�آليـة�مـن�آليـات�البحـث�����؛تاريخ�المجال
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�أو�إعطاء�القيمة�االعتبارية�القديمـة�لـه��،�فبمقدورها�أن�تُسهم�في�تجديده؛التاريخي
أو�بفرض.وبمعنى�آخر�هو�البحث��وكيف�وصل�إلى�ما�هو�عليه�بتحريف�أو�بتغيير

التي�تكشف�عن�بعض�الجوانـب�مـن���،�عن�الجسور�المؤسسة�للعالقات�التّاريخية
بإضـاءة���؛ذاكرة�المكان�انطالقاً�من�اسمه.إنها�خطوة�نحو�إعادة�بناء�ذاكرة�المكان

فهي�خطوة�لن�تتحقق�إال�باالسـتناد�علـى���؛مكتسحة�رامية�للتعريف�بأسماء�األماكن
مـق��،�يقوم�على�الدقة�في�توثيق�المعلومة�والرواية؛صارم�منهج�علميوالحفر�في�ع

فاطمـة��(وتُنبه�الباحثة�الدكتورة،�)6(»النص�المصدري�عبر�خُطوات�علمية�واضحة
إذ�أنـه�يكتسـي�أهميـة����؛)�يرتبط�بالدراسات�البينيةالطوبونيمية)�إلى�أن�علم(لواتي

كمـا�أنـه�يشـكل����،�وعن�سيادتها،�لألمةاستثنائية�كونه�يعبر�عن�التراث�الالمادي�
وهو�فضاء�تتقـاطع�فيـه�الخصوصـيات����،�صورة�مركبة�لثقافات�متعددة�ومتداخلة

�)�ذاكرة�جماعية�في�صورة�ناطقـة�الطوبونيمية�(علمفهو،�المحلية�مع�القيم�العالمية
ولذلك�يحتاج�إلى�،�وقد�أضحى�مجال�بحثه�نافذة�أساسية�على�المجتمع�بشتى�تجلياته

إضافة�إلى�بعض�العلوم�التطبيقية�من�أجل�،�من�العلوم�االجتماعية�واإلنسانيةالعديد�
�والخـدمات�،�ألنـه�أصـبح�أداة�الزمـة�إلدارة�المصـالح����؛تفسير�بعض�الظواهر
وما�يتسم�به�هذا�العلم�أنه�يفتح�آفاقاً�جيدة�في�البحث�من�خالل�،�والفضاءات�المختلفة

ي�يهتم�بالبحث�في�معنـى�وأصـل���وهو�علم�لسان،�الرجوع�إلى�أصل�تسمية�المكان
�ويركز�على�التطورات�التي�طرأت�على�ذلك�االسم�عبـر�الـزمن��،�أسماء�األماكن

أي�الدال�والمدلول�تنقل�عـدة�أحـداث�وقعـت�فـي�����،�فالعالقة�بين�االسم�والمكان
�والشـك�فـي�أن��،�)7(وتكشف�النقاب�عن�عالقة�اإلنسان�بـذلك�المكـان��،�الماضي

واستدعاء�،�إن�استلهام�التاريخ�حيث�؛وشيجة�بعلم�التاريخ)�له�صلة�الطوبونيميةعلم(
وذلك�بـالنظر�إلـى���،�ومختلفة،�التراث�يمكن�أن�يتم�تناوله�من�عدة�جوانب�متنوعة

وفي�هذا�الصدد�نشـير��،�والتحوالت،�ومحتوياته�الزاخرة�باألحداث،�مضامينه�الثرية
��التاريخ:واستلهام�،�إلى�جانبين�يمكن�من�خاللهما�تناول�التراث
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وتقديمه�في�طبعات�تسهم�،�ومنهجية،�هناك�تحقيق�هذا�التراث�بطرائق�علمية-1
وليس�مستبعداً�أن�نُلفي�في�هذا�التراث�المحقق�مـا��،�في�ترغيب�القارئ�في�قراءته

وهـذا��،�أم�العلوم�اإلنسانية،�سواء�أكان�ذلك�في�الجوانب�التطبيقية،�يمكن�اإلفادة�منه
���وتحليلهـا�،�بالباحثين�في�ميـدان�تحقيـق�النصـوص���الجانب�يتصل�بشكل�أساس�

وتبيـين��،�واسـتثمارها�،�وإيضاح�العناصر�اإليجابية�فيها�بغرض�استغاللها،�ونقدها
��الجوانب�السلبية�قصد�تجنبها.

�وتمثله�من�الجانب�الفكـري�،�والتراث�يقع�تجسيده،�وهناك�جانب�من�التاريخ-2
على�شكل�،�اغته�في�حلة�حديثةوصي،�وإعادة�إخراجه�في�ثوب�جديد،�أو�الحضاري

وهـذا��،�أو�قصيدة�شـعرية�مطولـة��،�أو�مسرحية،�أو�رواية،�نص�أدبي�في�قصة
يسهم�فـي�تنشـيط���،�الجانب�يتصل�بالمبدعين�الذين�يجدون�في�التراث�ميداناً�فسيحاً

أو�،�انطالقاً�من�األحداث�التاريخية�الكبرى،�فيحلقون�في�أجواء�الخلق�الفني،�خيالهم
مثيرة�التي�تكون�بمثابة�وعاء�يصبون�فيه�ما�لـم�يسـتطيعوا�قولـه����الشخصيات�ال

والتراث�في�بعض�الحاالت�كالتنويم�المغناطيسي�،�ويصبح�التاريخ،�وعلناً،�صراحة
وما�ترسب�فيه�،�وتخرج�من�خالله�كوامن�الالشعور،�تنساب�عن�طريقه�المكبوتات

حاالت�معينة�ضرباً�من��والتراث�قد�تكون�في�،�فالعودة�إلى�التاريخ،�وكبت،�من�عقد
إن�التراث�والتاريخ�بمصادره���.)8(والعبارة�تغدو�إشارة،�فتصبح�الكلمة�رمزاً،�التقية

�فعناصر�هـذا�التـراث��،�فال�ينضب�له�عطاء،�المختلفة�يشكل�منجم�طاقات�إيحائية
ومعطياته�لها�من�القدرة�على�اإليحـاء��،�والوقائع،�والتاريخ�التليد�الزاخر�باألحداث

�ولها�قوة�كبيرة�للتأثير�في�نفوس�الجمـاهير�،�وعواطف�ال�تنفد،�وأحاسيس،�بمشاعر
��.)9(ما�ليس�ألية�معطيات�أخرى،�وتحميس�األفئدة،�وإثارة�الهواجس

إن�التاريخ�بمفهومه�االصطالحي�العام�هو�علم�تعرف�به�أحوال�ما�مضـى�����
�واعتقـاداتهم�،�وسـيرتهم�،�وتقاليدهم،�وعاداتهم،�من�األمم�الخالية�من�حيث�معيشتهم

�واالنحطاط�فـي�كـل�أمـة���،�حتى�يتم�من�خالل�ذلك�معرفة�أسباب�الرقي،�وآدابهم
رصـد��،�ووهو�يقتضي�اإلحاطة�بتحوالت�اإلنسان�من�مرحلة�إلى�أخـرى�،�وجيل
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أي�العناصر�(ومادته،�وفي�سائر�البالد،�تطوره�في�المجتمع�خالل�مختلف�العصور
وأهمها:�اآلثار�القديمة�من�،�متنوعة،�وةكثير�)الوجودية�الضرورية�التي�يتشكل�منها

�والحـوادث�المرويـة��،�واألخبار،�واألدوات،�واألزياء،�واألحجار�المنقوشة،�األبنية
أو�،�مشـافهة�،�وكل�ما�يشتمل�على�ما�تناقله�الخلف�عن�السـلف�،�والوثائق�الخطية

ويتمتـع��،�وهناك�من�ينظر�إلى�التاريخ�بصـفته�علمـاً�قائمـاً�بذاتـه����،�)10(مشاهدة
ال�يمكن�أن�نؤكد�أن��«حيث�يقول�أحد�الباحثين:�،�والشك،�بعين�الريبة،�باالستقاللية

ذلك�أنه�ال�يمكن�أن�يفهم�الماضي�استناداً�،�التاريخ�علم�على�غرار�العلوم�التجريبية
وليست�أبديـة.��،�ومؤقتة،�وذلك�ألن�حقائق�التاريخ�متعددة،�إلى�أسس�التفكير�العلمي
��والتجربـة�،�نها�العلم�قد�تبينا�صدقها�استناداً�إلى�المالحظـة�فالحقائق�التي�يكشف�ع

ال�سبيل�إلى�التأكد�من�صدق�تفكيرنا�فيـه�علـى���و�في�حين�أن�الماضي�قد�انقضى
وبناء�على�ذلك�فـإن�المقولـة�التـي����،�نحو�ما�نتأكد�من�صدق�االفتراضات�العلمية

ليستا�صحيحتين�،�أبديأو�تلك�التي�تقول�التاريخ�تجدد�،�تدعي�أن�التاريخ�يعيد�نفسه
واالجتماعية�التـي��،�والسياسية،�والمكانية،�ذلك�أن�الظروف�الزمانية،�في�حد�ذاتهما

فما�هو�علم�التـاريخ�إذن؟��،�حتمت�حدثاً�تاريخياً�ما�ال�تتكرر�فهي�فريدة�من�نوعها
أي�األعمال�التـي�قـام�بهـا�فـي�����،�هو�مجرد�محاولة�للكشف�عن�جهود�اإلنسان

التـداخل��)�يبرز�في�بعض�جوانبه�الطوبونيميةوعلم(،�)11(»نهاوما�أنجر�ع،�الماضي
وننبه�في�هذا�الصدد�إلى�بعض�األفكار�التـي�قـدمها���،�الوشيج�بين�الثقافة�والتاريخ

ألن�،�الذي�يذهب�إلى�أنه�ال�يمكن�تصور�التاريخ�بـال�ثقافـة���)مالك�بن�نبي(المفكر
�ومـن�جهـة�أخـرى�يبـين����،�يكون�حتماً�قد�فقد�تاريخـه�،�المجتمع�الذي�فقد�ثقافته

التواصـل��«�)عندما�يتالحم�مع�غيره�من�العلـوم�بعـض�تجليـات���الطوبونيميةعلم(
ويمنحهم�الفُرصـة�لالطـالع�والتـأثر����،�والتالحم�بين�عناصر�التراث�وبين�حملته

واستخراج�الكامن�منه�والميـت��،�وإتاحة�فُرص�التنافس�والبحث�والكشف،�والتأثير
�يتأتى�ذلك�إال�بالعناية�بأماكن�حفظـه�وعرضـه��وال�،�والحي�على�السواء�وعرضه

أو�،�ومراكز�األرشـيف�بالجامعـات��،�بتوفير�متاحف�الفنون�الشعبية�عبر�الواليات
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واللقاءات�والمهرجانات�التي�تخرج�عن�إطـار�الفرجـة���،�المراكز�الثقافية�المؤهلة
ـ� دبدون�هدف�معرفي�إلى�المهرجان�الثقافي�الذي�يفتح�التنافس�من�أجل�إبراز�الجي�

وتمثيل�المناطق�عبر�جغرافية�الجزائر�في�ألوانها�وإبـداعاتها�الشـعبية�وعاداتهـا����
إذ�يالحظ�أن�األمم�المتحضرة�اهـتم��،�يتطلب�جهداً�عظيماً�.�فهذا�العلم)12(»وتقاليدها

وبذلوا�من�أجل�الوصول�إليهـا�كـل�مـا����،�الباحثون�فيها�بثقافة�شعوبهم�وتاريخها
فهم�،�أعمارهم�في�استكمال�حلقات�تاريخها�دون�كلل�أو�مللبل�إنهم�أفنوا�،�يملكون

من�،�ينقبون�في�شتى�المصادر�ليصلوا�إلى�المعلومات�التي�تُضيء�ما�غمض�عنهم
وكل�ذلك�،�وتحديد�معالم�أسالفهم�وإنجازاتهم�ومهاراتهم،�أجل�تلميع�حلقات�تاريخهم

وتصل�فـي��،�أو�الوطن�من�أجل�أن�تتجلى�لشعوبهم�مالمح�التميز�والتفرد�في�البيئة
ومن�أحسن�الطرائق�لالهتمام�بتاريخ�الجزائـر��،�األخير�إلى�خُصوصيتها�الحضارية

تركيز�االهتمام�على�علـم���،��الثقافي�واالجتماعي�والبحث�عنه�وتقريبه�من�الشباب
فهذا�الذي�يخلق�الوعي�بما�أنجزه�أسالفنا�في�مختلـف�الظـروف���،�أسماء�األماكن

عليه�أن�يتأمل�في�المصادر�التي�،��لى�اإلفادة�من�هذا�العلمومن�يسعى�إ،�الحضارية
وهي:اآلثار�فـي�المتـاحف�وفـي����،�يمكن�اعتصارها�واإلفادة�منها�نظرياً�وميدانياً

إضـافة�إلـى���،�وهي�تشمل�منجزات�اإلنسان�الجزائري�المادية�الحرفيـة�،�الطبيعة
ومن�بينهـا��،�زائريأو�المحلية�من�عمق�التراب�الج،�التأثيرات�الحضارية�األجنبية

وتبدو�آثارهـا��،�اإلبداعات�الشعبية�الجماهيرية�المتنوعة�التي�تتالحق�عبر�العصور
والباحث�الذي�يرغب�في�توسـيع�المعـارف�المتصـلة�بعلـم�����،�في�هذه�المنجزات

فمن�المعـروف�عـن���،�الطوبونيمية�البد�له�من�التأمل�بعمق�في�إشارات�المؤرخين
�والمصـادر�الشـفوية��،�نواع:المصـادر�المكتوبـة��المؤرخين�أن�مصادرهم�ثالثة�أ

ولذلك�يجب�االنتبـاه�إلـى�أن�معلومـات����،�والمشاهدة�والمعايشة�لألحداث�والوقائع
وهذه�العناصر�والعوامل�قـد�تكـون���،�بعضهم�يغلب�عليها�التأثر�والميول�الشخصية

�بيد�أنها�تكتسي�أهمية�قصوى،�غير�مرضية�للباحث�عن�حقيقة�ما�في�ثنايا�أخبارهم
ومنطق�التصور�الذي�يظل�سمة�روح�كل�عصر�،�ويجب�إخضاعها�لمنطق�التاريخ
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وأياً�ما�يكن�الشأن�فإن�الباحث�ال�يستغني�عـن�العـودة�إلـى�كتـب�����.)13(وكل�حين
ويجب�أن�يضع�في�اعتباره�أن�ما�يمكن�أن�يفيده�من�التـاريخ�مـثالً�هـو����،�التاريخ

من�مثل�الصراع�،�المتوسط�األخرىالعالقات�السياسية�والثقافية�بين�الجزائر�ودول�
والصـراعات��،�والحروب�النوميديـة�القرطاجيـة��،�منذ�األلفية�األخيرة�قبل�الميالد

وهذه�جميعها�مـؤثرات�فـي���،�والملوك�األمازيغ�والقرطاجيين،��البربرية�الرومانية
وبحكم�،�ونظام�حياتها�بحكم�قربها�من�منطقة�الصراع�المتوسطي،�توجهات�الجزائر

إضافة�إلى�النشاط�االقتصادي�للمجتمـع��،�منطقة�صراع�من�جهة�أخرى�أنها�شكلت
�وحركة�التصدير�واالسـتيراد�،�من�خالل�دراسة�الحركة�التجارية�والتبادل�التجاري

وأثر�الحاكم�فـي�شـتى�األوضـاع����،�والعالقات�التي�عرفت�بين�الحاكم�والمجتمع
مشـاريع�المجتمـع����ومدى�حضور�الحاكم�في،�االجتماعية�من�حيث�النمو�والتطور

�والقوانين�التي�شملت�ذلك�وظروف�تخطيط�المدن�وإحكامهـا�،�الصناعية�والتجارية
�وانتصـاراته�وانهزاماتـه��،�ومواجهة�المجتمع�للكوارث�والحروب�التـي�خاضـها��

المغـرب��(وطرائق�تنظيم�الجيوش�وتسليحها�في�مختلف�الدول�التي�عرفتها�الجزائر
وكـذلك��،�ورات�والتحديثات�التي�أدخلت�عليهاوكذا�التط،�في�شتى�العصور)األوسط

�األمر�بالنسبة�إلى�السفن�الحربية�والتجارية�التي�كانت�تُصـنع�بمرافـئ�الجزائـر���
��وصـورة�المجتمـع�فـي�ظـل�السـلم�والحـرب������،�وتطور�حرف�صناعة�السالح

وتطور�،�ومدى�تطور�اآلداب�والفنون،�ومؤشرات�انتشار�العدل�والرخاء�االقتصادي
�والظـروف�الدوليـة��،�والحرف�والمنجزات�مـع�التغيـرات�السياسـية���المهارات�

ونزوحها�واكتساحها�لشعوب�أخـرى�واسـتقرارها���،��والهجرات�المختلفة�للشعوب
��.�)14(وأثر�ذلك�في�الثقافة�وفي�الحياة�عموماً،�وتأثيرها
يقع�اإلجمـاع�بـين���:�التعريف�بمنطقة�الميلية�وتاريخها�وبعض�ضواحيها ثانيا:

والتليـد��،�على�أن�اسمها�الحقيقي،�)الميلية(وتعمق�في�تاريخ�منطقة،�جميع�من�درس
وقد�ادعى�بعض�المـؤرخين�المعاصـرين�أن���،�)الميلية(وليست،�)أوالد�عيدون(هو

وهـذه�المـزاعم�تكشـف�عـن�حقـد������،�مدينة�حديثة�النشأة�والتكوين�)الميلية(مدينة
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واة�األولى�لبنائها�حيث�ذكر�بعضهم�أن�الن،�وفيها�مغالطة�كبيرة،�استعماري�فرنسي
ترجع�إلى�البـرج�العسـكري�الـذي�بنـي�تحـت�قيـادة�الجنـرال�العسـكري���������

الحقيقـة�هـي�أن���،�وم1858بعد�حملته�على�منطقة�الميلية�عـام:��)كاسطو(الفرنسي
وهي�قائمة�قبل�مجيء�الفرنسيين�،�ضاربة�جذورها�في�أعماق�التاريخ�)الميلية(مدينة

)�نسـبة��أوالد�عيدون(وقد�كانت�تُعرف�باسم،�وتسميتها�أقدم�منهم�بكثير،�بزمن�بعيد
(�أبـي��قيادةبعدما�شيدوها�تحت�،�لمن�عاد�من�أهل�المنطقة�(الكتاميين)�من�القاهرة

ويروى�أنهـم�عنـدما�عـادوا����،��فقام�الناس�بتسميتهم�بالعائدين،�عبيد�اهللا�الفاطمي)
المنطقـة���سوقا�أسبوعية�تؤمها�أعراش�وأقاموا،�استقروا�في�منطقة�(الوادي�الكبير)

كما�كانت�قبلة�لتجار�(ميلة)�الذين�كانوا�يتاجرون�في�الحبـوب�بشـتى���،�كل�ثالثاء
تقع�قرب�منبسط��)أوالد�عيدون�(فقبيلة،��.وبالنسبة�إلى�الموقع�الجغرافي)15(أنواعها

�)ميلـة�(و�)قسنطينة(في�الطريق�بين�كل�من�،�من�األرض�على�ضفة�الوادي�الكبير
�من�جهـة�أخـرى���)سكيكدة(و�)القل(و،�من�جهة�ثانية�)وبجاية�)جيجل(و،�من�جهة

وموقعهم�جاء�في�الوسط�بين�قبائل�منطقـة��،�ومن�محاسنهم�أنهم�اتسموا�بكثرة�العدد
وكـان�يومهـا�وسـط����،�وقد�كانـت�سـوقهم�أكبـر�األسـواق����،�)الوادي�الكبير(

ينظمون�سوقهم�على�أرض�واسعة�تذكر��)أوالد�عيدون(وقد�كان،�)الثالثاء(األسبوع
إلـى��)المايلـة�(وتمتد�مـن�هضـبة���،�)أوالد�حناش(ادر�أنها�كانت�ملكاً�لعرشالمص
مجموعة�من�المعلومـات���)عمار�بوحوش(ويؤكد�الدكتور،�)16(�)الوادي�الكبير(ضفة

أهلهـا�يطلقـون���«�فيقول:،�)الميلية(والتي�تتصل�بمنطقة،��التاريخية�المتداولة�بكثرة
يرجع�أصلها�إلى�أهـل��،�المتداولةوهذه�الكلمة�حسب�الروايات�،�عليها�بني�عيدون

كتامة�الذين�عادوا�إلى�منطقة�الوادي�الكبير�من�القاهرة�بعد�أن�شيدوها�تحت�إمـرة��
وبذلك�أصبح�سكان�الميليـة��،�)عائدون(لقد�أطلق�عليهم�اسم،�أبي�عبيد�اهللا�الفاطمي

أما�بالنسـبة�إلـى���،�أي�العائدون�من�المشرق�العربي؛�)أوالد�عيدون(يعرفون�باسم
ومن�يمثلون�سلطة�البـاي�التركـي�الـذين����،�فهي�مرتبطة�بتجار�ميلة)الميلية(كلمة

من�كل�تاجر�يدخل�إلـى��)أي�المكس(ويجمعون�األموال،�يتحكمون�في�سوق�الميلية
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والتجار�الكبار�الـذين��،�وعليه�فإن�المسؤولين�عن�المكس،�السوق�لكي�يبيع�أمالكه
فأصبح�الناس�يقولـون��،�ى�سوق�الثالثاءهم�الذين�كانوا�يتهافتون�عل،�قدموا�من�ميلة

ويقـال�إن��،�أي�السوق�الذي�يتردد�عليه�تجار�ميلـة��؛دعنا�نذهب�إلى�سوق�الميلية
بعد�اغتيال�باي�)الوادي�الكبير(الحكام�األتراك�اشتهروا�بعدائهم�الشديد�لسكان�منطقة

بين�عرش��)مجاز�الباي(م�في�مكان�يسمى1804سنة:�)عثمان�أو�عصمان(قسنطينة
يرجع�إلـى��)أوالد�عيدون(وهناك�من�يرى�أن�أصل،�)بني�مسلم(أوالد�عواط�ولجبالة

�����������.)17(»الملقب�بعيدون�)العيد�بن�دنهاج(جدهم
مملكـة��«�في�شهادته�الموسـومة�ب:�)عمر�شيدخ�العيدوني(ويرى�المجاهد�����

القائد�العـام�للقـوات�المسـلحة����؛وهي�التسمية�الذي�أطلقها�الجنرال�شال،�»الفالڤة
،�دخيل�على�المنطقـة��)الميلية�(أن�اسم،�)الميلية(االستعمارية�بالجزائر�على�منطقة�

إلـى�أن��)سفيان�عبد�اللطيف(بينما�يشير�الباحث�الدكتور،�)18(وهو�دسيسة�استعمارية
�)جيجـل�(يرجع�إلى�أنه�قبيل�وفود�العثمانيين�األتراك�إلى�مدينة)الميلية(سبب�تسمية
�)الميلية(مرابطة�صالحة�يقال�لها�)أوالد�عيدون(أقبلت�على�مدينة،�م16مطلع�القرن

�بعـد�اشـتهار�سـوقهم����)أوالد�عيـدون�(انتقلت�عند،�)ميلة(وذلك�نسبة�إلى�مدينتها
�ونزلت�بموضع�السوق�تُعالج�الناس�مـن�السـحر�والعـين���،��واجتماع�الناس�إليها

وجعلوا�لها�مزاراً�على�،�مثواها�)حناش�أوالد(فأكرم،�وترقيهم�من�األمراض�والعلل
فلمـا�تُوفيـت���،�ليقصدها�الناس)أوالد�عيدون(المقابلة�في�أعلى�سوق)المايلة(هضبة

�)إني�ذاهب�إلى�الميلية(�ويقول�قاصدها:،�وظل�الناس�يزورونها،�دفنت�في�مزارها
وقـد�اشـتهرت���،�)19(وأصبح�اسماً�للمدينة،�ولكثرة�تكرار�هذا�االسم�ارتبط�بالمكان

وذلك�خوفاً�مـن�فـرض���،�برفضها�الخضوع�لسطات�الباي�التركي�)الميلية(منطقة
في�إنشاء�تحـالف�قـوي�جمـع����)الميلية(وقد�نجح�سكان،�الضرائب�الباهظة�عليهم

واستطاعوا�أن�يعيشـوا���،�)الوادي�الكبير(مجموعة�من�القبائل�التي�تقطن�في�منطقة
هي�السـنة�التـي�تـزعم����و،�م1801في�استقالل�عن�سلطة�األتراك�إلى�غاية�عام:

وأجبـر�الحاميـات�التركيـة�علـى�����،�ثورة�في�المنطقـة��)الشريف�بن�لحرش(فيها
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بـالقوة��)الـوادي�الكبيـر��(وقد�شعر�سكان،�)عنابة(إلى)جيجل(االنسحاب�من�منطقة
م�من�االستيالء�علـى�السـفن���1803سنة:�)الشريف�بن�لحرش(والنفوذ�عندما�تمكن

�)ناصر�الدين�سعيدوني(وينبه�المؤرخ�الدكتور،�)20(الفرنسية�المكلفة�بصيد�المرجان
أغلب�المصادر�المتوفرة�واألخبار�المتداولة�حول�هذه�الثورة�تكـاد�تُجمـع���«إلى�أن

ومناصرة�،�وتتفق�في�أغلبها�على�مناهضة�الثائرين،�كلها�على�تأييد�الحكام�األتراك
يـر��والباحـث�غ�،�حتى�أن�القـارئ�العـادي��؛�المعارضين�للثورة�من�سكان�المدن

سـوى�أنـه�مجـرد�����)ابن�األحـرش�(المتفحص�لمثل�هذه�المصادر�قد�ال�يرى�في�
وناقمة�على�رجال�البايليك�ألغراض�شخصية�ومعاديـة�لسـكان���،�شخصية�مغامرة

بل�قد�يستخلص�من�المعلومات�الواردة�في�هذه�،�المدن�لدوافع�مادية�ال�أكثر�وال�أقل
يسي�لما�حل�بالبالد�الجزائريـة��هي�السبب�الرئ�)ابن�األحرش�(أن�حركة،�المصادر
ناصر�الـدين��(ويشرح�الدكتور،�)21(»وما�أصاب�سكانها�من�بالء�وشقاء،�من�محن
باإلشـارة�إلـى����)الميلية(في�منطقة��)ابن�األحرش�(أسباب�اندالع�ثورة�)سعيدوني

التي�تتصف�بالمغـامرة���)ابن�األحرش(توفر�عنصر�الزعامة�المتمثل�في�شخصية�
الـذي�تمكـن�فـي�����)ابن�عبد�اهللا�الشيعي(والتي�تذكر�بشخصية�،�والطموح�والدهاء

أو�العاشر�الميالدي�بالمنطقة�نفسـها�مـن�تأسـيس�الدولـة�����،�القرن�الثالث�الهجري
تحت�شعار��دعوة�دينية�من�أجـل���)كتامة(بعد�أن�نجح�في�استقطاب�قبيلة�؛الفاطمية

إلى�إقناع�سكان�الشمال�القسنطيني�بصـحة���)ابن�األحرش(وقد�التجأ�،�هدف�سياسي
��فادعى�بأنـه�اإلمـام�المنتظـر���،�والطرائق،�وصدق�أقواله�إلى�شتى�السبل،�دعوته

عرف��)ابن�األحرش(والواقع�أن،�وبأنه�صاحب�الوقت�حسبما�كانت�تعتقد�به�العامة
واكتسب�بـذلك��،�واستطاع�توجيهها�لخدمة�حركته،�نفسية�البسطاء�من�سكان�الريف

بسـبب���؛�ومن�أبرز�األسباب�كـذلك�اسـتعداد�السـكان�للثـورة����،�اً�مخلصينأتباع
ومحاولة�البايليك�مد�نفوذه�إلى�المنـاطق�التـي���،�التصرفات�الجائرة�لبعض�الحكام

وانتهاج�البايات�سياسة�مالية�مجحفة�هـدفها�اسـتخالص���،�ظلت�ممتنعة�عن�سلطته
�الممتنعـين�عـن�أدائهـا���ومعاقبـة��،�)المحـالت�(ولو�بتجريد�الحمالت،�الضرائب
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وممـا��،�أو�عصـيان�،�واعتمادهم�على�أسلوب�القمع�العسكري�عند�حدوث�أي�تمرد
�من�سلطة�البايليـك��)الميلية(ومنطقة�،�أسهم�في�زيادة�نفور�سكان�الشمال�القسنطيني

على�ثورته�معاداة�شيوخ�الزوايا�ومريدي�الطرق�للحكام�بعـد���)ابن�األحرش(وساعد
وانتهوا�في�بعض�األحيان�إلـى��،�وقاموا�بالتضييق�عليهم،�كامأن�تجاهلهم�هؤالء�الح

ومن�بين�شـيوخ�الزوايـا���،�حرمانهم�من�االمتيازات�التي��اعتادوا�الحصول�عليها
مقـدم��؛�)عبد�اهللا�بن�محمد�الزبوجي(الذين�فرضوا�عليهم�المطالب�المخزنية�المرابط
مـن��)الباي�عصمان(الذي�جرده)ميلة(الطريقة�الرحمانية�في�رجاص�بنواحي�مدينة

وقد�سـاعد�العامـل���،�وطالبه�بدفع�الضرائب�لخزينة�البايليك،�كل�امتيازاته�القديمة
علـى���)ابن�األحرش(والشمال�القسنطيني�بصورة�عامة،�)الميلية(الجغرافي�لمنطقة�

والسـيما��،�نظراً�لصعوبة�المسالك�وحصانة�المنـاطق��؛تحقيق�االنتصارات�بسرعة
والمعروفة�بسـبعة��،�)وادي�الزهور(و�)القل(البحر�بين�منها�الجهات�الممتدة�داخل�

فالسكان�كانوا�يتحصنون�في�مغارات�طبيعية�ومخابئ�في�سفوح�الجبـال��،�رؤوس
ومن�،�كما�توفرت�الظروف�الدولية�التي�ساعدت�على�الثورة،�المكسوة�بغابات�كثيفة

كما�تتمثـل�الظـروف���،�أبرزها�التنافس�الشديد�الذي�كان�قائماً�بين�الدول�األوروبية
في�خلق�صـعوبات�كبيـرة�لحكومـة�����)حمودة�باشا(المالئمة�في�رغبة�باي�تونس�

وسيلة�مالئمة�للحـد���)ابن�األحرش(وقد�وجد�في،�الجزائر�التي�كان�يناصبها�العداء
�)ابن�األحـرش�(ومن�أهم�النتائج�التي�حققتها�ثورة�،�)22(من�تطلعات�حكام�الجزائر

وذلـك�لمـا���،�إذ�تسببت�في�زيادة�انعزال�المدن؛أنها�أضعفت�نفوذ�البايليك�باألرياف
كما�أنها�أقنعت�سكان�،�نتج�عنها�من�خسائر�فادحة�في�األموال�واألرواح�واألسلحة

ورفض�دفـع�الضـرائب�والمطالـب����،�األرياف�بإمكانية�الثورة�على�سلطة�البايليك
وتسـببت�فـي���،�ض�الدعاة�على�التمـرد�وشجعت�بع،�واألحكام�الجائرة،�المخزنية

انتشار�حركة�تمرد�واسعة�النطاق�في�أوساط�القبائل�الجبلية�شملت�الجهات�الشرقية�
كما�زادت�من�حدة�التنافس�االنجليـزي�الفرنسـي���،�والوسطى�من�البالد�الجزائرية

وهذا�ما�،�على�اكتساب�مناطق�النفوذ�والحصول�على�االمتيازات�بااليالة�الجزائرية
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�يتعامل�مـع�الفرنسـيين���)ابن�األحرش(عدداً�غير�قليل�من�الناس�يعتقدون�أن�جعل�
وحدثت�مجاعـة��،�واختفت�األقوات،��وقد�نتج�عنها�اضطراب�األحوال�االقتصادية

البـاي��(وقد�وصف�العنتري�موت،�عانى�منها�سكان�األرياف�والمدن�على�حد�سواء
.�)23(بأنه�أحد�األسباب�التي�نشأت�عنهـا�المجاعـة���)ابن�األحرش(على�يد�)عصمان

التـي��،�هي�قبيلة�من�القبائل�الجزائرية�الشرقية�الصغرى�)الميلية-أوالد�عيدون(إن
وتسـكن�فـي�الجانـب����،�)أو�الحضرة،�قبائل�الحدرة(يسميها�النسابون�الجزائريون

للـوادي��على�الضفة�اليمنى�،�وميلة،�في�شمال�قسنطينة،�)جيجل(الشرقي�من�منطقة
البربرية�القادمة�من�بـالد��)كتامة(ويرجع�أصل�هذه�القبيلة�إلى�قبيلة،�)الرمال(الكبير

أفريقش�بن�قـيس��(وقد�جاءت�مع�حملة�غزو�قادها�ملكها،�سبأ�من�حمير�من�اليمن
�)ق.م1100(إلى�شمال�إفريقيا�التي�سميت�فيما�بعد�باسمه�حوالي�سـنة:��)بن�صيفي

ويطلـق�علـى�سـكان����،�)اإلكليل(�والهمذاني�في�كتابه:،�)ابن�خلدون(كما�ذكر.)24(
قبايـل��(فـي�مقابـل��؛�)لقبايل�الحضرة(تسمية��)الميلية(ومنطقة،�الشمال�القسنطيني

��للداللة�علـى�النـاطقين�باألمازيغيـة�مـن�سـكان�جرجـرة������)قبايل(أو�،�)النيغاس
في�حين�أن�الحضـرة��؛ومصدرها�عربي،�والمعروف�أن�كلمة�قبائل�هي�جمع�قبيلة

وهذا�ما�نبه�إليه�مجموعة�،�تستعمل�لإلشارة�إلى�الحضر�الذين�يشتغل�جلهم�بالتجارة
الـذي�يؤكـد�أن���)موسـى�لقبـال��(ومن�بينهم�المؤرخ�الجزائـري�،�من�المؤرخين

الـذين���)كتامـة�(استحدثت�لإلشارة�إلى�المنحدرين�من�قبيلة�)لقبايل�الحضرة(عبارة
فأطلقت�عليهم�هذه�التسـمية��،�والحواضرليستقروا�في�السهول�،�هجروا�حياة�الجبال

فالكلمـة�ال��،�بالنظر�إلى�وضعهم�االجتمـاعي�كقبائـل�اكتسـبت�ثقافـة�المدينـة�����
والمشـتقة�مـن�حضـر����،�)حضرة(وإنما�تُكتب،�المشتقة�من�المنحدر�)حدرة(تُكتب

هـم�قبائـل�تعربـوا�فـي�����،�فلقبايل�الحضرة،�أي�أقام�في�الحضر�وتمدن،�حضارة
وغيـر�متـأثرين���،�لذين�ظلوا�في�مجملهم�ناطقين�باألمازيغيةا)قبايل�النيغاس(مقابل

االسـتعمار�الفرنسـي����)الميليـة�(وقد�قاومت�منطقة�،�)25(بالثقافة�العربية�المسيطرة
بـدأت��،�م1826على�رأس�مقاطعة�قسنطينة�سـنة:�)أحمد�باي(فبعد�تعيين،�بضراوة
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ولذلك�فقد�،�منهارةكونها�سلطة�شبه�؛بعض�القبائل�تعلن�تمردها�على�السلطة�التركية
وعندما�تأكد�احـتالل�فرنسـا�للجزائـر����،�إعادة�ترتيب�سلطته��)أحمد�باي�(حاول

أن�يقيم�تحالفـات�مـع�قـادة�����)أحمد�باي�(حاول،�م1830العاصمة�في�شهر�جويلية
وقد�تجنب�االسـتعمار�الفرنسـي�مواجهـة����،�إال�أنه�صعب�عليه�توحيدهم،�القبائل

عنـدما�قـررت���،�م1851األمر�تغير�في�شـهر�مـاي��بيد�أن�،�العشائر�في�البداية
السلطات�االستعمارية�الفرنسية�اكتساح�الجبال�التي�تتحصن�بها�الجماعات�القويـة��

الـوادي��(ومن�أبرز�القبائل�التي�كانت�متحالفـة�فـي�منطقـة����،�في�الوادي�الكبير
�بورنـان�(وشيخها�،�بالميلية�)دار�الحقوق(ومركزها��)أوالد�عيدون(:جماعة�)الكبير

�)سي�حمو�بن�علي(وشيخها�،�)آراس(ومركزها��)زواغة(وجماعة�،�)بن�عز�الدين
�)صـالح�بـن�صـويلح���(وشـيخها��،�)الجراح(مركزها�قرية��)بني�فرقان(وجماعة�
��جماعـة�،�)محمد�بن�فيالة(وشيخها�،�)سيدي�وارث�(مركزها�)بني�حبيبي(وجماعة�

��مركزها�)أوالد�عواط�(
������مركزها�زاويـة��)بني�خطاب�(وجماعة،�)علي�بن�طوبال(وشيخها�،�)لعرابة�(

�)بنـي�تلـيالن��(وجماعة�،�)أحمد�بن�بلقاسم�بولبصير�(وشيخها،�)سيدي�معروف�(
�وقد�قامت�جماعات�الوادي�الكبير�بتغيير،�وشيخها�غير�معروف،�)المايدة(مركزها�

المعـروف��؛)بو�الصـبع�العيـدوني��(وتم�استبداله�بالشيخ�،�)بورنان�بن�عز�الدين�(
وقد�استشهد�قبل�أن�يحقق�هدفه�من�الثورة�ضـد�االسـتدمار���،�في�المقاومة�بتشدده

الـوادي��(و،�)الميلية(وجميع�الحقائق�التاريخية�تؤكد�على�أن�سكان�منطقة،�الفرنسي
قد�قاوموا�االستعمار�الفرنسي�مقاومة�شرسة�جداً�منذ�محاولة�بسط�نفوذهـا���)الكبير

ولم�تتمكن�السلطات�الفرنسية�من�،�م1871م�وإلى�غاية�عام:1851في�منطقتهم�عام:
وارتكاب�جـرائم�فظيعـة���،�إال�بعد�تطبيق�سياسة�اإلبادة�الجماعية،��احتالل�المنطقة

��.�)26(ضد�السكان�األبرياء
أسماء�بعض�أماكن�منطقة�الميلية�ونواحيها�وداللتها�الرمزية�وأبعادهـا�� ثالثاً:

من�أبرز�مـا���:ضواحيهاالتاريخية�مع�مقاربة�تاريخية�طوبونيمية�للمدينة�وبعض�
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بمنطقة��)كُتامة(عن�رواة�البربر�في�عصره�أسطورة�بروز�)ابن�خلدون(نقله�العالّمة
داخل�مجاالت�كنفدراليـة�المـازيق���،�قبل�الميالد�11في�القرن�)جيجل(و،��)الميلية(

وقد�ذكرت�عدة�مصادر�تاريخ�الحراك�السياسي�والبشـري�الـذي�فـي����،�الفالحية
وقد�احتاجت�الكثير�من�األخبار�التي�تـرددت��،�)نهاجةص(و�)كُتامة(خضمه�برزت

وإلى�أدلة�فعلية�اتضحت�بعد�عدة�مراحل�من�خالل�،�في�شتى�المصادر�إلى�تأكيدات
وحددت�فترتهما�بالحقبـة�الليبيـة���،�البحث�األثري�في�نقشين�عثر�عليهما�الفرنسيون

وتُمثل�،�البرج�الفرنسيقرب�،�)الميلية(األولى�وجدت�بوسط�مدينة،�السابقة�للفينيقيين
�الجزء�السفلي�من�لوح�مكسور�كُتبت�عليه�مجموعة�من�الرموز�الليبيـة�الواضـحة��

وهي�تتمثـل��،�)جيجل(التابعة�لوالية���)جيملة(قُرب��)فدلوس(والثانية�وجدت�في�فج
وبعد�استقراء�دقيق�لمقابالت�أصوات�هذه�،�في�لوح�كامل�عليه�رموز�ليبية�واضحة

تمكن�بعض�األساتذة�من�إيجاد�رمز�يحتمل�أنه�يـدلُّ��،�ية�والعربيةالرموز�في�الالتين
وهـو�رمـز���،�على�القبيلة�التي�كانت�تسكن�المنطقة�في�الحقبة�التي�سبقت�الفينيقيين

�)كتامـة�(ويعتقد�أنه�مختصر�تسـمية�قبيلـة��،�وك�العربية،�الالتينية�kيقابل�صوت�
كم�الجماعـات�القبليـة�التـي����ويعود�إلى�فترة�ح،�والسيما�أنه�موجود�على�النقشين

سفيان�عبد�(ويذهب�الباحث�الدكتور،�)27(تُسجل�أسماءها�بمختصرات�الرموز�الليبية
���هذه�الشواهد�األثرية�تضاف�إلى�األحداث�األسـطورية�للقـرن��«إلى�أن)اللطيف

�مع�أجناس�كثيرة�أخرى�في�هذا�الـزمن��)كتامة(لتجعلنا�نستأنس�ببروز�جنس،�ق.م
كـان��،�يعد�جنساً�من�شمال�إفريقيـا��)كتامة(تؤكد�على�كون�هؤالءولكنها�بالمقابل�

ويبدو�أن�مشاركته�مـع��،�موطنه�جبال�المجال�الجيجلي�منذ�الحقبة�الليبية�على�األقل
شعوب�شمال�إفريقيا�في�حرب�هذا�الزمن�أكسبته�خبرة�وتجربـة�سـاعدته�علـى����

فلمـا�قويـت����،وغيرهمـا��)حمير(و�)كنعان(كما�أكسبته�روافد�جديدة�من�،�البروز
علـى�عهـد����)كيرتا(وامتد�انتشاره�حتى�بلغ�،�ازداد�تأثيره�)جيجل(مواطنه�بجبال�

بوسط�مدينة��)الحفرة(وهو�ما�أظهرته�النقوش�البونية�المكتشفة�في�منطقة،�الفينيقيين
الذي�أولته�الباحثة��ktوالتي�حملت�لنا�إشارة�جادة�نجدها�في�المختصر�،�)قسنطينة(
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وهذا�االكتشـاف�يؤكـد�اعتقادنـا�بانتمـاء������،�kutamaب:�)�كلثوم�قيطوني�دحو(
عاصمة�لها�علـى�زمـن����)كيرتا(إلى�كنفدرالية�مازيق�التي�أصبحت�)كتامة(جنس

لها�مكانة�خاصـة�فـي����)قسنطينة�-كيرتا(والجدير�بالذكر�أن�مدينة�.)28(»الفينيقيين�
التي�ظلت�تُنسب�لها�دائماً�فيقـال���)الميلية(وصلة�وثيقة�جداً�بمدينة�،�تاريخ�الجزائر

المدينة�الضاربة�جذورها�في��)كيرتا(وهي،،��عن�المنطقة�منطقة�الشمال�القسنطيني
فكل�من��يحاول�،�والتي�ما�يزال�تاريخها�يكتنفه�كثير�من�الغموض،�أعماق�التاريخ

والسيما�فـي�العصـرين���،�تواجهه�جملة�من�الصعوبات،�أن�يؤرخ�تأريخاً�دقيقاً�لها
هذه�الصعوبة�إلى�تـاريخ���)عبد�اهللا�حمادي(حيث�يرجع�الدكتور�،�والوسيط،��قديمال

والذي�مـا�يـزال�الكثيـر�منـه�����،�والذي�يزيد�عن�ثالثة�آالف�عام،�المدينة�العريق
وأغلب�مـن�كتـب���،�مجهوالً�بسبب�غياب�الوثائق�الرسمية�التي�كُتبت�عن�المدينة

�عاصـمة�سياسـية��«المدينة�كانتوعلى�الرغم�من�أن�،�كتب�بأسلوب�الغازي،�عنها
�وعاصمة�إقليمية�في�العصـر�الوسـيط��،�وإدارية�لمملكة�نوميديا�في�القديم،�وثقافية

فإن�دراسة�،�وهي�الوظيفة�نفسها�التي�احتفظت�بها�في�العصرين�الحديث�والمعاصر
وغيـر��،�وذلك�ألن�مصادرها�مصادر�نـادرة�،�وعسيرة،�المدينة�هي�دراسة�صعبة

�يغلب�عليها�السياق�العـارض�،�ومختصرة،�عنها�أخبار�مقتضبةواألخبار�،�مباشرة
�وهذا�ما�يجعل�الدارس�يميل�إلـى�االفتراضـات��،�والغموض�في�كثير�من�األحيان

وحتـى�آثارهـا���،�ووثائقها،�ألن�مصادرها،�والتخمينات�في�معالجة�تاريخ�قسنطينة
هي�واحدة�من�،�الجزائرية��)كيرتا(إن�مدينة���،�)29(�»تكاد�تكون�منعدمة...،�الصماء

��والمعـارف�،�وجامعـة�للعلـوم��،�فقد�كانت�خزاناً�للعلماء�والفقهاء،�المدن��العريقة
فقد�ظلت�على�مدى�قرون�مضت�مزاراً�لطالب�،�وزواياها�العتيقة،�بفضل�مدارسها

ومـن�بـين�الـذين����،�وقبلة�لألولياء�الصالحين،�ومحطة�ألصحاب�الرحالت،�العلم
قيـل�بناهـا���«�الـذي�يقـول:��،�ن�المبارك�العطارأحمد�ب���)كيرتا(وصفوا�مدينة��

وهـي��،�التي�اسـمها�اليـوم�إسـالنبول���،�قسطنطين�الذي�بنى�القسطنطينية�العظمى
وقيل�بناها�عامل�على�وطن�إفريقيا...والصحيح�أنها�مدينة�،�المسماة�بلغتنا�اسطنبول
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عليـه��بنيت�في�زمن�عاد�قبل�إبراهيم�الخليل�،�قديمة�بناها�الذي�بنى�مدينة�قرطاجنة
��يشهد�لهذا�القول�أننا�نسمع�من�أهل�العلم�أن�قسنطينة�مـن�زمـن�إبـراهيم���،�السالم

.���ويعلـق�الـدكتور������)30(�»وال�دخلها�عدو�قهار...،�وهي�عامرة�لم�تطفأ�لها�نار
باإلشارة�إلى�أنه�يبرز�صعوبة�البحث�في�تاريخ�،�على�هذا�النص�)عبد�اهللا�حمادي(

وذلـك��،�إلى�أنه�يقُر�بالقصور�عن�إدراك�هذا�المـرام�باإلضافة�،����)كيرتا(مدينة��
وأسرار�مدينـة�عريقـة���،�لعدم�توفر�الوثائق�الشافية�التي�تستطيع�الكشف�عن�خبايا

فقد�ورد�في�هذا�النص�ذكر�قسطنطين�قيصر�الروم�الذي�حكم�ما�،�عتيقة�كقسنطينة
ـ�،�م���وهو�الذي�اعتنق�الديانة�المسيحية�سنة:،�م���إلى���بين: ران�وما�اقت

وقـد�كانـت���،�وأركانها،�ومجدد�عروشها،�إال�ألنه�باعث�مجدها،�مدينة�قسنطينة�به
محمد�بـن�عبـد�القـادر����(�وقد�ذكر�األمير��،�)31(�قبل�مجيئه�تعرف�بتسمية�أخرى

وقد�دخلها�الفينيقيون�ملوك�،�)كتامة�(أصلها�يعود�إلى�قبائل�)كيرتا(أن��،�)الجزائري
واسمها�فـي��،�ق.م���إفريقية�من�صور�سنة:لما�خرجوا�إلى�،�الشام�من�كولونية

ولم�يزل�ملكهـم�فيهـا�إلـى�أن����،�وكانت�عاصمة�الوندال�من�إسبانيا،�القديم�سيرتا
وصـفاً��،�.��ومن�بين�المصادر�التليدة�التي�نلفي�فيهـا�)32(�استولى�المسلمون�عليها�

�لمدينة�قسنطينة �)33(�للبكري�»المسالك�والممالك«كتاب:، ـ����المتوفى�سنة:، �هـ
حيـث�يقـول���،�وهو�من�الرحالين�الذين�ينتمون�إلى�القرن�الحادي�عشر�المـيالدي�

لـيس��،�ومنعة،�آهلة�ذات�حصانة،�وهي�مدينة�أولية�كبيرة«�واصفاً�مدينة�قسنطينة:
قـد�أحاطـت���،�وهي�على�ثالثة�أنهار�عظام�تجري�فيها�السفن،�يعرف�أحصن�منها

وتقع�هـذه�األنهـار�فـي�����،(أشقار)تفسيره�سود�تخرج�من�عيون�تعرف�بعيون،�بها
ثـم��،�قد�عقد�في�أسفله�قنطرة�ثالثة�من�ثالث�حنايـا�،�خندق�بعيد�القعر�متناهي�البعد

ويظهر�الماء�في�قعر�،�بني�فوقهن�بيت�ساوى�حافتي�الخندق�يعبر�عليه�إلى�المدينة
ويسـمى�هـذا���،�وبعـده�،�هذا�الوادي�من�هذا�البيت�كالكوكـب�الصـغير�لعمقـه���

ويقول�عنها�الرحالة�اإلدريسي�المتوفى����،�)34(�»في�الهواء�البيت(العبور)ألنه�معلق
نزهـة��(وهو�صـاحب�كتـاب:��،�خالل�القرن�الثاني�عشر�الميالدي،�هـ�	�سنة:
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على�قطعـة�جبـل�مربـع�فيـه�بعـض�������إنها�مدينة«�:)المشتاق�في�اختراق�اآلفاق
�السـعة�ليس�بكثير�،�ال�يتوصل�إليها�من�مكان�إال�من�جهة�باب�غربيها،��االستدارة

وأراضـيها�كلهـا�حجـر����،�ويحيط�بها�الوادي�من�جميع�جهاتها�كالعقد�مستديراً�بها
واعتماداً�على�معلومات�جديـدة�أدلـى�بهـا����،)35(�»وهي�من�أحصن�بالد�اهللا،�صلد

بتـاريخ�شـهر���،�الضابط�بهيئـة�أركـان�الحـرب�الفرنسـية�����)هيبوليت(القبطان�
�المؤرخ�الجزائري�الدكتور�،�م
���مارس �)ناصر�الـدين�سـعيدوني��(واكتشفها

وقسـنطينة�لـدى���،�(سيرتا��لـدى�القـدماء��فمدينة�قسنطينة،�م��	�ونشرها�عام:
وهي�واقعة�علـى��،�م1832أو�البايلك�في�ذلك�الزمن�سنة:،�عاصمة�اإلقليم،�العرب)

�جنوب�غرب�مدينة�عنابـة�،�مرحلة35وادي�الرمال�خلف�األطلس�التلي�على�مسافة
أما�موقعها�،�ألف�نسمة30و�25م)مابين1832:ومن�المفروض�أن�سكانها(خالل�سنة

أمـا��،�فهو�على�شكل�مدرج�يرتفع�في�الشمال�الغربي�عند�سفوح�جبل�المنصورة...
�يتسم�بسطح�يرتكز�في�أساسه�على�االنحناء�االلتـوائي�،�شكل�قسنطينة�فهو�اهليلجي

وضـمن��،�وعلى�مسافة�يقدر�طولها�بخمسمائة�متر�من�خط�هذا�االنحناء�الكبيـر�«
توجد�ثالثة�أبواب:�الباب�الغربي�الذي�يوجد�وسط�هذا�،�قديم�يعلو�ثالثين�متراًسور�

والباب�األوسـط��،�وتنتهي�إليه�طريق�الجزائر،�الخط�المستقيم�يعرف�بالباب�الجديد
ويمكن�أن�يؤدي�إلى�طريق�الجزائر�عنـد��،�ويؤدي�إلى�الجنوب،�يعرف�بباب�الواد
�دعى�باب�الجابية�فيتصل�بـوادي�الرمـال��وي،�بينما�الباب�الثالث،�مسلك�متفرع�منه

��وبين�هذه�األبواب�الثالثة�تنتصب�بطاريات�المـدافع�المجهـزة�بـأربعين�مـدفعاً����
وعلى�منحـدر�كديـة�عـاتي����،�لتتصدى�لكل�قوة�معادية�تريد�االقتراب�من�المدينة

�وأمام�األبواب�الثالثة�توجد�ضاحية�قليلة�االتساع�يسكنها�الصناع،�المواجهة�للمدينة
�وعلى�بعد�منها�إسطبالت�الباي�مع�بعض�المسـاكن�المتفرقـة��،�قام�فيها�األسواقوت

والبساتين�المحاطة�بالسياجات�واألسوار�الصغيرة.��أما�،�وبجوارها�بعض�األضرحة
�فتتكون�من�أسوار�قديمة�بالية�تستند�إليها�المنـازل�،�باقي�تحصينات�مدينة�قسنطينة

�في�علوها�تلك�األسوار�المستندة�عليهـا..��وإن�كانت�كثيراً�ما�تجاوزت�هذه�المنازل
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قبالة�جسر�مقام�على�،�ويوجد�بحافة�جبل�المنصورة�باب�رابع�يعرف�بباب�القنطرة
وباب�،�يصل�بين�حافتي�االنغالق�الذي�يفصل�قسنطينة�عن�جبل�المنصورة،�الوادي

�وتنتهي�إليه�الطرق�اآلتية�من�الجهـات�السـاحلية��،�القنطرة�هذا�محصن�بستة�مدافع
وبجانب�باب�القنطرة�ترتفع�أسوار�المدينـة�فـي�شـكل����،�والشرقية�إلقليم�قسنطينة

أما�القصبة�فتوجد�في�الزاوية�البارزة�للمثلث�الذي�،�وهي�في�حالة�سيئة،�منعرجات
والباب�الجديد�فوق�الصخور�المطلة�على�الجـزء��،�تشكله�األسوار�بين�باب�القنطرة

فوق�أعماق�الوادي�فـي�انحـدار�رأسـي�����األكبر�من�المدينة�على�ارتفاع�مائة�متر
وهذه�القصبة�عبارة�عن�بناء�قديم�في�شكل�قلعة�صغيرة�محصـنة�بثمانيـة���،�سحيق

فالوصـف�الـدقيق�لهـا����،�(كتامة).وبالنسبة�إلى�مـدلوالت�اسـم��)36(�»مدافع...��
حسـب�التقسـيم�التقليـدي�����؛تنتمي�إلى�فرع�البرانس�؛مجموعة�قبائل�مستقرة«أنها

فـي�نظـر�نسـابة�����-مثل�غيرها�من�قبائـل�الجهـة��–وهي�،�للمجتمع�األمازيغي
وقـد��،�(كتام)ربما�كان�اسـمه��؛نسبة�لجد�أعلى�لسائر�فروعها؛سميت�باسمها؛البربر

ويفترض�النسابون�أنـه��،�هو�ابن�برنس�بن�مازيغ�بن�كنعان�بن�حام�؛�يكون�(كتم)
عند��ومنهما�تناسلت�كل�بطون�كتامة�المعروفين،�ينقسم�إلى�فرعين:�غرسن�ويسوده

وهنـاك��،�(بني�كتامة)المؤرخين...وقد�ورد�في�بعض�النصوص�التاريخية�مصطلح
اعتبار�آخر�لتوضيح�سبب�تسمية�(كتامة)�باسمها�المشـهور�فـي�المنطقـة�هـو�����

إذ�زعم�أبو�عبد�اهللا�الداعي�أمام�مجموعة�من�وجوه�كتامة�أن�اسمهم�مشتق�؛الكتمان
فمـن�بطـون���،�ويسـودة�،�.�وقد�تفرعت�بطون�كتامة�عن�غرسن)37(»من�الكتمان

وتفرع�عن�إيان�،�وينطاسن،�ويناوة،�ومعاذ،�وماوطن�مصالة،�وقالن،��غرسن:�إيان
وينطاسـن��،�ومسـالتة�،�وولهيصة،�أما�يناوة�فقد�تفرع�عنها�بطون:�جيملة،�ملوسة

فهم:دنهاجـة��؛أما�بطون�يسـودة�بـن�كتام��،�وغسمان،�وأوفاس،�تفرع�عنهم:�إجانة
التـي���؛وقد�تفرع�عن�إيان�بن�غرسن�قبيلة�ملوسة،�ووريسن...،�ومتوسة،�وفالسة

وتوجد�بقية�منهم�ضمن�فبيلة�أنجرة�المستقرة�بين�،�تنسب�إليهم�بلدة�ملوزة�الجزائرية
ومن�ملوسة�،�حيث�توجد�في�تلك�النواحي�بلدة�سماها�البكري�ملوثة،�وطنجة،�سبتة
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ثم�،�روسعدة�جماعات�اندرجوا�ضمن�قبيلة�أوالد�عبد�النور�إلى�الشرق�من�جبل�غ
إن�المـدافن���.)38(تنتمي�هي�األخرى�إلى�ملوسة�)القل(إن�مدينة�تمالوس�القريبة�من�
وفي�بالد�القبائل�الحضرة�بصـورة��،�ونواحيها�)الميلية(التي�تم�اكتشافها��في�منطقة�

مغارات�جنائزية�غير�«إذ�نلفي،�وترجع�إلى�أزمنة�مختلفة،�تبدو�غير�متشابهة،�عامة
مصـاطب��،�(وادي�الزهـور)�محفورة�في�جوانـب�الصـخر��وغرف�دفن�،�مكتملة

�جنائزية(الطاهير)،�حجرية(بوقارون) وتجاويف�غير�عميقـة(جيجل)...أما��،�وجثوة
�فتعتبر�أقل�قدماً،�مدافن�(الشقفة)�الواقعة�بين�دوار�وادي�النيل�ورافده�وادي�بوكرع

لطـاهير��وأنها�بال�شك�من�أصل�ليبي...و���في�ضواحي�ا،�ألنها�تكتسي�داللة�أكبر
لكـن�التقـديرات���،�تم�اكتشاف�ثالث�آالت�تعود�لما�قبل�التاريخ�لم�يمكن�تأريخهـا�

وهناك�مواقع�يحمل�كل�واحد�منها�أجزاء�من�،�تُرجعها�إلى�القرن�الثالث�قبل�الميالد
�وفـي�جيملـة��،�كبنـي�حبيبـي��،�الزاخر�بالتواجد�البشري،�تاريخ�المنطقة�الطويل

أما�رأس�،�ومصب�وادي�الزهور،�د�الرحانيومشتى�أوال،�ولعروسة�(أوالد�عسكر)
فهي�المنطقة�األغنى�الحتوائها�العديد�من�المدافن�على�امتداد�الساحل�في�،�بوقارون

�وفي�كاف�الشريعة�الواقعة�فوق�قرية�الشـط�،�المكان�المسمى(الصنادق�اللي�خاربة)
�تم�اكتشاف�العشرات�من�المصطبات�الحجريـة�،�م1894ففي�شهر�ديسمبر�من�عام:

وكانت�غرف�الدفن�تحتـوي�علـى���،�القبور�المنحوتة�في�الصخر�داخل�مدينة�القلو
وعملـة��،�وفـوانيس�إغريقيـة��،�وسيراميك�يونانية�مسـتوردة�،�أوان�فخارية�بونية

.�والحقيقة�التي�)39(»قرطاجية�تسمح�بتأريخها�بين�القرنين�الثالث�واألول�قبل�الميالد
ليبو�باإلغريقية�يطلق�هـذا�المصـطلح���(ليبيكك�أو�تكشفها�النصوص�هي�أن�الليبيين

على�سكان�شمال�إفريقيا�الممتد�من�البحر�األحمر�إلى�المحيط�األطلسي)هم�السكان�
وهيـرودوت�المـؤرخ���،�ومنطقة�الشمال�القسنطيني(الميلية)،�األوائل�بشمال�إفريقيا

وسـكان��،�والليبيـون�المزارعـون��،�القديم�قسمهم�إلى�ثالث�فئات:�الليبيون�الرحل
وقد�،�واليور،�ومختلفة�من�بينهم:�اليتول،�وينقسمون�بدورهم�إلى�فرق�متعددة،�نالمد

تم�العثور�على�عينات�من�الكتابة�الليبية�في�أربع�مناطق�على�األقل�في�بالد�القبائل�
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نجد�موقـع�لعروسـة���،�وإضافة�إلى�اكتشاف�الطاهير�الذي�ذكرناه�سابقاً،�الحضرة
وينبه�الباحـث���،�)40(بجهة�وادي�الصفصافوموقع�،�وموقع�الميلية،�بأوالد�عسكر

الدكتور(حسني�قيطوني)إلى�أن�اللغة�الليبية�التي�كانت�متداولة�في�كامـل�إفريقيـا���
وتنوعـات��،�ولها�وحدة�أصيلة،�الشمالية�هي�كتابة�أصلية�موجودة�منذ�التاريخ�القديم

لتـاريخ��وقد�أقر�(قزال)�أنها�كانت�متداولة�طيلة�القرون�التي�سبقت�ا،�جهوية�مهمة
وباللغة�،�وحتى�إذا�سلمنا�بأن�هذه�اللغة�قد�تأثرت�باللغة�اإلغريقية،�وبعده،�الميالدي

اللغـة��،��فإنها�ظلت�بتنوعاتها�المحلية�العديدة،�ومن�بعدهما�باللغة�الالتينية،�البونية
�من�المحيط�األطلسي�إلى�غاية�برقـة(ليبيا�حاليـاً)��،�السائدة�إلى�غاية�القرن�السابع

هي�لهجات�محلية�للغة�األجداد�،�والشلحية،�والشاوية،�والزناتية،�والقبائلية،�فالتمشاك
�فطريقة�دفن�الموتى�عند�سكان�بالد�القبائل�الحضـرة�؛التي�يشترك�فيها�جميع�البربر

���.)41(تبين�أنهم�من�أصل�نوميدي�بربري�خـالص�،�واللغة�والكتابة�المستعملة�عندهم
ومظاهر�التـداخل��،�)األقليات�اللُّغوية(ويجب�التنبيه�في�هذا�الصدد�إلى�أن�موضوع�

لم�،��واالشتراك�بين�اللغة�العربية�واللهجات�الموجودة�في�مناطق�الشمال�القسنطيني
وهناك�جملة�من�الظـروف��،�يحظ�بعناية�فائقة�من�لدن�مختلف�الباحثين�والدارسين

�من�بينها�ما�ذكره�الباحث�سيلمان�العسـكري�،�عليه�التي�حالت�دون�تركيز�االهتمام
-العربية�واألقليات�اللُّغويـة�(�في�دراسة�موسومة�ب:،�لدى�معالجته�لهذا�الموضوع

أعتـرف�أننـي�تـرددتُ�����«�إذ�نجده�يقول�بكل�صراحة:،�)-محاولة�لتحديد�النطاق
ـ��� ا�طويالً�أمام�الحديث�عن�هذه�الظاهرة�التي�خلط�فيها�بعض�اإلخـوة�فـي�عالمن

ثم�خلطوا�بين�الرغبة�في�التمـرد�علـى�مـا�رأوه����،�العربي�بين�السياسي�والثقافي
�وبين�مكونات�في�صلب�وجـدانهم�ذاتـه��،�شروطاً�سياسية�تاريخية�فرضت�عليهم

بـل��،�فتوجهوا�بتمردهم�إلى�اللغة�العربية�التي�تتكلمها�ألسـنتهم�وتكتبهـا�أيـاديهم���
ويكتبـون�اللغـات�التـي�يـدعون�إلـى������يتكلمونها�ويكتبونها�أفضل�مما�يتكلمون�

ومن�،�تسويدها.وهي�ظاهرة�ليست�مقصورة�على�ما�يحدث�في�عالمنا�العربي�اآلن
وال�أجد�حافزاً�،�فهي�متكررة�الحدوث�في�أكثر�من�مكان�في�عالمنا�المعاصر،�قبل
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ألنها�تبدو�لي�أبعد�ما�تكون�،�لتحديد�المواقع�التي�تكررت�وتتكرر�فيها�هذه�الظاهرة
علـى��،�لظاهرة�في�عالمنا�العربي�وعن�التصاقها�أو�إلصاقها�باللُّغة�العربيـة�عن�ا

األقل�في�البعد�الزمني.فمثال�التمرد�على�اللُّغـة�الروسـية�بعـد�سـقوط�االتحـاد������
السوفييتي�السابق�من�قبل�جمهوريات�آسيا�الوسطى�اإلسـالمية�أو�الجمهوريـات���

كن�مقارنته�بما�يواجه�اللغة�العربيـة��ال�يم،�األوروبية�ذات�اللغات�المحلية�المختلفة
والمتغلغل�فـي�األرواح�التـي���،�ذات�الوجود�المتجذر�في�المكان�منذ�آالف�السنين

اختارت�اإلسالم�ديناً�قبل�وبعد�أي�تداخل�سياسي�أو�جيو�سياسي�وإلـى�مـا�شـاء����
من�وجهـات�نظـر�متعـددة�����.�وهناك�بعض�الدراسات�العربية�التي�كُتبت)42(»اهللا

الـذي��،�أو�علم�االجتماع�اللّغوي،��لعل�أبرزها�رؤى�اللّسانيات�االجتماعية،�ومختلفة
ويقـوم�علـى���،�ينهض�على�أساس�مستخلصات�العلوم�اللّسانية�واللغوية�من�جانب

والتي�هي�الدراسة�العلمية�للبنيـة��،�بعض�أسس��العلوم�االجتماعية�من�جانب�آخر
وهو�يعول�علـى��،�والجماعات،�التي�تتكون�من�المؤسسات�االجتماعية،�االجتماعية

تنطلق��من�التأكيد�على�أن�المشكالت�اللُّغوية�فاللسانيات�االجتماعية�،�االلتقاء�بينهما
ولذلك�هناك�من�يضم�علم�اللُّغـة�إلـى���،�تتصل�اتصاالً�وثيقا�بالمشكالت�االجتماعية

�فهـي�مؤسسـة�اجتماعيـة���،�فوجود�اللُّغة�من�وجود�المجتمـع�،�العلوم�االجتماعية
وإقامـة��،�ووظيفة�اللُّغة�التخاطب�والتواصل،�سيسها�يرجع�إلى�المجتمع�واإلنسانوتأ

لذلك�،�فهناك�تداخل�بين�اللِّسانيات�وعلم�االجتماع،�الصالت�مع�الجهات�االجتماعية
وتأثيرات�المجتمـع��،�تأثيرات�اللّغة�في�المجتمع� تُركز�اللّسانيات�االجتماعية�على�

وثمة�دراسات�كثيرة�تندرج�في�إطـار�علـم���،�قضايافي�اللّغة�من�خالل�جملة�من�ال
 ومـن�،�وتُسلّط�الضوء�على�الخصائص�الكلية�لالتصال�اإلنساني،�اللُّغة�االجتماعي

ودور�اللُّغة�في�المجتمع�الذي�لم�يعد�يقتصـر�علـى���،�والمحادثة،�ذلك:بنية�الحديث
وقـد�أعطـى���،�بل�تناوله�كذلك�علماء�الـنفس�،�وعلماء�االجتماع�فقط،�علماء�اللغة

علماء�اللغة�اللسانيات�االجتماعية�الدور�األكبر�الكتشـاف�جملـة�مـن�القـوانين�����
االجتماعية�التي�تنهض�على�تحديد�سلوك�المجموعات�اللغوية�التي�تسـتعمل�لُغـة���
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.وقد�كشفت�تلك�الدراسات�عن�التداخل�اللّغـوي�الوثيـق�بـين�العربيـة�����)43(محددة
يغ�يتحدثون�منذ�القدم�بلسان�غير�متجانس�فكما�هو�معروف�أن�األماز،�واألمازيغية

�أهمها�سبع�لهجات�كبرى�تنتشـر�فـي�شـمال�إفريقيـا�هـي:�����،�يضم�عدة�لهجات
�في�المغرب)تمازيغت(و�)تاريفت(�-)تشلحيت( في�)المزابية(و)الشاوية(و�)القبايلية(،

�وتعد�اللُّغـة�،�في�الصحراء�الكبرى�من�موريتانيا�إلى�السودان)التراكية(و،�الجزائر
إذ�يرجع�تاريخ�تدوين�حضـارتها��،�األمازيغية�أقدم�لغة�وجدت�على�أرض�المغرب

وهي�تنتشر�على�رقعة�جغرافيـة�تفـوق�مسـاحتها����،�إلى�ما�يزيد�عن�خمسين�قرناً
الليبية�إلـى�مـالي���-حيث�تمتد�من�الحدود�المصرية،�خمسة�ماليين�كيلومتر�مربع

وتفيـد��،�ية�ناطقة�بها�توجد�بالمغربعلماً�بأن�أكبر�مجموعة�سكان،�والنيجر�بإفريقيا
وبـين�جميـع���،�)تيفينـاغ�(بأن�هذه�اللُّغة�كانت�تُدون�بحـروف��)أركيولوجية(أبحاث
�والنظـام�الصـوتي��،�)القواعد(عالقة�قريبة�في�النظام�النحوي�)الحاموسامية(اللغات

ويـذكر�بعـض�العلمـاء�أن�هنـاك�����،�ولكن�ال�توجد�تشابهات�كثيرة�في�المفردات
كلمة�أمازيغية�يمكن�إيجاد�شبيه�لها�في�باقي�فروع�الحاموسامية�ومنها����حوالي
وهذه�العالقة�تعني�أن�هذه�اللُّغات�كانت�لغة�واحدة�مشتركة�في�زمن�بعيد�،�العربية

ولكـن��،�ليس�بين�العربية�واألمازيغية�بالتحديد،�فمن�الطبيعي�أن�هناك�عالقة،�جداً
كما�تذهب�بعض�الرؤى�ليسـت�ابنـة�اللغـة����فاألمازيغية�،�بين�األمازيغية�والسامية

ونذكر�من�بين�الدراسـات�التـي���،�)44(ولكن�يمكن�اعتبارها�لغة�أختاً�لها�،�العربية
�)لعبيـدي�بوعبـد�اهللا��(دراسة�الباحث�الدكتور،�بينت�األلفاظ�العربية�في�األمازيغية

فـي��وقد�أشار�،�)سي�محند�أو�محند(والتي�اقتصرت�على�أشعار�الشاعر�األمازيغي
مستهل�دراسته�أن�إجراء�مقارنة�لغوية�بين�لغتين�أو�لهجتين�أو�أكثر�يتطلب�تعقـب��

ذلـك�أن�المكونـات�األساسـية����،�ذلك�في�مختلف�مستويات�اللُّغة�وأنظمتها�المختلفة
ونظـام��،�ثالثة:نظام�صوتي�)أنطوان�مييي(للبنية�اللّغوية�كما�يذهب�نحو�هذا�التوجه

صرفي�،شكل،�ومعجم،�ونحويالنطق�مـع�النحـو�مجموعـة�مـن�األنظمـة�������وي
ومن�أبرز�المالحظات�التي�خرج�بها�صاحب�الدراسة�أن�عدد�األلفـاظ��،�)45(المغلقة
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أشعار�الشاعر�(وال�يخفى�أن�هذا�العدد�من�العينة�،�العربية�في�األمازيغية�غير�قليل
ن�ولو�كانت�العينة�المدروسة�أوسـع�لكـا��،�المدروسة)األمازيغي�سي�محند�أو�محند

فهي�،�لذلك�ال�يمكن�استيعاب�مفردات�األمازيغية�جميعها،�عدد�المفردات�ربما�أكثر
فلعـل�زيـادة�العينـة����،�بحيث�ال�تستوعبها�إال�الحياة�نفسـها�-ككّل�لغة-من�السعة

والسيما�عندما�ننتقل�إلـى��،�المدروسة�تترتب�عنها�زيادة�مطّردة�في�األلفاظ�العربية
ممـا�قـد�يصـهر����،�ية�وحقول�داللية�أوسع�وأشـمل�أفعال�لغوية�ومستويات�تعبير

كما�الحظ�أن�الكلمـات�العربيـة�المسـتعملة�ال�تخضـع�����،�األمازيغية�في�العربية
بل�لـم��،�ومن�خالل�النتائج�تبدى�له�أن�األمازيغية�لم�تحسم،�واضحة�)تمزيغ(لقوانين

اعتبرتهـا�امتـداداً���إنما�،�-كما�قد�يتوهم�بعضهم-تتخذ�موقفها�بالتّراجع�أمام�العربية
فلقد�استعمل�الناطقون�باألمازيغية�الكلمات�العربية�في�حقول�دالليـة�مختلفـة���،�لها

بل�ال�توجد�مبالغة�في�القول�إنها�ُأحيطت�مـن��،�عن�اختيار�وقناعة،�طوعاً�ال�كرهاً
فنحن�نجـد�عـدة���،�.وال�نتعجب�من�هذا�األمر)46(قبلهم�بقداسة�كبيرة�منقطعة�النظير

ومـن�بـين���،�ة�دقيقة�تؤكد�على�أن�البربر�واألمازيغ�هم�عرب�قدامىدراسات�علمي
البربر�عـرب��(�هذه�الدراسات�دراسة�الباحث�محمد�المختار�العرباري�المعنونة�ب:

األدلة�اللُّغوية�من�أفضل�األساليب�وأوضحها�إلثبات�ما�بين�الشعوب�مـن��و،�)قُدامى
هذا�الموضـوع�معتمـدا���ولذا�فقد�خاض�المؤلف�في�،�عالقات�ثقافية�وصالت�نسب

وعلى�ما�توصل�إليه�من�معلومات�وحقائق�لغوية�،�على�منجزات�علم�اللُّغة�المقارن
ومن�أبرز�الجوانـب��،�في�مجال�الدراسات�البربرية�وعالقتها�باللغة�العربية�القديمة

�التي�تناولها�المصنف�في�هذه�الدراسة:تصنيف�البربرية�والفكر�اإلقليمـي�الطـائفي��
والحالـة��،�والسمات�المشتركة�بين�البربرية�واألكديـة�،�اقع�لغوي�قديموالبربرية�و

وصـيغة��،�والتصريف،�والمقارنة�مع�األكدية�ولغات�عربية�قديمة�أخرى،�الصوتية
وهكذا�فإن�األدلة�التي�قـدمها�فـي���،�والناحية�المعجمية،�والتعريف�والتنكير،�الفعل

يزيـدنا�درايـة���،�لعربية�القديمةدراسته�من�خالل�االطالع�على�البربرية�واللُّغات�ا
بمعرفة�كثير�من�األصول��والظواهر�اللغوية�في�عربية�القرآن�باعتبارها�خالصـة��
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وتحدث���عن�السمات�المشتركة�بـين�البربريـة���،�لتطور�لغوي�واسع�قديم�ومتنوع
يدرك�تَمامـا�مـدى���،�فنبه�إلى�أن�المطلع�على�البربرية�بِمختلف�لهجاتها،�والعربية

��العميق�بالعربية�إلى�درجة�أن�هذا�التأثير�غير�كثيرا�مـن�سـماتها��و�الواسع�تأثرها
وقد�أكد�هذه�،�عما�كانت�عليه�في�العهود�القديمة،�وجعلها�تختلف�بدرجة�أو�بأخرى

وقدم�الباحث�أمثلة�كثيـرة�مـن���،�المسألة�كثير�من�الباحثين�على�اختالف�مشاربِهم
وأكـد��،�والتشابه�في�فن�العمـارة�،�االجتماعيوكذلك�التشابه�،�أوجه�التشابه�اللُّغوي

وهـذا�مـا���،�الباحث�على�أن�البربرية�والعربية�متشابهتان�في�النظام�اللغوي�العـام�
في�محاضراته�يقول�إن�قواعد�النحو�البربري�قريبة�من�القواعـد���)ميشوبيالر(جعل

بـين��وعمـا��،�أما�السوسي�فقد�تحدث�عن�هذا�التأثير�في�مجال�المفردات،�العربية
ومن�بين�األمثلـة�التـي�تمكـن����،�العربية�والشلحية�من�تشابه�في�مخارج�الحروف

إذ�يوجد�في�العربية�،�الجمع،�وهي�تشمل�أوجه�التشابه�اللغوي،�الباحث�من�حصرها
�الفصحى�ثالثة�جموع�هي:جمع�التكسير�وجمع�المؤنث�السالم�وجمع�المذكر�السـالم�

وكشف�البحث�اللُّغوي�المقارن�،�ية�القديمةوقد�عرفت�هذه�الجموع�في�اللُّغات�العرب
أما�اللّغـات��،�وفي�اللُّغات�الحبشية،�عن�وجودها�في�اللُّغات�العربية�الجنوبية�القديمة

�فقد�ذكرت�بعض�الدراسات�وجـود�جمـع�السـالم�فيهـا����،�العربية�الشمالية�القديمة
يـة�التـي���جموع�التكسير�وجموع�السالمة�تعد�من�الخاصيات�اللُّغو�وعموماً�ظاهرة

�األخـرى�امتازت�بها�اللُّغات�العربية�القديمة�والعربية�الفصحى�عن�سائر�اللُّغـات��
وباالطالع�على�البربرية�من�هذه�الناحية�وجد�الباحث�محمد�المختار�العرباري�أنها�

فعلى�سبيل�المثال�جمع�التكسير�هو�أوفر�الجمـوع�وأكثرهـا���،�تمتلك�هذه�الجموع
�بربرية�يفوق�في�كثرته�العربية�لكونه�الجمع�األساسـي�نجد�هذا�الجمع�في�ال،�أصالة

�و(امـدكل)�،�و(انـزار)�،�و(اجدار)،�ومن�بين�األمثلة�التي�قدمها�الباحث:�(ثززوى)
فهناك�نمـاذج��،�الذي�هو�جمع�قياسي�أما�جمع�المؤنث�السالم،�و(اجحاح)،�و(اغيال)

�)بجـورات�(و،�)هديات(و،�)رمات(�قدم�المؤلف�الكثير�منها�مثل:،�منه�في�البربرية
فله�في�العربية�صيغتان�،�وهو�أيضاً�جمع�قياسي،�أما�جمع�المذكر�السالم،�)تمقات(و
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وصيغة�تنتهي�بالياء�والنون�في�حالتي�النصب�،�تنتهي�بالواو�والنون�في�حالة�الرفع
وفي�البربرية�لـم�يكـن�بهـذه�الصـورة�القياسـية������،�ويكون�أساساً�للعاقل،�والجر

�)اغيالسـن�(و،�)انـزادن�(و،�)ارقـازن�(ره���الباحـث:�ومن�بين�ما�ذك،�المتطورة
وقد�نبهت�عدة�دراسـات��،�)47(�)امنغيون(و،�)ايخفاون(و،�)ايزماون(و،�)افُولوسن(و

والصـلة�الوشـيجة�بـين�العربيـة�����،�علمية�وأكاديمية�دقيقة�إلى�التـرابط�الوثيـق��
نذكر�على�سبيل�المثال�رسـالة�الماجسـتير�التـي����،�وواألمازيغية�في�جوانب�شتى

دراسة�-األمازيغية�لغة�سامية�في�بنيتها(�بعنوان:،�)أنيسة�بن�تريدي(أنجزتها�الباحثة
والعربيـة�فـي����-اللهجة�القبائليـة�-مقارنة�ألهم�الظواهر�المشتركة�بين�األمازيغية

حيث�خلصت�في�هـذه�الدراسـة�إلـى�أن�اللُّغـة�����،�)الصرف�والصوت�والتركيب
ئات�اللهجات�الشفوية�تُشبه�إلى�حد�الفت�األمازيغية�المجسدة�في�الواقع�المنطوق�بم

مـن�حيـث�نظامهـا�الصـوتي�والصـرفي������،�لالنتباه�النظام�البنيوي�للغة�العربية
.وقد�نبهت�الباحثة�أنيسة�بن�تريدي�المتخصصة�فـي�هـذا�الميـدان����)48(والتركيبي

فقد�اتخذ�األمـازيغي��،�العلمي�إلى�أن�الخطّ�العربي�هو�أول�خطّ�تُكتب�به�األمازيغية
بل�في�تـاريخ��،�وألول�مرة�في�تاريخ�هذه�المنطقة،�خطّ�العربي�وسيلة�لكتابة�لغتهال

وقد�كانت�فـي��،�لغتها�وحضارتها�خُطت�مؤلفات�في�اللُّغة�األمازيغية�بالخطّ�العربي
فالعبرة�التي�استوقفت�مجموعة�من�الدارسين�هي�اسـتعارة��،�معظمها�مؤلفات�دينية

الذي�لـم�يحصـل�مـع�الحضـارات�السـابقة������الشيء�،�الخطّ�العربي�والتأليف�فيه
حيث�أكـد�علـى�أن�الحضـارة����،�وغيره�)أندري�باسي(كما�نبه�إلى�ذلك،�وكتاباتها

توجد�بعض�المخطوطات�لمؤلفات�خاصة�-مع�ذلك-ولكن،�البربرية�حضارة�شفوية
حيث�إن�هذه�المخطوطـات�كلهـا���،�بنشر�اإلسالم�في�األوساط�التي�ال�تتكلم�العربية

كما�أكد�كذلك�على�أن�األبجدية�العربيـة�توافـق�أصـوات�اللّغـة�����،�بالخط�العربي
فـي��(�.��وقد�ذكر�الباحث�صالح�بلعيد�في�دراسـته�الموسـومة�ب:��)49(األمازيغية

ثقافية�)لهجات(أن�األمازيغية�في�الجزائر�عاشت�على�شكل�لغات�)المسألة�األمازيغية
ذلك�ما�جعلها�تغدو�لغة�و،�وقد�حدث�بون�شاسع�بينها�وبين�الثقافة�الرسمية،�وشفوية
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كما�ابتعد�هـذا��،�وأصبحت�ال�تُعبر�عن�ثقافة�كل�الجزائريين،�فئات�من�الجزائريين
فانحصر�في�الجبال�وفي�الصحاري�حتـى�أصـبح���،�اإلرث�عن�كل�مجاالت�الحياة

وساعد�على�ذلك�الطروحات�الوحدوية�اإلقصائية�التي�ساهمت�فـي��،�رصيداً�فئوياً
المركزية�الوطنية�على�رفض�كل�طرح�ال�يتجسد�في�الصـورة��كما�عملت�،�تغييبها

والسيما�بعد�االستقالل�الذي�وقع�فيـه�اختيـار�الحـل����،�)عربي�إسالمي(المرغوبة
وهو�ترسيم�العربية�لغـة�رسـمية�دون�النظـر�فـي�األقليـات������،�اللغوي�الداخلي

مـن�بينهـا���،�وينبه�إلى�عدة�أمثلة�تبرز�االحتكاك�اللغوي�باللغة�العربية،�)50(اللغوية
دونمـا��،��حيث�توظف�اسـتعماالت�كثيـرة��،�بوالية�البويرة)الشماس(أمثلة�من�قرية

اضربوا�(�ومن�بين�األمثلة�التي�قدمها�الباحث�صالح�بلعيد:،�شعور�على�أنها�عربية
�)برج�امنايل�أمزوق�من�برا�واش�حالتو�مـن�الـداخل��(،�)على�التبن�ينسى�الشعير

�)اللي�ما�وسعوا�بيتو�ما�يوسعوا�بيـت�الجيـران��(،�)اكحل�الراس�اكويه�ال�تداويه(
ومن�المفيد�أن�نشير�،�)51(�)واش�أداك�لهذا�الشغل(،�)الباب�مفتوح�والرزق�على�اهللا(

الذي�ينبه�إلى�التالحم�الوثيق�والوطيد�جداً�بـين��،�إلى�منظور�الباحث�عثمان�سعدي
مـن���«�ث�يقـول:�حي،�)عروبة�الجزائر�عبر�التاريخ(�العرب�واألمازيغ�في�كتابه:

بذلوا�جهوداً�مضنية�لمحاولـة��،�منظري�االستعمار،�الغريب�أن�الباحثين�الفرنسيين
بين�اللغة�البربرية�من�جهـة�وبـين�اللغـات����-ولو�كانت�ضئيلة-اكتشاف�عالقة�ما

لكـن�جهـودهم�بـاءت�جميعهـا�بالفشـل������،�األوروبية�القديمة�من�جهـة�أخـرى��
بأن�اللغة�العربيـة�واللغـة�البربريـة�����)وليم�النغر�(الذريع...ويقر�األستاذ�العالّمة

وتتصل�اللغـة�المصـرية�القديمـة����،�واللغات�السامية�تنحدر�جميعاً�من�أصل�واحد
بأن�عدد�اللهجات�البربرية�)باسيه(ويقدر،�باللغات�السامية�ولغات�البربر�بأصل�واحد

للهجـات��ومن�بين�ما�جاء�في�دائرة�يونيفرساليس��أن�جميـع�ا�،�خمسة�آالف�لهجة
وفي�دائرة�المعارف�ورد�بأن�اللغة�البربرية�،�البربرية�مطبوعة�بطابع�اللغة�العربية

أبـو��(.�����ويؤكد�المؤرخ)52(»في�استعمالها�الحالي�هي�امتداد�لصيغ�اللغة�العربية
ومن�،�على�أن�من�المخططات�االستعمارية�الدعوة�إلى�كتابة�العربية)القاسم�سعد�اهللا
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وهـي�الـدعوة�التـي����،�بالحروف�الالتينية�استعداداً�لالندماج�اللغوي،�ثمة�البربرية
حيـث��،�الشهير)لويس�ماسينيون(ومن�بينهم،�أطلقها�عدد�من�المستشرقين�الفرنسيين

وقال�في�إحدى�المناسبات�إن�اللغة�العربية�لغة�قوميـة�أيضـاً���،�تحدث�عن�البربر
كتبه�ابن�خلـدون�والميلـي����فذكره�بما)أبو�يعلى�الزواوي(ورد�عليه�الشيخ،�لفرنسا

عن�أن�صنهاجة�وكتامـة�عـرب�مـن����،�)تونس(والمدني�ومحمد�المهدي�بن�ناصر
إن�حروف�المسند�الحميري�هي�حروف�(وقال�الزواوي،�ومنهم�قبائل�زواوة،�حمير

واستنكر�دعوة�ماسينيون�إلى�استعمال�الحروف�الالتينية�على�غرار�،�)لسان�البربر
فـي�بحـث���)سعيد�بن�عبد�اهللا�الـدارودي�(أثبت�الباحث.���ولقد�)53(ما�فعل�األتراك

مـدخل�إلـى�عروبـة����-حول�عروبـة�البربـر��(�عنونه�ب:،�علمي�أكاديمي�ثمين
أن�عدداً�ضخماً�جـداً�مـن�األلفـاظ�فـي�اللغـة������،�)-األمازيغيين�من�خالل�الّلسان

ونبـه�كـذلك�إلـى�الـرؤى�والمخططـات������،�هي�ألفاظ�عربية�خالصـة�،�البربرية
لعـل�أبـرزهم���،�ي�ذكرها�عدد�كبير�مـن�البـاحثين�الجزائـريين���االستعمارية�الت

سعيد�بن�عبد�(فنلفي�الباحث،�)أبو�القاسم�سعد�اهللا(والدكتور،�)عثمان�سعدي(الدكتور
...إن�ضخامة�ما�في�البربرية�مـن���«�فيقول:،�يشير�إلى�هذا�األمر،�)اهللا�الدارودي

حدا�بواضـعي�المعـاجم�مـن����مما�،�ألفاظ�عربية�أقلق�أولئك�القائلين�بعدم�عربيتها
أن�يخرجوا�قسماً�كبيراً�من�ألفاظ�البربرية�وجعلوه�-رفعاً�للحرج-الحركة�األمازيغية
فهي�شائعة�متداولة�،�وهذه�المفردات�ال�يخفى�على�أحد�عربيتها،�من�الدخيل�العربي

كذلك�حينما�تيقن�هؤالء�أن�قسماً�بربرياً�موجود�في�،�في�الصحافة�والتعليم�واإلعالم
ولذلك�اصـطنعوا��،�ربية�المهجورة�أدركوا�أنه�من�الصعب�أن�يعدونه�من�الدخيلالع
-فاللسانان�منفصالن�مختلفان،�تخريجاً�عجيباً�أسموه�المشترك�-رفعاً�للحرج�أيضاً–

ثم�وجدوا�مجموعة�ثالثـة�مـن�األلفـاظ����،�لكن�لديهما�مشتركات�كثيرة-عند�هؤالء
.��ومـن�بـين���)54(�»مازيغي�الصرف...فجعلوها�قسماً�ثالثاً�ووصفوه�باأل،�مستغلقة

أبـو��(ما�قدمـه�العالّمـة��،�األمثلة�التي�تثبت�الصلة�الوثيقة�بين�البربرية�والحيميرية
حيث�أشاد�بجهود�،�)األفعول�في�الحميرية�والبربرية(من�إشارة�إلى،�)القاسم�سعد�اهللا
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الحميريـة���وذكر�أن�من�الذين�نبهوا�إلى�العالقة�بين،�العالم�اليمني�إسماعيل�األكوع
أن�البربرية��)تاريخ�الزواوة(الذي�ذكر�في�كتابه)أبو�يعلى�الزواوي(والبربرية�الشيخ
وفي�دراسـة�أخـرى����،�)55(وقدم�عدة�استشهادات�لغوية�وتاريخية،�حيميرية�األصل

رأى�شيخ�المـؤرخين��،�)56(�)الحوض�كتاب�بالبربرية�والحروف�العربية(وسمها�ب:
دفع�بالبربر�إلى�اعتنـاق��،�وانتشار�لغة�القرآن�الكريمالجزائريين�أن�الفتح�اإلسالمي�

�حيث�أصبحت�العربية�هي�وسيلة�التعبير�الكتابي�عنـدهم�،�الدين�الجديد�وتبني�لغته
ورغـم��،�ولكنهم�ظلوا�يتكلمون�لهجاتهم�البربريـة�،�فلغة�الكتابة�عندهم�هي�العربية

فإن�بعضهم�قـد��،�دينهم�انتشار�اللغة�العربية�بين�البربر�وتقديسهم�لها�باعتبارها�لغة
ومن�بين�الكلمات�التـي��،�ولكن�بحروف�عربية،�عبر�عن�خواطره�أحياناً�بالبربرية

�وهـي�تعنـي�الجزيـرة���)تقزيـرت�(تكثر�في�مناطق�شتى�بالشمال�القسنطيني�كلمة
ــاطق�� ــدة�من ــي�ع ــودة�ف ــة��،�وموج ــي�مدين ــة�ف ــاك�منطق ــزي�(وهن تي

ويـذهب��،�هنـاك��وسميت�كذلك�لوجود�جزيرة�فـي�البحـر��)تقزيرت(اسمها)وزو
إلى�أنها�عربية�إذا�جردناهـا�مـن�بعـض�الزوائـد�����)عبد�اهللا�عيسى�لحيلح(الباحث
المعنى�العربـي�لها:الـدار�الفخمـة����،�التي�تكثر�في�المنطقة)القصر(وكلمة،�اللهجية

وتعنـي��،�في�منطقـة�الميليـة��)اقطيم(وكلمة�،�والمعنى�البربري:�الجزيرة،�الضخمة
يرجع�إلى�،�ينسب�إلى�قبائل�كتامة�بالشمال�القسنطينيوأصلها�الكتامي�الذي�،�المغفل

بيد�أنـه��،�ودعموا�الدعوة�الشيعية�الفاطمية�في�هذه�الربوع،�أن�قبائل�كتامة�ناصروا
وعاد�قادة�كتامة�بخفي�،�بعد�أن�استتب�األمر�للفاطميين�في�مصر�تم�االستغناء�عنهم

��.��)اقطيم(فصار�ينعت�كل�مغفل�بعبارة�،�)أقطمة(فأطلق�عليهم�،�حنين
 ��
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والتأمل�في��ليست�حكراً�على�البحث�في�أسماء�األماكن�)الطوبونيمية(�إنخاتمة:�
ومقاربة�تطور�،�عوامل�اندثارها�أو�مكوثها�داخل�مناطق�جغرافية�وتاريخية�محددة

بل�إنها�بحث�شائق�يسمح�لنا�بفهـم�أبعـاد�وخلفيـات�ومقاصـد�����؛�دالالتها�فحسب
ويبرز�اهتماماته�وتحوالته�،�مما�يكشف�الحجب�عن�الخصائص�الثقافية�له�؛المجتمع

)�ونواحيها�باهتمام�ال�بأس�به�من�الميلية�(وقد�حظيت�منطقة،�من�مرحلة�إلى�أخرى
نظـراً�لطبيعتهـا����؛�والسيما�في�اآلونة�األخيـرة�،�لدن�مختلف�المؤرخين�والباحثين

حيث�يقول�أحد�المؤرخين�،��واحيهاوتوفر�عدد�جم�من�اآلثار�في�شتى�ض،�المتميزة
ال�تخلو�منطقة�جيجل�من�شواهد�مادية�موزعة�على�مراكز�دقيقة�«�في�هذا�الصدد:

وهو�ما�ساعد�علماء�اآلثار�في�البحث�أساساً�عن�ما�يتعلق�بعصور�مـا��،�من�مجالها
وسمح�لنا�بوضع�مقاربـات��،�والتاريخ�القديم�والوسيط،��وفجر�التاريخ،�قبل�التاريخ

والتأكيد�أو�التشـكيك��،�ومؤسسة�عن�الوجود�البشري�األول�بالمنطقة�من�جهة،�جادة
كمـا�يجـب���،�»في�الكثير�من�المقاربات�الكتابية�التي�وصلت�إلينا�من�جهة�أخرى

�)جيجـل�(و،�)الميليـة�(التنبيه�إلى�أن�اآلثار�المنتشرة�بكثرة�في�مختلـف�نـواحي���
اسـتطاعت�أن�تُقـدم�����؛خ�القديموتحركاته�فـي�التـاري��،�والمتصلة�بالوجود�البشري

مكنت�علماء�اآلثار�من�معرفة�أحداث�ضخمة�وقعـت�فـي�تلـك�����؛�معلومات�ثمينة
وهذا�مـا���؛�وقد�كان��لها��تأثير�على�الحركة�الديمغرافية�بالمنطقة،�األزمنة�القديمة

�)الميليـة��(ولذلك�فالدراسة�الطوبونيميـة�لمنطقـة���؛سمح�بتقصي�مختلف�المكونات
وتُشجع�علـى�البحـث�فـي�خلفيـات�ودواعـي������،�ونواحيها�تكتسي�أهمية�استثنائية

وجود�أسماء�أماكن�،�)�وضواحيهاالميلية�(والسيما�أننا�قد�الحظنا�بمنطقة��؛التسميات
وقصص�خيالية�ال�أسـاس��،�كثيرة�لم�تسلم�من�ربطها�بروايات�أسطورية�وخرافات

�������ولـذلك��فمنطقـة�����؛�لمـي�الـدقيق��لها�من�الناحية�التاريخية�في�ميزان�البحـث�الع�
��واألبحاث�تلو�األبحاث.،�ما�تزال�تستحق�الدراسات�تلو�الدراسات،�)الميلية�(

��

��
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��الهوامش�والمراجع:
                                                           

كيان�عام�يضم�النشاط�اللغوي�اإلنساني�في�صورة�ثقافية�منطوقـة،�أو���«بأنها:�توصف�اللغة��)1(
مكتوبة،�معاصرة،�أو�متوارثة،�باختصار:�كل�ما�يمكن�أن�يدخل�في�نطاق�النشاط�اللغوي�من�رمز�

 �.»صوتي،�أو�كتابي،�أو�إشارة،��أو�اصطالح

تعريفات�كثيرة�جداً،�فهو�يتشكل�من�مجموعة�من�األفراد�الذين�يقطنون�بقعة�جغرافية�للمجتمع��)2(
مجموعـة�مـن�العـادات،�والتقاليـد�����«معينة،�ومحددة�من�الناحية�السياسية،�ومعترف�بها،�ولهـا�

��والمقاييس،�والقيم،�واألحكام�االجتماعية،�واألهداف�المشتركة،�والمتبادلة�التـي�أساسـها�الـدين���
التاريخ،�والعنصر،�والمجتمع�هو�جميع�العالقات�بين�األفراد،�وهم�في�حال�تفاعـل�مـع���واللغة،�و

منظمات،�وجمعيات�لها�أحكام،�وأسس�معينة،�وهو�الشبكة�المعقدة�من�العالقات�االجتماعية�التـي��
قام�اإلنسان�بتنظيمها،�ورسم�معالمها،�وهو�مجموعة�من�األفراد�تكون�في�حال�اتصال�دائم،�ولهـا��

ومصالح�مشتركة،�ومتبادلة،�وهو�كل�جماعة،�أو�عدد�غير�محدود�مـن�النـاس�تـربط�����أهداف،
بعضهم�عالقات�دائمة،�أو�إلى�أمد�غير�محدود،�وهو�كذلك�كل�جماعة�مؤلفة�مـن�أفـراد�بيـنهم����

د.صالح�الدين�شروخ:��علم�االجتماع�التربوي،�منشورات�دار�العلوم�للنشر��.ينظر:»�رابطة�نفسية
 ����وما�بعدها.�����م،�ص:���
الجزائر،�والتوزيع،�عنابة،�

اللسانيات�هي�الدراسة�العلمية�للغة�البشرية،�وهي�تركز�أبحاثها�على��يجمع�الدارسون�على�أن�)3(
اللغة،�وتتخذها�موضوعاً�رئيساً�لها،�وتنظر�إليها�على�اعتبار�أنها�غايـة�وليسـت�وسـيلة،�وقـد�����
اشتهرت�دعوة�سوسير�إلى�دراسة�اللغة�لذاتها�وفي�ذاتها،�وهذا�ما�اعتبره�الكثير�من�الدارسين�فتحاً�

 ��علمياً�جديداً.

علم�االجتماع�هو�الدراسة�العلمية�للبنية�االجتماعية،�والتي�تتكون�من�المؤسسـات�االجتماعيـة���)�4(
والجماعات،�فالمؤسسات�االجتماعية،�مثل:�النقابة،�والنادي،�والشركة،�وفريق�كرة�القدم،�وغيرها�

:�مجموعة�من�أما�الجماعات�فيمكن�أن�تكون�جماعات�رسمية،�مثل:�النقابات،�أو�غير�رسمية،�مثل
األصدقاء،�أو�الجيران،�أو�األسرة،�أو�عصبة�من�المراهقين،�وال�يختلف�اثنان�في�أن�المؤسسـات��
االجتماعية�ال�توجد�دون�جماعات،�بيد�أن�الجماعات�يمكن�أن�توجـد�دون�وجـود�المؤسسـات����

ن�الرسمية�الخاصة.�ينظر:�د.خير�اهللا�عصار:�مبادئ�علم�النفس�االجتمـاعي،�منشـورات�ديـوا���
 ��.�12م،�ص:1984المطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�

تنطلق�اللسانيات�االجتماعية�من�التأكيد�على�أن�المشكالت�اللغويـة�تتصـل�اتصـاالً�وثيقـا������)5(
بالمشكالت�االجتماعية،�ولذلك�هناك�من�يضم�علم�اللغة�إلى�العلوم�االجتماعية،�فوجود�اللغة�هـو��
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وتأسيسها�يرجع�إلى�المجتمع،�واإلنسان،�ووظيفة�اللغة��من�وجود�المجتمع،�فهي�مؤسسة�اجتماعية،
التخاطب،�والتواصل،�وإقامة�الصالت�مع�الجهات�االجتماعية،�وهناك�تداخل�بين�اللسانيات،�وعلم�

تأثيرات�اللغة�في�المجتمع،�وتأثيرات�المجتمع�� االجتماع،�ولذلك�تركز�اللسانيات�االجتماعية�على�
في�اللغة�من�خالل�جملة�من�القضايا،�وثمة�دراسات�كثيرة�تندرج�في�إطار�علم�اللغة�االجتمـاعي��
وتسلط�الضوء�على�الخصائص�الكلية�لالتصال�اإلنساني،�ومن�ذلك:بنية�الحديث،�والمحادثة،�ودور�

اللغة،�وعلماء�االجتماع�فقط،�بل�تناوله�كذلك�علمـاء��اللغة�في�المجتمع�لم�يعد�يقتصر�على�علماء�
النفس،�وقد�أعطى�علماء�اللغة�اللسانيات�االجتماعية�الدور�األكبر�الكتشاف�جملة�مـن�القـوانين���
االجتماعية�التي�تنهض�على�تحديد�سلوك�المجموعات�اللغوية�التي�تستعمل�لغـة�محـددة.ينظر:����

غة�الحديث،�منشورات�دار�أسامة�للنشـر�والتوزيـع���د.صادق�يوسف�الدباس:�دراسات�في�علم�الل
.��ود.غازي�مختار�طليمات:�في�علـم�اللغـة���158-157م،�ص:01�،2012عمان،�األردن،�ط:

�.��23م،�ص:1997منشورات�مكتبة�دار�طالس،�دمشق،�سوريا،�
لغـوي��د.صالح�بلعيد:�كلمة�افتتاحية�لملتقى�مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائري�من�خالل�الواقع�ال�)6(

األنوماستكي�الطوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة،�أعمال�الملتقى�طبعت�ضمن�منشـورات�المجلـس���
.11م،�ص:2018األعلى�للغة�العربية�بالجزائر،�الجزائر،�

د.فاطمة�لواتي:�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�محاضـرة�ألقيـت�ضـمن�����)7(
لجزائري�من�خالل�الواقع�اللغوي�األنوماستكي�الطوبـونيمي��فعاليات�ملتقى�مالمح�وحدة�المجتمع�ا

في�مجتمع�المعرفة،�أ�عمال�الملتقى�طبعت�ضمن�منشورات�المجلـس�األعلـى�للغـة�العربيـة�����
�وما�بعدها.�55م،�ص:2018بالجزائر،�الجزائر،�

�جمعة�شيخة:�األندلس�من�خـالل�روايـة:��اعتمدت�في�صياغة�هذه�الفقرة�على�مقال�الباحث��)8(
مجلة�دراسات�أندلسية،�مجلة�علمية�محكّمة�فـي�الدراسـات���،�لمحمد�سعد�برغل�)دينة�بال�يومم(

م�2012هــ/ديسمبر�1434،�محـرم�48-47العدد�المـزدوج:�المتعلقة�بإسبانيا�اإلسالمية،�تونس،�
�.15ص:

�إبراهيم�الكوفحي:�توظيف�الموروث�الديني�في�شعر�حيدر�محمود،�مجلة�دراسات،�مجلة�علمية�)9(
،�شـباط����،�عـدد:��
محكّمة�تصدر�عن�عمادة�البحث�العلمي�بالجامعة�األردنيـة،�المجلـد:��



هـ،�ص:�
��م،�ذو�القعدة�����.�
عبد�الرحمن�الجياللي:تاريخ�الجزائر�العام،�منشورات�دار�مكتبة�الحياة�ببيروت،�باالشتراك�مع�)�10(

���.23،�ص:01:م،�ج1965هـ،�02�،1384مكتبة�الشركة�الجزائرية،�الجزائر،�ط:



�درا��	���������	��ر����������	(ا����)	و��ا����

197 

إبراهيم�العبيدي:�ملحمة�الكاهنة�أو�المنعرج�الحاسم،�منشورات�المؤسسـة�المغاربيـة�للنشـر�����)11(
����.�-�واإلشهار،�تونس،�د،�ت،�ص:

،�منشـورات�وزارة��-دراسات�وبحـوث�ميدانيـة��-د.محمد�عيالن:�التراث�الشعبي�الجزائري�)12(
.�م،�ص:���
،���الثقافة�العربية،�الجزائر،�ط:الثقافة�الجزائرية�بمناسبة�الجزائر�عاصمة�

.���و���،�ص:-دراسات�وبحوث�ميدانية-د.محمد�عيالن:�التراث�الشعبي�الجزائري�)13(
.	�المرجع�نفسه،�ص:�)14(
م،�منشورات�دار�نوميـديا������-�����د.سفيان�عبد�اللطيف:�ثورة�أوالد�عيدون�الميلية)15(


الجزائر،��للطباعة�والنشر�والتوزيع،�قسنطينة،��
.��م،�ص:
.��م،��ص:����-����د.سفيان�عبد�اللطيف:�ثورة�أوالد�عيدون�الميلية�)16(
د.عمار�بوحوش:�المسار�األكاديمي�لألستاذ�عمار�بوحوش�من�قرية�أزيار�بالميلية�إلى�جامعة�)17(

.�-�م،�ص:	��
ميزوري�األمريكية،�منشورات�موفم�للنشر،�الجزائر،�
العيدوني:�مملكة�الفالقة:�شهادة�المجاهد�عمر�شيدخ�العيدوني،�منشورات�مؤسسة�عمر�شيدخ�)18(

.��م،�ص:���
هـ/����بونة�للبحوث�والدراسات،�عنابة،�الجزائر،�
�.��م��،��ص:����-����د.سفيان�عبد�اللطيف:�ثورة�أوالد�عيدون�الميلية�)19(
من�قرية�أزيار�بالميلية�إلى�جامعة�د.عمار�بوحوش:�المسار�األكاديمي�لألستاذ�عمار�بوحوش�)�20(

�.��ميزوري�األمريكية،�ص:
د.ناصر�الدين�سعيدوني:�ثورة�ابن�األحرش�بين�التمرد�المحلي�واالنتفاضة�الشعبية،�دراسـة��)21(

منشورة�ضمن�كتاب�دراسات�وأبحاث�في�تاريخ�الجزائر�الفترة�الحديثة�والمعاصرة،�الجزء�الثاني�
.�����م،�ص:��	�لكتاب،�الجزائر،�منشورات�المؤسسة�الوطنية�ل

د.ناصر�الدين�سعيدوني:�ثورة�ابن�األحرش�بين�التمرد�المحلي�واالنتفاضة�الشعبية،�دراسـة���)22(
منشورة�ضمن�كتاب�دراسات�وأبحاث�في�تاريخ�الجزائر�الفترة�الحديثة�والمعاصرة،�الجزء�الثاني�

�وما�بعدها.�����ص:
ابن�األحرش�بين�التمرد�المحلي�واالنتفاضة�الشعبية،�دراسـة��د.ناصر�الدين�سعيدوني:�ثورة��)23(

منشورة�ضمن�كتاب�دراسات�وأبحاث�في�تاريخ�الجزائر�الفترة�الحديثة�والمعاصرة،�الجزء�الثاني��
�وما�بعدها.���	�ص:

����.��م،��ص:����-����د.سفيان�عبد�اللطيف:�ثورة�أوالد�عيدون�الميلية�)24(



��)د.	�&�%	��$	ا#��م	!� � (

198 

قيطوني:بالد�القبائل�الحضرة�عبر�التاريخ�مـوطن�كتامـة�والحـرب�االسـتعمارية�����د.حسني��)25(
م����
ترجمة:د.عز�الدين�بوكحيل،�منشـورات�دار�القصـبة�للطباعـة�والنشـر،�الجزائـر،������

����.��-��ص:
د.�سفيان�عبد�اللطيف:�التاريخ�الكامل�لمنطقة�الميلية،�منشورات�دار�نوميديا�للطباعة�والنشـر��)�26(

عمار�بوحوش:�المسار�األكاديمي�لألستاذ�،�ود.��182م،�ص:2012يع،�قسنطينة،�الجزائر،�والتوز
��،�	عمار�بوحوش�من�قرية�أزيار�بالميلية�إلى�جامعة�ميزوري�األمريكية،�ص:


�-���م،��ص:����-����و�د.سفيان�عبد�اللطيف:�ثورة�أوالد�عيدون�الميلية�.
جيجل�من�خالل�المصادر�مطبوعات�جمعية�الوفاء��د.�سفيان�عبد�اللطيف:�صول�قبائل�منطقة�)27(

����.89م،�ص:2019هـ/1440والتواصل،�جيجل،�
����.91د.�سفيان�عبد�اللطيف:�أصول�قبائل�منطقة�جيجل�من�خالل�المصادر،�ص:�)28(
دراسة�التطور�التاريخي�والبيئـة��-د.عبد�العزيز�فياللي�ومحمد�الهادي�لعروق:�مدينة�قسنطينة)�29(

ـ�01���،1404،�منشورات�دار�البعث�للطباعة�والنشر،�قسـنطينة،�الجزائـر،�ط:��-الطبيعية -هـ
.�10م،�ص:1984

الحاج�أحمد�المبارك:�تاريخ�حاضرة�قسنطينة،�اعتنى�بتصحيحه�والتعليق�عليه:�نور�الدين�عبد��)30(
تأمالت�في�األدب�-،�نقالً�عن:د.عبد�اهللا�حمادي:�نفاضة�الجراب3م،�ص:1952القادر،�الجزائر،�

.�207م،�ص:2008،�منشورات�ديوان�المطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�-والسياسة
،�منشـورات�ديـوان���-تـأمالت�فـي�األدب�والسياسـة���-د.عبد�اهللا�حمادي:�نفاضة�الجراب�)31(

.�207م،�ص:2008المطبوعات�الجامعية،�الجزائر،�
األمير�محمد�بن�عبد�القادر�الجزائري:�تحفة�الزائر�في�تاريخ�الجزائر�واألمير�عبـد�القـادر����)32(

.��120م،�ص:3�،1964شرح�وتعليق:�د.حقي،�منشورات�دار�اليقظة�العربية،�بيروت،�لبنان،�ط:
عبد�اهللا�بن�العزيز�بن�أيوب�(أيوب�عبيد�اهللا�البكري)،�جغرافي�أندلسي،�ينحدر�البكري�الـذي��)�33(

نجهل�تاريخ�ميالده�من�أسرة�من�األمراء�تنتسب�إلى�بكر�بن�وائل،�كانت�تتوارث�الملـك�خـالل���
وما�بينهما.�ولكـن���Saltèsوشلطيس��Heulvaفترة�قصيرة،�في�عهد�ملوك�الطوائف،�على�ولبة�

والده�عبد�العزيز،�عجز�عن�االحتفاظ�بإمارته�إزاء�ضغط�المعتضد�بن�عباد،�ملك�إشبيلية،�الـذي��
ول�بسط�سلطانه�على�األندلس�كلها،�فسلمها�إليه�وخرج�بأمواله،�هو�وولـده�سـرا�إلـى����كان�يحا
��قرطبة.
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أبو�عبد�اهللا�بن�عبد�العزيز�البكري:�المسالك�والممالـك،�منشـورات�كليـة�اآلداب�والعلـوم������)34(
.63م،�ص:1997اإلنسانية�بالرباط،�المغرب�األقصى،�

،�منشورات�نزهة�المشتاق�في�اختراق�اآلفاقسني:�الشريف�اإلدريسي�بن�إدريس�الحمودي�الح�)35(
.�122مكتبة�الثقافة�الدينية،�القاهرة،�مص،�د،�ت،�ص:

وصف�مدينة�قسنطينة�حسب�معلومات�جديدة�للقبطـان�هيبوليـت���د.�ناصر�الدين�سعيدوني:��)36(
،�مجلة�األصالة،�مجلة�ثقافيـة��م
�	�الضابط�بهيئة�أركان�الحرب�الفرنسية�بتاريخ�شهر�مارس

وما��7م،�ص:1978جويلية-جوان-هـ1398شعبان-،�السنة�السابعة،�رجب59-58هرية،�العدد:ش
بعدها.��

دور�كتامة�في�تاريخ�الخالفة�الفاطمية�منذ�تأسيسـها�إلـى�منتصـف�القـرن�����د.موسى�لقبال:��)37(
م،�الجزء�األول�الدور�المغاربي�للخالفة�الفاطمية،�منشـورات�دار�األمـل�����الخامس�الهجري،�


م،�ص:���
ت�والنشر�والتوزيع،�الجزائر،�للدراسا��.�
أعيانها،�الجزء�الثاني،�منشـورات��-مواطنها-د.بوزياني�الدراجي:�القبائل�األمازيغية:�أدوارها�)38(

وما�بعدها.�138م،�ص:2000دار�الكتاب�العربي�للطباعة�والنشر�والتوزيع�والترجمة،�الجزائر،�
عبر�التاريخ�موطن�كتامـة�والحـرب�االسـتعمارية�����د.حسني�قيطوني:�بالد�القبائل�الحضرة�)39(

م����
ترجمة:�د.عز�الدين�بوكحيل�منشـورات�دار�القصـبة�للطباعـة�والنشـر،�الجزائـر،������
��.��-��ص:

د.حسني�قيطوني:�بالد�القبائل�الحضرة�عبر�التاريخ�موطن�كتامـة�والحـرب�االسـتعمارية�����)40(
م����
للطباعـة�والنشـر،�الجزائـر،����ترجمة:�د.عز�الدين�بوكحيل،�منشورات�دار�القصـبة��


ص:�.
د.حسني�قيطوني:�بالد�القبائل�الحضرة�عبر�التاريخ�موطن�كتامـة�والحـرب�االسـتعمارية�����)41(

م����
ترجمة:�د.عز�الدين�بوكحيل،�منشورات�دار�القصـبة�للطباعـة�والنشـر،�الجزائـر،�����

ص:�-
	.���

مجلة�العربي�،�-محاولة�لتحديد�النطاق-للُّغويةالعربية�واألقليات�ا�د.سليمان�إبراهيم�العسكري:�)42(
����.8م،�ص:2005،�نوفمبر،�564مجلة�ثقافية�شهرية�تصدرها�وزارة�اإلعالم�بدولة�الكويت،�العدد:

ينظر�على�سبيل�المثال:�د.صادق�يوسف�الدباس:�دراسات�في�علم�اللغة�الحديث،�منشـورات���)43(
.��ود.غازي�مختار�158-157م،�ص�:01�،2012ط:دار�أسامة�للنشر�والتوزيع،�عمان،�األردن،�

���.�23م،�ص:1997طليمات:�في�علم�اللغة،�منشورات�مكتبة�دار�طالس،�دمشق،�سوريا،�
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،�المرجـع��-محاولة�لتحديد�النطـاق�-العربية�واألقليات�اللُّغوية�د.�سليمان�إبراهيم�العسكري:�)44(
���.��السابق،�ص:

األلفاظ�العربية�في�األمازيغية�من�خالل�أشعار�سي�محنـد�أو�محنـد����د.�لعبيدي�بو�عبد�اهللا:�)45(
مجلة�التبيين،�مجلة�ثقافية�جامعة�محكمة�تصدر�عـن�الجمعيـة�الثقافيـة�الجاحظيـة�بـالجزائر������


،���العدد:��
���.�	م،�ص:�
نـد��األلفاظ�العربية�في�األمازيغية�من�خالل�أشعار�سـي�محنـد�أو�مح���د.لعبيدي�بو�عبد�اهللا:�)46(

���.���المرجع�نفسه،�ص:
البربر�عرب�قُدامى،�منشورات�المجلس�القومي�للثقافـة�العربيـة����د.محمد�المختار�العرباري:�)47(

وما�بعدها.�����م،�ص:�		�،���الرباط،�المغرب�األقصى،�ط:
-لمزيد�من�التعمق�في�هذه�النقطة،�ينظر:�أنيسة�بن�تريدي:�األمازيغية�لغة�سامية�في�بنيتهـا��)48(

اللهجة�القبائلية�والعربيـة�فـي�الصـوت����(دراسة�مقارنة�ألهم�الظواهر�المشتركة�بين�األمازيغية�
والصرف�والتركيب،�رسالة�ماجستير،�إشراف:�د.خولة�طالب�اإلبراهيمـي،�جامعـة�الجزائـر����

�			/
�م.����
جامعة�محكمـة���مجلة�ثقافيةأنيسة�بن�تريدي:�اللّغة�األمازيغية�ومشكل�األبجدية،�مجلة�التبيين،��)49(


تصدر�عن�الجمعية�الثقافية�الجاحظية�بالجزائر،�العدد:���،
��.��م،�ص:���
��د.صالح�بلعيد:�في�المسألة�األمازيغية،�منشورات�دار�هومـة�للطباعـة�والنشـر�والتوزيـع�����)50(

��.��45م،�ص:1999،�الجزائر،�02ط:
��.��47د.صالح�بلعيد:�في�المسألة�األمازيغية،�ص:�)51(
ثمان�سعدي:�عروبة�الجزائر�عبر�التاريخ،�منشورات�المؤسسة�الوطنية�للكتاب،�الجزائـر��د.ع�)52(

��.��40م،�ص:1985
د.أبو�القاسم�سعد�اهللا:�أبحاث�وآراء�في�تاريخ�الجزائر،�الجـزء�الخـامس،�منشـورات�دار�����)53(

��.��224م،�ص:2007البصائر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر،�
مدخل�إلى�عروبة�األمازيغيين�مـن�خـالل���-�الدارودي:�حول�عروبة�البربرسعيد�بن�عبد�اهللا�)54(

��.��8م،�ص:2018،��منشورات�دار�النعمان�للطباعة�والنشر،�الجزائر،�-اللّسان
د.أبو�القاسم�سعد�اهللا:�أبحاث�وآراء�في�تاريخ�الجزائر،�الجزء�الرابع،�منشورات�دار�البصائر�)�55(

��.�����204م،�ص:2007للطباعة�والنشر�والتوزيع،�الجزائر،�
��������.206د.أبو�القاسم�سعد�اهللا:�المرجع�نفسه،�ص:�)56(
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يعتبر�اسم�المكان�الشاهد�األمثل�لذاكرة�الشعوب�في�مختلف�الفترات�مـن���الملخص:
التاريخ�فكل�شعب�يسمي�أساسا�المكان�الذي�يعيش�فيه�بحسب�ميزاتـه�الجغرافيـة،�أو���
بأسامي�تربط�الشعوب�بأراضيهم�من�قبائل�وعائالت�أو�حتى�أسماء�ألولياء�صـالحين��

رى�واألحياء�والشـوارع�فـي�منطقـة����انتقل�اسمهم�إلى�ذلك�المكان.�فواقع�تسميات�الق
تلمسان�يمكن�وصفها�بالعشوائية؛�فنجد�التسمية�الرسمية�تختلف�تمامـا�عـن�التسـمية����
المتداولة�بين�سكان�المكان.�وعليه�تهدف�هذه�المداخلة�الى�تسليط�الضوء�على�أسـماء��

ـ� الي�األماكن�في�منطقة�تلمسان�التي�يختلف�الواحد�منها�عن�اآلخر�بحكم�تداولها�بين�أه
المنطقة�(التسمية�الشفهية�الشعبية)�وبين�ما�هو�مدون�على�الالفتات�والخرائط�الجغرافية�

وما�هو�السبب�في�تعـدد����(التسمية�الرسمية).�فهل�تطغى�التسمية�الشفهية�على�الرسمية؟
هذه�التسميات؟�فكل�هذا�سنحاول�اإلجابة�عليه�من�خالل�هذه�الورقة�التي�تدخل�ضـمن��

��المحور�الرابع.���
تعـدد��-�التسمية�الرسـمية�-�التسمية�الشفهية�الشعبية-�:�الطوبونيمياالكلمات�المفتاحية

��منطقة�تلمسان.-�التسميات�
��
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Abstract�
The� name� of� the� place� is� considered� the� best� witness� to� the�

memory�of�people� in�different�periods�of�history,�so�every�people�
basically� names� the� place� in� which� they� live� according� to� their�
geographical� features,�or�by�names� that�connect�peoples� to� their�
lands,� including� tribes� and� families,� or� even� the� names� of� good�
saints� whose� name� has� moved� to� that� place.� The� reality� of� the�
names� of� villages,� neighborhoods� and� streets� in� the� Tlemcen�
region�can�be�described�as�random.�We�find�that�the�official�place�
names� are� completely� different� from� the� name� used� among� the�
residents�of� the�place.�Accordingly,� this�paper�aims� to�shed� light�
on�the�place�names�in�the�Tlemcen�region,�which�differ�from�each�
other�by�virtue�of�their�circulation�between�the�people�of�the�region�
(the�popular�oral�designation)�and�what�is�written�on�the�signs�and�
geographical�maps�(the�official�nomenclature).�Do�the�popular�oral�
designations� dominate� the� official� ones?� What� is� the� reason� for�
the�multiplicity�of�these�designations?�All�this�we�will�try�to�answer�
them�through�this�paper,�which�falls�within�the�fourth�axis.�

Keywords:Toponymy� -� Popular� oral� designation� -� Official�
nomenclature�-�Plurality�of�nomenclatures�-�Tlemcen�region.�

��ة:ـمقدم
يرتبط�كل�طوبونيم�بآخر�فتتداخل�الوحدات�الطوبونيمية�أحيانا�في�بعضها�و�تتراكب�
و�تتعايش�الواحدة�مع�األخرى،�فمن�المعتاد�أن�يتضمن�الطوبونيم��الواحد�طوبونيمـات��

على�نفس�الكيان.�فاالزدواجيـة��أخرى�فرعية،�فتتعايش�تسميتين�أو�أكثر�وكأنها�تتنافس�
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أو�تعدد�الطوبونيمات�من�خصوصيات�اإلنسان�القديم�الذي�كان�يرى�العالم�فـي�غالـب���
ن�بالنسبة�له�يرمز�إلى�العكس،�أو�التقسـيم،�أو��ياألحيان�بمنظور�ازدواجي،�فإن�الرقم�اثن

��اإلضافة.��
للتعـايش�المؤقـت����اإن�المكان�نفسه�يمكن�أن�يتلقى�تسميات�متزامنة،�تكون�ثمـار�

الستيطانات�المتعاقبة�لألمم،�ففي�بعض�األحيان�يكون�اختيار�شـكل��الطوبونيمات�بسبب�
أو�آخر�يكمن�في�العادات�التي�ورثتها�عائالت�من�األراضي�التي�كانـت�فـي�حـوزة����
العائالت�القاطنة�هناك�قديما�وكانت�تميل�إلى�إطالة�األمـد�للطوبـونيم�القـديم؛�إال�أن����

دد�والممتلكين�لهذه�األراضي�تمكنوا�من�ابتكار�أو�اسـتعمال�غيـر�الئـق����القادمين�الج
لطوبونيم�يمكن�أن�يعود�إلى�تسمية�المكان�المجاور.�إن�ازدواجية�التسـمية�غالبـا�مـا����

اجتماعية�تتوافق�إما�مع�دالالت�هادفة�أو�عبثية�وذلـك�حسـب���وتكون�لها�آثار�لسانية�
د�التسميات�في�بعض�المناطق�بشكل�متـواتر��الشكل�الطوبونيمي�المختار.�فلهذا�نجد�تعد

فالتسمية�الرسمية�أي�المدونة�على�الخرائط�الجغرافية�والطوبوغرافية�تختلف�تماما�عـن��
تلك�المتداولة�بين�أهالي�المنطقة�أي�التسمية�الشفهية�الشعبيةوالتي�وجدنا�أنها�تطغى�عن�

��خالل�دراستنا�الميدانية.من�األولى�وذلك�
يمات�المزدوجة�أو�متعددة�التسمية�في�منطقة�تلمسان،�سنبدأ�اوال�قبل�دراسة�الطوبون

��الطوبونيميا�الشفهية�الشعبية.وبتعريف�الطوبونيميا�الرسمية�
��:��والشفهية�الطوبونيميا�الرسمية�تعريف .1

اسم�المكان�المعتمد�من�هيئة�طوبونيمية�رسمية�تكـون�فـي���هو�الطوبونيم�الرسمي
الطوبـونيم��عكـس�هو�الطوبونيم�الرسمي�؛�والقضائيةاإلقليم�الذي�تمارس�عليه�السلطة�

الذي�يدعى�أيضا�اسم�غير�رسمي،�إقليمي�أو�اسم�غير�مؤسس،�كمـا��الشفهي�الشعبي،�
��يدعى�سوسيوطوبونيم�أو�طوبونيم�أصله�من�اللهجة�العامية.��

السكان�في�مجتمع�ما(�يكـون���ضعهي�مكان�هو�اسم�إذا��الطوبونيم�الشفهي�الشعبيف
��بعالقة�مع�المكان�المسمى)�ويكون�بالتالي�غير�رسمي.
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طوبونيم�يستعمل�في�لغة�ما،�في�منطقـة��أنه���Lajarge�et�Moise�(�2008)يرى
طوبونيم�مختلف�جدا�عن�الطوبونيم�الرسـمي،�و��وهو��معينة�دون�االعتراف�به�رسميا

�نطقةله�استعماالت�عديدة�في�اللهجة�المحلية�للم
.�(Pandhornà�2004)��

��في�منطقة�تلمسان:�مزدوجة�أو�متعددة�التسمية�الطوبونيمات .2
الريفية�وأخرى�فـي�وسـط����األماكنأسماء�من�عينة��حصرب�سنقوم�في�هذه�الدراسة

التـي�تحتـوي����لطوبونيماتومن�خالل�االمدينة،�أو�بما�تدعى�أسماء�األماكن�الحضرية�
نعـرض��ها�خـالل�العمـل�الميـداني،����ؤتم�انتقا�التيوالرسمية�والشعبية�على�التسمية�

��:كاآلتيها�وهي�من�مجموعة
��:(تسمية�رسمية)�عين�مظهر �

تقع�هذه�القرية�في�بلدية�البويهي�وكانت�تدعى�سابقا�"صميضة"،�فهي�كلمة�أمازيغية�
ت�تسـمية��عط"�تعني�البرد�وتعود�حتما�على�رطوبة�المكان�التي�أAsemmidمعربة.�

��وال�يزال�هذا�االسم�متداوال�بين�االهالي.�لهذه�القرية
�:(تسمية�رسمية)العنصر �
�يـرة�بهـا��ثعيون�كتقع�هده�القرية�في�بلدية�سوق�الثالثا،�تدعى�كذلك�بسبب�وجود��

أظهر�وهـو"���أمازيغيآخر�باسم�تدعى�كل�واد�عين�تسمى�العنصر�وحاليا�بالقرب�من�و
مقـران����أوالعـالي�كلمـة�عربيـة�و���تي�تعود�على�الجبل�لّ"بمعنى�ظهر�ا�أمقران�عالي

Amuqranمازيغية�بمعنى�كبير.��أوهي����
�:(تسمية�رسمية)تغيدات �

سـبب�هـذه����فهم�يجهلـون�أهالي�المنطقة�تقع�قرية�تغيدات�في�بلدية�سبدو،�وحسب�
و�بعد�عدم�فهمهم�لهذه�التسمية�استبدلوها�بأخرى�وهي�"تينرجف"،�ذلك�ا�أنّهم�التسمية،�إلّ

��بالمنطقة�و�جفت.ه�كانت�هناك�عين�نّأل
الماعز�وهـي��حيوان�عني�صغير�،�ت"Tiyidetة�مؤنثة�"أمازيغي"تغيدات"��كلمة�أنا�إلّ

��".Chevrette"السخلة�ما�يقابلها�باللغة�الالتينية�"
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�:(تسمية�رسمية)مريقة �
فحسب�المصادر�المحلية�كانـت�هـذه���،�تقع�قرية�مريقَة�في�بلدية�مرسى�بن�مهيدي

�فبعد�تعمير�القرية�بنيت�المنـازل�بمـادة�القرميـد����،النيلون"سابقاالمنطقة�تسمى�"فيالج�
�Villageذلك�نسبة�إلى�شكل�المنـازل�خيرة�بفشُبهت�هذه�األ nylonو�تركيبـة�كلمـة���.

يحيـل�إلـى�ميـاه�مسـتديمة������،ما�قبل�روماني"م�ر"جذر��وهوإلى�الماء،�"مريقة"تشير�
ألماكن�موجـودة�بـالقرب�مـن����ومنه�أعطيت�تسميات�،�أو�إلى�مكان�رطب��االستنقاع

ـ�Demara"واد�دي�مـارا���مثل�الماء، لعـدة�وديـان�بأوروبـا�����سـماء�أو،�Mor"ور"م
��.�Marika،ومريكا�Morn،�مورنMerina،�مرينا��Maïraماريا،�مايرا�Maria:�مثل

�:(تسمية�رسمية)بطيم �
��Tirez»"تيرلبان"أيضا�كانت�هذه�المنطقة�تدعىو le�pain�»أطلقهـا�االسـتعمار����،

الفرنسي�على�أهالي�المنطقة�بسبب�تخاطفهم�وتخاصمهم�على�الخبز�آنذاك،�ثم�سـميت��
��lepistachier‘�.ـ"البطيم"�أي�"ـبعد�ذلك�ب
�:(تسمية�رسمية)برقوقة �

��.بـ"أوالد�الرايس"تقع�قرية�برقوقة�في�بلدية�دار�يغمراسنكما�تدعى�هذه�القرية�
��:(تسمية�رسمية)سدرة �

تدعى�إبان�االسـتعمار���و�كانت"مريرة"،�لبلدية�صبرة�كذلك�بالقرية�التابعة�تدعى�هذه�
ـ�أالنوع�مـن�األشـجار�بالمنطقـة.�����الفرنسي�"سدرةالمحرة"،�وذلك�لكثرة�زراعة�هذا ام�

��بخصوص�"المحرة"�فسميت�كذلك�نسبة�إلى�جودة�نوعية�هذه�الفصيلة�من�السدر.
التسمية�واستبدلت��تقع�قرية�هملة�في�بلدية�حمام�بوغرارة:(تسمية�رسـمية)�ملةه �

��.ي"نبقرية�"أوالد�بنا
��:(تسمية�رسمية)الحمام�عين �

خرى�على�هذه�العـين��أوهناك�تسمية�تقع�قرية�عين�الحمام�في�بلدية�سيدي�العبدلي،
أال�و�هي�"اللة�ميمونة"�والتي�كان�يقال�أنها��والدة�الولي�الصالح�سيدي�محمد�العبـدلي��

�القناوية".الصوفي�التي�كانت�تدعى�"اللة�ميمونة�
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��:(تسمية�رسمية)عين�العيون �
المصـادر��فحسـب���،"جامع�العيونـ"تدعى�كذلك�بتقع�هذه�القرية�في�بلدية�جباال�و

�.بعيون�كثيرةمحاط�صهريج�كبير��وجود�إلىالمحلية�سميت�كذلك�نسبة�
��:(تسمية�رسمية)ة�عين�نحال �

عـين��كـذلك�"��تعد�عين�نحالة�إحدى�بلديات�عين�تالوت�بوالية�تلمسـان،�وتـدعى��
�يذكرانـه�حسب�المصادر�المحليـة��"،�فمشهور�بالمنطقة�هدمجا�سملى�إإنكروف"،�نسبة�

،�يتجمع�فيهـا�ويرتـوي�منهـا����عين�صالحة�للشرب،�اتيالخمسينفترة�في��بالقريةكان�
�.وكان�يكثر�بها�النحل�البري،�نولمجاهدا

�:(تسمية�رسمية)عين�غروسات �
"،�نسـبة�إلـى�نبـات����كما�تدعى�ب"كْريعة،�تقع�قرية�عين�غروسات�في�بلدية�جباال

�.هناكبكثرة�القرع�الذي�يزرع�
�:(تسمية�رسمية)حوض�عطاال �

�ألنهـا��الجديدة"�لة�"عوـبكذلك��تسمى�هذه�القرية�الواقعة�شمال�شرق�بلدية�العريشة
وحسب�سكان�القرية��.هاليسقى�منها�كل�األكانت�مجرد�مجمع�آبار�يأصل�تسـمية���أن

��.شيخ�القبيلة�التي�كانت�تعيش�بالمكان�إلىيعود��سمعطاال�هي�"عطا�اهللا"،�وهو�إ
��:(تسمية�رسمية)ڤروز �

أن�أصل�الكلمة�أمـازيغي�ويكتـب����تقع�قرية�زورق�في�بلدية�السواحلية،�ويفترض
العائلـة��لى�إنسبة��"ڤروز�"بته�إلىاإالّ�أنّه�وبعد�مرور�الزمن�تحولت�كت�"Azerg"كالتّالي

�ةشرديسمون�هذه�الالمنطقة�إال�أن�أهالي�.)زرق(لوالتي�تدعى�عائلة�بالمنطقة��األصلية
��"."الزاويةبـابعة�لعرش�سيدي�لحسن�التصغيرة�ال

�:(تسمية�رسمية)ةعراعر �
فحسب�سكان�المنطقة�سميت�كذلك�بسبب�وجود�تقع�قرية�عراعرة�في�بلدية�سواني،�

منطقة�فـي��ت�بتلك�الاستقرومن�أوالد�سيدي�الشيخ�بالبيض،�تت�أ�العرعارةقبيلة�تدعى�
��".العشاشوأما�التسمية�المتدوالة�بين�أهالي�المنطقة�فهي�"�الحدود�الجزائرية�المغربية
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��:(تسمية�رسمية)�بوفكارن �
المنطقـة��هذه��أن�إلى�وتجدر�االشارة�تقع�قرية�بوفكارن�في�بلدية�مرسى�بن�مهيدي،

قرية�نسـبة��لل�االسمأعطي�هذا�فحسب�المصادر�المحلية�للمنطقة�رمرم"،�"صـتدعى،�بـ
وذلـك���"صـرمرم�"سر�من�رأى�المكان�"تغيرت�عبر�الزمن�إلى�"إلى�العبارة�األصلية�

��.البساتين�الخالبة�القائمة�بالمنطقةو�لجمال�الطبيعة
��:(تسمية�رسمية)كوسة �

اسـتبدال��كوشـة�"ب��ها�"ونيسم�القريةأهالي�والڤور،�تقع�قرية�كوسة�في�شرق�بلدية�
�العامـة�بين�تداول�ت�تأصبحسينا�وهو�نطق�محرف�عن�النطق�الصحيح�ف�حرف�الشين

فحسب�مـا���فرن"،"وأ�كوشة�على�"مخبزه"سمففي�اللهجة�المحلية�يطلق�إ،�في�هذا�الشكل
ل�الحطـب��سميت�كذلك�بسبب�النشاط�الممارس�فيها�سابقا،�حيث�كان�يحـو��هاأنّ�روي

فــ���.العـيش�لمستعمر�به�ألغراضه�الخاصة�مقابل�لقمـة��األخضر�إلى�فحم�لتزويد�ا
��"Ikucaأصل�أمازيغي�من�"�من"كوشة"،�هي�كلمة�

��:(تسمية�رسمية)عين�يسر �
نسـبة�إلـى�القبيلـة����،�"عمـارة��بأوالد�وتدعى�،بلدية�بني�صميلتقع�هذه�القرية�في�

��.سرعة�جريان�المياه�مازيغي"يسر"فيدل�عامة�علىالساكنة�هناك.�وأما�معنى�اللفظ�األ
��:(تسمية�رسمية)بوكُبعحاسي �

لـى�زاويـة���إنسبة��الزاوية"،«أيضا��تدعىتقع�قرية�حاسيبوكُبع�في�بلدية�السواحلية�و
ـ��سها�الوالي�الصالح�سيدي�لحسن�كما�تدعى�المنطقةلتدريس�القرآن�التي�أس "زاوية�بــ

والتي�أكملت�التعلـيم�والتـدريس�بتلـك�����،لى�الميرة�زوجة�سيدي�لحسن"،�نسبة�إالميرة
نـي�وقـت���بئـر�ب��،فيوجد�هناكتسمية�"حاسي"سبب�أما�بخصوص��.الزاوية�بعد�وفاته

��.لى�يومنا�هذاإوفيه�صهاريج�تستعمل��،االستعمار�الفرنسي
� (تسمية�رسمية)ةسيفَم:�

ذلك�نسبة�إلـى�العـين���"وعيون�الطينـــ"،�وتدعى�بتقع�هذه�القرية�في�بلدية�جباال
��.الطينيكثر�فيه�المتواجدة�في�مكان�
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� ح(تسمية�رسمية)تْانَو:�
،�بها�مسجد�قديم�جدا�"سيدي�لحسنأيضا"�تدعى�والتي،�تقع�هذه�القرية�في�بلدية�جباال

�إلـى�صل�تسمية�"حوانَتْ"�حسب�المصادر�المحلية�أويرجع�،�1736إلى�سنة�بناؤه�يعود�
تحريف�نطقها�نه�قد�تم�أ،�والمنطقة�في�منابع�كثيرة�من�الماء�"بسبب�وجودعويناتكلمة�"

��الفرنسي�لتصبح�(الحوانت).�لمستعمرمن�قبل�ا
حـانوت���والمفردحوانت،��hwanat-�بمعنى�جوف�ضريحي-��عربيةكلمة�حوانَت:�

سفح�صـخرة�أو��موجودة�بمكعبة�الشكل�عموما�صغيرة�تتمثّل�في�مغارات�اصطناعية�و
معـدة���"بيبـان"�وتكـون��"�غرفة�أو�Yorfaثار�هذه�الدفون�ب"علماء�اآل�بجرف،�ويسمي

��كوسيلة�للغلق.�خشبيةقطعة�ببخرسانات�لوضع�الهبة�أو�
��:(تسمية�رسمية)�تيكراط �

ـ�حسب�أهالي�المنطقة�تدعى�كذلك�بف،�تقع�قرية�تيكراط�في�بلدية�تيانت �""الحمزــ
�مازيغيـة�أ"�هي�كلمة�زفــ�"الحم�.و�تيكراط�مزتين�الحتسميكلتا�ال�معنى�لكنهم�يجهلون

h’emmezsEl�.بمعنى�الحمص��
"�بمعنى�يأخذ�مجـراه�أو"مجـرى���Kurretكلمة�أمازيغية�من�"كرات�تيكراط�فهي�أما

�."بمعنى"وادKerماء،�رافد..."�من�الجذر�"كر
�خـــاتمة:

سماء�األماكن�وتحديدها�فحسب�بل�هي�تعمـل�علـى���أال�تكتفي�الطوبونيميا�بدراسة�
نقل�أحداث�جرت�في�الماضي�وتكشف�عن�عالقة�اإلنسان�بذلك�المكان�مذكرة�أسـماء��

�اسهمت�ووضعت�بصمتها�عبر�األزمنة�ويعتبر�هذا�جزءااألحداث�أو�الشخصيات�التي�
تاريخـا�غنيـا����الطوبونيميةتعكس�الدراسة�.�ولذلك�من�هوية�المجتمع�وتراثه�الالمادي

فمظاهر�االسـتعمار��،بتنوع�أسماء�األماكن�المنحدرة�من�شعوب�استقرت�قرونا�بالجزائر
والغزوات�والهجرات�أدت�إلى�تغيير�أسماء�األماكن�تغييرا�عميقا�عبر�التاريخ،�فمنها�ما�

لهـا��الواليات�الجزائرية�أمـاكن���جلوتوجد�بتلمسان�كغيرها�من��؛ترجم�ومنها�ما�غُير
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وجة�أو�متعددة�يطغى�استعمال�ما�هو�شفهي�شعبي�متداول�بين�عامة�النـاس��ء�مزدأسما
��عن�التسميات�الرسمية.
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��:ملخص

هائال،�تمتد�جـذوره��تشكل�المعلمة�المكانية�الطوبونيمية�الجزائرية�عموما�تراثا�

إلى�أقدم�األزمنة�المعروفة،�مما�يعبر�عن�أصالتها�وغناها،�إذ�تسعى�هـذه�الورقـة���

البحثية�إلى�تسليط�الضوء�على�طوبونيمات�األوراس�العتبارها�جزءا�ال�يتجزأ�عن�

المعلمة�الطويونيمية�الجزائرية،�وذلك�بإجراء�معاينة�ميدانية�لبعض�الطوبونيمـات��

ورة�بالمنطقة،�وتقديم�قـراءة�فـي�حفريـات�الهويـة�التاريخيـة������األمازيغية�المشه

��والسوسيولسانية.

للطوبونيمـات�األمازيغيـة���دقق�النظر�في�الـذات�األوراسـية���نحسبنا�فقط�أن�

بحواملها�الثقافية،�وأصولها�اللغوية�والتاريخية�وتطورها�عبـر�الحقـب�التاريخيـة����

المختلفة�التي�مرت�بها�األوراس،�ومعرفة�أوجه�النطـق�الصـوتي�والفيلولـوجي����

،�كل�هذا�من�أجل�تفعيل�لكشف�عن�مكنونها�الحقيقيبغية�االصحيح�والسليم�للتسمية،�

معجم�طوبونيمي�رقمي�جزائري�استجابة�علم�الطوبونيمية�كتنمية�حضارية،�وتفعيل�

��لعصر�الرقمنة.

��تقديم

األوراس�أهمية�بالغة�في�المجال�الطوبـونيمي،�والـذي�يسـتمد����منطقة�تكتسي�

أهميته�من�الزخم�التاريخي�والثقافي�واللغوي،�إذ�تعتبـر�منطقـة�األوراس�القلـب����
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راس�شـاهدا��النابض�للجزائر�وشمال�إفريقيا�ككل؛�كل�هذه�الدينامية�جعلت�من�األو

لكـن��تاريخيا�يحفظ�ذاكرة�األمة�ويبقيها�حية�نابضة�بتنوع�مناطقها�وتنوع�تسمياتها،�

رغم�هذا�الثراء�إال�أن�هناك�انعكاسات�سلبية�على�بنيـة�الطوبونيمـات�وهويتهـا����

المواقعية�الذي�عرضها�للتحريف�وسحق�معالمها�بسبب�السياسة�التي�شنتها�فرنسـا��

��لة�هز�استقرار�الجزائر�وزعزعة�وحدتها�الوطنية.،�محاو-وال�تزال-قديما�

نب�من�جوانب�هـذا��بحث�في�جانأن��نافي�إثراء�هذا�الموضوع�ارتأي�امن�اماهسإ

محور�الرابع:�الجانب�التطبيقي:�(طوبونيميا�الجزائر�بالواليـات��لل�ناالملتقى�باختيار

ـ�بعض�الل�ناوالخمسين)،�وذلك�باختيار�لثمانيا ـ��ات�األمازيغيـة�طوبونيم �يةاألوراس

كعينة�للدراسة�من�خالل�دراسة�أسماء�األماكن�وتحليلها�من�حيث�صياغتها�ومعناها�

�التي�تعتمـدها�الطوبونيميـا�كعلـم����على�بعض�الحقول�المعرفية�استناداوتطورها،�

ات�األمازيغيـة��منا�في�تجديد�أو�إعطاء�القيمة�االعتبارية�القديمة�للطوبونيم�اماهسإ

��نحو�إعادة�بناء�ذاكرة�المكان.�األوراسية

��:أوال:�الطوبونيمية

الطوبونيميا�أو�ما�يسمى�بالمواقعية�أو�األماكنية�أو�علـم�األعـالم�الجغرافيـة����

)toponymie)ة�؛�وهي�مصطلح�مشتق�من�الكلمة�اليوناني(Toposالتـي�تعنـي����(

القـول��وهي�بهذا�التركيب�المزدوج�يمكـن��التي�تعني�االسم،��)Onomaالمكان،�و(

��.)Toponymes()1أنّها�العلم�الذي�يدرس�أسماء�األماكن�والمعروفة�بالطوبونيمات�(

الطوبونيميا�هو�العلم�الذي�يقوم�على�تأصيل�أسماء�األماكن،�وهـو�فـرع�مـن����

فروع�األنوماستيكية�التي�بدورها�تـدرس�أصـل�داللـة�أسـماء�األعـالم�مـن�������

نوماستيكية،�المرتبطة�بالمحيط�أنتروبونيمات�(أسماء�أشخاص)�ولجميع�األصناف�األ

��.)2(الطبيعي�من�أسماء�األماكن�وأسماء�القبائل�واألنساب�...�وغيرها

سؤال�يطرح�نفسه�للكشف�عن�بعض�الجوانـب�مـن�ذاكـرة�����؟ما�الطوبونيمية

المكان،�يجيب�عن�ذلك�صالح�بلعيد�بقوله:�"بحث�لمعرفة�المسارات�الكثيرة�للتاريخ�

الجماعي�لمجموعة�بشرية�معينة�يهتم�بدراسة�وتحليـل�الطوبونيمـات�أو�أسـماء����
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تّى�الدالالت�األماكن�واستخراج�مضامينها�ودالالتها�المختلفة�ورموزها�المشحونة�بش

والمعاني،�وال�يمكن�أن�تكون�علما�خاليا�من�أية�إيديولوجية�وربما�االعتباطية�فـي��

بعض�المقامات،�باعتبار�أن�بعض�المبادالت�الرمزية�اإلنسـانية�تكـون�عرضـة����

للخضوع�للطموحات�ذات�الصبغة�البراغماتية�السياسية،�ومع�ذلك�فإن�الطّوبونيمية�

اكنية�أداة�قوية�من�أجل�البرهنة�على�التجـذّر�التّـاريخي�لإلنسـان����أو�مباحث�األم

؛�فهي�بهذا�ليست�تحقيقا�ألسماء�ألماكن�ومدوالتها،�وإنما�)3(المالك�األصلي�لألرض"

هو�حفر�في�عمق�النص�المصدري،�وبحـث�عـن�الجسـور�المؤسسـة�للهويـة������

��ضارته.التاريخية،�وقراءة�عميقة�لثقافة�ذلك�المجتمع�واهتماماته�وح

وهذا�ما�ذهب�إليه�ألبرت�دوزا�بقوله:�"أن�المواقعية�تمكّننا�مـن�فهـم�الـروح����

��.)4(الشعبية،�ميولها�سواء�كان�أسطوريا�أم�حقيقيا،�والوسائل�التي�تعبر�بها"

يفتح�هذا�العلم�آفاقا�وتطلعات�جديدة�في�البحث،�وذلك�بالرجوع�إلى�أصل�تسمية�

مية�داللة�أكيدة�على�الشعوب�التـي�أنشـأت�هـذه����المكان�أو�األماكن�ففي�هذه�التس

��.)5(األماكن،�وقد�قيل�أن�المدن�تتكلم�لغة�مؤسسيها

والطوبونيميا�علم�لساني�يهتم�بدراسة�معنى�وأصل�أسماء�األماكن�والتطـورات��

التي�طرأت�على�هذا�االسم�عبر�الزمن،�فالعالقة�بين�االسـم�والمكـان�أي�الـدال����

ت�في�الماضي�وتكشـف�عـن�عالقـة�اإلنسـان�بـذلك������والمدلول�تنقل�أحداثا�جر

��.)6(المكان

إن�الطوبونيمية�خطوة�هادفة�نحو�إعادة�بناء�ذاكرة�المكان�بإضـاءة�مكتسـحة���

رامية�للتعريف�بأسماء�األماكن�وتحليلها�باالعتماد�علـى�مجموعـة�مـن�العلـوم�����

،استنادا�على��المساعدة�كالتاريخ�والجغرافيا�واألنثروبولوجيا�وعلم�اللغة�االجتماعي

منهج�علمي�صارم،�قائم�على�الدقة�في�توثيق�المعلومة�والتأكّد�من�صحة�الروايـة��

والحفر�في�عمق�النص�المصدري،�والتنقيب�المستمر،�وفرز�الناتج�في�آخر�األمـر��

��.)7(ورد�األسماء�واألماكن�واأللقاب�إلى�وضعها�الصحيح

��
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��ثانيا:�العلوم�التي�تعتمدها�الطوبونيميا:

سبقت�اإلشارة،�فإن�الطوبونيميا�باعتبارها�علما�يدرس�أسماء�األماكن�مـن��كما�

حيث�حموالت�عدة،�فإنه�ال�غنى�له�إال�باالستعانة�بجملة�من�العلوم�التي�تعد�مكملة�

له�كعلم�التاريخ�والجغرافيا�واللسانيات�لتفسير�بعض�الظواهر�التي�تستعصي�علـى��

��العلوم�ما�يلي:�الباحث�في�مجال�دون�آخر،�ومن�مجمل�هذه

��.�اللسانيات:1

تعد�اللسانيات�العلم�األساسي�الذي�تقوم�عليه�الطوبونيميـا،�فاللسـانيات�تسـمح����

لدارس�الطوبونيميا�بالرجوع�إلى�الكتابات�القديمة�ومعرفة�اشتقاق�بعض�الكلمـات��

�)8(خصوصا�حينما�يتعلق�األمر�بأصول�جذرية�مثل�بعض�مفردات�اللغة�البربريـة�

ماكن�هي�أوال�وقبل�كل�شيء�عناصر�من�اللغة�ال�تولـد�تلقائيـا�وإنّمـا����وأسماء�األ

��.)9(غةمختارة�من�الخزان�المعجمي�للّ

��.�علم�التاريخ:2

يعد�علم�التاريخ�أحد�أهم�العلوم�التي�يعتمد�عليها�علم�الطوبونيميـا�وهـذا�هـو����

ا�بالحقبات�الظاهر�فعلى�سبيل�المثال�أسماء�األماكن�في�الجزائر�ترتبط�ارتباطا�وثيق

التاريخية�التي�مرت�بها�الجزائر�منذ�نشأتها�وعبر�مراحل�تاريخها�والشعوب�التـي��

بصمت�حضارتها�وثقافتها�من�خالل�أسماء�منحوها�للمناطق�التي�عمروا�بها،�فـي��

حين�يعتبر�آخرون�أن�علم�التاريخ�علم�مكمل�للدراسة�الطوبونيمية�فاسم�المكان�هو�

ة�ثقافية�كما�أنه�يعطينا�تاريخ�ذلك�المكان�وعالقته�مع�من�شاهد�للماضي�ومبلغ�رسال

��.)10(عاشوا�فيه�ومنحوه�اسما

لهذا�تتميز�الطوبونيميا�في�الجزائر�بعد�االستقرار�فكّل�حضارة�فرضت�ثقاتهـا��

من�خالل�التسمية�التي�تمنحها�للمكان�فقد�يحمل�المكان�الواحد�عدة�تسميات�مختلفة�

،�حيـث�تتـوفر���)11(والتحرر�من�االستعمار�وإعادة�االستعمارناتجة�عن�االستعمار�

الجزائر�على�عدد�كبير�من�األسماء�المنحدرة�من�مختلف�الحضارات�التي�تمركزت�

��بالتناوب�عبر�القرون�وإذا�كانت�المدونة�الكبرى�في�البالد�تقوم�على�أساس�عربـي




�ت�أ��ز��
	����وراس�
إ��ءات���ل������

215 

والفينيقيـة��وبربري�وفرنسي�فهناك�أيضا�مساهمة�من�حضارات�أخـرى�كالليبيـة���

والرومانية�والبيزنطية�إلى�جانب�الغزو�التركي�والغزو�االسباني�فقد�تركـت�هـذه���

��.)12(الحضارات�وبدرجات�متفاوتة�آثارا�مواقعية

��.�الجغرافيا:3

تحاول�الجغرافيا�شرح�ما�يربط�اإلنسان�بوسطه�وهذا�ما�يسمى�(حب�المكـان)��

،�األمر�الذي�يجعل�مـن�كـل���وهذا�الشعور�الذي�يحسه�الشخص�تجاه�مكان�عيشه

مكان�نقطة�مميزة�وفريدة،�كما�تشكّل�أسماء�األماكن�إشارة�سيمولوجية�تعبر�عـن��

فكرة�فضاء�ما�من�قبل�شخص�أو�مجموعة�من�األشخاص�والذي�ال�نراه�وال�نتخيله�

13(إال�بمساعدة�عتاد�ذهني(.��

نسـان��فكل�شعب�يسمي�وينظم�مكانه�حسب�ثقافته�ألن�العالقة�التـي�تـربط�اإل��

بمكانه�قد�تكون�بالتأكيد�قوية�وبذلك�فمعرفة�الوسط�وتسميته�تشكل�عنصرا�قويا�من�

إذ�أننا�نجد�بعض�أسماء�األماكن�تحمل�داللتها�من�طبيعة�المكـان��)14(الفعل�الثقافي�،

وتضاريسه،�فاختار�اإلنسان�تسمية�مناسبة�مصدرها�التّسمية�األصلية�كالماء�مـثال��

العين�والوادي�والبحيرة�والبحر�ثم�أعطوا�لكل�(عين)�تسميتها�والطبيعة�ففرقوا�بين�

��.)15(الخاصة�بها�حسب�ميزتها

وعليه؛�فإن�علم�الطوبونيميا�ال�يـدرس�إال�بوجـود�أنظمـة�ثالثـة�(التـاريخ������

والجغرافيا�واللسانيات)؛�فهي�إثبات�للهوية�التاريخية،�وسـبيل�لفهـم�العديـد�مـن�����

��اللغوي�والسياسي�والحضاري.الظواهر،�وحفظ�للموروث�اإلنساني�

��ثالثا:�أصناف�الطوبونيميا:

تصنّف�األماكن�في�علم�المواقعية/�الطوبونيميا�إلى�عـدة�أصـناف،�يمكـن�أن����

��:)16(نجملها�فيما�يلي

)�وتعنـي�المـاء���Hydroوهو�مركـب�مـن�(���):Hydronymeالهيدرونيم�( -

عالقة�بالمـاء��)�التي�تعني�االسم؛�أي�يطبق�على�أسماء�األماكن�التي�لها�nymeو(

�مثل:�(عين،�بئر،�واد،�حمام...).
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يخص�أسماء�األماكن�التي�لها�عالقة�بالتضـاريس���):Horonymeأورونيم�( -

�مثل:�(جبل،�تل،�هضبة...).

يخص�أسماء�األماكن�التي�لها�عالقة�):�Hagiotoponymeاألجيوتوبونيم�( -

�بأولياء�اهللا�الصالحين�أو�القديسين...

��ص�أسماء�الطرقات�والشوارع�والدروب...يخ):�Odonymeاألودونيم�( -

قـراءة�فـي�حفريـات�الهويـة�����-ميدانية�لطوبونيمات�أوراسية��رابعا:�معاينة

��-التاريخية�والسوسيولسانية

معلوم�أن�تاريخ�وجغرافية�الجزائر�أو�ما�يمكن�أن�نصـطلح�عليـه�بالمعلمـة����

جذوره�إلـى�أقـدم���المكانية�الطوبونيمية�الجزائرية�عموما�تشكل�تراثا�هائال،�تمتد�

األزمنة�المعروفة،�مما�يعبر�عن�أصالتها�وغناها،�إذ�تسعى�هذه�الورقة�البحثية�إلى�

تسليط�الضوء�على�طوبونيمات�األوراس�العتبارها�جزءا�ال�يتجزأ�عـن�المعلمـة���

الطويونيمية�الجزائرية،�وذلك�بإجراء�معاينة�ميدانية�لبعض�الطوبونيمات�األمازيغية�

�،�وتقديم�قراءة�في�حفريات�الهوية�التاريخيـة�والسوسيولسـانية��المشهورة�بالمنطقة

الضوء�في�هذا�المبحث�على�أسماء�لمواقع�أمازيغية�أوراسية�ودراستها�حيث�نسلّط�

سمية�والتـي�طـرأ�علـى����واستقراء�لها�وبيانا�لحقيقتها�االدراسة�لدالالتها�اللسانية�

لعل�األكثر�في�ذلـك�عامـل���وذلك�اعتبارا�لعدة�عوامل�وغيير�أكثرها�التحريف�والت

��تأثير�إدارات�الدول�المستعمرة�المتعاقبة�على�بالد�األمازيغ�(الشمال�اإلفريقي).

وإلضفاء�طابع�الجدة�والدقة�في�هذا�المبحث�قمنا�باالعتماد�على�كتاب�في�غاية�

للكاتبة�خديجة�ساعد�حول:�(الطوبونيميا�األمازيغية�أسـماء�وأمـاكن�مـن����األهمية�

يحمل�لنا�ثراء�معلوماتيا�في�باب�الطوبونيميا�األمازيغية�السـيما��األوراس)؛�والذي�

أنه�يعرض�لنا�أسماء�لمواقع�مدن�وقرى�وتالل�ووديان�والتي�تـدخل�فـي�حيـز����

،�شـير،�منعـة���س،�ثنية�العابدلديات�باتنة�(آرياألوراس،�وقد�وقع�اختيارنا�لبعض�ب

الطاقة)،�وبعض�المدن�والقرى�التي�تدخل�ضمن�هذه�البلديات،�نظـرا�لمـا����يواد

تمليه�طبيعة�الموضوع�فلسنا�بصدد�دراسة�كل�الطوبونيمات�األمازيغية�األوراسـية��
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ألن�هذا�يحتاج�وقتا�كثيرا.�حسبنا�أن�نورد�ما�تعلق�بالطوبونيمات�التـي�ذكرناهـا���

ن�خاللها�إلى�ولوج�فضاء�شاسع�للتواصل�مع�الماضي�والتصالح�مع�والتي�نسعى�م

الحاضر�والتطلع�إلى�مستقبل�أكثر�انسجاما�مع�الذات�والهوية،�فهي�الحيز�الجغرافي�

���والبنك�اللغوي�والشاهد�التاريخي�الذي�يحفظ�ذاكرة�األمة�ويبقيها�حية�نابضة.

��:�قراءة�في�حفريات�الهوية�األوراسية:1

��] awras)�/�(aurés(��]ⴰⵡⵔⴰⵙأوراس�(

حيز�جغرافي�شاسع�يقع�في�الشرق�الجزائري،�تميزه�تضاريس�جبلية�وعـرة،��

��م�(القمة�تدعى�كلثوم).2328أعلى�مرتفع�به�شيليا�ويبلغ�حوالي�

تسمية�أوراس�كانت�تشمل�رقعة�جغرافية�أقل�بكثير�من�مساحتها�الحالية،�وذلك�

��مروا�بالمنطقة.من�خالل�شهادة�الرحالة�والمؤرخين�الذين�

�جغرافية awras��(البكري)حددها�(بروكوب)�بأربعة�أيام�من�السير،�كما�حددها�

بالمنطقة�الممتدة�بين�طبنة�وباغاي�على�مسافة�سبعة�أيام�من�السير،�أما�اإلدريسـي��

��.السيرفقد�حددها�على�مسافة�اثني�عشر�يوما�من�

��من�والية:�(باتنة،�خنشـلة،�أم�البـواقي،�تبسـة����حاليا�تشمل�تسمية�أوراس�كالّ

سوق�أهراس)،�وجزء�من�واليات:�(قالمة،�ميلة،�سـكيكدة،�قسـنطينة،�وسـطيف)����

،�من�شرق�الحضنة�إلى�الحـدود�التونسـية���2كلم�500000بمساحة�إجمالية�تتعدى:�

�ومن�الدوسن�ببسكرة�إلى�عين�امليلة�شماال،�ويبدو�جليا�أن�طوبونيم awrasلم�يعد��

يخضع�إلى�عامل�الموقع�الجغرافي،�بقدر�ما�أصـبح�مرتبطـا�بـالواقع�اللغـوي�����

��.للمجتمعواالثنوغرافي�

ال�يمكن�التحدث�عن�شمال�إفريقيا�دون�المرور�على�منطقة�األوراس،�بكل�مـا��

تحمله�من�زخم�تاريخي�وثقافي�بداية�من�الحضارة�العاترية�وقبور�الدولمن�بالركنية�

مرورا�بالعهد�النوميدي�(ضريح�إمدغاسن�بباتنة)،�وكـذا�اآلثـار���بقالمة�ولوساليت،�

األمازيغية�وما�أبدعه�اإلنسان�األوراسي�من�عمران�عبر�القالع�والحصـون،�دون��

أن�ننسى�اآلثار�الرومانية:�مدينة�تيمقاد�وتازولت�بباتنة�والحمام�الروماني�بخنشـلة��
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ـ�� ة�ومـادور�بسـوق���وقوس�كراكال�بتبسة،�إضافة�إلى�آثار�جميلة�بسـطيف�خميس

اهراس،�إنها�فسيفساء�جميلة�وتكاد�تغطي�كل�المناطق�بال�استثناء�وال�أعتقـد�بـأن���

��هناك�منطقة�بالجزائر�بمثل�هذا�التنوع�والثراء.

شهد�األوراس�أحداثا�غيرت�مجرى�التاريخ�باعتباره�مهد�ملوك�األمازيغ،�وقلب�

اندالع�ثورة�التحرير�ضـد��نوميديا�النابض�ومعقل�الملكة�ديهيا،�إضافة�إلى�أنه�مهد�

��فرنسا�مما�جعل�منه�بركانا�ثائرا�من�األحداث�التي�تهدأ.

ال�يمكن�الحديث�عن�طوبونيم�األوراس�دون�التطرق�إلى�كيفية�كتابته�من�طرف�

م�مـن�طـرف�المـؤرخ�البيزنطـي�����553المؤرخين�القدامى،�إذ�تم�ذكـره�سـنة���

)procope)فتحدث�عن�جبل�يسمى��(Aurasiusبكري�القرن�الخامس�)�كما�ذكره�ال

)�في�القرن�السادس�الهجري،�كما�تحدث�awras،�وكذا�اإلدريسي�باسم�()17(الهجري

)�وقـد�كتبـه���ه808ه)�وابن�خلدون�(ت:�626عنه�ياقوت�الحموي�في�معجمه�(ت:�

��الجميع�بدون�الم�التعريف�الحالية�(أوراس).

منبيـة���قليلون�جدا�تحدثوا�عن�معنى�كلمة�أوراس�ومعظم�اآلراء�سطحية�وغير

�)l'Aures(�على�حجة�لغوية�أو�تاريخية،�ومعظم�الباحثين�الفرنسيين�كتبـوه�باسـم��

��وهي�صيغة�للكلمة�العربية.��

)�الذي�هو�wersإن�كل�التخمينات�التي�تربط�األوراس�بالكلمة�العربية�(ورس)�(

نوع�من�النبات�ذو�اللون�األصفر،�هي�مجانبة�للصواب،�باعتبار�أن�أوراس�قد�ورد�

ات�المؤرخين�القدامى�مثل�بروكوب�البيزنطي،�قبل�دخول�العرب�إلى�شمال�في�كتاب

��).Aurasius(�إفريقيا،�إثر�مقاومة�األوراس�للجيوش�البيزنطية�فذكره�باسم

لقد�تحدث�المؤرخ�جوليان�عن�نهاية�ملك�األوراس�يبداس�بقوله:�"وما�برح�القوم�

هضبة�أوراس�كلها�وقتل�واثقين�بهدنة�الروم�حنة�فوجئوا�بغزوة�عمت�جميع�نواحي�

��.)18(م�واحتل�الروم�معقله�أوراسيوس"540يومئذ�الزعيم�يبداس�
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)�بالطائفـة�األريوسـية�التابعـة����awras(�بعض�اآلراء�ذهبت�إلى�ربط�تسـمية�

ق�م)�في�الديانة�المسـيحية،�غيـر�أن����336للمذهب�األريوسي�الذي�ظهر�حوالي�(

��).aryus)�و(awras(�الفرق�واضح�بين�الكلمتين

الناحية�التاريخية�نجد�اسم�قبيلة�أمازيغية�قد�تكون�لها�عالقة�بالتسمية،�وهي�من�

)�من�أبناء�يسودة�بن�كتام�وهي�أحد�فروع�كتامة،�والتي�تحـدث��wirisin(وريسين)�(

،�غير�أن�تواجـد�كتامـة�بـاألوراس����)19(عنها�الباحث�بوزياني�الدراجي�في�كتابه

��.)20(ةمحدود�جدا�بالمقارنة�مع�هوارة�وزناتة�ولوات

قد�يكون�البكري�هو�أول�مؤرخ�يحاول�التطرق�إلى�معنى�كلمة�أوراس،�وذلـك��

)�وهـي��tawrast(�في�كتابه�(المغرب�في�بالد�إفريقيا�والمغرب)،�وفيه�يتحدث�عن

مدينة�قرب�المسيلة�وتعني�حسبه�الحمراء�فأورد�ما�يلي:�"مدينة�أيضا�لألول�خاليـة��

،�هذا�يؤكد�رأي�)21(بالصخر�على�نهر�عذب"تسمى�بالبربرية�تاورست،�وهي�مبنية�

األكاديمي�المغربي�محمد�شفيق�الذي�أورد�في�معجمه�أن�كلمة�أوراس�هي�كلمـة��

�أمازيغية�تطلق�على�األصهب�وخاصة�الحصان�إذا�كان�أبيضا�تخالطه�حمرة،�فيقال

)Awrasوجمعه�(�)iwerrasenوتنطق�أيضـا��(�)Arasوجمعـه��(�)Arasenأمـا���(

الحيـوان���م،�وسواء�تطابق�ذلك�مع�اإلنسان�أ)Tarusi()22فهو(�المصدر�في�كل�ذلك

��وهو�اللون�األصهب.�ايبقى�المعنى�واحد

)�علـى�الخيـل���Arasفي�األوراس�مازال�كبار�السن�يطلقون�تسـمية�أراس�(�

��.)23(األصهب�حسب�ما�ذكره�األستاذ�أحمد�بوساحة

بجالء�جـذر��كما�تطلق�على�الشخص�األشقر�على�سبيل�المزاح،�وهذا�ما�يظهر�

��].RSالكلمة�[

)�وهـو��Awrasهنا�يجب�التطرق�إلى�مرتفع�بوالية�خنشلة�والذي�يحمل�تسمية�(

�ghilعبارة�عن�تلة�تسمى�( n� wawras�)كما�يسميها�سكان�باتنـة��(taqerbust� n�

wawrasهذا�المرتفع�هو�عبارة�عن�سلسلة�جبلية�متوسطة�العلو،�تمتد�من�قريـة���،(

تطل�من�الجهة�األخرى�على�مدينة�خنشلة،�وهنا�تتغير�عين�ميمون�ببلدية�طامزا،�و
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�ikhf�n(�لتصبح userdunأو�كما�تعرف�أيضا�بــ:�(رأس�السردون)،�وهو�مـا���(

يعني�أن�كلمة�أوراس�تشمل�كل�تلك�السلسلة�الجبلية،�قبل�أن�تنحصر�فـي�مرتفـع���

��عين�ميمون�الحالي�(أوراس).

�ikhf(�إن�تسمية n� userdunمكان�كان�إلى�وقت�قريب�)�تعني�رأس�البغل،�هو�

مرتعا�لكثير�من�الخيول�البرية�التي�تعرفها�غابات�خنشلة،�وال�تـزال�كـذلك�إلـى����

كشفت�حرائق�الغابات�عن�عدد�مهـم�مـن�الخيـول�����2017يومنا�هذا،�ففي�ربيع�

��.خنشلةالبربرية�التي�ال�تزال�تحتمي�بغابات�

)�taqerbust�n�wawras)�،(ghil�n�wawrasإن�كثرة�الخيول�البرية�بمنطقـة�(�

بمدينة�خنشلة،�هي�إشارة�واضحة�إلى�ارتباط�المكان�بهذا�الحيوان،�والذي�يـرجح��

أن�يكون�أساس�التسمية�(أوراس)،�والتي�تعني�الحصان�األصـهب،�ومنـه�تكـون����

��.بعدالمنطقة�كلها�قد�أخذت�تسميتها�فيما�

لطوبـونيم��هذا�يشير�أيضا�بأن�الموقع�بالتحديد�قد�يكون�المنطلق�األساسي�لهذا�ا

�ikhfبدليل�وجود�قمة�( n� userdunالمطل�على�خنشلة�والذي�يشكل�جـزءا�مـن����(

)�تم�تعميم�التسمية�فيما�بعـد�علـى�بـاقي�المنـاطق�����Awrasالهضبة�التي�تدعى�(

��الشاسعة،�والتي�تعرف�اليوم�كإقليم�يشمل�عددا�هاما�من�الواليات�والمسمى�أوراس.

منتصف�الثمانينات�مـن�القـرن����بوالية�خنشلة�كانت�حتى�)Awras(�إن�هضبة

الماضي،�تحضى�بالقداسة�والتبجيل�وكانت�النساء�يـزرن�المكـان�ألخـذ�البركـة�����

��.)24(وإشعال�البخور،�وهو�ما�يشير�إلى�ارتباط�روحي�بالمكان

��.�بلدية�آريس:��1

��.��]�arris(��]ⴰⵔⵔⵉⵙأ.�آريس�/�(

مـنخفض��كم�من�والية�باتنة،�وهي�عبارة�عـن���60تقع�مدينة�آريس�على�بعد�

تحيط�به�الجبال�من�كل�مكان�ويبدو�من�األعالي�كحوض�يمر�بمحاذاتـه�الـوادي���

�ighzerاألبيض�( amellalوفي�مدخله�المتجه�نحو�طريق�بسكرة�يتواجـد�موقـع����(

أثري�قديم،�إضافة�إلى�األحجار�المصقولة�التي�تتناثر�على�طريـق�سـانف�الـذي����
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لشواهد�األثرية�في�آريس�هي�تلك�يربط�بسكرة�بباتنة�المحاذي�للوادي،�ولعل�أشهر�ا

��.م1941)�في�J.�Morizet(�النقيشة�التي�سميت�(مستياس)�والتي�اكتشفها

)�نادرة�جدا�في�الجزائر�وهي�غير�منتشرة�وكل�ما�هو�متداول�عن�arrisتسمية�(

)�الـذي�يعنـي�األسـد����arrمعنى�هذا�الطوبونيم�يجعله�مقسما�إلى�شـطرين�هـو�(��

أي�بـالد�األسـد����)arris(�ن،�وحين�يجمعان�يصبحان)�التي�تعني�الحصاyisوكلمة(

��هذا�الطرح�غاية�في�البساطة�والسطحية.�والحصان،�ويبدو

هناك�من�يرجع�التسمية�إلى�حدث�تاريخي�موغل�فـي�القـدم�وهـو�وصـول�����

اآلريوسيين�إلى�هذا�المكان،�وهم�ينتسبون�إلى�آريوس�وهو�قسيس�رفـض�القـول���

أفكاره�عبر�كثير�من�الدول�فتعرض�لالضطهاد�بالتثليث�وألوهية�المسيح،�فانتشرت�

ومنه�سميت�(آريس)�هذا�الطرح�أيضا�بعيد�عن�الواقع�ولـم�يتحـدث�بـه�كبـار�����

المؤرخين،�ولم�تتداوله�الثقافة�الشعبية�في�المنطقة،�إضافة�إلى�كون�جذري�الكلمتين�

��].RYS]�،[RSمختلفين�تماما�[

على�نوع�من�التربة�البيضـاء��)�تطلق�tarristمن�الناحية�اللغوية�نجد�أن�كلمة�(

)�على�التربـة�الغضـارية���tarristالتي�تستعمل�لتمليس�الجدران،�كما�تطلق�كلمة�(

��السوداء�إذا�كانت�شديدة�الخصوبة�وهي�تخص�أمازيغ�المغرب.

�]�الذي�يدل�علـى�النـزول�مـن�الفعـل����RS[�بالنسبة�للجذر�اللفظي�للكلمة�فهو

)Yersa� trusiا�حولـه��مالمكان�بالنسبة�ل�إلى�انخفاض)�أي�نزل،�نزوال،�وهو�يشير�

��من�مرتفعات،�كما�يشير�إلى�االستواء�في�الموقع�بصفة�عامة.

أن��)�على�البئر�ويبدوtirastin(�)�وجمعهاtirest(�في�لغة�أهل�ميزاب�تطلق�كلمة

هذا�اللفظ�اختفى�تماما�من�معظم�المتغيرات�األمازيغية،�والكلمة�المتداولة�حاليا�هي�

)�في�بعض�اللهجات،�بالنسبة�للطوبونيم�يمكن�إطالق�اسم�Anu(�(البير)�بالعربية�أو

البئر�على�الحوض�الزراعي�المنخفض�على�سبيل�التشبيه،�ومن�يقف�فـي�أعـالي���

��نخفض�تحيط�به�المرتفعات�وتحضنه.الجبال�ستبدو�له�المدينة�كموقع�م
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)�الدال�على�التربة�البيضاء�والغضارية�Tarrist(�هذا�دون�أن�نقلل�من�شأن�لفظ

��.)25(وهو�المرجح�أكثر�من�غيره�في�تفسير�هذا�الطوبونيم�النادر�الوجود

��صور�لطوبونيم�آريس:

��

��

�

�

�

�

�

��ب.�تيبحيرين:

��.]�ⵝⵉⴱⵃⵉⵔⵉⵏ[�(Tibhirin)تيبحيرين�/�

الرابط�بين�أريس�وباتنة��31القريه�الغابية�على�حافة�الطريق�الوطني�رقم�تقع�هذه�

كلم،�تحتوي�المنطقة�على�موقع�أثري�في�الناحية��10وتبعد�عن�دائرة�الريس�بحوالي�

��.م20ويبعد�عنها�حوالي��31الغربية�للطريق�الوطني�رقم�
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المزرعـة���)�والتي�تعنـي�tabhirtهي�عبارة�عن�جمع�لكلمة�(�)tibhirin(�إن�كلمة

)�والتي�تعنـي�البسـتان�الكبيـر����Urti)�وكلمة�(tabhirtألن�هناك�فرقا�واضحا�بين�(

��)�أي�غرس�األرض�خاصة�بالبقول.ibehherوالبعيد،�والفعل�في�كل�هذا�هو�(

)�على�المزرعة�أو�الحديقة،�أو�المكان�القريـب�مـن���Tabhirtعموما�تطلق�كلمة�(

القليلة�وتكون�مسـاحته�صـغيرة،�بينمـا�����البيت�والذي�تغرس�فيه�البقول�أو�األشجار

)Urtiيطلق�على�البستان�الواسع�والبعيد�عن�السكن�(.��

هذه�المنطقة�مثال�حي�على�قدرة�اإلنسان�على�التعايش�مع�الطبيعة�القاسية،�فرغم�

وعورة�المكان�الذي�هو�عبارة�عن�منحدر�جبلي�إال�أن�اإلنسان�طوعـه�بمـا�يلبـي����

��.)26(�(Tibhirin)ذه�التسمية�حاجياته�اليومية�ومنها�جاءت�ه

��صور�لطوبونيم�تيبحيرين:

��

��

��

��

��

��ج.�تزوكت:

��.]�Tzuoukat(�]ⵜⵣⵓⴽⴽⴻⵜتزوكت�/�ثزوكت�/�(

تقع�هذه�القرية�الصغيرة�ببلديه�آريس�واليه�باتنة،�وهي�منطقة�غابيـة�يقطعهـا���

وتتكون�من�هضبات�تحيط�بـالموقع،�وتتوسـطها�أراض����31الطريق�الوطني�رقم�

��زراعية�خصبة.
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]�الذي�يمكن�أن�يشير�إلى�عـدة�دالالت��ZKإن�الجذر�اللغوي�لهذه�التسمية�هو�[

)�يعني�توقـف�فجـأة�عـن����izukketلغوية�مختلفة�بصفة�كلية�عن�بعضها،�فالفعل�(

،�وليس�هناك�دليل�علـى�أن��)halte()27)�أي�توقف�بلهجة�األمر�(Zukketالسير�و(

��المكان�كان�موقفا�للقوافل�أو�ما�شابه.

)�moineauكلمة�متداولة�في�المغرب�وهي�اسم�لطـائر�الـدوري�(��هناك�أيضا�

)،�ولكن�ورود�حرف�الزاي�بشكل�مفخم�tazukket)�وتدعى�أنثاه�(azukkiويسمى�(

)�رغم�التشـابه�الكبيـر���Tzukket)�و(tazukketجعل�الفرق�واضحا�بين�الكلمتين�(

��بينهما.

ما�تـدل�علـى���)�التي�تعني�الردف�من�جسم�اإلنسان،�كazukهناك�أيضا�كلمة�(

)،�وهنا�قـد�يكـون�سـبب����Tizukatine،�وجمعها�()Tzuket()28مؤخرة�كل�شيء�(

التسمية�هو�تواجد�بعض�الهضاب�والمرتفعات�التي�قد�تشكل�ما�يشبه�شكل�الـردف��

��غير�أن�مثل�هذه�الصيغة�في�التسمية�تعتبر�نادرة�بسبب�حساسية�الكلمة.

و�مـا�يسـمى�فـي����،�أ)Azukka()29في�المغرب�يطلق�على�شجرة�العرعـر�(�

)�ويدعى�بالفرنسـية��Tzinbekt)،�وتدعى�الشجرة�الواحدة�(Zinbaاألوراس�بــ:�(

)Le� genévrier� Sabineغير�أن�مناخ�المنطقة�البارد�جدا�ال�يساعد�على�تواجد��،(

��هذا�النبات�الذي�ينمو�في�المناطق�القريبة�من�الصحراء.

يق�وسـط�الغابـات���)�على�الطريق�الضTazuketمن�ناحية�أخرى�تطلق�كلمة�(

وهو�ما�يمكن�أن�يكون�مطابقا�لتضاريس�المنطقة�والتي�تميزها�الجبال�والمرتفعات�

��.)30(المكسوة�بغابات�البلوط�والعرعر�الشائك

��

��

��

��

��
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��صور�لطوبونيم�تزوكت:

��

��

��

��

��

��.�بلدية�ثنية�العابد:2

�.]��Teniet�el�abed/(�)tizi�l3abed(�]ⵝⵉⵣⵉ�ⵍⵓⴰⴱⴻⴸ(أ.�ثيزي�العابذ/�

�87بوادي�عبدي،�بمحاذاة�الطريق�الوطني�رقـم��)�tizi�l3abed(�ثنية�العابدتقع�

كم،�وقد�كانت�باألساس�قلعة�عتيقة�بنيت�على�59وتبعد�عن�مقر�والية�باتنة�بحوالي�

طريقة�المعمار�البربري،�وال�تزال�محافظة�على�النسق�العمراني�القديم�واألنيق�في�

��.بالواليةت�بعض�أحيائها،�وهي�تعتبر�من�أقدم�البلديا

)�المنفـذ�بـين���tizi(�بالنسبة�لتسمية�هذه�البلدية�تنقسم�إلى�قسـمين:�األول�وهـو��

مرتفعين،�وهي�تطلق�على�المنطقة�المنخفضة�في�أعلى�الجبل�والتي�تشكل�منفذا�أو�

معبرا�لمنطقة�أخرى،�وقد�ترجمت�إلى�العربية�باسم�الثنية،�ولهذا�تم�تعريب�الكثيـر��

��.)31(�الثنيةإلى���tiziالتي�تحمل�تسميةمن�األسماء�الطوبونيمية�

)�والذي�يتعلق�بشخصية�معينـة�كـان�لهـا����l3abed(�أما�الجزء�الثاني�فهو�اسم

الفضل�في�تدريس�العلوم�الدينية�في�المنطقة،�يتعلق�األمر�بأحد�المـرابطين�الـذي���

سكنوا�المنطقة�وكان�زاهدا�كثير�العبادة�مجاب�الدعاء�ولهذا�عرف�بالعابد،�وسميت�

�المنطقة�باسمه،�أما�االسم�الحقيقي�لهذا�الشخص�فهو�(الصادق�الحاج)�الذي�أشـرف�
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ه،�وألنه�كان�متدينا�فقد�سـمي��460على�بناء�مسجد�ثنية�العابد�أو�ثيزي�العابذ�سنة�

��.)32(المكان�باسمه�ثم�المنطقة�ككل�حسب�إحدى�الوثائق�القديمة

��صور�لطوبونيم�ثنية�العابد:

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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ب.��-..�أزقة�التـاريخ�والحضـارة��القديمة�صور�من�أزقة�قرية�ثيزي�العابذ-

��مازر:

��.]�Taqli£y�U�Hidus(��]ⵎⴰⵣⵣⴻⵔ)�/�حيدوس�/�(Mazzer/�(مازر�

بوالية�باتنة،�وهي�عبـارة���(Tizi�L£abed)�)�في�بلدية�ثنية�العابدMazzer(�تقع�قرية

)�Ta&er&ist(�)�الذي�تقابله�قمـة�Agelmam(�عن�قلعة�سكنية�عتيقة�بنيت�في�سفح�جبل

تزال�القرية�محافظـة��وتصطف�منازلها�صعودا�نحو�األعلى�على�شكل�مدرجات،�وال�

على�معمارها�الذي�يشبه�إلى�حد�كبير�القرى�المغربية،�بعض�المسـاكن�ذات�طـابقين���

���ومواد�البناء�محلية�من�الحجارة�والطين.

�Suf(�هذه�القلعة�ذات�بساتين�كثيفة�تمتد�على�طول�الوادي�الذي�يسـميه�األهـالي��

Ameqranبدل�(�)ighzer� n� At� 3ebdiالذي�بنيـت�علـى����)،�واضح�من�تسمية�الجبل

��.العاليةسفحه�بأنها�خزان�كبير�للمياه�ذات�الجودة�

)،�وأحيانـا�تسـتعمل���Hidusهذه�القرية�تحمل�تسمية�أخرى�ال�تزال�مستعملة�وهي�(

��).Mezzer�Hidusالتسميتين�معا�فيقال:�(

)�وهي�كلمـة��imuzzar(�)�وجمعهاMazzer(�كثيرة�جدا�هي�األماكن�التي�تحمل�اسم

]�الذي�يوحي�بالتدفق�وقـوة�الجريـان���ZR[�لجذر�اللغوي�لهذا�اللفظ�هوتعني�الشالل،�وا

)�الذي�يعني�تدحرج�Yezrirri(�)�والذي�يعني�تدفق�بسرعة،�والفعلYuzzer(�ومن�الفعل

)�والتي�تطلق�على�عصيدة�النفساء�(مـن�الحبـوب���Azrir)،�(Azrarنحو�األسفل�وكلمة�(

��.الزريروالعسل�والسمن)�وهي�جارية�وقد�انتقلت�إلى�العامية�باسم�

)Mezzerإذن�يعني�الشالل�كما�يعني�النهر�سريع�الجريان،�وهذا�ما�يفسر�انتشـار���(

)�بواليـة��igli(�)�ببلديـة�Mazzer(�هذا�االسم�أيضا�في�المناطق�الصحراوية�مثل�قريـة�

�–،�هذه�المنطقة�يمـر�بهـا�وادي�السـاورة�فـي�الجنـوب،�وكـذلك�(مـازر��������بشار

ببلدية�جامعة�والية�وادي�سوف،�والذي�تدخل�تسميته�فـي���)Mazer�–�Zaouiaالزاوية/

نهـر���فيهـا�جبال�فيها،�وال�بد�أن�المنطقة��المعنى�األخير�باعتباره�منطقة�صحراوية�ال

��كان�جاريا�في�وقت�مضى.
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كل�من�دائرتي�تكوت�ومنعة�باألوراس،�وعين�زعطـوط���التسمية�نفسها�نجدها�في

)�التابعة�لبلدية�رأس�جنات،�شـرق�واليـة�بـومرداس����Mazzer(�ببسكرة،�وكذلك�قرية

��.التسميةوعدد�كبير�من�المناطق�التي�تحمل�هذه�

)�تحمل�معنيـين�مختلفـين�وهـذا����Mazzer(�مما�سبق�يمكننا�التوصل�إلى�أن�تسمية

ن�وجد�في�أرض�جبلية�ومرتفع�صخري�يـرتبط�حتمـا���حسب�الموقع�الجغرافي�الذي�إ

بالشالل،�بينما�ما�يوجد�في�أرض�منبسطة�أو�صحراوية�يرتبط�بسرعة�تـدفق�النهـر���

��.)33(وجريانه

�)�ال�شـك�بأنهـا�مرتبطـة�بتسـمية����Hidus(�أما�تسمية�هذه�القرية�أو�القلعة�باسم

)Hidussaبدائرة�مروانة�والية�باتنة،�وهما�من�الجذر�اللفظي�(�]HDSوالذي�ال�يعنـي���[

شيئا�بعينه�في�مختلف�المتغيرات�األمازيغية،�عدا�ما�أشار�إليه�الباحث�المغربي�محمـد��

)�يعني�رقص�وضرب�الدف،�ويسمى�الرقص�والغناء�مـع��ihides(�شفيق�عن�أن�الفعل

��.)Ahidus()34الضرب�بالدف�(

ريـة��هج�510من�خالل�بعض�الوثائق�المدونة�يدويا�نجد�بأن�حيدوس�تأسست�سنة�

من�طرف�الشيخ�(علي�الثاني�بن�سيدي�علي�األول�بن�عبد�القادر)،�والذي�يعتقد�بأنـه��

��.�هلة�بالسكان�المحليينآواستقر�بالمنطقة�التي�كانت�قبله�هاجر�من�المغرب،�

)�ال�يعرف�له�معنى�في�األوراس�ومعظم�مناطق�تمازغا،�وهـي��Ahidus(�إن�لفظ

)�في�Tarehbit(�على�رقصة�تشبه�الرحابةلفظ�يكاد�يخص�المغرب�دون�سواه،�ويطلق�

األوراس�وهذه�الرقصة�أي�(أحيدوس)�ترافقها�أهازيج�خاصة�ممزوجة�بإيقاعات�الـدف��

وتشارك�فيها�النساء�مع�الرجال�جنبا�إلـى�جنـب�علـى�شـكل�دائـري�أو�صـفين�������

��.)35(متقابلين

(آث�)�قبل�قـدوم��Mazzer(�تجدر�اإلشارة�إلى�أن�التسمية�األولى�للمنطقة�هي�مازر

)،�وال�زال�البعض�يطلـق��Hidusحيدوس)�إلى�المنطقة�واستقرارهم�بها،�لتحمل�تسمية�(

��.)Mezzer�Hidus()36عليها�التسميتين�معا�(

��
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��صور�لطوبونيم�مازر:

��

�

�

�

��

��
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��

��

��

��

��

��:] ⴳⴻⵔⵣⴻⵝ[��ج.�قرزة

��).Gerzet)�/�(Guerzaقرزة/�(

�تقع�منطقة (Gerzet)وهـي��87ينطقها�السكان�قرب�الطريق�الوطني�رقمكما���،

والية�باتنة،�وتعتبر�مـن�أهـم�المنـاطق�����)Tizi�n�3abedتابعة�لدائرة�ثنية�العابد�(

��.�تساقطا�للثلوج�وأبردها�شتاء

]�غير�مستبعدة�وهي�تشير�إلى�عملية�الحـرث��KRZ[�إن�فرضية�الجذر�اللفظي

)�/�Tyarza)�/�(Tkarza)�أي�بمعنى�حرث،�والمصـدر�هـو�(��Yekrez(�من�الفعل

)Tgaza؛�ألن�المنطقة�تتخللها�مساحات�هامة�صالحة�للزراعة�غيـر�أن�وعـورة���(

المنطقة�تبقي�هذه�الفرضية�بعيدة�عن�الواقع.�أما�حين�نفترض�أن�الكلمـة�أساسـا���

�]�المتصل�بكلمةGRS[�)�وهي�من�الجذر�اللغويGerset(�تنطق�بالسين�بدل�الزاي

)Agras�،كون�المنطقة�رعوية�وخصبة�وتحتوي�غطـاء�نباتيـا���)�التي�تعني�العلف

��هاما،�فربما�تم�استبدال�حرف�السين�بالزاي�لغرض�التخفيف�في�النطق�ال�أكثر.
لها�عالقة�بكلمة��)Gerset(�احتمال�آخر�ال�يقل�أهمية�وهو�أن�تكون�تسمية

)Ajris)�/�(Agris���]والتي�تعني�الجليد،�وهي�مـن�الجـذر�اللغـوي��(JRS�/�[

]GRSوما�يرجح�هذه�الفرضية�أكثر�هو�بقاء�الثلوج�بهذه�المنطقة�ألطـول���[
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مدة�خالل�فصل�الشتاء�وحتى�أوائل�الربيع،�خاصة�في�جبل�المحمل�المتاخم�

��للمنطقة.
�جنوب�شرق� �تقع �والتي �وتدعى�(قرزة) �بليبيا �التسمية �بهذه �منطقة توجد

��.)Kraza()37طرابلس،�وهناك�منطقة�بوالية�سوق�أهراس�تسمى�(
��:�ر�لطوبونيم�قرزةصو

�

�
�

�

��

��

��

��منعة:.�بلدية�3

��.]�Tfilzi(�]ⵜⴼⵉⵍⵣⵉأ.�منعة�/�(ثفيلزي)�/�(

تطلق�تسمية�ثفيلزي�قديما�على�بلدية�منعة�بوالية�باتنة،�وهي�تقع�على�ضـفاف��

�ighzerوادي�عبدي�( n�3ebdiكم،�ويشقها��87)�وتبعد�عن�عاصمة�الوالية�بحوالي�

��الرابط�بين�بسكرة�وباتنة�على�جمورة.�87الطريق�الوطني�رقم�

تعرف�هذه�المنطقة�بقلعتها�العتيقة�ذات�الطراز�المعماري�األمازيغي،�وال�تزال�

محافظة�على�نسقها�القديم�الذي�يؤهلها�للعب�دور�كبير�في�السياحة،�خاصة�في�أيام�

��.مهرجان�الربيع�(ثافسوث)�الذي�تحتضنه�المدينة�كل�سنة
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بد�أن�هذه�المنطقة�كانت�آهلة�بالسكان�منذ�أقدم�العصور،�وتـدل�علـى�ذلـك����ال

اآلثار�المنتشرة�في�عدد�من�المناطق،�ولعل�أهمها�على�اإلطالق�هي�النقيشة�األثرية�

�pierreالتي�تحدث�عنها�(بيار�موريزو)�( morizotفـي�نشـرية�علميـة�أثريـة������(

د�رجح�بأنها�االسم�القديم�لهـذه��)�وقtfilzi(�م�النقيشة�تذكر�تسمية1978صدرت�سنة�

��.)38(المدينة

)�بعدد�من�التسميات�بـاألوراس�ومـن���tfilziلقد�حاول�موريزو�ربط�طوبونيم�(

،�غيـر�أن��)Tkilsa()39)�ربطه�بموقع�(Masqueray)،�كما�حاول�(tifelfalضمنها�(

��].FLZ)�والذي�هو�[tfilzi(�هذه�التسميات�بعيدة�عن�جذر

أن�اللفظ�أمازيغي�عكس�تسمية�منعة�ذات�الصيغة�من�خالل�صيغة�التسمية�يبدو�

)�يعني�انفلق�وانقسم�إلى�نصفين�حسـب�معجـم���ifellezi(�والمعنى�العربي،�فالفعل

��.)40(محمد�شفيق

)�والذي�يعني�شـق��yeflez(�وغير�بعيد�عن�هذا�المعنى�نجد�بنفس�المعجم�الفعل

�أو�اليـد��)�ويدعى�الشق�فـي�القـدم��Afelaz(�الشيء�إلى�نصفين،�المصدر�هنا�هو

)Afurezوجمعها�(�)ifurizenكما�يدعى�شق�التمـرة��(�)aflus�)وجمعـه��(iflusen�(

��.السابقةجدا�من�األلفاظ��اوهو�ال�يزال�متداوال�في�األوراس�وقريب

)�تعني�الشق�عبر�الصخور�أو�الموقع�الجبلي،�وهذا�ما�tfilzi(�من�هنا�فإن�تسمية

ي�والذي�يبدو�من�األعلى�كشق�قسم�)�قرب�الوادTaserrift(�يمكننا�رؤيته�في�موقع

�ighzer(�الجبل�إلى�نصفين�متقاربين�جدا�ليمر�بينهمـا�وادي�لحمـر�� Azeggagh�(

الذي�منح�المنطقة�تلك�الخصوبة�واالزدهار،�وبها�كان�المستقر�األول�لإلنسان�قبـل��

��.�)41(االنتقال�إلى�القلعة�الحالية�كما�هو�متداول

��

��

��

��
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��/�منعة:�صور�لطوبونيم�ثفيلزي

��

�

�

�

�

��ب:�بالول:

��.]�Balul)�(Baloul(�]ⴱⴰⵍⵓⵍبالول�(

)�التابعة�لبلدية�منعة�واليـة�باتنـة،�الطبيعـة����igelfen(�قرية�جبلية�تقع�بمنطقة

القاسية�والتضاريس�الوعرة�للمنطقة�ساعدت�في�تشييد�قلعة�عمالقة�للتخـزين�منـذ���

،�هذه�القلعـة�هـي���1993ضمن�التراث�الوطني�سنة��قرون�خلت�وقد�تم�تصنيفها

الوحيدة�التي�ال�تزال�قائمة�بجنوب�األوراس�لحد�اليوم�رغم�تداعي�بعض�أجزائها،�

وتعتبر�من�بين�أروع�القالع�التي�شيدت�في�األوراس�نظرا�لضخامتها،�فهي�مكونة�

من�ثمانية�طوابق،�ومشيدة�على�منحدر�صخري�شاهق�يصعب�الوصول�إليه،�وفي�

��.�لسفح�تتوزع�بيوت�السكان�المشيدين�للقلعةا

(تعبـر�عـن����)42()�تطلق�على�الشيء�العظيم�نادر�الوجـود�tabalult(�إن�تسمية

المذكر�والمؤنث�وهي�م.�ل�ج)،�وهنا�ال�بد�من�اإلشارة�إلى�المعمار�الذي�شـيدت��

به�القلعة�وكذا�موقعها�الحصين�والطوابق�العديدة�التي�احتوتها،�كل�هذا�البد�وأنـه��

كان�في�الماضي�إنجازا�فريدا�من�نوعه،�ولكن�رغم�هذا�فوجـود�أمـاكن�بـنفس����

��ه�الفرضية�رغم�قربها�من�المنطق.التسمية�يجعلنا�نعيد�النظر�في�هذ
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)،�وهـو��balulفي�دائرة�تكوت�والية�باتنة�يقع�المكان�الذي�يحمل�نفس�التسمية�(

��عبارة�عن�امتداد�صخري�حاد�مائل�وال�يبعد�كثيرا�عن�قالع�تكوت�العتيقة.

)�تطلق�على�كوز�Ablul(�من�خالل�المخزون�اللغوي�يمكن�أن�نعرف�بأن�كلمة

)�تطلـق��ibulal(�)�وجمعهاBalulألوراس،�كما�أن�كلمة�(الذرى�في�بعض�مناطق�ا

،�وهذا�يحيلنا�إلى�الشكل�األسطواني�في�كل�)43(على�شجرة�السمرة�إذا�كانت�عظيمة

من�الذرى�والشجرة،�بالنسبة�للطوبونيم�فالموقع�يميزه�التحدب�الصخري�المائل�على�

ادي�مـن��شكل�أسطواني�ويتكون�من�عدة�طبقات�صخرية�مسننة�وتحده�شعبة�أو�و

��كال�الجانبين.

)�له�عالقة�واضحة�بالشكل�األسطواني�لطبقات�Balul(�يمكننا�القول�بأن�طوبونيم

الصخور�المتواضعة�على�طول�المرتفع�المائل�وهو�ما�ينطبق�على�كال�المـوقعين��

��اللذين�يحمالن�نفس�التسمية�بمنعة�وتكوت.

�ighzerومعروفة�بــ:�(نجد�هذه�التسمية�أيضا�في�بلدية�واد�الماء�والية�باتنة�

n�balul()44(.��

��صور�لطوبونيم�بالول:

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

��ج.�إقلفن:

��.]�igelfen)�/�(iguelfen(�]ⵉⴳⴻⵍⴼⴻⵏإقلفن�/�(

)�دائرة�منعة�والية�باتنـة�فـي�الناحيـة����Tigherghar(�)�ببلديةigelfen(�تقع�منطقة

التضـاريس��الجنوبية�من�األوراس،�وهي�منطقة�رعوية�بمحاذاة�مرتفع�جبلي�صـعب��

وتعرف�هذه�المنطقة�بقالعها�العظيمة�التي�ال�تزال�منتصبة�جنـوب�األوراس،�ولعـل���

)�وهي�من�أقدم�قالع�األوراس،�وتتكون�من�أكثر�مـن��Balul)�و�(igelfen(�أهمها�قلعة

��ثمانية�طوابق،�تشهد�على�براعة�اإلنسان�األوراسي�في�العمران�واالقتصاد.

]�الذي�يحمـل�عـدة�دالالت���GLF[�بالجذر�اللفظيذات�الصلة��)igelfen(�إن�تسمية

)�علـى��yeglef(�)؛�تعني�الفيلق�كما�يدل�الفعلagelfu)�/�(ajelfuلغوية�مختلفة،�فكلمة�(

��الغارة�المفاجئة.

األشـخاص���مجموعة�من)�القافلة�أو�Tiğulaf(�)�وجمعهاTağulaft(�كما�تعني�كلمة

�التـارقي،�وتطلـق�كلمـة����الذين�يمتطون�اإلبل�أو�األحصنة�وهذا�خـاص�بـالمتغير��

)Tagaluftوجمعها�(�)Tigulafالفرسان.�من�)�في�المغرب�على�كوكبة��

��)�فهي�تعني�المرتع�ومكان�الرعي.igelfen(�)،�وجمعهاAgelfa(�أما�حين�تنطق
�النقائش�Gilva(�هناك�أماكن�تحمل�تسمية�مشابهة�مثل:�(قيلفا) )�التي�تحدثت�عنها

��والتي�تحمل�نفس�المعنى�أي�المرتع.�الالتينية�والموجودة�بوالية�قالمة
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على�كل�أرض�فيضية�تسقى�من�مياه�الفيضان��)Ajlef)�/�(Aglefوتطلق�تسمية�(

�ينطبق�على�طوبونيم� �ما �وهذا �السهبية، �أو �تكون�في�المناطق�الصحراوية �ما وغالبا

��)�ذو�التضاريس�الجبلية�الوعرة.Igelfen(�الجلفة�عكس�طوبونيم

�المتغيرا �مختلف �في �كلمةالبحث �إلى �يقودنا �األمازيغية �وجمعهاAğlaf(�ت (�

)iğlafen.التي�تدل�على�الغنيمة،�وال�يبدو�بأنها�ذات�صلة�بهذا�الطوبونيم�(��

)�معناه�قايض�كما�Igalef(�من�جهة�مغايرة�ال�يمكن�تجاهل�معنى�المقايضة،�فالفعل

ان�عبارة�)�بمعنى�تقايضوا،�هذا�المكان�مشهور�بقالعه�العظيمة،�كmmeglafenيقال:�(

��عن�ملتقى�للعديد�من�القوافل�التي�تتم�بينها�عملية�المقايضة�وتبادل�السلع.

�هناك�أيضا�من�الدالالت�اللفظية�ما�يتعلق�بموقع�المكان�الحصين�من�خالل�الفعل

)Yeglefالذي�يعني�اختبأ�وتوارى�عن�األنظار،�فكلمة�(�)Agalef)وجمعها��(Agalfen�(

��في�لغة�التوارق.تعني�الملجأ�والمكان�المنيع�

)�متصل�بمعنى�المقايضة،�كما�يمكن�أن�يكون�igelfenإذن�أغلب�الظن�أن�معنى�(

المعنى�مرتبط�أساسا�بجغرافية�المنطقة�التي�توفر�الحماية�والمناعة�لكل�الالجئين�إليها�

��فهي�المنطقة�المحمية�بامتياز.

��:صور�لطوبونيم�إقلفن

��
��

��
�

��

�

�




�ت�أ��ز��
	����وراس�
��������إ��ءات���ل������
 

  
237 

 

  

�

��

��

��

��

��

��.�بلدية�شير:5
��.]�Chir)�/�(Cir(�]ⵛⵉⵔأ.�شير�/�(

)�وتتمركز�السـكنات��ighzer�n�At�3ebdi(�تقع�قرية�شير�على�ضفة�وادي�عبدي

فوق�مرتفع�صخري�إذ�تطل�على�البساتين�واألراضي�الزراعية�الواقعة�على�ضـفتي��

��بالمنطقة.الوادي،�وتعتبر�من�أقدم�القرى�العامرة�

األثر�العمراني،�وهذا�مـا�يمكـن����على�)�تطلقicarren(�)�وجمعهاCir(�إن�كلمة

)،�مما�يحيلنا�إلى�احتمال�Cirالوقوف�عليه�عبر�كل�المواقع�التي�تحمل�نفس�التسمية�(

مهم،�وهو�أن�تكون�التسمية�أساسا�مقترنة�بالتجمع�العمراني�مهما�كانت�طبيعته،�فـال��

��)�إال�وكانت�اآلثار�بجانبه�أو�قريبة�منه.Cir(�تسميةنكاد�نجد�مكانا�يحمل�

الـذي���)Cirمئات�من�المواقع�بهذه�التسمية�ولعل�أهمها�(شير�الهناك�العشرات�بل�

عن�دائرة�آريس�والية�باتنة،�وهو�أيضا�يقـع�علـى�ضـفة�����تببضعة�كيلومترايبعد�

��باألوراس.)�وكذلك�(شير)�قرب�جبل�(شيليا)�ighzer�Amellal(�الوادي�األبيض
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)�التي�هي�إحدى�بلديات�دائـرة�مجانـة�بواليـة�بـرج�����Lyacir(�أيضا�نجد�الياشير

)�أو�الياشير�بوالية�المدية�والتـي�شـيدها�األميـر����Acir(�بوعريريج،�هذا�دون�أن�ننسى

��الصنهاجي�زيري�بن�مناد.

�)�مثل�المكان�الموجـود�بحـي��icarren(�يمكن�أيضا�للتسمية�أن�تأتي�بصيغة�الجمع

)Awrirبلدية�بوزينة�بباتنة،�وهو�يحتوي�على�آثار�قديمة�غير�مصنفة،�ونفس�التسـمية���(

��.)45()�بلدية�تكسالنت�دائرة�مروانة�بباتنةTinibawinنجدها�بمنطقة�(تينيباوين)�(

��صور�لطوبونيم�شير:

�
��

��

��

��

��

��ب.�ثاقليعث�ن�مضرونث:

��.]��Taqli3t�n�Medruna(�]ⵝⴰⵇⵍⵉⵄⵝ�ⵏ�ⵎⴻⴸⵔⵓⵏⴰ(�ثاقليعث�ن�مضرونث�/

هذه�القلعة�السكنية�تقع�ضمن�تراب�بلدية�شير�دائرة�ثنية�العابد�والية�باتنة،�وقد�

� �سنة �تأسيسها �الرحمن��640تم �عبد �بن �القادر �عبد �بن �طرف�علي �من هجرية

��.�)46(دردور

�يثبت�بأن�المنطقة�كانت�خالية�من�السكان،�وأغلب�الظن� �ما غير�أنه�ال�يوجد

� �هذه �وصول �قبل �كانت�عامرة �وبمعمار�أنها �جديد �من �القرية �التي�خطت العائلة

لها�إلى�قبلة�للكثير�من�الطلبة�والمتحمسين�لعلوم�الدينمختلف�وثري�مما�حو.��
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]�DRN[�)�وهي�من�الجذر�اللغويTamedrunt(�بالنسبة�للتسمية�تنطق�بالشاوية

�الفعل �إلى �يشير �السكنية�Yedren(�والذي �القلعة �هي �القرية �ولعل �قلب �بمعنى (

ة�ضمن�جميع�قرى�وادي�عبدي،�والتي�شيدت�في�منطقة�خفية�عن�الوادي�الوحيد

أي�أنها�جاءت�في�سفح�الجبل�من�الناحية�المعاكسة�لجميع�القالع�ويعبر�عن�هذا�

��.)47()�أي�التقلب�ما�يعني�أن�القرية�تحمل�معنى�المقلوبةAmedren(�بالشاوية

��ثاقليعث�ن�مضرونث:صور�لطوبونيم�

��

��

�

�

�

�
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��

��

��

��

��
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��ج.�ثاغيث�ن�سيذي�بلخير:

��).Taghit�n�sidi�belxirثاغيث�ن�سيذي�بلخير�/�(

�Tizi(�)�دائرة�ثنية�العابـد�Cir(�تقع�هذه�المنطقة�في�أعالي�بلدية�شير L3abed�(

��والية�باتنة.

ال�بد�أن�هذه�المنطقة�كانت�تحمل�اسم�تاغيت�منذ�زمن�طويل،�بسبب�موقعهـا��

��الجغرافي�كمنفذ�بين�جبلين.

)�تطلق�على�المضيق�بين�مرتفعين�وهي�Taghitin(�)�وجمعهاTaghit(�إن�كلمة

)�يعني�نفذ�Yugha(�]�الذي�يشير�إلى�المرور�والنفوذ،�فالفعلGH[�من�الجذر�اللغوي

��)�تعني�المنفذ�عبر�مضيق�أو�خانق.Taghit(�وهذا�يعني�أن�تسمية

هذا�الطوبونيم�منتشر�بكثرة�عبر�كل�شمال�إفريقيا،�وهناك�عشرات�األماكن�في�

جنـوب�الجزائـري���األوراس�والتي�تحمل�ذات�التسمية،�والتي�توجد�أيضا�فـي�ال�

��(تاغيت�والية�بشار)�وهي�منطقة�سياحية�معروفة.

لقد�جاء�ارتباط�هذه�التسمية�بالولي�الصالح�(سيدي�بلخير)�الذي�قدم�إلى�المنطقة�

،�قد�تكون�هجرتـه�مـن���ام،�بعد�طرد�الموريين�من�إسباني1520من�المغرب�سنة�

الذات�قدم�عدد�آخر�ناحية�سوس�بعد�أن�عمرت�فيها�عائلته�طويال،�في�هذه�الفترة�ب

من�الشيوخ�إلى�منطقة�األوراس�وال�زالت�أضرحتهم�مزارا�مثل:�سيدي�عبد�السالم�

بتكوت،�سيدي�فتح�اهللا�بسيدي�علي،�سيدي�عيسى�بجار�اهللا�تكوت�وسيدي�بلعبـاس��

��بمنعة.

فالتسمية�إذن�مرتبطة�أساسا�بالولي�الصالح�الذي�دفن�بهذه�المنطقـة�وال�زالـت���

ة�في�أواخر�أفريل�من�كل�سنة،�تجدر�اإلشارة�إلـى�أن�معظـم���تقام�له�زيارة�سنوي

الشيوخ�القادمين�من�المغرب�أو�األندلس�ينحدرون�من�ذات�القرى�التي�عادوا�إليها�

��.)48(باألوراس

��

��
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��صور�لطوبونيم�ثاغيث�ن�سيذي�بلخير:

��

��

��

��

��

��

��.�بلدية�وادي�الطاقة:6

��.]��ighzer�n�taqqa(�]ⵉⵖⵣⴻⵔ�ⵏ�ⵜⴰⵇⵇⴰوادي�الطاقة�/�بوحمار/�(�أ.

�ighzer(�تقع�وادي�الطاقة�المعروفة�لدى�العامة�ب n� taqqaبواليـة�باتنـة����(

كلم،�وقد�عرفت�قـديما�باسـم����42كلم�وعن�ثنية�العابد�ب��36وتبعد�عنها�بحوالي�

��بوحمار�أيضا،�والتسمية�األخيرة�هي�أكثر�تداوال.

ـ���ighzer(�التسمية�مركبة�من�كلمتين�األولـى� ��ة�هـي�)�ويعنـي�الـواد،�والثاني

)taqqaوجمعها�(�)taqhwinوتعني�شجر�العرعر�الشائك�المتواجد�بكثـرة�فـي����(

��).genėvrier�oxycedreاألوراس�وتدعى�(

�)�وجمعهـا�aqqa(�)�أال�وهيtaqqa(�هنا�البد�من�ذكر�كلمة�أخرى�شبيهة�ب

)Aqqiwenغير�أن�ارتبـاط��)49()�التي�تعني�الممر�بين�الجبال�المتوسطة�االرتفاع�،

بالوادي�وهو�عبارة�عن�منخفض�إضافة�إلى�كون�غابات�المنطقة�مكسـوة��التسمية�

بأشجار�العرعر�الشائك،�ترجح�أن�تكون�المنطقة�كاملة�استمدت�اسمها�منه،�ويعني�

��وادي�العرعر�الشائك.
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أما�تسمية�هذه�المدينة�بــ:�(بوحمار)�فقد�تكون�لها�صلة�بشخصـية�تاريخيـة���

��.)50(حب�الحمارمهمة،�وهو�مخلد�بن�كداد�المعروف�بصا

هذه�التسمية�ال�تزال�مستعملة�رغم�تغيرها�إداريا�إلى�(وادي�الطاقـة)�والـذي���

��خرج�نهائيا�عن�معناه�الحقيقي.

��tiziو�tagaنجد�تسميات�مشابهة�بوالية�سطيف�مثل:�( n� tagaالتي�تبعد�عن��(

)�ببلدية�سـريانة�واليـة���taga(�كلم،�أيضا�نجد�تسمية�12دائرة�بوعنداس�بحوالي�

��.)51(باتنة،�ونفس�التسمية�ببلدية�آيت�يحي�موسى،�دائرة�ذراع�الميزان�بتيزي�وزو
�:صور�لطوبونيم�وادي�الطاقة
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��ب.�هشابورث:

��.��]�Tcaburt(�]ⵝⵛⴰⴱⵓⵕⵝهشابورث�/�(

�ighzer(�تقع�هذه�القرية�ببلدية�وادي�الطاقة n� taqqaدائرة�ثنية�العابد�واليـة���(

باتنة�وهي�تستند�إلى�هضبة�متوسطة�االرتفاع�بحيث�تشكل�حاجزا�طبيعيـا�يحمـي���

��.�القرية

)�تطلق�على�المتراس�الذي�يستتر�به�فـي��icbaren(�)�وجمعهاAcbar(�إن�كلمة

الحرب�وغيره،�أما�ما�يخص�الطوبونيم�فاألمر�يتعلق�بالحاجز�الطبيعي�كالهضـبة��

��.)52(والمرتفع�وهو�نفس�الموقع�الذي�يطبع�المكان

):�شابورا�هو�اسم�لحمام�معدني�قديم�وسط�غابة�كثيفة�تقـع��Chaboura(شابورا�

ضمن�محيط�بلدية�كيمل�والية�باتنة،�وقد�لعب�هذا�الحمام�دورا�كبيرا�في�القضـاء��

على�الكثير�من�األمراض�الجلدية�المستعصية�في�سنوات�اإلستعمار�وما�قبله،�وكان�

��محج�الزوار�من�كل�حدب�وصوب.

)�Tcaburt(�)�تبدو�ذات�صيغة�معربة�عن�الكلمـة�األصـلية��cabura(�إن�تسمية

)�الذي�يمكن�أن�يوصـلنا��CBR(�)�والتي�تحوي�الجذر�اللغويTicaburin(�وجمعها

)�تعني�القافلة،�وقـد��icabaren(�)�وجمعهاAcabar(�إلى�عدة�دالالت�لغوية،�فكلمة

لجبـل�والصـحراء���يكون�هذا�مرتبطا�بالقوافل�التي�تجوب�المنطقة�الرابطة�بـين�ا�

�خاصة�وأن�المكان�مالئم�لتوقفها�بغرض�االسـتحمام�والتـداوي،�وهنـاك�الفعـل����

)icubarوهو�ال�يزال�متداوال�في�األوراس،�ويعني�(هرول�ذهابا�وأيابـا)�وهـو����(

��.)53(مرتبط�باللفظ�السابق�الذكر�أي�بحركة�القوافل

��

��
��
��
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��:صور�لطوبونيم�هشابورث

��

��

��

��

��

��.�برباقة:ج

��.]�Berbaga(�]ⴱⴻⵔⴱⴰⴳⴰبرباقة�/�(

��)�واليـة�باتنـة��ighzer�n�taqqa(�)�ببلدية�وادي�الطاقـة�Berbaga(�تقع�منطقة

وهي�عبارة�من�منطقة�جبلية�صعبة�المسالك�يخترقها�وادي�دائم�الجريان�يصب�في�

متر�فوق�سطح�البحر،�ويخترق�هـذا�الـوادي����1800وادي�الطاقة�وهو�على�علو�

��عدة�مصبات�عبر�مرتفعات�صخرية�تؤهله�ألن�يكون�موقعا�سياحيا�ممتازا.

آخرها�تدل�فـي��)�ذات�الصيغة�المعربة�بإضافة�األلف�إلى�Berbaga(�إن�كلمة

)�أي�لـم�يـتقن���iberbeg(�المتغير�الشاوي�على�الشيء�الغير�متقن،�وهي�من�الفعل

صنع�الشيء�أو�أخلط�في�صنعه،�غير�أن�المعنى�الحقيقي�لهذه�الكلمة�هـو�جـرش���

الحبوب�أو�طحنها�طحنا�خشنا،�وهنا�ال�بد�من�اإلشارة�إلى�طواحين�المـاء�التـي���

المكـان�إلقامـة����اختيارغالل�غزارة�المياه،�إن�أقامتها�فرنسا�بالمنطقة�من�أجل�است

المطاحن�قد�يكون�على�أساس�دراسات�معمقة�قد�ترجع�جذورها�إلى�العهد�النوميدي�

و�الروماني،�فمعظم�األماكن�التي�استغلها�االستعمار�الفرنسي�يكون�قد�تم�استغاللها�

��التسمية.�سابقا�من�طرف�األمازيغ�القدامى�أو�الرومان�أيضا�وهذا�يشير�إلى�قدم
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االحتمال�الثاني�هو�المتعلق�بعين�الماء�والتي�كانت�غزيرة�جدا�ويسمع�هـديرها��

)�Yetberbek(�)�وهو�من�الفعـل�Aberbek(�من�بعيد،�هذا�الهدير�هو�ما�يطلق�عليه

الذي�يطلق�على�صوت�الغليان�خاصة�في�القدر،�كما�يطلق�على�أزيز�المحرك�وما�

الغزير�قد�يكون�سببا�وجيها�في�أخذ�العـين���شابه،�هذا�الصوت�الخاص�بتدفق�الماء

��وبعدها�المنطقة�ككل�تسميتها.

عرفـت�المنطقـة����)�بحيثAberbag(�إذن؛�سواء�تعلقت�التسمية�بمعنى�الجرش

ياه�)�فكلها�متصل�بغزارة�المAberbek(�تعلق�بصوت�تدفق�الماء�مبطواحين�المياه،�أ

��.)54(الوادي�موقوة�تدفقها�سواء�في�العين�أ
��لطوبونيم�برباقة:صور�

��

��

��

��

��

�

�

��

��
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��الخاتمة:

في��ماهساإل�والتوصيات�بغيةتقديم�بعض�االقتراحات��ما�سبق؛�نحاولفي�ضوء�

نحـو���ات�األمازيغية�األوراسيةتجديد�أو�إعطاء�القيمة�االعتبارية�القديمة�للطوبونيم

��:إعادة�بناء�ذاكرة�المكان

العلمـي���دعوة�خاصة�للباحثين�والجامعات�والمؤسسات�الرسمية�إلى�البحث -

�في�مجال�الطوبونيميا؛

ها�الطوبونيمات�إلى�وضعدعوة�اإلدارة�الجزائرية�إلى�تصحيح�أسماء�وألقاب� -

�الصحيح�عربيا�كان�أم�أمازيغيا؛

استحداث�آليات�ووسائل�جديـدة�للبحـث�عـن�عمـق�الهويـة�التاريخيـة������� -

�ئرية�والحفر�في�عمق�النص�المصدري؛للطوبونيمات�الجزا

مـن��استثمار�التكنولوجيا�الحديثة�في�حفظ�التراث�والدراسات�الطوبونيميـة�� -

�.زائري�استجابة�لعصر�الرقمنةأجل�تفعيل�معجم�طوبونيمي�رقمي�ج

��

��

��

��

��

��

��

��
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��الهوامش:

سـتراتيجي�(التـدجين���إإدريس�محمد�األمين،�إشكالية�ترجمة�األسماء�المواقعية�من�منظور��-�1
��.05،�األردن،�ص�Journal�modern�languages�and�literatureوالتعريب�بالترجمة)،�

�ينظر:�نصيرة�شيادي،�المعجم�الطوبونيمي�بين�الضرورة�الحضارية�والضـرورة�العلميـة���-�2
:�"مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائري�من�خـالل�الواقـع�اللغـوي�األنوماسـتكي�����أعمال�ملتقى�حول

الطّوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة،�منشورات�المجلس�األعلى�لللغة�العربية،�دار�الخلدونية�للطباعـة��
��.299،�ص�الجزائر-القديمةوالنشر�والتوزيع،�القبة�

��.12إيموكان/�ثاوالت،�المرجع�نفسه،�ص��:�المواقعية/�األماكنية/Toponymieصالح�بلعيد،��-�3
4� -� Atoui�Brahim,Toponymie�et�espace�en�Algerie,�p�33�

��.�56فاطمة�لواتي،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�المرجع�نفسه،�ص��-�5
��.56المرجع�نفسه،�ص��-�6
��.11وكان/�ثاوالت،�المرجع�نفسه،�ص�:�المواقعية/�األماكنية/�إيمToponymieصالح�بلعيد،��-�7

8� �-� Faudil�cheriguen,�Toponymie�Algerienne�des�lieux�habités,�p�21�–�22.�
9�-�Atoui�Brahim,�Toponymie�et�espace�en�Algerie,�p�34.�
10�-�Atoui�Brahim,�p36�–�37.�
11-�Faudil�cheriguen,�p�19.�
12�-�Atoui�Brahim,�p39.�

�-�60فاطمة�لواتي،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�المرجع�نفسه،�ص��-�13
61.��
أغطانيوس�كراتشوفسكي،�تاريخ�األدب�الجغرافي�العربي،�تر:�صالح�الدين�عثمان�هاشم،��-�14

��.88م،�ص�1936مصر،�-لجنة�التأليف�والترجمة�والنشر،�القاهرة
15�-�A.�Pellingrin,�Essai�sur�le�nom�de�lieux�d’Algerie�et�Tunisie,�Edition�S.�
A�P,�Tunisie,�1949,�p�11.�

�ينظر:�هدية�سارة،�مواقعية�منطقة�تلمسان�(دراسة�لنماذج�من�بلدياتها)،�رسـالة�ماجسـتير���-�16
�الجزائـر��-كلية�اآلداب�والعلوم�اإلنسانية�واالجتماعيـة،�جامعـة�أبـي�بكـر�بلقايـد،�تلمسـان������

��.�14-�13،�ص�م2007/2008
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البكري،�المغرب�في�بالد�إفريقية�والمغرب�جـزء�مـن�كتـاب�المسـالك�����ينظر:�أبو�عبيد��-�17
��.54العراق،�[د.ط]،�[د.ت]،�ص�-والممالك،�مكتبة�المثنى،�بغداد

��.154،�ص�1عبد�الرحمن�الجياللي،�المرجع�السابق،�ج��-�18
�2أعيانها،�دار�الكتاب�العربـي،�ج��بوزياني�الدراجي،�القبائل�األمازيغية�دورها�موطنها�و�-�19
��.145ص�
�دار�النشر�أنـزار��أسماء�وأماكن�من�األوراس،الطبونيميا�األمازيغية�ينظر:�خديجة�ساعد،��-�20
��.52،�ص�1م،�ج1�،2017ط
��.410،�ص�2محمد�شفيق،�المعجم�العربي�األمازيغي،�أكاديمي�المملكة�المغربية،�ج��-�21
�دم�اللغات�في�أسماء�أماكن�الجزائر،�دار�هومـة،�الجزائـر��أحمد�بوساحة،�أصول�أقينظر:��-�22
��.13ص�
��.�13المرجع�نفسه،�ص�ينظر:��-�23
�–�51،�ص�1،�جأسماء�وأماكن�مـن�األوراس�الطبونيميا�األمازيغية�خديجة�ساعد،�ينظر:��-�24
54��.��
��.61-�60،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�25
��.263،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�26
��.450،�ص�3محمد�شفيق،�مرجع�سابق،�ج�-�27

28�-Akli�Haddadou,�dictionnaire�des�racines�berberes,�p232.�
��.87،�ص�2محمد�شفيق،�مرجع�سابق،�ج�-�29
��.�289-288ينظر:�خديجة�ساعد،�مرجع�سابق،�ص��-�30
هي�الثنية؟؛�الثنية�في�اللغة�العربية��الثنية؛�فماكثير�من�المدن�الجزائرية�وقراها�تحمل�اسم��-�31

هي�الطريق�بين�الجبل،�ومكان�خروج�الناس.�(في�المدينة�المنورة�كانت�هناك�ثنيتين�يخرج�منهما�
المسافرون؛�إحداهما�على�طريق�الشام�وتسمى�(ثنية�الشام)،�والثانية�على�طريق�مكـة�وكلتاهمـا���

�انتلرت�العادة�لتوديع�المسافرين�فيه�وهما�التسمى�بـ:�(ثنية�الوداع)،�وهي�مكان�خارج�المدينة�ج
تم�ذكرهما�في�قصيدة�(األرجوزة):�"طلع�البدر�علينا�من�ثنيات�الوداع"،�وأطلق�العـرب�تسـمية���
(ثنية)�على�الكثير�من�المناطق�وكان�شعراء�الجاهلية�يذكرون�بعضها�في�شـعرهم�منهـا:�ثنيـة����

في�العصـر�الجـاهلي،�وارتبطـت�معهـا�����المدينة�التي�تقع�على�طريق�مكة،�وهذه�قديمة�عرفت�
أسطورة�جاهلية�أشاعها�بعض�اليهود�والوثنيين،�وكان�الكثيرون�يعتقدون�بصحتها،�كانت�تقول�أنه�
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ينبغي�على�القادم�إلى�المدينة�أن�يقف�عند�هذه�(الثنية)�ويعشر�قبل�أن�يـدخلها،�أي�ينهـق�مثـل����
لته،�وقد�نقض�الشاعر�الجاهلي�عروة�بن�الحمار،�وإن�لم�يفعل�ذلك�أصابته�حمى�المدينة،�وربما�قت

الورد�هذه�األسطورة،�ودخل�المدينة�عبر�المكان�المسمى�(ثنية�الوداع)�ورفـض�أن�يعشّـر�ولـم����
���يصب�بالحمى،�فسقطت�األسطورة).

أسـماء�وأمـاكن�مـن����الطبونيميا�األمازيغيـة���خديجة�ساعد،�وثيقة�آي�دردور،�نقال�عن:�-�32
��.283،�ص�1،�جاألوراس

��.166،�ص�نفسهينظر:�المرجع��-�33
��.336،�ص�2ينظر:�محمد�شفيق،�ج�-�34
ينظر:�فاطمة�بوخريص،�األدب�األمازيغي:�النشأة�والتصنيف�والتطور�(رقصة�أحيـدوس���-�35

��.�5-�4بين�المحلية�ودينامية�التحول)،�مجلة�أسيناك،�المعهد�الملكي�للثقافة�األمازيغية،�ع:�
��.235ابق،�ص�ينظر:�خديجة�ساعد،�مرجع�س�-�36
��.108ينظر�المرجع�نفسه،�ص��-37

38�-�pierre�morizot,�Bulletin�archéologique�du�comité�des�travaux�historique�
et�scientifique,�nouvelle�série�10-11�,année�1974-1975,�Paris,�bibliothèque�
nationale�1978.�
39�-�pierre�morizot,�op,cit�,p49.�

��.�258-�259،�ص2جمحمد�شفيق،��-�40
�-�251،�ص�1،�جأسماء�وأماكن�من�األوراسالطبونيميا�األمازيغية��ساعد،خديجة�ينظر:��-�41

252.��
��.206،�ص�2ينظر:�محمد�شفيق،�ج�-�42
��.545،�ص�1ينظر:�المرجع�نفسه،�ج�-�43
��.70خديجة�ساعد،�الطوبونيميا�األمازيغية،�ص�ينظر:��-�44
��.87،�ص�1،�جالمرجع�نفسهينظر:��-�45
��وثيقة�آث�دردور،�مصدر�سابق.�-�46
��.235خديجة�ساعد،�الطوبونيميا�األمازيغية،�ص��-�47
��.211،�ص�المرجع�نفسه�-�48
��.98،�ص�3محمد�شفيق،�جينظر:��-�49
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مخلد�بن�كيداد�اليفرني�ويلقب�بــ:�أبي�يزيد�المعروف�تاريخيا�بصاحب�الحمـار،�وهـو����-�50
وسانده�سكان�األوراس�لنشر�دعوته،�وال�تـزال��صاحب�مذهب�النكارية�الذي�ثار�على�الفاطميين�

�الذاكرة�الجماعية�تحتفظ�بتسمية buteghyultضمن�القصص�الشعبية.؛�أما�عن�تسميته�هو�باسم���
صاحب�الحمار�(بوحمار)�ألنه�كان�يالزم�ركوب�الحمار�في�كل�تنقالته،�وهنا�البد�من�التأكيد�على�

ي�من�اللغة�األمازيغية،�فالحمار�بلغـة�(زناتـة)���أن�"أبا�يزيد"�هي�صفته�وليس�اسمه�الحقيقي،�وه
)،�ولهذا�سمي�بــ:�(بو�أزيد)�الـذي�يعنـي���azidويسميه�التوارق�(أزيض��)Azidيسمى�(أزيد�

صاحب�الحمار،�لكن�المؤرخون�قاموا�بتحريفه�بنا�يناسب�لغتهم�العربية،�وربما�بسبب�جهلهم�باللغة�
��).80ينظر:�خديجة�ساعد�مرجع�سابق،�ص�(األمازيغية�فسموه:�(أبا�زيد)�بدل�(بو�أزيد)؛�

��.�127-�126ينظر:�المرجع�نفسه،�ص��-�51
��.242،�ص�نفسه�ينظر:�المرجع�-�52
��.84ينظر:�المرجع�نفسه،�ص��-�53
��.75،�ص�نفسهينظر:�المرجع��-�54
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البحث�في�أصل�تسميات�بعض�األمـاكن�فـي����إلىالورقة��ههذنسعى�من�خالل�
والية�غرداية،�وهي�القصور�الخمس�الواقعة�على�ضفاف�وادي�مـزاب.�سـتعتمد���

م،�والجغرافية�المغاربية�إلثبـات�األسـماء���الدراسة�على�التراكمات�التاريخية�لالس
�المتطابقة�كليا�أو�جزئيا،�وسيكون�اعتمادنا�على�المقاربة�اللغوية،�فهـي�ضـرورية��
لمثل�هذه�المواضيع،�وال�يتحقّق�المراد�إالّ�باالستعانة�بقائمة�من�المصادر�والمراجع�

ـ��� اكن)�المختلفة�التخصص.�وخاصة�منها�في�المجالين�الطوبـونيمي�(أسـماء�االم
��.واالنثروبونيمي�(أسماء�األشخاص)

يطرح�البحث�إشكاليات�عديدة؛�إذ�المعروف�أبن�هذا�النوع�من�المواضيع�عـادةً��
والنضاالت�الثقافية"،�والتخندق�لصالح�العلـم�أمـر����الهوياتية�"االستقطابات�ماتتقاذفه

ما�يزيد�المسبقة،�ومثقافية�شاق،�وليس�مقنعا�دائما�ألصحاب�المنطلقات�الهوياتية�وال
من�درجة�تعقيد�الوصول�إلى�حقائق�مطلقة�في�التأويالت�الطوبونيمية،�هي�تنـوع��

-الوانـدال�-الرومـان�-التراكمات�التي�عرفتها�الجزائـر،�واختالفهـا�(الفينيقيـين���
الوجود�التركي)�واالستعمار�-البيزنطيين)�ثم�جاءت�(مرحلة�الفتح�العربي�اإلسالمي

ن�لها�نصيب�من�التراكمية،�وكان�لها�تأثير�في�كلها�محطات�تاريخية�كا�1الفرنسي.
بنسب�متفاوتة.�وسيكون�من�المثير�إذا�تمكّن�الطوبونيم�المحلـي��والتحوير�والتغيير،�

ساعد�خديجة،�الطبونيميا�األمازيغية.�أسماء�وأماكن�من�األوراس،�دار�النشر�أنزار،�الجزائـر���-1
��22-18م،�ص.2017
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(البربري)�المقاومة�طيلة�هذه�الحقب�الزمنية،�على�الرغم�من�كونه�يفتقد�إلى�وسيلة�
��حاملة�(لغة�كتابة)�أللفاظه�وحافظة�لخصوصيته�وقواعده.

موضوع�المواقعية�في�والية�غرداية�من�التنافس�الثقافي�القـائم�علـى���ال�يخلو�
ثنائية�التأويل�ألسماء�المواقع،�وللتخفيف�من�حدة�التنافس�واستقطابه،�نرى�ضرورة�
التقعيد�العلمي�للظاهرة.�والبحث�العلمي�يقتضي�توظيف�مختلف�المصادر�المعرفية�

ال�تكـاد�تخلـو�منهـا�تـأويالت�����سنفسح�مجاال�للرواية�الشفهية�والقصصية،�التي�و
بشرط�االطمئنان�إلى�ما�يسندها�ويقويها�مـن�مصـادر�التـاريخ�����مسميات�المدن،
��والجغرافية.��
يعبر�عن�نتائج�نسبية،�باعتباره�بحث�فـي���االجتهاد�في�البحث�الطوبونيمي�يبقى

قنـع��العلوم�اإلنسانية،�وباعتباره�يحمل�الكثير�من�تعقيدات�البحث�التاريخي،�لكّنه�م
إلى�حد�بعيد�بفضل�االستفادة�من�علوم�عدة�وتوظيفها،�فنجدها�متداخلة�فـي�بحـث���

��واحد،�هي�التاريخ،�الجغرافية،�اآلثار،�علم�الخطوط.
��مفاهيم�ومنطلقات

ــا� ــة�أو�الطوبونيمي ــروع����Toponymieاألماكني ــن�ف ــرع�م ــم�ف عل
�الميـة�؛�وهو�ما�ترجمته�بعض�المعاجم�العربيـة�باألع�onomastiqueاألنوماستيكا

ويعتبر�األنوماستيكا�بدوره�فـرع��،�(علم�دراسة�األعالم)�أو�علم�األسماء�الصحيحة
الذي�يدرس�الكلمات�وطبيعتهـا���lexicologieمن�فروع�علم�المعاجم�(المعجميات)�

.يقـوم�علـم���linguistiqueومعناها.�وهذا�األخير�هو�فرع�من�فروع�علوم�اللغـة��
أو�االشخاص،�ومعانيها�وأصـلها،�ولكنـه����األنوماستيكا�على�دراسة�أسماء�المواقع

كذلك�علم�مساعد�للتاريخ؛�إذ�يتيح�للمؤرخ�البحث�في�ظروف�نشأة�االسم�أو�انتقالـه��
وقد�بـدأ���2من�مكان�إلى�آخر،�أو�البحث�في�دالالته�التاريخية�االجتماعية�والثقافية.

                                                           
انظر:�يحياوي�سليمة،�الدراسة�المواقعية�في�تحديـد�الهويـة�التاريخيـة�الجغرافيـة�للمـدن�������-2

-الجزائرية.�تلمسان�نموذجا،�حوليات�التاريخ�والجغرافيا،�المدرسة�العليـا�لألسـاتذة،�بوزريعـة���
��وما�بعدها�245،�ص.5،�رقم�3الجزائر،�مجلد�
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غة�واالجتماع�والجغرافية�والل�هذا�العلم�يستأثر�باهتمام�الباحثين�في�مجاالت�التاريخ
ألهميته�في�كشف�الكثير�من�المساحات�الغامضة�تاريخيا.�وهو�ينقسم�إلى�فـرعين��

��:3واألنثروبونيمية،�ةكبيرين،�هما:�الطوبونيمي
هو�دراسة�األعالم�المكانية؛�أي�دراسـة�أسـماء����:ةالطوبونيمياألول:�علم� -

نشأ�هذا�العلـم�فـي���وقد��فيسمى�باألماكنية�والمواقعية.�ودالالتها،والمواقع�األماكن�
وهـو�ال��وصل�إلينا�في�العقود�األخيرة،�أوال�وقطع�فيها�أشواطا�متقدمة،�ثم�أوروبا�

�من�العلوم�المساعدة�للتـاريخ،�إلـى���يزال�هامشيا�عند�الباحثين�الجزائريين،�ويعتد
هذا�النوع�من��).�وفي...،�علم�اللغاتجانب�علوم�أخرى�(علم�النقوش،�وعلم�اآلثار

�األماكن�إلى�عدة�أصناف:�الدراسة�تصنف

مثل:�عين�أسماء�األماكن�التي�لها�عالقة�بالماء،�:�Hydronymeدرونيمياإل •
�بئر،�واد،�منبع،�حمام؛��

:�أسماء�األماكن�التي�لها�عالقة�بالتضـاريس،�مثـل:���Oronymeاألورونيم •
�الجبل،�الهضبة،�السهل؛��

ة�بالصلحاء�:�أسماء�األماكن�التي�لها�عالقHagiotoponymeاألجيوتوبونيم •
�واألولياء�والقديسين؛

�:�أسماء�الشوارع�والطرقات�والدروب؛Odonymeاألودونيم •

��
�

                                                           
لهويات�وتفاعلها،�المؤتمر�السنوي�السادس�لمركـز��النوحي�الوافي،�الطوبونيميا.�مجال�توارد�ا�-3

الدراسات�والبحوث�اإلنسانية�واالجتماعية،�تجاذبات�الهوية:�الدالالت�والتحديات�(الهوية�المغربية�
�؛�وانظر�كذلك:�2م،�ص.2017نوفمبر��11-10المملكة�الغربية،�-نموذجا)،�وجدة

Maurice Davau-Marcel Cohen-Maurice Lallemand, Dictionnaire du français 
vivant, BORDAS, paris bruxellesmontreal, p.706 ; 712 ; 850 ; 1195 
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�Laالمواقعية�الجزئية� • Microtoponymieأسماء�األماكن�التي�لها�عالقة��:
4بالنبات�والحيوان.

�

األسـماء�البشـرية�أفـرادا�كـانوا�أو�����الثاني:�علم�االنثروبونيميا�هو�دراسة� -
طوبونيمة؛�إذ�تصنّف�فيه�األسماء�إلى�أصناف،�منها:�اإلثنونيم�وهو�مثل�الجماعات.�

)Ethnonymeر��الذي�يهتم�بدراسة�المجموعات�العرقية،�وأسماء�القبائل،�وتطـو�(
إلى�دراسة�أسماء�العائالت،�ودراسة�أسماء�األشخاص.�ومنها�وضعا�ألوروبيـون��

أثناء�االحتالل�الفرنسـي��،�الذي�تم�تطبيقه�في�الجزائر�état�civilنظام�الحالة�المدنية
5في�سياق�تاريخي�معقّد.

�

��وفيما�يلي�مخطّط�يوضح�تفريعات�علم�األنوماستيك.��

                                                           
؛�لواتي�فاطمـة،�الدراسـات�الطوبونيميـة����246-245،�ص.المرجع�السابقيحياوي�سليمة،��-4

بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�ضمن�كتاب:�مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائري�من�خالل�الواقع�اللغوي�
وماستيكيالطوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة�(أعمال�ملتقى)،�منشورات�المجلـس�األعلـى�للغـة����األن

��67-66م،�ص.2018العربية،�الجزائر،�
حول�تطبيقات�هذا�النظام�في�منطقة�غرداية،�انظر:�حاج�عيسى�إلياس،�األلقاب�العائليـة�فـي���-5

-1882كم�الشـرعية�(�منطقة�غرداية�بين�نصوص�اإلدارة�االستعمارية�وتطبيقات�عقـود�المحـا��
-التطبيـق�-م)�الصيغ؛�الدالالت،�الملتقى�الوطني:�األلقاب�العائلية�في�الجزائر�بين�الـنص�1962
��الجزائـر�-،�قسم�العلوم�اإلنسانية،�جامعة�العربي�بن�مهيـدي،�أم�البـواقي��1962-1873اآلثار�
��.2019أكتوبر��30و�29يومي:�
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التأثير�القوي�للغة�العربية�على��هوالمقاربات�اللغوية�التي�ال�يمكن�تجاهلها،��من
نطـوق��المنطوق�المحلي�المزابي،�والواقع�أن�التأثير�العربي�كان�له�تأثير�علـى�الم�

وبينـوا�الفـرق�بـين�����أوضحواالذين��وائلالبربري�عامة.�وكان�ابن�خلدون�من�األ
ويقول�صاحب�المنطوق�البربري،�وبين�التغيير�الذي�طرأ�عليه�بعد�التأثير�العربي.�

"أن�العرب�وضعت�لكل�شيء�إسما،�وأن�استعمالها�أنما�هـو�ألوضـاعها���المقدمة:�

	و�و�����كا

��م�ا��
	ء�ا������

ا�طو
و�����

أ�
	ء�ا�
	�ن

ا��درو��م

Hydronyme

ا	ورو��م

Oronyme

ا	��و�و
و��م

Hagiotoponyme

ا	ودو��م

Odonyme

ا��وا�����ا��ز���

La Microtoponymie

ا���رو
و�����

أ�
	ء�ا���	ص

ا	�راق

éthnomyne

���
�ا�م�ا�

tribu

��ا�م�ا����

nom

ا�م�ا�! ص

prénom
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ذا�إنما�هو�في�األكثر�وإالّ�فالعرب�قد�اسـتعملت��التي�من�لغتها�ارتجاالً�واشتقاقاً.�وه
كثيراً�من�غير�لغتها�في�مسماه،�...،�فتصير�باستعمال�العرب�كأنها�من�أوضاعهم.�
ويسمونها�المعربة�وقد�يغيرونها�بعض�التغيير�في�الحركات�أو�في�الحروف،�وهـو��

حـروف���شائع�لهم�ألنه�بمنزلة�وضع�جديد.�وقد�يكون�الحرف�من�الكلمة�ليس�من
ومـن�األمثلـة�التـي�شـرحها،�لفـظ������6لغتهم�فيبدلونه�بما�يقرب�منه�في�المخرج."

ن�ولد�صنهاج،�األصل�هو�صناك�بالصاد�المشـمة�بـالزاي���مالذين�هم��"صنهاجة"
العرب�عربيته�وزادت�فيه�الهـاء���نأابن�خلدون��يرىوالكاف�القريبة�من�الجيم،�و

��7بين�النون�واأللف�فصار�صنهاج.
من�مظاهر�التأثير�اللغوي�العربي،�دخول�حروف�جديدة�ياق�نجد�أن�في�نفس�الس
حرف�بما�يتالءم�مع�النطق�العربي�للكلمة،�ومن�أكثر�الحروف�تأثيراً�على�الكلمات�

وبعض�الكلمات��8والحاء،�والعين؛�إذ�هي�ليست�حروف�أصلية�في�البربرية.الهاء،�
ول�بفعل�التعريب�إلـى�هـاء���البربرية�التي�تبدأ�بهمزة�قَطْع�يتحول�فيها�الحرف�األ

وفي�سياق�ذي�صلة��9أصبحت�هيالنة،�وأصناك�أصبح�صنهاجة.مثالً��يالنةإفقبيلة�
ينبه�ابن�حزم�األندلسي�إلى�ظاهرة�شاهدها�وعاصرها،�عنـدما�قـال�"إذا�تعـرب����

وانطالقا�من�هذه�القاعدة�نجد�اليوم��10البربري�فأراد�أن�يقول�الشجرة�قال�السجرة."
��زائريين�يقولون�السجاعة�للشجاعة،�ويقولون�السمش�للشّمس.أن�بعض�الج

                                                           
��10،�ص.7ابن�خلدون،�العبر،�ج�-6
��201،�ص.6لعبر،�جابن�خلدون،�ا�-7
��22ص.،�ساعد�خديجة،�الطبونيميا�األمازيغية�-8
.�أبــي�يعقــوب�يوســف�التــادلي�؛�ابــن�الزيــات122،�ص.6ابــن�خلــدون،�العبــر،�ج�-9

تح:�أحمد�التوفيق،�منشورات�كليـة�اآلداب��،�إلى�رجال�التصوف�ف،�التشوم)1220هـ/617(ت.
��125(كالم�المحقق)،�ص.،�4،�2014والعلوم�اإلنسانية�بالرباط،�المملكة�المغربية،�ط.

�1جم)،�اإلحكام�في�أصول�األحكام،�1063هـ/456ابن�حزم.�أبي�محمد�علي�بن�أحمد�(ت.�-10
��32م،�ص.1983هـ/1403لبنان،�-تح:�أحمد�محمد�شاكر،�منشورات�دار�اآلفاق�الجديدة،�بيروت
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،�فنجـد�أن��االسم�في�الكتابة�والنطق�لغوية�يحورلمبررات�وجب�القول�إذاً�أنه،�و
االسم�كذلك�يحور��رات�لغويةلمبر،�و11تبربرت�أو�تأمزغتكثيرة�قد��كلمات�عربية

في�االسم�المذكر�المفـرد،�ففـي����يحذفون�همزة�االبتداء�النطق،�فنجد�الزناتيينفي�
اللهجات�الزناتية�كثيرا�ما�تحذف�همزة�االبتداء�المفتوحة�في�االسم�المفرد�المركـب��

ـ�كْلرِل�ود،�فُرِهلنَِّل�يفْد،�سليِل�وسق�مثالً:�فُطمن�مقطعين�اثنين،�فيكون�الن ة.�بـدالً��ب
بما�يتناسب�مع�النطق��ويرجح�باحثون�أن�مبدأ�التعريب12.فود،�َأسيفْ،�َأفوسمن:�َأ

العربي�قد�شمل�التسميات�الرومانية،�أو�البربرية�المرومنة،�فتحول�مـثالً�منطـوق���
إلـى���Taboudiosإلى�مداوروش،�وتحولت�تابوديوس�Madorosمدينة�مادوروس

��13تهودة.
ومن�المستويات�أيضا،�أن�يقع�التغيير�على�مستوى�التركيب�الصـرفي،�كـأن���

لمة�التي�هي�من�سمات�النطق�البربـري،�ويبـدأ�النطـق����تحذف�التاء�في�بداية�الك
يتم�التخلي�عن�نطق�الساكنين�في�نهاية�الكلمة،�وهـي��وبالحرف�الثاني�الذي�يليها،�

وكنتيجة�لهذه�القاعدة�وجدنا�العديد�من�الكلمـات��كذلك�من�سمات�النطق�االمازيغي،�
ية،�ونطق�آخر�التي�أصبحت�تحمل�ثنائية�في�النطق،�نطق�محلي�في�البيئات�البربر

��بعد�التحوير،�فنجد�مثالً�وفق�النطق�المحلي�"تَكْسـبةْ"�وهـو�مـن�أنـواع�النخيـل�����
وتحويره�"كَسباية"،�وتارودانت�المدينة�المغربية،�وتحويرها�رودانة،�وفـي�بعـض���
الحاالت�يضاف�إلى�التحوير�الترجمة�الحرفية�للكلمة،�فلفظ�"تَوراَغْتْ"�وهو�نوع�من�

��"األصفر"،�كتب�في�بعض�العقود�الحديثة�"صفراية"�من�اللون�األصفر.��النخيل�معناه�

                                                           
،�المعهـد��2حمام�محمد�(إشراف)،�المصطلحات�االمازيغية�في�تاريخ�المغرب�وحضارته،�ج�-11

��26م،�ص.2004المملكة�المغربية،�-الملكي�للثقافة�األمازيغية،�الرباط
شفيق�محمد،�أربعة�وأربعون�درسا�في�اللغة�األمايغية�(نحو�وصرف�واشـتقاق)،�مؤسسـة����-12

��65المصطلحات�االمازيغية،�ص.،�؛�حمام�محمد303م،�ص.1990تاوالت،�(د.م)،�
��19ص.،�ساعد�خديجة،�الطبونيميا�األمازيغية�-13
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وعلى�المستوى�المحلّي�المزابي،�تسائل�الشيخ�القرادي،�وهو�الخبيـر�بتـاريخ���
وأعراف�المنطقة،�عن�ظاهرة�"أسماء�القرى�وتعريبها"،�وهي�في�األصـل�زناتيـة���

غة�العربيـة�وتعـاملهم���فتوصل�إلى�تفسيرين�للظاهرة،�األول�اعتزاز�المزابيين�بالل
وتأليفهم�بها،�واعتبارهم�إياها�لغة�اإلسالم�الرسمية،�فهي�جزء�من�كيانهم،�فكـانوا��
يعربون�بعض�األسماء�بما�يتوافق�مع�المخارج�الصوتية�التي�تقتضيها�قواعد�اللغـة��
العربية،�ويحافظون�على�المنطوق�المزابي�على�مستوى�التعامل�الشـفهي�بيـنهم.���

الثاني�في�أنهم�تهربوا�من�العمل�كموظفين�في�اإلدارة�الفرنسية،�مما��ويتمثل�التفسير
فسح�المجال�لتأويالت�حول�أسماء�المدن�أخذت�طابع�القصة�والحكاية،�بعيداً�عـن��
كونها�تعبر�عن�حادثة�تاريخية�حقيقية.�ويلخّص�الشيخ�تحليله�بالقول:�"إن�تعريـب��

فسيرات�التي�ابتكرها�الكتاب�الفرنسيون�األسماء�كان�عفويا�قبل�الفرنسيين،�ولكن�الت
أو�أخذوها�من�المخازنية�الجهلة�هي�التي�شوهت�الحقائق�واختلقت�أشياء�من�قبيـل��

��14األساطير."
إن�التعرف�على�الصيغ�اللغوية�المختلفة�للنطق�المحلي�كفيـل�بالوصـول�إلـى����

تنا�في�ذلـك��تأويالت�قد�تبدو�أكثر�اقناعا�بسند�علمي،�ال�يقبل�االهتزاز�بسهولة.�حج
أنها�أسماء�يتداولها�ساكنة�القصور�إلى�اليوم،�فلفظ�"ورڤـلة"�مـثالً�وهـو�االسـم����
اإلداري�للمدينة�والوالية،�ال�يزال�ينطقه�سكان�القصر�القديم�وسكان�قصور�مـزاب��

جلُّ�المصادر�الوسيطة،�سواء�تعلـق��وهو�نفس�اللفظ�الذي�رسخته�بلفظ�"وارجالن"،�
.�التراجم�االباضية،�أو�المصادر�الجغرافية�غيـر�االباضـية��األمر�بمصادر�السير�و

قصـور�وادي�مـزاب���في�حلحلة�أسـماء�واالستعانة�به�ا�يجب�االعتماد�عليه�ومم��
التي�وتتبع�جذورها�التاريخية،�هو�مجال�المخطوط�الذي�تزخر�به�خزائن�المنطقة،�

��بلداتهم.�ينسبون�عادة�إلى�ممنالنساخ�بعض�العلماء�وأسماء��تكشف�لنا�عن
                                                           

وعادات�وادي��،�رسالة�في�بعض�أعرافم)1989.�إبراهيم�بن�يحي�الحاج�أيوب�(ت.القرادي�-14
،�2009الجزائـر،��-غرداية-تح:�يحي�بن�بهون�حاج�امحمد،�نشر�جمعية�النهضة،�العطف،�مزاب
��27-26ص.
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��مزاب�والتراكمات�الطبونيمية
مأو�زاب�مأو�صاب�بني�مصعوردت�في�المصـادر،�وهـي���؛�ثالث�كلمات�ب

.�ثم�تطور�االسم�وأصبح�يطلق�علـى��قبيلة�زناتيةتحمل�مدلوالً�واحدا،�هو�اسم�فرع�
بنـي�مصـاب���المنطقة�التي�استقرت�فيها�القبيلة.�وحسب�األخوين�ابن�خلدون�فإن�

عن�شـعوب���مؤرخ�الدولة�الزيانية،�وفي�سياق�حديث�عبد�الوادعمومة�لبني�أبناء�
"وبجبـل�مصـاب���يقول:��عبد�الواد،�المنتشرين�في�صحراء�المغرب�األوسط،�يبن

وهذا�القول�يفهم�منه�أن�كلمة�مصاب�هنا�تحمل�داللـة��15اليوم�منهم�بقايا�أهل�مدر"
ني�عبد�الواد�كانوا�أيضـا��المكان،�وأن�حال�سكانها�هو�االستقرار.�والمعروف�أن�ب

ينتجعون�الصحراء�رفقة�أبناء�عمومتهم،�ثم�اتجهوا�شماال�إلـى�نـواحي�تلمسـان����
��.��الموحدينودخلوا�في�خدمة�

بني�مصاب،�والناس�ينطقونها�اليوم�مـزاب��ويفصل�صاحب�العبر�الحديث�عن�
ـ���وربما�كان�صوابها�أن�تكتب�بالصاد ة�ألن�الزاي�المفخّم�نادر�االستعمال�فـي�اللغ

الحرف�في�أصله�زاي�مفخمة،�يقول�عنها�وتنطق�بالزاي�المفخّم؛�ذلك�أن�،�العربية
اللغويون:�صاد�مشمومة�بزاي،�بمعنى�أنه�إذا�مزجنا�بين�حرفي�الزاي�الرقيقة�وبين�
الصاد�فإنه�يتولد�عنهما�زاي�مفخمة�(ژ)،�ويستدّل�بعض�الباحثين�على�هذا�القلـب��

تادوا�قلب�الصاد�زايا�مشـموما،�كقـولهم�عـن����المزابيين�اع�ناعند�زناتة،�بالقول�
لكن�الالفت�أن�هذا�القلـب�قـد����16الصالة�بلسانهم�"تْژَالِّيتْ"�وعن�الصوم�"َأژُومي".

في�إحدى�القراءات�القرآنيـة�وهـي�روايـة����متجسداً�نجده�في�بيئة�عربية�مشرقية،�
-80هـ)�عن�حمزة�بن�حبيب�الزيات�الكوفي(229-155خلف�بن�هشام�البغدادي(

                                                           
تـح:�عبـد���،�في�ذكر�الملوك�من�بني�عبد�الـواد��،�بغية�الرواد.�أبي�زكرياء�يحيبن�خلدونا�-15
��186�،198ص.،�2007حميد�حاجيات،�وزارة�الثقافة،�الجزائر،�ال
حول�تصحيف�كلمة�الصالة،�انظر:�حمام�محمد�(إشراف)،�المصطلحات�االمازيغية�في�تاريخ��-16

�2006المملكـة�المغربيـة،���-،�المعهد�الملكي�للثقافة�األمازيغية،�الربـاط�2المغرب�وحضارته،�ج
��24-23ص.
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التي�تعتبر�من�القراءات�العشرة�المتواترة،�ففي�سورة�الفاتحة،�اآليتـين���هـ)،156
�علَـيهِم��َأنْعمـتَ��لـذين�۟◌�)�صرٰطَا5َلْمستَقيم�(ا�۟◌�اهدنا�الصرطالخامسة�والسادسة:﴿

)﴾،�قرأ�حمزة�بإشمام�الزاي،�أي�مزج�لفظ�الصاد�بالزاي،�وهي�حسب�الدارسين�6(
الصاد�المشمومة�بالزاي�نادرة�الحضـور�فـي�اللغـة�����ورغم�ذلك�فإن17لغة�قيس.
��مثلما�أسلفنا.�العربية

بدأت�اإلشارة�إلى�قصور�بني�مزاب�في�نهاية�العصر�الوسيط�وبدايـة�العصـر���
الحديث،�منها�مصادر�محلية�تتمثل�في�اتفاقيات�المجالس�العامة�لمزاب،�هي�األقدم�

،�في�مجلـس��لمصادر�المحليةفي�ا�في�هذا�المجال،�وربما�كانت�أول�إشارة�للقصور
م)�اجتمـاع�علمـاء�خمسـة����1405هـ/807الشيخ�أبي�عبد�الرحمن�الكرثي�سنة�(

�18قصور،�حول�موضوع�نفقة�الصبيان،�ولم�يذكر�النص�تلـك�القصـور�باالسـم.���
سعيد؛�أبي�مهـدي���مواستمر�التقليد�نفسه�في�اجتماعات�المجالس�الثالثة�(الكرثي؛�َأ

أبـي��مجلـس��ذكر�اسم�قصر�مليكة�في�اجتماعـات���فياء�نعيسى)�مع�تسجيل�استث
��مهدي�عيسى.

كتابه�العبـر��مزاب�في��منطقةالمصادر�التي�وصفت�أهم�من�يعتبر�ابن�خلدون�
خالل�العصر�الوسيط،�وهو�الذي�أشار�إلى�وجود�مجموعة�من�القصـور،�قـائالً:���

                                                           
انظر:�أبي�زرعة.�عبد�الرحمن�بن�محمد�بن�زنجلة،�حجـة��حول�هذه�القراءة�وخصائصها،��-17

؛�ابـن�الجـزري.���80م،�ص.5�،1997القراءات،�تح:�سعيد�األفغاني،�مؤسسة�الرسالة،�لبنان،�ط
محمد�بن�محمد،�تحفة�اإلخوان�في�الخلف�بين�الشاطبية�والعنوان،�تح:�خالد�حسن�أبو�الجود،�مجلة�

؛�ضـمرة�توفيـق���357هــ،�ص.�1428العدد�الثالث،��معهد�اإلمام�الشاطبي�للدراسات�القرآنية،
إبراهيم�(إعداد)،�رفع�الدرجات�في�قراءة�حمزة�الزيات�بروايتي�خلف�وخالد�من�طريق�الشاطبية�

؛�آمنة�شنتوف،�الظواهر�الصوتية�في�قـراءة�حمـزة���55م،�ص.1�،2008دار�عمار،�األردن،�ط
��ب�واللغات،�جامعـة�أبـي�بكـر�بلقايـد����الزيات،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة�الماجستير،�كلية�اآلدا

��217-216م،�ص.2010-2009الجزائر،�-تلمسان
-م،�دار�الشهاب،�باتنة1928-1405بعمارة�عيسى�(تقديم)،�اتفاقيات�المجالس�العامة�لمزاب��-18

��15-14م،�ص.1983-1982الجزائر،�
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"قصور�مصاب�على�خمس�مراحل�من�جبل�تيطري�في�القبلة"�وربط�االسم�بالقبيلة�
ليس�بالمكان�في�قوله:�"وهذا�االسم�للقوم�الذين�اختطّوها�ونزلوها�من�شعوب�بني�و

الرحالة�الحسن�الوزان�المشهور�بلقب�ليون�االفريقي�في�كتابـه���ثم�وصفهم19بادين."
هــ�والرحالـة�االسـباني����1526هــ/�933"وصف�افريقيا"�الـذي�ألفـه�سـنة����

م�وال�يفصل�بـين��1571هـ/979مارمولكاربخال�في�كتابه�"افريقيا"�الذي�ألفه�بعد�
وتبدو�المعلومات�التي�أوردها�الحسن�الوزان�هـي��.�هما�غير�نحو�أربعين�سنةيكتاب

لع�على�كتاب�وصـف��نفسها�التي�نقلها�عنه�كاربخال،�ومعروف�أن�هذا�األخير�اطّ
بالنسـبة��فافريقيا�واقتبس�منه�فقرات�كثيرة،�منها�المتعلقة�عـن�منطقـة�مـزاب،����

أهميـة�بالغـة����تكتسـي�-التاريخيةعلى�خالف�–ه�الوصفية�إن�معلومات�لكاربخالف
سنة)�وتعلمه�العربيـة���22بالنظر�إلى�المدة�الزمنية�التي�قضاها�في�شمال�افريقيا�(

��20والبربرية.
القصور�واكتفيا�بوضع�عنوان�ضمن�الفصل�الرابـع���اءسمأدا�في�كتابهما�لم�يحد
دا�كالهما�الموقع�عند�كاربخال�وحد�"بزاَملْ"�عند�الوزان�و"اَبزاَن�باسم�"ميواألربع

ويعتبـر�تـوثيقهم�اللفـظ����وبعدها�عن�مدينة�الجزائر�وعن�تيكورارين�بشكل�دقيق.�
"مصاب"�بزاي�مشموم.�والوصـف�األهـم�هـو����"مزاب"�تأكيد�لما�قدمه�ابن�خلدون�

وبالعودة�إلى�الفترة�التي��21قولهما:�"يقطن�سكانها�في�ستة�قصور�وعدد�من�القرى"
من�قصري�بريان�والقرارة��الوزان�وكاربخال�كتابيهما�فإننا�نالحظ�أن�كالّألف�فيها�
ا�يفتح�باب�التأويل�حول�حقيقة�القصر�السادس.�فإذا�كـان�العـدد���بعد.�مم�أسسالم�يت

                                                           
��80،�ص.7ابن�خلدون،�العبر،�ج�-19
تر:�محمد�حجي�وآخرون،�الجمعية�المغربيـة��،�عن�ترجمته،�أنظر:�كاربخالمارمول،�افريقيا�-20

��6-4،�(مقدمة�المترجمين)،�ص.1جم،�1984للتأليف�والترجمة�والنشر،�المملكة�المغربية،�
ابن�الوزان�الزياتي،�وصف�افريقيا،�تر:�حميدة�عبد�الرحمن،�الهيئة�المصرية�العامة�للكتـاب��-21

��164.،�ص3؛�كربخالمارمول،�إفريقيا،�ج507-506،�ص.2005مصر،�
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�يبقـى�من�العطف؛�بنورة؛�بني�يسقن؛�مليكـة؛�غردايـة.����خمسة�يضم�بالتأكيد�كالّ
��22التساؤل�حول�حقيقة�القصر�السادس.

در�المهمة�التي�استعملت�لفظ�"مزاب"�كتاب�"قـانون�أسـواق�مدينـة����من�المصا
تَالجزائر"�الذي�ألّفه�مي�سوق�مدينة�الجزائر�في�نهاية�القرن�السابع�عشر،�عبـد��لِّو

الفئات�االجتماعية�األكثر�تأثيرا�فـي�اقتصـاد�دار����فيه�اهللا�بن�محمد�الشويهد،�ذكر
مرة�بلفـظ���ةالذين�ذكرهم�أربع�عشر�السلطان،�وكانت�حصة�األسد�لفئة�المزابيين،

"بني�مزاب"�وكان�أقدم�اتفاق�تم�توثيقه�في�هذا�الكتاب�شارك�فيه�المزابيون�لتنظـيم��
��23م.1609هـ/1018سوق�مدينة�الجزائر�يعود�إلى�سنة�

ومن�باب�المقاربة�الجغرافية�نشير�إلى�وجود�لفظ�مزاب�في�الغـرب�األقصـى���
عاصمة�إقليم�برغواطة�خالل�العصر�الوسـيط��وهو�اسم�منطقة�كانت�تضم�تامسنّا�

وفي�الجزائر�يوجـد��24واللفظ�ال�يزال�متداوالً�لكنه�يرتبط�بإقليم�يدعى�اليوم�الشاوية.

                                                           
وجدنا�في�النسخة�المترجمة�إلى�العربية�من�كتاب�"وصف�افريقيا"�من�كـالم�المتـرجم،�أن����-22

القصر�السادس�هو�قصر�سيدي�سعيد�الذي�خربه�األتراك�في�القرن�السابع�عشر،�وهي�معلومـة��
�عارية�عن�الصحة؛�إذ�المعروف�أن�االتراك�لم�يصلوا�بقواتهم�إلى�المنطقة،�لم�يذكر�أي�قصر�بهذا

؛�قـد�يكـون�المقصـود����507االسم�في�تاريخ�المنطقة.�ابن�الوزان�الزياتي،�وصف�افريقيا،�ص.
بالقصر�السادس�هي�إحدى�القصور�القديمة�قبل�اندثارها.�أو�هو�قصر�متليلي،�فـي�حـال�تأكّـد����
تأسيسه�ووجوده�في�تلك�الفترة�الزمنية؛�إذ�المعروف�أن�هذا�القصر�كان�يحافظ�إلى�وقت�قريـب��

��مراني�شبيه�بالقصور�الخمس،�ومنها�شكل�مئذنة�مسجده�العتيق.�على�نمط�ع
م)،�تح:�1705-1695هـ/1117-1107الشويهد.�عبد�اهللا�بن�محمد،�أسواق�مدينة�الجزائر�(�-23

�62-61م،�2006هـ/1�،1427ناصر�الدين�سعيدوني،�دار�الغرب�اإلسالمي،�لبنان،�ط
،�انظر:�لعيوني�أحمد،�منطقة�أمزاب�من�بين�الدراسات�حول�منطقة�مزاب�بالمغرب�األقصى�-24

المملكـة��-،�منشورات�مطبعة�النجاح�الجديدة،�الدار�البيضاء1910-1830بالشاوية.�تاريخ�وثقافة�
�؛�2016المغربيـة،�� R.Mège,� notes-sur-les-mzab-et-les-achache,� Comité�

d'Etudes�Berbères�de�Rabat,Leroux,�1919�-�71�pages���
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موقع�أثري�في�والية�تيارت�يدعى�"كاف�مزاب"�فيها�محطّات�لرسومات�حجريـة��
��25صخرية�تعود�لفترات�زمنية�بعيدة،�منها�كتابات�بربرية.

  ���اب
المستعملة،�"ميزاب"،�وقد�رجحها�صاحب�الرسالة�الشافية،�مسـتبعدا��من�األلفاظ�

بالمقابل�تسمية�"مزاب"،�وحجته�في�ذلك�أن�التسمية�خاصة�بأتبـاع�المـذهب�مـن����
المغاربة�والمشارقة،�وذلك�أنهم�"يقفون�في�الطواف�تجاه�ميزاب�الكعبة�للدعاء،�وال�

ثّر�الشيخ�بالمرجعية�المذهبيـة��يبدو�جليا�تأ26يقف�في�ذلك�سواهم�من�أهل�المذاهب."
��والقداسة�الدينية�المرتبطة�بالركن�الخامس�في�اإلسالم،�وارتباطها�باسـم�"ميـزاب"��
كما�ال�يخفى�التأصيل�اللغوي�العربي�الذي�اشتهر�به�الشيخ�فـي�غالـب�تحليالتـه����
واستنتاجاته.�والشيخ�اطْفَيشْ�لم�يكن�مؤرخاً،�ولم�يكن�يولي�التاريخ،�نفـس�الجهـد���

لذي�أواله�للعقيدة�والفقه.�ويكفي�القول�إن�الشيخ�قدم�في�حياتـه�ثالثـة�تفسـيرات����ا
للقرآن�الكريم،�وهو�مؤشّر�على�أنه�عالم�فقيه�بالدرجة�األولى،�ومؤشّر�كذلك�علـى��
حرصه�في�تغيير�وتطوير�آرائه�االجتهادية�تمشيا�مع�تجربته�الزمنية،�في�حين�لـم��

ر�من�االهتمام.�باإلضافة�إلـى�انعـدام�العلـوم����يول�استنتاجاته�التاريخية�نفس�القد
��المفسرة�والمساعدة�للتاريخ�في�عصره،�ومما�يالحظ�على�بعض�تحليالته�التاريخية:

يلحظ�قارئ�الرسالة�الشافية،�صفة�االجتهـاد�الشخصـي�للمؤلـف،�حـول����� -
األحداث�التاريخية�التي�ال�تتوفر�حولها�معلومات،�فيوظّف�عبارات�تفيـد�النسـبية���

�ولعلّـه�"�وقوله�عن�بني�مصـعب�"�ظهر�ليعن�ترجيح�تسمية�ميزاب:�"...ثم��كقوله

                                                           
م،�السـاعة:��06/07/2020الصناعة�التقليدية�بوالية�تيارت،�تاريخ�الدخول:�موقع�السياحة�و�-25

��.https://sites.google.com/site/tourismeartisanattiaret/calendarالرابط:�،�15:00
ة�الشافية�في�بعض�التواريخ،�طبعة�حجرية،�طبعها�الحـاج��اطفيش.�امحمد�بن�يوسف،�الرسال�-26

��55ص.،م1881هـ/1299بكير�بن�الحاج�قاسم�بن�الشيخ�بلحاج�القراري،�
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�ولعـل�من�وغالنة"�وفي�موضع�آخر:�"كأنه�مصعب�بن�سدمان"�وقوله�عن�أغالن�"
�؛27بعضا�جاء�منها"

قلّة�الضبط�في�توظيف�المصطلحات�التاريخية،�فتجده�يستعمل�لفظ�"ورقلـى"�� -
حدى�الفرق�المنشقة�عن�االباضـية��بدل�"وارجالن"�وهو�يتحدث�عن�فرقة�الفرثية،�إ

��الوهبية�في�العصر�الوسيط
���� ���  

مصعب�كأنثروبونيم�مغربي،�مـا���يمن�أقدم�اإلشارات�المصدرية�التي�ذكرت�بن
م)�الذي�زار�المغرب�وتحدث�عن�"بنو�977هـ/367وجدناه�عند�ابن�حوقل�(ت.بعد
أدركـت�مـن���انتقلوا�من�المغرب�إلى�مصر،�وقولـه�"��28مصعب�وكانوا�ثالثة�نفر"

.�وبعد�أن�وصـف��م912/هـ�300بعد�سنةح�أنهم�دخلوا�مصر�يرجمما�29شاهدهم"
ودفـنهم��حالهم�بأنهم�في�غاية�الكمال�من�أمور�الدنيا�واآلخرة،�تحدث�عن�وفـاتهم��

لو�قال�ابن�حوقل�أن�هـؤالء��؛�فمجموعة�محدودة�العدد�والتأثير�األمر�متعلقب�ويبدو
ن�قبيلة�زناتة.�ويترسخ�لفظ�"بني�مصـعب"��أنهم�مبحتمال�االمن�بني�مصعب�لزاد�

وقـد�تطـور�وتـراكم�مـن�مجـرد�لفـظ�������في�المصادر�االباضية�الوسيطة،�أكثر�
انثروبونيمي�يفيد�التعريف�بقبيلة�زناتية�إلى�لفظ�يحمل�مدلوال�تطوبونيمية�مختلفـة��

�)�أول�من�ذكر�اللفظ�بصيغة�االنثروبـونيم�م1078/هـ471كان�أبو�زكرياء�(ت.و
:�"كان�الشيخ�يشتي�في�أريـغ��ن�أبي�عبد�اهللا�محمد�بن�بكر�الفرسطائيع�قالعندما�

ويربع�في�البراري�عند�بني�مصعب."�وقال�في�موضع�آخر:�"سأل�رجل�من�بنـي��

                                                           
��56-55اطفيش،�الرسالة�الشافية،�ص.�-27
م)،�صورة�األرض،�طبعة�ليدن،�(د.م)�977هـ/367ابن�حوقل�النصيبي.�أبي�القاسم�(ت.بعد�-28
��98،�ص.2�،1939ط
��.99-98نفس�المصدر،�ص.ابن�حوقل،��-29
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ــعب" ــرا���30مص ــام�كثي ــة�دون�االهتم ــي،��بطبيع ــز�الجغراف ــن�الحي لك
أضاف�إلى�البعد�االنثروبـونيمي،�االنتمـاء�إلـى����)�م1271/هـ670(ت.الدرجيني
�وجبـال��مصعب،�بني�بادية)�فاستعمل�لفظ�Oronymeمعينة�(االورونيمتضاريس�
وفي�الفترة�الحديثة�ظهر�لفظ�(وادي�مزاب)�وهـو�يحمـل�مـدلوال����31بني�مصعب
)،�ويمكن�القول�أن�التفريعـات�الطوبونيميـة�الـواردة:����Hidronymeايدرونيميا�(
��32ليها.الوادي،�قد�نسبت�إليهم�(القبيلة)،�ولم�ينسبوا�إ-الجبل�-البادية�

ق�حضور�قبيلة�بني�مصعب�ضمن�المجال�من�أقدم�المحطات�التاريخية�التي�توثّ
اإلباضي،�حادثة�لقاء�جمع�بين�الشيخ�عمران�بن�زيري�"الوارجالني"،�وهـو�مـن���

وتتفـق���33وبين�رجٍل�من�بني�مصـعب،��هـ)،450-400علماء�الطبقة�التاسعة�(
"�للداللـة�علـى�انثروبـونيم����على�لفظ�"مصعب�34كتب�السير�والتراجم�بال�استثناء،

بني�مصعب"�ثم�أضيف�إليه�لفظ�"بادية�وجبل"�للداللة�على�الطوبـونيم.�وال��="القبيلة
�اإلشارة�التـي�وجـدناها��تولي�تلك�المصادر�أهمية�الشتقاق�اللفظ�ومدلوله،�باستثناء�

                                                           
كتاب�سير�األئمة�وأخبارهم،�تـح:�إسـماعيل���،�هـ)470.�يحي�بن�أبي�بكر�(ت.أبو�زكرياء�-30

��267-266ص.،�2�،1982لبنان،�ط-العربي،�بيروت
هـ)،�طبقات�المشايخ�بالمغرب،�تح:�إبـراهيم��670.�أبو�العباس�أحمد�بن�سعيد�(ت.الدرجيني�-31

�227�،436�،493ص.،�3�،2016يع،�سـلطنة�عمـان،�ط��طالي،�مكتبة�الضامري�للنشر�والتوز
530��
��21،�ص.رسالة�في�االعرافالقرادي،��-32
تح:�الحاج�سـليمان�بـن�إبـراهيم�����،في�أخبار�وروايات�أهل�الدعوة�المعلقاتكتاب�مجهول،��-33

��87-86ص.�،1�،2009بابزبز،�وزارة�التراث�والثقافة،�سلطنة�عمان،�ط
مزاب،�في�سياق�تعـداد�مجـاالت�جغرافيـة�����ندما�كتبوقع�محقق�كتاب�الطبقات�في�خطأ�ع�-34

اباضية:�"كان�تالمذة�أبي�الربيع�سليمان�بن�يخلف�من�أهل�أسوف،�وأريغ،�ووارجالن،�ومـزاب��
)،�وكتبها�"الزاب"�2016)،�ثم�استدرك�الخطأ�في�الطبعة�الثالثة�(الضامري.2/482وقسطيلية."�(ج

��)525(ص.
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قبيلـة��واالنتماء�إلى�عند�صاحب�تسمية�مشايخ�الوهبية�الذي�ربط�بين�بني�مصعب�
��35تة.زنا

سـتتبنى�طيلـة����مزاب�أن�المصادر�التاريخية�واألدبية�لمنطقة�جدير�بالمالحظة
ـ�� اخ�الفترة�الحديثة�لفظ�"المصعبي"�للداللة�على�مجموعة�من�األعالم�الفقهـاء�والنس

حيث�ينسب�الفقيه��،قةمنطمكتبات�ال�المخطوطات�المحفوظة�في�وهو�ما�كشفت�عنه
بانتمائـه�الطوبـونيمي����شـخص�ورد�اسـمه���،�وكـان�أقـدم��والناسخ�إلى�بلدتـه�
�هو إسـماعيل���بـن��عيسـى��بـن��موسى�الحاج�بن�داود�بن�حمدأ�واالنثروبونيمي

المصنَبِ�،بيعوأحمد�بن�إبراهيم�بـن�عمـر���م،�1461هـ/�866يعود�إلى�سنة��خٍس
المصنَبي�بِع36م1481/هـ�886يعود�إلى�سنة��خٍس.��

ف�في�المصـادر�األدبيـة���بي"�بشكل�مكثّعص"�و"المبعص"بني�م�إن�تبنّي�لفظي
والتاريخية�الوسيطة�(كتب�السير�والتراجم)�والحديثة�(المخطوطات�المحلية)،�لهـو��

قبوله�استمراريته�من�الكتابات�الوسيطة�إلى�الحديثة،�وكذلك�استحسانه�ومؤشّر�على�
وتقييمنا�للكلمة�مـن�حيـث����من�طرف�النخب�االباضية�المغربية�بما�فيها�المزابية.

لكلمة�مصاب،�باستبدال�األلف�بالعين؛�إذ�المعروف�أن�حـرف��ا�تحوير�الرسم،�أنه
�هو�في�األصـل�أم��"سعيد�إن�"عميكقولنا��37العيم�ليس�أصيال�في�اللسان�البربري،

��.سعيد
��

                                                           
-غردايـة�-،�طبعة�حجرية،�مكتبة�اروان،�العطـف�مجهول،�ذكر�أسماء�بعض�شيوخ�الوهبية�-35

��597الجزائر،�ص.
36-�هـ.�أنظـر:���890إلى��886هـ،�والثاني�من�881إلى��866عمل�األول�في�النسخ�من��امتد

م)�16-15هــ/��10و�9(�حركةالنسـخفيمنطقةواديمزاب،الجزائر،فيالقرنين�حاج�امحمد�عيسـى،��
طات،�جامعة�األخوين،�افران،�المغـرب��ورشة�عمل�حول�المخطوطات�االباضية�وثقافة�المخطو

��17،�ص.2019أفريل��5-6
��22ساعد�خديجة،�الطوبونيمية�االمازيغية،�ص.-37
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��المصدر��موقعه��طبيعته��االسم
��7/80ابن�خلدون/ج��والية�غرداية��انثروبونيم�(اسم�قبيلة)��بنو�مصاب�
��98ابن�حوقل/��بالد�المغرب��م�قبيلة)انثروبونيم�(اس��بنو�مصعب

�بني� بادية
��مصعب

�Oronymeاورونيم
�(تضاريس)

��227الدرجيني/��والية�غرداية

�بني� جبال
��مصعب

�اورونيم Oronyme�
��(تضاريس)

���436الدرجيني/��والية�غرداية

��15-14باعمارة/��والية�غرداية��مجموع�قصور��مزاب
�مديرية�م��والية�تيارت��الجزائر-�تيارت-الدحموني��كاف�مزاب وقع

��السياحة�تيارت
�المملكة���أمزاب �الشاوية. منطقة

��المغربية
�الشاوية.� إقليم

��المغرب
�أمزاب� لعيوني،

��بالشاوية
�Hidronymeايدرونيم��ميزاب

��(ميزاب�ماء)
��55الرسالة�الشافية/��مكة�المكرمة

ق�بين�مستويات�من�التعـاطي�مـع�الطوبـونيم����يمكن�من�خالل�ما�سبق�أن�نفر
��:المحلي
يهما�بشكل�تلقـائي،�األول��لمستوى�الداخلي�وجدنا�لفظين�مختلفين�تم�تبنِّعلى�ا -

"مصعب�والمصعبي"�امتد�من�المصادر�االباضية�الوسيطة�واسـتمر�توظيفـه�فـي����
ر�عن�مجموعة�مـن��وهو�يعب�خالل�الفترة�الحديثة،�فالمخطوط�المحلي�بشكل�مكثّ

تفاقيـات�المجـالس���اه�فـي��زاب�وجدنااألعالم�الفقهاء�والنساخ.�واللفظ�الثاني�هو�م
إلى�القرن�التاسع�هجري/�الوثيقة�األقدم�ضمن�تلك�االتفاقيات�تعود�العامة�لمزاب،�و

�؛الخامس�عشر�ميالدي
على�المستوى�الخارجي�وجدنا�لفظاُ�واحداً�بتحـوير�طفيـف،�فظهـر�لفـظ����� -
ومصاب�،�قبيلة�زناتيةصاب،�بزاي�مشموم�عند�ابن�خلدون�تعبيرا�عن�م���هـو�جـد
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كّل�من�الحسن�الوزان�ومارمولكاربخال�فـي��،�ونفس�اللفظ�"مزاب"�تبنّاه�يلةتلك�القب
��نهاية�العصر�الوسيط.��

��العطف
إن�تنوع�المصادر�في�مزاب،�تتيح�للباحث�مزايا�قد�ال�يجدها�غيره�من�الباحثين�

فإذا�كانت�المصادر�الكالسيكية�مثلما�رأينا�ال�تفصح�عن�أسماء��38في�أماكن�أخرى،
االلتجاء�إلى�بعض�المصـادر�البديلـة،�كالمخطوطـات�����يبقىقة،�القصور�في�المنط

التي�تكشف�عن�أسماء�لم�تكن�متاحة�للقـارئين��المحفوظة�في�المكتبات�والخزائن،�
من�قبل،�وهو�ما�ينطبق�على�حالة�"العطف".�تمثل�العطف�حالة�فريدة�بين�أسـماء��

ل�تجنينت�وهـو��قصور�والية�غرداية،�من�خالل�ازدواجية�االسم�المعبر�عنه،�األو
الذي�يتبنّاه�سكان�هذا�القصر�وسكان�القصور�األخرى�في�تواصلهم،�والثـاني�هـو���

��العطف،�االسم�اإلداري�للقصر�الذي�تطور�إلى�بلدية.

ر���ا����ا���	�������  :�ا� ����ا�������وا�
،�وهـم�يطلقـون�اسـم����القصـر�بين�سكان��ئع�والمتداول،�هو�االسم�الشاتجنينت

وعاء�يصنع�من�سعف�النخيل�ويطلى�بمادة�القطران�لحفظ�الماء�بـارداً��ـنينْتْ�لڤْتَـ
بجـيم�مصـرية����tagnint،39ــنينت�گفي�فصل�الصيف،�تنطق�في�األصل�تــ

وهي�من�الكلمات�المستعملة�بشكل�واسع�في�الفضاء�الطوبونيمي��ـني،گُومفردها�َأ
ـ���حربيل�بمنطقة�آيتفنجد�مثالً�أن�جبالً�،�مغاربيال يـدعى���ىفي�المغـرب�األقص
ِئغُيـال،�ومنبسـط���–ــني�ن��گُـني�بو�ووشَّن،�ومنبسط�بمنطقة�تالوين�يدعى�َأگَُأ

                                                           
ميله�لدراسة�منطقـة�مـزاب����émilemasquerayيبرر�المستشرق�البولوني�إميل�ماسكراي�-38

ئق�مقارنة�بمناطق�أخرى�كاألوراس�والقبائل،�بالقول:�أفضل�البحث�حول�مزاب،�ألنني�جمعت�وثا
��مكتوبة�يعتمد�عليها�التاريخ�بشكل�أقوى�من�التقاليد�الشفوية�لمناطق�األوراس�والقبائل.�انظر:

Emile masqueray, FORMATION DES CITES CHEZ LES POPULATIONS 
SEDENTAIRES DE L’ALGERIE. Kabyles du Djurdjura, Chaouia de l’Aouras, 
Beni Mezab, EDISUD, France, 1983, p.29 
39- NOUH-MEFNOUNE AHMED ET ABDESSALAM BRAHIM, DICIONNAIRE 
Mozabite-Français, ENAG, ALGERIE, 2011, p.317 
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ـني�هو�كذلك�أحد�قصور�منطقة�گُوَأ40ـني�بو�وغاراس.گُـلميم�يدعى�َأگبمنطقة�أ
في�الشرق�الجزائـري،�والتـي�أخـذت�����تْنانْتمكروت�بالمغرب.�وتوجد�مدينة�تاج

ته،�واسمها�في�األصل�تاڤـنانت،�وتعنـي��اسمها�من�واد�تاجنيت�التي�تقع�على�حاف
��41حسب�بعض�اآلراء،�األرض�المنبسطة.


در�ا��������ا��#�&�:�%$�ر�ا�#"�	�������  ���ا�
عن�أسماء�شبيهة�باسـم�تجنينـت���غربية�الطوبونيمية�المسنبحث�من�خالل�وحدة�

مسـح�المصـادر���سـنقوم�ب�في�مناطق�أخرى�من�بالد�المغرب،�ولتحقيق�الغرض�
المجال�يقدم�لنا�التي�اهتمت�بوصف�بالد�المغرب�خالل�العصر�الوسيط.�الجغرافية�
المغاربي�بديال�مهما�ال�يستغنى�عنه�في�خدمة�الطوبونيم�المحلـي،�مـن����الجغرافي

خالل�درجة�التشابه�والتطابق�بين�العديد�من�أسماء�المواقع�الجغرافية�بين�المجاالت�
�مأخرى�سواء�في�تونس�وليبيـا�أ��الزناتية�في�الجزائر�كمنطقة�مزاب،�وبين�مناطق

في�المغرب�األقصى،�مما�قد�يوحي�أن�هناك�عالقة�بشرية�بينها�في�فترة�تاريخيـة��
معينة�يصعب�تحديدها،�وهي�ترتبط�بامتـداد�االسـتيطان�الزنـاتي�فـي�الفضـاء������

ين�أن�استعانة�الباحث�بالعامل�الجغرافي�أو�التاريخي�دارسويرى�أحد�ال�42المغربي.
الم�المشتركة�بين�األسماء�الواحدة�ذات�الصلة،�حيث�يصـبح�فـي���للبحث�عن�المع

تكرارها�مع�وجود�سمات�جغرافية�أو�طبيعية�أو�بشرية�ما�يساعد�على�فهم�أصـلها��
عند�تحديد�بعض�المعاني�على�سبيل�االختيار�بين�تفسيرات�عـدة،�ليـتم�التـرجيح����

                                                           
��.22�،23�،31الهاشمي�أحمد،�مدخل�لدراسة�المصطلح�األمازيغي،�ص.�-40

41-� Paul-Albert� Février,� Ampsaga/Amsaga,� encyclopédie� berbère,� Alger,�
1986,�p.�606-608�;دة�تاجنانـت،�الموسـوعة�الحـرة�ويكيبيـديا،�تـاريخ�الـدخول:�������مـا��

��،�الرابط:19:45،�الساعة:�22/06/2020
�

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8
%A7%D9%86%D8%AA�

:�محمد�حمـام،�المعهـد���رانظر:�أشماخي�إبراهيم�اوسليمان،�قصور�ومسالك�جبال�نفوسة،�تع�-42
��9م،�(مقدمة�الناشر)،�ص.2004األمازيغية،�المملكة�المغربية،��الملكي�للثقافة
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ـ���� دافع�إلـى��بعدها،�وهو�ما�يعني�وجود�حالة�من�التطابق�بـين�اسـم�المكـان�وال
��43اختياره.

،�وجدنا�أسماء�شبيهة�إلى�درجة�التطـابق�مـع���إذاً�بالمقاربة�المجالية�والجغرافية
لفظ�تجنينت،�في�بعض�المصادر�المغربية�الوسيطة،�فـي�بـالد�تـادال�بـالمغرب�����

م)�صاحب�التشوف�"تاجنيـت"��1220هـ/617كتب�ابن�الزيات�(حيث���44األقصى،
��نيتْ�بجيم�مصـرية�عليهـا�سـكون�وضـم����ـگُوهو�حسب�محقّق�الكتاب�ينطق�تَا

ذكـر���كما45ـني،�ومعناه�منخفض�به�بساتين�تشرف�عليه�قرية،گُوصيغة�المذكّر�َأ
وا�قبل�صاحب�التشوف�هذه�المنطقة�ستّ�مرات�واشتهرت�بكثرة�الزهاد،�وكلهم�توفّ

م)�"تاجنينـت"��1604هــ/�1013وكتبها�التادليالصومعي�(�46القرن�السابع�هجري.
"تاجنيت"،�وهي�حسبه�كلمة�بربرية�تعني�مـنخفض��جح�كتابتها�بلفظ�رق�المحقّ�لكن

وهـو���47تحتله�البساتين�والحقول،�بينما�تقع�القرى�في�المرتفعات�المشـرفة�عليـه.��
وتذكر�المصـادر�الجغرافيـة����تفسير�يتوافق�مع�ما�ذهب�إليه�محقّق�كتاب�التشوف.

تنس،�وصفها�بأنهـا��ولف�ش�بينتقع�في�الطريق�ابتداء�بابن�حوقل�قرية�تاجنة،�التي�

                                                           
محمد�البركة�وآخرون،�الطوبونيميا�بالغرب�اإلسالمي،�أو�ضبط�األعالم�الجغرافية،�مقدمات��-43

��46م،�ص.2012في�الفهم�والمنهج�والعالئق،�افريقيا�الشرق،�المملكة�المغربية،�
بائل�زناتة�تسكن�بالقرب�من�تادال.�انظر:�الشريف�يذكر�االدريسي�أن�سكان�تادال�كانوا�من�ق�-44

م)،�وصف�افريقيا�الشمالية�والصحراوية.�مأخوذ�من�كتاب�نزهة�1154هـ/548اإلدريسي�(نحو�
م�1957هـ/1376المشتاق�في�اختراق�اآلفاق،�اعتنى�بتصحيحه�ونشره�هنري�بيريس،�الجزائر،�

معزى�في�مناقـب�الشـيخ�أبـي����م)كتاب�ال1604هـ/1013الصومعي.�أحمد�التادلي،�(؛�51ص.
ــادير��گيعزى،�تح:�علي�الجاوي،�منشورات�كلية�اآلداب�والعلوم�اإلنسانية،�جامعة�ابن�زهـر،�أ�

��10م،�ص.1996المملكة�المغربية،�
��108ص.،�التشوف�إلى�رجال�التصوف،�ابن�الزيات�-45
�108�،192�،337�،339،�التشـوف،�ص.�ابن�الزياتحول�أعالم�تاجنيت�المغربية،�أنظر:��-46

441�،442.��
��173-172المعزى�في�مناقب�الشيخ�أبي�يعزى،�ص.�،الصومعي�-47
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لكن�نسـتبعدها���48.نهاممدينة�صغيرة�فيها�سوق�ولها�فواكه�وتين�عظيم�كثير�يجهز�
�الختالف�مدلولها�اللغوي.

��(
  	���������ا��+&�ط
ت�ا��
تسمح�لنا�المخطوطات�بالتعرف�على�أقدم�النساخ�في�المنطقة،�والتعرف�علـى��

ق�القصر�الذي�ينتمون�إليه،�وفي�هم�الطوبونيمي�من�خالل�حرصهم�على�توثيئانتما
"التجنيني"�هو�للناسـخ�أحمـد�بـن�����ر�فيه�لقبكحالة�تجنينت،�وجدنا�أن�أقدم�تقييد�ذُ

م،�الـذي��1558هـ/�966عيسى�بن�حاج�عبد�اهللا�المصعبي�التجنينيفي�حدود�سنة�
رسالة�من�عزابة�جربة،�أرسل�بها�الشـيخ�يعـيش�بـن����نسخ�مخطوطاً،�عبارة�عن�

،�إلى�إباضية�أريغ،�يلومـونهم��البقاء)خيـري�الجربـي�(أبـو�موسى�الزواغـي�ال
وله�تقييدات�أخرى.�وأخوه�إسماعيل�بـن��49فيها�على�تقصيرهم�في�شؤون�المذهب.

عيسى�بن�الحاج�عبد�اهللا�التجنيني،�الذي�ظهر�اسـمه�كناسـخ�ابتـداء�مـن�سـنة������
تعـدد��ومما�يقوي�فرضية�الوجود�القديم�للفظ�"تجنينت"�وتوظيفه،�هـو��50هـ.974

عرفوا�أنفسهم�بهذا�االسم�مقارنة�بلفظ�"العطفاوي"�الذي�ظهر�متـأخراً.���نالنساخ�الذي
م)�يمدح�فيهـا��1573هـ/981وفي�قصيدة�للشاعر�العماني�الَّلواح�الخروصي�(ت.
��أهل�وارجالن�وبني�مزاب،�ذكر�فيها�تجنينت�قائالً:

��

                                                           
��90ابن�حوقل،�صورة�األرض،�ص.�-48
معلومات�النسخ:�[�أحمد�بن��.41/رقم�الحفظ�في�الخزانة�م:��362رقم�الرسالة�في�الفهرس:��-49

هـالرسالة�هي�966عيسى�بن�الحاج�عبد�ااهللا�بن�عيسى�بن�عبد�ااهللا�المصعبي�التجنيني�/�حوالي:�
ظ؛�نقالً�عن:�ناصر�بالحـاج،�تراجـع���38ظ�إلى�37ق؛�وتقع�من�126السابعة�ضمن�مجموع�به�

المذهب�اإلباضي�بوادي�أريغ�من�خالل�"أجوبة�علماء�الجزيرة�والجبل�على�أسـئلة�الشـيخ�أبـي����
��135م،�ص.2015،�سبتمبر�20العباس�أحمد�التماسيني"،�مجلة�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية،�العدد

��20حركةالنسخفيمنطقةواديمزاب،�ص.حاج�امحمد�عيسى،��-50



#ا	��س�ا,+�ج�()'&%  .#أ #

 

  
272 

 

  

ــتْ�� طَلَع�ــة ــن�تَجنينَ م�ــد مَأح�وإن� �

���عو� سـا����شَمهرنَاظم� دـعس� 51يسـى�لَهـا
� �

����
�1786وظل�اللفظ�مستعمالً�إلى�القرن�الثامن�عشر.�ففي�وثيقة�تعود�إلى�سـنة��

��52"أهل�تكنين"،�و"غابة�تكنين"،�و"من�أهل�تجنين"�اللفظ�بصيغ�مختلفة:�ذكر�فيها
  ا��&1.�ا�� ��ل�وا�.-,
ر

ة�بأنها�مـن�المنعطـف���اللغوي�للكلم�تكاد�تتفق�الكتابات�المتوفرة،�حول�المدلول
أكثر�من�فصل�في�لفظ�العطف�كمدلول�لغوي�بحت،�ثمقدم�له��ويعتبر�الشيخ�اطفيش

اشتقاقات�انثروبونيمية،�قائالً:�"وأما�أهل�العطف�فقرية�سـميت�النعطافهـا�جانـب����
الوادي�ال�يراها�من�يسير�في�الوادي�إلى�جهة�القبلة�من�بعيد�حتّى�يصل�موضـعاً��

ل�فيراها،�وسميت�باسمٍ�هو�مصدر،�ويقال�لها�فـي�األصـل���مخصوصاً�مائالً�فيمي
العطفاء�كالحمراء،�ثم�تنوسي�هذا�االسم�وهو�وصف،�إالّ�أنهم�يقولون�فـي�النسـب���

وقـد���53عطفاوي،�وهو�إلى�عطفاء،�وأما�لفظ�العطف�فقياس�النسب�إليه�عطفـي."�
م�محمد�سار�على�درب�هذا�الطرح�جّل�الكتاب�الذين�تعرضوا�للبلدة�في�كتبهم،�منه
ويعكس�54علي�دبوز،�ومن�أهل�العطف�الشيخ�القرادي،�والشيخ�محمد�سعيد�كعباش.

الشيخ�اطفيش�حقبة�زمنية،�ساد�فيها�استعمال�العطف�على�حسـاب�تجنينـت����تأويل
وساد�فيها�توظيف�"العطفاوي"�والعطفي"�على�حساب�التجنيني.�وهو�ماكشفت�عنـه��

                                                           
م)،�"ما�روضة�بات�ساريها�يباكرها"،�مخطوط:�1573هـ/981العماني.�سالم�بن�غسان�(ت.��-51

غرداية،�الجزائـر��-،�العطف565و،�مكتبة�البكري،�رقم�160ظ�إلى�157الرابع�ضمن�مجموع،�
158اح�الخروصي�سالم�بن�غسـان.�حياتـه�وشـعره����ظ؛�الحسيني.�راشد�بن�حمد�بن�هاشل،�اللَّو
�1األردن،�ط-هـ)�دراسـة�موضـوعية�وفنيـة،�مجمـع�اللغـة�العربيـة،�عمـان�������895-981(

��179�،247م،�ص.1996هـ/1417
��م)،�محفوظ�في�دار�التالميذ�"اروان"،�العطف1850-1780دفتر�أحداث�حول�تاريخ�العطف�(�-52
��23أطفيش،�الرسالة�الشافية،�ص.�-53
محمد�إبراهيم�سعيد،�العطف:�تاجنينت.�أم�القرى�الميزابية�في�ذكراها�األلفية،�طبـع���كعباش.�-54

��11�،18،�ص.1996الجزائر،�-غرداية-ونشر:�جمعية�ألفية�العطف
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إلـى���1883ف�في�الفترة�الممتدة�مـن��عقود�المحكمة�الشرعية�االباضية�ببالد�العط
��.م1930

بحثنا�عن�بداية�توظيف�الكلمة�من�خالل�الوثائق�المتـوفرة،�فوجـدنا�أن�لفـظ����
"العطفاوي"�ظهر�ابتداء�من�النصف�الثاني�من�القرن�الثامن�عشر،�ومـن�النمـاذج���

د�دفتر�محفوظ�في�دار�التالميذ�"اروان"�بالعطف،�فيه�تقييالتي�تعود�إلى�تلك�الفترة،�
�1850إلى��1780لمجموعة�من�األحداث�التي�عرفتها�البلدة�في�الفترة�الممتدة�من�

أما�أقدمها�على�مسـتوى���55كان�اللفظ�الغالب�فيه�هو:�أهل�العطف�وشيوخ�العطف.
المخطوطات�والنساخ،�فهي�تعود�إلى�نَسخٍ�لشخصية�تُدعى�باب�عيسى�بن�الحـاج��

نتشر�لفظ�"العطفاوي"�بشكل�كبيـر��ثم�ا56م،1801هـ/1216إبراهيم�العطفاوي�سنة�
للداللة�إلى�كل�من�ينتمي�إلى�بلدة�العطف.�ويمكن�التأكد�من�سيطرة�هذا�اللفظ�مـن��
خالل�عقود�المحاكم�الشرعية�أثناء�فترة�االحتالل�الفرنسي�للجزائر.�في�تلك�العقود�
كان�اللفظ�يعبر�عن�مدلول�انثروبونيمي�بالدرجة�األولى،�فيكتب�"عرش�العطف"�ثم�

"بلدة�العطـف"�ثـم�"بلديـة����يعبر�عنه�بلفظ��لفظ�طوبونيمي�االستقالل�إلىتطور�بعد�
�العطف"

��المصدر��هموقع��تهطبيع��سم�اال
ــني�ن�گَُأ –ـ

��ِئغُيال
��23المصطلحات�الجغرافية/��تالوين.�المغرب��منبسط

ــو�گَُأ ـــني�ب
��وغاراس

��31المصطلحات�الجغرافية/��ـلْميم.�المغربگأ��منبسط

ــو�گَُأ ��22المصطلحات�الجغرافية/��أيتح�ربيل.�المغرب��شعبةـــني�ب

                                                           
��م)،�محفوظ�في�دار�التالميذ�"اروان"،�العطف1850-1780دفتر�أحداث�حول�تاريخ�العطف�(�-55
ي�ألرجوزة�أبي�يحي�زكرياء�بـن�أفلـح���مخطوط�شرح�أبي�عمران�موسى�بن�عامر�النفوس�-56

-ظ،�مكتبة�البكري،�العطـف��61و�إلى�1الصدغياني�في�الجمل�وأحكامها،�األول�ضمن�مجموع،�
��ظهر�61الجزائر،�-غرداية
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��نووشَّ
��108التشوف/��إقليم�تادال.�المغرب��قرية��تجنيت
��10المعزى/��//��//��تجنينت
����wikipedia.org/wikiوالية�ميلة.�الجزائر��مدينة��تاجنانت
رســـالة�فـــي�بعـــض���والية�غرداية��قصر��تجنينت

 28األعراف/

��تقييد��//��//��تكنين
��//��//��//��تجنين
ــخ���التجنيني ناســـ

��مخطوط
��20حركة�النسخ/��

ــر�أو���العطف قصـ
��عرش

ــة� واليــــــ
��غرداية.الجزائر

��23الرسالة�الشافية/

��23الرسالة�الشافية/��//��نسبة�للعرش��العطفاوي
��غَرداية

وهـي�األرض�المستصـلحة����ينطقها�السكان�المحليون�من�زناتة�بلفظ�"تَغَردايتْ"
لكلمـة�أغـرداي�بمعنـى�الجبـل�����تصـغير���الـوادي،�أوهـي��الواقعة�على�ضفة�

وال�يزال�هذا�الطوبونيم�"أغرداي"�يسـتعمل�فـي�الفضـاء�الجغرافـي�����57الصغير.
�لمغرب�األقصى،�فهو�اسم�ألحد�مداخل�مدينة�بواحمـد�المغاربي،�وبشكل�أكبر�في�ا

وموقع�آخـر��58مدن�غمارة�بالريف�المغربي،�يسمى�مدخل"�الضهارأغرداي�"إحدى�
                                                           

�4�،2017الجزائـر،�ط�-حاج�اسعيد�يوسف،�تاريخ�بني�مزاب،�المطبعة�العربيـة،�غردايـة���-57
��.18ص.
ئدات:�لال�الهاشمية�العدوية�الغمارية�الطبيبة�العارفة�باهللا�نساء�راالوزاني�التهامي.�عبد�اإلله،��-58

،�مقتبس�من�موقع:�مغـرس��2017-��04-�21مقال�نشر�في�موقع:�نشر�في�شورى�بريس�يوم�
��،�الرابط:�17:20،�الساعة�19/06/2020يوم:�

ourapress/1843https://www.maghress.com/ch��
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ى�تيييغرداين�وهو�ي�منطقة�بو�يزاكان،�وآخر�يسميسمى�بي�يغرداين�وهو�مرتفع�ف
وقصر�اغرداين�هو�أحد�قصور�منطقـة�تمكـروت����59مركز�سكني�بمنطقة�افران.

��قرية�في�والية�ميلة.�علىلفظ�بوغرداينوفي�الجزائر�يطلق��بالمغرب.
  	ََ�ْ�داْ��ْ�

"تغردايت"�هو�االسم�المحلي�لكلمة�"غرداية"،�وقد�ورث�ساكنة�قصـور�الواليـة���
وفي��دون�أن�يولوا�له�أهمية�كبيرة�على�مستوى�التوثيق،النطق�جيال�بعد�جيل،�هذا�

المخطوطات�المحلية�كان�يظهر�فيها�فقهاء�ونساخ�ينتمون�وينسبون�إلـى�قصـرهم���
وفـق�النطـق���كـان�التوثيـق���في�حاالت�نادرةوالغرداوي،�أو�الغردائي.�بصيغة:�

التالتـي���جربـي�المحلي،�ففي�إحدى�منسوخات�الفقيـه�عمـرو�بـن�رمضـان�ال����
هــ��1180ذي�الحجـة���19م)،�نـص�وقفيـة�بتـاريخ����1773هـ/�1187(ت.
م]�مما�جاء�فيها:�"وقَفْتُ�هذا�الكتاب�على�نفسي�بقية�مـدة�حيـاتي���18/05/1767[

ومن�بعد�وفاتي�يكون�وقفا�على�طلبة�العلم�المصعبيين،�ويكون�حلوله�بخزانة�وقف�
مؤشِّر�على�قدم�المنطوق�المحلّي.�يبقـى��وهي�60وقفا�شرعيا."�تَغاردايتْ،الكتب�من�

��التساؤل�عن�ظروف�ومالبسات�التحوير�المحتمل�ِللَفْظ�"تغردايت"�إلى�غرداية.
يرجح�أن�ظروف�وطريقة�التحوير�التي�انتقل�به�لفظ�"تغردايت"�إلى�"غردايـة"��
مرتبط�بقاعدة�لغوية�لم�تكن�مقتصرة�على�منطقة�محددة،�بل�كانـت�سـمة�لغويـة����

االسم�لغوية�يحور�بموجبها�رات�لمجال�المغاربي�في�كثير�من�ألفاظه،�لمبرعرفها�ا
،�أو�مازيغيـة�وقد�يكون�التحوير�طفيفا،�يحافظ�على�جـذر�الكلمـة�األ��كتابةً�ونطقاً،�

مـن���ديعدالوفي�هذا�السياق�تبنّت�العربية�يكون�عميقا�بزيادة�الترجمة�الكلية�للفظ.�
لمقتضيات�النظام�الصـوتي�العربـي،�حتـى�����هاخضعتبعد�أن�أاأللفاظ�االمازيغية�

                                                           
��13الهاشمي�أحمد،�مدخل�لدراسة�المصطلح�الجغرافي�االمازيغي،�ص.�-59
م)،�نتيجة�األفكار�في�تعليق�عقيـدة��1773هـ/�1187التالتيالجربي.�عمرو�بن�رمضان�(ت.�-60

ذي�الحجـة���19و،�تاريخ�النسخ�191ظ�إلى�19األبرار،�الثاني�واألخير�في�المخطوط،�وهو�من�
��كتبة�دار�التالميذ،�غرداية،�الجزائر.م،�م1767هـ/�1180
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ومؤكّد�كذلك�أن�عدداً�أكبـر�مـن�الكلمـات�����61صارت�وكأنها�عربية�في�الصميم.
��العربية�تبربرت�وتأمزغت�وفق�مقتضيات�النظام�الصوتي�االمازيغي.

التي�انتقلت�في�فترة��تْودانْرمغربية،�هي�تَمدينة�أن�نستأنس�هنا�بحالة��سوال�بأ
زمنية�إلى�ردانَةْ�تعريـب�لكلمـة�تارودانـت����ة.�ويعلّق�أحد�الباحثين�بالقول:�"انَدر

وقد�وقـع�تعريـب�أغلـب�����...بمعنى�التّل�أرودان�األمازيغية�وهي�مؤنثة�ومذكرها
األسماء�على�غرار�هذه�الصيغة�رغم�اختالف�أصول�األسماء�األمازيغيـة،�مثـل���

وربما�62باعمران"�سكتانة�من�أسكتان،�وسماللة�من�اداو�سمالل،�وبعمرانة�من�آيت
�وفي�الجـدول�63سلمت�من�عمليات�التحوير�التسميات�المبهمة�والعصية�عن�التأويل.

��:نفس�الصيغةوفق�عينة�أللفاظ�تم�تحويرها��اآلتي
في��ينْطَقُ
��األصل

كْتَبالمصدر��داللةال��قد�ي��

نَاكةْ��َأصنْهاج6/201ابن�خلدون/ج��اسم�قبيلة��ص��
النيالَنَةْ��َأي267قبائل�المغرب/��لةاسم�قبي��ه��
لْوانملْوانَةْ��اقبائل�المغرب/��اسم�قبيلة��م��

��282عمر�أفّا/��اسم�منطقة��ردانَةْ��تَارودانْتْ

                                                           
شفيق�محمد،�الدارجة�المغربية�مجال�توارد�بين�األمازيغية�والعربية،�مطبوعـات�أكاديميـة����-61

��18م،�ص.1999المملكة�المغربية،�الرباط،�
عمر�أفا،�مسألة�النقود�في�تاريخ�المغرب�في�القرن�التاسـع�عشـر،�كليـة�اآلداب�والعلـوم������-62

؛�وجدير�بالمالحظة�أن�من�علماء�سـوس��282م،�ص.1988ر،�المملكة�المغربية،�اإلنسانية�بأكادي
م)،�المعسول�في�1963اإلصالحيين�من�بقي�يكتبها�"رودانة".�انظر:�السوسي.�محمد�المختار�(ت.

م�2014،�لبنان،�1،�دار�الكتب�العلمية،�ط6)،�ج21-1اإللغيين�وأساتذتهم�وتالمذتهم�وأصدقائهم�(
��23ص.
��22ص.،�،�الطبونيميا�األمازيغيةساعد�خديجة�-63




���ا	�ا����������دا������ذ��–ا	��ا���ت�ا	��ر��ّ���	���������!و����
 

  
277 

 

  

��-138أصناف�التمور/��نوع�من�التمور��كسباية��64تكسبه
��التحوير�والترجمة�معا��نوع�من�التمور��صفراية��توراغت
��-138اف�التمور/أصن��نوع�من�التمور��زرزاية65��ْتَزرزايتْ
�الرقيقة���الملغيغا��تملغيغت �العلوية المنطقة

��من�رأس�الرضيع
�المغربية� �الدارجة شفيق،

��مجال�توارد
�المغربية���الملعقة��الغنجاوة��تاغنجايت �الدارجة شفيق،

��مجال�توارد
5
ُر�دا�َ�ْ�  

"غَار�دايـة"��والتي�أثارت�جدالً�حول�مدى�مصداقيتها،�لفظ�من�االلفاظ�المتداولة�
م�حوله�صاحب�الرسالة�الشافية،�احتمالين،�األول�أنه�كهف�في�الجبـل��وهو�لفظ�قد

واسم�امرأة�نزلت�به،�واالحتمال�الثاني�قوله:�"وأيضا�داية�اسم�الغراب،�ويقال�ابـن��
يأتي�هذا�التفسير�من�طـرف�الشـيخ���.�66داية،�ولعّل�غراباً�ينزل�فيه�فأضيف�إليه"

ـ��هو�ومضموناً.�و�،�شكالًش�مختلف�عن�التفسيرات�السابقةاطفي �مكذلك�لفظ�جديـد�ل
،�ولم�يظهر�توثيقـه��الكتابات�المصدرية�أو�المخطوطات�المحفوظة�في�ذكرانجد�له�

إالّ�مع�نهاية�القرن�التاسع�عشر.�ويذهب�الشيخ�القرادي�إلـى�أن�هـذه�التـأويالت����

                                                           
ورد�بهذا�اللفظ�كأحد�أنواع�التمور�في�غات�الليبية.�انظر:�كراوزة.�غوتلوبآدولف،�الـدواخل��-64

الليبية�في�مجموعة�دراسات�للرحالة�األلماني،�عماد�الدين�غانم،�منشورات�مركز�جهـاد�الليبيـين���
��؛117م،�ص.1�،1998للدراسات�التاريخية،�ليبيا،�ط

ناف�التمور�وأسمائها�في�الفضاء�المغاربي،�انظر:�المديرس.�جاسم�محمـد،�أطلـس���حول�أص-65
؛�غانم�142-137،�ص.4�،2010أصناف�التمور�في�الخليج،�مكتبة�الكويت�الوطنية،�الكويت،�ط

��.117عماد�الدين،�الدواخل�الليبية،�منشورات�مركز�جهاد�الليبيين�للدراسات�التاريخية،�ص.
م)،�الرسالة�الشافية�1914؛�اطفيش.�امحمد�بن�يوسف�(ت.21ص.،�فيةاطفيش،�الرسالة�الشا�-66

تح:�فاطمة�الزهراء�صغير،�أطروحة�لنيل�درجة�دكتوراه�علوم�في�تحقيق�المخطوطـات،�كليـة���
��م2019-2018تلمسـان،�الجزائـر،���-العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية،�جامعة�أبـي�بكـر�بلقايـد���

��94-93ص.
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تدخل�ضمن�التفاسير�األسطورية�لنشأة�المدن،�ويـرى�أن�للمستشـرقين�دورا�فـي����
ق�هذه�التأويالت؛�إذ�يقول:�"القصة�التي�اختلقها�الفرنسيون�حول�"غَـار�دايـة"���توثي

وأنها�امرأة�كانت�تسكن�هذا�الغار�وأن�رجالً�عابراً�مر�بها�وتزوجته"،�ثم�تسـاءل:��
ثـم�إن���!!�لماذا�تبقى�في�جبل�وحدها�والمنطقة�تكاد�الحياة�تكون�فيهـا�مسـتحيلة؟��

ولم�يفـت�أنـيس�منصـور�����67!!!�كن�أن�تلد؟األسطورة�تقول�أنها�عجوز�فكيف�يم
المثقّف�المصري،�بعد�زيارته�للمنطقة،�وإعطائه�هذا�المدلول،�أن�يقـدم�تسـاؤالت���

"وال�تسأل�نفسك�أو�الذين�يروون�لك�القصة:�كيف�لم�يفكر�أحد�فـي��مشابهة�قائالً:�
نـاس��ايوائها�أو�إطعامها،�قبل�أن�يفكر�في�الزواج�منها"�وقوله:�"أما�كيف�اهتدى�ال

إليها�وعرفوا�هذا�الغار،�وأين�أتت�هي�بالزيت�أو�الشحم�لتصـنع�المصـباح،�فـال����
�68إجابة�عن�هذه�األسئلة،�وال�ضرورة�لها.�ألنها�قصة�شعبية�ذات�معنى�أخالقـي."�

والالفت�أن�الشيخ�اطفيش�وهو�يورد�احتمالية�المرأة�الساكنة�للغار،�يقر�في�البـاب��
��ت�آهلةً�بالسكان�قبل�تأسـيس�القصـور�الخمسـة���الثاني�من�رسالته�أن�المنطقة�كان

حيث�قال:�"في�أجداد�بني�ميزاب�في�القرى�الخمس،�اعلم�أن�أهلهـا�كـانوا�فـي����
مواضع�قريبة�من�حيث�هي�اآلن،�وكان�أهل�كل�قرية�قليال�متزلزلين�غير�مطمئنين�

��69للجدب�وقلة�الماء�وبعض�الحروب."
لباحثين�فرصة�تجاوز�النظـرة��ثم�إن�تطور�فروع�العلوم�اإلنسانية،�منح�بعض�ا

القصصية�واالسطورية�ألسماء�المواقع�والمدن،�علميا.�مستفيدين�من�العلوم�المفسرة�

                                                           
؛�تؤيد�إحدى�الباحثـات�فـي�الطوبونيميـا�رأي����27ف،�ص.القرادي،�رسالة�في�بعض�أعرا�-67

القرادي�حول�مسؤولية�االستعمار�في�استمرار�عملية�تشويه�أسماء�األماكن.�انظر:�ساعد�خديجـة��
��21-20ص.،�الطبونيميا�األمازيغية

م�1�،1973مصـر،�ط�-منصور�أنيس،�غريب�في�بـالد�غريبـة،�دار�الشـروق،�القـاهرة�����-68
اهللا�بن�محمد،�حول�فرية�مدن�جزائرية�أقيمت�على�قصص�حـب��كنطابلي�عبد�؛�311-310ص.

��28م،�ص.1990الجزائر،�-تح:�باباعمي�محمد�بن�موسى،�نشر�جمعية�التراث،�القرارة
��19-18اطفيش،�الرسالة�الشافية،�ص.�-69
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للتاريخ�كعلم�االنسان�"االنثربولوجيا"�والعلوم�المساعدة�كعلم�اآلثار�وعلـم�اللغـات���
"اصول�اسماء�بعض�المـدن��وهو�ما�جسده�أحد�الدارسين�العراقيين�ببحث�عنوانه:�

�واضع�الجغرافية�القديمة�عند�ياقوت�الحموي�بين�االسطورة�واألصل�اللغـوي"�والم
كما�أشار�باحث�مصري�إلى�وجـود��70تطرق�فيه�إلى�لفظ�مشابه�لحالة�"غار�داية".

روايات�خيالية�نسجت�حول�أسماء�المدن�المصرية�القديمة،�ويعود�السبب�حسبه�إلى�
هم�على�معرفة�أسـباب�التسـميات���تأثر�الرواة�باألنساب�العربية،�ذلك�أن�عدم�قدرت

جعل�خيالهم�يجنح�إلى�تصور�أن�أسماء�هذه�المدن�مرتبط�بأشخاص،�وساق�نموذجا�
رواه�ابن�إياس�نقالً�عن�المسعودي،�بأن�الذي�بنى�مدينة�تنيس�كانت�امرأة�تسـمى��

كما�أنجز�فريق�من�الباحثين�الجزائريين�قـاموس�األسـاطير�الجزائريـة����71تنيس.
                                                           

من�بين�األلفاظ�التي�درسها�الباحث،�اسم�"بغْداد"؛�إذ�نقل�لنا�أوال�بعض�التفسيرات�المصـنّفة���-70
اسم�رجل.�ثم�قدم�األصـول�القديمـة����ودادبستان��فباغْطورية"�كقوله�إنها�تعني�بستان�رجل،�"اس

ـ�bagdaduدادوگللمدينة،�والتي�تعود�إلى�العصر�البابلي�(بـ ).�بفضـل��bagdadaداداگ)�و�(بـ
اكتشاف�الكتابة�المسمارية،�وهو�ما�لم�يكن�متاحا�لياقوت�الحموي�في�عصره.�ثم�نقـل�اخـتالف���

ن�والمؤرخين�في�تأصيل�االسم،�لكنهم�اتفقوا�على�ضرورة�االستناد�الى�علم�اللغة�بعيداً�عن�الباحثي
االحتماالت�والتخمينات�األسطورية.�انظر:�الجميلي.�عامر�عبد�اهللا،�اصـول�اسـماء���=��������=�

��بعض�المدن�والمواضع�الجغرافية�القديمة�عند�ياقوت�الحموي�بين�االسطورة�واألصـل�اللغـوي��
؛�وعن�طابع�األسـطورة�فـي�أسـماء�بعـض�المواقـع������6-5اآلثار،�جامعة�الموصل،�ص.كلية�

الجزائرية،�انظر:�بوزيدة�عبد�الرحمن،�قاموس�األساطير�الجزائرية،�المركز�الوطني�للبحث�فـي��
��م.2005االنثربولوجيا�االجتماعية�والثقافية،�الجزائر،�

،�سلطنة�27ربیة،�مجلة�التفاهم،�عدد�الع�مدن�مفقودة�في�األساطیرعمرو�عبد�العزيز�منير،��-71
؛�ومن�النماذج�العديدة�وفق�هذا�السياق،�ما�أورده�الموقع�الرسمي�لبلديـة��2ص.م،�2009عمان،�

تاجوراء�الليبية�حول�أصل�تسمية�المدينة،�ومن�بين�التأويالت�واحدة�صـنّفها�ضـمن�القصـص����
صبح�الموقع�بعد�الجمع�بين�اللفظين�يدعى�أن�تَاج�امرأة�تدعى�ُأورا�وجِد�بالموقع،�فأ�التراثية،�وهي
ــاجوراء.� ــاجوراء�انظــر:�ت ــة�ت ــع:�بلدي �TAJOURAموق MUNICIPALITY�:ــرابط ،�ال

https://tajoura.gov.ly/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8
%A7%D8%A1�:19:00،�الساعة:�16/07/2020/�الدخول��
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مثل�كرزاز�وايغلـي�بواليـة���عن�أصل�تسميات�بعض�المواقع،��أوردوا�فيه�نماذج
،�والالفت�أن�رواة�القصة،�اعتبروها�اسـطورة�وأنهـم�ال�يؤمنـون�بهـا�وال�����بشار

ويؤكّد�باحث�جزائري�أن�من�عادة�بعض�المؤرخين�أن�يقرنوا�بنـاء���72يصدقونها.
��73بعض�المدن�اإلسالمية�أو�تسميتها�بأساطير�من�نسج�الخيال.

  �5دا��
ة"�في�مناطق�من�الجزائر�وتونس،�فهو�اسم�إلحدى�القصـور��ايدرتشر�لفظ�"غَين

�سلسـلة�وهي�تـدخل�ضـمن����74،ةْالَياولقصر�تَوالتابعة�المندثرة�في�والية�االغواط�
جبال�بني�راشد�نسبة�في�المصادر�الوسيطة�باسم�،�الذي�اشتهر�ورمعقصور�جبال�لَ

ووجود�قصر�غرداية�في�جبل�بني�.75قصورهست�التي�استوطنته�وأس�زناتيةللقبيلة�ال
راشد�كما�هو�في�وادي�مزاب،�ليس�غريبا،�بحكم�القرابة�القبلية�بين�بنو�راشد�وبنو�
مزاب؛�إذ�يقول�ابن�خلدون�وهو�يعدد�شعوب�بنو�بادين:�"فإنهم�كانوا�أربعة،�شعوب�
بني�عبد�الواد،�وبني�توجين،�وبني�زردال،�وبني�مصاب،�كان�معهم�شـعب�آخـر���

                                                           
��47-46بوزيدة�عبد�الرحمن،�قاموس�األساطير�الجزائرية،�ص.�-72
حمالوي�علي،�من�العمارة�التقليدية�بالجزائر.�قصر�تاجموت،�الفيصل.�مجلة�ثقافية�شـهرية���-73

��14م،�ص.2002/جانفي2001،�ديسمبر304العدد�
؛�غانم.ص،�األغواط�موطن�الزوايا�والسواقي�18حاج�اسعيد�يوسف،�تاريخ�بني�مزاب،�ص.�-74

،�السـاعة:��18/06/2020يـوم��جزايرس،�،�موقع:�09/07/2011نشر�في�جريدة�الجمهورية،�
مــن�ربــوع��؛https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/9993،�الــرابط:�18:00

المدينة�التي�تـردد��”…�األغواط“بالدي:�نقوش�صخرية,�قصور�بربرية,�ورحلة�في�عمق�التاريخ�
ــومي،�� ــد�الي ــدة�الموع ــا،�جري ــي�دخوله ــتعمر�ف ــدة:�11/10/2017المس ــع�الجري ،�موق

-https://elmaouid.com/%D9%85%D9%86�
بنوراشد:�قبيلة�زناتية�لها�بطون�عديدة،�كان�لها�ظهور�في�المغرب�األوسط�مع�قبائـل�بنـو����-75

توجين،�وكانوا�حلفاء�لبني�عبد�الواد�تارة�ولبني�مرين�منذ�ظهورهم�على�الموحدين.�انظر:�ابـن��
��204-11�،100�،203،�ص.7/�ج347-165�،346،�ص.6خلدون،�العبر،�ج
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وأكّـد��76إخوانهم�بنو�راشد�(...)،�وكان�موطن�بني�راشد�الجبل�المشهور�بهم."�وهم
كمـا�تحـدثت���77أنّإخوة�بني�عبد�الواد�هم�توجين�ومزاب�وزردال�وبنـي�راشـد.��

كمـا��78المصادر�االباضية�عن�جبال�بني�راشد�في�سياق�كالمها�عن�منطقة�مزاب.
�لة�بجزيـرة�جربـة��حصن�في�ناحية�قال�في�تونس،�على�موقعلفظ�"غرداية"�يطلق�

جنـوب�حومـة�بنـي�معقـل،�وشـرقي�حومـة�������يقع�79.يعود�إلى�الفترة�الرومانية
ثاره�صهاريج�وبقايا�رخامية،�وقصر�كان�ملجأ�للطيب�بن�خلف�بـن��آمن�.سدويكش

إليه�في�صراعه�مع�والي�السمح�بن�ابي�الخطاب�عبد�األعلى�المعافري�الذي�هرب�
هــ�/��281هـ�261الي�نفوسة�(ابو�منصور�الياس�بن�منصور�النفوسي�ونفوسة�
��م)��874�894

بفعل�عامل�التراكم�تطور�لفظ�غرداية،�وأصبح�له�اشتقاقات�انثروبونيمية�خارج�
المجال�المحلي�لمزاب،�فظهر�على�شكل�ألقاب�لبعض�العائالت�الجزائريـة،�فـي���
ظروف�من�الصعب�اكتشافها،�ومن�بين�الحـاالت�التـي�وقفنـا�عليهـا،�لقبـي:������

بعد�حـذف���"�ومثلما�نالحظ�فقد�حافظ�اللقب�على�مالمح�الجذرنايدرداوي،�وغَرغَ«
حرف�"األلف"�في�صيغة�المفـرد.�ومـن���في�األصل�الحرف�األول�"ت"�الذي�هو�

اللقـب��خالل�تقربنا�إلى�حاملي�هذين�اللقبين�لم�نجد�إجابة�مقنعة�في�تفسيرهم�لمعنى�
اية"،�من�دون�تقديم�"غرد�،�سوى�وضع�احتمال�أن�اللقب�له�عالقة�باسمالمرتبط�بهم

إضافات.�الالفت،�أنه�في�كل�ما�قدمناه�من�تحويرات�للفظ�"تغردايت"�بقيت�النمـاذج��
ـ��در"غَ"أغَـرداي"�و"تغَردايـت"�و��محافظة�على�جذر�الكلمة�في� اوي"�درايـة"�و"غَ

وبقي�االستثناء�في�لفـظ���.مع�احتمال�قوي�أنها�تعبر�عن�مدلول�مشترك�اين"درو"غَ
                                                           

��84،�ص.7ابن�خلدون،�العبر،�ج�-76
��97،�ص.7ابن�خلدون،�العبر،�ج�-77
��530الدرجيني،�طبقات�المشايخ،�ص.�-78
�الباروني.�يوسف�بن�امحمد،�جزيرة�جربة�في�موكب�التاريخ،�تح:�سعيد�بن�يوسف�الباروني�-79

��9م،�ص.1998تونس،�
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د�وفيما�يلي�طوبونيم�"أغرداي"�في�اية"�الذي�ظهر�مختلفا�في�الشكل�والمدلول.�"غَار
��.المستعملةالفضاء�المغاربي�بمختلف�اشتقاقاته�

��المصدر��الموقع��طبيعة�الطوبونيم��اسم�الطوبونيم
ندايغَريييــطلحات���افران.�المغرب��تجمع�سكني��ت المصــــ

��13الجغرافية/
ندايغَرــطلحات���.�المغرببو�يزاكان��مرتفع��بِي�ي المصــــ

��13الجغرافية/
داياَغَرــة���الظْهار ــداخل�قري م

��بواحمد
الوزاني�التهامي/نسـاء���غمارة.�المغرب

��رائدات
ندايغَرــروت.���قصر��ا ــة�تمك منطق

��المغرب
��

ندايوغَروالية�ميلة.�الجزائر��قرية��ب����
ــة.����قصر��تَغَردايتْ ــة�غرداي والي

��الجزائر
��30القرادي/

��18حاج�اسعيد/��لجزائرا��//��غرداية
��9جزيرة�جربة/��قاللة.�جزيرة�جربة��حصن��غَردايةْ
ــور����غَردايةْ ــد�قص أح

تاوةْالي��
ــواط.�� ــة�األغ والي

��الجزائر
�مـوطن�� غانم/االغواط

��الزوايا�والسواقي
ندايالجزائروالية�المدية/��لقب�عائلي��غَر����
ــرب���لقب�عائلي��غَرداوي الغــــــ

��الجزائرالجزائري/
��

ايد�ــكنت���ةغَار ــرأة�س ام
��الغار

ــكن� ــراب�س غ
��الغار

��21الرسالة�الشافية/��الجزائر
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يمكن�التعبير�عن�مستويات�التراكم�في�تكوين�اسـم�"غردايـة"�بوجـود�ثالثـة�����
مستويات،�فالمستوى�األول�هو�لفظ�تغردايت�الذي�يستعمله�ساكنة�القصور،�وهـو��

ظ�"غردايـة"�الـذي���لفظ�قريب�من�اشتقاق�الكلمة�"اغرداي"،�والمستوى�الثاني�هو�لف
وقع�بعد�التحوير�الذي�أفرزته�مقتضيات�النظام�الصوتي�العربـي،�أمـا�المسـتوى����
الثالث�فيتمثل�في�لفظ�"غارداية"�الذي�تم�وضعه�بفعل�العجز�عن�إيجاد�تفسير�لكلمة�

��"تغردايت�وغرداية".
��بنُورة

ـ��� ى�بنورة�هو�االسم�اإلداري�للقصر،�وهو�اسم�الدائرة�التي�تضـم�باإلضـافة�إل
القصر�امتدادا�عمرانيا�يحيط�به،�أما�ساكنته�ومن�معهم�من�سكان�القصور�فينطقونه�
آت�بنور،�واللفظ�وفق�هذا�المنطوق�يحتمل�تفسيرين،�األول�أن�بنور�هو�اسم�لجـد��
إحدى�القبائل�التي�تنتمي�لزناتة،�والثاني�أنه�نسبة�لشخص�وهو�الذي�يطلـق�عليـه���

والمكان�بـه��80ي�أعالي�باب�الواد�قبالة�البحر،اسم�"سيدي�بنور"�في�مدينة�الجزائر�ف
قطعة�أرض�فيها�مقبرة�لجماعة�المزابيين�المستقرين�في�المدينة،�كانوا�اشتروه�فـي��
فترة�االحتالل�الفرنسي،�ويصعب�ايجاد�عالقة�محتملة�بين�االسم�في�مدينة�الجزائر�

ادته�إلى�ربـط��واسم�قصر�بنورة�في�والية�غرداية.�أما�الشيخ�اطفيش�فإنّه�يميل�كع
��81المكان�بشخص.

ينتشر�اسم�بنُور�أو�بنُّوربشكل�مكثّف�في�المجال�المغاربي،�وهو�موجود�في�كل�
من�الجزائر�وتونس�والمغرب�وليبيا،�ووجدناه�بصيغة�متطابقة�هي:�"سيدي�بنّـور"��
صيغة�توحي�أنه�اسم�لولي�صالح،�لكن�المعلومات�حول�هذه�المواقع�األربعة�تبـدو��

                                                           
؛�قزريط�سليمان،�المنشآت�الدفاعيـة�بقصـر�بنـورة����29،�ص.في�االعراف�القرادي،�رسالة�-80

��)�دراسة�أثرية،�مذكرة�مقدمة�لنيل�شهادة�الماستر�في�علوم�اآلثـار�اإلسـالمية��(منطقة�واد�مزاب
�2018/2019الجزائـر،��-كلية�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية،�جامعة�أبو�بكـر�بلقايـد،�تلمسـان���

��32ص.
��22-21اطفيش،�الرسالة�الشافية،�ص.�-81
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في�ليبيا�يطلق�لفظ�سيدي�بنور�على�إحدى�األودية�التي�تصب�في�البحـر��ف�متباينة.
وفي�تونس�يطلق�نفس��82المتوسط�في�إقليم�العاصمة�طرابلس�بالقرب�من�تاجوراء.

االسم�على�مكان�يقع�بين�المهدية�والمنستير�بالقرب�من�سبخة�ومدينة�مكْنـين،�ثـم���
لليبيـة�والتونسـية)�ال�نجـد����وفي�الحـالتين�(ا�83م.1985ارتقى�إلى�بلدية�في�سنة�

معلومات�أو�تفسيرات�حول�أصل�االسم�أو�دالالته،�وبدا�لنا�بعد�عملية�البحـث�أن��
الموقعين�هامشيان�بالنسبة�لمواقع�أكثر�مركزية.�أما�في�المغرب�فاالسم�يطلق�على�
إقليم�بالكامل�بين�الدار�البيضاء�ومراكش،�وتبدو�المعلومات�في�هذه�الحالة�أحسـن��

تها،�حيث�تحدثت�بعض�المصادر�على�أن�سكان�منطقة�سيدي�بنور�كـانوا��من�سابق
من�البربر�المعروفين�باالستقرار�والثراء�والتمدن،�وتكمن�اإلضافة�التاريخية�فـي��
أصل�التسمية،�التي�تعود�إلى�أحد�الفقهاء�والمتصوفة�الذي�ارتبطت�حياته�ووفاتـه��

م).�1163هـ/559(ت.�حوالي��كاليور�عبد�اهللا�ابن�وكريس�الدنُّيأبو�بالمكان�وهو�
أما�في�الجزائر�84وحسب�المحقّق�أحمد�التوفيق�فإن�لفظ�"أبو�ينور"�تعني�ذو�البخت.

فاالسم�ينطبق�على�تلّة�غرب�مدينة�الجزائر�قبالة�البحر،�والمنطقة�فيها�ضريح�لولي�
صالح�يحمل�االسم،�تبدو�المعلومات�حوله�شحيحة،�ويرجح�انتماء�الـولي�الصـالح���

يا�إلى�الفترة�العثمانية،�والموقع�حسب�محمد�مدور�الباحث�في�تـاريخ�مدينـة���زمن

                                                           
ابط:�الـــر�،19:00،�الســـاعة:�16/07/2020موقـــع�بلديـــة�تاجوراء،الـــدخول:��-82

https://tajoura.gov.ly/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D
8%A7%D8%A1/��

،�إحـداث�بلديـة���583،�أمر�عدد�32،�العدد�128الرائد�الرسمي�للجمهورية�التونسية،�السنة��-83
��609،�ص.1985أفريل��8المنستير،�مؤرخ��سيدي�بنور�من�والية

الموقـع���؛�لمحـة�تاريخيـة،��73؛�الصومعيالتادلي،�المعـزى،�ص.�131-130التشوف،�ص.-84
الـدخول:��تاريخ�،��2014الرسمي�للمديرية�اإلقليمية�لوزارة�الشباب�و�الرياضـة�بسـيدي�بنـور���

ــرابط:�15/07/2020�،23:00 الـــــــــــــــــــــــــــــــ
-03-22-10-http://delegation.mjs.gov.ma/sidibennour/index.php/journ/2013

22-49.�
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الجزائر،�كان�زاوية�من�ضمن�خمسين�زاوية�أخرى�كانت�منتشـرة�فـي�فحـص����
وبقيت�مقولة�كانت�تردد�قديما�في�العاصمة،�تعكس�تـأثير�الـولي�علـى����85المدينة،

ياسيدي�بنـور��هي:�سكان�العاصمة�من�مالكية�وحنفية،�وتعكس�ارتباطه�بالبحر،�و
ثـم��.�ال�تركيـا��طنجـة��من�ياداير�بيك�سبع�بحور�يالي�تزورك�المالكية�والحانفية

ارتبط�المكان�بوجود�قطعة�أرض�خاصة�بالمزابيين،�اشتروها�أثناء�فترة�االحـتالل��
ومن�الصعب�الجزم�بوجود�عالقة�بين�هذا�االسم�واسـم��86الفرنسي،�جعلوها�مقبرة.

لكنه�يبقى�احتمال،�كما�ذكر�الشيخ�القرادي.�وعلـى���قصر�بنورة�في�والية�غرداية،
الرغم�من�كون�االسم�يبدو�هامشيا�في�خريطة�األسماء�بالعاصمة،�فقد�تم�منحه�إلى�

��87أحد�األحياء�الجديدة�فيها.
من�مفهوم�انثروبونيمي�يعبر�عن�قبيلـة،�أو���-في�الغالب–لقد�انطلق�لفظ�بنورة�

حيز�جغرافي�كان�يضم�القصر�فقـط��عن�شخص،�إلى�مفهوم�طوبونيمي�يعبر�عن�
ثم�توسع�إلى�بلدية�ودائرة،�وإذا�به�يتفرع�منه�مفهـوم�انثروبـونيمي�آخـر�هـي�����
مجموعة�محدودة�من�العائالت�التي�أصبح�لقبها�"بنورة"�وهي�تسكن�قصري�بنـورة��
وبني�يسقن،�ومستبعد�أن�يكون�للقب�عالقة�مع�العمـق�التـاريخي�السـم�القصـر�����

تعبر�عن�مجرد�اختيارٍ�للقب�عائلي�يعبر�عن�ارتباط�بالمكان�والمرجح�أن�الظاهرة�

                                                           
�مدور�محمد،�...هي�معالم�بقيت�صامدة�تصارع�مد�الـزوال،�جريـدة�الحـوار�الجزائريـة�����-85
23/02/2013��،��

86 - Ouzidane- Dalila Kameche, Alger à l’époque ottomane (XVIe-XIXe 
siècles). Ses trois principaux aqueducs suburbains qui desservent en eau 
fontaines, abreuvoirs et lavoirs, CDHTE-Cnam, p.15 

تم�منح�هذا�االسم�ألحد�األحياء�الجديدة�في�بلدية�معالمة�بالمدينة�الجديدة�سيدي�عبد�اهللا.�عـن���-87
يوميات�هذا�الحي،�انظر:�حي�سيدي�بنور�بالمعالمة..�حياه�بدائية�في�المدينـة�الجديـدة���جانب�من�

ــومي،���� ــروق�اليـ ــدة�الشـ ــد�اهللا،�جريـ ــيدي�عبـ ــرابط:�12/01/2017سـ ،�الـ
-https://www.echoroukonline.com/%D8%AD%D9%8A��:ــدخول ــاريخ�الـ ،�تـ
��17:00،�الساعة:�17/07/2020
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في�فترة�االحتالل�الفرنسي�عندما�شـرعت�السـلطات�االسـتعمارية�فـي�إلـزام������
��88الجزائريين�بقانون�األلقاب�العائلية.

��المصدر��موقعه��طبيعته��االسم
ــة���طوبونيم�(اسم�القصر)��بنورة واليـ

��غرداية
��17حاج�اسعيد/

�بنورة���م�(لقب�عائلي)انثروبوني��بنورة في
وبنـــي�

��يزقن

��

نورــس���انثروبونيم�(سكان�القصر)��آتْ�ب //�نف
��الموقع

��17حاج�اسعيد/

ــه���انثروبونيم�(اسم�امرأة)��نورة //�نفس
��الموقع

��22-21اطفيش/

ــيدي� س
نّورب��

ــة���Hagiotoponyme(ضريح)األجيوتوبونيم مدينـ
��الجزائر

�القرادي/

ــيدي� س
��بنّور

-130التشوف/��المغرب��//
131��

ــيدي� س
��بنّور

ــد���تونس��// الرائــــ
��609الرسمي/

ــيدي� س
��بنّور

�تـاجوراء.����ليبيا��Hydronymeدرونيمياإل(واد) بلدية
��الموقع

��ـنڤَبني�يسـ
م،�على�أنقاض�قصور�صغيرة�منـدثرة��1321هـ/720تأسس�هذا�القصر�سنة�

كانت�تحيط�بموقعه،�ويبدو�اسم�هذا�القصر�محافظا�على�شـكل�حروفـه،�إالّ�مـن����

                                                           
��انظر:�حاج�عيسى�إلياس،�نظام�األلقاب�العائلية�في�منطقة�غرداية.�-88
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العربيـة��بعض�التحوير�الذي�فرضه�التراكم�الزمني�وتداخل�األلسنة�وتأثير�اللغـة��
ودخول�حـرف���على�اللسان�الزناتي،�كدخول�حرف�السين�وتعويضه�حرف�الزاي،

)،�وسكانها�ومن�حولهم�من�الزنـاتيين،�ينطقونهـا�"آت���ڨالجيم�وتعويضه�حرف�(
ـن،�أو�بني�يزڤَـن.�فاالسـم�علـى���ڤَازجن"،�وهي�تكتب�بني�يسجن،�أو�بني�يسـ

مستوى�الرسم�ال�يمثل�تعارضا،�ماعدا�روايةً�ظلـت�حبيسـة�المسـتوى�الشـفوي�����
��89.القصصي

��المقاربة�المصدرية
الحاضرة�والمؤثرة�حول�أصل�التسمية،�أنها�تعود�لفرع�من�فروع��من�التأويالت

بنـو���قبيلة�زناتة،�وقد�ورد�عند�مؤرخ�الدولة�الزيانية�أن�من�فروع�بني�عبد�الواد،
وكان�بنو�مطهر�هؤالء�رفقة�بنو�راشد�ممن��90مطهر�بن�يمل�بن�يزجن�بن�القاسم.

ثم�ظهـر�االسـم�خـالل����91نازع�يغمراسن�بن�زيان�الملك�بتلمسان،�ولكنهم�فشلوا.
في�إقلـيم�الريـف���العصر�الوسيط،�للداللة�على�قرى�في�المغرب�األقصى،�واحدة�

ثم�كتبتهـا�إحـدى���92تدعى�أسجن�أو�أزجن�أو�آزجن�أو�آزاجن،من�وزان��قرببال

                                                           
محتوى�القصة�أن�اللّفظة�مكونة�من�طرفين�"ابني"�و"اسكن"،�أي�لمن�شاء�أن�يبني�ويسكن�في��-89

وهـي���هذا�الموقع،�وهي�أطروحة�ال�تحظى�بقبول�سكان�القصر،�وال�تؤيدها�القرائن�التاريخيـة،�
حسب�أحد�الباحثين�المنتمين�لبلدة�بني�يزڤـن�"مجرد�عملية�تعريـب�معنّـف�للكلمـة�اسـتجابة�����
اليديولوجية�سياسية�سادت�في�لحظة�من�تاريخ�الجزائر�تحت�مظلّة�(القومية�العربية)�مست�العديد�
ع�من�األسماء�األمازيغية."�أنظر:�خواجه�عبد�العزيز،�قراءات�في�المجتمع�الجزائـري.�مجمـو��

��م،�ص.2017انثربولوجية،�نور�للنشر،�ألمانيا،�-مقاربات�سوسيو
�ـِين�عند�أخيه،�عبد�الرحمن�ابن�خلـدون�گ؛�وجاء�بلفظ�يز190ابن�خلدون،�بغية�الرواد،�ص.-90

��98،�ص.7العبر،�ج
��200�،205ابن�خلدون،�بغية�الرواد،�ص.�-91
�را:�عبد�الوهاب�بنمنصورم،�بروض�القرطاس�،�األنيس�المطربالفاسي.�علي�ابن�أبي�زرع�-92

؛�ابن�الوزان�الزياتي،�وصـف��506ص.،�2�،1999المملكة�المغربية،�ط-الطبعة�الملكية،�الرباط
��307-306افريقيا،�ص.
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كتب�النوازل�المغربية�"إزجن"�ووصفتها�بأنها�قرية�عظيمة�تجـوز�فيهـا�صـالة����
أما�عـن�بـدايات���94لقرية�قرب�مراكش،�وظهر�نفس�اللفظ�(أزجن)�كاسم93الجمعة.

��القصر�في�المصادر،�فقد�تأخر�إلى�حـدود�القـرن�العاشـر�هجـري����ظهور�اسم�
،�من�خالل�مجموعة�من�األعالم�الفقهاء�والنساخ،�جاء�ذكرهم�السادس�عشر�ميالدي

��بلفظ�"اليسجني"
��المقاربة�اللغوية

ن�القصـور��تشكل�آت�اسجن�رفقة�آت�بنور�وآت�امليشت،�ثالثة�حاالت�من�بـي�
السبعة،�أين�يبدأ�النطق�بـ:�"آت"�للداللة�على�اسم�القصر،�على�خـالف�القصـور���
��األربعة�األخرى�التي�ال�نجد�فيها�هذه�الخاصـية�(تجنينـت،�تغردايـت،�لقـرارة����
بريان).�لكن�في�حال�التعبير�عن�سكان�القصور،�يجعل�لفظ�"آت"�في�بداية�الكلمـة��

ت،�آت�لقرارة،�آت�بريان.�ومعروف�أن�لفظ�فيكون�النطق:�آت�تجنينت،�آت�تغرداي
آت�هو�لفظ�امازيغي�نجده�خاصة�عند�القبائل�الزناتية،�وهي�صيغة�مختصرة�آليت�
المعروف�في�الشمال�االفريقي،�والكلمة�قد�تعني�االنتساب�إلـى�أسـرة�وعشـيرة����

��95معينة،�كما�قد�تفيد�االنتساب�الجغرافي�إلى�مكان�معين.
لمتطابقة�والمشابهة�السم�"بني�يسـقن"،�بمـدلوالتها���وفيما�يلي،�مختلف�الصيغ�ا
��.الطوبونيمية�واالنثروبونيمية

��

                                                           
ذكرت�المدينة�في�سياق�سؤال�عن�صالة�الجمعة.�انظر:�الوزاني.�أبي�عيسى�سيدي�مهـدي���-93
محمد�السيد�عثمـان،�دار�الكتـب���،�تح:�1م)،�النوازل�الجديدة�الكبرى،�ج1923هـ/��1342(ت.

��695م،�ص.2014العلمية،�لبنان،�
استمر�اللفظ�مع�شخصية�فقهية�من�هذه�المدينة�تدعى:�أبو�عبد�اهللا�محمد�بن�الحسن�الجنـوي���-94
�،�دار�العلم�للماليين6م).�انظر:�الزركلي.�خير�الدين،�األعالم.�قاموس�تراجم،�ج1723-1786(

��92،�ص.م15�،2002لبنان،�ط
��25،�ص.1المصطلحات�االمازيغية،�ج،�مام�محمدح�-95
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اســـــم�
��الطوبونيم

��صدرالم��الموقع��طبيعة�الطوبونيم

نجسالرسالة�الشافية/��والية�غرداية��طوبونيم�(قصر)��آتْ�ا��
نجطوبونيم+انثروبـــونيم���96َأز

��)قرية�وقبيلة(
�مـراكش.�� قرب

��المغرب
��92الزركلي/

ــ جن.�َأســ
نج97آز��

ــرب�وزان.���مدينة قـ
��المغرب

�افريقيا/ -306وصف
307��

بنـــــي�
��ـنڤَمسـ

ــكنت����انثروبونيم�(اسم�قبيلة) ــة�س قبيل
ــل�� ــران�قب وه

��هـ298

��2/738البكري/ج

�إز
َ
��

ْ
قبيلــة�انتشــرت���انثروبونيم�(قبيلة�بربرية)��ـ���ْا
	ـ�ـ�

��جنوب�قسنطينة
��19حاج�اسعيد/

يــزجن�بــن�
��القاسم

ع�قبيلـة��وفرمن���شخص)انثروبونيم�(
��بني�عبد�الواد

��190بغية�الرواد/

��مليكَة:��
اسم�هذا�القصر�كبقية�القصور�األخرى،�له�نطق�مزدوج،�واحد�محلّي�هـو�"آتْ��
مليشَتْ"،�وآخر�هو�"مليكَةْ"�يحمل�بعض�التحوير�وهو�االسم�اإلداري�الحالي�للقصر�

حـث�عـن�التراكمـات����وما�يحيط�به�من�توسع�عمراني.�والجدلية�تكمن�فـي�الب�
��التاريخية�ِلكال�االسمين.

                                                           
��92،�ص.6ج،�الزركلي،�األعالم�-96
،�مادة:�أسجن،�موقع�ويكيبيديا،�تـاريخ��307-306ابن�الوزان�الزياتي،�وصف�افريقيا،�ص.�-97

��،�الرابط:�22:45،�الساعة:�21/06/2020الدخول:�
.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AC%D9%86��
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�ْ�,َ�ِ�  آْت�ْ�

من�بين�التأويالت�المقدمة�في�أصل�التسمية،�أنها�تنطق�محليا�بلفظ�"آتْ�مليشَتْ"�
تعود�السم�قبيلة�مليكش،�وهي�من�القبائل�الزناتية�التي�ذكرتها�العديد�من�المصـادر��

كمجموعة�فة،�فمنهم�من�ذكرها�التاريخية�في�العصر�الوسيط،�لكن�في�سياقات�مختل
زناتة:�"بنو�عبـد�الـواد،�وبنـو�مـرين،�ومغـراوة،�وتـوجين��������قبلية�متفرعة�عن

وبرز�دورها�أثناء�حكم�الزيانيين�كقبيلة�زناتية�معارضة،�مثلهـا�مثـل���98ومليكش."
وعند�عبد�الرحمن�ابن�خلدون�أن�مليكش�قبيلة�صنهاجية�أو�99مغراوة�وبنو�توجين.
على�سهل�متيجة�وعلى�قبيلة�الثعالبة،�مستقلة�عـن�حكـم����زواوية�فرضت�الجباية

واسـتمرت�حاضـرة����100الحفصيين�والزيانيين،�ثم�انحصر�دورها�لصالح�الثعالبة،
حيث�ظهرت�بلفظ�"عرش�بني�مليكش"�في�موقع�قريب�من�بجاية،�وكان�له�دور�في�

�م،�عندما�اختار�محمد�بن�لمجد�بن�عبد�المالك،�المدعو�الشـريف�بوبغلـة��19القرن�
��)،�هذا�العرش�ليكون�مركزا�لتحركاته�ضد�الفرنسيين1820-1854(

��المصدر��موقعه��طبيعته��االسم
��تاريخ�بني�مزاب/��والية�غرداية��قصر��آت�مليشت

��الرسالة�الشافية/��//��//��مليكة
�بني���انثروبونيم�(قبيلة)��بني�مليكش �قبيلة �فروع أحد

��عبد�الواد
��181بغية�الرواد/

����م19قرب�بجاية.�القرن��رش)انثروبونيم�(ع��بني�مليكش
�8���  

�واستأثر�هـذا�القصـر��ظهر�اسم�مليكة�ضمن�اتفاقيات�المجالس�العامة�لمزاب،�
مجالس�الشيخ�أبي�مهـدي���دون�أسماء�القصور�األخرى�في�اجتماعات�وجود�اسمهب

ربما�لكون�مقر�مجلسي�أبي�مهدي�عيسـى�وعبـد�الـرحمن�����عيسى�بن�إسماعيل،
                                                           

��181بغية�الرواد،�ص.�،ابن�خلدون�-98
��213ابن�خلدون،�بغية�الرواد،�ص.�-99
����.7/135�،183.�ج6/84�،168ابن�خلدون،�العبر،�ج�-100
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ا�جاء�م)،�مم1568هـ/975في�سنة�(نص�اتفاق�منها�الكرثي�يقعان�ضمن�مجالها.�
فيه:�"وحضر�في�المجلس�المذكور�من�أهل�مليكة�طلبة�وعوام�وكثيـر�مـن�كـل����

��101قصر"
��خاتمة

�بناء�على�هذه�المحاولة�الطوبونيمية،�يمكن�تلخيص�واستنتاج�ما�يلي:
• مانثروبونيميا�(اسم�قبيلة:�بني�مصاب)،�ثم�انسحب��كان�يحمل�مدلوالً�صاب

�وتـارة�للجبل�(جبال�بنـي�مصـعب)����فنسب�تارةاالسم�على�الطوبونيم�(المكان)،�
تحوير�لكلمة�مصاب،�باسـتبدال�األلـف���أما�"مصعب"�فهو�للوادي�(وادي�مزاب).�

�.بالعين؛�إذ�المعروف�أن�حرف�العيم�ليس�أصيال�في�اللسان�البربري
طقـة��من�الواضح�أن�التعامل�األقدم�من�طرف�المصادر�مع�طوبـونيم�المن� -

اكتفى�بالوصف�العام،�وتعامل�مع�سكان�المنطقة�ككتلة�واحدة،�دون�االهتمام�لمسألة�
سواء�عند�كتاب�السير�والتـراجم،�أم�عنـد�كتـاب�الجغرافيـة�����القصور�وأسمائها،�

�الوصفية؛��
مـن�الثـراء���التراكمات�الطوبونيمية�في�والية�غردايـة�مسـتويات���تحمل� -

على�النطـق���حافظاألول�تم�وفق�مستويين،�التاريخي،�فكان�تعامل�ساكنة�القصور�ي
الثاني:�التحوير�اللفظي�بما�يتوافـق�والنطـق����ة.مجموعالضمن��سم�المكانالقدم�األ

�العربي�لألسماء�مع�اآلخر.�ومن�أهم�األمثلة:
�؛ضمن�المجموعة:�تجنينت�/�مع�اآلخر:�العطف •
�؛ضمن�المجموعة:�آت�بنور�/�مع�اآلخر:�بنورة •
�؛/�مع�اآلخر:�بني�يسقنضمن�المجموعة:�آت�اسجن� •

                                                           
م،�انظر:�بعمارة�عيسى،�اتفاقيـات��1643هـ/�1052كذلك�ذكرت�لوحدها�في�اجتماع�سنة��-101

��36المجالس�العامة�لمزاب،�ص.
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�؛ضمن�المجموعة:�تغردايت�/�مع�اآلخر:�غرداية •
�؛ضمن�المجموعة:�آت�امليشت�/�مع�اآلخر:�مليكة •
مثلما�توجد�الكثير�من�الكلمات�العربية�التي�تأمزغت،�فإنه�توجـد�بالمقابـل��� -

العديد�من�الكلمات�االمازيغية�التي�تعربت�(شكالً�وداللة)،�وفي�هذا�السياق�وضحنا�
طور�كلمة�"تَغَردايتْ"�إلى�غَردايةْ،�كما�تطورت�في�زمن�سابق�مدينة�تَرودانْتْ�إلى�ت

�ردانَةْ؛
لم�ينجو�مفهوم�"غرداية"�من�التأويل�القصصي�مثلها�مثل�الكثير�من�المـدن�� -

عندما�يعجز�الرواة�عن�إيجاد�اسم�واقعي�وعلمي�وعن�البحث�في�اللسـان�المحلّـي���
عة�جغرافية�ضيقة�بثالثة�نسوة�أطلقت�أسمائهن�علـى��فكانت�النتيجة�أن�أغرقت�رق

ثالثة�قصور�(داية،�نورة،�مليكة)،�في�منحى�بتعـارض�مـع�السـياق�التـاريخي�����
للمنطقة،�الزناتي�والهاللي�على�السواء؛�إذ�لم�نعتد�حضور�هذه�الرمزيـة�النسـوية���

�على�مجتمعات�ذكورية�بامتياز؛
ال�زال�يحفظ�نماذج�أمازيغيـة��يمثل�المغرب�األقصى�بيئة�احتياطية،�وخزانا� -

أصيلة،�متطابقة�وشبيهة�ألسماء�المواقع�في�والية�غرداية،�وفي�غيرها�من�واليات�
��الجزائر،�ويعود�السبب�في�تقديرنا،�إلى�كون�المغرب�بموقعه�الجغرافـي�القصـي��
كان�أقّل�تأثرا�من�موجة�تعريب�المكان،�كما�أن�تشابه�تضاريس�المغربين�األوسـط��

�تفسيره�الموضوعي�في�تطابق�األسماء؛���واالقصى�له
تمثل�مصادر�تاريخ�المغرب�خالل�العصر�الوسيط�خلفية�تاريخية�ال�يستغنى� -

�؛عنها�في�االستدالل�على�أصالة�نماذج�األسماء�الموجودة�في�البحث
إن�ما�يفسر�انتشار�األلفاظ�المعربة،�وبقاء�األلفاظ�األصلية�علـى�مسـتوى��� -

داة�الحاملة�لأللفاظ�هي�اللغة�العربية،�وبالتالي�فإن�الحمـل��المنطوق�المحلّي،�أن�األ
�؛يكون�بما�يتوافق�مع�المنطوق�العربي
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،�أنهـم�تعـاملوا�بعصـبية�أو����االسالمي�لم�يثبت�في�تاريخ�البربر�منذ�الفتح -
فيه�بتلقائية�شديدة؛�لذا�ال�يوجد�ما�يدعو�إلـى���أسهمواحساسية�مع�مبدأ�التعريب،�بل�

الهدف�انجاز�بحث�علمي�بمواصفات��غير�علمية.�ويبقىلقات�تبني�بحث�علمي�بمنط
�؛التاريخية�كما�كانت�الطوبونيميةمنهجية،�يروم�نقل�

إن�الكم�المعتبر�من�األلفاظ�المنتشرة�في�الفضاء�المغاربي،�والمتطابقة�جزئيا� -
أو�كليا�مع�أسماء�المواقع�في�والية�غرداية،�دليل�على�أصالة�األسـماء�فـي�هـذه����

ما�ثبت�أنها�تمتد�إلى�فترة�التاريخ�الوسيط.�والموضوع�يحتاج�إلى�نَفَـسٍ��الوالية،�ك
َأطْول�واستيعاب�أفضل�لمرحلة�ما�قبل�الفتح،�مما�قد�يتيح�الوصـول�إلـى�جـذور����

�وبدايات�هذه�األلفاظ؛
البحث�الطوبونيمي�يفرض�استدعاء�مختلف�اللغات�التـي�مـرت�بالمنطقـة���� -

غرداية،�نرجح�أنها�عرفت�مرحلة�طويلة�مـن��المراد�البحث�عنها،�وفي�حالة�والية�
االستقرار�الطوبونيمي،�البتعادها�عن�مجاالت�استقبال�التأثيرات�األجنبية،�خـالف��
المناطق�التلية،�لذلك�يبدو�أن�االعتماد�على�اللسانين�العربي�والبربري�كاف�وكفيـل��

�بالوصول�إلى�استنتاجات�مقنعة؛
بر�من�تلقاء�أنفسهم�بعـد�الفـتح�العربـي����ان�القطيعة�اللغوية�التي�طبقها�البر -

بربري،�ليكـون�أكثـر�مالئمـة�مـع�����-اإلسالمي،�كان�له�تأثيره�في�تحوير�بربري
�مخارج�الصوت�العربي.

يؤسس�هذا�النوع�من�البحث�لمبدأ�التراكمية�التـي�تشـترك�فيهـا�األبعـاد����� -
ف�البربرية�واإلسالمية�والعربية،�بنسب�متفاوتة،�حسب�تاريخ�كل�منطقة،�وظـرو�

التأثير�والتأثر.�وإن�النماذج�التي�بحثنا�فيها�يطغى�عليها�البعد�البربري�أكثر،�مـع��
��تغليفها�بتحويرات�تساعد�على�النطق�العربي؛



#ا	��س�ا,+�ج�()'&%  .#أ #

 

  
294 

 

  


در�وا���ا:9����ا�
م)،�وصف�افريقيا�الشـمالية�والصـحراوية.���1154هـ/548اإلدريسي.�الشريف�(نحو�-

تنـى�بتصـحيحه�ونشـره�هنـري�����مأخوذ�من�كتاب�نزهة�المشتاق�في�اختراق�اآلفاق،�اع
��.م1957هـ/1376بيريس،�الجزائر،�

:�محمـد�حمـام،�المعهـد����رأشماخي�إبراهيم�اوسليمان،�قصور�ومسالك�جبال�نفوسة،�تع-
��.م2004الملكي�للثقافة�األمازيغية،�المملكة�المغربية،�

اطفيش.�امحمد�بن�يوسف،�الرسالة�الشافية�في�بعض�التواريخ،�طبعة�حجرية،�طبعهـا��-
��.م1881هـ/1299ج�بكير�بن�الحاج�قاسم�بن�الشيخ�بلحاج�القراري،�الحا
م)،�الرسالة�الشافية،�تح:�فاطمة�الزهـراء�صـغير���1914اطفيش.�امحمد�بن�يوسف(ت.-

أطروحة�دكتوراه�علوم�في�تحقيق�المخطوطات،�كلية�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية،�جامعة�
��.م2019-2018تلمسان،�الجزائر،�-أبي�بكر�بلقايد

أفّا�عمر،�مسألة�النقود�في�تاريخ�المغرب�في�القرن�التاسع�عشر،�كلية�اآلداب�والعلـوم��-
��.م1988اإلنسانية�بأكادير،�المملكة�المغربية،�

��م.1�،1973مصر،�ط-أنيس�منصور،�غريب�في�بالد�غريبة،�دار�الشروق،�القاهرة-
د�بـن�يوسـف���الباروني.�يوسف�بن�امحمد،�جزيرة�جربة�في�موكب�التاريخ،�تح:�سعي-

��.م1998تونس،�-الباروني،�جربة
البركة�محمد�وآخرون،�الطوبونيميا�بالغرب�اإلسالمي،�أو�ضـبط�األعـالم�الجغرافيـة����-

��.م2012مقدمات�في�الفهم�والمنهج�والعالئق،�افريقيا�الشرق،�المملكة�المغربية،�
لشـهاب��م،�دار�ا1928-1405بعمارة�عيسى�(تقديم)،�اتفاقيات�المجالس�العامة�لمزاب�-
��.م1983-1982الجزائر،�-باتنة
من�الفتح�العربي�حتى�اليوم،�تر:�بدوي�-بل�ألفرد،�الفرق�اإلسالمية�في�الشمال�االفريقي-

��.م3�،1987لبنان:�دار�الغرب�اإلسالمي،�ط-عبد�الرحمن،�بيروت
بوزيدة�عبد�الرحمن،�قاموس�األساطير�الجزائريـة،�المركـز�الـوطني�للبحـث�فـي������-

��.م2005جتماعية�والثقافية،�الجزائر،�االنثربولوجيا�اال
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م)،�نتيجة�األفكار�في�تعليق�1773هـ/�1187الجربي.�عمرو�بن�رمضان�(ت.�التالتي-
�19و،�تاريخ�النسخ�191ظ�إلى�19عقيدة�األبرار،�الثاني�واألخير�في�المخطوط،�وهو�من�

��.م،�مكتبة�دار�التالميذ،�غرداية،�الجزائر1767هـ/�1180ذي�الحجة�
جزري.�محمد�بن�محمد،�تحفة�اإلخوان�في�الخلف�بين�الشاطبية�والعنـوان،�تـح:���ابن�ال-

�خالد�حسن�أبو�الجود،�مجلة�معهد�اإلمام�الشاطبي�للدراسـات�القرآنيـة،�العـدد�الثالـث����
��.هـ1428
الجميلي.�عامر�عبد�اهللا،�اصول�اسماء�بعض�المدن�والمواضع�الجغرافية�القديمة�عنـد��-

��.واألصل�اللغوي،�كلية�اآلثار،�جامعة�الموصل�ياقوت�الحموي�بين�االسطورة
��.4�،2017الجزائر،�ط-حاج�سعيد�يوسف،�تاريخ�بني�مزاب،�المطبعة�العربية،�غرداية-
�10و��9(القـرنين��في�،رالجزائ-واديمزاب�منطقة�في�النسخ�حركةحاج�محمد�عيسى،�-

ـ��16-15هـ/ ة�م)،�ورشة�عمل�حول�المخطوطات�االباضية�وثقافة�المخطوطـات،�جامع
��.2019أفريل��6-5األخوين،�افران،�المغرب،�

م)،�اإلحكام�في�أصول�األحكام�1063هـ/456ابن�حزم.�أبي�محمد�علي�بن�أحمد�(ت.-
لبنـان��-،�تح:�أحمـد�محمـد�شـاكر،�منشـورات�دار�اآلفـاق�الجديـدة،�بيـروت�������1ج

��م.1983هـ/1403
حياتـه�وشـعره���الحسيني.�راشد�بن�حمد�بن�هاشل،�اللَّواح�الخروصي�سالم�بن�غسان.�-
�1األردن،�ط-هـ)�دراسة�موضوعية�وفنية،�مجمع�اللغة�العربيـة،�عمـان��895-981(

��.م1996هـ/1417
حمام�محمد�(إشراف)،�المصطلحات�االمازيغيـة�فـي�تـاريخ�المغـرب�وحضـارته������-
��.المملكة�المغربية-المعهد�الملكي�للثقافة�األمازيغية،�الرباط�)،2006(2)/ج2004(1ج
لعمارة�التقليدية�بالجزائر.�قصر�تاجموت،�الفيصل.�مجلـة�ثقافيـة���حمالوي�علي،�من�ا-

��م.2002/جانفي2001،�ديسمبر304شهرية،�العدد�
م)،�كتاب�صورة�األرض،�طبعة�977هـ/367ابن�حوقل�النصيبي.�أبي�القاسم�(ت.�بعد�-

��.2�،1939ليدن،�(د.م)،�ط
تح:�عبد�،�عبد�الواد�في�ذكر�الملوك�من�بني�،�بغية�الرواد.�أبي�زكرياء�يحيبن�خلدونا-

��2007الحميد�حاجيات،�وزارة�الثقافة،�الجزائر،�
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ضبط�خليل�شحادة،�مراجعة�سهيل�زكّـار���،تاريخ�ابن�خلدون،�.�عبد�الرحمنابن�خلدون-
��.7�،2001/ج6لبنان،�ج-دار�الفكر،�بيروت

-خواجه�عبد�العزيز،�قراءات�في�المجتمع�الجزائـري.�مجمـوع�مقاربـات�سوسـيو����-
��م2017نور�للنشر،�ألمانيا،�انثربولوجية،�

هـ)،�طبقات�المشايخ�بـالمغرب،�تـح:���670.�أبو�العباس�أحمد�بن�سعيد�(ت.الدرجيني-
��.3�،2016إبراهيم�طالي،�مكتبة�الضامري�للنشر�والتوزيع،�سلطنة�عمان،�ط

:�إحـداث��583،�أمر�عـدد��32،�العدد�128الرائد�الرسمي�للجمهورية�التونسية،�السنة�-
��.1985أفريل��8من�والية�المنستير،�مؤرخ�بلدية�سيدي�بنور�

مـرا:�عبـد�الوهـاب����،�بروض�القرطاس�،�األنيس�المطربالفاسي.�علي�ابن�أبي�زرع-
��.2�،1999المملكة�المغربية،�ط-بنمنصور،�الطبعة�الملكية،�الرباط

أبي�زرعة.�عبد�الرحمن�بن�زنجلة،�حجة�القراءات،�تح:�سـعيد�األفغـاني،�مؤسسـة����-
��م5�،1997طالرسالة،�لبنان،�

�15،�دار�العلـم�للماليـين،�لبنـان،�ط���6الزركلي.�خير�الدين،�األعالم.�قاموس�تراجم،�ج
��.م2002
سير�األئمة�وأخبارهم،�تـح:�إسـماعيل����،هـ)470.�يحي�بن�أبي�بكر�(ت.أبو�زكرياء-

��.2�،1982العربي،�لبنان،�ط
ف�إلـى��م)،�التشو1220هـ/617ابن�الزيات.�أبي�يعقوب�يوسف�بن�يحي�التادلي�(ت.-

رجال�التصوف�وأخبار�أبي�العباس�السبتي،�تح:�أحمد�التوفيق،�منشـورات�كليـة�اآلداب���
��.م4�،2014أكدال،�المملكة�المغربية،�ط-والعلوم�اإلنسانية�بالرباط،�جاعة�محمد�الخامس

ساعد�خديجة،�الطبونيميا�األمازيغية.�أسماء�وأماكن�مـن�األوراس،�دار�النشـر�أنـزار����-
��م2017الجزائر،�

م)،�المعسول�في�اإللغيـين�وأسـاتذتهم�وتالمـذتهم����1963لسوسي.�محمد�المختار�(ت.ا-
�م2014،�لبنان،�1،�دار�الكتب�العلمية،�ط6)،�ج21-1وأصدقائهم�(

��شفيق�محمد،�أربعة�وأربعون�درسا�في�اللغة�األمازيغيـة�(نحـو�وصـرف�واشـتقاق)����-
��م1990مؤسسة�تاوالت،�(د.م)،�




���ا	�ا����������دا������ذ��–ا	��ا���ت�ا	��ر��ّ���	���������!و����
 

  
297 

 

  

مجال�توارد�بين�األمازيغية�والعربية،�أكاديمية�المملكـة��شفيق�محمد،�الدارجة�المغربية�-
��م1999المغربية،�الرباط،�

-1695هــ/�1117-1107الشويهد.�عبد�اهللا�بن�محمد،�أسـواق�مدينـة�الجزائـر�(���-
ــان،�ط�1705 ــالمي،�لبن ــرب�اإلس ــعيدوني،�دار�الغ ــدين�س ــر�ال ــح:�ناص �1م)،�ت
��م2006هـ/1427
كتاب�المعزى�في�مناقب�الشـيخ�أبـي����م)1604هـ/1013الصومعي.�أحمد�التادلي،�(-

الجاوي،�منشورات�كلية�اآلداب�والعلوم�اإلنسانية،�جامعـة�ابـن�زهـر�����علىيعزى،�تح:�
��.م1996ـادير،�المملكة�المغربية،�گأ
عبد�السالم�إبراهيم�وعبد�السالم�بكير،�الوجيز�في�قواعد�الكتابة�والنحو�للغة�األمازيغيـة��-

��.م1996هـ/1417ة،�الجزائر،�،�المطبعة�العربي1"المزابية"،�ج
م)،�"ما�روضة�بـات�سـاريها�يباكرهـا"����1573هـ/981العماني.�سالم�بن�غسان�(ت.-

-،�العطف565و،�مكتبة�البكري،�رقم�160ظ�إلى�157مخطوط:�الرابع�ضمن�مجموع،�
��.الحسيني.�راشد�بن�حمد�بن�هاشل.�غرداية،�الجزائر

هـ)�دراسة�موضـوعية��981-895ه�(اللَّواح�الخروصي�سالم�بن�غسان.�حياته�وشعر-
��.م1996هـ/1�،1417األردن،�ط-وفنية،�مجمع�اللغة�العربية،�عمان

�27،�مجلة�التفاهم،�عـدد��العربیة�مدن�مفقودة�في�األساطیرعمرو�عبد�العزيز�منير،�-
��).8-1م،�(ص�ص:�2009سلطنة�عمان،�

راف�وعادات�أع،�رسالة�في�بعض�م)1989القرادي.�إبراهيم�بن�يحي�الحاج�أيوب�(ت.-
-غردايـة�-وادي�مزاب،�تح:�يحي�بن�بهون�حاج�امحمد،�نشر�جمعية�النهضة،�العطـف�

��2009الجزائر،�
قزريط�سليمان،�المنشآت�الدفاعية�بقصر�بنورة�(منطقة�واد�مزاب)�دراسة�أثرية،�مذكرة�-

ـ� ة�مقدمة�لنيل�شهادة�الماستر�في�علوم�اآلثار�اإلسالمية،�كلية�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعي
��.2018/2019الجزائر،�-جامعة�أبو�بكر�بلقايد،�تلمسان

كراوزة.�غوتلوبآدولف،�الدواخل�الليبية�في�مجموعة�دراسات�للرحالة�األلماني،�عمـاد��-
��م1�،1998الدين�غانم،�منشورات�مركز�جهاد�الليبيين�للدراسات�التاريخية،�ليبيا،�ط
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ية�المغربية�للتأليف�والترجمة�تر:�محمد�حجي�وآخرون،�الجمعكربخالمارمول،�افريقيا،�-
��.1جم،�1984والنشر،�المملكة�المغربية،�

كعباش.�محمد�إبراهيم�سعيد،�العطف:�تاجنينت.�أم�القرى�الميزابية�في�ذكراها�األلفيـة��-
��.1996الجزائر،�-غرداية-طبع�ونشر:�جمعية�ألفية�العطف

��2�،2003المغربية،�ط�المملكة-البربر،�النجاح�الجديدة،�الدار�البيضاءالكعاك�عثمان،�-
كنطابلي�عبد�اهللا�بن�محمد،�حول�فرية�مدن�جزائرية�أقيمت�على�قصص�حـب،�تـح:���-

��.م1990الجزائر،�-باباعمي�محمد�بن�موسى،�نشر�جمعية�التراث،�القرارة
لواتي�فاطمة،�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�ضمن�كتاب:�مالمـح��-

ن�خالل�الواقع�اللغوي�األنوماستيكيا�لطوبونيمي�فـي�مجتمـع���وحدة�المجتمع�الجزائري�م
م،�(ص�2018المعرفة�(أعمال�ملتقى)،�منشورات�المجلس�األعلى�للغة�العربية،�الجزائر،�

��)80-55ص:�
مجهول،�ذكر�أسماء�بعض�شيوخ�الوهبية،�طبعة�حجرية،�مكتبـة�اروان�"دار�التالميـذ"���-

��الجزائر-غرداية-العطف
تح:�الحاج�سليمان�بن�إبراهيم��،في�أخبار�وروايات�أهل�الدعوة�قاتالمعلكتاب�مجهول،�-

��1�،2009بابزبز،�وزارة�التراث�والثقافة،�سلطنة�عمان،�ط
مدور�محمد،�...هي�معالم�بقيت�صامدة�تصارع�مد�الزوال،�جريدة�الحوار�الجزائريـة��-
23/02/2013��
الكويـت�الوطنيـة���المديرس.�جاسم�محمد،�أطلس�أصناف�التمور�في�الخلـيج،�مكتبـة���-

��4�،2010الكويت،�ط
ناصر�بالحاج،�تراجع�المذهب�اإلباضي�بوادي�أريغ�من�خالل�"أجوبة�علماء�الجزيـرة��-

والجبل�على�أسئلة�الشيخ�أبي�العباس�أحمد�التماسيني"،�مجلة�العلوم�اإلنسانية�واالجتماعية�
��.م2015،�سبتمبر�20العدد

سى�بن�عامر�النفوسي�ألرجوزة�أبـي��شرح�أبي�عمران�موالنفوسي.�أبي�عمران�موسى،�
��األول�ضـمن�مجمـوع��مخطوط:�يحي�زكرياء�بن�أفلح�الصدغياني�في�الجمل�وأحكامها،�

��الجزائر-غرداية-ظ،�مكتبة�البكري،�العطف�61و�إلى�1
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النوحي�الوافي،�الطوبونيميا.�مجال�توارد�الهويات�وتفاعلها،�المؤتمر�السنوي�السـادس��-
نسانية�واالجتماعية،�تجاذبات�الهوية:�الدالالت�والتحـديات��لمركز�الدراسات�والبحوث�اإل
��م2017نوفمبر��11-10المملكة�الغربية،�-(الهوية�المغربية�نموذجا)،�وجدة

الهاشمي�أحمد:�مدخل�لدراسة�المصطلح�الجغرافي�األمازيغي�في�طوبونيميـا�الجنـوب���-
يق:�حسـن�رامـو)���،�(تنس3المغربي،�ضمن�كتاب:�المصطلحات�الجغرافية�األمازيغية،�ج

��.)70-9م،�(ص�ص:2011المعهد�الملكي�للثقافة�األمازيغية،�
ابن�الوزان�الزياتي،�وصف�افريقيا،�تر:�حميدة�عبد�الرحمن،�الهيئة�المصـرية�العامـة���-

��.2005للكتاب،�مصر،�
م)،�النوازل�الجديدة�الكبـرى��1923هـ/��1342الوزاني.�أبي�عيسى�سيدي�مهدي�(ت.-
��.م2014ثمان،�دار�الكتب�العلمية،�لبنان،�،�تح:�محمد�السيد�ع1ج
يحياوي�سليمة،�الدراسة�المواقعية�في�تحديد�الهوية�التاريخية�الجغرافية�للمدن�الجزائرية.�-

الجزائـر��-تلمسان�نموذجا،�حوليات�التاريخ�والجغرافيا،�المدرسة�العليا�لألساتذة،�بوزريعة
��)258-242،�(ص�ص:5،�رقم�3مجلد�

Emile masqueray, FORMATION DES CITES CHEZ LES POPULATIONS 
SEDENTAIRES DE L’ALGERIE. Kabyles du Djurdjura, Chaouia de l’Aouras, 
Beni Mezab, EDISUD, France, 1983, 
Ouzidane- Dalila Kameche, Alger à l’époque ottomane (XVIe-XIXe 
siècles). Ses trois principaux aqueducs suburbains qui desservent en eau 
fontaines, abreuvoirs et lavoirs, CDHTE-Cnam, p.15 
Paul-Albert Février, Ampsaga/Amsaga, encyclopédie berbère, Alger, 1986, 
p. 606-608 
Maurice Davau-Marcel Cohen-Maurice Lallemand, Dictionnaire du français 
vivant, BORDAS, Paris Bruxelles Montréal 
NOUH-MEFNOUNE AHMED ET ABDESSALAM BRAHIM, DICIONNAIRE 
Mozabite-Français, ENAG, ALGERIE, 2011 
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حي�سيدي�بنور�بالمعالمة..�حياه�بدائية�في�المدينة�الجديدة�سيدي�جريدة�الشروق�اليومي:�-

الـرابط:��،�17:00السـاعة:��،�17/07/2020،�تاريخ�الدخول:�12/01/2017عبد�اهللا،�
-https://www.echoroukonline.com/%D8%AD%D9%8A،�
،�موقع:�09/07/2011غانم.ص،�األغواط�موطن�الزوايا�والسواقي،�جريدة�الجمهورية:�-

��،�الرابط:�18:00،�الساعة:�18/06/2020جزايرس،�يوم�
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https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/9993.��
قصور�بربرية,�ورحلـة�فـي����صخرية،من�ربوع�بالدي:�نقوش�جريدة�الموعد�اليومي:�-

��11/10/2017المدينة�التي�تردد�المسـتعمر�فـي�دخولهـا،����”…�األغواط“عمق�التاريخ�
��-https://elmaouid.com/%D9%85%D9%86موقع�الجريدة:�

م�06/07/2020اعة�التقليدية�بوالية�تيـارت،�تـاريخ�الـدخول:����موقع�السياحة�والصن-
��الرابط:�،�15:00الساعة:�

https://sites.google.com/site/tourismeartisanattiaret/calendar�،��
(المغـرب)���بسيدي�بنـور�والرياضة�لوزارة�الشباب��الموقع�الرسمي�للمديرية�اإلقليمية�-

��الرابط:�،�15/07/2020�،23:00الدخول:��تاريخ�،2014
http://delegation.mjs.gov.ma/sidibennour/index.php/journ/2013-10-22-03-
49-22�

،�السـاعة:��22/06/2020تاريخ�الـدخول:��مادة:�تاجنانت،�الموسوعة�الحرة�ويكيبيديا،�-
��،�الرابط:�19:45

wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9
%86%D8%AA�

��،�الرابط:�22:45،�الساعة:�21/06/2020مادة:�أسجن،�تاريخ�الدخول:�موقع�ويكيبيديا،�
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AC%D9%86�

الهاشمية�العدوية�الغمارية�الطبيبة�العارفة��نساء�رائدات:�لالّالوزاني�التهامي.�عبد�اإلله،�-
مـن�موقـع:���،�مقتـبس��2017-�04-�21باهللا،�مقال�نشر�في�موقع:�شورى�بريس�يوم�

��،�الرابط:�17:20،�الساعة�19/06/2020مغرس،�يوم:�
https://www.maghress.com/chourapress/1843��
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Illuminations�about�the�Toponymity�of�the�ancient�Roman�

city�of�Timgad��
�
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��الملخص:��

تهدف�الدراسة�إلى�استعراض�طوبونيمية�واحدة�من�أجمل�مدن�الرومـان�فـي���

إفريقيا،�والتي�تشهد�آثارا�شامخة�تشهد�روعة�الفن�المعمـاري�الرومـاني،�ودقّـة����

تنسيقه،�وهي�مدينة�تيمقاد،�التي�وصفها�اليونسكو�بالمسـتعمرة�الرومانيـة�القويـة����

المدينة�الوحيـدة�مـن�مـدن�����والمزدهرة،�وهي�مشهورة�باآلثار�الرومانية،�وتمثل

الرومان�المحافظة�على�هيئتها�وتصميماتها�األولى�في�قـارة�إفريقيـا�إلـى�اآلن.����

لعرض�مراحـل���ينالتاريخي�المناسبوولتحقيق�هذا�الهدف�اعتمدنا�المنهج�الوصفي�

��التطور�التاريخي�لمدينة�تيمقاد،�وأصل�تسميتها،�والمعالم�األثرية�المتواجدة�بها.

اإلشكال�الذي�تطرحه�هذه�الورقة�البحثية:�ما�أصل�تسمية�تيمقاد؟�ومن�ثمة�فإن�

وما�هي�أهم�معالمها�األثرية؟�وبهذا�تأتي�الدراسة�في�أربعة�مباحث�أساسية،�بدايـة��

�مراحل�التطور�التاريخي�للميدنة،�يليه�عرض�تيمقادتحديد�الموقع�الجغرافي�لمدينة�

ة،�وأخيرا�نستعرض�أهم�المعـالم��ثم�توضيح�أصل�التسمية،�وتاريخ�األبحاث�للمدين

��األثرية�التي�تميزها.

��األثرية.�المعالم-التسمية�أصل-تيمقاد:�الكلمات�المفتاحية�
Abstruct�:�

The�study�aims�to�review�the�toponomy�of�one�of�the�most�famous�

Roman�cities�in�African,�the�city�of�Timgad�is�witness�to�the�majestic��
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monuments� of� Roman� architecture,� and� the� accouracy� of� its�

coordination.�Described�by�UNESCO�as�a�strong�and�thriving�Roman�

colony,� it� is�famous�for� its�Roman�Ruins.�And�it�represents�the�only�

city�of� the�Romans�to�maintain� its�shape�and� its� first�designs� in� the�

continent� of� Afria� until� now.� To� achieve� this� goal,� we� adopted� the�
appropriate�descriptive�and�historical�approach�to�present�the�stages�

of�historical�development�of�Timgad.�The�origin�of� its�name�and�the�

archaeological�monuments�in�it.�

From� there,� the� problem� posed� by� this� research� paper:� What� is�
the� origin� of� the� name� Timgad?� And� What� are� its� most� important�

archeological�features?�

Thus,�the�study�comes�in�four�basic�investigations;�beginning�with�

determining�the�geographical�location�of�the�city�of�Timgad,�followed�
by�a�presentation�of� the�stages�of� the�historical�development�of� the�

city,� then� clarifying� the� origin� of� the� name� and� the� history� of� the�

abominations,� and� finally� we� review� the� most� important�

archaeological�features�that�distinguish�it.�

Key�words:�Timgad-�etymology-�historical�sites.���

��:مقدمة

تزخر�الجزائر�بموروث�ثقافي�وحضاري،�يمثل�تاريخ�اإلنسانية�عبر�العصـور��

رغم�أنّها�لم�تول�اهتماما�كافيا،�ونظرا�لهذا�تهدف�الدراسة�إلى�تسليط�الضوء�علـى��

وذلـك�بإعـادة����أصل�تسمية�المدينة�األثرية�تيمقاد،�وعرض�الجانب�التاريخي�لها،

إحيائها�ومحاولة�عكس�خلفياتها�وأصالتها�ومعالمها،�بما�يسهم�في�تنميـة�المعجـم���

الطبونيمي�ألسماء�األماكن�في�الجزائر،�وعليه�يطرح�التساؤل�التالي:�مـا�أصـل���

��تسمية�مدينة�تيمقاد؟�وما�قيمة�ومكانة�هذه�المدينة�األثرية؟
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من�أسماء�األمـاكن�فـي�الجزائـر�����لقد�قمنا�باختيار�تيمقاد�تحديدا�كنموذج�السم

نظرا�إلى�المكانة�التي�تحتلها،�فهي�مصنفة�كتراث�عالمي�حسب�منظمة�اليونسـكو��

��إضافة�إلى�الموقع�اإلستراتيجي�الذي�تميزه�هذه�المدينة�األثرية�المعروفة.

��منهجية�الدراسة:

اتبعنا�للوصول�إلى�هدف�الدراسة،�والتمكن�من�اإلجابة�عن�اإلشكالية�المطروحة�

المنهج�الوصفي،�لعرض�واقع�الحال�التارخي�لمدينة�تيمقاد،�وبيان�أصـل�التسـمية���

��وسبب�ذلك.

��ولهذا�ارتأينا�أن�تكون�الخطة�المتبعة�كالتالي:

تها�االستراتيجيةأوال:�الموقع�الجغرافي�لمدينة�تيمقاد�وأهمي.��

��.ثانيا:�الجانب�التاريخي�للمدينة�ومراحل�تطورها�التاريخي

�.أصل�تسمية�تيمقاد�وأوجه�النطق�الصوتي�لها:�ثالثا

��.مدينة�تاموقاديلا:�تاريخ�األبحاث�رابع

��.ا:�أهم�المعالم�األثرية�التي�تميزهاخامس

��ستراتيجية:إلا�أوال:�الموقع�الجغرافي�لمدينة�تيمقاد�وأهميتتها

�لمدينة�تيمقاد:االموقع�الجغرافي�-1

��
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وبالتحديد�على�السـفح�الشـمالي���تقع�تيمقاد�شمال�سلسلة�األطلس�الصحراوي،�

م�في�قمة�جبل�شيلية،�وبالقرب�منه�2328د�ارتفاعه�على�يلجبل�األوراس،�الذي�يز

تفاع�أعلى�رنشأت�سلسلة�جبلية�التوائية�حديثة،�أشهرها�جبل�بوعريف؛�الذي�يصل�ا

ل�ضيق�ال�همترا،�في�رأس�فورار،�وما�بين�األوراس�وبوعريف�س1746نقطة�فيه�

��كلم،�وعلى�حافة�هذا�السهل�الجنوبية�شيدت�مدينة�تيمقاد.�20يتجاوز�عرضه�

�وقممهـا�-الشـلعلع�–تزيد�تضاريس�الجبال�القريبة�الشمالية�والجنوبية�والغربية�

المختلفة�في�االرتفاع�واألشكال،�واألشجار�الكثيفة،�واألوديـة�السـريعة�االنحـدار����

ثرية�معبدة،�وأهمهـا��الموقع�جماال�وروعة.�كل�الطرق�المؤدية�إلى�هذه�المدينة�األ

ة�وخنشلة،�ويمتاز�هذا�الطريق�بأنه�يمتد�محاذيـا��نالطريق�الوطني�الرابط�ما�بين�بات

هذا�السهل�القـديم�خنشـلة�وتيمقـاد�����نللطريق�الروماني�القديم،�الذي�كان�يربط�مد

والمبيز،�ويلتصق�به�في�بعض�الجهات�كما�هو�الحال�في�مركونـة،�ودوفانـة،�أو���

��.1الربع�وقرب�قايس�والحامةيقترب�منه�في�سهل�

��أهمية�تيمقاد�االستراتيجية:-2

خصصت�اإلمبراطورية�الرومتنية�الفرقة�الثالثة�(اقوست)،�إلتمـام�احـتالل������

المغرب�العربي،�والمحافظة�على�النظام�والمكاسب�االستعمارية،�وللقيام�بهذه�المهام�

في�تونس،�وصارت�بدأت�تنتقل�حسب�متطلبات�الحرب،�فبعد�أن�استتبت�األوضاع�

بروقنصلية�انتقلت�من�حيدرة�إلى�تبسة،�ومنها�بدأت�سلسلة�من�الهجمات�والعمليات�

ود�الواقعة�شمال��األطلس�الصحرواي،�وتم�لها�ما�أرادت�ثم�لجنتالل�احالعسكرية�ال

م،�وإليه�تحولت�الفرقة�الثالثة�لتـدعم��81شيدت�في�هذا�السهل�معسكر�المبيز�سنة�

ثورات�الوطنية،�وقد�اندثر�هذا�المعسكر�الذي�بني�في�هذا�القسـم��االحتالل�وتقمع�ال

الجنوبي�الغربي�من�السهل�الواقع�غرب�مدينة�المبيز�الحالية،�أما�المعسـكر�الـذي���

نشاهد�إطالله�اليوم�جنوب�طريق�خنشلة�وقرب�مؤسسة�إعادة�التربية�فهو�المعسكر�

لميالدي،�وقد�أثبتت�التحريـات��الثاني�في�هذه�المنطقة.�أنشأ�في�أوائل�القرن�الثاني�ا
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م�على�أنه�أسس�وسط�المعسـكر��1972التي�أجرتها�البعثة�الجزائرية�األلمانية�سنة�

��2م).138-117مبراطور�أدريان�(م�في�عهد�اإل18أو�قلب�المعسكر�سنة�

لم�يبسط�الرومان�نفوذهم�على�األوراس�لصعوبة�الجبـال�وفقرهـا،�وفضـلوا����

أرباحـا�طائلـة����رالتي�ال�تكلفهم�عناء�كبيرا،�وتداحتالل�السهول�والمناطق�الغنية�

وظلت�القبائل�النوميدية�في�األوراس�حرة�أبية�طيلة�العهد�الروماني،�وتشكل�قـوة��

خطيرة�على�نفوذه�في�المتاطق�المجاورة�من�السهول�الشمالية�والشرقية،�وقد�كانوا�

����3يشنون�غارات�متتالية�على�المدن�الرومانية�القريبة�وخاصة�تيمقاد.

ـ� الوجـود�الرومـاني����ىخلفت�هذه�القبائل�المتمركزة�في�األوراس،�والمتمردة�عل

مشاكل�عويصة،�تهدد�المحتل�الذي�يبذل�قصارى�جهده�ليبقى�آمنا�في�المدن�والسهول�

الخصبة،�متمتعا�بثمار�انتصاره�على�الشعب�النوميدي.�نضج�الحضارة�النوميدية�فـي��

عمال�المعادن�لتقوية�المباني،�إنهـا�بنايـة���ذلك�العهد،�وعلى�تمكنهم�الصحيح�من�است

مذهلة�في�جميع�مراحلها�وأجزائها.�وكانت�المنطقة�نشيطة�قبل�مجيء�الرومان�فـي��

�105شتى�الميادين،�ثم�ظهر�فتورا�منذ�بداية�الحروب�معهم�إلى�أن�تم�االحتالل�سنة�

��.4ق.م،�حيث�طغت�حضارة�الغالب�على�الحضارة�النوميدية�األصلية

��

��
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��الجانب�التاريخي�للمدينة�ومراحل�تطورها�التاريخي:�ثانيا:

��الجانب�التاريخي:-1

م�على�شكل�مستعمرة،�على�يد�القائد�لوكيوس�103و�100نشأت�المدينة�ما�بين�

�L�Mmonatusموناتيوس�قالوس� galusقائد�الفرقة�الثالثة�األغسـطية�تحـت������،

�M.U.Lpuisحكم�ماركوس�أوليبيوس�تريانوس� trainosوقد�أطلق�عليها�اسـم����،

.�colonia�marciana��،triana�thamugadi"كولنيا�ماركيانا�ترايانا�تاموقـادي"��

�splen�dissima�civitasكما�أعطيت�لها�عدة�أسماء�أخرى�منها�المدينة�الجميلـة��

�coloniaكذلك�أعطي�لها�اسم:� ulpia��*نسبة�إلى�أحد�أسماء�اإلمبراطور�تريانوس

��.5(أوليوس)

ستراتيجي�الذي�يحتوي�على�سهل�زراعي�كبير�دور�هـام��ان�لموقعها�اإلولقد�ك

في�التطور�االقتصادي،�هذا�التطور�ساعد�في�التوسـع�العمـران�إلـى�أن�بلغـت�����

،�ويظهر�ذلك�من�خالل�آثار�األحياء�السكنية�المتناثرة�بالجهتين�اهكتار�57مساحته�

المنتظم�الذي�كان�يبلـغ���الغربية�والجنوبية�الخارجة�على�التخطيط�الهندسي�األصلي

��.6هكتار11

وجـدت�عـدة����5و�4دام�إلى�ما�بين�القـرنين���يبعد�هذا�الرقي�واالزدهار�الذ

اختالفات�دينية�وسياسية�أدت�إلى�ضعف�سلطة�اإلمبراطوية�الرومانيـة،�الشـيء���

م،�ولكن�لم�يـدم�هـذا���430الذي�سهل�على�االحتالل�الوندالي�فرض�السيطرة�سنة�

ت�اشتباكات�بينه�وبين�الموريين،�وتمت�هزيمة�الوندال�في�عاألخير�طويال�حتى�وق

نهاية�القرن�الخامس�ميالدي،�لتعود�من�جديد�الهيمنة�الرومانية�بقيـادة�صـولومون���

Solomi7زنطييزنطية�أو�الحكم�البيالذي�يمثل�الفترة�الب��زنطيةيالب��.��

��8مراحل�التطور�التاريخي�لمدينة�تيمقاد:-2

على�يد�الرومان�عبر�حقب�زمنيـة،�تعاقبـت�عليهـا�عـدة������تيمقاد�مدينة�نشأت

��حضارات،�ومرت�بعدة�مراحل:

��
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��مراحل�العصور�الوسطى:-أ

شيدت�المدينة�الرومانية�ثاموقادي�ألغراض�إسـتراتيجية��المرحلة�الرومانية:�-

بحتة،�فالمدينة�بنيت�على�أساس�مخطط�مخيم�عسكري�لمراقبة�الممرات�األساسـية��

ق.م�فـي�عهـد�اإلمبراطـور����100طريق�لومباز�وهذا�سنة�باألوراس،�على�طول�

هكتار،�وقد�بنيت�بمختلـف���11"تراجان"�الذي�أمر�ببنائها�على�مساحة�قدرت�بــ�

م)�بشكل�لوحة�الشـطرنج��324*354مرافقها�على�هيئة�شبه�مربع�طول�أضالعه�(

يشــقها�طريقــان�رئيســيان�كبيــران�متقاطعــان�مــن�الشــرق�إلــى�الغــرب�

،�ومن�الشمال�إلى�الجنوب�(الدوكيانوس�ماكسيموس)،�ينتهـي��(الكاردوماكسيموس)

ن�بالحجارة�واألعمدة�المنحوتـة،�يشـكالن���ين�مزينيكل�شارع�ببابين�كبيرين�وبقوس

وسط�المدينـة���م�خصصت�لبناء�المنازل،�توجد�في5بذلك�مربعات�طول�أضالعها�

البلـدي��الساحة�العومية�(الفوروم)�التي�تضم�بدورها�أهم�المعـالم�مثـل�المجلـس����

(الكوريا)،�قصر�العدالة،�والغرفة�التجارية�في�آن�واحد�(البازليك)�إلى�جانب�العديد�

من�المحالت�التجارية،�وفي�اتجاه�الجنوب�شيد�المسرح�الذي�كان�يشـهد�مختلـف���

��االحتفاالت.��

�المـيالدي��وعرفت�مينة�ثاموقادي�ابتداء�من�النصف�الثاني�من�القـرن�الثـاني��

مما�تطلب�مساحات�أكبر�تتجاوز�المساحة�األصـلية�بكثيـر����تطورا�عمرانيا�هاما،

�25000هكتارا،�حيث�بلـغ�عـدد�سـكانها�����80فت�توسعا�على�مدى�رفالمدينة�ع

ساكن،�فظهرت�أحياء�سكنية�جديدة�تحررت�من�الشبكة�العمرانية�األصلية،�حيـث��

ـ� ث�شيدت�المعابد�والحمامات�العمومية�الكبيرة�والسوق،�وأنشأت�بوابات�جديدة،�حي

بلغ�هذا�الطور�ذروته�في�القرن�الثالث�ميالدي،�إذ�أعيدت�هيكلة�البنايـات�القديمـة���

السوق�ومساكن�أوسع�وأكثـر���األصلية�بإنشاء�منشآت�جديدة�مثل�المكتبة�العمومية،

رفاهية.�لكن�المدينة�لم�تسلم�من�الصراعات�الدينية�التي�نشبت�في�الشمال�اإلفريقي�

هم�مراكز�التطرف،�وتشهد�على�ذلك�النصـوص��في�القرن�الرابع،�وأصبحت�من�أ

��من�جهة�وأثار�الحي�األسقفي�في�الجهة�الغربية�من�جهة�أخرى.
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��المرحلة�الوندالية�البيزنطية:��-

احتلت�المدينة�من�طرف�الونـدال�فـي�القـرن�الخـامس�مـيالدي�فأسـقطوا�������

�اإلمبراطوية�الرومانية،�وكانت�نتيجته�تخريب�أجزاء�هامة،�ودام�هـذا�االحـتالل��

قرابة�قرن،�ثم�حّل�محلهم�البيزنطيون�وقاموا�بنهب�المعالم�األثرية�إلقامـة�القلعـة���

أبراج��8م�محاطة�بـ�67×�112البيزنطية�في�الجهة�الجنوبية�للمدينة�(أبعاد�القلعة�

��مربعة).

السابع�ميالدي��نانتهى�العهد�البيزنطي�في�بداية�القر�مرحلة�الفتح�اإلسـالمي:�-

ومع�حلول�الفتح�اإلسالمي�تتحول�الحياة�الحضرية�إلى�مدن�أخرى�أسسها�الفاتحون�

مثل�بغاي�وطبنة�وغيرها،�وبعد�قرون�من�التغييرات�العمرانية�غمرت�األتربة�أثار�

��المدينة�القديمة�فلم�يعد�يظهر�منها�إال�بعض�األطالل.

��مرحلة�العصر�الحديث:-ب

م�شرع�الفرنسيون�بـأول�أعمـال���1880في�سنة�سي:�مرحلة�االحتالل�الفرن-

،�حيث�كشفوا�عن�نواة�للسكن،�ظهرت�في�الشمال�الشرقي�تبعد�بقليل�عـن��بالتنقي

م�أنشأت�هياكـل�ومنشـأة�لالسـتقبال�(فنـدق�����19منطقة�التنقيب،�وفي�بداية�القرن�

م�بالقرب�من�منطقة�التنقيب،�وأما�األبحاث�1958شعبي�سنة��لمتحف)،�وظهر�جي

��م�حيث�برزت�المدينة�األصلية.1962ية�فقد�بقيت�قائمة�حتى�سنة�األثر

�Rolandم)�التمس�المهندس�رولند�سـيمونت��1960-�1958خالل�الفترة�ما�بين�(

Simounat�)1923�-1996م)�إنشاء�تجمع�جديد�بتيمقاد،�حيث�قررت�مصالح�التعمير�

واآلثار�القديمة�خلق�تجمع�جديد�في�تيمقاد�لحماية�الموقع�األثري�ولكن�ظهـر�مشـكل���

موقع�المدينة�الجديدة،�وهذا�بسبب�طبوغرافية�األراضي�المنخفضة�جدا،�وكذلك�خطـر��

م�وبشـكل��1000القديمة�وعلى�بعد�الفيضانات،�لهذا�ظهر�تجمع�عمراني�شمال�المدينة�

��للتعذيب.�اومركز�اموازي،�حيث�أقام�المستعمر�محتشد

��

��
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��مرحلة�ما�بعد�االستقالل:-

ساكن،�والذي�شـيد�فـي����2500يضم��اسكاني�ابعد�االستقالل�أصبح�المحتشد�تجمع

م�زادت�البنايات،�وبدأت�المدينة�1970القسم�الجنوبي�الشرقي�للتجمع�الجديد،�ومنذ�سنة�

نحو�الجنوب،�وكانت�على�شكل�سكنات�جماعية،�والتي�تتموقـع�فـي�الوسـط����تتوسع�

وكذلك�التجهيزات�والمتمثلة�في�إكمالية�سوق�مركز�التبادل�الفالحي،�مركـز�الحـرف���

والنشاطات�التجارية�وبعض�الخدمات،�نتيجة�النزوح�الريفي�وصل�عدد�السـكان�سـنة���

��ساكن.�1241:�م�يقدر�بـ1966ساكن�بعدما�كان�سنة��6300م�إلى�1977

م،�وظهرت�بذلك�تجزئة�شيليا�فـي��1971تم�ترقية�مدينة�تيمقاد�إلى�مقر�دائرة�سنة�

م�أنجز�تحصيص�األوراس،�وبعد�هذا�التـاريخ�كـان���1987الجهة�الغربية،�وفي�سنة�

التوسع�عشوائيا�دون�خطة�نحو�الجهة�الشـمالية�والشـرقية،�حيـث�ظهـرت�أحيـاء������

��ري�والثقافي�والذي�يجب�المحافظة�عليه�وحمايته.��فوضوية،�وهذا�ما�يهدد�الموقع�األث

�:�أصل�تسمية�تيمقاد�وأوجه�النطق�الصوتي�لهاثالثا

��لقد�تباينت�اآلراء�حول�أصل�تسمية�المدينة�حيث:

�tapouقال�البعض�أن�تسمية�"ثاموقادي"�جاءت�من�خالل�الكلمـة�اإلغريقيـة���

yoiv�.وأما�العرب�فقد�أطلقوا�عليها�اسم�تيمقاد��

ويظن�بعض�المؤرخون�أن�تسمية�"ثاموقادي"�مشتقة�من�اسم�أخت�اإلمبراطـور��

��colnia�marciana�trajan�thamovgaoi.9"تراجان"�

كما�قيل�بأن�التسمية�مشتقة�من�لغة�السكان�النومديين�المحليـين�والتـي�تعنـي����

��10السنابل.

د"�بأنـه��في�حين�أن�الكاتب�الجزائري�محمد�العيد�ذكر�في�كتابه�"رحلة�إلى�تيمقا

��ثم�أصبحت�بعدها�تسمى:�Splendissina�Civitaأعطي�للمدينة�اسم�في�البداية�

Upla�Trajan�Marciana�Thamugdi�Coloniaوتعني�كلمة�"ثاموقادي"�أم��

��11السعادة،�وقد�جاء�ذكرها�في�العديد�من�الكتابات�األثرية.
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�Moliserأما�موليز� Viollseفيرى�أن�الكلمة�مركبة،�وتقترب�كثيرا�من�اللهجة��

،�مصدر�الرخاء�=�Am،�أم�=�Thaالبربرية،�وهي�مقسمة�إلى�ثالثة�أقسام:�هذه�=�

Cod�

Mere�du�Bonheur�ou�Source�de�la�Prospérité�

والنظرية�األقرب�للتسمية�هي�للباحث�مـوليز،�ألنـه�إذا�غصـنا�فـي�عمـق������

،�حيث�يوجد�سهل�شاسع�يمر�بوادي�العـرب��األوراس،�وبالضبط�جبل�جبل�شاشار

والـذي���Outemougaditeويحده�واد�مالقو�وواد�معاز�والذي�يسمى�أوتاموقاديت�

�.12موقادي�لبعني�سه

��مدينة�تاموقادي:لا:�تاريخ�األبحاث�رابع

حـوالي���L.Renierلقد�كان�االكتشاف�األول�ألثار�مدينة�تيمقاد�كان�من�طرف�

�89،�وقد�نشر�على�تلك�المكتشفات�األثرية�الموجودة�بالمدينة�ما�يقارب�1850سنة�

��.Les�Inscriptions�Latines�de�L’Algérieكتابة�نشرها�تحت�عنوان:�

�13من�طرف�11567إلى��1479رقمت�من��1858و�1855وهذا�ما�بين�سنة�

Rapport�sur�la�maisson�dans�le�sud�de�constantine.�Thamgad��

�.Aم�بإشراف1880وكان�االنطالق�األول�للحفريات�في�الفوروم�نهاية� Poulle�

�.Eونشـرها�� Duthoit��"�:بعنـوانNouvelle� Inscription� De� Thimgad,�

Lamdese,�Marcouna14والتي�نشرت�في�أربع�سلسالت�.��

�ا:�أهم�المعالم�األثرية�التي�تميزهاخامس

المدن�الرومانيـة�المحافظـة�علـى�هويتهـا������بين�تعد�تيمقاد�المدينة�الوحيدة�من

النموذجية�في�إفريقيا.�وهي�مسجلة�ضمن�التراث�العالمي،�بنيت�مختلـف�مرافقهـا���

)�324×354على�هيئة�مستطيل،�يقترب�في�أضالعه�إلى�المربع�طول�أضـالعه�(�

على�شكل�لوحة�شطرنج،�يتوسطها�طريقان�رئيسان،�حيث�يشكالن�عنـد�تقاطعهـا���

م)،�خصصت�لبناء�المنازل،�ومع�مرور�الـزمن�ازداد��5ا�(مربعات�طول�أضالعه
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عدد�السكان،�فبنيت�أحياء�جديدة�ومساكن�أخرى�أكثر�رفاهية،�بشكل�خـاص�فـي���

��:15الجهة�الشرقية�للمدينة،�لها�أربعة�مداخل�رئيسة

�؛بوابة�سيرتا�من�الجهة�الشمالية �

�؛بوابة�خنشلة�من�الجهة�الشرقية �

�؛إال�أن�معالمها�مندثرةبوابة�األوراس�من�الجهة�الجنوبية� �

�الجهة�الغربية.�من-المبازوس–بوابة�تازولت� �

ئيسي�للزوار،�بعده�تجد�المتحف�الذي�يتكون�رونجد�من�الجهة�الشمالية�المدخل�ال

من�مجموعة�قاعات�تحتوي�على�مجموعة�من�التحف�األثريـة�القيمـة�كـالجرار����

والحمامات�ومجموعة��والفوانيس�ولوحات�فسيفسائية�جميلة،�خاصة�مساكن�األثرياء

��من�التماثيل،�وكذلك�النقوش�التي�تمأل�الجدران�والسقف.

�Cardoبعدها�نجد�الطريق�الرئيسي�شمال�جنوب� Maximusوهـو�طريـق����،

مبلّط�بالحجارة�الكلسية�الرمادية،�وتحتها��امتر�180أمتار�وطوله��5منحدر�عرضه�

يوجد�قناة�تصريف�المياه،�دائما�في�نفس�االتجاه�نجد�في�المربـع�األول�حمامـات���

صغيرة�وفي�المربع�الثاني�منزل�كبير�يشمل�عدة�غرف،�بعدها�مكتبة�تصل�إليهـا��

)،�ولقد�بنيت�هذه�المكتبة�عن�طريـق��25×20عن�طريق�خمس�درجات�ومقاسها�(

قطعة��40.000الذي�وضع�مبلغ��Logotinusفيذا�لوصية�مواطن�ثي�يدعى�هدية�تن

��سيسترس�لبنائها.

�Cardinesويتفرع�على�جانبي�الكاردو�شوارع�تعرف�باسم� Minauesهـذه���

��الشوارع�بها�بقايا�مساكن.

�نهاية��في�نجد Cardines� Minauesالساحة�العامة،�التـي�تتوسـط�المدينـة����

خلفها�من�الجهة�الجنوبية�المسرح�الذي�شيد�علـى���وتعتبر�القلب�النابض�لها.�وجد

ة�مشرفة�على�المدينة،�بحيث�يمكن�رؤية�طرق�المدينة�وقوس�النصـر�ومعبـد���ورب

جوبتير�والقالع�األثرية،�ونصل�إليه�عن�طريق�الممر�الذي�يفصـل�بينـه�وبـين����

��الفوروم،�نجد�كذلك�في�الجهة�الغربية�بعض�المعابد�والحمامات�المتناثرة.
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ن:�السوق�الشرقي�المتواجد�قـرب��يالجانب�االقتصادي�فإن�للمدينة�سوقأما�من�

��الساحة�العامة،�وسوق�سيرسيوس�الموجود�في�الجزء�الجنوبي�الغربي�للمدينة.��

��الخاتمة:

وصفوة�القول�أن�مدينة�تيمقاد�تبقى�معلما�تاريخيا�فاخرا�وحضارة�إنسانية�عبـر��

مزيد�من�االهتمام�والبحث،�نظرا�لقلة�التاريخ�في�آن�واحد.�وهي�ال�شك�بحاجة�إلى�

األبحاث�فيه�خاصة�فيما�يتعلق�بالجانب�التاريخي�وتسـمياتها�قـديما،�وكـل�هـذا�����

سيساعد�حتما�في�توسيع�آفاق�التواصل�بين�الثقافات�والمعـارف�اإلنسـانية�لألمـم����

السابقة�والحاضرة،�كما�يمكن�أن�تستقطب�السياح�عبر�مختلف�بقاع�العـالم.�ومـن���

اء�المحتوى�الرقمي�العربي�على�الشبكة�العالميـة�فـي�مجـال�الدراسـات�����ثمة�إثر

الطبونيمية�في�محاولة�االستفادة�من�التقنيات�الحديثة،�باعتماد�برمجيات�خاصة�ذات�

�العالقة�بنظم�المعلومات�الجغرافية.

��ومن�بين�النتائج�والتوصيات�التي�توصلنا�إليها�من�خالل�هذه�الدراسة�ما�يلي:

ل�في�مشروع�إنجاز�معجم�طوبـونيمي�رقمـي�عربـي�عامـة�����تشجيع�العم-

��والجزائري�على�وجه�الخصوص؛

تنسيق�العمل�في�هذا�المشروع؛�بتصنيف�وتقسيم�األعمـال�علـى�البـاحثين�����-

��المتخصصين�بين�الّلغويين�وعلماء�التاريخ�واآلثار،�والحاسوبيين؛

الطبونيميـة��استثمار�التكنولوجيا�لرقمنة�المعجم�العربي�الخـاص�بالدراسـات���-

الرقمية،�وتكوين�اللغويين�في�مجال�تكنولوجيا�المعلومات�والبرمجيات�ذات�العالقة�

��بنظم�المعلومات�الجغرافية؛

تضافر�الجهود�بين�اللغويين�والباحثين�في�التاريخ�وعلم�اآلثار�والحاسـوبيين��-

��؛معا�لتفعيل�أحدث�البرمجيات�لعمل�المعاجم�العربية�عامة�والطوبونيمية�تحديدا

المعجم�الطوبونيمي�الرقمي�يمنحنا�فضاء�واسعا�للتواصل�بين�الماضي،�ويوفّر�-

��مادة�علمية�غنية.�كما�يسهم�في�كشف�حقائق�تاريخية�مر�عليها�زمن�طويل؛
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الدراسات�الطوبونيمية�تساعد�في�فهم�حقيقة�المجتمع�القديم�عند�دراسـته�فـي���-

والثقافية�واالقتصادية�أيضا.�وفي�مختلف�النواحي�التاريخية�واالجتماعية�والسياسية�

��ذلك�حفظ�لموروثنا�الحضاري�عبر�األزمان؛

دعوة�الباحثين�إلى�اقتراح�خطة�عمل�محكمة�في�المعجم�الطوبونيمي�الرقمـي��-

الجزائري�من�خالل�المؤتمرات�والملتقيات�واالجتماعات�الخاصة�بالباحثين�في�هذا�

��المجال؛

��التوصية�بعقد�لقاءات�علمية�وندوات�ومؤتمرات�متعلقة�بموضوع��-

"�تفعيل�الرقمنة�في�إنجاز�المعجم�الطوبونيمي�المتخصص"�عبر�مختلـف�بقـاع���

����الوطن�العربي.
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�الهوامش:

.انظر:��محمد�تغليسية،�دليل�آثار�ومتحف�تيمقاد،�مديرية�اآلثار�والمتاحف�والمباني�والمنـاظر���1

��.7م،�ص1982التاريخية،�الجزائر،�مكتبة�ساسي�عابدي،�
�colonia*�واسم� marciannaنسبة�إلى�أخت�تريانوس�(ماركيا).�جالل�الدين�بوعديلة،�دراسة���

أثرية�معمارية�ودراسة�مقارنة�بين�ماكيلوم�"ليفيوس"�بمدينة�تيبيليس�وماكيلوم�"سيرسيوس"�بمدينـة��
،�قالمـة،��1945مـاي���8تيمقاد،�رسالة�ماستر،�في�علم�اآلثار�تخصص�آثـار�قديمـة،�جامعـة����

�.21م،�ص2016/2017
��.8ع�نفسه،�ص.انظر:�المرج�2
��.8.انظر:�المرجع�نفسه،�ص�3
��.8.انظر:�المرجع�نفسه،�ص�4

5�.J.c�Fredouille,�Dictionnaire�de�la�civilisation�moine,�Paris,�1988,�p�46.�
جالل�الدين�بوعديلة،�دراسة�أثرية�معمارية�ودراسة�مقارنة�بين�ماكيلوم�.انظر:�المرجع�السابق:�6

���.21ص�اكيلوم�"سيرسيوس"�بمدينة�تيمقاد،"ليفيوس"�بمدينة�تيبيليس�وم
��.21.انظر:�المرجع�نفسه،�ص�7
8�.�PDAU.P71⁺�.مديرية�الثقافة�

.ليلى�مليلة�وأحالم�كاملي،�مدينة�تيمقاد�األثرية�صرح�سياحي�ساحر،�ربيورتاج�مكمـل�لنيـل����9
-2008دفعـة��شهادة�ليسانس�في�اإلعالم�واالتصال،�كلية�علوم�االتصال�واإلعالم،�جامعة�باتنة،�

��.26م،�ص2009
.جمال�الدين�عامل�ونوار�نجود،�السياحة�ودورها�في�التنمية�االقتصادية،�مذكرة�تخرج�لنيـل���10

��.73شهادة�دولة�في�التهيئة،�جامعة�باتنة،�ص
م�2011.محمد�العيد�مطمر،�رحلة�إلى�تيمقاد�اإلخوة�خذار�باتنة،�دار�الهدى�للطباعة�والنشـر،���11
��.�31ص

12�.M.�Voille�the�thamugas,�ses�fouilles�et�ses�découvertes,�paris,�1897,�p�73.�
13.www.Galica.com.�Revue�Africaine,�N◦�20,�1876,�pp�164-166.��
14.RSAC,�22,�1882,�pp�331-340.��
15.Gsell�(st)�et�Joly�(Ch.A),�Khamissa,�Mdaourouch,�Announa,�3éme�partie,�Alger,�

1918,�p�145.��
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�مقدمة:

وأن���هذه�األرض�ألن�يتكيف�مع�مــحيطه��سعى�اإلنسان�منذ�أول�وجوده�عـلى
اتـخاذ�األسـباب�التـي����في-�تـجاربه�بتراكم-�يتواـفق�مع�الطبيعة�من�حوله،�وأخـذ�

من�شأنـها�أن�تسهل�أموره�وتيسر�الـوصول�إلى�مآربـه،�وكان�من�بين�ما�أملتــه��
عليه�ضرورة�الـمعامالت�التي�يـجريـها�في�يومياته�أن�يضع�أسـماء�لألشـخاص��
��واألشياء�التي�تـحيط�به،�حـتى�يـتحقّـق�الـتمييز�بـينها�ويسهل�الـوصول�إليها.��

ات�األساسية�لإلنسان�هي�أن�يـتّـخذ�لنفسه�مستــقرا�يـأوي���وكان�من�الضروري
إليه،�واستجابة�لتك�الضرورة�بدأ�تشكُّل�العالقة�التي�ربطتـه�بالــموطن�والــمكان.����
وعالوة�على�الشروط�الالزمة�للحـياة�والتي�كان�يــراعي�تـوفــرها�فـي�تلـك�����

ـ� ن�الغـرض�األسـاس���ن�كـا�ئاألماكن؛�راح�يطلق�عـليها�تسميات�للداللة�عليها،�ولَ
والـمعروف�من�ذلك�هـو�التـمييز�بين�بعضها�البعض،�فإن�إطالق�تلـك�التسـميات���
يكون�متضمـنا�أيضا�لتوثيق�أحداث�وتـخليد�شــخصيات�وتـوطين�معـتقــدات����

-�وغير�ذلك�مـما�سنقف�عليه�في�ثنايا�هـذه�الـورقة�البـحــثية.�ولقــد�تنـامى����
رة�االهـتمام�بالـطـبونيميا�كعــلم�قائــم���هذه�الفترات�المتأخ�في-�مـلحوظوبشكل�

بذاته،�وانصبت�حوله�األبـحاث�والـدراسات،�ولـم�يعـد�بوسع�أي�باحث�في�العلـوم��
اإلنسانية�أن�يستغـني�عـنها،�فـهو�علم�يـجمع�بين�التاريخ�والـجغرافـيا�بـما�في�

البالغـة��وميثولوجيا�وغيرها�من�الـمجاالت��مـضمونـهما�من�لسانيات�وأنتربولوجيا
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والتي�تـمكّننا�من�الـولوج�إلى�دراسة�تاريخ�الشعوب�ورصـد�تطــور����األهـمية،
��ثقافاتـها،�واستنطاق�مـحطّات�الـتحول�في�مسيرتـها،�وفهم�نمط�عيشها...

وقـد�جاء�هذا�العمل�ليكون�مواصلة�للدراسات�التي�تناولت�طوبونيميـا�قــصور���
ثــريا�وأصـيال،�يستــحقّ�أن����مزاب�التـي�تكـتنز�إرثا�تاريــخيا�وحضـاريا���

يــفـرد�بأعمال�عـلمية�تسهم�في�إضاءة�جوانب�قـد�تكون�بــحاجة�إلـى�مزيـد����
الــدراسة�هـو����هالبـحث�واالستكشاف.�ولعـّل�ما�نـجده�مساعـدا�لـنا�فـي�هـذ��

تـوفّـر�كم�ال�بأس�به�من�الـوثائـق�العـتيقة�والسـجالت�القديـمة�التـي�وثّــق���
�الـمزابيون مـن�تـعامالتــهم����جوانب-�مـختلفةبر�مراحل�تاريـخية�وعـ-�فـيها

ونشاطاتـهم�االقـتصادية�واالجـتماعـية�الـمتعـددة،�فـضـمت�في�خضم�ذلـك��
أسـماء�طوبونيمية�هي�من�أصدق�الـمستندات�والشّـواهد�على�تــسميات�األمـاكن���

ن�أيـدينا�حـين���من�الوثائق�الـذي�توفّـر�بي�كما�كانت�متداولة�آنذاك.�وسيسمح�لنا�الكم
مـن�إنــجاز�دراسـة�����إنـجاز�هذه�الورقة�بـما�يـمثّله�من�ثـقل�تاريخي�وعلمي؛

إن�-�تاريـخية�نقف�من�خاللها�على�عديد�النقـاط�علـى�غــرار�مناسـبة�التسـمية������
��،�معـنى�التسمية،�مدى�استمرار�استعمال�نفس�االسم�الطوبونيمي...-�تـوفّرت

اريخية�بذلك�الثـقل،�كان�االعـتماد�أيضـا��إضافـة�إلى�االعـتماد�على�الوثيقة�الت
عـلى�مستندات�لها�أهـميتها�هي�األخـرى�على�غـرار:�رصد�التسميات�الـمتداولة�

،�وكـذا�االستناد�إلى�الباحـثين�-�تقاطعها�مدى�الوثيقة�التاريخية�عمع�مالحظة�م–حاليا�
ذاكــرة���والـمهتمين�باللسان�والتراث�الـمحلي،�وكـذا�االستناد�إلى�مـا�حــفظته��

��الـمسنّين�والـمعـمرين�بما�معهم�من�رصيد�شـديد�األهمية�والثـراء.��
��وألجل�ذلك�كانت�الخطة�الــمعـتمدة�متشكلة�من�العـناصر�التالية:

�:�مزاب�إحدى�قبائل�زناتة،�التاريخ�والـمكان.مدخل�تاريـخي*
ـ�-�الـموقع��-�:�تعريفات�عن�قصر�آت�مليشت:�التاريخ�الــمبحث�األول�* �ميةالتّس

�الرسم�والكتابة.�-�النطق�–والـمدلول�




	�����ذ�������–�������������������ر���اب:�������������#درا!�� �ر�
 

  
323 

 

  

�–األبـراج���–قصر�آت�مليشت:�الــمداخل���الطوبونيميا�داخل:�الـمبحث�الثاني*
��الرئيسية�والفرعـية.�الشوارع-�الساحات��–السور�
�–الشـعاب���–:�الطوبونيميا�خارج�قصر�آت�مليشـت:�الوديـان���الـمبحث�الثالث*

��والـمصليات.الـمساجد��-�اآلبار–السواقي��–السدود�
��.خاتـمة�وتوصيات*

قـبل�التطرق�إلى�هـذه�العـناصر�بالتفصيل�يجـدربنا�أن�نقـدم�لــمحة�عـن�����
تعـريف�الطوبونيميا�وبعـض�العـلوم�ذات�الصلة�الوثيقة�بـها،�ثـم�نعـرج�إللقـاء��

��بعض�الضوء�عـلى�أهـميتها.��
يهـتم�بدراسـة���1يعود�المصطلح�إلى�أصل�يوناني�معــنى��،�وهـو�عـلم�لساني

وأصل�أسماء�األماكن�والتطورات�التي�طـرأت�عـليها�عـبر�الزمن،�فالعالقة�بــين��
االسـم�والمكان�أي�الدال�والمـدلـول�تـنقــل�أحـداثا�جــرت�فـي�الماضـي������

،فهو�علم�يمكّـننا�مـن�معــرفة���2وتـكـشـف�عــن�عالقة�االنسان�بذلك�المكان
ـزه�عـن�سواه،�بـحــيث��األسباب�التي�جعـلت�المكان�يحـمل�أسماء�معـينة�تمي

إننا�من�خالله�نفهم�الروح�الشعـبية�واتجاهاتها�الخيالية�والواقعــية،�باإلضـافة�إلـى����
.ومن�خالل�ذلك�يتضـح�أن3��معرفة�النظام�اللساني�الذي�تم�به�التعـبير�عن�اسم�المكان

                                                           

لواتي�فاطمة:�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�مداخلة�منشورة�ضمن�أعمال��-1
لطوبـونيمي���الجزائري�من�خالل�الواقع�اللّغوي�األنوماستكياملتقى�بعنوان:�مالمح�وحدة�المجتمع�

�.56،�الجزائر،�ص�2018في�مجتمع�المعرفة،�منشورات�المجلس�األعلى�للّغة�العربية،�
�.56نفسه،�ص��-2
حاكم�عمارية:�تجليات�وحدة�الشعب�الجزائري�من�خالل�طوبونيميا�األعالم�واألماكن�في�مدينة��-3

من�أعمال�ملتقى�بعنوان:�مالمح�وحدة�المجتمع�الجزائري�من�خـالل��تلمسان،�مداخلة�منشورة�ض
لطوبونيمي�في�مجتمع�المعرفة،�منشـورات�المجلـس�األعلـى�للّغـة������الواقع�اللّغوي�األنوماستكيا

�.150،�الجزائر،�ص�2018العربية،�
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للطوبونيميا�تداخالت�مع�عـلوم�وتخـصصات�أخـرى�تخـدمها�وتستـفــيد�منهـا���
��غـرار�األمثلة�الـموجزة�التي�سنوردها�فـيما�يلي:���على
وهـو�العـلم�الـذي�يعـنى�بدراسة�اللغات�اإلنسانية،�ويسعـى�إلـى���اللسانيات:*

كشف�الحـقائق�وقوانين�ومناهج�الظواهـر�اللسانية،�وبيان�عــناصرها�ووظائفهـا���
��.4وعـالقتها�االفـرادية�والتركـيبية�داخل�وخارج�بـنية�النص

دة�الطوبونيميا�من�اللسانيات�استـفادة�رئيسية،�بل�تعـد�الـركن�األسـاس���واستفـا
الذي�تقوم�عـليه،�فـهي�تساعـد�الباحث�في�أسماء�األماكن�مـن�معــرفة�أصـول����
واشتـقاقات�األسماء،�كما�تسمح�له�بالوقوف�على�التداخالت�والتقاطعات�بـين�بِــنية���

��األسماء�في�مجال�معـين.
ـذي�يعـنى�بـدراسة�الوقائع�واألحــداث�الــماضية���وهـو�ال�علم�التاريخ:*�

��وحـفظ�أعالمها�ومعـالمها،�وتحـليل�ما�جرى�من�حيث�األسباب�والنتائج.��
ويعـتمد�دارس�الطوبونيميا�على�التاريخ،�السيما�بعـض�التخصصات�منه�عــلى��
غـرار�علم�التاريخ�اللـغـوي،�حيث�أن�اسم�الـمكان�شاهـد�للماضي�ومبلّغ�رسـالة��
ثـقافـية،�كما�أنه�يعـطينا�تاريخ�ذلك�الـمكان�وعالقـته�مـع�مـن�عاشـوا�فــيه�����

��5وهـيـئوه�ومنحـوه�اسما
(علم�األجناس):�وهو�العـلم�الذي�ينصـب�عـلى�دراسة��عـلم�االثنوغـرافـيا*

الشعـوب�واألعـراق،�وما�يتّـصل�بها�من�أنساب�وعادات�وتقـاليد�وربط�العالقـات��
��6ا�بدراسة�األديان�الـمعاصرة�وربطها�بالـماضيبينها،�كما�يهتم�أيض

واستـفادة�الطوبونيميا�منه�تكون�على�الخصوص�في�معــرفة�أنسـاب�القبائـل����
والـمجموعات�التي�تـداولت�على�الـمكان،�حـيث�تترك�ألقابها�وأسماء�شخصـيات��
منها،�وتسميات�لبعـض�فـروعها،�كشواهـد�دالة�عـلى�مرورها�منه�في�حـقــبة��

                                                           

�.58لواتي�فاطمة:�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�ص��-4
�.60طمة:�الدراسات�الطوبونيمية�بالجزائر�وعالقتها�بالتنمية،�ص�لواتي�فا�-5
�.64نفسه،�ص��-6
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التاريخ�البعـيد�أو�القـريب.�كما�يساعـد�على�فـهم�التطـور�اللغــوي����من�حقبات
��والحضاري�لمختلف�مناطق�العالم�وشعـوبها.

والـواقع�أن�عـلوما�عـديدة�أخـرى�نـجدها�ذات�ارتبـاط�وثيــق�وتـداخل����
شـديد�مع�عـلم�دراسة�أسماء�األماكن�بـحـيث�يخـدم�بعـضها�بعـضا،�لتــتهيأ��

قـريبة�أو�مطابقة�لــواقع�تلـك�األسـماء�ونشـأتها،�وقــد�������لنا�في�األخـير�نتائج
أمثلة�منها�كما�مـر�عـلينا.�أما�من�حــيث�أهــمية�الطوبونيميـا�����ةاكـتـفينا�بثالث

باتت�تمثّـل�أحد�أهـم�مجاالت�العـلوم�اإلنسانية،�وتلــقي���-�كما�أشرنا�سلفا–فـهي�
ـ��� ة،�وحــتى�السياسـية���بنتائجها�ومخرجاتها�عـلى�الــمجاالت�الثقافــية�والتراثي

��7واالقـتصادية�وهـو�ما�يعـد�داللة�واضحة�على�أهـميتها�ومكانتها
�مدخل�تاريخي:�مزاب�إحدى�قبائل�زناتة�(التاريخ�والـمكان): - 

ال�ينفـصل�الـمكان�اسما�وتاريخـا�عـمن�توطّنه�وعـمره،�ومن�ذلك�كان�مـن��
��الالزم�عـرض�لمحة�مختصرة�عـن�سكان�قـصور�ووادي�مزاب.

المازيغـية�المعروفـة،�والتـي�اسـتوطنت����»�زناتة«المزابيون�أحد�فروع�قـبيلة�
����المغرب�األوسط�منذ�أحـقاب�بعـيدة.�كما�أنّهم�ينتـمون�ضمن�زناتـة�إلـى�فرعـي

بن�خلدون�في�صدد�الحديث�عن�بعض�فـروع��اوعـن�ذلك�يقول�»�بادين«و»�واسين«
�بنو�عبد�الواد،�وبنـو�تـوجين��وتشعـبوا�إلى�شعوب�كـثيرة�فكان�منهم:�»�"..�واسين«

وبنو�مزاب،�وبنو�أزردال،�يجمعهم�كلهم�نسب�بادين�...وكانوا�كلهم�معروفــين�بـين���
زناتة�األولى�ببني�واسين�قبل�أن�تعـظم�هذه�البطون�واألفخـاذ�وتـتشعـــب�مـع����

��.8األيام"
                                                           

حاكم�عمارية:�تجليات�وحدة�الشعب�الجزائري�من�خالل�طوبونيميا�األعالم�واألماكن�في�مدينة��-7
�.146تلمسان،�ص�

والعجـم��عبد�الرحمن�بن�محمد�بن�خلدون:�كتاب�العبر�وديوان�المبتدأ�والخبر�في�أيام�العرب��-8
دار�الكتـاب���-،�دار�الكتـاب�المصـري��7والبربر�ومن�عاصرهم�من�ذوي�السلطان�األكبر،�مج:

�.79بيروت،�د�ت،�ص��-اللبناني،�القاهرة
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وفي�ذات�الـموضوع�قال�األستاذ�الحاج�سعيد�يوسف�"�..إن�بني�مـزاب�أمـازيغ���
على�األمازيغ�كذلك�اسم�البربر�...�وتتفرع�زناتة�إلى�فروع�والتي�مـن�بينهـا����ويطلق

واسين،�ومن�بطون�واسين�بنو�مرين�وبنو�راشد�وبنو�بادين،�ومن�أحفـاد�بـادين�بنـو����
��9مزاب�..."

العرق�والقبيلة؛�البد�مـن��-�باإلضافـة�إلى�هـذا�التعريف�الـمقتضب�عـن�مزاب
ة�إذ�ال�يكـتمل�تعريف�"الــمزابي"�إال�بهـا���التعـرض�إلى�خصوصيتهم�الـمذهـبي

حيث�يعـتنقون�الـمذهـب�اإلباضي�أحد�الـمذاهب�اإلسالمية،�"واإلباضـية�تقــوم���
على�العــقـيدة�اإلسالمية�األصيلة،�وال�عالقة�لها�بالجـنس�والعـرق�والدم�...�ولم�

امتـزج���،�وقــد�10تظهر�في�المنطقة�(مزاب)�إال�مع�بداية�القرن�الرابع�الهجـري..."�
��واحـد�هو�الـمزابي�أو�الـمزابيون.العـنصران�حتى�أنهما�يـعـبران�عن�شيء�

أبـي��فقـد�تناوله�العـديد�من�الـمؤرخين�على�غـرار���-�الـمكان-�وعـن�مزاب
م)�13ه/�7م)�وكذا�أحمد�بن�سعيد�الدرجـيني�(ق:�11هـ�/5زكرياء�الوارجالني�(ق:�

م)�يقـول�عـن�التحديـد�الجغرافـي�����16ه/�10وغـيرهما،�ونجد�الحسن�الوزان�(ق:�
للـمنطقة�"�مزاب�منطقة�مأهولة�في�قـفار�نوميديا�على�بعد�نحو�ثالثمائة�ميل�شـرق��
تيكورارين�وعلى�نفـس�المسافة�من�البحر�المتوسط،�تشتمل�على�ستة�قصور�وعــدة��

��11قـرى"

                                                           

،�ن:��-أهم�عناصرها�وتشكلها�عبـر�التـاريخ���–يوسف�بن�بكير�الحاج�سعيد،�الهوية�المزابية��-9
��.07م،�ص�2011هـ/�01�،1432المطبعة�العربية،�ط�

�

م،�مقال�لألستاذ:�يحي�بن�عيسـى��16-15هـ/10-9حياة�الفكرية�في�مزاب�خالل�القرنين�ال�-10
�.98م،�ص�2013هـ/�02�،1434بوراس،�نشر�بمجلة�المنهاج،�العدد�

الحسن�بن�محمد�الوزان�الفاسي،�المعروف�بـ"ليون�اإلفريقي:�وصف�إفريقيا،�تـر:�محمـد����-11
��134،�ص2،�ج2�:1983لبنـان،�ط�-بيـروت�حجي،�ومحمد�األخضر،�دار�الغرب�اإلسـالمي،��

135�
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ثم�يضيف�ابن�خلدون�معـلومات�هامة�في�ذات�السياق،�تتضـمن�حـديثا�عــن����
جغرافي�وبعض�خصائصه،�بما�يخـدم�طوبونيميا�الـمنطقة�فيقـول�"ومـن���الـموقع�ال

بني�واسين�هـؤالء�بقـصور�مصاب،�على�خمس�مراحل�من�جبل�تيطري�في�القبلـة��
لما�دون�الرمال،�على�ثالث�مراحل�من�قـصور�بني�ريغة�في�المغرب،�وهذا�االسـم��

ضـعوها�فـي�أرض���[مزاب]�للقوم�الذين�اختطّوها�ونزلوها�من�شعوب�بني�بادين...�و
حرة�على�آكام�وضراب،�ممتنعة�في�قُـننها،�وبينها�وبين�األرض�المحجرة�المعروفـة��

��12بالحمادة�في�سمت�العـرق�متوسطة�فيه�قبالة�تلك�البالد�على�فراسخ�في�ناحية�القبلة"
وفي�بيان�العالقـة�مزاب�اإلنسان�والـمكان�نقـدم�مثاال�من�نص�ابن�خلدون�نفسه�

االسم�(أي�مزاب)�اسم�للقوم�الذين�اخـتـطّوها�ونزلوها�من�شـعوب��حيث�قال"�هـذا�
مزابية�صرفة�كما�يبينه�النص�علـى���ازناتية�فـهندسة�القصور�واختطاطه�13بني�بادين"

غـرار�ما�هو�معـروف،�إضافة�إلى�نزولها�أي�تعـميرها�واالستقــرار�بهـا.�ثـم����
تركيبة�القصـور�السـكانية�فـي����يـؤكّد�العالقة�بين�اإلنسان�والـمكان�من�خالل�بيان�

عـهده�فـيقول�"وسكّـانها�لهذا�العهد�بنو�بادين�من�بني�عبـد�الـواد�وبنـي�تـوجين�����
ومزاب�وزردال،�فيمن�انضاف�إليهم�من�شعوب�زناتة،�وإن�كانت�شـهرتها�مختصـة���

فالسكان�من�بني�بادين�أحـد�فروع�واسيين�الزنـاتيين�كمـا�سـبق�عــنه�����14بمصاب"
��يث�الثـقل�والحضور�هي�لـمزاب�من�بينهم.��الحديث،�والشهرة�من�ح

وكانت�القصور�المزابية�من�حيث�المالمح�العامة�للــهندسة�العمرانيـة�عــلى����
غـرار�سلسلة�قـصور�أخـرى�ممتدة�من�الشرق�إلى�الغرب،�وكـذا�نحو�الجـنوب�

والواسيني�بصفة�خاصة،�منذ�األزمنة�البعـيدة،�وقــد�عــبر����حيث�الوجود�الزناتي،
اجتمعت�شعوب�بني�واسين�هؤالء�كلّهـم�مـا�بـين����دون�عـن�هـذا�حيث�قال�"ابن�خل

ملوية�وصا..�وتشعـبت�أحياؤهم�وبطونهم،�وانبسطوا�في�صحراء�المغرب�األقصـى��
                                                           

�.7/80عبد�الرحمن�ابن�خلدون:�العبر،��-12
�.7/80نفسه:��-13
�.7/80نفسه:��-14
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واألوسط�إلى�بالد�الزاب�وما�إليها�من�صحارى�إفريقية�إذ�لم�يكن�للعـرب�فـي�تلـك����
وفي�هـذا�السـياق��15الخامسة"�المجاالت�كلّها�مذهـب�وال�مسلك�إلى�المائة�[الهجرية]

أيضا�يوضح�ابن�خلدون�إحدى�خصائص�تلك�الهـندسة�وهي�اعتماد�ثنائيـة�القصـر���
والواحـة،�ويعـقـد�في�هـذا�مقارنة�شبه�فـيها�قصور�مزاب�بقـصور�منطقة�أريغ�
�والزاب�فـقال�"وحالها�في�المبـاني��واالغتـراس�...�شـبيهة�بحـال�بنـي�ريغـة������

ستظهر�لنا�حين�االنتقال�للحديث�عن�قــصر�آت�مليشـت���وهـذه�الخاصية�16"والزاب
��كأنموذج�للقـصور�الـمزابية.

��المبحث�األول:�تعـريفات�عـن�قـصر�آت�مليشت
إن�تاريخ�قـصر�آت�مليشت�ال�ينفـك�عـن�تاريخ�قـصور�مزاب�كـما�كــنّا��
قـدمنا�لـمحة�عـنها،�ولعـّل�أقـدم�تخصيص�له�بالـذكر�يعـود�إلى�بدايات�القـرن��

واألكــيد���17م1419هـ/�822م�وبالضبط�إلى�وثيقة�يعود�أصلها�إلى�سنة�15هـ/�9
أن�نشأة�وتـداول�االسم�يعـود�إلى�أقـدم�من�ذلك�بكـثير.�والــواقع�أن�القــصر���

قـصور�كانت�في�نواحـيه،�ذلك�االندماج�الذي�يمكـن���ةالحالي�هـو�ثمرة�اندماج�ثالث
��ف�سياسية�وأمنية�معـينة.��أن�يعـود�إلى�تحالفات�عـقدت�في�ظـّل�ظرو

وعلى�مقربة�مـن�قــصور�تغــردايت�و�آت�����يقع�القصر�على�ربوة�مرتـفعة،
يسجن�وآت�بنور،�فـهو�جنوب�األول،�وشرق�الثاني،�وشمال�الثالث،�وهــو�بـذلك���
يـكون�قـد�أخـذ�موقـعا�يتوسط�هذه�القصور�ويشرف�عــليها�بفضـل�ارتفاعـه����

��الواضح.��
صل�تسمية�القـصر�وهي�في�عـمومها�تُـرجعه�إلى�تعـددت�اآلراء�التي�بحثت�أ

أصل�أمازيغي،�والحقيقة�أن�تركـيبته�اللغوية�تدّل�على�ذلك�داللة�واضـحة،�ويسنــد���
هـذا�تاريخ�الـمنطقة�كما�أسلفـنا�لمحة�عـنه�سابقا.�وفي�غـياب�تفـسير�دقـيق�له�

                                                           

�.7/81نفسه:��-15
�.7/80نفسه:��-16
�وثيقة�محفوظة�ضمن�أرشيف�خاص.�-17
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ين،�حـيث�أن�ال�يسعـنا�إال�أن�نـجزم�أنه�نسبة�إلى�أحـد�فـروع�مزاب�من�بني�باد
لفظة�"آت"�هي�دليل�على�النسبة�إلى�إحـدى�القبائل�أو�أحـد�فـروعها،�وكـالم�ابـن���
خـلدون�عـن�اختصاص�الشهرة�بـمزاب�في�عـموم�القصور�من�بين�جميع�فـروع��
قـبيلة�زناتة�يدعم�كون�"مليشت"�هم�أحـد�الفـروع�ذات�التأثير�بها،�حـيث�لم�تكـن��

ـبل�كـثرة�العـدد�وقـوة�النفــوذ،�وال�يمكـن�أن���تلك�الشهرة�الـمذكورة�إال�من�ق
تنسب�إحدى�القـصور�إلى�غـير�ذوي�الحضـور�القــيادي،�وبهــذا�يبـدو�لنـا������

��مستبعـدا�القول�بأن�مليشت�هـم�من�فـروع�قبيلة�صنهاجة.
ينـطق�اسم�القـصر�كما�يدّل�عـليه�الرسم�التالي�تقــريبا:�آتْ�مــلـشَــتْ.���

ـفيف�لأللف�مع�إسكان�التـاء.�أمــا�"مــلـشَــتْ"����حـيث�تنطق�"آت"�بمـد�خ
فـبإسكان�الـميم،�وكـسر�الالم�مع�مـد�يسير�غـير�ظـاهر،�ثــم�نطـق�الشّـين�����
بفتـحة�مائلة�إلى�السكون،�أو�سكون�مائل�إلى�الفـتحة،�ثـم�إسكانٍ�للتـاء.�ويمكن�أن�

����رات�تنطق�أيضا�بإبدال�الشين�كافًـا�كـما�هو�معــهود�فــي�بعـض�الـمتغــي
األمازيغـية�األخرى،�وعـلى�هـذا�فـيمكن�أن�يرسم�"مليشت"�كما�يمكـن�أن�يرسـم��
"مليكـت"�بتاء�مفـتوحة�أو�مربوطة�كذلك�"مليشةْ"�أو�"مليكةْ"�فقـد�وردت�في�مصادر�

رسم�أحـد�القــصور�الـمزابية�كالتـالي��18م16هـ/�10قـديمة�تعـود�إلى�القرن�
"تجـنينة"�وهو�قـصر�تجـنينت�الحالي،�فال�تـخرج�في�كّل�ذلـك�عــن�النــطق����

��األمازيغي�والـمتداول�إلى�اليوم�كما�أوضحـناه.��
قـبل�االنتقال�إلى�طوبونيميا�آت�مليشت�قــصرا�وواحـة،�نستعـرض�أسـماء��

،�مع�مالحظة�أننا�عـمدنا�إلى�لـحاليالقـصور�القـديمة�التي�كانت�نـواة�للقـصر�ا
��تشكيل�األسماء�ذات�الصبغة�األمازيغية�بالحركات�العربية�المعروفة،�واعـتمدنا�مــد

�:��الواو�لإلشارة�إلى�ضم�الحرف،�ومـد�األلف�لنصبه،�ومـد�الياء�إلى�جـره
                                                           

ه/�971كمثال�على�ذلك�ينظر:�رسالة�من�الشيخ�أبي�مهدي�عيسى�بن�إسماعيل�المليكي�(ت:��-18
م،�وهـي�محفوظـة�بخزانـة����1523ه/�929إلى�عزابة�قصر�تجنينت�مؤرخة�في�سنة�م)�1564

�.281المكتبة�البارونية�بجزيرة�جربة/�تونس�تحت�رقم:�
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معـنى�أو�أصل�التسمية���االسم�الطوبونيمي

��الـمحتمل

��آثاره�المتبقّـية

�/�ـــز أوزيـــــ
��أوزيـــزه

اسم�الفـرع�المؤسس�له�أو�ما�
��يـدور�في�معـنى�الزّرقـة

ـــيسى� ــيخ�ع ـــبرة�الش مق
��دوعيسي�وأجـنة�"ختالة"

ــيخ���القـصر�األول����تْـميزرتْ ــلى�الش ـــبرة�ومص مق
ــي� ــرحمن�الكرث باعـــبد�ال
�القــريبة�� �األطالل وبعـض
ــة�� ــض�األجن ــد،�وبع العه

��القـريبة�منه.
ايمسجـده�األثـري،�والمقبـرة����القـصر�السفلي�����أغـرم�ن�واد

القديمــة،�وأجـــنة�ناحـــية�
��"أدمر"��

نالحظ�أن�بعض�اآلثار�التي�بقيت�من�هذه�القصور�القـديمة�مع�محافـظة�ذاكـرة��
ها�ئسهــم�فـي�الحــفاظ�علـى�أسـما�����أالناس�جيال�عن�جيل�عـلى�ذكـرها،�قـد�

الطوبونيمية،�لتكون�مع�بعض�الشواهـد�المادية�الـمتبقــية�مفــتاحا�للبحـث�فـي�����
��تاريخها�الموغـل�في�القـدم.��

��المبحث�الثاني:�طوبونيميا�داخل�قصر�آت�مليشت
علـى�غــرار�الــمعمار����–سبقـت�اإلشارة�إلى�انقـسام�المعـمار�الــمزابي��

يط�بالقـصر�سـور�دفاعـي�إلى�قـصر�وواحة�تكون�امـتدادا�له،�ويـحـ�-�الزناتي
يـحيط�به�من�جـميع�جـوانبه،�ومن�أقـدم�المصادر�التي�ذكـرت�سور�قـصر�آت�

-�م)�1564هـ�/�971مليشت�رسالة�للشيخ�أبي�مهـدي�عـيسى�بن�اسماعـيل�(ت:�
سور�حيث�قال�"فأمروهم�...وحفظ�الـذّمار�ومالزمة��-�وهـو�أحد�أبناء�ذات�القـصر
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�مـحتويا�عـلى�مداخل�رئيسـية�وأخــرى�فـرعــية���وذلك�السـور�يكون�19"البلد
إضافة�إلى�أبراج�تؤدي�دور�الـدفاع�والـمراقـبة،�وتلك�األبواب�الرئيسية�عـادة�مـا���
تكون�على�شكل�برج�دفاعي،�وقـد�وردت�اإلشارة�إلـى�أحــد�األبـواب�الرئيسـية�����
�ألحـد�القـصور�في�رسالة�أخرى�للشيخ�أبي�مهدي�نفـسه�حيث�قال�"�إني�سمعت...

وعـلى�غـرار�القـصور�األخــرى�فـقــد����20أنه�قعـد�بسباط�باب�غـرداية.."
��احـتوى�قـصر�آت�مليشت�على�عـدد�من�األبراج�من�بينها:��

��*األبــراج:��
��الـموقـع��الـمعنى�أو�أصل�التسمية��االسم�الطوبونيمي

الـــمسافة�الفاصــلة�بــين���تيبوالغـين
��السور�ومنازل�القـصر

متصل�بالسور�من�الناحيـة��
��الشمالية�الشرقـية��

نّايمتصل�بالسور�من�الناحيـة����الفارس����َأم
��الشمالية�الشرقـية

��شاشة�الـمشؤومة����شَاَشة�تامشومتْ
��شاشة:�اسم�امرأة

متصل�بسور�مـن�الجهـة���
�مقـام��� �ناحــية الجنوبية،

��أوبوبكر�الشيخ�باسعـيد
�بالسور�من�الجهـة����نسبة�إلى�الحي�الواقع�فـيه����باب�بــنْطْراشْ متصل

�مـدخل�� �وفـوق الجنوبية،
��رئيسي�للقصر��

متصل�بالسـور،�وفــوق�����نسبة�إلى�الحي�الواقع�فـيه��باب�َأميدوْل
��مدخل�رئيسي�للقصر

�بالسور�من�الجهـة����نسبة�إلى�الحي�الواقع�فـيه��باب�باعـبداهللا متصل
                                                           

�م):�رسـالة�تـذكرة�وموعظـة���1564ه/�971عيسى�بن�إسماعيل�المليكي،�أبو�مهدي�(ت:��-19
�.281م:�محفوظة�ضمن�مجموع�بخزانة�المكتبة�البارونية�بجزيرة�جربة/�تونس�تحت�رق

�

م):�مجموع�جوابـات،�الجـواب���1564ه/�971عيسى�بن�إسماعيل�المليكي،�أبو�مهدي�(ت:��-20
�.62محفوظ�ضمن�مجموع�بخزانة�مكتبة�االستقامة�بقصر�بني�يسجن/�مزاب�تحت�رقم:�د.غ�
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�وفـوق� �الغـربية، الشمالية
��للقصر�مدخل�رئيسي

�بالسور�من�الجهـة����نسبة�إلى�الحي�الواقع�فـيه��باب�أعـركوب متصل
الشمالية،�وفــوق�مـدخل���

��رئيسي�للقصر
الناحية���البئر�الـمحتوي�على�الماء��َأنـو�وامان� �من �بالسور، متصل

��الغربية
لّالينبعـيد�عن�السور،�بناحـية���/��ُأوض

��شعـبة�آت�داده
��كاركَـر��/���� �عن�السـور، بـين��بعـيد

��ناحية�أدمـر�وموضع�الواد
���ستة�من�بين�عشرة�أبراج�مذكـورة�هي�موجودة�إلـى�حــد�يمكن�أن�نالحظ�أن
اآلن�وبنفس�التسمية،�في�حـين�نسجل�زوال�أربعـة�أخـرى�حفظت�لنـا�الــذاكرة���

��وبعض�الوثائق�أسماءها.�ويـحتمل�زوال�أبـراج�أخـرى�رسما�وإسما.
كما�يمكن�أن�نالحظ�أن�أغـلبها�قـد�ارتبط�بتسميات�نابعـة�من�اللسان�األصـيل���

��للمنطقة،�وهـو�ما�قـد�يعـزز�قــدم�هـذه�الطوبونيميا.
وقـد�ارتبطت�تسمية�العـديد�منها�بالحي�الواقعة�فـيه�على�غـرار:�أعــركوب��

ء�علـى��أميدول،�في�حين�ارتبطت�أخـرى�بأسماء�أشخاص�ذكور�وإناث�على�السـوا�
غـرار:�باعـبداهللا،�شاشة،�في�حين�ارتـبـطت�أخـرى�بوظيفتها�كما�يبـدو�علـى���
غـرار:�أمـنّاي،�أنـو�وامان،�وقـد�تغـيب�مناسبة�تسـمية�بعــضها�مـع�تقـادم�����

��الزمن.
ومن�ذلك�فإن�هـذه�الطوبونيميا�هي�ترجـمة�وتصوير�لتفاعالت�الـمجتمع�بـآت��

أحـداثا�مـرت�عـليه�وشخصيات�تـرك��مليشت�عبر�الزمن،�حيث�خلّـد�من�خاللها
بصماتنا�في�محيطها�االجـتماعي،�والتسميات�الـمرتبطة�بوظيفة�المكان�تتـرجم�لنـا���
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فـكر�المجتمع�الجمعي�كما�تفـرضه�ظروف�العـيش�فـي�بيئـة�تتطلّـب�جــهدا�����
��مشتركا.

��من�بين�األبراج�التـي�ورد�ذكرها�في�بعـض�الوثائـق:��
هـ�/�جـوان��1318في�وثيقة�تعود�إلى�صفر�برج�شاشة�تمشومت،�وقـد�ذكر� - 

�م.���1900
هــ�/���1325ربيـع�األول���06برج�في�ناحية�أعـركوب،�وقـد�ذُكر�بتاريخ� - 
�.1907ابريل��22

��*األبواب�الرئيسية�والفرعـية:��

من�السور�المحيط�بالقصـر،�فـإن�األبـواب�����اإذا�كانت�األبراج�تمثل�مكانا�وجزء
والمداخل�هي�األخرى�تمثّل�نفس�األمر�مع�اختالف�الوظيفـة،�وسنستعــرض�فـي����
الجدول�الـموالي�أسماء�األبواب�الرئيسية�والثانوية�للقـصر�والتي�تتوزع�على�نـواحٍ��

����ها�من�أهـمية�في�موضوعـنا:اؤمخـتلفة�منه�وتكون�متخللة�للسور،�لـما�تحمله�أسم
��الـموقـع��الـمعنى�أو�أصل�التسمية��االسم�الطوبونيمي

ـْركوب(رئيسي)�� الناحية�الشمالية��المكان�المرتفع����باب�َأع��
��الناحية�الغربية����نسبة�إلى�شخص����باب�با�عبد�اهللا�(رئيسي)

��الناحية�الغربية����/��باب�َأميدوْل�(رئيسي)
��الناحية�الجنوبية����/��باب�بنْطْراشْ�(رئيسي)

نسبة�إلى�شخص�أو�أحـد����تفخسيت�ن�بامنْـديْل(ثانوي)��
��العشائر�القديمة

��الناحية�الشرقية��

نسبة�إلى�إحدى�عـائالت����تفخسيت�ن�تْكَربوستْ(ثانوي)
��القصر��

��الناحية�الشرقية

��ــكّالَن نيسغْلَادــيت�ن�و تفخس
��(ثانوي)

�إلى�شـارع�حمـل��� نسبة
تسمية�حرفـة�ساكــنيه���
وهــي�صــباغة�الفخــار�

��قـديما

��الناحية�الشرقية
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�ن�الراعـي�� ايواد� تفخسيت�ن
��(ثانوي)

�تجمـع��� �إلى�مكـان نسبة
قـــطيع�أهــل�القصــر�

��قـديما

��الناحية�الغربية

�إلى�بيوت�خــربة����تفخسيت�ن�تْخَـربِنين�(ثانوي) نسبة
�الناحيـة��� �تلـك �في كانت

��قـديما

��الناحية�الغربية

��الغربية�الناحية��نسبة�إلى�شخص��تفخسيت�ن�داده�حمادي�(ثانوي)
��الناحية�الغربية��/��تفخسيت�ن�سيـب�(ثانوي)
��الناحية�الغربية��نسبة�إلى�شخص����تفخسيت�ن�قـوبي�(ثانوي)

الـمسافة�الفاصـلة�بـين�����تفخسيت�ن�تْبوالغين
��السور�ومنازل�القـصر

��الناحية�الشمالية��

هـي��يـالحظ�أن�"الباب"�هو�الـمدخل�الرئيسي�للقصر�في�حـين�أن�"تفخـسيت"�
الـمدخل�الفـرعي�الثانوي.�ونـجد�أسماء�لها�ارتباط�بالناحية�أو�الحي�الواقعـة�فـيه�
مثل:�باب�أميدول،�كما�نـجد�أسماء�مـرتبطة�بأشخاص�أو�قبائـل�وعشـائر�عــلى����

تفخـسيت�ن�بامنديل،�كما�تمكن�الـمالحظة�بأن�بعـضها�قـد�أخـذ�تسـميته���غـرار
يت�ن�واداي�ن�الراعي،�في�حين�نــجد�أسـماء���من�الوظيفة�التي�يـؤديها�مثل:�تفخس

كوصف�عام�للمكان�مثل:�تفخسيت�ن�تْخَـربِنين،�مـع�مالحظـة�غــياب�معــنى�����
��بعـضها�عـنا.��

فالذي�نستنتجه�مـرة�أخـرى�هو�ارتباط�الطوبونيميا�بصفة�وثيقة�بالحياة�العامة�في�
والقبائـل���المجـتمع�وما�يحصل�فـيه�من�عالقات�وتفـاعالت،�فأسـماء�األشـخاص���

ها�تـاريخ�لـه�وزنـه����ئوالوصف�العام،�وحتى�المهن�والحرف�حاضرة�هنا،�ومن�ورا
��وأهـميته�وقـد�وجد�من�الطوبونيميا�وعاء�يقاوم�من�خالله�الزوال.

��
��
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��ومن�ذلك�على�سبيل�الـمثال:�في�ثنايا�الـوثائق�نتصادف�مع�هـذه�األسماء،
ديسـمبر���03/�هــ��1301صفر��15تفخـسيت،�ذكرت�في�وثيقة�تعـود�إلى� - 

�م��1884
 - ��.بِنينخرجة�آنو�وهي�ذاتها�تفخسيت�ن�أنو�وتعـرف�أيضا�بتفخسيت�ن�تْخَــر

�م1860_�ديسمبر�2هـ�/�1277في�وثيقة�تعـود�إلى�جمادى�الثانية�
مـاي���03هــ�/��1279باب�أعـركوب.�في�وثيقة�تعـود�إلى�ذو�القعــدة�� - 

��م��1863
��*الساحات�والفضاءات�العامة:��

كما�نـجد�داخل�قـصر�آت�مليشت�مجموعة�من�الساحات�العامة�الـتي�جعــلت��
فـضاءات�عـامة�يشترك�الجميع�في�استغاللها�فـي�األغــراض�االجـتماعــية����
واالقـتصادية�وغـيرها،�كما�تكون�مــكانا�مناسـبا�إلقامـة�التظـاهرات�وإحيـاء������

ـ��� ـرا�حــسب��الـمناسبات�العامة،�ونـجدها�مـختلفة�فـيما�بينهـا�كــبرا�وصغ
��الوظائف�واألدوار�التي�تؤديها.��

��تلك�الساحات�والفضاءات�هي:��
الـمعـنى�أو�أصل���االسم�الطوبونيمي

��التسمية

��الوظيفة��الـموقـع

�َأسغا���السوقْ �كلمة �من هي
ــراء،�أو� أي�الشـ
�العـربي� بالـمعنى

��للكلمة.

فـــضاء�للبيــع����مركز�القصر��
ــة� ــراء،�وإقام والش

��التجمعات�العامة.

ــة�الشــمالية���فضاء�الـجِمال����نيلمانالحوش� الناحي
��للقصر��

مكان�استراحة�جمال�
ــة� ــل�التجاري القواف

��سابقا.
��
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ــنخفض.���َأداي�ن�الراعي�� َأداي:�الم
لوقوعه�في�ناحيـة��
منخفضــة،�حيــث�
ــي� ــق�الراع ينطل

��بالقطيع��

ــة� ــة�الغربي الناحي
��للقصر��

�قطيـع�� �تجمع مكان
��القصر�سابقا

حـي��مفترق�طرق���تَمسلوتْ�ن�بنطراش
��بنطراش

الناحيــة�الجنوبيــة�
��للقصر��

�األحياء،� �بين الفصل
ــة� ــة�ممارس وإتاح
��نشاط�تجاري�ثانوي.

مفترق�طرق�حـي����تَمسلوتْ�نأميدول
��أميدول

الناحيــة�الجنوبيــة�
��الغربية�للقصر��

�األحياء،� �بين الفصل
ــة� ــة�ممارس وإتاح
��نشاط�تجاري�ثانوي.

ــة���فضاء�حي�أنو��ارحـبتْ�ن�أنـو�� ــة�الغربي الناحي
��للقصر��

�األحياء،� �بين الفصل
ــة� ــة�ممارس وإتاح
��نشاط�تجاري�ثانوي.

ارحـبتْ�ن�أعركوب�
يقانالض�=��

ــي� ــاء�حـ فضـ
��أعركوب

ــة�الشــمالية� الناحي
��للقصر��

�األحياء،� �بين الفصل
ــة� ــة�ممارس وإتاح
��نشاط�تجاري�ثانوي.

الـمسافة�الفاصـلة����تيبوالغـين
�ومنازل� �السور بين

��القـصر

ــة�الشــمالية�النا حي
��للقصر��

إتاحة�مجـال�أمنـي���
�خـارج�� �بين فاصل

��وداخل�السور.��
ــة���الساحة�الواسعـة��لَـمراغَــتْ ــة�الغربي الناحي

��للقصر��
ــال�� ـــجاز�أعم إن
ـــزة� تـويــــ

��الجـماعـية��
��




	�����ذ�������–�������������������ر���اب:�������������#درا!�� �ر�
 

  
337 

 

  

فـهي�كما�تبدو�قـد�أخـذت�تسمياتها�من�الوظائف�التي�تــؤديها،�تلـك�األدوار���
اقـتصادية�واجـتماعـية،�وكـذا�هــندسية�وفــق���التي�تـوزعـت�أساسا�ما�بين�
��متطلبات�الهـندسة�العـمرانية.

ونـجد�تسميات�هـذه�الفـضاءات�إما�مـرتبطة�بالـناحية�التي�تــوجد�فــيها���
��.تْ�ن�وانـو،�أو�مرتبطة�بالـوظيفة�التي�تقـوم�بها�مثل�الحـوش�نيلْمانـبحمثل:�اَر��

الوثائـق�التي�تعاملنا�معهـا�فـي�فــترة�����بين�األسماء�التي�وردت�في�عـينة�من
��البحث:

�؛21م16ه�/�10السوق،�ورد�في�مؤلف�ألحد�مشايخ�القصر�يعـود�إلى�ق� - 
���؛م1865ه�/�فيفري�1281تمسلوت،�وردت�في�وثيقة�تعـود�إلى�رمضان� - 
�1290الرحبة�(الرحبة�ن�أنـو)�وردت�في�وثيقة�تعـود�إلى�أواسط�ذي�الحجة� - 

��م��1874ه�/�فيفري�
��*الشوارع�الرئيسية�والفـرعـية:��

وهـي�من�أهـم�عـناصر�ومـركّـبات�الـتجمعـات�السكـنية،�وتـخــتزن��
هـي�األخـرى�توثيقات�هامة�لـجوانب�تاريخية�مختلفة�عـن�طريـق�الــتسميات���
الطوبونيمية�التي�تطلق�عـليها.�وفـيما�يلي�جملة�الشوارع�الرئيسية�والفـرعـية�التي�

�مليشت:يحتضنها�قـصر�آت�
الـموقع�داخل���االسم�الطوبونيمي

��القصر

الـمعـنى�أو�أصل�

��التسمية

��طبيعـته

كوبرحي�رئيسي�(حومة)����المكان�الـمرتفع����الناحية�الشمالية����َأع�
ححي�رئيسي�(حومة)����/��الناحية�الشمالية��لَــقْـد�

�حي�رئيسي�(حومة)����/��الناحية�الغـربية����َأميدوْل
                                                           

م):�رسالة�جواب�إلـى�البهلـولي���1564ه/�971عيسى�بن�إسماعيل�المليكي،�أبو�مهدي�(ت:��-21
�1،�ضبط�النص:�الناصر�أويابه،�ن�مكتبة�القصر�العتيق�بقصـر�غردايـة،�ط��علي�بن�أبي�الحسن

�.18م،�ص:�2016ه/1437
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�حي�رئيسي�(حومة)����المكان�المنخفض����الناحية�الغربية����َأنـو
�حي�رئيسي�(حومة)����نسبة�إلى�شخص����الناحية�الغربية��داده�حمادي��

�حي�رئيسي�(حومة)����/��الناحية�الجنوبية����بنْطْراشْ
كَّـالَنشارع�ثانوي����صابغـو�الفخار����حومة�أعركوب��ِإس��

��شارع�ثانوي����نسبة�إلى�شخص�����حومة�أعركوب��حمو�ن�شعـبان��
ـْرضا ��شارع�ثانوي����نسبة�إلى�شخص�����حومة�أعركوب��خَـ
��شارع�ثانوي����المرأة�الحامل������حومة�أعركوب��تَمعـدورتْ

�لوجود���حومة�أعركوب��َأغْـالد�نْتيرستْ �البئر. شارع
��بئر�في�طرفه.

��شارع�ثانوي��

ــيق���حومة�أعركوب��تـيـنْلْوين ــق�الض الطري
��الملتوي��

��شارع�ثانوي

��شارع�ثانوي��شارع�المسجد����حومة�بنطراش��َأغْـالد�ن�تْمجديدا
ــاتْ�� ـــالْتْ�ن متَح

عـيزم��
نسـبة�إلـى�عائلــة�����حومة�بنطراش

�الساكــنة�� معـيز
��بذلك�الزقاق���

��شارع�ثانوي

تينارتيـد�ن�برــغير���حومة�بنطراش��اد ــاق�الص الزق
منفـذ،�المغطى�دون�

والذي�يحوي�منزلين�
��اأو�ثالث

��فـرع�شارع�ثانوي

�إلى�شخص�أو���حومة�بنطراش��بامنْديْل نسبة
��أحد�العشائر�القديمة.

��شارع�ثانوي

هو�اسم�لدار�القاضي���حومة�بنطراش��نُونُـو���
��يحي�باعمارة���

��شارع�ثانوي

��شارع�ثانوي��المسلك�الضيق��حومة�بنطراش��ِإرجـي
متعلّــق����حومة�بنطراش��بالّوح)� �شارع�ثانويالكـبش




	�����ذ�������–�������������������ر���اب:�������������#درا!�� �ر�
 

  
339 

 

  

ــي� ـــد�دين بمعـتق
��قـديم�كما�يبدو)���

�شارع�ثانوي��يبـدو�اسم�امرأة��حومة�بنطراش��عـوشْـتَه
��شارع�ثانوي��/��حومة�بنطراش��بادو��

نسـبة�إلـى�عائلــة�����حومة�بنطراش��تَكَربوستْ
��سكنت�فيه

��شارع�ثانوي

ـَراده نسـبة�إلـى�عائلــة����حومة�بنطراش��ه
��سكنت�فيه

�ثانويشارع�

ساحشارع�ثانوي��/�حومة�بنطراش��ساح�
ــة.��حومة�بنطراش��َأغْالد�ن�تَـكْراوال ــارع�المعرك ش

�06نسبة�إلى�معركة�
�م1961أكتوبر�

�شارع�ثانوي

ورـبشارع�ثانوي��نسبة�إلى�شخص��حومة�أميدول��ج��
��شارع�ثانوي��/��حومة�أميدول��تَـزه�نْقوني

�أبواب���حومة�أميدول��الباب�ناتْ�إبراهـيم�� �إلى�أحد نسبة
القصر�القديمة�التـي��
نسبت�إلـى�إحـدى���

��العـشائر

��شارع�ثانوي

مونرشارع�ثانوي��/��حومة�أميدول��اد��
غـورشارع�ثانوي����طفل�اليافع��ال��حومة�أنـو����َأب��

��شارع�ثانوي����/��حومة�أنـو����كَـثَّر�خيرو��
غَارشارع�ثانوي����نسبة�إلى�شخص����حومة�داده�حمادي����َأم��

��شارع�ثانوي����نسبة�إلى�شخصية����حومة�داده�حمادي����تَحاللْتْ
ج����حومة�داده�حمادي����تيسونانرّشارع�ثانوي����الـد��

��
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�عـلينا�أن�نشير�إلى�أنه�ومن�خالل�رصـد�مجموعـة�من�الوثائق�التـي�تخـص
مراحل�زمنية�مختلفة؛�فـإن�بعـض�تـسميات�الشوارع�واألزقـة�قـد�يطرأ�عـليها�

سباب�قـد�تكون�مخـتلفة،�من�بيـنها�تغــير�الشخصـيات�الهامـة�التـي�����تغـير�أل
تقـطنها،�فـينسب�زقاق�معـين�لشخص�ما،�ثـم�تعاد�نسبته�إلى�شخــص�آخــر���
بعـد�انتقال�األول�للسكن�في�زقاق�آخـر�أو�وفـاته�مثال؛�ألن�الـتسمية�في�بعــض��

��األحـيان�تكون�من�قـبيل:�الزقاق�حـيث�يسكن�فالن.
أنه�عادة�ما�تـكون�تسميات�الشوارع�مرتبطة�بأسماء�أشخاص�مثل�داده��الـمالحظ

حمادي،�أو�بوصف�المكان�مثل:�تيسونان.�وقـد�تـرتبط�بأحــداث�معــينة�مثـل����
(أغـالد�ن�تكروال)،�كما�قـد��الـمعركة�التي�شهـدها�القـصر�أثناء�ثورة�التحـرير

فـي�كـّل�األحـوال�فـــهذه�����و�يتالشى�المعـنى�مع�الزمن�فال�يـعرف�مثل:�بادو.
التسميات�الطوبونيمية�هـي�من�أهم�ما�يختـزن�تاريخ�الـمجتمع�وما�مــر�عــليه���

��من�أحداث�وشخصيات.
بحكم�تعـلق�كـثير�من�المعامالت�ببيع�وشراء�البيوت�والمنازل�والتـي�تــحدد���
مواقعـها�عادة�بالشوارع�التي�تقع�فـيها؛�فإننا�نـجد�في�بعض�الوثـائق�والسـجالت���

��أسماء�بعـضها�ومن�األمثلة�التي�نقـدمها�عـن�األحياء�الرئيسية:��
���؛م1835هـ�/�1251بنطراش،�حيث�ذكـر�في�وثيقة�مؤرخة�بسنة� - 
ه�/�جـوان��1274أميدول،�حيث�ذكر�في�وثيقة�مؤرخـة�بتـاريخ�ذي�القعـدة���� - 

����؛م1858
���.م1859ه�/�ديسمبر�1276أنـو،�حيث�ذكـر�في�وثيقة�بتاريخ�جمادى�األولى� - 

أما�الشوارع�واألزقـة�الثانوية�فـقد�ورد�ذكرها�هي�األخرى�فـي�ثنايـا�بعـض����
��الـوثائق�ومن�ذلك:��

ه�/�جويلية�1281تمعـدورت،�حيث�ذكر�في�وثيقة�مؤرخة�بتاريخ�أواخر�صفر� - 
���؛م1864
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ه�/�ديسـمبر��1278بامنديل،�حيث�ذكر�في�وثيقة�مؤرخة�بتاريخ�جمادى�الثانية� - 
���؛م1861

ه/�سـبتمبر��1295في�وثيقة�مؤرخة�بتاريخ�رمضان��تـزه�ن�قوني:�حيث�ذكر - 
���.م1878

وكّل�هـذه�األسماء�الـمتعلقة�بالشوارع�واألزقة�والنواحي�الرئيسية�للقصر�نجـدها��
متكررة�في�كثير�من�الوثائق،�وفي�تواريخ�مختلفة،�متقدمة�عـن�التـواريخ�المـذكورة���

�تـزال�مسـتعملة���ومتأخرة�عـنها،�وقـد�انسحب�استعمالها�إلى�غايـة�اليـوم�فــال���
��ومتداولة،�وبذلك�فقـد�تعاضدت�الـوثيقة�واالستعمال�اليومي�في�حفظها.

��*آبار�القـصر:

بما�أن�الماء�هو�العـنصر�األساس�للحياة�فإن�وجود�مثل�اآلبـار�ومنـابع�الميـاه����
ضرورة�ال�غـنى�عـنها،�خاصة�في�بيئة�صحراوية،�ومن�ذلك�فقـد�وجدت�عــدة��

��ما�يلي�بأسمائها:��آبار�داخل�القـصر�وهي�ك
الـمعـنى�أو�أصل���االسم�الطوبونيمي

��التسمية

��الـموقـع

يقانتْ�ن�الضسحومة�أعركوب��نسبة�إلى�المكان����تير��
�لوقوعهـا�����تيرستْ�ن�تْمجـديدا �المسـجد. بئر

��بحذائه��
��حومة�بنطراش

نسبة�إلى�الحـي�الواقعـة�����تيرستْ�ن�بنطراش
��فـيه��

��حومة�بنطراش

�العشـيرة����ناتْاخْـفـيانتيرستْ� �إلى�مقـر نسبة
��الموجودة�بحذائه

��حومة�أنو��

البئـر�الصــماء.�لعـــدم����تيرستْتَـمجوجـتْ
��احتوائها�على�الماء��

�حومة�أميدول

�تيرسـت�ن��� �الـدربأو تيرستْن
ادـرالع��

�بجانب� �لوقوعـها الدرب:
��زقاق�مغطى�ودون�منفـذ

�حومة�أميدول
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العـراد:�نسبة�إلى�عائلـة��
��قـديمة�انقرضت.

�حومة�أميدول��لوقوعـها�قرب�ساحة����تيرستْ�ن�الحـوشْ
انبئر�الماء.�لكونه�أول�بئـر����تيرست�ن�َأنـو�وام

��حفر�داخل�القصر��
��حومة�داده�حمادي��

تتوزع�هـذه�اآلبار�على�مختلف�أنحاء�القـصر�المتربع�على�جبل�صخري�صـلب��
ارتبط�بأسماء�األحياء�والنواحي�الواقعة�فــيه،�مـع����والمالحظ�أن�أسماء�أغـلبها�قـد

ارتباط�تـسميات�أخـرى�بواقع�البئر،�مثل�كونه�بدون�ماء�لعــدم�إمكـان�مواصـلة����
الحفـر�فـنُعـت�حـينئذ�بــ�"تـمجوجت"�أي�الصـماء.�أو�كونه�محتويـا�علـى���
الماء�وهـو�في�تلك�الفـترة�من�نهاية�العصر�الوسـيط�حــدث�غــير�عـادي�أن�����

م�أو�قـبله،�حـيث�16هـ�/�10وجـد�بئر�في�منتصف�جبل�صخري�خالل�القـرن�ي
ه�/�مـاي���965أن�أقـدم�ذكر�لـه�كان�في�وثيقة�متعلقة�بحادثة�وقعت�فـي�رجـب���

م�19،�أما�ذكـر�اآلبار�األخـرى�فـيرجع�إلى�وثائق�مؤرخة�بأواخر�القرن�22م1558
��م.20والنصف�األول�من�القرن�
الم�عـن�اللمحة�الـمتعلقة�بطوبونيميا�القـصر�لننـتـقـل�بهذا�القـدر�نُـنهي�الك

��خارج�القـصر.�للحـديث�عـن�الشق�اآلخـر�وهـو�طوبونيميا
��المبحث�الثالث:�الطوبونيميا�خارج�قصر�آت�مليشت

ألهل�القصر�في�حياتهم�اليومية�ارتباط�وثيق�بفضاءات�ومجـاالت�واقعـة�خـارج����
فال�غـنى�لهم�عـنها�بما�تضمن�لهـم�مـن����-�كما�لهم�ارتباط�بما�داخله-�حدود�القصر

مقومات�معيشتهم،�ولعل�من�أهم�تلك�الـمجاالت�واألماكن�تلكم�الواحـات�التـي�تتبـع����
ـ�� در�الرئيسـي�لحيـاة�النـاس����القصر�وتعـد�عـنصرا�أساسا،�حيث�تعــتبر�المص

                                                           

م):�رسـالة�تـذكرة�وموعظـة����1564ه/�971عيسى�بن�إسماعيل�المليكي،�أبو�مهدي�(ت:��-22
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ومعيشتهم،�إضافة�إلى�مجاالت�أخرى�كالجبال�والشعاب�والوديـان�وغــيرها�كمـا����
��سنستعرضه�فـيما�يلي.��

وعـلى�غـرار�ما�رأينا�من�الطوبونيميا�داخل�القصر،�ألحت�الضرورة�علـى�أن��
تطلق�التسميات�على�مجاالت�خارج�القصر�فكانت�هي�األخـرى�متضـمنة�ألسـماء���

توثيق�أحـداث�ووصف�معالم...�كما�كان�لها�نصيب�وموقع�فـي�عــينة���أشخاص�و
��الوثائق�التي�اعـتمدناها�وحظ�من�الـذاكرة�التي�حفظتها�وحافظت�عليها�عبر�األجيال.

��*�الجــبال�والشعاب:

تـمتاز�منطقة�مزاب�بكونها�عبارة�عـن�سلسلة�من�الجبال�الصـخرية�الــممتدة���
ك�الجبال،�وكـذا�مجرى�واد�يفصل�بينها�على�شـكل��والتي�تتخللها�شعاب�تفصل�بين�تل

طولي،�فـهي�بكّل�ذلك�عـبارة�عن�شبكة�متداخلـة.�وفـي�حـين�تتربـع�القصـور������
تكون�محيطـة��-�بـما�تحويه�من�شعاب–الـمزابية�على�قـمم�جبال�فإن�جباال�أخرى�

بها�هي�األخـرى،�فكان�من�الطبيعـي�أن�نـجد�لبعضها�أسماء�عـرفت�بها�وتميزت�
اللها.�ومن�خالل�الجدول�الـموالي�نعـرض�أمثلة�عـما�يحــيط�بقصـر�آت���من�خ

��مليشت�منها:
�أصـل���االسم�الطوبونيمي الـمعنى�أو

��التسمية
�الموقع�الطبيعة

�إلى�شخصـية����عيسى�دوعـيسي نسبة
�في� �إسهام �لها علمية

��المجال�الفالحي

��ناحية�دبدابه����جبل�مع�شعابه.

أوزيز�له�ارتبـاط�بـاللون����ه/�أوزيز�
��األزرق

��ناحية�ختالة��جـبل.��

�أعضـاء����نـزابـّعِإ �إلى نسبة
� �العزابة طلبة�–حلقة

��-�العلم

�ومجموعة� �جبل سفح
��شعاب.

��ناحية�ختالة

��ناحية�ختالة��مجموعة�شعاب����ساقية�جريان�الواد.��تَــرجا�ن�سوفْ�



%��0�1�2,31رة�/�أ.�أ'���ا�-,+�ا*(�ج�أ'��  .%أ %

 

  
344 

 

  

�ومجموعة���الفُـرجة�الـمتّسعة����تْخْماستْ �جبل سفح
��شعاب.

��ناحية�بـوهــراوة

�شـخص����ميدحُأأوقْ �إلى نسبة
��فيما�يبدو

�ومجموعة� �جبل سفح
��شعاب

��ناحية�بـوهــراوة

شـخص����ي�حاميداد� �إلى نسبة
��فيما�يبدو

�ومجموعة� �جبل سفح
��شعاب

��ناحية�بـوهــراوة

ـُ ــة����احيالس�ادبالع ــة�بقص مرتبط
ــة� ــة�معروف تاريخي
لمجموعــة�مــن��

��الصالحين.

��ناحية�إعـوماد��جبل.��

�إحـدى�����زوزو �إلـى نسبة
��العائالت

��ناحية�بـوهــراوة��جبل�وشعـبة.

اســـم�"الشـــعبة"���التْـتْ
�ونجـده�� بالـمزابية.
في�عديد�المتغيـرات��

��األمازيغية.

��ناحية�إعوماد��شعـبة.

�إحـدى�����ه��داد�آتْ �إلـى نسبة
��العائالت

�الغربية���جبل�وشعـبة. �الجنوبية الجهة
��إلعوماد

الّأوضالشرقية���جبل.��/��لين� �الجنوبية الجهة
��للقصر��

من�الكلمة�العربيـة:����تْـبـعالشَّ
��الشعبة�مفرد�شعاب.

�الشرقية���شعـبة. �الجنوبية الجهة
��للقصر

��أمتليلي.�الجهة�الجنوبية����شعـبة.��نسبة�إلى�شخص���شعـبة�بالَّه��
لم�تغـب�طوبونيميا�الجبال�في�فلسفة�إطالق�تسميات�األماكن�في�منطقـة�مـزاب���

وهـو�ما�فـرض�على�سـكان�القصـور����نظرا�لقـوة�حضورها�كما�سبقت�اإلشارة،
المزابية�التعامل�معها�بمختلف�أوجه�التعامل،�ومن�ضـمن�ذلـك�أن�يخـص�بعضـها�����

��بأسماء.
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وقـد�تـنوعـت�تلك�األسماء،�فمنهاما�نسب�إلى�أشخاص�على�غــرار:�جبـل���
وشعاب�عيسى�دوعيسى،�وكذا�نسبة�إلى�عـشائر�ومجموعات�على�غــرار�آت�داده��

،�ولم�يغب�الوصف�عــن��تَــرجا�ن�سوفْأو�اإلشارة�إلى�وظيفـتها�على�غـرار�
ذلك�فنجد�مثال:�تماسخت،�وقـد�ال�يعـدو�األمـر�أن�يقال:�تْالتْ�أو�الشّعـبتْ.�وفـي��
مجمل�ذلك�تنوع�قـد�ينطوي�كّل�منه�على�مناسبة�أو�حادثة�معـينة�تحـفظها�بطـون��
األوراق�أو�خبايا�الذاكرة،�وقـد�تـتعاضد�في�ذلك�الوثيقة�والذاكرة�كمـا�هـو�بشـأن����

لـمعـتدية�الـتي�قصدت�قصر�آت�مليشت�في�أحد�أيام�شهر�رجب�من�سنة�الجيوش�ا
وكان��23"فمألت�السهول�واألوعار،�وعـمت�البسائط�واألوكار"�م1558ه/�ماي��965

األمر�متعـلّقا�بناحية�دبدابة�وما�يواليها�مـن�جبـال�عــيسى�دوعيسـي�والشـعاب������
��الـمتّصلة�به.��

ـمتعلّقة�بالجبال�والشعاب�والتي�ورد�بهـا��ومـن�األمثـلة�التي�نقـدمها�لألسماء�ال
��الذكر�في�ثنايا�بعض�الوثائق�ما�يلي:

سفح�جبل�من�الناحية�الغربية�(ناحية�عـدون�حود)،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�بــ�� - 
��م.1865ه/�جوان�1282صفر�
هــ�/��1300شعبان��19جبل�عـيسى�دوعـيسي،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�بـ� - 
�م.1883جوان��25

ه/�جـانفي��1312لي)،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�بتاريخ�رجـب��شعـبة�باله�(أمتلي - 
�م.1895

�م.1945ه/�1364جبل�العباد�السياح،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�بحوالي�سنة� - 
�
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وكما�أخـذت�الجبال�نصيبها�من�الحضور�الطوبـونيمي؛�فقــد�كـان�للــمقابر�����
والـمصليات�األثرية�القـديمة�نصيبها�كذلك،�والتي�تعـود�إلى�بضـعة�قـرون�مـن����

��وجود،�وهـي�أماكن�توجـد�خـارج�القصـور�وتكـون�ذات�ارتبـاط�وثيـق�بـه������ال
��وسنتعرض�لها�فـيما�يلي.
��القـديمة:��والـمقامات��*الـمقابر�والـمصليات

سبقت�اإلشارة�إلى�أن�هـذه�الفضاءات�لها�ارتباط�بإنسان�القـصر،�وهي�عادة�مـا��
يتجلّـى�مـن�خـالل�����تفـسر�بما�له�ارتباط�بالغـيب�والعالم�واآلخـر،�وهو�ما�قــد�

��العـرض�الـموالي:

�الموقع�الطبيعة�االسم�الطوبونيمي
�أبـي�مهـدي��� �الشيخ مصلى

��عـيسى��
�الشـرقية�����عبارة�عن�مصلى�قديم �الشـمالية الجهة

��للقصر��
�الشيخ�أبـي�� �وصحن روضة

��مهدي�عـيسى
غير�عبارة�عن�فضاء�واسع�

��مغطى�ملحق�بالمقبرة
�الشـرقية��� �الشـمالية الجهة

��للقصر
مقبرة�الشـيخ�أبـي�مهـدي����

��عـيسى��
�الشرقــية����مقبرة�قـديمةعبارة�عن� �الشمالية الجهة

��للقصر
�للمقبـرة����المقبرة�الجديدة�� �امتداد �عن عبارة

��الـقديمة
�الشـرقية��� �الجنوبيـة الجهة

��للقصر��
�عن���مقام�الحاج�مسعـود�� مصـلى�قـديم���عبارة

وفضاء�غير�مغطى�ملحـق��
��به

�الشـرقية��� �الشـمالية الجهة
 للقصر��

�عن���مصلى�وصحن�الحاج�امحمد مصـلى�قـديم���عبارة
وفضاء�غير�مغطى�ملحـق��

��به

�الشـرقية��� �الشـمالية الجهة
 للقصر��

�الشـرقية�����عبارة�عن�مقبرة�قـديمة����مقبرة�الحاج�امحمد �الشـمالية الجهة
 للقصر��
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�الشـرقية�����عبارة�عن�مقبرة�قـديمة��مقبرة�الشيخ�أنفـوس �الشـمالية الجهة
��للقصر

عن�مقام�قريب�من��عـبارة��تْـكومبيتْ
��سـد�الواحة

��الجهة�الشمالية�للقصر��

مقبــرة�الشــيخ�بسعـــيد�أو�
��بوبكر��

��الجهة�الجنوبية�للقصر����عن�مصلى�قـديمعبارة�

مصلى�وصحن�الشيخ�باعبـد��
��الرحمن�الكرثي

�عـن�مصلى�قـديم�� عبارة
وفـــضاء�غيــر�مغطــى�

��متصل�به

��الجهة�الجنوبية�للقصر

�الـرحمن�� �باعبد �الشيخ مقبرة
��الكرثي

�قديمـة��� �عن�مقبـرة عبارة
وصـحن��متصلة�بمصـلى��

��الشيخ�باعبد�الرحمن�الكرثي

��الجهة�الجنوبية�للقصر

�غيـر�����صحن�الشيخ�حيو�ن�دودو �فضـاء �عن عبارة
�مغطى�قديم�يقع�في�تخـوم�
�الرحمن� �باعبد �الشيخ مقبرة

��الكرثي

��الجهة�الجنوبية�للقصر

�قديمـة�����مقـبرة�المعـتزلة�� �عن�مقبـرة عبارة
� قبل�دخول�خاصة�بحقبة�ما

المــذهب�اإلباضــي�إلــى�
الـمنطقة�في�مستهل�القرن�

��م11ه/�5

�الغربيـة��� �الجنوبيـة الجهة
��للقصر��

عبارة�عـن�فضـاء�قـديم�����مقام�بايوبأوزكري
��غير�مغطى

�الغربيـة��� �الجنوبيـة الجهة
��للقصر

�رانِإغْـز�مقـام��-�عبارة�عن�موضـع���تْواجاتْ�جار
��قرب�مجرى�الوادي

�الغربيـة��� �الجنوبيـة الجهة
��رللقص
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�ن��� �أغـرم مصلى�وصـحن
��واداي��

�عن� مصـلى�قـديم���عبارة
وفضاء�غير�مغطى�ملحـق��

��به

�الغربيـة��� �الجنوبيـة الجهة
��للقصر

�بـاي�� �الشيخ مصلى�وصحن
��أحمد

�عن� مصـلى�قـديم���عبارة
وفضاء�غير�مغطى�ملحـق��

��به

��الجهة�الغربية�للقصر��

��الجهة�الغربية�للقصر��عبارة�عن�مقبرة�قديمة��مقبرة�الشيخ�عيسى�دوعيسي
عـند�تفحص�األسماء�الطوبونيمية�الواردة�في�الجدول�والمتعلقة�بما�تحدثنا�عنه�من�
مقابر�ومقامات�ومصليات�فإن�الـملحظ�األبـرز�هـو�تعلّـق�أغــلبها�بأشـخاص������
وشخصيات،�بسبب�ما�كان�لها�من�دور�إيجابي�داخل�المجتمع�فـي�إحـدى�فــترات����

هم�وتربط�من�خاللهم�اتصاال�تاريخه�الطويل،�فـهي�بذلك�تستذكرهم�وتستدعي�حضور
بالعالم�اآلخر،�وهو�ما�يمكن�أن�تنصب�عليه�دراسـات�تعــنى�بمعتقـدات�الشـعوب�����

��والمجتمعات.��
والـمالحظ�أيضا�أن�العـديد�من�تلك�الشخصيات�تعـود�إلى�قــرون�خلـت،�إال���

ونيميا�أن�ارتباطها�بتسمية�المكان�ضمن�لها�البقاء�في�الذاكرة�العامة�للناس،�لتكون�الطوب
��مرة�أخرى�وعاء�لحفظ�جـزء�من�تاريخ�هـذا�المجتمع.

وكان�لتسميات�هـذه�األماكن�حظ�في�بعض�الوثائق�القديمة�والتي�نعرض�من�بينها�
��التالي:
مصلى�وصحن�باعبد�الرحمن�الكرثي،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�بـأواخر�شـعبان����-�
��.24م1405ه/�فيفري�807
��

                                                           

24 -� MILLIOT,�LOUIS:179-Recueil�de�délibérationsdes�djemaa�du�M'�Zab,�avec�la�
collaboration�deA.�GIACOBETTI;�revue�des�études�.islamiques,�(1930).�
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ي�وثيقة�مؤرخة�بشـهر�صـفر���روضة�وصحن�الشيخ�أبي�مهدي�عيسى،�ورد�ف-�
��.25م1557ه/ديسمبر�965

وقـد�توالت�الـوثائق�والسجالت�بعـد�هذه�التواريخ�حاملـة�لنفــس�طوبونيميـا����
المجاالت�المشار�إليها،�فتكون�الوثيقة�في�مثل�هـذه�الحالة�مـن�أسـباب�حفـظ�هـذه�����

��التسميات،�كما�تكون�ممثلة�لثقل�تاريخي�هام�في�تثـبيت�تسميات�األماكن.
��واحة:�األقـسام�الرئيسية*الـ

كما�هو�الحال�بالنسبة�للقصر؛�فإن�الواحة�الغابية�تتكون�هي�األخرى�مـن�أقــسام���
(حومات)�رئيسية�تندرج�تـحتها�مـجموعة�من�الغابات�واألجـنّة،�والتي�تكـون�فـي���

فإن�الواحـة���-�السيما�في�أوقات�سابقة–مجموعها�أحد�األقـسام.�وفي�الواقـع�اليومي�
تعـد�من�مقومات�وجود�واستمرار�الحياة�بالقصر،�ونظرا�لهــذه�األهــمية�فقــد����
ارتبط�بها�اإلنسان�المزابي�ومنحها�ما�يليق�بها�من�األهـمية،�ومن�بين�ما�يعـبر�عـن��

أسـماء��ذلك�طوبونيميا�الواحة�التي�سنحاول�رصدها�من�خالل�الجدول�التالي�الذي�يمثل�
��األقسام�الريئيسية�منها:��
��الموقع��الـمعـنى�أو�أصل�التسمية��االسم�الطوبونيمي

بوهالشرقــية����/��ـراو� �الشمالية الجهة
��للقصر��

�إلى�إحدى�الشخصيات���الحاج�مسعود�� نسبة
القديمة�التي�دفـنت�في�تلك�

��الناحية

�الشرقــية�� �الشمالية الجهة
��للقصر

الشمالية�للقصر�الجهة��نسبة�إلى�شخص��ـقْرافَـبوم 

الجهة�الشمالية�للقصر��نسبة�إلى�شخص����ه�علي�داد 

 الجهة�الشمالية�للقصر��اسم�مرتبط�باألسد����وارـدقَ

��الجهة�الشمالية�للقصر��أرض�الفالحة����زـبرــغَِإ
                                                           

�نسخة�مصورة�بحوزتنا.�-25
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دـبالجهة�الشمالية�للقصر��األرض�المنبسطة����هداب��
��الجهة�الغربية�للقصر��ذات�منبع�ماء����هالَتّـخَ
��الجهة�الغربية�للقصر��/��ـرـمدَأ

مـْد�أوغَـر ��الجهة�الغربية�للقصر��تحت�القصر��سقْ
��الجهة�الـجنوبية�للقصر��ناحية�شروق�الشمس����ةْلَبـالقَ
الَّبه�والجهة�الجنوبية�للقصر��نسبة�إلى�شخص�كما�يبدو����ه��الَه��

النسبة�إلى�أشـخاص���تـدور�طوبونيميا�األقـسام�الرئيسية�لواحة�آت�مليشت�ما�بين
مثل�الحاج�مسعـود،�أو�اإليحاء�إلى�بعض�الحيوانات�مثل�قـدوار،�أو�وصـف�عـام���
للمكان�مثل�دبدابه،�أو�وصف�لخاصية�في�المكان�مثل�ختاله.�وكلّها�مالئمة�ومرتبطـة��

��بطبيعة�هـذه�المجاالت.
وعـلى�غـرار�غيرها،�نجد�في�الوثائق�تسجيال�وحفظا�لهذه�الطوبونيميـا�نظـرا���

هميتها�وحضورها�في�الواقع�اليومي�لإلنسان�الـمزابي،�فيمكن�أن�نقــدم�األمثلـة���أل
��التالية:��
��م؛����1882ه/�سبتمبر�1237باله�وهاله،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�في�ذي�الحجة��-�
��؛1817ه/�ديسمبر�1233خـتاله،�ورد�في�وثيقة�مؤرخـة�في�صفر��-�
��م.1881ه/�ماي�1298أدمر،�ورد�في�وثيقة�مؤرخة�في�رجب��-�

ويمكن�باستقراء�الـوثائق�واستقصاء�ما�حفظته�ألسنة�الناس�وذاكرتهم�مـن�خـالل���
االستعمال�الدائم�والـمتكرر�أن�نـجد�معلومات�أخـرى�ذات�أهميـة،�كـأن�نــجد����

��تواريخ�أقـدم�أو�تفاصيل�حول�معاني�األسماء�أو�مناسبات�إطالقها�أو�غير�ذلك.
��:��*�الواحـة:�األجنة�والغابات

األسماء�الطوبونيمية�التالية�تحت�تلك�السابقة،�وبإمعان�النظر�قـد�نصل�إلـى��تندرج�
بعض�النتائج�المتعلقة�بالعالقة�بينها،�من�حيث�مدلول�األسماء�مثال�أو�بعض�ما�جـرى��

��من�أحداث�وغيرها.
��
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��فيما�يلي�قائمة�بأسماء�بعض�األجنة�والغابات�التابعة�لقصر�آت�مليشت:��
��

الـمعـنى�أو�أصل���االسم�الطوبونيمي

��التسمية

��الموقع

ـغَبامبوهـراوه.�الناحية�الشمالية���الرجل�الحكيم��ر
 الشرقية�للقصر

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية���الغـرباء��نبـريـغِْإ
 الشرقية�للقصر

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية���/��ريسي�قومبطَ
 الشرقية�للقصر

نسبة�إلى�شخص�كما���ميدـحأوقْ
��يبدو

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية�
 الشرقية�للقصر

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية� نسبة�إلى�شخص��الحاج�اعمر
 الشرقية�للقصر

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية� نسبة�إلى�شخص��أيوب
 الشرقية�للقصر

بوهـراوه.�الناحية�الشمالية� نسبة�إلى�شخص��علي�هداد
 الشرقية�للقصر

ـقّدودوـريوبوهـراوه.�الناحية�الشمالية���الجبلتحت���ر
 الشرقية�للقصر

�ن�جاجـبوهبوهـراوه.�الناحية�الشمالية���داخل�الغابة��راو
 الشرقية�للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���الغابة�الكبيرة��تاجمـيتَـمقْرانْتْ
��للقصر

��
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إغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��مرـاعنْو�ـبافّ
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��ن�بلحاجكاسي�
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���حـنفية�الماء��تْبالَسَأ
 للقصر

ـباحإغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��وم
 للقصر

دادإغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��ةبالَّ�ي�ان
 للقصر

ورـمعإغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��آتْ�ب
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��لّيـكَ�كريا�نز
 للقصر

ادـرإغـربز.�الناحية�الغـربية���نسبة�إلى�شخص��الع
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���/��تين�زرا
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���الناحـية،�الضاحية��تْـما
 للقصر

إغـربز.�الناحية�الغـربية���يبدو�نسبة�إلى�شخص��بـعـزِّ
��للقصر

أدمـر.�الشمالية�الغربية���نسبة�إلى�شخص��كـبوشه
��للقصر

��
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أدمـر.�الشمالية�الغربية���الثيران��إفـوناسن
 للقصر

أدمـر.�الشمالية�الغربية���نوع�من�الشجر��البطمه
 للقصر

تحت�جبل�قـصر���سـقـودأوزيزه
��أوزيزه

الشمالية�الغربية�أدمـر.�
 للقصر

الصفراء�(من�أنواع���توراغـت
��التمور)

أدمـر.�الشمالية�الغربية�
 للقصر

زايينرختاله.�الناحية�الغربية�للقصر��من�أنواع�التمور��تيز 

 ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر نسبة�إلى�شخص��حـاجو

 ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر نسبة�إلى�شخص��بمسعـود

 ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر نسبة�إلى�شخص��ن�اسماعيلكاسي�

نانختاله.�الناحية�الغربية�للقصر��مكان�درس�الحبوب��َأر 

 ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر��القزم�(من�أنواع�التمور)��َأكَربوشْ

حوض�الماء�المـتصل���َأسفّـي
��بالبئر

 ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر

��ختاله.�الناحية�الغربية�للقصر��التأبيرنخيل���أمرصيد
نسبة�إلى�شخص�كما���باعـتّـو

��يبدو

أدمر�(إغربز�الغربي).�الناحية�
 الغربية�للقصر

زأدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���كعـب�الرجل��ِإنَـر
 الغربية�للقصر

حمأدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���نسبة�إلى�شخص��ودين
 الغربية�للقصر

أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���/��رادشََأ
 الغربية�للقصر
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أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���نسبة�إلى�شخص��بالة�ولحاج
 الغربية�للقصر

ـّدونْحـود أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���نسبة�إلى�شخص��ع
 الغربية�للقصر

كارـَر أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���/��ك
 الغربية�للقصر

أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���األحجار��تـيغـيغا
 الغربية�للقصر

أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���الغابات��تـيجـما
 الغربية�للقصر

أدمر(إغربز�الغربي)..الناحية���الـمطر��أنـزار
 الغربية�للقصر

أدمر�(إغربز�الغربي)..الناحية���/��تَـمهريتْ
 الغربية�للقصر

الناحية�سقـد�أوغـرم.���/��حينرِشْيت
 الغربية�للقصر

نسبة�إلى�شخصية���الشيخ�بايحمد
��عـلمية

سقـد�أوغـرم.�الناحية�
 الغربية�للقصر

نسبة�إلى�شخص�كما���حامي
��يبدو

سقـد�أوغـرم.�الناحية�
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���نسبة�إلى�شخص��يـّلكَب
 الغربية�للقصر

الناحية�سقـد�أوغـرم.���من�أنواع�التمور��ْلكَدَأ
��الغربية�للقصر

��
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سقـد�أوغـرم.�الناحية���نسبة�إلى�شخص��يدـيسى�ن�بلعـالحاج�ع
 الغربية�للقصر

ـَزر سقـد�أوغـرم.�الناحية���مجرى�الواد��ِإغْ
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���/��َأنَعـلوفْ
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���الـمسلخة��لْميزرتْ
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���مكان�المرور��تينْزوا
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���نوع�من�أنواع�التمور��تْواجاتْ
 الغربية�للقصر

سقـد�أوغـرم.�الناحية���الـذئبة��تـوشَّنْتْ
 الغربية�للقصر

باله�وهاله.�الناحية�الجنوبية���األولى،�السابقة��تَمزوارتْ
 للقصر

نسبة�إلى�شخص�كما���بوسالمه
��يبدو

باله�وهاله.�الناحية�الجنوبية�
 للقصر

باله�وهاله.�الناحية�الجنوبية���/��كيهيا
 للقصر

باله�وهاله.�الناحية�الجنوبية���/��تينَـزرا
 للقصر

باله�وهاله.�الناحية�الجنوبية���األولى،�السابقة��تْميزرتْ
��للقصر

��
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رارينـدالناحية�الجنوبية��باله�وهاله.��الطويلة�(جمع)��تيج
��للقصر

��/��العمياء��تَـدرغـالْتْ
ـْـرد ��/��/��تن�غَ

 أمتليلي.�الناحية�الجنوبية��البنات��تـزوين

 أمتليلي.�الناحية�الجنوبية��/��لبصيص

 أمتليلي.�الناحية�الجنوبية��نسبة�إلى�شخص��اعماره

 أمتليلي.�الناحية�الجنوبية��الـمجنونة��تـبديوت

 الناحية�الجنوبيةأمتليلي.���/��خـود

�

هـذه�مجموعة�من�األسماء�التي�تمكّـنا�من�جمعها،�من�خالل�رصـد�التــداول���
اليومي،�وكذا�ما�احتفظت�به�ذاكرة�المسنين�والـمعـمرين،�وكذا�ما�تضـمنته�بعـض���
الوثائق�األرشيفية�ذات�القيمة�التاريخية�والتوثيقية.�وفي�العموم�فهي�غير�خارجة�عــن��

ارتباطها�باألشخاص�أو�بوصف�المكان�أو�االرتباط�بحادثة�أو�واقعـة��سابقاتها�من�حيث�
معـينة،�كما�يالحظ�غـياب�معاني�بعضها�عـنا،�وهي�في�مجملها�مجـال�خصـب���
لـمزيد�البحث�عـن�مناسباتها�وعالقاتها�بالـمكان�وهو�ما�يقـع�ضـمن�اختصـاص����

��ومجال�علم�الطوبونيميا.
اط�بالمكان�والثقافة�المحليـة�للــمنطقة���ذلك�االرتب-�على�غرار�سابقاتها–كما�يظهر�

ذات�الصبغة�األمازيغية.�ويكون�مفيدا�تقديم�نماذج�من�التواريخ�التي�وردت�بها�بعـض��
��الوثائق:

ه/�جـوان��1222أفوناس�(إفوناسن)،�وردت�في�وثيقة�بتـاريخ�ربيـع�الثـاني���� - 
�م؛1807

�م؛1822ه/�سبتمبر�1237تمزوارت،�وردت�في�وثيقة�بتاريخ�ذي�الحجة� - 
�م؛��1832ه/�جانفي�1247تن�غـرد،�وردت�في�وثيقة�بتاريخ�رجب� - 
��م.��1860ه/�ماي�1276تـزوين�(أمتليلي)�وردت�في�وثيقة�بتاريخ�ذي�القعدة� - 
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ومزيد�استقراء�الـوثائق�من�شأنه�أن�يفيد�في�مجال�البحث�الطوبـونيمي�ورصـد���
��لـمكان.نشأة�وتطـور�األسماء،�وتفـسير�أصول�األسماء�وعالقـتها�باإلنسان�وا

غير�بعـد�عن�الغابات�واألجـنة�ننتقل�لعـرض�أسماء�بعض�اآلبـار�مــواضع���
الـواد�الذي�يعـتبر�هو�اآلخر�عـنصرا�مهما�في�مجال�مـزاب�بقصـوره�وواحاتـه����

��وفيما�يلي�نماذج�من�مجال�آت�مليشت:��
��:بار�والسـواقي�ومواضع�الواداآل*

اعتنـى�الــمزابيون�منـذ����العنصر�األساس�للحياة،�وقــد��-�وال�يزال–كان�الماء�
استقرارهم�بالمنطقة�منذ�فـترة�بعـيدة�تمتد�إلى�ما�قبل�العهد�اإلسالمي�بإيجاد�مـوارد��
المياه،�وظلت�العالقة�واألهـمية�متزايدة�طيلة�هـذه�الفترة�السحيقة،�وقــد�أظهـرت���
األسماء�الطوبونيمية�جانبا�من�هـذه�األهمية.�وفيما�يلي�رصد�لبعض�أسـماء�اآلبـار���

�سواقـي�ومواضع�الـواد:وال
الـمعـنى�أو���االسم�الطوبونيمي

��أصل�التسمية

��الموقع��الطبيعة

 بوهراوة��بـئر����الكبيرة����تيرستْتَـزعلوكْتْ

جاج�تْ�نسبوهراوة بـئر��البئر�الداخلي����تير 

ــى����تيرستْنوجــنّا ــر�األعل البئ
��(الفوقاني)��

 خـتاله�� بـئر

غارزو�تْ�نسخـتاله�� بـئر��الخارجيالبئر���تير 

��خـتاله��بئر����نسبة�إلى�شخص����ببعيسى
ـّماستْ�� �الوسط���تَ �في الواقعة

��(الوسطانية)��
 خـتاله����ساقية�ماء��

�في���تَـرجا�نـومالو �الواقعة الساقية
��الناحية�الغربية���

��خـتاله��ساقية�ماء

�الناحيـة����	َـْ�وارْ� �إلى نسبة
�الواقعة�فيه

��قـدوار��بـئر
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��قـدوار بـئر�/��يسيرـل
��قـدوار بـئر�/��ريتْهمتَ

��قـدوار بـئر�نسبة�إلى�شخص��كاسي�ن�بلحاج��
��داده�عـلي� بـئر�نسبة�إلى�شخص��الحاج�يحي

��داده�عـلي��بئر����الكـبد����تاس��
سينواد�قـدوار بـئر�اآلبار����تير��

ـّـولَتْ ��واد�داده�علي� بـئر�بئر�الـممر����تيرستْ�ن�ات
�تْ�نسبيتْتيرواد�بومرافق بـئر�نسبة�إلى�مقام����تْـكوم��
تْ�نستير�ــز�� بـئر نسبة�إلى�شخص��ي��لّكَب ـــر�(إغرب أدم

��الغربي)��
�تْ�نستيرـعمبين�أشرادوتيشرحين بـئر نسبة�إلى�شخص��ور��
�تْ�نسشِّيطْ��تيرباله�وهالة بـئر��بئر�شجرة�التين����تَم��
�تْ�نستَتيرمزباله�وهالة بـئر��البئر�األولى����تْوار��
��باله�وهالة بـئر��بئر�نخلة�التأبير��صيدرمَأتيرستْ�نْ
تْ�نسـب�تيرأمتليلي�� بـئر��/��هور��

�تْ�نسبعضها�أيضا�منسوب�إلى�أشخاص�مثلتير�قـد�ظهر�بأنـعموأخـرى��ور�،
إلى�موقعها�الجغرافي�على�غـرار�تَـرجا�نـومالو،�وكان�إطـالق�بعـض�األسـماء����
كوصف�مثلتَـزعلوكْتْ،�ويمكننا�مالحظة�أن�المعتمد�في�التسمية�هو�اعـتماد�بعض�ما�

�تْ�نسشِّيطْيقع�بجوار�البئر�مثال�كأن�يقال�تيرا�يمكن�الخلوص�إليـه��تَموغـير�هذا�مم�،
ـذه�األسماء�وربطها�بمواقعها�وربما�بتواريخها�الواردة�فــيها�والتـي���عـند�تحليل�ه

��نقدم�منها�بعض�األمثلة�كما�يأتي:��
ه�/أوت�1288بئر�تاس،�ورد�في�وثيقة�تعـود�إلـى�شـهر�جمـادى�األولـى����� - 

�م؛1871

جـوان���21/�ه1320ربيـع�األول���13بئر�أمر�صيد،�ورد�في�وثيقة�بتـاريخ�� - 
�م؛1902
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�م.��1895/�جانفي�ه1312رجب�بتاريخ�بئر�بوره،�ورد�في�وثيقة� - 

وبإمكان�الـوثائق�والتي�تعـتبر�ذات�مصداقية�كبيرة،�عالوة�على�مستندات�أخرى�
أن�تساهم�بفعالية�وعـلمية�فـي�إعــداد�معجـم�����26كالتي�تحتفظ�بها�الذاكرة�الجماعية

��طوبونيمي�خاص�بمناطق�الجزائر�المختلفة.
�خاتمة�وتوصيات: - 

حاولنا�من�خاللها�أن�نستقصي�أسماء�األماكن�داخـل���قد�ةفي�ختام�هذه�الورقة�البحثي
والتـي��عـينة�وثائق�من�أرشيف�خـاص��قصر�آت�مليشت�وخارجه�من�خالل�بعض�

مختلفة�من�بيع�وشراء�وهبة�ووصايا�وقسمة�تركات�وغيرها،�وفي��اتضم�وثائق�وعقود
مخـتلفة�بعضها�يعـود�إلى�ستة�قـرون،�والشك�أنها�بـذلك�تــمثّل���مراحل�تاريخية�

اجتهـدنا�فـي���ثقال�ال�يستهان�به�في�صدد�مثل�هـذه�المعاجم�الهامة�والرائـدة،�وقـد���
اسم�المكان�وكذا�موقعه�وطبيعته�ومدلوله�إن�تيسر�ذلـك���في�جداول،�مع�تحديدتصنيفها�

عن�التواريخ�التي�وردت�بها�بعض�،�ثم�قـدمنا�أمثلة�مع�مالحظة�ما�البد�منه�للتوضيح
��منها:والتي�كما�ال�يفوتنا�أن�نقترح�بعض�التوصيات�الوثائق�

من�خالل�بحثنا�في�موضوع�طوبونوميا�إحدى�المنـاطق�التاريخيـة�العريقـة���� •
بــحاجة�إلـى�مزيـد�التنقيـب�����،�وال�زال�عاليةبالجزائر�تبين�أن�الموضوع�ذا�أهمية�

�والدراسة.
مزاب�ثـرية�وخصبة�ويمكنها�أن�تسهم�فـي�إضـاءة���تعـتبر�طوبونيميا�منطقة� •

�زوايا�تاريخية�وتراثية�ولسانية�هامة.

                                                           

فاضـل��مقابالت�شفوية�مع�بعـض�األ��ه�منأجرينااستفدنا�كثيرا�من�خالل�ما�في�هذا�الصدد��-26
�الذي�هو�عينـةُ�الدراسـة��و�لهم�حضور�وثقل�في�مجتمع�قصر�آت�مليشت�المهتمين�بالتراث�ممن

��م،�فمن�هؤالء�نذكر:2020وذلك�في�فترة�إعدادنا�لها�خالل�شهر�أوت�
��؛الفاضل�الحاج�عمر�بن�داود�أمعيز�الحاج�أحمد�-
��؛الفاضل�أحمد�بن�مسعود�باعمارة�-
 .الفاضل�علي�بن�إبراهيم�الحاج�داود�-



%��0�1�2,31رة�/�أ.�أ'���ا�-,+�ا*(�ج�أ'��  .%أ %

360 

الوثائق�األرشيفية�الـمختلفة�مستند�أساس�يمكن�أن�يسهم�فـي�إنجـاز�معجـم���� •
�طوبونيمي�رائد�في�الجزائر.

ضرورة�المزيد�من�البحوث�والدراسات�في�موضـوع�طوبونوميـا�الجزائـر���� •
�أرض�الجزائر�وعراقتها.فالموضوع�واسع�وشاسع�شساعة�

ضرورة�تكثيف�أمثال�هذه�الندوات�والملتقيات�الوطنية�والتي�تُسهم�فـي�خدمـة��� •
تاريخ�الجزائر�وهويتها�وتجمع�الباحثين�والمهتمين�وتُتيح�لهم�تبادل�أفكارهم�وصـياغة��

�أعمال�جماعية�تجمعهم�في�نفس�الصدد.
��
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�le�M’zabيقول�أندريه�رافيرو�في�كتابة�"�:صالملخّ leçon�d’architectureأن��"
تحيط�به�فيكون�بذلك�شاهدا�علـى��التي��يةاريخالتّالمكان�يتحقق�ويتحدد�بفضل�األحداث�

��اريخ�ومنتجا�له.التّ
،�فتجـد��يـة�والجماع�يـة�الفرد�يةسميات�عنصر�مهم�من�عناصر�تشكل�الهوالتّتعتبر�

عاشها�يسمي�نفسه�وكل�ما�يحيط�به�بما�فـي��التي��يةاإلنسان�في�مختلف�الحقبات�الزمن
ذلك�ليبرز�هويته�ويعرّف�بها.�كذلك�ليترك�بصمته�و�يشغلها،التي��يةقعة�الجغرافالرذلك�

الي�فدراسة�ذلك�العنصـر�بمثابـة�ترسـيخ����التّقادمة،�وبة�تروي�إنجازاته�لألجيال�الالدخ
��وتوثيق�ألصول�المجتمعات.

��ودالالتهـا��يـة�ونيميا�هو�ذلك�العلم�الذي�يهتم�بأصل�تسميات�المواقـع�الجغراف��والطّ
محيطه�علـى��و�تهتم�باإلنسانالتي�فرع�من�فروع�اللسانيات،�فيكون�ذلك�من�أهم�العلوم�

��وجيا.��غرار�األنثروبولوجيا�والسوسيول
ـ��الطّـو�ومعجمها��ايةعلى�مدينة�غرد�يةسيسلط�الضوء�في�هذه�الورقة�البحث ��يونيم

�تتميز�بها�المنطقة؛�المساجد،�األضرحة،�الشـوارع�التي��يةاألثرية�وأهم�المواقع�الجغراف
مـن�المـدن����ايةأو�غرد�يةمهمة.�تغردايت�باألمازيغ�يةالخ�وما�تحمله�من�دالالت�تاريخ

كلم�جنوب�الجزائر�العاصمة.�تسـمى�أيضـا����600تقع�على�بعد�التي�قديمة�ال�يةالجزائر
،�بنـورة/�آت�بونـور،�آت���ايةمدينة�القصور�السبعة،�العطف�/تجنينت،�تغردايت/غرد

التـي��رارة�ڨرارن/�لڨأخيراإو�ان/بريانڨن،�آت�مليشت/مليكة،�آت�برڨإيزجن/بن�يز
أواخر�القرن�الماضي�إلعتبارها�حقل�كانت�مركز�اهتمام�للعديد�من�الباحثين�األوربيين،�

��ي�ثري.��ونيم�طومعجم�و�خصب
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��:يةالالتّاإلجابة�عن�األسئلة��يةسنحاول�في�هذه�الورقة�البحث
��؟�ما�هي�أهم��يةسمالتّحيحة�لهذه�الص�ايةوالرتغردايت؟�ما�هي�اسمما�معنى���

لماذا�سميت�كذلك؟�من�هم�بنـو�مـزاب؟�ومـا�هـي�����و�األماكن�في�مدينة�تغردايت
؟سمااليحملها�هذا�التي�الالت�الد��

��سيتناولها�البحث�ستكون�:التي�و�أهم�المحاور�
1(� ��ي�لشوارع�تغردايت.ونيم�الطّوالمعجم��
2(� ��ي�ألقدم�المساجد�في�قصر�تغردايت.ونيم�الطّوالمعجم����
3(� ��ي�آلبار�قصر�تغردايت.ونيم�الطّوالمعجم��
4(� ��تغردايت،عاصمة�مزاب.�

��

�

Abstract�

In� his� book� “le� M’zableçond’architecture,”� André� Raviero,� says�
that�the�place�is�achieved�and�determined�by�virtue�of�the�historical�
events�that�surround�it,�thus�making�it�a�witness�and�a�producer�of�
history.�

Naming� is� an� important� element� of� the� formation� of� individual�
and� group� identity,� so� you� find� that� the� person� in� the� various�
periods� of� time� lived� namehimself� and� everything� that� surrounds�
him,� including� the�geographical� area� that� he� occupies,� in�order� to�
highlight�his� identity�and�define� it.�Also,� to� leave�his�eternal�mark,�
narrating�his�accomplishments�to�future�generations�.�

Toponymy� is� that� science�witch� is� concerned�with� the�origin� of�
geographical�location�designations�and�their�connotations,�a�branch�
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of�linguistics,�so�that�is�one�of�the�most�important�sciences�that�are�
concerned�with�man�and� his� surroundings,� similar� to� anthropology�
and�sociology.�

This�research�paper�will�shed�light�on�the�city�of�Ghardaia�and�its�
toponymy� dictionary,� the� most� important� geographical� and�
archaeological�sites�that�characterize�the�region.�Mosques,�shrines,�
streets,� etc.� and� theirimportant� historical� significance.Taghdayet� in�
Berber�or�Ghardaia,�one�of� the�ancient�Algerian�cities� located�600�
km�south�of�Algiers.�It�is�also�called�the�city�of�the�Seven�Palaces,�
El-Atf�/�Tagninet,�Taghardait�/�Ghardaia,�Bannoura�/�At�Bonnur,�at�
Ezgen� /�Ben�Yazgen,�At�Melisht� /�Malika,�At�Pervan� /�Brian� and�
finally� Igerarn�/�Lagrara�which�was� the�center�of� interest� for�many�
European�researchers..�

In�this�study,�we�will�try�to�answer�the�following�questions:�
What� it� meansTgardait?� What� is� the� correct� version� of� this�

toponym�?�
What�is�most�important�places�in�the�city�ofTaghdayat,�and�why�

are� they� called� that?� Who� are� the� BanuMozab?� What� are� the�
connotations�that�this�name�carries?�

The�most� important� topics� that�will� be� covered� in� the� research�
will�be:�

1�-� The�Toponymic�Dictionary�of�the�Streets�of�Taghdait.�
2�- The� Toponymic� Dictionary� of� the� Oldest� Mosques� in� the�

Palace�of�Teghardit.�
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3�- Toponymic�dictionary�of�wells�in�QasrTeghdayat.�
4-Taghardait,�the�capital�of�M'zab.�
Keywords:� Toponymie,� Ghardaia,� Tegardait,� BanuM'zab,�

history,�identity.�
لالمبحث�األو��

مصـادر��و�دراسة�ألصوليا�على�أنها�ونيم�الطّوتُعرف�:�يةهوو�يا�تاريخونيم�الطّو
�هو�علم�حديث�اإلهتمام�هنا�في�شـمال�إفريقيـا���)1(.دالالتهاية�والجغرافاء�األماكن�اسم

��أين�نشأ.��منذ�زمن،�غير�أنه�موجود�في�أوروبا�
ة)�على�خاصال(اللهجة��يةالعربية�واألمازيغ�،يةالفرنس�شريقن�فوضيلكتورالديصنّف�

؛�رغم�تواجد�لغات�أخـرى�لكـن���يةالجزائر�ايونيم�الطّوأهم�ثالث�لغات�تأثيرا�على�أنها�
تطورها�العديد�مـن��و�وقد�ساهم�في�إنشائها�(2)ن.كان�لها�تأثير�أقل�على�تسميات�األماك

شـهدتها��التـي��بثقافات�أخرى�بسبب�االسـتعمارات���امتزاجهاالمتغيرات�من�بين�أهمها�
�على�مراحل�مختلفـة؛�لكنّهـا���،منذ�عصور�مضت�ةخاص�الجزائرة�وعام�شمال�إفريقيا

في�مجمـل���ذلك�ما�يتجلى�يةبثة�بأصولها�اللّغوبقيت�متش�وي؛كتور�إبراهيم�عطالديؤكّد�
��(3)�.ونيمية�الطّومصطلحاتها�

�وروايات�ألساطير�يرجع�اآلخر�والبعض�الكالم�سياق�من�فهم�تُياونيم�الطّو�بعض
�هـذا��ليثبـت��عليها.�عرفالتّو�لفكّها�اريخالتّ�طيات�في�عليها�نقيبتّ�الوجب�وألغاز�قديمة
�ويكمـن��إليه�واإلشارة�تسميته�في�تنحصر�يالتّ�غير�دالالت�الجغرافي�للمجال�أن�العلم
عناصـر���ن�أهممأن��باإلضافة�إلى�؛مثال�اريخالتّك�العلوم،�بأهم�الوطيد�ارتباطه�في�ذلك

�حدث...الخ�أسطورة،�،ايةرو�تقصها�معنى�يةتسم�ولكل�هي�اللّغة�،اء�األماكناسمتشكّل�
؛�أي�بمعنـى�آخـر���تعدد�ألسـنتهم�و�ثقافاتهمو�انتماءاتهممنها�تُعرف�أصول�المجتمعات�

��عريف�بها.والتّ�بروز�هويتهم
��

��
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��المبحث�الثاني

�)اية(غرديا�مدينة�تغردايتونيم�طو

��تغردايتقصر�-�1

أي�مـا���،الف�السنينآإلى��؛قبل�العمران�،تغردايتالوجود�اإلنساني�في�مدينة��يعود
عثـر��التـي��القُصور�المندثرة�ية�وسومات�الحجرالر،�ذلك�ما�أثبتته�النقوش،�اريخالتّ�قبل

اي��للمـيالد�1048سنة��ايةشُيدت�مدينة�غرد)4(.من�قبل�مختصينفي�عدة�أماكن��عليها
يقع�قصر��)5(.)1046،�)و�آت�بونور(بونورةم1012،�ثالث�قصر�بعد�تاجنينت�(العطف

��ايـة�حمو�ت�قـديما�لتحصـين��،�تحيطه�خمسة�أبواب�وجديةفوق�هضبة�صخر�ايةغرد
حواشَـى"،�"البـاب���نْيسى"،�الباب�عو�لماَاعي"،�"الباب�ن�سالرهي�:�"الباب�ن�و�المدينة؛
"اددالباب�و�نُوح"."ديدَأج��

��
��"قصر�تغردايت"��������������������������������������������������

��
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��تَغَردايتْ�أحياءو�شوارع-�2

تُعتبر�والتي��تفرعاتها�الكثيرة،و�قّته�الضيقةأز�،شوارعهبكثرة��يتميز�قصر�تغردايت
وسط�مدينـة���،عنصر�عمراني�يحسب�له�ألف�حساب�العتبارها�مسالك�منظمة�للحركة

��األحياء.و�لشوارعما�يخص�إنشاء�ا�تمألها�األعراف�حتى�في
تيمنـا�بأشـخاص�عرفـوا�����أصول�تسميات�هذه�الشوارع�فبعض�منها�سمي�اختلفت

سميات�نجد�التّوراثة�أب�عن�جد.�من�هذه��يةقع�الجغرافالرلتلك��المتالكهمبصالحهم�أو�
تلـك�األراضـي�لمـا�����إمتلكت�يةعائلة�مزاب�عبارة�عن�هي؛و�"يسدعلْ"بأو�حي��شارع�

قاموا�ببيعها�لعائالت�أخرى�حتّى�أصبح�هذا�الحـي�عـامرا���و�كانت�مخصصة�للفالحة،
�اءاسـم��.الخ�كلهـا�.شارع�"باباز"�،�"حواش"،�"الزرقة".باإلضافة�إلى��بمختلف�العائالت.

��إلى�يومنا�هذا.�ايةلعائالت�متواجدة�في�غرد
نسـاء��و�كانت�أساطير�قديمة�تحكي�قصص�لكرامات�رجـال�أما�البعض�اآلخر�فقد�

"سـد���يـة�ما�يقابله�باللغـة�العرب��"أحباس�نتيزيوت":�مثاال�على�هذا�شارع�و�صالحين،
أن�فتاة�غادر�أبوها�بعيدا�بحثا�عن�المؤونة�كمـا�يفعـل�أغلـب�����ايةوالرتحكي��)6(."الفتاة

إلـى���احتاجتللخروج�كلما��فاضطرتالمزابيون�في�ذلك�الزمن�الماضي،�بقيت�وحيدة�
نقص�المياه،�ففـي�الـوادي���و�الوحدة�في�غياب�أبوهاو�ريقالطّ.�شق�عليها�بعد�ايةالسق

تقـدم��و�فاض�الوادي�بالماء،�رجـع�أبوهـا��و�لها�فاستجابدعت�ربها�أن�يرأف�لحالها،�
��لخطبتها�رجل.����

.�كبـاش"�والذي�يقصد�به�حرفيا�شارع�"العشرة��"وحبالّمراوتْ"وفي�مثال�آخر،�شارع�
في�ذات�المكان،�بعد�أن�طلب�بعشرة�كباش��أكرمه�اهللاتروي�األسطورة�أن�رجال�فقيرا�

العيد.�فسمي�الشارع�بذلك�إجالال�لكرامة�من�كرامات�اهللا�على�عبـد���يةأوالده�منه�ُأضح
��ورة�أدناهالصكما�هو�موضح�في�)7(الحين.الصمن�عباده�
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��
�مقام�"مراوطبالّوح"����������������������������������������������� ���

ات�لم�تُعرف�المغزى�أو�المقصود�ورائهـا��ونيم�الطّوالشوارع�فبعض��بعض�أما�عن
األرجح�أن�أحدهم�تلقى�صفعة�فـي�ذات���علىعة"�فْالصمثل�شارع�"أبقى"�بمعنى�شارع�"

��المكان�فسمي�بذلك.
حضر�اللّون�في�واجهته�مصباح�أ�كانو�هو�شارع�كان�به�متجر�صغير�"ضو�َأدالي"

أي�بعـد�وجـود����يةسـم�التّهي�أيضا�من�الشوارع�الحديثة�)8(.فسمي�"الضوء�األخضر"
��الكهرباء�في�المنطقة.

،�سميت�كذلك�لوجود�عمـود�حديـدي���يةسمالتّ"�هي�من�األزقّة�الحديثة�نْوزاْلودمع"َأ
��العمود�الحديدي.:�يةالشارع�ذلك�ما�تشير�إليه�ترجمته�بالعرب�ايةفي�بد

�ين�لعـدم�تـوفّر�ترجمـة���ونيم�الطّوشقّ�علينا�تفسير�هذين�و"�ور"كُو�و"ونُشارعي�"كُ
نا�نجـد��األخرى�علّ�يةزيغلذلك�إرتأينا�للجوء�للثقافات�األما�يةلهما�باللهجة�المزاب�مطابقة

الكثيـر���تلْتقي�في�نقاط�مشتركة�في�يةمن�لهجات�عديد�يةنا،�بما�في�اللّلغة�األمازيغالتّض
من�أنـواع��أو�"كيرو"�في�الجنوب�الشرقي�المغربي�هو�نوع��"كُوروكلمة�"من�األحيان.�

في�غينيـا��و�مالي�يةجمهورمدينة�في�و�أيضا�بلدة�صغيرة�غيرة.�كورو�هيالصيور�الطّ
ـ����،ذلك�الزقاق�له�عالقة�بـذلك��يةتسم�لعلّىو�أيضا "�جمـع��ايينورمـع�العلـم�أن�"تيكُ
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يـة��اإلفريق�حراءالصإمرأة�أصلها�من�جنوب�يقصد�بها��يةأمازيغ�يةمزاب�"تَاكُوريتْ"�كلمة
لتلـك��يرمـز���ونـيم��الطّو،�فيمكن�أن�يكون�ذلك�)9(نوع�موسيقي�أيضاهو�"ورايين"تيكُو

ـ�جاري�بين�شـمال��التّل�بادالتّو�ذو�عالقة�بثقافتها�بحكم�طقة�أالمن جنوبهـا�و�حراءالص��
ترعـرع�فيهـا���التي�مالي؛�المنطقة��يةفي�جمهور�يةأيضا�قرفهي��أما�عن�"كُونُو"�قديما.

��(10)بينين.�في�دولة�عائلي�اسمهو�أيضا��؛دفن�فيهاو�سفير�السالم�نيلسون�مانديال
ت"يميزة��ونيم�الطّويوجد�هذا��.ايةصر�غردهو�شارع�في�ق�"اردمنهـا�مناطقفي�ع�،�
�Timizarتُسمى�ب��يةهي�عبارة�عن�بلدو�تيزي�وزو�مثال�يةوال n'Leghvar)11(وهو��

��)12(.عائلي�جزائري�اسمجيجل؛�إضافة�إلى�أنَّه��يةلشاطئ�بوال�اسمأيضا�
ـ�فرنسي�ك-�مزابيأما�عن�المعنى�الُّغوي�للكلمة�فيصفة�القاموس�ال الي:�"تيميـزار"��التّ

عماري�خاص�بواد�مزاب�دوره�تسيير�مياه�األمطار�وهو�عنصر�م�هو�جمع�"تيميزرتْ"
�اسـم�ك�ونـيم��الطّوهذا��استعمالقد�نالحظ�النقطة�المشتركة�بين�و�خاصة.�إلى�أحواض

��.في�واد�مزاب�لتنظيم�مجرى�المياه�يةكوحدة�معمار�استعمالهبين�و�في�جيجللشاطئ�

��
�������������������������������������"يميزارشارع�"ت��

��



����������ر���و��ّ��،�����"���دا��"�أ���ذ��
	���������ا
 

  
369 

 

  

عبارة�عن�ممر�يؤدي�إلى�وسط�المدينة�قديما،�أي�إحـدى���هو"يداڨماما�تسكيفين�ن�"
مست�التي�وسيعات�التّقبل��ايةإلى�المسجد�األعلى؛�أين�وضع�باب�للحم�يةالمسالك�المؤد

أولهمـا�كلمـة����ب�يحمل�ثـالث�دالالت،�مركّ�ونيم�طوعبارة�عن��يةسمالتّ�)13(.القصر
تيس"؛�أما�بمعنى�سقيفة�أو�مكان�به�سقف�"كيفينا"�فهي�األمفي�األصـل�لكنـه����عن�"مام

،�"مامـا��مثل�:�"ماما�حنّى"،�"ماما�بيا"�اً،�يكون�مركّبُألنثى�في�مزاب�اسميستعمل�أيضا�ك
غير�متواجـد�حاليـا�فـي������قديمإلمرأةاسميدا"�هوڨعيشة"...الخ؛�أو�فقط�كلمة�"ماما".�"

�علـى�،�واسـم�لـيس��و�الحقيقةفي�يةنْيعتبر�كو�في�بونورة��لكنّه�موجود�ايةقصر�غرد
ى�المسماألرجح�أنها�كانت�إمرأة�صالحة�ليها.اسمر�بم��

��
كيفين�ن�مامسيدا"ڨا"�ت��

ليس�بعيد�عن�الذي�ذكرنـاه���هو�زقاق�به�درج؛و�"يا�عمتسكيفين�ن�ماميوجد�أيضا�"
تحمل�نفـس�المعنـى�باللغـة����كلمة�عمي�و�ريقة.الطّمركّب�بنفس��ونيم�طوهو�و�سابقا
��.يةالعرب
جمـع��عائلة�قبل�أن�يغير�حاليا�ليصبح�"حمو�عبـد�اهللا"؛��اسم"�كان�في�القديم�نينَزِبِإ"

"زِينلي�النساء"أبوس�على�شكل�نجمة؛�من�حو�هو�شارع�يسـكنه�آل��)14(.تعني�الكلمة�دب
فتعود�إلى�تجارة�الحلي؛��يةسمالتّأما�عن�أصل�هم.�اسمقديما�فأصبح�الشارع�يحمل�إبزينن
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تحمل�شكل�النجمة�خاصة؛�من�قبل�تلك�العائلة�في�ذلك�المكـان،�فحمـل���التي�بابيس�الد
��.سمالعائلة�ذات�االو�الشارع

حميـر��ال؛�قبل�أن�تُستعمل�كان�المزابيون�في�القديم�يستعملون�الجمال�كوسيلة�للنقل�
عـض�شـوارع���سـميات�ب�التّلذلك�ف�؛�المغربو�كانت�تُستورد�من�تونسالتي��بغالالو

،�أين�يقـوم��معنى�شارع�الجملب�؛"�بتفخيم�اللّاممولَن�دالَغْ"َأ:��المنطقة�عالقة�بالجمل�مثل
قـد��و�؛للسقي�يةقليدالتّرق�الطّالحيوان،�من�ن�البئر�بواسطة�هذا�م�المياه�باستخراج�الناس

��وسيع.��التّكان�هذا�الشارع�بمحاذات�الوادي�قبل�عمليات�
النعش؛�يتواجـد�هـذا�الشـارع�تحـت������يةتاجاّ"�أو�بالعرب""تاجيوين"،�جمع��ونيم�طو

هو�أن�في�نفس�المكان�غرفة�توضع�فيهـا���ونيم�الطّواللة�وراء�هذا�والد�المسجد�العتيق؛
��)15(.يةسمالتّهذا�ببساطة�المغزى�وراء�و�النعاش�فارغة

هي�عبارة�عن�مجموعـة�شـوارع���و�يقصد�به�لُغويا�شوارع�البئر،ت"�سيرتَ"إغوالدنْ
��تتَركّزها�بئر.��
�وق�نالس"؛مزاد�العلنياللةْ"�هو�سوق�للالد�رض�فيه�السرابي.��للمزاد،�لعأين�تُعكالز

هي�السوق،�هـي�نفسـها���و�المركّب�على�كلمتين:�الكلمة�األولى�ونيم�الطّويحتوي�هذا�
��)16(."ادلّْل"�بمعنى�يعرِض�للمزايدةالَلةْ"�من�فعل�الد"�ية؛�أما�الثانيةباللغة�العرب

"الرحةمختص�في�بيع�المنتوجات�الفخار�"�هي�ساحة�صغيرة�كانت�سوقةْبقبل�أن��ي
�كبر�عدد�مـن�الباعـة��أ�يكون�أوسع�الستيعابو�ير�موقع�السوقيتم�توسعة�القصر�ليتغ

��الزبائن.و
ـ���اسملشارع�أيضا؛�و�ية،�هي�تسم"حواش"�سممؤنّث�ال�"ىاشَو"حشارع� ي�لعائلـة�ف

��.��ائلة�امتلكوا�ذلك�الشارع�فسمي�بههذه�العأفراد�على�األغلب�أن�و�.ايةغرد
،�وسط�المدينة�قديما؛�هو�ايةوعة�شوارع�في�قصر�غردهي�مجمي"ودمصتَنْ�ادولَيغُ"ِإ
الكلمـة��أمـا��هو�الشـارع��و�"دَأغْالَ"مركّب�من�كلمتين،�األولى�"ِإيغُولَاد"�جمع��ونيم�طو
القُـدامى���هـو�أن��يةسمالتّو�الغرض�وراء�هذه�)17("تَصمودي"�يقصد�بها�البرودة.�يةالثان
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�أجريت�الكثير�من�البحـوث�و�من�تلك�الشوارع�انطالقاكل�المدينة��طقسل�كانوا�يتنبؤون
��الكتشاف�هذا�المكان.���

.�يسـتعمل�بعـض���ة�الباذنجانقّ:�أزِيةغة�العربما�يعني�حرفيا�باللّ"ىجنْضبنْينْالَ�حمي"تَ
كان�المنطقة�عبارة�"يتَفْوتَسيحنْينْالَ�مبنْضةى"�ما�يقابلها�باللّغة�العربجدخل�فـي�أزقّـة���ي�:

إثبات�شـيئ���عن�فكرة�ما�أو�أيضا�حاول�انحرفالباذنجان�بمعنى�حاذ�عن�المقصود�أو�
بعض�ممن�سألنا�أن�السـبب�وراء��ال�.�يقوللتملّص�من�قول�الحقيقةل�أي�بطريقة�ماكرة

�)18(؛تشبه�الباذنجـان�ية�والتي�شكل�أزقّتها�الغير�مستوعود�إلى�ي�ونيم�الطّوهذا��استعمال
�يـة�المنطقة�فالح�رحمة�اهللا�عليه،�كانت�حمان�حواشالرستاذ�عبد�ألأخرى�ل�ايةفي�روو

فسـير�هـو���التّهذا�و�األرجح�أنها�كانت�لزراعة�الباذنجان�و�قبل�أن�تُنشئ�فيها�السكنات،
��.للصحيح�األقرب

�اسـم�هـو��و�القديمة�بواد�مـزاب��يةاء�العائلسممن�اال�ونيم�الطّو"باييزِي"�يعتبر�هذا�
سنجد��ونيم�الطّوهذا�.�إذا�حاولنا�تفكيكايةلشارعين�في�منطقتين�مختلفتين�من�قصر�غرد

�شـأنه��حتى�عال�الشيءيعني�أيضا�زاد�و�عن�طبيعته�الشيء�زاد�:كلمة:�"ييزِي"�بمعنى�
لى�بـاء��يرمز�إالذي��هو�نفسه�"با"�ونيم�الطّوالجزء�األول�من��لعلّىو�)19(.زادت�مرتبتهو
��.��)أنظر�فقرة�األضرحةفخيم(التّ

فـي�القـديم����تروي�القصة�أن�أحد�العائالتهو:��ونيم�الطّوقصة�هذا�حي�"باحماني"�
على��يةتملك�بساتين�خصبة�في�ذلك�المكان،�أصابها�القحط�يوما�ما�فأصبحت�خاو�كانت

ما�يقصد�به�"�!ماني��!:"باح�ذلك�فقال�أحدهم�يةاندهشوا�لرؤ�مالكوها�ملما�قدو�عروشها،
؛�أما�عن�"ماني"�فهي�تعني�يةطفول�زواله�بلهجةو�الشيئ�إختفاء،��يةفي�كلمة�"باح"بالمزاب

أي20(.ن(��
�المصلّياتو�المساجد-�3

الذي�يعتبر�ركيزة�المدينـة.�كـل���و�على�مسجد�واحد�تغردايت�قصر�في�كّلحتوي�ي
�فتحيطـه�المنـازل���أوالً�بنـى�المسـجد��.�يالشكل�يةذنة�على�أبراج�هرممْئ�زينهتمسجد�



  "�%$�#��"  . أ

 

  
372 

 

  

هـذا�ال�يسـتثني�وجـود����و�؛على�ذلك�ص،�النظام�العمراني�للمدينة�ينُالمباني�األخرىو
��مصلّيات�في�مختلف�أرجاء�القصر.

نُ�يدا"تامجو�هو�أكبرا"�نَّوجد�فـي�القـرن���شُ�،ايةني�في�قصر�غردأقدم�مسجد�ب11ي�
إثر�عمليات�و�؛أمتار��6طول�هذه�األخيرة��يتعد؛�الصغيرةو�؛�به�مؤذنتين،�كبيرةللميالد

ذلـك�ليصـل���و�متر�23بطول�م)16(في�القرن�توجب�بناء�أخرى�أكبر�توسعة�للمسجد
��)21(.الة�إلى�كل�سكّان�المنطقةالصنداء�

تعنـي��والتي��فهو�مركّب�من�كلمتين،�الكلمة�األولى�"تامجيدا"�ونيم�الطّوأما�عن�هذا�
في�أعلـى�نقطـة�فـي�����لموقعهذلك�و�وجنّا"�بمعنى�األعلى"نُ�يةالمسجد،�أما�الكلمة�الثان

��.يةأو�القر�القصر
مسجد�"باعاُ�ىيسولْعي�المسجد�على�أحد��ن"اْومهـو��و�؛أعالم�منطقة�وادي�مزاب�س

هـذا���ايـة�.�نالحظ�فـي�بد�"يوسف�ن�آت�خفيان"�الشيخ�باعيسى�اُو�علْوان�صهر�الشيخ
��الشيخ.�اسمقدير�ثم�يليه�والتّ�حرف�الباء�للتفخيم�ونيم�الطّو

مسجد�"�َأمي�سعيد"�أو�"عمي�سعيد"�سمي�تيمنا�بأحد�أهم�مشايخ�واد�مـزاب.�هـو����
سعيد�بن�علي�بن�يحيى�بن�يدر�بن�سليمان�بن�عثمان�الجربي�الخيري�أبو�صالح،�ولـد��

طلب�من�اهلها�على�أن�يحـي�فيهـا���.�ُأرسل�إلى�واد�مزاب�بعد�يةونسالتّبجزيرة�جربة�
إنجازات�و�في�نشر�إصالحات�عديدة�في�المنطقة�أنداكله�الفضل��قد�كانو�ين،والد�العلم

دفـن��و�تدريس�الناشئة.�تُوفيو�،�منها�إنشاء�مراكز�متخصصة�في�تعليمنجاحشُهد�لها�بال
سـنتحدث��()22(للهجري.�5ه�رغم�تواجدها�منذ�القرن�اسمأين�سميت�مقبرة�ب�ايةردفي�غ

��)عن�ضريحه�في�فقرة�األضرحة
اء�أعالم�وادي�اسمذكرناها�على�نوع�واحد�وهو�التي�ات�المساجد�ونيم�طوتشترك��

كانـت��التي�بالغة�لهذه�الشخصيات��يةلما�يوليه�المجتمع�المزابي�من�أهم�مشايخهو�مزاب
تَلقّـي��و�ات�مركز�هـام�لنشـر��المصلّيو�المساجد�باعتبارو�المنطقة�يةلها�الفضل�في�ترق

��.العلوم
��
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��اآلبار-�4

أكثرها�خصوبة�بعـد��و�إلى�أجمل�واحات�الجزائر�ايةغرد�قد�حول�المزابيون�مدينة
ـ�و�ذلك�بفضل�نظام�تقسـيم�الميـاه��و�ا�الحياةأن�كانت�منطقة�جافة�تكاد�تنعدم�فيه ار�اآلب

�فـي��نقطة�أعلىحتّى��؛في�كل�شارع�اثنتينالمتواجدة�في�كل�شارع�رئيسي�من�بئر�إلى�
صعوبة�حفرها�مع�انعـدام��و�ولكم�أن�تتصوروا�عمقها�األعلى؛�المسجد�بني�أين�القصر

هذا�زمننا�إلى�للمنطقة�النابض�القلب�تُعتبر�يالتّورة�قديما؛�الوسائل�المتطو.��ر�عـدد��قـد
�)23(�االسـتعمال.�قيـد���الـتّ�مازوالتـي���اندثرتالتي�بئر�من�بينها��40ب�قرابة��اآلبار

�بـار�فـي�واد��أبـرز�اآل�بعضِ��ياونيم�طو�سنُحاول�في�هذه�االسطر�القليلة�الحديث�عن
��.مزاب

هي�كما�ذكرنا�سـابقا��؛�ايةتُعتبر�من�أكبر�آبار�قصر�غرد"تيرستْ�ن�تْمجيدا�نُوجنَّا"�
األعلـى���دُأنشئت�على�أعلى�منطقة�في�واد�مزاب،�لذلك�سميت�ب�بئر�المسجالتي�البئر�

��)24(.يةبالمزاب�ونيم�الطّوكما�يرمز�له�
تْ�نسيرت"�الرحتقع�هذه�البئر�في�"�"ةْبالرةْ"(أنظر�لحينقسـم��و�يا�الشـوارع)�ونيم�طوب

هـو�بكـل���و�حبةْ"الر"و�بئر،�يةإلى�إثنين:�"تيرستْ"�ما�يقابلها�باللغة�العرب�ونيم�الطّوهذا�
��بساطة�الشارع�الذي�تقع�فيه.

�"ازابب�تْ�نسيراز"�ةموجودالالبئر��إلى�ونيم�الطّويرمز�هذا�"تقصد�و�.في�شارع�"بابي
��لُغويا:�بئر�باباز.به�

�ذُكر �مماَ �المكـان��اسـم�ب�عالقة�تربطها�اآلبار�هذه�اتونيم�طو�أغلب�أن�نستخلص
��.فيه�الكائنة
�يـة�المجتمعـات،��أهم�و�يولي�األقدمون�في�مختلف�األمم:�المقاماتو�األضرحة-�5

هو��الذين�كرسوا�حياتهم�لخدمة�مجتمعاتهم؛و�الحالصالنساء�المعروفين�بو�بالغة�للرجال
لإلقتداء��على�شكل�قُبب،�لهم�أضرحةً�يريدون�تخليد�ذكراهم،�لذلك�تُقامو�يأبون�أن�ينْسو

تشكل�عنصـر���يةأصبحت�معالم�تاريخالتي�ال�يكاد�يخلو�مكان�من�هذه�المباني،�و�بهم؛
��لتلك�الناطق.�يةركيبة�الثقافالتّهام�في�
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�يـة�يقال�أنهـا�أجنب�زوجة�شيخ�جليل،�و�صالحة�امرأة�هي�"التّ"تاوالو�ضريحو�مقام
ها؛�شـوهدت��اسـم�حملت�التي�فعندما�ماتت�دفنت�في�المقبرة��المذهب�اإلباضي�اعتنقت

فـي��"�التّيقصد�ب�"تاوالوو�صغيرين.�كراماتها�فأقاموا�لها�مقاما�وهو�عبارة�عن�بنائين
�قـويم�القمـري��التّفهو�ثامن�شهر�فـي���يةأما�بالمزاب�)25(�.الفريدة�أو�الوحيدة�:يةاألمازيغ

الـذي�يعنـي���و�سنجد�حرفـي�"وْل"��ونيم�الطّوو�إذا�فكّكْنا�هذا�)26(.(شعبان�في�الهجري)
لما�لها�في�األسطورة�من�"�التّألن�النساء�في�القديم�كن�يقصدن�ضريح�"تاوالوو�يتَزوج

�)27(.األرامـل�و�تزويج�البنـات�و�قدرة�في�رجوع�األزواج�الذين�طال�غيابهمو�كرامات

��جمى"�ول�الشيخ�"بابا�ومقام�ضريح
�من�أكبـر�مشـايخ�مـزاب�المعـروفين�بـالورع������،ايةمن�مؤسسي�قصر�غرد�هو

ذلـك��و�جال�للقيام�بعادات�خاصة�بالمنطقـة�الر؛�يقصده�الحديثي�الزواج�من�الحالصبو
هي�مرادفـة�لكلمـة���و�من�ثالث�كلمات؛�"بابا"�ونيم�الطّويتكون�هذا��ليوفَّق�في�زواجه.�

هو�فعل�يتزوج�كأن�نقول�و�"وْل"،�(28)سيد�أو�صاحب�الشيئ�يةتعني�بالمزابالتي�"باب"و�
"جمى"��يةالكلمة�األخيرة�من�األمازيغو�متزوجة�؛كما�تم�شرحه�آنفا،�امرأة"تَاولْعيتْ"�أي�

�يـة�بالمزاب"�ي"تَاجمتحمل�نفس�الحرفين�في�كلمة�أخرى�و�تتكون�من�"جم"�بمعنى�ينمو،
��.و�لعلّى�لهاذا�عالقة�بالخصوبة.(29)هي�البستان�أو�الغابة

ـ��"بايوب�أميمون"�هو�ضريح�رجل�صالح،�فلّاح�شّهد�له�في�زمانه�بالورع الحوالص�
ركيب.�يستعمل�حرف�الباء�التّ�يةات�الثالثونيم�الطّومن��سمتعدد�كراماته،�يعتبر�هذا�االو

كل��ايةنجده�غالبا�في�بدو�قدير.والتّ�للتفخيم�يةاألمازيغ�يةالمزاباء�باللهجة�سماال�ايةفي�بد
هو�أحد�كبار�الشيوخ�بـواد��و�علْوان"و�شأن�عظيم.�مثل�في�"باعيسىو�ِلصاحبه�قيمة�اسم

في�أيوب�نجد�"بـايوب".��و�سعيد"�إبن�الشيخ�"عمي�سعيد"...الخ؛و�مزاب؛�الشيخ�"باصلح
جل�السـوي��الرالح"�اي�الص:�"يقصد�بها��يةأمازيغوية�أما�عن�"أميمون"�فهي�كلمة�مزاب

��)30(.ذو�الكرامات
"عدعتبر�من�أول�المشايخ�نزوال�في�واد�مزاب.�له�الفضل�في�بنـاء���الشيخ�"بابا�السي

(أنظـر��أطالله�إلى�يومنا�هذا�في�حـي�يسـمى�"بلْعـديس"����؛�توجد�حصن�أعلى�الجبل
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كـان��و�أودت�بحياة�الكثيرين،�ايةفاضت�في�غرد�يةأود�؛�يحكى�أنيا�الشوارع)ونيم�طو
تلـك��و�بأمر�مـن�اهللا،��لم�تمسه�بسوءو�حوله�خاشعا�في�صالته�فمرتالشيخ�بابا�السعد�

��.��ايةهو�موجود�في�حي�"بابا�السعد"،�غردو�كانت�من�كراماته�لذلك�فقد�بني�له�مقام
�ايةالمة�قام�بتأسيس�قصر�غردعو�هو�شيخ�مصلّى�الشيخ�"باعيسى�او�علْوان"و�مقام

"عيسـى"��سم�وفخيم�في�أول�االالتّمن�باء��ونيم�الطّويتكون�هذا�و�ولجمى".�مع�الشيخ�"بابا
عائلي�موجود�في�واد�مـزاب���اسمهو��هي�عشيرة�"آت�علْوان"؛و�أخيرا�"علْوان"سم�واال

��إلى�يومنا�هذا.��
�المبحث�الثالث�تغردايت�عاصمة�مزاب

يذكر�أن�منطقة�مزاب�قبل�مجيئ�المزابيين�كانـت�مأهولـة���مزاب؟��يةما�أصل�تسم
المعروف�عـن�المـزابيين���و�،بأناس�كانوا�على�مذهب�المعتزلة،�يسمون�بِبني�مصعب

ـ�اد"�فهم�يستبدلونه�بحرف�الزاي�مثل�فـي�كلمتـي���الصصعوبة�نُطقهم�لحرف�" ومالص�
والصةزابالة�يقابلها�بالمي�ومتْو�ي""أز"اي�في�كلتا�الكلمتـين.��"يتْالِّز31(بتفخيم�حرف�الز(�

��صنّفوا �وعـدم��عليه�المحافظة�وجب�عالمي�كتُراث�اليونسكو،�قبل�نم�1982دمزابسنة
ـ��يخص�ما�في�أي�البناء،�تجديد�عمليات�خاصة�به�المساس للمنطقـة.���المـادي��راثالتّ

�والعـالم��الثقافـات��المتنوعة�العريقة�لجزائرنا�وتعريفها�مزاب�ثقافة�تقديم�منها�والمغزى
��.واإلندثار�الزوال�من�لحفظها�كتابتها�ثم�أجمع

أمازيغي،�يحمل�معاني�عديـدة�منهـا����ونيم�طوتُعتبر�"تغردايت"�:�"تغردايت"ونيم�طو
جمع�"تغرداي"ما�يقصد�به�بسـتان�فـي����"تَغَردايتْ.�نقول�"يةمنها�مزابو�األصل�يةأمازيغ

ما��)32(ف�"تَغردايت"�من�أصل�"تَغروتْ"�جمع�"تَيغَردين"�يةبالمزابأما�،�ليبيا.�جبل�نفوسة
الجغرافـي���موقـع�اليعـود�إلـى����يةسمالتّيذكر�أن�سبب�و�الكتفين؛�يةيقابله�باللغة�العرب

ـ�قرب�إلى�األ�وايتينلراتُعتبر�و�"�فوق�هضبة�بجانب�الوادي�؛تغردايت"ل حيح�مـن��الص
وايات�األخرى.الر��

��
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الُّغـوي�الـذي����عددالتّنالحظ��يا�قصر�تغردايتونيم�طومن�بعض��انطالقا:�خالصة
أغلـب��و�؛بلهجاتهـا�المختلفـة���يـة�األمازيغية�واللغتين�العرب�تزخر�به�المنطقة�خاصة

حقـل���،اء�لعائالت�أو�أشخاصاسمهي�عبارة�عن��األحياء�أيضاو�الشوارع�اتونيم�طو
يـا��ونيم�الطّوأكثر�هو�غياب��انتباهناالذي�أثار�و�ونيميا.�معجمي�ثري�يندرج�في�األنترو

�يـة�على�صـب�اهم�للجزائر.�مما�يشجعنا��الفرنسي�اإلستعمار�فترة�طول�رغم�يةالفرنس
��األمم.���يةهوو�على�هذا�العلم�الذي�يعتبر�جزء�من�تاريخ�أكبر

��
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�راسة:الدهوامش���
(1)Dictionnaire� allemand-français,� consulté� le� 28/09/2020� à� 20h� 10mnt,�

������https://dictionnaire.reverso.net/allemand-francais/toponymie�
(2)Faudil�CHERIGUEN�et�all,�De�la�toponymie�Algérienne�du�local�au�national,�
ENAG,�2015,�p.21.�
(3)Ibid,p22.�

�،�وزارة�الثقافـة�ايةغرديةبوال�المندثرة�يةاريخالتّ�القصور�بعض�على�مزاب،إطاللة�وادي�ايةحم�ديوان)4(
ص).�22

�� )،�وزارة�الثقافةحي�تراث�ايةغرد�يةوال�،مزاب�وادي�ايةحم�ديوان)5(
�� ��يا.ونيم�الطّوو�األمازيغي�راثالتّ�في�وباحث�شاعر�لعساكر،�يوسف�الماء�أحباس�=سد�)6(

ـ�بما�في�ذلك�أضرحة�األولياء��،بمعالم�قصر�تغردايت�يةتقام�دورة�تعريف�الزيارة،�مناقب�من)7( الحينالص�
��و�تُسمى�بالزيارة.كل�عام

يـوم���ايةسـعيد،غرد��عمـي��الشـيخ��مَؤسسـة��الحاجموسى،مدير�األستاذ�بشير�مع�يةفي�مقابلة�شفو)8(
27/09/2020

�
�

��Dictionnaire�Mozabite-Français,�ENAG,�2011,�p321,�)9(��

مـن��مخترع�لبرنامج�جديد�في�علوم�الكومبيـوتر،��ية�والمعلوماتو�،�مهندس�في�الحاسوبجيل�كونو)�10(
��benin-in-made-genie-un-kounou-http://www.dirigeant.fr/portraits/gillesبينين

��.google�mapsأنظر��)11(
��2019http://www.aps.dz/ar/algerieالمجاهد��لجريدة�العام�تيميزار،المدير�العربي)12(

Dictionnaire�Mozabite-Français,�Op.cit.�p.27.)14(��

�فـيش�الطّأبي�إسحاق�إبـراهيم��الشيخ��يةالحاج�سعيد�محمد،�مدير�جمع�مع�األستاذ�يةفي�مقابلة�شفو)�15(
� ��.28/06/2020يوم�

��،�المرجع�نفسه.يةمقابلة�شفو)16(
329.Dictionnaire�Mozabite-français,�Op.cit.�p)17(��

السـاعة���على�29/09/2020ائهن؛�يوم��اسم�مع�بعض�نساء�المنطقة؛�رفضن�ذكر�يةفي�مقابلة�شفو(18)
9:31.��

Dictionnaire�Mozabite-Français,�Op.cit.�p.219.�)19(��
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Ibid,�p.250.)20��(�
��ترقيته،�المرجع�السابق.و�وادي�مزاب�ايةديوان�حم)�21(
علـى���28/09/2020األستاذ�الحاج�موسى�بشير،�حول�الشيخ�عمي�سعيد،�تم�اإلطالع�عليه�يـوم��)�22(

��21:43�https://www.youtube.com/watch?v=KjawCj53CW8الساعة�
�المرجع�نفسه.الحاج�سعيد�محمد،�)23(
��المرجع�نفسه.)24(
��لعساكر�يوسف،�مرجع�سابق.)25(

Dictionnaire�Mozabite-Français,�Op.cit.�p.331.)26(�

(27)Brahim�CHERIFI,�Le�M’zab,�Etudes�d’anthropologie�historique�et�culturelle,�
Sédia,�Algérie,�2015,�p.p�85-86.�

(28)�Dictionnaire�Mozabite-Français,�Op.cit.�p.154.�
(29)BrahimCherifi,�Op.cit.p.p�81-82.�

�لعساكر�يوسف،�مرجع�سابق.(30)
ـ�ية�وإقتصـاد�يـة�و�الحاج�سعيد�يوسف،�تاريخ�بني�ميزاب،�دراسة�إجتماع)31( �،�وزارة�الثقافـة�يةسياس

��.13،�ص.2017الجزائر،�

Dictionnaire�Mozabite-Français,�Op.cit.�p.327.�)32��(��
��

��

��

��

�

�
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��الملخص:

�تفسـيرها��ومحاولـة��األماكن،�أسماء�في�بالبحث�جوهرها�في�ونيميا�والطّ�تهتم

�تغيير�من�عليها�يطرأ�ما�مبينة�دالالتها،�وتطور�اريخيالتّو�الجغرافي�مجالها�داخل

�الدراسـات��أسـاس��األخيـر��هـذا��ويعـد��اإلنسـان...،��بفعل�أو�بيعة،الطّ�بفعل

�وفـق��يـة�الهو�وتشـكيل��الحضاري�البناء�في�االنسان�يساهم�إذ�،يةنثروبولوجاال

�يـة�البيولوج�العلوم�على�الدراسة�تلك�في�ويعتمد�اريخ،التّ�عبر�يةراكمالتّ�سلوكياته

��.يةواالجتماع

�يةلبلد�يونيم�والطّ�اإلنثروبولوجيا�الموروث�جمع�إلى�تهدف�دراستنا�فإن�وعليه

�معجم�وضع�بهاو�عريفالتّ�في�لتساهم�،يةوالحضار�يةقافالثّ�بمعالمها�الزاخرة�بريان

�ويكون�يةوبشر�يةوجغراف�تاريخية�وأعالم�أماكن�من�لمنطقة�تحويها�بينما�ونيم�طو

�أعالمهـا��وتـاريخ��،يـة�واالجتماع�يةالدين�والمعالم�المناطق�أسماء�أبرز�بذكر�ذلك

��.يةاريخالتّ�آثارها�وكذا�وتقاليدها،�وعاداتها

��يا،�تاريخ،�جغرافيا،�إنثروبولوجيا.ونيم�طو:�بريان،�جمع،�يةالكلمات�المفتاح
Title: Collection and Study of The Algerian Toponim for 

places and famous personalities. the City  of  Berriane                            

( Ghardaia)as sample 

Summary�: 
The study is the basis of anthropological studies, as man 

contributes to the construction of civilization and the formation 
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of identity according to his cumulative behaviors throughout 

history, and depends in that study on the biological and social 

sciences of each region. 
Therefore, our study  aims to collect the topographic and 

anthropological heritage of the municipality of Berriane, which 

is full of  culture and cultural features, to contribute to its 

introduction and the development of the tonomy dictionary 

that shows the places and famous personalities of the region, 

historical, geographical and human. This is done by mentioning 

the most memorable names of religious and social areas and 

monuments, the history of their personalities, customs and 

traditions, as well as their historical monuments. 
Keywords: Berriane, Collection, Toponimia, History, 

Geography. Anthropology�
مة:مقد��

من�الموروث�الحضاري�الذي�تزخر�به�الجزائر،�بفضـل�موقعهـا����ايةتعد�غرد
قافي،�وإرثها�المعماري�والبشـري،�وبريـان�مـن����الثّاريخي�والتّالجغرافي�وتراثها�

تشكلت�وارتوت�هويتهـا�مـن����التيتنتمي�إلى�ذلك�الموروث��التي�يةواهد�األثرالشّ
��روافد�واديها�األصيل.

�يـة�اريخالتّبكة�والكتشـاف�ومعرفـة�مكنوناتهـا����الشّبريان�في�بالد��يةوألهم�
�ونـيم��والطّ،�إلثراء�المعجم�يةونيم�والطّللدراسة��عرضناها�يةواالجتماع�يةوالجغراف

ن�مـن�خـالل���بريا�يونيم�والطّالجزائري،�وذلك�بجمع�الموروث�االنثروبولوجي�و
أعالمها�ومعالمها،�جبالها�ووديانها،�مع�جولة�في�أحيائهـا���دراسة�موقعها�وتأسيسها

�وشوارعها�مرورا�بقبورها�وأضرحتها�مع�ذكر�لتقاليـدها�وعاداتهـا،�مغاراتهـا���
�وآثارها.
�اسـع�التّ�القـرن��إلـى��الحديثـة��طبعتها�ونيميا�في�الطّو�تاريخ�ظهوريعود��:مدخل

�كتابهـا��في�A.�(�1844�–�1911)�لوغنون�أوغست�األديب�الفرنسي،�)مع19عشر(
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�"les�noms�des�lieux�en�Franceفرنسـا��في�األماكن�"أسماء�1920عام��لمنشور
�Albert�Dauzatدوزات�فيهـا:�ألبـار���تخصصواو�أعماله�طوروا�الذين�الباحثين�ومن

��...�Rostaing�Chorl(1)وستينغ،�شارلر�،Ernest�Nègreنيجر�إرنست
مركـب�مـن����Toponymie:�هي�ذات�أصل�إغريقـي،���ينميـا�ووبالطّمفهوم�

�بمعنى�المكان،��Toposلفظين: Onymie���(2)المنحدر�منOnoma���مشـيرا�إلـى
إيجـاد�أصـل�كلمـة�����ا�تختزل�في�"�العلم�الجديد�الذي�يبحث�فيونيم�والطّاالسم،�ف

منها�ما�يقوم�على�الوظيفـة���(4)ة�تصنيفاتعد�ونيمة�والطّ،�وتأخذ�(3)ه"لتّالمكان�ودال
ة�أشكال�فـي�صـف�واحـد،�لتكـون�����والدور�والكتابة،�ومنها�ما�يكون�بتجميع��عد

��الي:التّصنيف�التّب
�leالحدثي"��ونيم�والطّـ�1 toponyme� dédicatoir��مصدره�حدث�تـاريخي�:"

��معين.
":�وفيه�يحيل�الفضاء�الـى�اسـم����commémoratifكريمي�"�التّ�ونيم�والطّـ���2

��هداء�والعلماء).الشّمعين�(أسماء�
للشكل��ية":�وفيه�يشخص�االسم�سمة�فيزيق�descriptifبونيم�الوصفي�"�الطّـ���3

(كاألشـجار���يـة�الجغرافي،�كهيئته�أو�لونه،�أو�أبعاده�أو�إحدى�مكوناتـه�االجتماع�
�(5)ربة...)التّ�يةأو�نوع�والحيوانات

مند�عائم�علم�الـنفس���يةيا�"�دعامة�أساسونيم�والطّفإن��A.�Dauza-�ـ�حسب�
�والقـرى��المدن�ّتعيين،�حسب�العصور�واألماكن،�االجتماعي،�معلمة�إيانا�كيف�تم

�وأبعادهـا��عوب،الشّ�روح�أكثر�نفهم�وتجعلنا�الجبال،�و�يةوالمزارع،�األود�الحقول
يمكن��)�أنظمة�ثالث�اليةا�(علم�المواقعونيم�وطّ،�ولل(6)تعبيرها"�ووسائل�،يةاألسطور

�التـي�اريخ،�والجغرافيا�وهناك�بعـض�العلـوم���التّفصلها�عنه�أال�وهي:�اللسانيات،�
�Ethongraphie)((7)كعلم�االجتماع�وعلم�اآلثار�وعلم�األجنـاس���يةتدرس�المواقع

�والمنـاطق��ألماكنء�األسما�االنتروبولوجي�للغويا�باألصل�أساسا�هتما�العلمي�وهذا
��.(8)العالم�مناطق�من�منطقة�كّل�في�يةجغرافلا
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�يـة�بريان،�لتبين�المعـالم�المكان��ية)�لبلدية(المواقع�ونيمية�والطّوجاءت�دراستنا�
اإلنسان�الذي�صمد�أمـام�العوامـل����ية)�وتدرس�أنثروبولوجيةوالجغراف�يةاريخالتّ(

��.يةوالالماد�يةليعمر�المنطقة،�وليثبت�وجوده�بآثاره�الماد�يةوالبشر�يةبيعالطّ
��أسيس.التّوتاريخ��يةسمالتّالفصل�األول:�بريان�الموقع،�

��أوال:�الموقع�الجغرافي:
��ـ�الموقع�اإلقليمي�والفلكي:�1

تعد�مدينة�بريان�إحدى�قرى�
ـ�وادي�مزاب� تقعفـي���بعة،الس

"�ايةغرد�يةمالي�لوالالشّالمدخل�
ريق�الوطني�الطّفي�(9)�تغردايت"

ـ�على�مفترق��،01رقم� رق�الطّ
كــواد�بــالوح�وواد��يــةواألود

ودان�شـماالً،�وواد�المـداغ���الس
�ووادي�الحن �وواد��يةغربا جنوبا

نسا�والزرقي�شـرقا،�تبعـد���-ن
كم�وعن�مدينـة���550العاصمة�بـ�كم،�وتبعد�عن�الجزائر�43بـ��يةعن�مقر�الوال

ـ�كم،�كما�تحدها�مـن���73رق�بـ�الشّتحدها�من��التي�(10)رارن"�القرارة�"�ا مال�الشّ
-األغـواط�-كم،�ومن�الغرب�حاسي�الرمل�150تبعد�عنها�بـ��التي�األغواط�يةوال

��وقصورها�الخمسة.�ايةبن�ضحوة،�غرد�ايةومن�الجنوب�ض
�32"�27‘1°شماالً،�وخط�طول��20"�51‘32°تقع�مدينة�بريان�على�خط�عرض

�.(11)م�550م/��539بـ��البحر�سطحوى�مست�عن�ترتفع�التيو�شرقاً.
��
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�:(12)�اإلداريـ�الموقع��2 ���
تابعـة���يـة�بريان�مقر�دائرة�وبلد

��مساحتها�،�تقدرايةغرد�يةلوال
�²كم2250بـ �يسكنها ،30،200�

��� �إحصـائيات �حسـب م�2008نسمة
�نسمة13.42تقدر�بـ:��يةبكثافة�سكان

تقدر�حاليا�بـ��التيمربع؛�و�للكلومتر
�بكثافة�سكان�42000 �يةنسمة�تقريبا.
��للكلومتر�مربع.��18.66تقدر�بـ:

�كتـر��تصـنيفها��تـم��بريـان،�ولقـد���يـة�وتتكون�إداريا�من�دائرة�بريان�وبلد
���.(13)�1998اثوطنيسنة

فـي���يـة�بريان�كغيرها�من�المـدن�واألعـالم�المكان���بريان:�يةثانيا:�أصل�تسم
نجد�في�أصل�تسميتها�عدة�روايات�وتأويالت��التيخاصة�و�ايةالجزائر�عامة�وغرد

مرت�بها�المنطقة�أو�علـى�حسـب�مـن�عمـروا������التي�يةعلى�حسب�الحقب�الزمن
ـ�(أصلهم،�لسانهم�اهتماماتهم)،�أو�ما�دون�عنها�بين��المنطقة طور...،�فنجـد�أن��الس

��بريان�اُختلف�في�أصل�تسميتها�إلى�ثالث:
هري�(�ما�الشّ�يةنسبة�إلى�ريان�بن�محمد�الذي�حفر�بئر�بناح�:(14)ـ�بئر�ريان��1

والذي�كان�سببا�في�عمـارة���ــي�في�واحة�الزر�(15)هري)الشّبين�غابة�الصقيع�و
��بريان�فسميت�به.

أي�بمعنـى���):يـاء�/قلـب�gaـ،��:�(�(17)ان�بر�آت�ان،�،�بر(16)ان�ـ�بريـ��2
:�يـة�تعني�باللغة�األمازيغ�ان�ألن�كلمة�ابر�(18)�)�ـن�(�بر�يةأصحاب�الخيم�الصوف

من�الوبر�أو�من�شعر�الماعز،�وقد�كانت�قبيلة�العفافرة�مـن�بـين����يةالخيمة�الصوف
�يـة�وأهمها�البـرانس�الوبر��يةالذين�أسسوا�القصر�معروفة�بصنع�المنتوجات�الوبر

�اللغـة��فـي��آت�ومعنـى��ابرقان�آت�اسم�المدينة�على�فأطلق�ابرق،�جمع�ان�وابر
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إلـى�بريـان�لسـهولة�النطـق/������يةسـم�التّ�وتغيرت�وأصحاب،�أهل�هو�يةاألمازيغ
Berriane��وفي�قصيدة�بساط�الريح�خففت�إلى�ريان:��ريان�ياخضراء�***�يـا�،

��موطن�األسياد.
��:�مكان�كثير�الماء،�مروي�غير�عطشان.(19)ـ�بر�ريان�3

بريـان���يةعن�أصل�تسـم��"�مرجحة�من�بين�ما�قدمان�"بر�يةسمالتّنجد�أن�أصل�
��ألسباب�منها:

�ونامات�(أسماء�ألماكن)�تستجيب�تاريخيـا�للخصـائص���والطّ�من�ـ�إن�الكثير
،�فالمنطقة�ذات�طـابع�صـحراوي���(20)الفضاء�لذلك�المميزة�يةبيعالطّ�أو�يةالجغراف

اإلبل�والمواشي�واالنتفاع�من�أوبارها،�وعليه�فإن�المنطقة��يةمن�ميزاتها�ترب�التيو
�منها.�يةسمالتّأخذت�

ـ�ولخصائص�أهل�المنطقة�الذين�عمروها�ولسانهم�األمازيغي،�فأسماء�األماكن�
�(21)هي�عناصر�من�اللغة�ال�تولد�تلقائيا�بل�هي�مختارة�من�الخزان�المعجمي.

وجدها��التيو�-رحمه�اهللا�–(22)قدمها�األستاذ�عبد�الرحمن�حواش�التيـ�واألدلة�
ن�والعرب�الـذين�زاروا�المنطقـة�أو���مكتوبة�ومقدمة�بين�صفحات�كتب�المستشرقي

سـنة���SHAWكتبها�المؤرخ�االنجليـزي�شـو����مروا�منها�إلى�وجهاتهم؛�أمثال�ما
كان�وعاداتهم�السم�الذي�مر�من�بريان�في�طريقه�إلى�إفريقيا�حيث�كتب�عن�1730

وتاريخهم،�وما�كتبه�الحاج�ابن�الين�األغواطي،�سائح�زار�العديد�من�مناطق�الوطن�
وسماها�"�دشـرة���يةم�في�عهد�الدولة�العثمان1826كتب�عنها�سنة��التين�منها�بريا

م�ليتـرجم��1832ان"،�ليأتي�القنصل�األمريكي�"�ويليام�هوديكسون"�في�سـنة��ـ�بير
�.Birganne(23)ويكتبها��يةالكتاب�إلى�الفرنس

��ا:�تاريخ�تأسيس�بريان:الثّث
بعد�أن�ارتحل�آل�العفافرة���(24)�:م1596هـ�/�1005تأسس�قصر�بريان�سنة�

مع�أوالد�باخة�إثر�اصطدام�بين��ايةمن�غرد�وأوالد�نوح�(�آل�بالناصر،�وآل�عابو)
ـ�راقة�والغرابة�)�إلى�األغواط�فـي�القـرن���الشّفين�(�الص حسـب���ادس�عشـر�الس
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جارة،�إلـى��التّموتلنسكي،�استقروا�فيها�ثالثين�عاما،�انشغلوا�بحفر�اآلبار�والفالحة�و
،�وبعدها�انتقلوا�إلى�منطقة�"�(25)منها�ثم�انتقلوا�إلى�موضع�"�بوتركفين�"�أن�أخرجوا

ـ��ز�ا�بن�سيدهم�"�عند�تقاطع�واد�الكبش�وواد�نسا،�ليفـروا�إلـى�واد��ـ�مال رير�ـ
"الذي�ازدهـر�ونمـا����رق�وبعدها�شيدوا�قصر�"المبرتخالطّهروبا�من�بطش�قطاع�

أوالد�باخة�الذين�خربـوا�قصـر�المبـرتخ�����بسرعة،�وبعد�أحداث�عدة�وصراع�مع
ـ�ليرتحل�العفافرة�وأوالد�نوح�إلى�الموقع�الحالي�لبريان�على�ملتقـى�واد�� ودان�الس

انظـم�إلـى����،�ثم(26)م1596هـ/�1005وواد�بالوح�ليشيدوا�مدينة�جديدة�لهم�عام�
المؤسسين�في�فجر�تاريخها�أوالد�يحيى�الذين�كان�يسكن�فريقا�مـنهم�وادي�النسـا���

��المذهب.�يةخر�مدينة�العطف�وهم�مالكواآل
اريخ�عدة�روايات�عن�تأسيس�بريان،�منها�ما�كرر�في�عدة�مراجع�التّونجد�في�

يشـهد���هـ�الذي1101العتيق�"بربورة�"��المسجد�مئذنة�في�نقش�الذي�اريخالتّمنها�
المسجد�من�جديد�ومنه�نستنتج�أن�تاريخ�تأسيس��وإعادة�بناء�لمئذنة�تدشينا�سنة�على

��القصر�كان�قبل�ذلك.
�يةلقصر�بريان،�نجد�أن�المحيطات�األثر�يةأسيسالتّواريخ�التّوفي�مقابل�كل�هذه�

اكتشفها�علماء�اآلثار�والباحثين�تشهد�على�وجـود���التيالموجودة�في�منطقة�بريان�
�م.1678اريخ�وبالمعنى�المعماري�فقط�أسس�حوالي�التّاإلنسان�منذ�عصور�ما�قبل�

��إنثربولوجيا�سكان�بريان:اني:�الثّالفصل�
يدرس�هذا�العلم�أصل�النوع�اإلنسانى،�والظواهر�المتعلقة�بـه���:يةاإلنثروبولوج

ينقسم�المصطلح�إلى�كلمتـين�يونـانيتين:����قافة�وعالقتها�باإلنسان،الثّويدرس�كذلك�
Anthroposتعني�إنسان�و�التيlogos����علم�ليتشكّل�(علم�اإلنسـان)و�مـن�أشـهر

�،�وسلوكياتيةعلم�اإلنسان�والحضارات�والمجتمعات�البشر�:وهتعريفات�هذا�العلم�
�إلى�أربع�أقسام�وهي:�اإلنثروپولوچيا�وينقسم�علم�اإلنثروپولوچيا�اإلنسان�وأعماله،

�Physicalيةبيعالطّ Anthropologyة،�اإلنثروبولوجةاإلجتماع�يةو�االنثروبولوج�يي�
���Cultural�Anthropology(27)يةقافالثّ�واإلنثروپولوچيا�،يةطبيقالتّ
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وعالقته�بمحيطه�الذي�يعـيش���باإلنسان�يةواالجتماع�يةاريخالتّوتهتم�الدراسات�
فيه�وسلوكاته�وآثاره�خاصة�عندما�تكون�بيئة�ذلك�اإلنسان�منعدمة�من�أسباب�العيش�

ومع�ذلك�يصمد�ويثبت�لينشئ�حضارة��كالصحراء�القاحلة،�والقفار�الجافة،�والحياة،
وذلك�بحفر�اآلبار�وبناء�القصـور�واستصـالح�األراضـي�وغـرس������ويبني�أمة،

��النخيل...
لدى�إن�فسيفساء�المجتمع�البرياني�تستمد�جمالها�مـن�روح�وأصـالة�مـزاب����

كافـل��التّالذي�تتربع�عليه،�باإلضافة�الـى�روح���اريخ�والموقع�الجغرافيالتّوعراقة�
��عايش�بين�المتساكنين.التّو

��.(28)أوالً�ـ�سكان�وأهالي�بريان
للحديث�عن�سكان�وأهالي�بريان�ارتأينا�أن�نبين�األهالي�األصليين�الذين�أسسوا�
قصر�بريان�والمتساكنين�الذين�جاءوا�للتعايش�مع�أهل�المنطقة�ليشـاركوهم�بنـاء���

��القصر�وعمارته.
ـ��فبعد�أن�أسس�آل�العفافرة�وأوالد�نوح�(�آت�بالناصروآت�عابو..)وهم �يةإباض

م�انضم�إليهم�أوالد�يحيى�الـذي�كـان���1596هـ/1005قصر�بريان�سنة��المذهب
المذهب��يةوهم�مالك(29)سا�واآلخر�مدينة�العطف�"تجنينت"�-يسكن�فريق�منهم�واد�ن

،ثم�استقدم�أوالد�نوح�كـل��(30)اريخالتّوكانت�بينهم�عالقة�متينة�مع�أوالد�نوح�عبر�
عيد�"�من�من�"�آت�انشاشبة�وأوالد�يونس�"�و�آت��بنورة�والعطف�"�و"�آت�عمي�س

القصر�عمرانيا�وزراعيا،�فعاشوا�معا�متعـاونين�علـى����،�استوطنوه�فازدهرايةغرد
��.(31)حمايته�والدفاع�عنه�في�عدة�وقائع

من�سكان�كّل�مدينة�من�المدن�تسمى�عرشا،�ويتألّف�العرش�مـن���وإن�مجموعةً
طقـة��،�كّل�واحدة�منها�تسمى�عشيرة،�ولقد�سـكنت�من�يةعدد�من�المجموعات�الجزئ

بريان�أعراش�قدمت�من�كل�حدب�وصوب،�منها�من�صمدت�وبقيت�رغم�الظروف�
ولم�يبق�لها�أثر�في�المنطقة،�رغـم�أن���بيعة،�ومنها�من�رحلت�وارتحلتالطّوقساوة�

��أهلها�حفروا�اآلبار�وسكنوا�الخيام.
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ومن�تلك�األعراش:�عرش�أوالد�هزيلة،�المسـمون�بالعفـافرة�وعـرش�أوالد����
يح�الذين�نزلوا�صحراء�بريان،�أما�عرش�بني�قـرط�وأوالد��يعقوب،�وعرش�المذاب

عقاب�فقد�نزلوا�المـداغ�الغربـي�وعـرش�أوالد�الحفيـان�فقـد�نزلـوا�المـداغ��������
الذي�يتكون��نزلت�المنطقة�كعرش�أوالد�نوح�التيالجوفي...وغيرها�من�األعراش�

آت�حـل���–آت�بلفـع��–آت�عـابو���-:�أهل�=�آت/�آت�بالناصريةالالتّمن�العشائر�
��.(32)عينهم.�ـ�جماعة�بن�عسكر

من�العروش�كذلك:�عرش�أوالد�سيدي�يحيـى،�وعـرش�الدبادبـة،�وعـرش�����
عانبة�وعرش�العطاطشـة�وعـرش�أوالد���الشّوعرش��يةالمخاليف�وعرش�الحرازل

ايح�وعرش�أوالد�نايل.الس��
ساهمت�في�الحفاظ�علـى�المجتمـع����يةودين�يةألهالي�المنطقة�تنظيمات�اجتماع

كفـل��التّو�يـة�والدين�يةواالقتصـاد��يـة�لجة�مشاكله�وأموره�االجتماعومقوماته�ومعا
��ة�ومن�بين�تلك�األنظمة:��الخاصبحاجياته�
ـ��يخالشّ�:�فالعشيرة�على�حد�قولنظيم�العشائريالتّ � ـ��الـ �رادي:�"�هـي�ـ

تندرج�تحـت�اسـم�العشـيرة����(33)ّواحد"�جد�من�الغالب�في�تنحدر�عائالت�مجموعة
�مـن��مكـون��والبيت�بيوتات،�من�العشيرة:�"مكونة�مطياز�بأن�إبراهيم�يخالشّ�ويقول
�العائلة...���أفراد

�تتفـرع��وقد�واحد،�أصل�إلى�منها�واحدة�كّل�ترجع�بمزاب�العشائر�من�وكثير
متعددة"،�ومن�العشائر��عشائر�الزمن�بطول�منها�تتكون�فروع�إلى�الواحدة�العشيرة

��تنظم�المجتمع�البرياني�نذكر:�التي
مقرها�حي�بوطارة�تعلو�غابـات���عشيرة�آل�عفافرة�"تعشيرت�نآت�لعفافرة":ـ�

ـ���،�اجمـل،�يـة�فوط�بة،ــي�تندرج�تحتها:�بور�التيالكروش،�والعائالت� زول�ـ
�بطولة،�بوسريح،�ادباش،�البز،�كولة،�بعزيز،�باعلي�وعمر.

":�مقرها�بحي�بـن�عسـكر�"بـن����آلبالناصر�"تعشيرت�نآت�بالناصر�ـ�عشيرة
��تندرج�تحتها�عائالت:�بعوشي،�العساكر،�األطـرش،�أرشـوم،�الـداغور���زعكر"�
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،�نـزاالء��يةاو،�تمزغين،�بابا�وعيسى،�بامون،�(�بلحوت،�صيفـ�بهون،�باسعيد،�أز
�في�وقت�االستعمار�فقط).�يةمالك

للعشيرة�دارين،�األولـى���آت�بنور":"�تعشيرت�نــ�عشيرة�آل�بنورة�والعطف:
جديدة�وكبيرة�بحي�بـن�عسـكر����يةانالثّقرب�المقبرة�وقديمة�وصغيرة�بحي�الخالف�
:�أوالد�داود،�ابن�يامي،�بجلود،�صـالح�والحـاج���يةالالتّ"بن�زعكر"�وتضم�العائالت�

ابن�زايط،�حيو�دودو،�باسليمان،�حريزي،�عبود،�خلفاوي،�باعمور،�ابـن�عشـار���
��ة،�عزيزي،�ابن�ختـال،�اسـبع،�بكلـي،�ابـن�يوسـف�����ـ�جلمامي،�عباس،�علـ

بوشالغم،�درويش،�بوعميد،�العائالت�المنقرضة�من�العشيرة:�عطفـاوي،�بونـوة���
�نجار،�ابن�بالل،�فيفي،�قالي،�بالضياف.

ـ�عشيرة�آل�عابو"�تعشيرت�نآت�عابو":�مقرها�وسط�المدينة�وتضم�العـائالت��
الب�باحمد،�باحميدة،�بهدي،�شعبان،�كوته،�امعشت،�فارة،�ابـن�عـالل���الطّ�:يةالالتّ

وصوفة،�كالة،�زياط،�بوطة،�أوالد�علي،�ابن�الناصـر،�دادة،�(�شـرماط���حسني،�ب
�وقت�االستعمار�فقط)،�والعائالت�المنقرضة�هي�بن�شيشة.�يةحسينات�نزالء�مالك

تقع�دار�العشيرة�بجوار�دار�عشيرة�آل��ـ�عشيرة�آل�بلفع"�تعشيرت�نآت�بلفع":
ر،�كاسـي�موسـى���ـ�رـ�:�زيطاني،�يةالالتّعفافرة�بحي�بوطارة�وتضم�العائالت�

�جي،�زعباطي،�صرعاف،�طوبال.ـا�أيوب،�أوراغ،�قلو،�
تقع�بحي�بـن�عسـكر"بن����ـ�عشيرة�آل�حل�عينهم�"تعشيرت�نآت�حل�عينهم":

عودي،�النوحي،�بغوتي،�سـالم،�تـربح���الستنتمي�إليها�هي:��التيزعكر"�والعائالت�
ـ�عشيرة�آل�انشاشـبة��ت).راس،�مولود،�عثمان،�(والعائالت�المنقرضة�بن�سرـ�

تقع�دار�العشـيرة�فـي�حـي����وأوالد�يونس�"�تعشيرت�نآت�انشاشبة�دآت�يونس":
الخالف،�وعائالتها�هي:�الدبوز،�موسلمال،�الـواهج،�خـن،�عمرأيـوب،�كاسـي�����

�دونيت،�مالل،�بابـا��شقبقب،�حجاج،�ابن�عبد�اهللا،�أبو�الصديق،�وصالح،�بوسربة،
ـ��طاللـة،���سيدي،�عبد�العزيز،�جوهري،�فراجـي،� ��وراري،�بـن�شعشـوع��ــ
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والعائالت�المنقرضة�منها:�عبد�الرحمن،�باحمد،�أفراص،�عصمان،�بـن�عـديس���
�ق�الصادق.ـي�ملوكة،�ر

ـ�عشيرة�آل�عمي�سعيد"�تعشيرت�نآت�عمي�سعيد":�تقع�في�حـي�الخـالف���
عمي�سعيد،�بوكراع،�دادي�عدون،�محرزي،�فخّـار���:يةالالتّتضم�كل�من�العائالت�

بلعيد،�بضليس،�خبيطي،�مغازي،�عيسى�واعمر،�حشاني،�أوزايد،�بجلمان،�الحـاج��
�.(34)سوفي)�يخ�عيسى�(والعائالت�المنقرضة�منها:�صالحالشّعيسى�فخار،�مصباح،�

أوالد�بن�خاوة�وأوالد�موسـى�بـن����وتنقسم�إل�قسمين:ـ�عشيرة�أوالد�يحيى:�
�ابراهيم.

ـ�الشّسماحي،�بلعمري،�الحرمة،��ـ�أوالد�بن�خاوة: ـ��انع،�سـ الب،�لغـالم��ـ
بة،�شتوح،�جبريط،�شطفور،�غمام،�غُريـز،�قطـاف،�حشـود����الشّبكاير،�عياش،�

ـ�حميتر،�لعموري،�العربي،�الغويطي،�مخلوفي،�مطلق،�رغيس،�أوالد�سيدي� يخ�الشّ
��زعتر،�زروق،�عبد�الحق،�شْباير.،�ية،�رويشد،�صفراني،�طيفور،�طواهريةرحمان

ـ��بـور��ــربوعي،��مرارس،�حشاني،��ـ��أوالد�موسى�بن�ابراهيم: ��عةــ
،�أوالد�مبـارك��يةمهدي،�مجليدة،�مشاط،�لخنش،�الهاشمي،�مورد،�مورسلي،�عثمان

��شمني،�بوشعالة،�رباحة،�سالمي،�ادخنيسة.
اهر،�أوالد�الحـاج�علـي،�أوالد���الطّين،�حمازة،�أوالد�ـر��ـ�عشيرة�ادبادبة:

�بـوعالم��قـوادري،��النعجـة،��زميت،�،يةــسم�ميلود،أوالد�جديد،�أوالد�بلغيت،�
�....�وغيرها�من�العشائر�واأللقاب.�شطوطة�،يةعاشعالشّ

�سكنت�بريان�جاليات�منذ�القدم�منها::�(35)*جاليات�سكنت�بريان
عاش�اليهود�في�بريان�إلى�جانب�سكانها�المسلمين،�وقد�اختلف�فـي���ـ�اليهود:

���أصل�انتمائهم�وسبب�مجيئهم�وكانوا�يسكنون�في�نهج�سمي�باسمهم�قـديما�"�أغْلَـاد
ارع�مقبرة�صغيرة�دفـن��الشّنُداين�"والذي�يسمى�حاليا�بشارع�المجاهدين،�تعلو�ذلك�

البلدة،�وقد�تـأقلموا�قـديما�مـع����فيها�من�مات�منهم،�ولهم�مقابر�أخرى�متفرقة�في�
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ة�حرف�وفي�مختلـف�المعـادن�كصـناعة�الـذهب�����السكان�األصليين�وامتهنوا�عد
��والفضة�والنحاس،�غير�أنهم�رحلوا�عن�البلدة�بعد�االستقالل.

تواجدوا�في�البلدة�بتواجد�االستدمار�الفرنسي�في�الجزائر�وغداة��ـ�المسيحيون:
�ب.الطّعليم�االبتدائي�والتّنشاطهم�في��االستقالل�رحلوا�منها،�ولقد�انحصر

��ثانيا�ـ�المشايخ�والقادة:
��:(36)ـ�المشايخ�1

ــان� ــت�بري عرف
�تاريخ �حقبة �يـة�قديما

�العلـم�� �لنقص مظلمة
إن�لم�نقـل�انعدامـه���
���هـم� �أبناءهـا فحمل
�وشـمروا�� مجتمعهم
على�سواعدهم�إلنارة�
�فشـدوا�� �األمة، درب
�مشـايخ�� �إلى الرحال

ودور�العلم�للتفقه�واالستزادة�من�علومهم،�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخـرى�كانـت���
لمـاء��بريان�تفتح�أبواب�بيوتها�ومسجدها�لم�يقدم�من�هنا�وهناك�مـن�مشـايخ�وع��

يخ�الشّيخ�بيوض�والشّيخ�امحمد�بن�يوسف�اطفيش�والشّالمنطقة،�أمثال:�قطب�األئمة�
عليم�التّودور�العلم�ليحملوا�مشعل��السعبد�الرحمن�بكلي�إلى�أن�عاد�أبناؤها�من�مج

��ومن�هؤالء�المشايخ�على�سبيل�الذكر�ال�الحصر:���اإلصالح�ايةور
��امن�عشر:الثّمشايخ�القرن� �

يرحل�الرجال�ويبقى�األثر،�مشايخ�لألسف�يجهل�تواريخ�ميالدهم�ووفاتهم�بسبب�
دوين�آنذاك،�ومما�يعرف�عنهم�أنهم�أعضاء�في�حلقة�العزابـة�مالزمـون���التّنقص�

��للمسجد،�مؤذنون،�معلمون...�ومن�هؤالء�المشايخ:
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يخ�قاسم�حجـاج��الشّالب�باحمد�(�يحيى�بن�يحيى�على�األرجح�)،�الطّيخ�الشّ -
يخ�الحاج�موسى�الشّيخ�حمو�بن�موسى�ابن�يامي،�الشّيخ�محمد�بن�إبراهيم�كولة،�الشّ

ـ��ـر�يخ�الحاج�إبراهيم�الشّبن�صالح�موسى�المال،� ـ�ر(المؤذن)،�ـ يخ�الحـاج��الشّ
سليمان�بن�إسماعيل�العساكر�وهذا�األخير�كان�وكيال�للمسجد�وكان�يـالزم�قطـب���

زياراته�المعتادة�لبريان�للوعظ�واإلرشاد�يخ�امحمد�ابن�يوسف�اطفيش�في�الشّاألئمة�
�.(37)واإلفتاء
�اسع�عشر:��التّمشايخ�وعلماء�القرن� �
ت:��-م�1849هــ�/��1265الـداغور:(و:���إبراهيم،�بن�يخ�الناصرالشّ -

�:(38)م)1909هـ�/�1327
�ببلـدت��لقرآن�الحديثة،�حفظا�يةالعلم�نهضتها�في�أسهموا�الذين�بريان�مشايخ�من

وبعـد���بمعهـد��حقالتّو�شيوخها،�على�للتعلُّم�يسجن�بني�َقصد�هثم� �القطبـاطفيش...
��نه،م�تخرجهم �بالمدرسة �وأتقنـه��لفلك�علما�فأخذ�العاصمة،�بالجزائر�يةعالبالثّدرس

،�وكـان�محبـا���يةالفرنس�للُّغة�ومتقنًا�،يةواللغو�يةرعالشّ�العلوم�نفي�بغي�لناا�من�كان
�ترك �وفاتـه��بعد�لناسا�أيدي�بين�تفرقت�المخطوطات،�بكنوز�يةغن�مكتبة�للمطالعة،

��يسجن.�ببني�آليدر�بمكتبة�بعضها�وتوجد
لقطبسـنة���شـيخها��مـن��بترشـيح��بريـان��بمدينة�القضاء�الداغور�يخالشّ�تولَّى
�مـن��للتـزود��تونس�في�كبره�إلى�م،�لمدة�اثني�عشرة�سنة�توجه1882هـ/1300
��جربة�إلى�رحلة�كماعقد�،يةالخلدون�الزيتونةو�مشايخ �ضـهمم��مالستنها1908سنة
�بعـد��تونسن�م1909وفاته�سنة��واإلصالح،�وكانت�العلم�فيركب�لمشاركة�إخوانه
��سنين.�بثالث�إليها�ذهابه
�م�):1914م�/�ت:�1892يخ�حمو�بن�الحاج�الناصر�الداغور:�(�و:�الشّ -

معاهـد�تـونس���ورث�من�والده�النبوغ�العلمي�واالستعداد�األدبي،�تلقى�العلم�في�
والرياضيات،�إضافة�إلـى�أنـه����ية،�فنبغ�في�علوم�الدين�والعربيةبالزيتونة�والخلدون

عر�في�المناسبات،�وقد�فاق�أقرانه�في�العلم�بشهادة�من�أساتذته،�توفي�الشّكان�ينظم�
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شابا�في�مقتبل�العمر�وكانت�وفاته�في�األسبوع�الذي�توفي�فيه�قطب�األئمة�من�عام�
��.(39)م1914
رابلسـي�):�(�و:��الطّر�محمد�بن�الحاج�ابراهيم�بن�سليمان�(�ـ�ـر�يخ�الشّ -

�م�):1948م�/�ت:�1885
ه�مـن��م،�وأصـل�1885من�علماء�مزاب�والجزائر،�ولد�في�طرابلس�بليبيا�عام�

بع�وعمره�أربع�عشـرة�سـنة���السبإتقان�وبالقراءات��بريان،�حفظ�القرآن�واستظهره
فسـير��التّدرس�مبادئ�النحو�والصرف�والفقـه،�واظـب�علـى�حضـور�دروس�����

��يخ�نصر�القمي.الشّكان�يلقيها�مفتي�طرابلس�العالمة��التيوالفرائض�
فالزم�حلق�مشايخها،�وبعدها��يةحّل�بتونس�وبقي�سبع�أشهر�في�الجامعة�الزيتون�

يخ�امحمد�بن�يوسف�اطفيش�في�بنـي��الشّيخين:�الشّقى�بالتّواصل�سفره�إلى�مزاب�و
يزقن،�والحاج�عمر�بن�حمو�بكلي�في�العطف،�وأثناء�عودته�إلى�طرابلس�حل�فـي��

ـ����يخ�عبد�القادرالشّقى�بالعالمة�التّالجزائر�العاصمة،�و �السالمجـاوي،��فـالزم�مج
�رقيالتّاالتحاد�و�يةدروسه،�ثم�انتقل�إلى�طرابلس،�ليتم�تعيينه�معلما�في�مدرسة�جمع

م�1912؛�وبعد�أن�تم�دراسته�عاد�إلى�بلدته�بريان،�مع�أسرته�في�عام�(40)يةالعصر
تعليمه�بالنشء،�وبعدها�اتجه�إلى�القرارة�للتعليم،�ليتخرج�علـى�يديـه����فيها�ليباشر

يخ�صالح�بن�يوسف�لبسيس،�ترك�الشّقرابة�مائتي�طالب�حافظ�لكتاب�اهللا�من�بينهم�
��.(41)جد�بربورة�العتيقيخ�طرابلسي�مكتبة،�هي�وقف�لمسالشّ

العلماء�المسلمين�الجزائريين،�وهو�الذي�افتـتح�الجلسـة����يةكان�عضوا�في�جمع
بتجويد�أواخر�سورة�الحشر�وكان�ذلك�في�مقرها�بنـادي���يةاألولى�للجمع�يةأسيسالتّ
رقي�بالعاصمة،�جاهد�إلصالح�المجتمع�بلسانه�ومقاالته�في�الصـحف:�جريـدة���التّ

ي،�وجريدة�وادي�مزاب،�كان�العضد�األيمن�لزعماء�اإلصالح�اإلصالح�للشيخ�العقب
ديسـمبر���25تـوفي�فـي����بالقرارة�(مزاب)�والجزائر،�ودفع�بنهضتهما�إلى�األمام.

عاما�ودفن�فيها�وأبنّـه�بعـض�الكتـاب�فـي�جريـدة�������64ببريان�وعمره��1948
��.(42)البصائر
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��مشايخ�القرن�العشرين: �
�يخ�صالح�بن�يوسف�لبسيس:��الشّ -
علـيم�فيهـا�سـنة����التّيخ�صالح�من�القرارة�الى�بريان�بطلب�من�أهلها�ليبدأ�الشّقدم�

مدرسـة���م�فـي�1932م،�درس�في�بعض�البيوت�إلى�أن�بني�أول�قسم�سنة�1927
القديمة،�ولقد�علّـم���يةالفتح�القرآن

�الناشئة:�القرآن�والحديث�والفقـه�
وبعضا�من�المحفوظات�والنحـو��

�.(43)اريخالتّوالجغرافيا�و

د�ا
	��ر"��ر�ورة�"                                                                               ��
��ا

��م�)1981م/�ت:�1903الب�باحمد:�(�و:�الطّيخ�صالح�بن�يحيى�الشّـ��
،�لينير�درب�أمته،�ثم�يلتحـق�بـه���يةجاء�إلى�بلدته�بريان�بعد�أن�تم�رحلته�العلم

بن�عمر�بكلي�الذي�قدم�من�العطف�فاسـتقر�ببريـان،�ليلقـي����يخ�عبد�الرحمن�الشّ
��،�وغيرها�من�المساجد.-بربورة-دروسه�في�المسجد�العامر�العتيق�بالقصر�القديم

��م).1986م�/�ت:�1901يخ�عبد�الرحمن�بن�عمر�بكلي:�(�و:�الشّ-
��.�م)1981م�/�ت:��1919يخ�محمد�علي�دبوز:�(و:�الشّ-
��م).1985م�/�ت:�1914اود�(�البرياني):�(�و:�يخ�محمد�بن�امحمد�أوالد�دالشّ-
��م).2010م�/�ت:�1912يخ�محمد�بن�بالحاج�ابن�يامي�(�الدكتور):�(�و:�الشّ-
��م).2012م�/�ت:�1919يخ�ابراهيم�بن�باعلي�العساكر�(�الزعيم):�(�و:�الشّ-

عموما�وفي�تعليم�البنـت�خصوصـا����يةاألوائل�الذين�ساهموا�في�النهضة�العلم
لبة�من�الطّعليم�وعودة�بعض�التّليلتحق�بالركب�العديد�من�المعلمين�بعد�اتساع�رقعة�

��يخ�بكير�بن�محمد�أرشوم.الشّبعثة�البريانيين�بتونس�منهم:�
�
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 ا
د�دة ا
��� �در��                                                                  

�م)1997م�/�ت:�1927يخ�بكير�بن�محمد�أرشوم:�(�و:�الشّ -
�م�)2011م�/�ت:�1964يخ�محمد�بن�بكير�أرشوم:(�و:�الشّ -
�م)�2005م�/�ت:�1950بعوشي:�(�و:���يخ�باعلي�بنالشّ -
م/�ت�مـاي���1938األستاذ�باحمد�بن�إبـراهيم�موسـلمال�(لزعـل):(�و:���� -

�م).2020
ه�)�يحملون�مشـعل�العلـم،�لينيـروا����هناك�مشايخ�وعلماء�(�أساتذة�ودكاتر �

ومنهم�من�هو�حـي���-رحمهم�اهللا�-درب�األمة�ال�يكفي�المقام�لذكرهم�منهم�منتوفي
يرزق�حفظهم�اهللا�ورعاهم�جميعا،�قال�تعالى:�﴿من�الْمْؤمنين�رِجاٌل�صـدقُوا�مـا���

م�منْهمو�هبى�نَحن�قَضم�منْهفَم�هلَيع�وا�اللَّهداهيالً﴾عدلُوا�تَبدا�بمو�رنتَظومن��(44)ن�ي
العنصر�النسوي�نجد�عناصر�لمع�صيتها�في�سماء�ريان�في�العلم�واإلصالح�وعلى�

�سبيل�المثال�ال�الحصر:
�م)1904م�/�ت:�18عائشة�بنت�الناصر�محرزي:�(�و:�خالل�ق

�م)1970م�/�ت:�1889ستي�بن�قاسم�لخبيطي:�(�و:
�م)2011م�/�1936و:�منة�بنت�الحاج�بوكراع:�(�

��م�)2011م�/�و:�1936اللة�بنت�يوسف�بلعيد:�(�و:�
��م)1997م�/�ت:�1901بنت�عمر�لعساكر:�(�و:��يةب

�م)2016م�/�ت:�1930عائشة�بنت�محمد�دادي�عدون:�(و:�
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��:(45)ـ�القادة�2
م،�اتخذ�المجاهدون�الجنـوب�الجزائـري���1830بعد�احتالل�فرنسا�للجزائر�سنة�

وجودوا�من�أهلها��ِلما-بريان�–مالذا�لهم�وملجأ�للثائرين�خاصة�منطقة�وادي�مزاب
،�ولما�أخضـعت�فرنسـا���يةوالمعنو�يةمن�مساندة�وتموين�وإمدادا�بالمساعدات�الماد

نت�في�كل�مدينة�من�المـدن��عي�(46)م1882هـ�1299وادي�مزاب�لدستورها�سنة�
ةبع�قائدا�يختاره�الرعالسة�قُياد�في�بريان�تولوا�القيادة،�فكانوا�قـوة��يفتم�تعيين�عد�،

��ومن�أسماء�القادة�الذين�تولوا�القيادة�في�بريان:،�يةإلى�جانب�سلطة�المسجد�الدين
بعوشي�عفاري�بن�سليمان�بن�الناصر�بن�بابـة�(�مـن:���:�رئيس�الجماعة -

�م�).1853�م�إلى1846
م�1853بعوشي�باحمد�بن�عفاري�بـن�سـليمان�(�مـن����:�رئيس�الجماعة -

�م).1881/�09/10إلى
م�1853ـ�القايد:�أجريبة�الحـاج�إبـراهيم�بـن�باحمـد�(مـن�بنـورة�)�(��������1�
��م�)،�خليفته�بعوشي�يحيى�بن�عفاري�بن�سليمان.1881/�09/10إلى

/�11/�04لـى��م�إ1881ـ�القايد:�بعوشي�يحي�بن�عفاري�بن�سليمان�(�من���2
م�)،�خلفاؤه:�بعوشي�باحمد�بن�حمودة�وبهدي�قاسم�بن�صالح�وكاسي�موسى�1903

��حاج�أحمد...
/�08/�12م�عـزل�يـوم���1903ـ�القايد:�كروشي�اسماعيل�بـن�صـالح�(�����3

��م�).1907
م�)،�1914م�إلـى��1907/�08/�12ـ�القايد�باحميدة�يحيى�بن�حمو�(�مـن����4

��ى�الحاج�أحمد.خلفاؤه:�بهدي�قاسم�بن�صالح�وكاسي�موس
/�02/�22م�إلـى��1914/�09/�17ـ�القايد:�قلو�قاسم�بـن�باحمـد�(�مـن������5

��م�).1915
م�إلـى��1915/�04/�12ـ�القايد:�الداغور�باحمد�بن�الحاج�ابراهيم�(�مـن����6

��م�)،�خليفته:�بهون�بن�سمان.1922
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م�)�1929م�إلـى��1922/�11/�24ـ�القايد:�العساكر�سليمان�بن�باحمد�(�من�7
��األطرش�باحمد�بن�ابراهيم�بن�باعلي.خليفته:�

م�عـزل�يـوم���10/1929/�18ـ�القايد:�قلو�ابراهيم�بن�الحاج�سليمان�(من���8
��م).1936/�01/�13

/�09/�15م�عزل�1936/�13/01ـ�القايد:�بعوشي�بالحاج�بن�سليمان�(من����9
��م).1941
م).�1952م�إلـى��1941/�10/�22ـ�القايد:�بودي�سليمان�بن�عمر�(مـن����10

��م.1948فيفري��17آغايوم��م،وسمي1949جوان��23يوم��القياد�قائد�سميولقد�
م)،�ليكـون��1962م�إلـى��1952/�11/�08ـ�بودي�عمر�بن�سليمان�(من���11

��القايد�عمر�بودي�آخر�قياد�بريان.
��ا:�المساجد�والقبور�واألضرحة:الثّث

��ـ�المساجد:�1
�عمر�بن�دمحم�أوراغيد�السم�في�بيت�1596سنة��أثناء�بناء�المسجد�فُتح�مصلى

حاليا�والـذي���-رحمه�اهللا�–لزعل�براهيما�بن�الباحمد�مسلم�األستاذوبيت��يمانسل�بن
م،�وبعد�االنتهاء�من�بناء�أول�مسجد�البلدة�انتقل�المصلون�1596هـ/�1005أسس�

�وسع�العمراني.التّإليه،�لتبنى�بعد�ذلك�مساجد�أخرى�بسبب�
��:(47)بريان�هيالمساجد�القديمة�والحديثة�في�بلدة� �

�1101سـنة���بنـي��:(48)العتيق�"�بربـورة�"��بريان�نوامان"�مسجد�أ�ـ�"تمجيدا�
�جدار�في�اآلن�حد�إلى�منقوشا�اليزال�م،�وتاريخ�بنائه�1689لسنة��لموافقا��هجري

�من�1941سنة��ترميمها�تم�ولقد�م.19.50يبلغ�طولها��التيالداخل،�و�من�صومعته
عمر،�ثم�رمم�المسـجد���بن�داود�ية(عداشة)�وفوطموسى��بن�صالح�سعيد�عمي�قبل

وسمي�بـ"�تمجيدا�نوامان"�[أمان�هو��يةم،�ليكون�على�هيئته�الحال1958ووسع�سنة�
��الماء�فيه�وانتفاع�الناس�منه�إلى�يومنا�هذا.�الماء]،�نسبة�لوجود�بئر
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�ـ�المسجد� "�حمـو�ن�سـالم�سـنة�"�����يةنالثّقرب�مقبرة��"�بنييةللمالك�العتيق�ب
��م.1882هـ/�1299

�مسـجد��وسع�العمراني�للبلدة�شيدت�مساجد�جديدة�لتقريبهـا�للمصـلين:��التّوبعد�
ـ���م/�مسجد1973-هـ1392سنة��دشن�يةالبخاري:�للمالك�اإلمام �يةالقبلـي:�لإلباض
ـ�1402سنة��أنشئ�يةحمودة:�لإلباض�كاف�م/�مسجد1976�-هـ1397دشن� �-هـ

�بنـاء��في�روعالشّم�تم�2014ماي�16هـ�1435رجب�17م،وفييوم�الجمعة�1981
�المـداغ��حـي��/مسجد�يةمالك:�للمالك�اإلمام�م/��مسجد2017ليتم�بناؤها��(49)المئذنة
�هـ1419اني�الثّ�ربيع�28الجمعة��يوم�المسجد�تدشين�تم�"�تمجيدة�نالمادا"�يةلإلباض
�"�تمجيدا�نصرعاف"�:�تم�يةلإلباض�صرعاف�جدم��/�مس1998أوت�21لـ�الموافق
��يوم�والمدرسة�المسجد�تدشين �10الخميس �17�-هـ1415ربيعاألول م�1994أوت

ـ�"�تمجيـدا�ن��يةلإلباض�عامر�يخالشّ�،�مسجديةبالمداغ:�للمالك�حمزة�/�مسجد يخ�الشّ
ـ�الشّيخ�عامر�الشّإلى��عامر"�نسبة جبـل���يةماخي�أبو�ساكن،�وهو�من�علماء�إباض

ـ��يـوم��والمدرسة�المسجد�تدشين�تم�نفوسة�بليبيا، ـة�انالثّجمادى19بت�السه1419�ي�
��.م1998أكتوبر�10لـ��الموافق
الجمعة��يوم�دشن�عد":الس"�تمجيدا�نبابا��يةلإلباض�عدالس�يخ�باباالشّحي��مسجد�أما

�المنظـر��حـي��م�،�يليه�مسـجد�2007سبتمبر��07لـ��الموافق�ه1428شعبان�25
ـ�يةللمالك�الجميل ـ��حـي��:�مسـجد�ية،�ومن�بعده�تشيد�مساجد�أخرى�لإلباض �يخالشّ
الكاكة�"�تمجيـدا���حي�في�مسكن)،�مسجد60عامر�(�يخالشّ�حي�)،�ومسجد02عامر(

��.البناء�ارة�"�تمجيدا��عنق�الرارة�(الرالة)"�قيدـر��عين�حي�في�نالكاكت"�ومسجد
المعماري�المميز،�والذي��لبنائها�يةواألثر�يةوتعد�مساجد�بريان�من�معالمها�الدين

"�أعساس"�ومحراب�"�تمنايت"�وأعمـدة�"�لعراصـي"����-صومعة�–يتكون�من�مئذنة
ومخبأ�للتمور"�باجو�نتيني"�،�وبئـر�المـاء"�ترسـت�نوامـان"،�سـحن�المسـجد�������

�...(50)والميضأة
��
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��:��(51)يةـ�المقابر�و�المصليات�الجنائز�2
هو�قائم�إلى�يومنـا���،�منها�مايةجنائزفي�بريان�عدة�مقابر�وأضرحة�ومصليات�

�يةوالبشـر��يةبيعالطّومنها�ما�اندثر�وطُمس�بسبب�العوامل��رميمات،التّهذا�بسبب� �
��والبحث�فيها�ودراستها�الزال�قائما،�نذكر�منها:�

:��(52)يـة�نالثّب�تسمى�التيو�:لقديما���بالقصر�المتصلة�للبلدة�القديمة�المقبرةـ�
يكـن���طبقتين،�لم�على�فيها�الدفن�وتم�معا،�والعرب�الميزابيون�فيها�يدفن�كان�مقبرة

��.يةاألمن�للظروف�نظرا�القصر�خارج�موتاهم�يدفنون�األهالي
�أن�بعـدما��توسيعها�فتم�صغيرة�كانت�:يةلإلباض�عسكر�زعكر"بن�"بن�ـ�مقبرة�
�(العساكر)،�أهل�تبرع �هـدم��قديم�مصلى�فيها�يوجد�حيث�للمسجد،�باألرض�بعسكر
ومقابر��(53)الجنازة�صالة�فيه�حاليا�تقام�م1954-م1953عام��جديد�من�بناؤه�وأعيد

��،�وهي:يةأخرى�لجماعات�اغتيلت�هنا�وهناك�وأخرى�ألناس�دفنوا�حيث�توفتهم�المن
ـ��لـزر��أرجـاال��تسمى�يوـ�الزر�جار�عبدالغني�/�مقبرة�سيدي�ـ�مقبرة ي�/�ـ

��الوطني�اللطريق�شرق�المحاذي�الجبل�برأس�تقع��لعرمة،�أرجاال�مقبرة /�.01رقم
�مقبرة�ودانالس�سد�بوسط�تقع�أحمد،�سيدي�مقبرة /� �فـي��اسـعيد��سـيدي��للمخاليف

�مقبرة�سيدي�أوالد�سال-بوادن�لمسايبة /� �أوالد�سـال�-وادن�في�الحاج�سيدي�يحيى
�مقبرة /� يحيى/��سيدي�أوالد�بالوحل�المناخْب�واد�انتهاء�في�تقع�أمبارك،�سيدي�نوح

ـ��أرشـومب��بجنان�المتصلة�الجبل�برأس�تقع�مقبرة ـ��ودانالس �مقبـرة�يةلإلباض /�
�مقبرة�يةلإلباض�البئر�بواد�الزقْ�مذاغ�في�تقع�المشيخة، �نشاشـبة��آلال�كفوس�في�/

�مقبرة�وأوالد /� �مقبرة�لبنورة�اتآل�زاير�البيربال�واد�في�يونس �عبد�سيدي�والعطف/
�مقبـرة���صـالة��فيـه��تقـام��مصلى�فيها�يوجد�يةللمالك�القادر /� ـ��الجنـازة �وفلالشّ

�مقبرة�شارع�لدبادبة/مقبرة /� �مقبرةيةلإلباض�عامر�أمي�يخالشّ�المجاهدين �شـهداء��/
��.1رقم��الوطني�ريقالطّ�بجانب�يةحريرالتّ�ورةالثّ

�يقع�قبة،�طفيوسطه�نحو�سح�هو:سهلة�اللة�مقام��:(54)ـ�المقامات�واألضرحة3
�المقام�قديما�الرئيسي،�ارعالشّ�أسفل�في�للبلدة�يةالجنوب�يةالناح�في �ذلك �بجانب �كانت
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�أنهـا��ويعتقد�أيضـا��،يةسمالتّ�بتلك�فسميت�يسهل"،�للمسافرين،�يقال�لهم:�"اهللا�محطة
�اللة�سهلة"�كانت "� �بريان�إلى�تأتي�وعندما�مكان،�إلى�مكان�من�تنتقل�المرأة�اسمها

��المكان.�ذلك�في�تجلس
ـ��علـي��بـن��عـامر��ساكن�أبي�نسبة�إلىيخ(ع)�َأمي�عامر:�الشّمقام� �ماخيالشّ
�قبلة�أن�وجد�عندما�اطفيش�يخالشّ�إن�يقال�نفوسة،�جبل�علماء�من�النفوسي�اإلباضي
�بهـا��لهـم��ليوجه�المقام�ىذلك�بن�القبلة�نحو�مصوبة�"غير�بربورة�العتيق�"المسجد

�بعض�قام�وفاته�وبعد�الواحد،�المجتمع�أبناء�بين�خالف�إلى�ذلك�يؤدي�أن�دون�لقبلة
��.المقام�ذلك�بجانب�قبة�ببناء�الناس

� �الشّمقام �إلىيخ�صالح: �ايـة�غرد�مدينة�شيخ�فهو�الغرداوي،�صالح�يخالشّ�نسبة
�في�التأخذه�الفتن،�وإطفاء�نزاعات�فضال�في�حميدة�ومساع�جهود�له�فاضل�ورجل

�قـام��وفاتـه��وبعد�ي،ــ�الزر�واحة�نحو�ويتجه�بريان�يزور�وكان�الئم،�الحقلومة
��الصالح.�يخالشّ�لهذا�مقام�ببناء�الناس�بعض

�يوسـف��بن�إبراهيم�اسمه�الجمة،�هو�باب�يخالشّ�إلى�:�نسبةالجمة�هو�باب�مقام
�مشـايخ��مـن��وهو�العليا�(البساتين)�"�تجمي"،�األجنة�:�صاحبيةبالبربر�لجمة،�أبوا

�محـو��سـحن��وهـو��بريان�في�له�مقام�ببناء�الناس�بعض�قام�وفاته�وبعد�،ايةغرد
��ودان.الس�أرشومب�لغابة�المحاذي�الجبلى�طفيأعل
�سيدي�بن�سعيد�بن�بورقبة�محمد�بنأ�سالمة�سيدي�إلى�نسبة:�سالمة�سيدي�مقام

��.سنة�كل�في�يةالمالك�لعرب�يزورها�كان�ودانالس�يةبناح�ويقع�يحيى،
��(55)جارة:التّرابعا:�الزراعة�والصناعة�و

��:�"�تَكَرزا"ـ�الزراعة�1
تعد�الزراعة�المورد�الرئيسي�لرزق�أهالي�بريان�قديما�فكان�غالبيتهم�يشـتغلون��

منتجـاتهم�وتمـورهم����وفي�البراري،�وامتازت�تمركزت�في�البساتين�التيبالفالحة�
��نظرا�للتربة�الخصبة�والمياه�العذبة.�يةبالجودة�العال
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تمركزت�في�المنـاطق���التيعير�والشّالبراري�لزراعة�القمح�و�خصصت�و�لقد
��ودان.السسا،�الروي،�المذاغ،�الكبش،�بالوح�و-واد�ن:�ـ�يةالالتّ

قصد�االكتفاء�الذاتي،�والمتمثلة��يةوأما�الزراعة�المتمركزة�في�البساتين�فهي�فصل
ن�والرمان�والعنب�والخضـر�والفواكـه���التيفي�النخيل�وتمورها�المختلفة،�وأشجار�

��:��يةالالتّطق�عامة�كانت�متمركزة�في�المنا
��ي،�باسة،�والكروش�وفرهوت.ڤودان،�الزرالس،�يةـ�بساتين�الحن

��أهم�الزراعات:�� �
��:�امتازت�بريان�بنخيلها�وجودة�تمورها�مع�اختالف�أنواعها.ـ�زراعة�النخيلأ�

امتازت�بها�المنطقة:�ُأعشْت،�َأكَربوش،�أزرزا،�بابـاتي���التيمور�التّومن�أنواع�
د�،وسوعردــ�ُأوتقبالة،�ب�،دــ�لة�نُور�،ياق،�ـلة�لة�عسب�ُـ�الد��"وْل،�الغَـرس

لَة،�(�دى،�تَادوسي�مأتيم،�كَاس�،ندان�أوتشغستْ�نَـثْالثْ��التّااروزتَم�،يزِيوِينتَاف�،(
��(56)تَاوزِليتْ،�تَامجوهرتْ،�تْواجاتْ،�تَازرزايتْ

�ـ�زراعة�� عير�والقمـح��الشّيزرع�في�بساتين�وبراري�بريان��عير�والقمح:الشّب
وعند�حصاده�يؤتي�به�إلى�البلدة�ليقوم�األهالي�بـ"�ايـدا�نُورنَـان"�أو�مـا�يسـمى�����

النادر،�وهي�أماكن�وتصفيته�في�مكان�يسمى��الحصاد�هرس�يةعمل�،وهي(57)بالبيدر
بجانب�البساتين�أو�في�ضواحي�البلدة،�وتكون�على�شكل�دائري�باستعمال�الحميـر��

��والبغال.

�ـ�زراعة�الخضر�والفواكه:�لقد�تميزت�بساتين�بريـان�بزراعـة�مختلـف����� ج
ماطم�واليقطين...�والفواكـه��الطّكالفلفل�والبادنجان�و�يةالخضر�خاصة�تلك�الموسم

��والبرتقال�والليمون...�ن�والعنب�والمشمشالتيك
الحيوانـات���يـة�إلى�جانب�الزراعة�اهتم�بعض�أهالي�بريـان�بترب��:الرعي-�2

كاألغنام�والماعز�واإلبل�والدواجن�وكذا�األرانب،�كـان�الراعـي�يأخـذها�إلـى�����
الصحراء�صباحا�ويعيدها�مساء،�ولقد�خصصت�لحومها�لالستهالك�المحلـي،�أمـا���

��والبراري.�لحيوانات�في�المنازل�نقلت�إلى�البساتينا�يةاليوم�وبعدما�أن�منعت�ترب
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ومن�أشهرها:�الصناعة��يةاليدو�يةتميزت�بريان�بالصناعة�الحرف�:ـالصناعة�3
والحايـك...�باإلضـافة����يةوالبرنوس�والقشاب�يةكالزرب�يةذات�الجودة�العال�يةالنسيج

صـناعة��و��أخرى�كصناعة�الفخار�بأنواعه�وصناعة�النحاس�والحديـد��إلى�حرف�
منها�"�تْجاوتْ"،�"�تَكَروايتْ"،�"تكُوفَاتين"�مع�احتكـار���يةقليدالتّالخشب،�والصناعات�

لبعض�الحرف�كصناعة�الذهب�والفضة�وصياغة�الحلـي�وقصـدرة���-قديما-اليهود
��.يةاألواني�الحديد

4� �مدن�لمميزة�بتجارتهما�مزاب�بنو�عرف�:جارةالتّـ �هاجروا�حيث�مالالشّ�في
�نافسـوا��الـذين��بريان�رجال�هم�من�البلدة،�في�هم�أهالي�احتياجات�لسد�للعمل�إليها

لنظافـة...���لنظاموا�تاجرهما�فيم�فتجد�واليهود،�والفرنسيين�الجزائري�مالالشّ�أهالي
�بلـدهم��في�استثمروها�أمواالً�فجنوا�الدؤوب،�والنشاط�المعاملة�في�امةالتّ�ألمانة�معا
نَوةالقرآن�والمدارس�المساجد�بناء�في�وساهموا�لهم�مساكن�وبمنهـا��يستفيد�برعالتّب�ي�

��استفادة.�أيما�المجتمع
��ازمولَن":"(58)قاليدالتّرابعا:�العادات�و

–هـي�احتفـاالت���ـ�العادات:��1
يحييها�المجتمع�البرياني�فـي���-لَعوايد

ـ�أيام�خاصـة�مـن��� مواسـم���–نةالس
�يـة�أو�في�المناسـبات�الدين��-وفصول

��نذكر�منها:�يةواالجتماع
احتفـاالت�رأس��"ينَّار،�ينَـاير":��–أ�
األمازيغالس� �يةنة �األمازيغ��التي، يحييها
جانفي�من�كل�سـنة،�وأهـالي����12في�

�بهـذه��الخـاص���بريان�لهم�احتفـالهم�
� �ابتداء�من�اليـوم���التيالمناسبة، يحييها

جانفي،�ابع�منالس��
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خشوخة�"�اَدشَخْشَخْ�يـشْ�الخَيـر"�أو�"�اَرفـيس"����الشّويكون�ذلك�بتحضير�ُأكلة��
ـ�لتكون�سنة�حلوة�حالوة�األكلة،�أو�يحضرون�أكلة�الكسكسي�بجميع�خضـر�� نة�الس

�"لْوِانلتكون�سنة�وفرة�وبركة،�مع�األهازيج�واألناشيد�"�ِإزة�بالمناسبة.الخاص��
الزيارة�يقيمهـا���ب�ـ�"�الزيارتْ":�

�األسـبوع��� �فـي �األمازيغ اإلباضيون
�إلـى�� األول�من�شهر�أفريل�تضرعا
��علَـناهللا�تعالى�بأن�يحفظ�الغالل،�وي
عن�ذلك�اليوم�من�قبل�المسجد،�فـي��
صبيحة�ذلك�اليوم�يجتمـع�المشـايخ���

مقبرة�حـي���باب�في�المسجد�العتيق�بربورة�االستفتاح�والدعاء�ثم�االنطالق�نحوالشّب
محـول���عاب�طريقـا�لـه��الشّعسكر(بن�زعكر)،�وبعدها�يتخذون�من�الوديان�وبن�

لتوزيـع�الصـدقات�والمعـروف�����-المقبرة�–�ايةالمدينة�ثم�يعودون�إلى�محطة�البد
��نتهمالسضرع�إلى�اهللا�تعالى،�وفي�جولتهم�تلهج�التّو

��بأهازيج�يرددونها�في�طول�رحلتهم�حول�المدينة،�المشايخ�
��ون�خلفهم:يرددون�والعامة�يعيد�

ــان�� ــا�اُهللا�يارحمـ ــمِ�اِهللا�يـ �بِاسـ �

ــا��� ــيم�يـــا�اُهللا�ارحمنَـ �يـــا�رحـ �

����
�:�"�اوِيننُوبـ�"�ت� ومعناها��نصيب�الموتَى�وهي�أوقاف�علـى�شـكل�خبـز�����ج

وكسكس�ولحم�مطهي،�حبسها�األسالف�وتوارث�األجيال�تقديم�هذه�الصـدقات�أبـا���
عن�جد�وتكون�بدايتها�في�فصل�الربيع،�من�شهر�أفريل�إلى�شهر�جوان،�ويكـون��

��غ.900مد،�"�أعيار":�هي�وحدة�قياس�قيمتها��12أمدود�إلى��05قياسها�من�
نوباوين:�وقف�بابا�والجمة�"�اتْنُونْبا�بابا�والجمة"./وقف�الغياب�"�اتْنُوبـا��أنواع�تي

نانْغيبن�"�موتى�خارج�البلدة.�وقف�نُوغْالن�"تْنُوبا�نُوغْالَن"./�وقف�مقبرة�الصيف�"�
��تاء�"�اتْنُوبا�نتجرستْ".��الشّاتْنُوبا�نُونَفْدو"�الصيف.�وقف�مقبرة�
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�ـ�"�ابيانُوا� اسع�تحضر�التّعادة�تقام�بمناسبة�عاشوراء،�ففي�اليوم��"�عاشُوراء:د
العائالت�طبق�"َأبيانُوا""ايباون"�الفول،ويقمن�بتصديقه�نحو�األهل�والجيران،�احتفـاال��
بيوم�عاشوراء،��الذي�يحيى�ليله�بصالة�مئة�ركعة�أو�ما�تيسر�منها،�وإحياء�نهـاره��

ـ�بالصيام�وزيارة�القبور�في�الصباح�الباكر�ثم�زيارة�كبـار�� ن��والعجـزة�فـي���الس
الم�السآس�نَالم�عليكم"�تحيتهم�الوحيدة�في�ذلك�اليوم�"�السيكون�"�المنازل،�على�أن

��.يةسابيح�واألدعالتّجمع�تقرأ�األذكار�والتّ"�وعند��عليكُم
وفي�القديم�كانت�تقام�عادات�خاصة�بعاشوراء�تسمى"�اَزمزم�"،�وهي�أن�تُؤخـذ��

العيون�مقابلة�للشـمسِ،��مس�من�يوم�عاشوراء،�وتُكَحْل�الشّمُؤونَة�العام�وتوضع�في�
نجـا���التيمس،�تبركا�بشمس�عاشوراء�الشّعر�و�يمشط�مقابال�الشّكما�يوضع�دهن�

��فيها�اهللا�أنبياءه�(�نوح،�يونس،�موسى...).
�ـ�"�الملُوود"�المولد�النّبوي�� من�ربيع�األول�يتوجـه���12في�ليلة��ريف:الشّهـ

سـاجد�بـين�صـالتي�المغـرب�����األطفال�الصغار�مع�أوليائهم�وكذا�الرضع�إلى�الم
حلة�من�لباس�تقليدي�وشموع�وأضواء�يحملونهـا�احتفـاال����بهى�فيأ�والعشاء،�وهم

��.ملسو هيلع هللا ىلص�-يةرسول�البشر�-بميالد�الحبيب�المصطفى�محمد�بن�عبد�اهللا
��وهم�يرددون�خلف�مجلس�العزابة�أناشيد�وأهازيج�بإيقاع�معروف:

��سراج�المنير�صلَى�اهللا�عليه�وسلَم.ـ�مولُود�النَّبي�محمد�المصطَفَى��������
��سراج�المنير�صلَى�اُهللا�علَيه�وسلَم.����ـ�البشير�النَّذير�محمد�المصطَفَى���

من�ربيع�األول،�وبعد�أن�يعطر�األهـالي�بيـوتهم�بـالبخور����12وفي�نهار�يوم�
ـ�،�يجتمعون�حول�مائدة�الغـداء،�مـع���ملسو هيلع هللا ىلصوالمسك�استبشارا�بمولد�الرسول� اي�الشّ

��.ملسو هيلع هللا ىلصمع�سيرة�الحبيب�المصطفى��يةوالحلوى،�وشيئا�من�اإلنشاد�والمدائح�الدين
��قاليد:"ازمولَن":التّـ��2

قاليد،�فهما�متالزمتان،�فأينمـا�حضـرت�العـادات����التّال�اختالف�بين�العادات�و
بها��الخاصقليدي�التّللباس�قاليد�والعكس�كذلك،�فمن�عادات�بريان�ذلك�االتّحضرت�

��أو�في�المناسبات.�يةسواء�في�أيامه�العاد
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المجتمع�وكذلك��يةمن�رموز�هو�"�َأحوِلي�"والحايك��"تْشَاشيتْ"البيضاء��يةاقالطّك
وسـروال�(عـرب)����"لتّ"�تشْبرتْ�تَمالد�والعمامة�"�لَحفَايتْ"�والقندورة�البيضاءالشّ

هـذه�األلبسـة���"�"تملْحفتْ"،�والملحفة�يةوالبرنوس�والقشاب�"سروال�مزابي"�فضفَاض
ها،�منها�ما�هو�يومي�ومنهـا�مـا�يلبسـفي����التّالمنطقة�وأص�يةوغيرها�تُعبِر�عن�هو

ة�كاألعياد�واألعراس�أواألفراح�واألتراح،�ومن�المعروف�لـدى��الخاصالمناسبات�
تقاليد،�يتميـز�بهـا���عموما،�وبريان�خصوصا،�عادات�و�ايةالعامة�أن�لمنطقة�غرد

��منها:
في�بريان�إلى�أن��يةأـ�"�لَعراس�نتمجيدا�"�أعراس�المسجد:�كانت�األعراس�فرد

�يـة�جويل�19هـ�الموافـق�لــ:���1382صفر��17أقيم�أول�عرس�جماعي�بتاريخ�
الفتح�والمجتمع�البرياني،�لطلبة�عائـدين�مـن����يةم�بتنظيم�من�المسجد�وجمع1962

�ايـة�إلـى�غ��ية،�ثم�علقت�األعراس�الجماعيةحريرالتّورة�الثّتونس�علقوا�فيها�إبان�
مـرتين�فـي����يةاريخ�يقيم�المجتمع�البرياني�األعراس�الجماعالتّم،�ومن�ذالك�1982

نة،�عطلة�الربيع�وعطلة�الصيف،�وما�تزال�وهللا�الحمد�إلى�يوم�النَّاسِ�هذا�عنـد��الس
�-مـؤخرا��–ا�المبـادرة�أقومـوا���،�وبعدما�أن�استحسنوية،�أما�عند�المالكيةاالباض

��لهم.�يةأعراسا�جماع
�ورزنُوم�فـل��الطّ:�تسريحة�خاصـة�للشـعر=�مشـط�شـعر�����(59)ب�ـ�أكْرِاض

فل�أشياء�تزينه�إن�كان�له�شعر�وإال�فترصع�الطّالمختون/�أمزور،�يوضع�في�شعر�
��في�تاج�خاص�ثم�توضع�على�رأسه�مع�أهازيج�خاصة�بالمناسبة.

�ـ�"َأنُوجِي":�في�ح� مزور"�تُؤدى�هذه�األهزوجة،�وهي�خاصة�-فل"�أكراض�نج
لم�تنجب�أو�طـال���التيباستقبال�المولود�الجديد�ومن�العادات�أن�تؤدى�أيضا�للمرأة�

بها�الزمن�ولم�تنجب،�بعد�أن�تلبس�لباسا�تقليديا�"�َأزڤاغْ�"�ملحفة�حمراء�ينسج�مـن��
يغطى�رأسها�بقطعة�قمـاش��الصوف،�ويوضع�على�جبينها"�تقتْ�نُولُوس"�للزينة،�و

خاصة�ثم�تضع�المنشدة�يدها�على�رأسها�لتطربها�بأهازيج�خاصـة،�والحاضـرات���
��الصالحة.�يةيستمتعن�بتلك�األهازيج�ويدعون�اهللا�أن�يرزقها�الذر
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�ـ�"أالَّون":�تُجرى�هذه�العادة�عند�اجتماع�النِّسوة�في�المناسبات،�حيث�يلتـفن�� د
الفال،�وبعد�ان�تقدم�كل�واحدة�ما�يرمز�إليها�من�خـاتم��حول�امرأة�تتـقن�"�أالَّو�"ن

ـ�أو�حلوة�أو�إكسسوار،�دون�أن�تعلم�"امرأة�الفال�"بصاحبة� يء�فتتحفهـا�بفـال���الشّ
رافة،�يلطفن�به�الجو،�وفي�األخير�يخبرنهـا��الطّوكلمات�تمنح�األمل،�مع�شيء�من�

��بصاحبة�الفال.
�ـ�"المحڤَن�"وعاء�"القمع":�هي�عادة�� تقام�للطفل�أو�ألي�شخص�عـاد�مـن���هـ

سفره�األول�في�حياته،�تجتمع�األسرة،�ثم�يأخذ�كبير�العائلة�مجموعة�من�المكسرات�
والحلوى،�ويضعها�في�وعاء�خاص�مصنوع�من�الحلفاء�ليوضع�فوق�رأس�المحتفى�
به،�ثم�يصب�عليه�ليقوم�من�حوله�من�األهل�واألطفال�خاصة�بجمع�ما�أمكن�لهـم��

��والمكسرات�"�لَمخَلَظْ�".من�تلك�الحلوى�
�ـ�للبلدة�جمعيات�ثقاف� ـ��وفـرق�للفلكلـور���يةوكشـف��يةورياض�يةي �يةوالفروس

��:)60(منها
�يةاإلنشاديتين،�الفرقـة�الرسـتم���يةقافالثّفرقة�ألحان�الفتح�وفرقة�األمل�الرستمي�

تساهم�فـي�إحيـاء����التيللفلكلور�والبارود�بإشراف�دادة�أحمد،�وغيرها�من�الفرق�
،�وكانت�للبلـدة�أيضـا�فرقـة�الخيالـة�����يةظاهرات�الرسمالتّحفالت�واألعراس�وال

عديدة��ية،�وأفواج�كشفيةظاهرات�الرسمالتّتقوم�باالستعراضات�في��التي�يةوالفروس
تساهم�فـي�إحيـاء�الحفـالت�����يةالجزائر�يةضمت�في�رابطة�الفتح�للكشافة�اإلسالم

��.يةالرسم
��بريانيا�ونيم�طو:�الثّالثّالفصل�

��أوال:�أسماء�معالم�بريان:
ــان��ثر ــةبري ــا��ي بمعالمه

ــةاريخالتّ ــةوالجغراف�ي ــي�ي �الت
��في�قيامها�وتشييدها:���يةوالبشر�يةبيعالطّساهمت�العوامل�
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��:(61)وارعالشّـ�األحياء�و�1:�يةومن�معالمها�المكان
��أ�ـ�األحياء:�

قصـر��حي�"بربورة":�على�هضبة�بربورة�شـيد��
بريان�األول�فهو�قديم�قدم�المنطقة،�لم�يعرف�أصـل��
تسميته�ولكن�يعد�من�األحياء�العريقة�للبلدة،�فيه�بيوت�

نطقة،�رغم�ما�مسه�الحـي��قديمة�تشهد�على�أصالة�الم
تهديم�للبيوت،�ويعد�الحي�القلـب�النـابض���من�ترميم�

:�يـة�والعرف�يةللبلدة�يعود�إليه�الناس�في�مناسبات�الدين
��ود"�و"�تنُوباوِين".��"الملُ

��خلف�المسجد�العتيق�ذو�أروقة�ضيقة�وأخرى�مسدودة.حي"�الخُراجتْ":�
��حي"�بوطَارة":�فوق�هضبة�تعلو�غابات�"باسا"�و"الكَروشْ"�و"بوربيع"�و"الزرڤي"

��سكانه�من�آل�بوكراع.�يةحي�"كاف�بوكْراع"�جبل�بوكْراع:�منطقة�غالب
وق�القديم�للبلدة،�في�سفح�الجبل�الذي�بني�عليه�المسجد�العتيق�السوق":�السحي�"
أسست�عليها�قصر�بريان"�بربورة"،�فيه�أروقة�من�الجـانبين،�وفـي����التيوالهضبة�

��األروقة�دكاكين�وبيوت�صغيرة�للتجار.
وبجـوار���يةلإلباض�يةوق�القديم،�بجانب�المقبرة�الرئيسالسخلف��حي�"الخـالف":�

"�فيه�بيوت�قديمة�وعريقة�وفي�أحد�شوارعه�بئر،�يستفاد�من�مياهـه��حي�"بن�زعكر
��لسقي�أشجار�المقبرة...

��وارع:�"إيغوالد":الشّب�ـ�
وجنَّا"�يعلُو�شوارع�المدينـة��-ارع�العلوي"�َأغْالد�نالشّ

يؤدي�إلى�المسجد�العامر�العتيق"�بربورة�"�شماالً�وإلـى��
�تَ �تَمجِيدا ـ�قَبليـتْ"�جنوبـا،�أمـا����المسجد�القبلي" ارع�الشّ

واماس"�يتوسـط�المدينـة���-ن�-أغالد-ارعالشّالوسطاني"�
يقسمها�إلى�نصفين،�نصـف�شـرقي�ونصـف�غربـي،�����
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ارع�الرئيسي�للبلدة�فيه�دكاكين�ومحلَّات�الشّارع�نْواداي�":�هو�الشّفلي"�السارع�الشّو
ين�خاصـة�فـي�مواسـم�األعيـاد�����جاري،�يمتأل�بالباعة�والمشترالتّللتبادل��يةتجار

��واألفراح.��
��في�أزقة�البلدة�خاصة�القصر�القديم�نجد�سقيفة�"�تَسكيفتْ"

��ج/"�تسكيفين"،�تجمع�بين�شارعين�وأخرى�تجمع�بين�حيين،�
��وهي�بناء�معماري�خاص�بالبلدة�وببني�مزاب�عموما،

��أخرى.ضامن�االجتماعي�من�جهة�وصد�العدو�من�جهة�التّكافل�والتّغرضها�

�"ان(62)ج�ـ�األسوار�واألبواب�"البِيب�:��
قصر�بريان�كمثله�من�قصـور�وادي�مـزاب،�يحـيط����
هسور�له�أبواب�تفتح�نهارا�وتغلـق�لـيال،�وفيـه�أبـراج�����

وسع�العمراني�هـدمتْ�تلـك���التّولكن�بحكم��يةللحراسة�الليل
��األسوار�ولم�يعد�بناؤها�من�جديد.

تشهد�على�وجود�األبواب��التيإال�أن�هناك�بعض�اآلثار�
��"بربورة".�يةمثل:�الباب�المتصل�بمدرسة�الفتح�القرآن

تشهد�علـى�صـبر����التي"ومن�اآلبار�:"تيرسين(63)اآلبار
��اإلنسان�وصموده�في�حفرها��

:�بئر�بوكراع�نسبة�آلل�بوكراع"-"حاسي�نلينتفع�منها:�
��بوكراع�الذين�يسكنون

�30ذراعا�(�60بجانب�البئر،�حفره�داود�الحاج�صالح�(�بني�يسجن)�يبلغ�عمقه��
��متر).

ي�ناسح"-"داواود:�دللبلـدة�سـمي����-زيطـاني��-ارع�الوسطانيالشّبئر�ب�بئر�د
��بالرجل�الذي�سقط�فماتفيه.



22ط.�/�.����-,�+��*���ر(�)�

 

  
408 

 

  

�نخلة�بجانبه�بئر�للبلدة،فلي�السارع�الشّتَزدايتْ"�بئرالنَّخلة:�والذي�يوجد�ب-"حاسين
�و�البئر،�بجانب�نخلة�يغرس�ن�أ�المزابي�عادة�وهي �الذي�السلإلستفادة �الماء �من قي

��م).�25ذراعا�(�50عمقه��يتدفق�البئر،�حفرها�لعرش
��:(64)دودالسثانيا�ـ�الجبال�و

�ـ�� تتميز�منطقة�بريان�بسالسل�جبليـه���الجبال:�"ِإيورِيرن"�جمع�جبل/�اَورِير:أ
متوسطة�االرتفاع،�منها�ما�هو�محيط�بها�ومنها�ماهو�بداخلها،�بنى�األهـالي�علـى���
هضابها�وقممها�بيوتهم�ومساجدهم�حفاظا�على�أنفسهم�وممتلكاتهم�من�الوادي�ومـن��

��العدو،�ومن�هذه�الجبال:
عـن�مقـر����كـم��08تبعد�بـ:��جبال�خارج�البلدة:�جبال�منطقة"�سيدي�مبارك"

م،�اتخـذ�اإلنسـان���200متوسطة�االرتفاع�ال�تزيد�عـن���يةوائالتّالبلدة،�فيها�جبال�
��البدائي�كهوفها�ومغاراتها�بيتا�له.

��جبال��
��.يةكم�عن�مقر�البلد10بالوح�العلوي:�تبعد�بـ��منطقة�"بالُوحنُوجنَّا�"

وسط�اإلرتفاع�أسس�علـى��متجبال�داخل�البلدة:�جبل�بربورة:�"اَورِِير�نْبربورة�"
��هضبته�قصر�بريان.

:�وسط�المدينة�تسكنه�عـائالت�عـدة���أورِير�نَآتْ�بوكْراع""�جبل�أو�كاف�بوكراع
��أغلبها�من�آل�بوكراع.

��يعلو�سد��حمودة"�-كاف�حمودة�"�اَورِير�ن
�عمره�اإلنسان�وبنى�عليه�منذ�القـدم��البلدة�من�الغرب،�ومقبرة�رق،الشّن�بالوحم

�يةح�راحض�سليمان�ن�نب�هو�باب�بن�حمودة�بعوشي�سمي�بكاف�حمودة�نسبة�إلى
��مهووابنته.1863عانبة�الشّ�اثواقعة�أحد

أمـي�عـامر����يخالشّيخ�عامر�"�نسبة�إلى�مقام�الشّ:�"َأورير�ن�يخ�عامرالشّكاف�
التـي�بسبب�األحـداث�والفتنـة����سنوات�10ره�األهالي�في�أقل�من�غرب�البلدة�عم�
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�يـة�وائلتّلنزوح�األهالي�إليها�طلبا�لألمان،�فبنَّو�عليه�وعلـى�الجبـال�اال���كانت�سببا
��المحيطة�به�بيوتهم�ومصلياتهم�ومدارسهم�ومتاجرهم.

�¿���¾�½�¼�«��m�¹�º:�من�منطلق�قوله�تعالى:دودالسبناء�

À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��l 

(65).��
فإن�أهالي�بريان�فكروا�في�إنشاء�سـدود�لحفـظ�ميـاه����
األمطار،�وتقسيمها�على�الغابات�والبساتين�المحيطة�بهـا،��

ـ�وخصصوا�فرقة�تسمى�أمناء� نَـا"�لمراقبـة���السميل�"�الَو
دود�والوديان�ولتقسيم�مياههـا�تقسـيما�عـادال�علـى����الس�

��البساتين،�كل�حسب�مساحته�وعدد�نخيله.
��:القديمة�دودالسب�ـ�

�يةسـاق��الكَرمـو��يةسـاق��بين�ودانالس�يةبناح�الكرم�فيها�سد�:ودانالس�يةـناح1
�يلتقـي��الـذي��المكان�المالڤى�ثم�سدودان،�السسد�سيدي�أحمد�بوسط�باراج��الوسط،

��بالوح.�ودان�بوادالس�هواد�في
العلوي�"�زرڤينُجنَّا�"�المجاورِلـ"�جنـان���الزرڤي�سد�:zarguiالزرڤي�يةـناح��2

�لعساكر.�ياميو�واداي�"�بينغابتي-فلي"�زرڤينالس�سدالزرڤي�كَفُوس"�وبعده،-ن
�داقود3 "� �:�ـتحتالقصرالقديم �سـد��أوغرم" �لغابـة��المجـاورة��اهللا�عطـا��يوجد

�اندثر.�وقد�باسة�غابة�المتصلب�باسة�عطاهللا،�وسد�بن�وغابة�guettiڤتي
�":�أـــسد�:�"�الحنْيــتْيةالحنْيةـــناح4

�وغابـة��شرقا�جلود�يب�غابت�ن�بي�عفاري
�سد�بغوتي �المتصل�الحاج�غربا./ �إسماعيل:
�بكير�وعباس�إسماعيل�الحاج�لعساكر�بغابة
�/سد�بنب �والحـاج��صـالح��الحـاج��احمد.

��لعساكر.�إسماعيل
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��بالوح:�سد�الفخارين�فوق�جنان(تجمي)�ادباش.�يةـ�ناح5
��ابقة��السدود�السالماداغ:�سد�المداغ...تهدمت�معظم��يةـ�ناح6

��.(66)خطة)السم�بسبب�الفيضانات�(الحجر/�1936سنة�
�يـة�م�ناح1945ـ�سد�باحمد�والحاج:�بني�سـنة����1�:دود�الحديثةالسج�ـ�أهم��

��بلوح�بين�جبلين�الكاكت�وكاف�حمودة.
بنـي���-اللـة�عيشـة��–متصل�بالمغـارة��يةغابة�الحن�اية:�في�نهيةـ�سد�الحن��2
��م.�1952سنة

ودان:�بين�جبلين�أرجال�العرمة�وسيدي�سالمة،�محايـد�للطريـق���السـ�سد���3
م��02م،�وعرضـه���200م،�طولـه��1957هــ/��1376،�بنـي��01الوطني�رقم�

��م.1957أفريل��16م�تم�تدشينه��07م�إلى��05وارتفاعه�من�
�ـ�سدود�بعد�االستقالل:�� م،�متصل�1974هـ�/�1393تم�بناؤه��ـ�سد�لعميد:د

م�إلـى��02م�وارتفاعه�مـن��2م�وعرضه500بين�جبلين�في�آخر�غابة�بالوح�طوله�
��م.1980هـ/�1400تم�بناؤه��سد�اعمربن�عليم/��03

�-م1990هــ�/��1410ـ�سد�لَمناخ�سيدي�مبارك�بالوح�تـم�بنـاؤه�حـوالي����
��ة�بسـيدي�بوسـحابة��م�/��ـ�سد�لَعوِيج��4م/��3م/�ارتفاعه�3م/ع:150م.�ط:1992
��.(67)م2005هـ�/�1425تم�بناؤه��بالوح�
��:واآلبار�يةا�ـ�األودالثّث
،�وروافد،�منها�ما�يصـب��ية:�تحيط�بريان�عدة�أود"�اغَزران�"�يةـــ�األود1

رير�ومنها�ما�يصب�فـي���سا�شرقًا�وغربا�ومنها�ما�يصب�في�وادي�ز-في�واد�ن
تمر�ببريان�وعلى�ملتقاهـا�أسسـت�المدينـة�����التيوادي�البئر،�وهذه�األخيرة�هي�

-ودان،�واد�الزرڤي،�لمواديـع،�ان�السواستصلحت�األراضي�وهي:�واد�بالوح،�واد�
��.يةشاشو،واد�باسا،�واد�الحن

"تيرسين":�تزخر�بريان�بعدة�جباب�وآبار،�منها�الجِباب�القديمة�مثـل:��ـ�اآلبار2
ونة،�وجب�تلغمت؛�ومنه�الحديثـة��سا،�وجب�كفُّوس�وجب�مقر-جب�لمسايبة�بواد�ن
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،�جـب��-يةاليحياوي�وواد�حيز–ودان�السكجب�الَروي،�وجب�واد�نشو،�وجب�واد�
��.(68)واد�بسدير

�يةواجتماع�يةواقتصاد�يةودين�يةولقد�حفرت�في�بريان�عدة�آبار�ألسباب�اجتماع�
وخارجها،�فمنها�،�منها�القديمة�والجديدة،�وهي�موزعة�في�أرجاء�البلدة�يةواستراتيج

�يـة�هو�في�البسـاتين�المحاذ��اخترنها�للدراسة،�ومنها�ما�التيما�هو�داخل�القصر�و
��والقريبة�من�القصر،�وآبار�أخرى�تتواجد�في�صحراء�البلدة�وحدودها.

غَرم"�حفرت�على�الصـخرة،�بجهـود�وخبـرة����-:�"تيرسين�نآبار�داخل�القصر
��هم:اريخ�بأسمائالتّمتَخصصين،�فاحتفظ�

بئر�المسجد�العامر"�بربورة":�حفره�الحاج�إبراهيم�شريفي�بمساعدة�أهل�البلـدة��
��م).18ذراعا�(�36يبلغ�عمقه�

������ذراعا��50بئر�الدهماس:�حفره�عمر�أيوب�سليمان�بن�يونس�ويبلغ�عمقه�
��م).25(���

ذراعـا���40رعة:�حفره�أبو�الصديق�باحمد�بن�الحاج�بكير�ويبلغ�عمقـه��التّبئر�
��.(69)م)20(

��(70)ـ�المغارات�واآلثاررابعا�
لرسوماتفيهاأيديوحروف"تيةالموجودةفيبريانالمتمثلةفيالنقوشالحجريةإنالمحطاتاألثر

�الحنْ(71)يفيناغ" "ننفُوسا"� �التـي��بـاللوحو��منطقـة��في�المتواجدة�واألخرى�يةمنطقة
��االنجليز�المؤرخ�-والباحثين�اآلثار�علماء�طرف�من�اكتشفت �-�show-(72)-يشو

لدليل�قطعـي���-الفالحين–وأهالي�المنطقة��-الريان��-��يةو�رحالت�األفواج�الكشف
بآثارهـا��نين،�ودليل�أيضا�على�ثـراء�المنطقـة���السعلى�وجود�اإلنسان�منذ�آالف�

��.يةوالجغراف�يةاريخالتّ
��هناك�العديد�من�المغارات�والكهوف�في�منطقة�بريان�:أ�ـ�المغارات

����يةسمالتّعلى�األرجح�أن�تكون��مغارة�"اللة�عيشَة":وأشهرها"��
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مغارة�كبيرة��المرأة�اسمها�"�عائشة�"،
�الحنْ �في�منطقة �أسـفل�الجبـل���يةتوجد ،

�م�فـي�مـدخلها��02ارتفاعها�حـوالي��
م��05م�وعمقهـا��04وعرضها�حـوالي��

�مسكنا� �فاتخذها �اإلنسان�للراحة �إليها يلجأ
نـذكرها�مـع����يةله،�وهناك�مغارات�أخرى�اكتشفت�فيها�رسومات�ونقوشات�حجر

��اآلثار.
�ـ�اآلثار:� �يـة�العديـد�مـن�المواقـع�األثر����األخيرة،�نواتالس�اكتشفت�خالل�ب

�ومتليلـي��وبريـان��ضحوة�بن�ايةض�بلديات�بأقاليم�حديدالتّوجه�،وعلىايةغرديةبوال
��.(73)والعطف�ايةوغرد
على�الهضاب�وعلى��ية:رسومات�حجرجنَّا"�-"بالُوح�ن:العلوي�بالُوح�منطقة�ـ

سطح�الجبل�(الضبع�والغزالن�والفيل�الوحشي)�وأشكال�أخـرى�يصـعب�تحديـد����
��.(74)م1993مفاهيمها�عثر�عليها�سنة�

البـدائي�بسـبب���:�سكن�فيها�اإلنسان�بالوح�العلوِي(75)"�سيدي�مبارك"ـ�منطقة�
جمال�كهوف�ومغارات�المنطقة�وأريحيتها�وأمانها�وكـان�يعبـر�عـن�مشـاهداته�����

�يـة�برسومات�خلدها�على�جدران�الصخور،�ففـي�الجبـل�األول�رسـومات�حجر���
ـ���يةلحيوانات�بر بسـيطة���يةكالزرافة�والنعامة�والبقر�الوحشي�وِفق�أشـكال�هندس

المحـاذي���وادي،�وفي�الجبـل�ومستقيمة،�وجدت�معها�مغارة�مرتفعة�عن�مجرى�ال
للجبل�األول�نجد�رسومات�عن�حيوانات�أليفة�كالحصان�والغزال،�صممت�تصميما�

متر�وارتفاع�مـدخلها���3.5بالغ�الدقة�والفن،�ووجدت�مغارة�متوسطة�العمق�حوالي�
حمم�الدخان�وأحجـار���يةمتر�تبدأ�في�االنخفاض،�ووجدت�على�جدرانها�الداخل�01

��نفسه.بها�يصطاد�ويدافع�عن�
كم�عن�البلدة،�عثـر���02:�تبعد�المنطقة�بـ:�فلي�(�باحمد�والحاج�)السـ�بالوح�

لـف��التّفيها�على�رسومات�منحوتة�في�الصخور�وجزء�كبير�مهـدد�بـاالنقراض�و��
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) ّ��ر�و��ت�
���وا%�ت�(�ا  

بداخلها�مكـان���يةاقالسوتوجد�بها�ثالث�مغارات�متفاوتة�العمق،�أكبرها�على�حافة�
مغلق،�يحتمل�أن�تكون�مقبرة�لإلنسان�البدائي،�الـذي�كـان�يـدفن�موتـاه�داخـل������

��.(76)المغارات�مع�أدواته
عد�رجل�أمازيغي�صالح�،�تبعد�السيخ�بابا�الشّ(�بومسعود)�عد:السـ�منطقة�بابا�

كم،�عثر�فيها�على�رسومات�لحيوانـات�فـوق����01بحوالي��يةالمنطقة�عن�مقر�البلد
��الهضاب�وهي�مهددة�بالزوال.

تبعد�عـن���وفْ:الشّـ�منطقة�جبل�
متـر�توجـد�بهـا�����1.5البلدة�بحوالي�

�والحمـام،�� �كالذئب �لحيوانات رسومات
�مواجهـة���� �وهـي �صـغير �كهف وبها

ع�عـن��لمجرى�الوادي،�وتم�العثور�فوق�الجبل�أدوات�كانت�تستعمل�للصيد�والـدفا�
�بها�ترسم�تلك�األشكال.�التيالنفس،�و

��كم،�04:�تبعد�عن�مقر�البلدة�بـ:�(�الَلَة�عيشَة�)�يةـ�منطقة�الحن
��توجد�بها�رسومات�لحيوانات�كانت�تعيش�بتلك�المنطقة،�كالنعامة�
ور...�وفي�األسفل�توجد�مغارة�كبيرة�االرتفاع�"�الثّوالحمام�بأنواعه،�والضبع�و�

��عيشَة�".مغارة�الَلَة�
همـا��:�(فُوس�ج:�انْفُوسن،افَاسن/�يد�ج:َأيـادي)��يةـ�منطقة�"�انْفُوسن�"�بِالحنْ

�ننفُوسالغربي،�فيها�بصمات�األيدي�فوق�الجبال�بشكل�الشّقسمان:�ا�ننفُوسرقي،�وا
فيناغ"�ورموز�وأشكال�غير�مفهومة،�ولكـن�نتأسـف���التيواضح�وبجانبها�حروف�"

��وسع�العمراني.التّرقي�الذي�اتلف�بسبب�الشّالقسم��–ن�اشرقينن"�على"�انفوس
ركم،�يوجد�فيها�رسم�حجـري���01:�تبعد�عن�البلدة�حوالي�ـيِـ�ـ�منطقة�الز

،�في�وسط�مقبرة�قديمـة��(77)كل،�منحوت�أفقيا�فوق�الصخرةالشّلحيوان�األسد�كبير�
ي.ِـ�تعرف�بمقبرة�أرجال�الزر��
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كـم���06بـ:��يةهذه�المنطقة�تبعد�عن�مقر�البلد�ـ�منطقة�واد�البئر:"�واد�اِلبير"�
،�نقشت�على�صخور�الجبال،�فهي�متجمعـة�فـي���يةعثر�فيها�على�رسومات�حجر

ـ�بعض�المناطق�ومتفرقة�في�أخرى،�وعثر�فيها�أيضا�على�صخرة�من�بقايا� عب�الشّ
تجمعت�في�مكان��التيللمستحثات��يةوعلى�حسب�الدراسة�فهي�تعتبر�بق�،يةالمرجان

�يـة�واحد�ومع�مرور�الوقت�تحولت�الى�صخر�كلسي�صلب،�تعود�إلى�فتـرة�زمن�
�يةتعود�الى�مرحلة�الليبيكو�بربر�التي�يةجمعات�البشرالتّتكوين��ايةقديمة...�تمثل�بد

سنة�ق.م�وهذه�كلها�احتمـاالت�منبعثـة�مـن�رسـومات�بعـض������18000حوالي�
��(78)الحيوانات

��

�

�

�

�

�
��

لبعض�معالم�وأماكن�مدينـة�بريـان�نسـتنتج�����ونيمة�والطّمن�جولتنا��الخالصة:
��مايلي:��
،�ولقد�تم�تصنيفها�كتراث�يةوالبشر�يةاريخالتّو�يةبمعالمها�الجغراف�يةبريان�ثر -

موروثاتنـا��صنيف�العالمي،�وذلك�بالحفاظ�على�التّم،�ونأمل�في�1998وطني�سنة�
�.يةوالالماد�يةالماد
إال�أن�الدراسـات���يةوالحضـار��يـة�رغم�ثراء�منطقة�بريان�بمعالمها�األثر -

�عنها�محدودة.�ونيمية�والطّ

و�ن�ا"ر'��ن�ا%�
%�
)ّ��(ا  
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المحيطـة�بالبلـدة����لبلدة�بريان،�كاألسـوار��يةاندثار�الكثير�من�المعالم�األثر -
والحفاظ�عليهـا�مـن����وترميمها�يةوجب�االهتمام�بالمعالم�األثر�واألبواب...�وعليه
�الزوال�واالندثار.

بعض�أسماء�األعالم�واألماكن�في�بريان�يجهل�أسباب�تسـميتها�أو�يـؤول��� -
�تأويال�يحتاج�إلى�تدقيق�وتوثيق.��

المذهب�ومالكيته،�وبين�األمـازيغ���يةكافل�االجتماعي�في�البلدة�بين�إباضالتّ -
ناء�الحضارة،�والحفـاظ��والعرب�جعل�المجتمع�البرياني�مجتمعا�راقيا،�متعاونا�في�ب

�.��يةاألمازيغ�يةاإلسالم�يةالجزائر�يةعلى�الهو
�يـة�االجتماع�يةي�يعطي�للتاريخ�والهوونيم�والطّإن�البحث�في�المجال��الخاتمة:

في�العالمين،�وذلـك�بتثمـين�الـدعامات�����بعدا�حضاريا�ومكانة�مرموقة�للمنطقة�ما
،�يةسـيولوج�ووس�يـة�معالم�وحقائق�تاريخطُمس�من��وتمتينها،�وكشف�ما�يةأسيسالتّ
ـ�عمق�والكثيـر�مـن���التّوسع�في�هذا�المجال،�مع�التّو�الي�وجب�البحثالتّوب دقيق�التّ

لبـة�والمهتمـين���الطّإلصدار�مؤلفات�ومعاجم�تكون�بمثابة�نواة�عمـل�للبـاحثين�و��
��بونيم�الغرداوي�وقصوره�خصوصا.الطّوب�الجزائري�والعالمي�عموما،�ونيم�والطّب

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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�ملحق�الصور
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�قديما�المسجد�العامر�العتيق�ببربورةـ����������
�
�
�
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�ن�سالم"�دفن�فيه�العرب�"حمو�ية:�بناحيةنالثّمقبرة�ـ�
��واألمازيغ�معا.�����

��
��
��
��
��
��
��

��ودان.السواد��ودان:�فيضانالسـ�سد�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
ـ��ايةوحم�انفوسن�لآلثار�يةرسم�حجري:�أسد"�وار�"�من�اكتشاف�جمعـ� راث�التّ

��.م2015سنة�
�
�
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�
��
��
��
�
�
��
�� رقي�)�الشّبجانب�بصمات�األيدي�منطقة�إن�فوسن�اشرقيين�(��غـ�حروف�تيفينا���
��يةبالحن
��
��
��
��
��
��

��ماخي:�قبل�وبعد�ترميمه.الشّـ�مصلى�ومقام�أمي�عامر�
�
�
�
�

� ��
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��المصادر�والمراجع
��ـ�القرآن�الكريم.�1
قـافي�الغائـب،�الملتقـى����الثّراث�التّ�-في�الجزائر�ونيمة�والطّخوجة،�عبد�العزيز،�ـ���2

حديات،�جامعة�التّقافي:�تأسيس�لمستقبل�الجزائر�االمكانيات،�الفرص�والثّالوطني�الموروث�
��.م2019فيفري��28جزائر،�الأدرار،��ايةأحمد�در

مـة��وتلمسـان،�مدينـة�ندر���يـة�ي�ألحد�األمكنة�لوالونيم�طوسنوسي،�رانيا،�معجم�ـ���3
واألدب�العربي،�جامعـة��ة�لنيل�درجة�الماستر�في�اللغ�يةجا،�رسالة�جامعذوضواحيها�أنمو
��.م2017-م�2016أبو�بكر�بلقايد�

ـ��يةحضـار��يةراسة�تاريخدسماعيل�بن�محمد،�تاريخ�وحضارة،�ـ�لعساكر،�إ��4 �يةسياس
��.م2018�-هـ�1440،�01،�مطبعة�أسامة،�طيةثقاف�يةدين�يةاجتماع�يةاقتصاد

�5ــ��� Dubois, Jean. Dictionnaire de linguistique et des sciences du 

langage, Larousse ; Paris. 1975�. 
6ـــ�� DORION, Henri, POIRIER, Jean, Lexique des termes utiles à 

l’étude des noms de lieux6 Presses de�l’Université Laval, 1975���������.
������������������

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/references-utiles/glossaire.  

7ـ�� Dauzat Albert. La toponymie française, Payot, Paris, 1971. 

9ــ��   G.laubier : Developpement de l’hydraulique au M’zab (service 

de colonisation et de l‘hyraulique) nè : 1494 ,Alger , le 21 Novembre 

1950.�
10ـ�� http://www.tawalt.com�

11ـ� http://www.opvm.dz/ar/ 

12ـ�� https://ar.wikipedia.org/wiki�
13ـ���� https://nir-osra.org/�

14ـ�   AVEZAL :etude Geographie Critique,paris,1836. 

��.ية،�ط.�حجرةيافالشّاطفيش،�امحمد�بن�يوسف،�الرسالة�ـ��15
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�-ه1431نغ�"�لساننا�"�دليل�الباحـث�فـي�أقـراص،����السـالواهج،�يوسف�بن�يحيى،���16
��م.2010

17ــ��� Souad BOUHADJAR, Approche Sociolinguistique des Noms des 

Lieux en Algérie, Cas de la toponymie de Boussemghoun, these de 

doctorat, Département d’Histoire et Archéologie, Université Abou 

Bekr Belkaid Tlemcen, 2015-2016. 

18ـ�   Faudil Cheriguen , Toponemie Algèrienne Des lieux habités.�
 A .de.CMontylinski: Notes historiques sur le M‘zabGuerarade ــ��19

puissaFondation, Alger,1885. 
��.ط)محمد�بن�علي،�(�مخطو�ـ�أبوحميدة،�20
م،�ص�2016هــ�أ��1437،�الجزائر،ايةالحاج�سعيد،�جابر�بن�سعيد،�طيف،�غردـ��21
50-51.��
(�منصور)�بن�محمد�بن�الحاج�أحمد�بومعقل:�عشائر�وألقـاب�االباضـيين����محمدـ���22

��ـ��23م�2010،�4الجزائريين،�ط
ـ�السو�يةين�الدينيوري،�حمو�محمد��عيسى،�نبذة�من�حياة�المزابالنّـ���24 ��يـة�لعلموا�يةياس

��.م1984م،�دار�الكروان�باريس،��1962�–م�1505من�سنة�
راث،�المكتبة�التّ�ية(�قسم�المغرب)،�جمع�يةمجموعة�مؤلفين،�معجم�األعالم�االباضـ���25
��.املةالشّ
،�يـة�دبوز،�محمد�علي،�نهضة�الجزائر�الحديثة�وثورتها�المباركة،�المطبعة�العرب�ـ���26

��.م1971،�01الجزائر،�ط
27ـ�� https://www.youtube.com/watch?v=VVAU7QAB2Yw 

تاريخ�أوالد�سيدي�يحـي�فـي�الصـحراء�����ر�بن�يوسف�الملياني:دمحمد�بن�الخيـ����28
��ـ.ه1222ريان،(مخطوط)�عام��رودخولهم�بي

شـارع�فلسـطين،����32،�ايـة�غرد�ةيدليل�وال�،وادي�ميزاب�وترقيته�ايةديوان�حمـ���29
��.2006،�الجزائر،�جانفي�ايةغرد

 �/https://www.elkhabar.com/press/article/134181ـ�30
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وأدوارها�ومواطنها�وأعيانها،�دار�الكتـاب���يةالدراجي،�بوزياني،�القبائل�األمازيغـ���31
��.م1999،�01العربي،�الجزائر،�ط

،�سلسـلة��يـة�المملكـة�المغرب��يـة�محمد،�المعجم�العربي�األمازيغي،�أكاديم�ـ�شفيق،��32
��م.1996هـ/�1417معاجم،

��الصور�من�موقع�/https://atmzab.netـ�33
34ـ� https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7�

ـ��ن�انوراألدب�المزابي،�ئـد��يةنثرولوجإلعساكر،�يوسف�بن�قاسم،�ـ���35 وزارة�الَكْتس�،
��.ايةغرد�يةقافة�لوالالثّ�يةقافة،�مديرالثّ

�يـة�في�منـازل�المشـايخ�اآلت��سماعيل�بن�محمد�لعساكر�إأجراها�األستاذ��تمقابالـ���36
��:مذكره

�19هــ/��1417رمضـان���11،�األحد�-رحمه�اهللا-براهيم�بن�باعلي�العساكرإالحاج�ـ�
��م.1997جانفي�

��.م1996ديسمبر��27بت�الس�يوم�،-رحمه�اهللا-�الب�باحمدالطّالحاج�سعيد�بن�يحيى�ـ�
��.م�1996يةجويل�17االربعاء��،�يوم-رحمه�اهللا�–الحاج�علي�بن�عيسى�لطرشـ�
�يـة�جويل�21،�مرشد�فالحـي�بتـاريخ���-رحمه�اهللا�–الحاج�صالح�بن�اسماعيل�بهديـ�

��م.1996
�.م2007�يةجويل�04يوم�االربعاء�،�-رحمه�اهللا�–الحاج�ابراهيم�بن�صالح�مولود�ـ�
�
�
�
�
�
�
�
��
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�الهوامش�واإلحاالت
                                                           

� قـافي�الغائـب،�الملتقـى�الـوطني����الثّراث�التّ�-في�الجزائر�يةبونيمالطّخوجة،�عبد�العزيز،��)1(
�ايـة�جامعة�أحمـد�در��حديات،التّقافي:�تأسيس�لمستقبل�الجزائر�االمكانيات،�الفرص�والثّالموروث�

��.05م،�ص�2019فيفري��28أدرار،�جزائر،�
��.04المصدر�نفسه،�ص�)2(

(3 �) Dubois, Jean. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 

Larousse ; Paris. 1975 p.26. 
�وضـواحيها��ندرومة�تلمسان�مدينةية�لوال�األمكنة�ألحد�طوبونيمي�معجم�رانيا،�انظر:�سنوسي،�)4(

�م2016�بلقايد�أبوبكر�جامعة�العربي،�واألدب�اللغة�في�الماستر�درجة�لنيلية�جامع�رسالة�أنمودجا،
��06م،�ص2017-

��.04انظر:�خواجة�عبد�العزيز،�ص
��

(5)
 DORION, Henri, POIRIER, Jean, Lexique des termes utiles à l’étude des 

noms de lieux6 Presses de�l’Université Laval, 1975 

(http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/references-utiles/glossaire). 
(6)

- Dauzat Albert. La toponymie française, Payot, Paris, 1971.p.9. 

��.05م،�ص�2017-م�2016تلمسان...،��يةمعجم�طوبونيمي�ألحد�األمكنة�لوالسنوسي،�رانيا،�)�7(
(8)

http://www.tawalt.com .التّموقع�تاو  

�وهـي�عاصـمة���الواحات"�"جوهرة�أيضا�وسمى�م،1048�سنة"�تغردايت"�ايةغرد�قصر�تأسس�)9(
�هضبة�يقع�حيث�الوادي،�أعالي�في�القصر�ويقع�مزاب،�وادي �سـمي���يةصخر�في � �وبها صغيرة

��"تغردايت".
ـ�بجانبهـا���التي�يةبعة،�ويعني�الجبال�البيضوالس"اقرارن"�قصر�من�قصور�تغردايت�)�10( هول�الس

م:الحاج�سعيد،جابر�بن�باسعيد،��تاريخ�بني�1631هـ/�1040مقعرة�يستقر�فيها�الماء،�أسس�سنة�
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�ملخص:

تمثلمنطقةتيماسينين(االسمالقديملمنطقةشمالالتاسـيلي)بوابـةللحظيـرة
الوطنيةإلقليمالتاسيلينازجر،الذييكتنزتراثامادياوالمادياثمينا،مايزالفـي

مسيسالحاجةللعنايةوالتثمين،وفيهذاالسياقنعتبـرمشـاركتنافـيالنـدوة
مفيتثمينوعنايةالمعطىالتراثيفيهذاالربعاسهمناإلاالمذكورةأعاله،ضرب

العتيق،سيماوأننانحاولالوقوفعلىجانبسيميائيمهمفيالمنظومةالثقافيـة
لهذااإلقليم،ويتعلقاألمربمقاربةاألصولالتسمويةللمنطقةالتيحملتأكثرمـن

-الزاويةالكحلة–ثالثتسمياتعلىمرالتاريخ،وهي:تيماسينينزاويةسـيدي
-موسىبوقبرينfortflaters-برجعمرإدريس.

كماسنحاولالوقوفعلىتسمياتاألمكنةالتابعةلهاعلـىغـراراألوديـة
والمواقعاألثرية،سيماالتيتتعلقبالتراثالطبيعي،والفنالصخري.

تيماسينين،األسماء،التراث.الكلمات�المفتاحية:التاسيلينازجر،
Summary: 
Temasinen region, located in the north of the Tasili Nazger 

region, is home to important heritage treasures, which need great 
attention and attention, because they are of great value, and we 
will try through this scientific paper to identify the origins of the 
city's names, and some of its areas, knowing that the region has 
known more than three names, such as  : Timassinin, Al Zaouya 
Al Kahla, Zaouyat sidi mousa, Fort Flatters, Bordj Omar Idriss. 
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We will also try to identify the names of its places such as 
valleys, archaeological sites, particularly those related to natural 
heritage and rock art. 

Keywords: Tasili Nazger, Timasinin, Names, Heritage 


��مقدمة:���-01

إنالتسمياتوالتوصيفاتعندالبدوالقدامى،غالباماتكونملخصـامصـغرا
مسالمعنطبيعةى،أودروهالوظيفي،أوالموضوعأوالموصوفالـذيتطلـق

عليههذهالتسمية،أماتسمياتالمكانفغالباماتُستَنْبطمنمميزاتالمنطقةسـواء
متاريخية،أمثقافيةأمكانتجغرافيةأوحيوانية،سنحاولالوقوفعلىهذاالشـأن

عرِفتبهاالمنطقةمنخاللالتسمياتالتي
��أسباب�اختيار�الموضوع

ممادفعنيإلىإنجازهذهالبحثالمتواضع،هـورغبتـيالشـديدةفـيوإن
التعريفبجانبمنالمعطىالتراثيالالماديالتيماسينيني،الذيمـايزالمهمشَـا
ناهيكعماتعانيهالمنظومةالتراثيةالمحليةمنالناحيةالبحثية،فيمايتصلبانعـدام

-فيحدودماتوصلتإليه-توثيقيأيمصدرأودراسةعلميةللمـادةالتراثيـة
حولبلدتنا،ويضافإلىهذامسؤوليتيكباحثمحلياتجـاهالمنظومـةالثقافيـة
بالمشاركةالمحليةالتيانضويتحتها،وهيالمسؤوليةالتيأجدنيبموجبهاملْزماً

الفعليةفيالعنايةبتراثالمنطقة،ومحاولةدراستهوفقاُألطُرالموضوعية،ولعلي
أبإيصالهذاالصدىالتراثي،أكونقدسهمتولوبأثرضئيلفيتنـويرالقـارئ

الكريمببعضاألبعادالمهمةالتييتضمنهاتراثناالثمين،سيمااألصولالتسـموية
تاريخيـةلبعضمكوناتهذاالتراث،بالنظرإلىصلةهذهالتسمياتالوثيقةبأبعاد

وجغرافيةمهمةفيمنظومةالثقافةالمحلية.
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��أهمية�الدراسة:��

وتنبثقأهميةهذاالعملمنباعتبـارهجـزءاال،األهميةالحضاريةللتـراث
يتجزءمنالذاكرةالجماعيةلألمم،فضالعلىاقترانهبتشكيلمكوناتالهويةالتي

الاألمم.تعكسمختلفالخبراتوالممارساتالتيمرتبأجيكماتتحـددأهميـة
الدراسةمنخاللألنابتعاثجانبيكاديكونمنسيافياالهتمامالتراثي؛محاولة

أسماءاألماكنلمتكنتطلقاعتباطالدىقدمائنا،وإنماكانلذلكاعتباراتمحـددة
عليها.سنحاولالتعرف

��إشكالية�الدراسة:

مامعنىاسمتاسيلينازجر؟وماهياألصولتتحددإشكاليةهذهالورقةفيمايلي:
التسمويةلمنطقةتيماسينين؟وهليمكنالتعرفعلىتسـمياتومعـانيبعـض

المواقعالجغرافيةالتابعةلها؟
ولمحاولةاالجابةعنهذهالتساؤالت،فقدانتظمتالدراسةوفقخطـةمحـددة

ةتضمنتثالثمباحث؛تناولتفياألولمنهاتعرفالفضـاءالمكـانيللدراسـة
ويتعلقاألمربتعريفإقليمالتاسيلينازجرباعتبارهالفضاءالعام،ثممنطقةشمال

التاسيليممثلةفيتيماسينينباعتبارهافضاءخاصا.
ثمتناولتفيالمبحثالثانياألصولالتسمويةلهاذينالفضائين،فقمتبمقاربة

نيةبالدراسة،وتسميةتاسيلينازجر،ثمتسمياتالمنطقةالمعالتيحملتأكثرمـن
-الزاويةالكحلة–ثالثتسمياتعلىمرالتاريخ،وهي:تيماسينينزاويةسـيدي

-موسىبوقبرينfortflaters-برجعمرإدريس.
أماالمبحثالثالثفحاولتفيهاستقراءأصولمسمياتالوديانوبعضالمواقع

الجغرافيةالتابعةلتيماسينين،علىغراراألوديةوبعضمناطقالفـنالصـخري
ومنذلك:منطقةتيسكراف،وتينتمنجلت،وإيسكاونومساحاتالكثبانالرملية،

وتانأالق،وإديناالغن،والجيني،والطيارة.
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سنعتمدفيخضمالرصدالتسمويللعينةالمذكورةعلىآليةالمقابالتالشـفهية
وكذاتوثيقالمنقوالتالشفاهيةالمتواترة،فضالعلىبعضالكتبالتيتعرضـت
إلىمسمياتاألماكنالمعنيةبالموضوع.

��العرض:���-02

��تعريف�الفضاء�الجغرافي�للدارسة:��:�2-1

تقتضيالدراسةأننقومأوالبتعريفالفضاءالمكانيالمتعلقبالدراسة،وهـو
منطقةتيماسينين

الواقعةجغرافياشمالإقليمالتاسيلينـازجر،الراسـخفـيذاكـرةاألرض
والجمال.

��إقليم�التاسيلي�نازجر(�الفضاء�العام):����:�2-1-1

طاسيليناجرهيحظيرةوطنيةتقعفيالقسـمالجزائـريمـنالصـحراء
72الكبرى.تقععلىهضبةواسعةفيجنوبشرقالجزائروتغطيمساحةتبلغ

ألفكيلومترمربع،الصـحراويةكماتغطيمساحةواسعةمنالمناظرالطبيعيـة
وقدتمإدراجهذهالحظيرةفيقائمةاليونيسكولمواقـعالتـراثالعـالمي،سـنة

م،تثمينالغناهاالجيولوجيوالثقافيوالحيوانيوالنباتي،1982م1986وفيسـنة
تمتصنيفهاكمحميةعالميةفيالمحيطالحيوي،وقدصنفتفـيالمرتبـةالثانيـة

(ابعةلالتحادالعالميللحفاظعلىالبيئةضمنقائمةالمناطقالمحميةالتIUCN(1.
تحددإنشاءالحظيرةالوطنيةللتاسيليبالمرسومالصادرفـي16لقدجويليـة

178-7-72م،تحترقم:1972الذيحصرمساحةالحظيرة،تبعالماوردفـي،
فيالحدودالترابيةاآلتية:168المادة،شرقاالحدودمعالجماهيريةالليبيةمـن،

الجنوبالشرقيابتداءمنالحدودمعالنيجرإلىوادىتفساسـتغربـا،ومـن
الجنوبالغربيمرتفعاتادمبو،لتصلهضبةتينأمنوارلغايةآمقيدشماالتوجـد

منطقةحدوديةتعرفبمنطقةتالقيالطاسيلياتوالعروق،وهيمجسدةبالطريق
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الرابطبينإليزيوأمقيدغربا،والطريقالرابطبيناليزيوتاراتشرقا،أمـا
2فتشكالنمنطقةحدوديةلكنهامحتواةداخلالحظيرة.منطقتاآدميروتيهوداين

��برج��عمر�إدريس(الفضاء�الخاص):�–تيماسينين��:2-1-2

وتتمثلمنطقةشمالالتاسيليفيبلديةبرجعمرإدريسالمعروفةبتيماسـينين
(Timassinine)واليةإليزيإحدىبلدياتوتقعشـمالالواليـةفـوقهضـبة

الجزائري(تنغرت)،فيأقصىالجنوبالشرقيوهيمنأقـدمالبلـدياتعلـى،
مستوىالقطرالجزائري،إذكانتعبارةعنملتقىطرقلقوافلالحجيجوالتجارة
لمختلفالمدنالصحراويةواألفريقية،وهمزةوصلبينالشمالوالجنوبمنذأكثر

نبالتسميتينالسابقتين،بعدةتسمياتكماتعرفالمنطقةإلىجا3سنة.8000من
-زاويةسيديموسىبوقبرين–أخرى،علىغرار:الزاويةالكحلةفورفالتيـرز

.(FortFlatters)
1200كماتبعدبـ:وتقععلینفسالخطالجنوبيمـع،کلمعنسطحالبحر

علىة،مونبولياإليطالية،وتقععندأولانعطفاتالعرقالمکونللحدودالجنوبی
ودائرةعرض6.81667خططول،28.15وتُقَدرمساحتهاالجغرافيةبحـوالي،
82.280واليةورقلة:شماال:يحدها،2كم050وتبعدعنهابـ:و2كـم،جنوبـا:

و2كم750وتبعدعنهابـ:إليزيوالية،اشرقا:بلـديتعـينامنـاسالدبـدابو
2كم500ويبعدانعنهابـ:،:غرباوواليةتمنراسـتويحـدهامـنالشـمال،

500الشرقيالعرقالشرقيالكبير،ويبلغعلوهمتر،ونجدفيالجنوبالشـرقي:
قاسيالطويل،قاسيالشرقي،قاسيالمويلح،وارتفاعاتكثبانيةأخرىتقعشـرق

800البلديةتعرفبـ:إساوانتيفرنين،وإساوانإغارارنويفوقعلوهـامتـر.
كماتُعرفُالمنطقةبعددمناألوديةعلىغرارواديتنزروفـت،وواديإيكنـي

وواديالتامات،وواديالديس،وواديتبنكورت،وواديأغرغـر،إضـافةإلـى
وديانتهيهاوت؛كواديإغلـولن،وواديإنأضـاغ،وواديإيسـكاون،ووادي
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تمناهين،وواديتيتقوين،وواديتينتمغسويت،وواديإينـدكاك،وواديأسـوف
اديدينفرجان...إلخ.ملَّن،وو

��ن�العام�والخاصءياألصول�التسموية�للفضا:�2-2

��:تسمية�التاسيلي�نازجر�:2-2-1

التاسيلينازجر،تسميةمستمدةمنالنطقاللغويلـ:التمهـاق،وهـيلغـة
التوارقتعنيكلمةالتاسيليالسلسةالجبليةالتييغطيهاالسواد،أماآزجـرفهـي
تعنيجلد4»رأساألقرع«أو»لوخالثورالمس«

hأماهنرىلوت lhoteفيقول:إنآزجرتعنينهراأوبحيرة.وكذلكهـو،
،capotرأيالباحثكبورأي ray.5إذاقمنابالتركيببينالمفردتينسنجدأن،

معناهاهضبةالنهرأوهضبةالبحيرة،ويقالأيضاأنمعنىتاسيليهـو"هضـبة
6األنهار"؛حيثجفتاألنهارالحقا،والتوجدبهاغيرالوديانالجافةالقاحلة.أما

ديفيدكولسونوأليككامبل،فيقوالنفيمقاللهمابعنـوان:الباحثانRockArt
of the Tassili n Ajjer, Algeriaــيلي ــيتاس ــخريف ــنالص ،(الف

،ناجر،الجزائر)إن:تاسيليآجر،هيتسميةبلغةالتماهق،وتعنيهضبةآجـر،أو
،("كيل"،كلمةتارقيةتعني:جماعة،أوأهلأوفئة).7كيلآجر

��تسميات�منطقة�شمال�التاسيلي���:2-2-2

��تيماسينين:���-أ

هيأقدمتسميةللمنطقة،وتيماسينينكلمةتارقيةمنمنطوقلغةالتماهق،ويقَال
ـينتأنهاتعنيمنطقةالعبور؛فقدقيلأنأصلالتسميةمأخوذمنالعبارةالتارقية:
حيثيتشكلالجزءاألولمنالعبارةمنمركبإضافيينقسمإلى:نسجِرماسين

ماسين؛ينتكلمتين:النسبة؛كأنننسبشيئامالشخصمعين،ممـاألنتينتفيد
يجعلهاتحملمعنىصاحبأوصاحبةالشيء،وتعنيالخصخصةأيخصوصـية
تؤديمعنىالبينيـةنسوجِرالشيء.أماماسينفتعنيالتزاورأواللقاءأوالتواصل،

أوالبينونةكأننقولفيمابينهم،أومعبعضهمبعض،وبالجمعبينأجزاءالعبـارة
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مكانلقائهمأوتزاورهم،أوملتقاهم،والشكأنهذاالمعنى:نجدهاتؤديمعنى
.منسجمكثيرامعطبيعةالمكانالذيكانملتقىالقوافلالعابرةللصحراء

ملتقىالمنطقةكانتفقدطرقلقوافـلـ تجـارةليجواالحجلمختلـفالمـدن
أكثرمنذجنوبالية،وهمزةوصلبينالشمالوفريقألالصحراويةوا8000مـن

،سنةوالغرابةفيانسجامهذهالتسميةمعطبيعةالمنطقةمنالناحيةالوظيفيةفي
القديم،سيماوأننانعلمأنسكانالبدوكانوايقومونبتسميةاألشياءتبعـالـدورها

الوظيفي،أومنخاللعالقةالبدوالمباشرةبالطبيعة.
لكننيوقفتعلىتخريجةأخرىبخصوصالتسمية،ويتعلـقاألمـربالبنيـة

الجيولوجيةللمنطقة،التيكانتتتوفرعلىمنسوبمائيكبير،منخاللالوديـان
والمساحاتالمائيةالمنتشرةعلىترابها،مماأدىإلىتسميتهاتبعاإلـىطبيعتهـا
الجيولوجية،ممايعنيأنتيماسينين،تتضـمنمعنـىأرضالمـاء،أواألرض

وحوضالماء،المائية،أومنطقةالمياه،أوهوالمعنىنفسهالذييحملهاسمإحدى
8"تيماسين"مناطقالجنوبالشرقيالمتوسطالتابعةللمقاطعةاإلداريـةتقـرت،

بهذاالمعنىباعتبارأنومنالمحتملجداأنيرتبطمعنىوأصلتسميةتيماسينين
الماءمنذاألزلومايزالإلىيومالناسهذايشكلالعنصراألساسيفـيتكـوين

التجمعاتالبشرية.
لكننيأرجحاحتماالآخر؛أراهأكثرمالئمةمعالطبيعةالجيولوجيـةللمنطقـة

-التارقية-ومفادهذاالرأي:کلمةتيماسنینجاءتبصيغةالجمـع،ومفردهـا:
"تمایسنت"وتعني(البالوعة)أوحوضالتجمیع،أومجمعمائي،وهذامانجـده

متحققاعلىأرضالمنطقة؛ذلكأنتيماسينينتشكلمصبالمختلفوديانالتاسـيلي
وديانتنزروفت،ووديانتهيهاوت،والوديانالقادمـةمـنجنـوببمافيذلك
التاسيليكوادالسامن،ووديانعينأمناس،ممايؤكدأنتيماسينينأحدأحـواض

التاسيلي،المتداخلةمعالتشكيالتالرمليةالتيتسهمفيامتصاصالمياه،بصـورة
تجسدمعنىالبالوعةالطبيعيةبشكلحي،إذيقولالدكتورالعيدبشيفـيوصـف
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التاسيليجغرافيا:"بهاسهولواسعةتغطيهاالرمالتسمىالعروق،وهيغالباتعـد
9بمثابةأحواضمنخفضةتختفيفيهامعظماألودية."

ويبقىللباحثينوالمهتمينواسعالمجالللتنقيبعـنأصـولوفحـوىهـذه
التسمية،فيمحاولةلقطعاحتماالتالشكوالتخمين،باليقين.

الكحلة:�الزاوية-ب
لقدُأطلقتعليهاهذهالتسمية،منطرفسكانأدراروتمنراستوالمنيعة،ممن
كانوايمرونبالمكانخاللرحالتهمالتجاريةأوالسفرية،ويقالأنالسـببفـي

انتشارالظلفيهانتيجةكثرةاألشجار.تسميتهابذلكهو
والشكأنتسميتهابالزاويةمرتبطبجانبأخالقييتمثلفيصفةالكرمالتـي

ها،سيماوأنهمفيموقعاستراتيجييجعلبيوتهمعامرةبالضيوفويتسمبهاساكن
كـلبيـتونـمسيالعابرينبشكلمستمرعلىمداراأليام،ذلكأنأهلالجنوب

بـ:دارلضيوفيستقبلاالزاوية،ممايمنحهذاالمكانقداسةمعنويةفينفـوس
الناس،تبعالقداسةالزاويةالقرآنية،ممايعنيأنإكرامالضيفاليقلُّأهميةعـن

تعليمالقرآنلدىأهلالجنوبعامة.
الكرموحسنوهذاممايثبتأنالضيافةعندسكانالصحراء،مـنالعـادات

البارزةفيحيـاتهم،وتقـديمالضـيافةللغريبتأخـذلـدىالمجتمـعالبـدوي
بالصحراويبعداًعقدياوتكتسهاهالةمنالقداسة،يتسابقإليهاالوجهاءواألثريـاء

والفقراء،علىحدسواء،فإكرامالضيفمنالعاداتالمتوارثةوالمهمة،وهيأمر
عظيملديهم،وهذهالقداسةالتييولونهاإلكرامالضـيفوالغريــبوالزائــر
أذهلتالرحالةالفرنسيين،فسجلواالكثيرمنمظاهرها،وروواالعديدمنالحكايات

10التيتبرزهـاكميزةملتصقةبالمجتمعالصحراوي.
ـ وهذامايجعلنانستنتجأنمفهومالزاويةلميكنمقتصراعلىالبعـدالـديني

فحسب،وإنماتعداهلبعداجتماعييتعلقبوظيفتهافيإيواءالمسافرين،وهـذامـا
زاوية""يؤكدهالعيدمسعودفيحديثهعنتطورالزوايابالجزائر:فقدكانتلفظة
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فيبدايةظهورهابالمغربمرادفةلكلمةرابطة،وهيالمكـانالـذيينزلفيـه
الوليويعيشفيهبينتالميذهوخدمهالدينيين،ثمتطورتفأصـبحتباإلضــافة

إلىوظيفتهاكمكانللعبادة،محالإليواءالمسافرينوإطعامهم،ثمتطـورتمـرة
ثانية،فورثتوظائفالرباط،ومنبينهاالوظيفةالحربيةإلىحدما،وخاصةفـي

11وقتالخطـر،وكـذلكالوظيفـةالتعليميةوغيرهامنالوظائف
��زاوية�سيدي�موسى�بوقبرين:�-ج

إنهامنالتسمياتالتيأطلقهاالعربعليها،فمثلماربطوااسمهابالسـوادمـن
خاللتسميتهابالزاويةالكحلة،نجدهميسمونهاباسمأحداألعالم،ويتعلـقاألمـر
بسيديموسى،الذيقيلأنهرجلصالح،وأنهمنأولياءاهللاحسبماهـومتـواتر

لدىآهاليالمنطقة،أماسببإلحاقصفةبوقبرينباسمه،فيتعلـقبقصـةقديمـة
تقتربفيمضمونهامعالمقولاألسطوري،ومفادهاأنسيديموسـى،واسـمه
الكامل:موسىبنالحاجالفقي،بنأحمدسوقي،وكانيـدرسبإحـدىالزوايـا

القرآنيةبمنطقةتيماسينين،وعندماكانأبوهقاصداالبقاعالمقدسـةآلداءفريضـة
الحج،طلبمنشيخالطفلسيديموسىأناليقومبضربهمندونسبب،لكـن
الشيخخالفالوصيةبعدذهابالوالد،مماتتسبفيفرارالطفـلمـنالزاويـة
محلقافيالسماءكالطائر،شطرخالءالصحراءالذيمكثفيهعشرفروقيلأنه

سنواتبينالبقروالنعاموالغزالن،حيثكانيتغذىمنحليبالبقـروالغـزالن
ويكتسيمنريشالنعام،التقاءالبردفيفصلالشتاء.

والشكأنالوالداكتشفغياباالبنبعدعودته،فكانيطلبمنالمسـافرين
والصيادينأنيتحسسواأثرهفيطريقهم،وقدصادفمرةأنعثرالصيادونعلى

أثرسيديموسىمعآثارالحيواناتالبريةالتيكانيعيشمعها،وبتتبعهمآلثـاره
حياتهمعوحوشالصحراء،ثمووجدوهنائمابينالبقر،فأمسكوهوحكىلهمقصته

أوصاهمبعدمصيدتلكالحيواناتالتيعاشبينها،عداحيوانالوعـل(األروي)
فلمينهاهمعنصيده؛ألنأنثاهكانتتحاولنطحهكلماأرادأنيشربمنلبنهـا
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ثمتوفيفيمكانهالذيأمسكوهفيه،ذلكأنهسادفيالمعتقدالمحلـيأناألوليـاء
الصالحينيموتونفوراكتشافكراماتهم،فماكانمـنالصـيادينإالأنقـاموا
بدفنه،ثمعادوابخبرهإلىوالدهالذيرأىابنهفيالمناموطلبمنهإعادةدفنهفي

مكانتحددهناقةيضعهعليها،وتُماشيةحتىتتوقـف،دونأنيتسـببفـيكتْر
إيقافهاأيشخص،فماكانمناألبإالتصديقالرؤيةوتنفيذها،فحملجثةابنـه
علىناقة،وجعلهاتمشيحتىتوقفتفيالمكانالمعروفحاليابالزاويـة،وقـد
اتفجربالقربمنمكانالدفنعينماءماتزالجاريةحدكتابةهذهالسطور،وهكذ

صاريحملصـفةبـوقبرينطلبه،وعلىذلكنزوالعندُأعيددفنهمرةأخرى
مرتينفيمكانينوقبرينمختلفين،ومايزالالساكنةيقومونبإحياءذكراهنفدألنه
فيمناسبةتسمىوعدةالوليالصالحسيديموسىبوقبرين،حيـثيـتمإحيـاء

الوعدةاألولىبمنطقةتيافتيالتييقالأنهامكاندفنهفيالمرةاألولى،ثـميـتم
ضريحه.ميُأق12إقامةالوعدةالثانيةبالفرعالبلديزاويةسيديموسىحيث

وبغضالنظرعناتفاقناأواختالفنامعهذاالمقولالشفاهي،وعنموقفنامـن
األبعادالتييتضمنها،فإننانقلناالمعطياتالمورثة،بناءعلىااللتزامبأمانةالنقـل

وسنحاولمناقشةالموضوعضمنورقةنقدية،نتمنىأننوفقإلىإنجازهـافـي
قادمالفرص.

وفيختامهذاالعنصرُأرجحأنتسميةالزاويةالكحلة،سابقةلتسـميةزاويـة
سيديموسىبوقبرين،وأعزوذلكإلىثالثةأسباب؛يتمثلاألولفيقدمظـاهرة

الكرمعندالمجتمعالبدوي،مماجعلالناسيسـمونهابالزاويـةتبعـالوظيفتهـا
االجتماعيةفيإكرامالضيف.

أماالسببالثانيفيتعلقبوظيفتهاالتعليمية؛كونالزاويةكانتمركـزالتعلـيم
القرآنفسميتكذلك؛ألنأماكنتدريسالقرآنكانتوماتزالتسمىبالزاويةعند

سكانالجنوبالجزائري،والدليلعلىأنهاكانتكذلكهوماتضـمنتهأسـطورة
سيديموسىنفسهالذيكانيتتلمذبالزاويةقبلفرارهإلىعرضالصحراء.
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وفيمايتعلقبالسببالثالث،فيتحددفيذلكاإلجاللالذييتسمبـهالمجتمـع
الجزائرياتجاهاألولياءالصالحين،حيثنجدهميقيمونالوالئموالوعداتتخليـدا

لذكراهم،ويسمونأبناءهمومناطقعيشهمبأسماءاألولياءالصالحين،تبركـابهـم
علىغرار:مدينةسيديعيسىبالمسيلة،وواليةسيديبلعباسبالغربالجزائري

اومدينةسيديخالدببسكرة..إلخ،ممايجعلنيستنتجأنهملميقوموابتغييرمكـان
سميباسموليصالح،إلىتسميةأخرى؛ألنذلـكيتنـافىومقتضـىالعـرف

االجتماعيالداعيإلىتعظيمشأناألولياءوالتبركبهم،سيماوإننانعلمأنتمجيـد
األولياءفيدولالشمالاإلفريقييجاوزحدودالمعقولأحيانا،إذتصلالمبالغةفي
وإننـيالأريـد،ذلكإلىتخصيصالنذورلألولياء،والتقرببهمإلىاهللازلفى

الخوضفيهذاالموضوعالذيالتسمحالدراسةبه،فضالعلىأنهيحتاجإلـى
تحليلعميق،ومساحةبحثيةأوسع،وعليهفإناسمزاويةسيديموسى،هواالسم

البديلالسمالزاويةالكحلة،تبعاالستنتاجاتيالمبررة
):����Fort�Flattersبرج�فالتيرز�(�فور�فالتيرز�-د

هيتسميةَأقَرهاالمستعمرالفرنسي،تخليدالذكرىالقائدالفرنسـيفالتيـرز
1880ضابطفرنسيكانفـيالجزائرمنذسنةوهو-1832م،عـاشبـين:

1881م،وقدتولىقيادةالفريقاالستكشافيلمشروعالسكةالحديديةاسـتناداإلـى
ومبكشفممررغبتـه،وكانيتقناللغةالعربيةوالطارقية،ولهذاكانعليهأنيق

السكةالحديديةالعابرةللصحراء،غيرأنهفيأثنـاءرحلتـهالثانيةقتلهالطوارق
هإلىمنطقةالصحراءتأثناءقيامهبجولةاستكشافيةقاد13م.1881فبراير16في:

فيإطارالتمهيدللسياسةالتوسعيةالفرنسيةفياألراضيالجزائريـة،سـيماوإن
القواتالفرنسيةآنذاوقـد.كلمتكنقدبسطتنفوذهاعلىساكنةالصحراءبعـد

حاولتذلكمنخاللالبعثاتاالستطالعيةالتيتعدبعثةفالتيرزإحداها.
لقدانطلقتحملةفالتيرسالعسكريةوالفنيةقصدالشروعفيإنجازخطالسكة

05الحديديةالعابرللصحراءمنمدينةورقلةفيم،مرورابو1880مارساحـة
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(تيماسنين)برجعمرإدريس؛منأجلتسهيلمهمتهوالتيقوبلتبالرفض،لكنـه
800أصرعلىالمواصلةباتجاهغاتبليبياالتيتبعدبحواليكلمعنتماســنين

كلمغربافيعرق40وصوالإلىبحيرةمنخوربالقربمنمنطقةإيليزيبحوالي
إغرغارن،وقدوجدتهذهالبعثةنفسهامحاصرةمنكلالجهـات،مـنطـرف

17الطوارق،فاضطرفالتيرزإلـىالفـراروالعودةإلىورقلةالتيدخلهامـاي
1880م،وبذلكفشلتمحاولتهاألولىفيدخولالمنطقة،ثـمخـرجالكولونيـل

فالتيرسفيبعثةثانية،14بتاريخ:1880ديسمبرم،والشكأنهقـدتقلـدهـذه
الرتبة(كولونيل)بعدعودتهمنالبعثةاألولى،وقدكانتانطالقتهمنورقلةنحـو

1881جانفي18منطقةالهقار،حيثوصلإلىأمقيدبتاريخ:م،مـرورابسـبخة
أمدرور،التيبعثأحـدزعمـاءالطـوارقبمجموعـةمنرجالـهليسـاعدوا

البعثةويرشدوهاعلىمواصلةسيرهافـيسـهولأمــدرور،L‘amadror.
البعثةإلىوفيشهرفبرايرمننفسالسنةوصلتبئرالكرمة،ووقعتفيكمـين

لمجموعةمـنالمجاهدينالتوارق،تحتقيادةكلمنالشيخأمودبـنالمختـار
إيمنان،الزعيمالروحيلقبيلةإيمنان،إلىجانبأهيتغالسلطاناألهقـاروزعـيم

قبيلةكيلغال،حيثشنواهجوماعلىتلكالبعثة،وقدقتلفيتلكالمعركةقائـد
البعثةفالتيرسومنمعه،وعلىإثرذلـكشــيداالسـتعمارالفرنسـينصـبا

14تذكاريابالقربمنبحيرةمنخور،تخليدالذكرىالكولونيلفالتيرس.
عمر�إدريس:�برج-ه

وهيالتسميةالوطنيةالحاليةالتيتُعرفُبها،وقدتمتتسـميتهابهـاعقـب
تقاللالوطني،نسبةللشهيدعمرإدريس،الذيسنتعرفعلىسيرتهفيمايلي:االس

عمرإدريس،ولدفـيويكَنَّىثورياباسمالرائد،اسمهالحقيقيمحمدإدريس
151931مارسم،فيمنطقةالقنطرةبمدينةبسكرةواليةاألوراسآنذاك،وقـد

زاولدراستهبمسقطرأسهفيمدرسةالهدىالتابعةلجمعيـةالعلمـاءالمسـلمين
الجزائريين،حيثتعلمالعربيةوالفرنسية،كماحفظالقرآنالكريم،لكنـهاضـطر
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إلىالتوجهإلىالحياةالمهنية؛نظراللظروفاالجتماعيةالصعبة،فاشـتغلفـي
ليستَدعىبعدذلـكألداءالخدمـةصناعةاألحذية،ثمانتقلإلىباتنة،فالعاصمة،

1951ريةسنةالعسكم،فيسالحالمدفعيةالفرنسيفيمدينةأريسواليـةباتنـة
بمنطقةاألوراس.


��:�الرائد�عمر�إدريس�خالل�الثورة01اللوحة�رقم�

أماعننشاطهالثوري،فقدتكفلبمهمةاالتصاالتفيمدينتهعشـيةإنـدالع
انضمإلىجيشالتحريرالوطنيثم،الثورةالتحريريةالمباركةباألوراسسـنة

1955م،ومناألوراسانتقلإلىالصحراءللعملرفقةالشـهيدعاشـورزيـان
وذلكبتكويناألفواجلتقومبعملياتجمعاألموال،الحراسة،التموين،نقلاألخبـار
وغيرها،وقدأظهرعمرإدريسبراعةمشهودةفيتنظيمالعمـلالثـوريفـي
المنطقةالثانيةمنالواليةالسادسة،مماجعلالقائدزيانعاشوريعتمدعليـهفـي

القيامبالتوعية،وفيعمليةجمعالسالحوتنظيمالجيشنيابةعنـه،وذلـكأثنـاء
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1956توجههإلىاألوراسفيمارسم،وفيمايمنالسنةنفسهاكُلِّـفعمـر
إدريسبالتصديلجيشقواتالحركةالوطنيةالجزائريةبقيـادةالجنـرالمحمـد

10بلونيس،الذيتسربإلىنواحىمناعة.وفي1956جوانم،خاضالشـهيد
الرائدمعركة"قعيقع"،التيأظهرخاللهااستماتةرائعةفيقتالالجيشالفرنسـي

07الذيتكبدخسائرمعتبرة،وإثراستشهادالقائدزيـانعاشـورفـينـوفمبر
م.1956


��:�الرائد�عمر�إدريس�ورفقاء�الكفاح02اللوحة�رقم�

الواقفونمناليمينإلىاليسار:القائـدعمـرإدريـس،الضـابطفرحـات
الطيب،سل،(يمانيسليمان(لكحلجلولمقالتي،الضابطبوعمامةبوعبـداهللا

امحيمدةبوعزة،:زناقةالجالسونمناليمينإلىاليسارحمدانيابرهيم،الضابط
ابنسليمانمحمد.
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عينعمرإدريسخلفالهمكلفابتدميرجيشبلونيس،مواصالتنظـيمالثـورة
شهرمايوقيادةالعملياتوالمعاركال1958جهادية،وفيم،عينعمرإدريـس

عضوقيادةالواليةالسادسةبرتبةرائدتحتقيادةالعقيدسيالحواس،الذيكلفـه
29وفييوم.بقيادةالواليةالسادسةأثناءسفرهإلىتونس1959مـارسـرُأسم،

الرائدعمرإدريسفيمعركةجبلثامربعدإصابةبليغةفيرأسهوكتفـه،كمـا
عرفتالمعركةاستشهاد:كلمنالعقيدينسيالحواسوالعقيدعميروش،وبعدأن
عجزتالقواتالفرنسيةعنالحصولعلىأيةمعلوماتمناألسيرالمجاهدخالل

29عملياتاالستنطاق،قامتبإعدامهجنوبمدينةالجلفةدونمحاكمةيوممارس
15م،رغمأسرهبجراحبليغة.1959


��:�الشهيد�عمر�إدريس�بعد�إعدامه�من�قبل�المستدمر�الفرنس03اللوحة�رقم�

��

��



(د.�ا�'	&���ده )

 

  
442 

 

  

��:�أسماء�بعض�األماكن�التابعة�لتيماسينين3-

��تيسكراف::2-3-1

التيتقـعفـيالجنـوبتيسكرافمنطقةقاحلةتتبعإقليميالمنطقةتهيهاوت،
كـم،و200الغربيلبلديةبرجعمرإدريس،وتبعدعنهابحواليتيسـكرافكلمـة

تارقية،تعنيباللغةالعربية:الحجارةالمترابطة،حيثتنتظمفيهاالحجارةالصخرية
علىشكلهندسيدائري،ممايجعلمعنـىتسـكرافيتخـذأيضـامضـمون
"المعقودات"،وتترددأسطورةقديمةلدىالعارفينبالمكان،مفادهـاأن:تشـكيالت

صخورتيسكرافتمثلمجموعةمناإلبلالممسوخة،إذيحكىأنراعياسـرِقت
جِمالهمنطرفقُطَّاعالطرق،فتتبعالراعيآثارالسـارقين،ولمااقتـربمـنهم

.رماهمبحفنةمنالتراب،فمسخوابعدذلكإلىأحجارعلىهيئةإبل
وتتموقعهذهالمنطقةفيعمقحمادةأغرغرالمفتوحةعلىالسلسـلةالجبليـة

ك70تفيتفا،وتقععلىبعدلمغرببلديةبرجعمرإدريس،(مسقطرأسـي)،فـي
مضمارالطريقالرمليالمؤديإلىتهيهاوت،وتتموقعتيسكرافوسـطأرضـية

40مسطحة،متداخلةمعالرملالناعمفيالجزءالصخريالذييحتضنأكثرمن
رسماصخريا.

����:وادي�إيسكاون:�2-3-2

يقعواديإيسكاونفيالجنوبالشرقيلتهيهاوت،ويبعدعنمنطقـةالتجمـع
السكانيبأميالقليلة،ويتموضعفيمنطقةتكثرفيهاأشـجارالطلـح،والحجـارة
الملساءالمستديرةالتييجرفهاالواديمنسفحالجبل،ويتموقعهذاالواديبالتحديد
بينرأسيجبلين،ممايجعلالمكانيبدوكقرنيغزالأومعزاة،وذلكهـوسـبب

تسميتهفيلغةالتوارقبإيسكاون،وتعنيفـياللغـةالعربيـة:القـرونأووادي
القرون.
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����:الطيارة:�2-3-3

هذهالتسميةمرتبطةبمعطىتاريخييتعلقبالمرحلةاالستعمارية،حيثسـمي
المكانكذلكألنهكانمدرجالطائراتالقواتالفرنسية.ويقعالمكانفيالجنـوب

الغربيلبلديةبرجعمرإدريس،ويتبعإقليمياإلىالفرعالبلـديزاويـةسـيدي
9موسى،ويبعدعنمركزالمدينةبحواليكلم،ويقعفيالجهةالجنوبيةلمنـازل

ساكنةالفرعالبلديالذييمثلأقدممقاطعةفـيالبلـدة،وإليهـاتنسـبتسـمية
تيماسينين.

المنطقةوقيللي"إنهذاالموقعيمثلأولمحطةللخطوطالجويةالفرنسيةفي
ثمتمتحويلالمحطةإلىمركزالمدينة،وتطويرهبمبانيوهياكلمتعددة،تستجيب

16لمقتضياتالنشاطالعسكريللقواتالفرنسيةآنذاك."
وويقعالمعلمفيأرضمنبسطة،تحاذيهبساتينالمحيطينالفالحيين؛الطيـارة

بنقريني،ويتكونهذاالطللمنجزأين؛يتمثلالجـزءاألولفـيمبنـىمشـيد
ـ فبالحجارةالكلسيةوالطيناألحمر،ويتكونهذاالجزءمنغرفتينبسـقفنص

دائري،ويربطبينالغرفتينبهويطلبابهعلىالفضاءالخـارجي.أمـاالجهـة
الخلفيةلهذاالمبنىفهىدونجدار.

ويلَاحظعلىجدارالبهومنالناحيةالخارجية،تآكلالجزءالسفليمنه،ولست
منأدريأكانذلكبفعلفاعل،أمهوأثرالرياحالهوجاء،وإنكنتاستبعداألمر

المبنىمتآكلةالثاني،فلوكاناألمرمرتبطابالرياحلرأيناكلأجزاءولنيقتصـر،
ذلكعلىجزءمعينفقط.أماالغرفتيناللتينيربطبينهماحائطالبهو،فهمـافـي

منالناحيةالخاوضعيةجيدة،رجية،أمافيفضائهماالـداخلي،فتظهـربعـض
التشققاتالبسيطة،إضافةإلىانهيارأحدأجزاءالجهةالعلويـةالمرتبطـةبنافـذة

الغرفةاليسرىللمبنى.
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أماالجزءالثانيمنالمعلمفيتمثلفيبقايامبنىدارس،تتمثلفـيجـدارين
منهارين،يتفاوتانفيدرجةاالنهيار؛إذأنأحدهمامنهاربشكلكبير،أماالثـاني

فمازالجزءكبيرمنهقائما.
الجيني::�2-3-4

ترتبطهذهالتسميةبالمرحلةاالستعمارية،وقدكـانالمكـانثكنـةعسـكرية
استعماريةتقعشمالشرقالمدينة،ويسمىمكانتواجدهالدىأهلتيماسينينبـ:

الجيني.ألنالثكنةكانأكثرعناصرهاالكتائبالمختصةبالهندسـة،لهـذاسـمي
المكانلدىالساكنةفيتيماسينينبالجيني،فالتسميةتمثلنطقالمصطلحالفرنسـي

Génieللهندسة
��خاتمة�-03

نالحظأنكلالتسمياتخاضعةلمؤشرينأساسين،وهمـاالمؤشـرالطبيعـي
والمؤشرالتاريخي؛كمانالحظأنبعضاألسماءيعودإلىقرونسـحيقة،تصـل

إلىماقبلالتاريخ،وهنالكأسماءأخرىمتربطـةبمرحلـةاالحـتاللالفرنسـي
للجزائر،ممايعنيانلهذهالتسمياتعالقةوثيقةبالذاكرةالجمعيةلساكنةالمنطقة

هداأوبتعبيرآخريمكناعتبارهذهالتسمياتالمرتبطةبالمرحلةاالستعمارية،شـا
سيميائياعلىمرحلةعصيبةفيتاريخالجزائر.

المؤسففياألمرأنهذهالتسمياتماتزالحبيسةالشفاهية،ولميـتمتوثيقهـا
بغرضتعريفاألجيالبأصولهاالتسموية،السيماجيلاليومالذييعرفعزوفـا

كبيراعنكثيرمنمعطياتالترثالماديوالالمادي.
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�الهوامش:���-04
                                                           

1-ينْظَـر:RockAfricanforTrust-AlgeriaAjjer,nTassilitheofArtRock
Arthttp://africanrockart.org/wp-عــــنالموقــــعاإللكترونــــي:،نقــــال

proof.pdf-A10-article-content/uploads/2013/11/Coulsonتاريخالنشر:نـوفمبر،
01م.ص:03/09/2019م،تاريخالتصفح:2013

2-14ينْظَر:الطاسيليأزجرفيماقبلالتاريخ،بنبوزيدلخضـر،ص:،نقـالعـنالجريـدة
26الرسمية،م.1972جويلية

3-2013ويكيبــديا،،تــاريخالنشــر:ســنةم01/10/2019م،تــاريخالتصــفح:
https://ar.wikipedia.org/w/index.php

4-1ينْظَر:تاسيليناجر،البنيةالجغرافيةوالحضارية،إبراهيمالعيدبشي،دارالحبرالجزائر،ط
ج2009،ص:1م،24

5-الطاسيليآزجرفيماقبلالتاريخالمعتقدات_الفنالصخري،بنبوزيدلخضـر،أ.جامعـة
pdf-www.academia.edu/7003147محمدخيضر،بسكرة،تاريخالنشر:سـنة،2018م

12م،ص:11/09/2019تاريخالتصفح:
6-التاريخالليبيالقديممنأقدمالعصورحتىالفتحاإلسالمي،البرغـوثيعبـداللطيـف،دار

29م،ص:1971صادر،بيروت/لبنان،
7 - Rock Art of theTassilin Ajjer, Algeria - Trust for African Rock Art:
http://africanrockart.org/wp-content/uploads/2013/11/Coulson-article-
A10-proof.pdf،

01م.ص:03/09/2019م،تاريخالتصفح:2013تاريخالنشر:نوفمبر 
لغةالطارقيةبلهجاتهاالثالث:تماهق،تماشق،تماجق؛حيثتختلفهذهاللهجاتيتحدثالطوارقال

باختالفمواطنالتوارق؛فتوارقليبياوالجزائرفتسمىلهجتهم:تماهق،أماطوارقماليفينطقون:
تماشق،وتسمىلهجةطوارقنيجر:تماجق.بيانفيلغةالالهوت،لغزالطوارقيكشفلغـزي

ــومروأ ــةوس ــاب،إبراهيمالكوني،الفراعن ــاناألرب وطــات ــةللدراس ــةالعربي المؤسس
10/11،ص:1جم،2006والنشر،
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ــة ــةالطاســيليآزجــر،بمراجع ــىكلم ــىاآلراءاألخــرىلمعن :ويمكــنالتعــرفعل 
CLeredde(1957)EtudeÉcologiqueEtPhylogéographiesDuTassiliEtNil,
TravauxL'IRS,Alger,T2.P47

8-أنالرستميينأثناءفرارهممنأشهرماقيلعنتسميةمنطقةتيماسينالواقعةبواليةتقرت،
منبنيهالل،أقاموابالمنطقةوختمواقراءتهمسورةياسين،وقالواهناتمـتياسـين،فأسـموا

المكانبـ:تمياسين،ثماخْتُزَِلإلى:تماسين.
وهناكمنيقولأنهاسميتكذلك،تبعاللطبيعةالجغرافيةللمنطقة،حيثكانتتيماسـينفضـاء

للبحيراتالملحية،وإنممايجعلهذهالتسميةأقربإلىالواقع،هووجودحيفيالمدينةاسـمه
تمالحت،وسميكذلكنسبةلبحيرةكبيرةضاربةفيالقدميخرجمنهاالملح.مصدرالمعلومـات:

دردشةفايسبوكيةمعالدكتورحمزةحمادة،أستاذجامعيبجامعةحمىلخضر،واليـةالـوادي
-الجزائرم.27/10/2019بتاريخ:

9-82تاسيليناجر،البنيةالجغرافيةوالحضارية،إبراهيمالعيدبشي،ص:
10-ينْظَر:صورةالمجتمعالصحراويالجزائري،فيالقرنالتاسععشرمنخـاللكتابـات

الرحالةالفرنسيينمقاربةسوسيوثقافية،أحسندواس،مذكرةماجيستير،مخطوط،إشـراف:أ.د
األخضرعكيـوس،كليـةاآلدابواللغـات،قسـماللغـةالعربيـةوآدابها،جامعـةمنتـوري

94م،ص:2008-2007قسنطينة/الجزائر،
الكرممنالمظاهرااليجابيةالتيتميزبهاالمجتمعالصحراويالجزائريخاللالقرنالتاســع

وهو،ذلكعشر،المظهرالذيكانيبدوغريبابالنسبةللفرنسيين،ألنهقيمةغيرمألوفةلديهم
وإن،ويوليهااألهميةالكبرى،أنالمجتمعاألوروبيمجتمعفرداني،يقدسالذاتقبلكلشيء
تعدىإلىعمقاآلخرواهتماماتهوآالمهوآماله،فذلكاليتأتىإالانطالقامنمبدأالمصــلحة

.مشتركةالوخاصةالصحراويعناألوروبيفيهذاالتوجـهنحـو،ويختلفالفردالجزائري
اآلخردونحساباتدقيقة،مبنيةعلىأسسالغاياتالماديةالمشتركة،فالجزائريتدفعهطبيعتـه

،.وتعاليمشريعةالديناإلسالميإلىالتفكيرومراعاةاآلخرقبلنفسهاالجتماعيةالمرجعنفسـه
91ص:
11-المرابطونوالطرقالصوفيةبالجزائر،العيدمسعود،(مقالعلمي)،مجلةسـيرتا،معهـد

05م،ص:1988،سبتمبر10العلوماالجتماعية،جامعةمنتوري،قسنطينة/الجزائر،العدد



�ا���ا����ا�ّ	������������ل�ا���
	�����ز��������ّ�ا#"�ل�ا�! �

447 

إذالتخلوزاويةمنمسجدومدرسـةقرآنيـة.،تعتـبرالزوايابمثابـةمراكزثقافيةوتربوية
وتاريخالزبعدةمراحل،سـواءمـنحيـثالهياكـلأمرموايافيالبلـدانالعربيةوالجزائر

الوظائفالتيكانتتمارسهاهـذهالمؤسسات.صورةالمجتمعالصحراويالجزائري،فيالقرن
أحسندواس،ر،التاسععش.65ص:

12-سیديكماتوجدروايةأخرىمتقاربةمعالروايةالموثقةأعاله،مفادها:موسیعاشمنذ
مئاتالسنین،وهومنأصلتارقي،ابنالحاجالفقيالمالکللواحةالصغیرةفيتيماسـنین

موسىکراماتومعجزاتفيحیاته؛منبينهاأنهوکانتلسيديكانيجوبفضاءالصـحراء
طائراً،وقدوصلإلىغدامسطائراًأینفاجأهالموتفيوادصغیر،وکـانعمـرهآنـذاك

انعاماً،وبعدماطالغيابهقلقعلیهوالديعشره،فخرجاللبحثعنه،حتىوجداجثتهفـدفناها
(أرجوکیاأبيأنقلجثتيمنهـذا:وبعدمدةرأیالحاجالفقيمناماًجاءهفیهابنهیقولله
المکان؛ألنالشمستحرقنيفيهذاالوادي)فطلبالوالدممنمعهأنیحضروارفـاتابنـه

فتساءلوا:وکیفسنجدهبعدمافنيتعظامه،لكنهمانطلقواإلىموقعدفنه،ولمـانبشـواالقبـر
اولكنهمتفاجأووجدوهفارغاً،فقررواالمبیتفيالوادي،فيالصباحبوجودالجثةمبللـةفـي

فبركالجمـل،فصـرخوسطالقبر،فقاموابحملهاعلىالراحلةوسارحتىوصلواتيماسنین،
رجالالحاجالفقي:فيهذاالمکانیریدسیديموسیأنُیدفَن،ثمبنواعلیـهقُبة،وصـار

.التوارقيزورونضريحهقبلأنیهموابأيغزو،تبركابه،،حتىالیکونالغزوخاسـراً
لكنالروايةاألولىهياألشهروأكثرتداواللدىالساكنة.



13-RenéPottin,1948,Flatters,collection,lesGrandscoloniaux,Paris6e,
P.98.

14-ينْظَر:دورسكانالجنوبالشرقيفيمقاومةاالستعمارالفرنسي،د.إبراهيمالعيـدبشـي
5(مقالعلمي)،مجلةالعلوماإلنسانيةواإلجتماعية،جامعةقاصدريمرباحورقلة/الجزائر،مج

م،2013،11ع.33ص:
15-ــر: blog.com/2015/06/55889008-net.over-http://ethnopolis-ينْظَــ

0632.htmlتاريخالنشر:،2218/10/2019م،تاريخالتصفح:2015جوانم.ومنـهنقلـت
03الصورةرقـم(أمـاالصـورتينرقـم:،(01-02منقـولتينمـنالموقـعاإللكترونـي:

https://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/1762.htmlــر: ــاريخالنشــ تــ،
29/09/201118/10/2019م،تاريخالتصفح:م.يتضمنالموقعمقـاالبعنـوان:الشخصـية
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الثوريةللشهيدعمرإدريسكمالرائـدفرحـات)ايصفهارفيقالسالحالمجاهدالطيبفرحات
زكريا)،وفيالمقال18شهادةمكتوبةللمجاهدالطيبفرحات،سـلمتيـوم2007جـوانم

بدارالشيوخ،منطرفالمنظمةالوطنيةللمجاهدينبالجلفة.بمناسبةاحتفاليةتاريخيةأقيمت
16-مقابلةشفهية،تتمثلاألولىفيشهادةخاليبوبكربنمحمدأنقلالمعلومةعنشهادتينفي

1923بنبالاباللمنمواليدم،بتيماسينين،وهومنشهودالمرحلةالذيننسـألاهللاتعـالىأن
م.بمقرسكنهفيحيالوسط،ببلدية2018يباركفيأعمارهموصحتهم.تمتالمقابلةفيفيفري

برجعمرإدريس.
1941دةوالديعبدالقادربنمحمدبنعبدالقادربوده،منمواليدويضافإلىهذاشهام،وقـد

03/03/2020تمتوثيقهذهالشهادةبتاريخ:مبمقرسكنناالعائليبحيالعينالعتيق،بلديةبـرج
واليةإليزي.-عمرإدريس
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��الملخص:
استقرت�تسمية�العديد�من�المناطق�على�ما�هو�متعارف�عليه�اليوم،�وتعـد�أغلـب����

هذه�التسميات�مما�ال�يعرف�له�معنى�في�ذاته�(معنى�لغوي)،�كما�أن�منها�مـا�تعـددت���
��تسمياته�العتبارات�مختلفة.

ومن�ذلك�تسمية�مدينة�"ورقلة"؛�حيث�وجدنا�أن�ذكرها�في�مدونات�تاريخيـة�جـاء���
��ورجالن�(وارجالن)،�وركالن�(واركال،�وركلة).بتسميات�منها:�

سنسعى�في�ورقتنا�البحثية�هذه�أن�نعرض�جملة�من�النصـوص�التاريخيـة�التـي����
غرافـي�للمنطقـة���وردت�فيها�هذه�األسماء،�وسنحاول�ريط�هذه�التسميات�بالوصف�الج

ووصف�سكانها�كما�ورد�في�النصوص،�كما�سنعرض�جملة�من�األسماء�التي�ارتبطت�
بالمدينة،�وعالقة�بعض�األسماء�باللغة�األمازيغية�التي�تعـد�اللغـة�األصـلية�لسـكان�����

�المنطقة.
��الكلمات�المفتاحية:

��تاريخ�-�تسمية��–ورقلة��-�مكان�(بلد)�–معجم��–طوبونيميا
Abstrect:�

The� naming� of� many� regions� settled� on� what� is� known� today,�
and�most� of� these�names�are� considered� to�have� no�meaning� in�
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itself�(linguistic�meaning),�and�some�of�them�have�many�names�for�
different�considerations.�

This� includes� naming� the� city� "Ouargla";� Where� we� found� that�
mentioning�it�in�historical�records�came�with�names,�Such�as:��

In� our� research� paper,� we� will� endeavor� to� present� a� set� of�
historical�texts�in�which�these�names�are�mentioned,�and�we�will�try�
to�relate�these�names�to�the�geographical�description�of�the�region,�
and� to�describe� its� inhabitants�as�mentioned� in� the� texts,� and�we�
will� also�present�a�number�of� names� that� are�associated�with� the�
city,�and�the�relationship�of�some�names�to�the�Amazigh�language,�
which�is�the�original�language.�For�residents�of�the�area.�

Key� words�:Topononymy-� dictionary� –� place� (country)� -�
ouargla-�naming�-�history�

��مدخل:

يتأسس�العمل�البحثي�على�ضبط�المصطلحات�والمفاهيم�الضرورية؛�فالمصطلحات�
مفاتيح�العلوم،�وعليه�سنعمل�على�ضبط�بعض�المصطلحات�التي�تعـد�مـن�صـميم����

��جالء�مكنونها،�ومعرفة�مدلولها.الدراسة�بهدف�
��الطوبونيميا�(المواقعية):

علم�يهتم�أساسا�باألصل�اللغوي�األنثروبولوجي�ألسماء�األماكن�والمناطق�الجغرافية�
في�كل�منطقة�من�مناطق�العالم.�ومن�الطبيعي�جدا�لكل�منطقة�جغرافيـة�فـي�العـالم����

الذي�سكن�أو�يسكن�فـي���أسماء�خاصة�ترتبط�بشكل�وثيق�وأساسي�بالمجتمع�واإلنسان
��.تلك�المنطقة،�بلغته�وثقافته،�وتعبر�عن�كينونته

"�وهي�كلمـة������toponymieويرجع�أصل�كلمة�الطوبونيميا�إلى�الكلمة�اإلغريقية�"
"��بمعنى�االسم�و�بترجمة�كلمة�طوبونيميا�nymie"��بمعني�المكان�و�"topoمركبة�من"�
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بها�اإلنسـان�مثـل�السـكن�وتعبـر�عـن�������تعني�دراسة�األعالم�األماكينية�التي�يرتبط
��.1"خصائص�المحيط�واإلنسان�الذي�يعيش�فيه�وتكون�إما�قصدية�أو�عفوية

��اللسانيات�الجغرافية:

لم�تعد�الحقول�المعرفية�المختلفة�منعزلة�بعضها�عن�بعض،�بل�بات�التكامـل�بـين����
العلوم�ميزة�مفعلة�في�جل�التخصصات.�وعند�الحديث�عن�اللسانيات�الجغرافيـة�فإننـا���
سنقف�على�موضوعات�أساسها�اللغة،�لكنها�تمتد�إلى�علـم�الجغرافيـا،�وعليـه�فـإن�����

ي�إطارها�الجغرافـي؛�فتهـتم�بتوزيـع�األداءات����اللسانيات�الجغرافية�هي�دراسة�اللغة�ف
��اللسانية�على�المناطق�الجغرافية�المتنوعة.��

الطوبونيميا�تستمد�مرجعيتها�من�البعد�الجغرافي�فاألعالم�الجغرافيـة��ونالحظ�أن����
ترتبط�في�تسميتها�بعناصر�عدة�تشكل�أساسا�ومصدرا�ومرجعا�لها،�ومـن�بـين�هـذه����

يتها�البعد�الجغرافي�ليس�باعتبار�المكان�المسـمى�ينتسـب���العناصر�المكونة�لبنية�مرجع
للبعد�الجغرافي.�فهذا�جانب�حاضر�في�التحليل�منـذ�البدايـة�نظـرا�لكـون�األعـالم������
الجغرافية�هي�في�البدء�أمكنة�ومجاالت�،�لكن�المتحدث�عنه�هنا�البعد�الجغرافـي�فـي���

حاضرا�من�حيـث�اللغـة����التسمية�وليس�في�المسمى.�فإذا�كان�البعد�اللغوي�في�التسمية
المستعملة،�فإن�البعد�الجغرافي�في�التسمية�حاضر�من�حيث�المضمون�الجغرافي�الـذي��
حازه�اسم�المكان�تصريحا�أو�كناية�عن�ظاهرة�طبيعية�أو�مجموع�األشكال�والوحـدات��

المائيـة���2واأللوان��التضاريسة�والجهات�والظروف�المناخيـة�واألحجـام�والمجـاري���
��.3اع�النباتية،�والمعادن�واألسماء�الحيوانيةواأللوان�واألنو

��أسماء�البلدان�في�المعاجم�اللغوية:

من�خصاص�المعجم�اللغوي�الشمول،�ويراد�به�أن�يضم�المعجم�جل�الكلمات�التي���
يحتاجها�المتكلم�ويوظفها،�وأسماء�األماكن�والبلدان�هي�جزء�مـن�المخـزون�اللغـوي����
للمتكلم،�على�اختالف�المستوى�اللغـوي�الـذي�تنتمـي�إليـه�(فصـيح�أو�عـامي�أو�������

التي�يجب�أن�تراعى�في�تقديم�المعجـم��أعجمي...)،�ولذلك�فإن�هناك�جملة�من�المسائل�
��لهذا�النوع�من�الكلمات�منها:
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ترتيب�هذه�األسماء:�تعتمد�جل�المعاجم�اللغوية�العربية�طريقة�الترتيـب�الجـذري���-�
��أي�أن�المدخل�الرئيس�يكون�الجذر�(األصـل)�وتنـدرج�تحتـه�المشـتقات�المختلفـة�����

واضـح�لكـون�بعضـها����ويصعب�في�كثير�من�األحيان�إدراج�اسم�المكان�تحت�جذر�
أعجمية،�أو�ألنها�قد�تتكون�من�مركب�(إضافي�أو�مزجي...)�فيصعب�وضعها�تحـت��

��جذر�معين.
تعريف�هذه�األسماء:�التعريف�هو�غاية�المعجم،�فيزال�غموض�الكلمات�وإبهامها�-�

بتقديم�التعريف�(الشرح)�المناسب،�ومما�عيب�على�المعاجم�العربيـة�القديمـة�تقـديمها����
ت�الدالة�على�أماكن�بعبارة�"مكان�معروف"،�وقد�سعى�المعجـم�العربـي���لبعض�الكلما

الحديث�إلى�التخلص�من�هذا�العيب�لكنه�يقع�في�إشكاالت�أخرى�تتعلـق�بالمعلومـات���
��التي�ينبغي�أن�يقدمها�حول�االسم�لغويا�وجغرافيا.��

و�التأصيل�التاريخي�(التأثيل):�ويشمل�مستوى�الكلمة�المعرفة�(فصيح،�أو�عامي،�أ-�
دخيل،�أو�معرب)،�وأصل�انتماء�الكلمة�(اللغة�التي�ُأخذت�منهـا�إذا�كانـت�معربـة�أو����
دخيلة)؛�وإذا�كان�المعجم�اللغوي�ال�يهتم�بالتأصيل�بدرجة�كبيرة�ألن�هذا�مـن�وظـائف���
المعجم�التاريخي؛�ولكن�على�أقل�قدر�ينبغي�أن�يشير�المعجم�إلى�مستوى�الكلمة�وهـذا��

��اء�األماكن�والبلدان.قد�يصعب�في�كثير�من�أسم
��معجم�البلدان�المتخصص:

إن�اهتمام�العرب�(المسلمين)�بتأليف�معاجم�متخصصة�في�مجال�أسماء�البلدان�بدأ���
في�فترة�مبكرة،�ومن�أبرز�األعمال�الضخمة�كتاب�"معجم�البلـدان"�ليـاقوت�الحمـوي����

هذا�كتاب�في�أسـماء��ه)،�والذي�جعل�هذا�النوع�من�التأليف�غاية�جليلة،�يقول:�"626(ت
البلدان،�والجبال،�واألودية،�والقيعان،�والقرى،�والمحال،�واألوطان،�والبحار،�واألنهـار��
والغدران،�واألصنام،�واألنداد،�واألوثان؛�لم�أقصد�بتأليفه،�وأصمد�نفسي�لتصنيفه،�لهـوا��

بـا��وال�لعبا،�وال�رغبة�حثتني�إليه�وال�رهبا،�وال�حنينا�استفزني�إلـى�وطـن،�وال�طر��
،�واالنتداب�له�مع�القدرة�عليه�التصدي�له�واجباحفزني�إلى�ذي�ود�وسكن،�ولكن�رأيت�

��.4"فرضا�الزبا
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وقد�امتازت�هذه�المعاجم�بموسوعيتها�وبثراء�معلوماتها،�لكنها�افتقرت�إلى�نوع�مـن��
��الدقة�في�عرض�المعلومات،�كما�أنها�لم�تعتمد�المخططات�والرسومات�التوضيحية.

كن�والبلدان�اليوم�قد�استفادت�مـن�التطـورات�التقنيـة�واللسـانية�����إن�معاجم�األما
فأصبحت�في�صورة�تعكس�األبعاد�التاريخية�والجغرافية،�كما�أن�صور�إخراجهـا�قـد���

��تعددت،�لتظهر�األطالس�الجغرافية�المختلفة�ورقية�ورقمية.
��مدينة�ورقلة؛�نبذة�تعريفية:��-�2

��الموقع�الجغرافي�والسكان:

��

��تقنيةبطاقــــة�

��ورقلة��الوالية

��

��م��1962والية�منذ
��2كم���211980المساحة

ــدد� عــ
��السكان

�ن227.446
��م)2005(

ــدد� عــ
��الدوائر

10��

����21البلديات
ــز� رمــ

��الوالية
30��

ــز� الرمـ
��البريدي

30000��

ــز� الرمـ
��الهاتفي

029��

ــع� الموقـ
��الرسمي

Wilaya-
ouargla.dz�
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��السكان�األصليون:-�

�5أن�السكان�األصليين�لمدينة�ورقلة�هـم�أمـازيغ�أو�بربـر����يتفق�الدارسون�على��
ومصطلحا�البربر�واألمازيغ�يختلفان�في�األصل�اللغوي،�ويتفقان�في�االستعمال�اآلنـي��
"وذهب�عدد�كبير�من�المؤرخين�إلى�أنهم�أقبلوا�من�الجنوب�من�إفريقيا�المداريـة�عبـر���

ا�يفسـر�لـون�بشـرتهم����الصحراء�الكبرى�ومن�حوض�نهر�النيل�بصفة�خاصة�وهذا�م
��.6الداكن"

دخل�العرب�المنطقة�مع�الهجـرات���ومع�ذلك�فإن�قبائل�عربية�سكنت�المنطقة؛�حيث
الهاللية�حوالي�القرن�الخامس�الهجري،�ومن�المالحظ�أنهم�قد�حافظوا�على�خصائصهم�
وسماتهم�الذاتية،�فقد�عرفوا�بحياة�البداوة�والترحال�وحافظوا�على�ذلك�إلى�وقـت�غيـر���

يين�بعيد،�لذلك�نجدهم�يطلقون�على�األمازيغ�(ويسمون�أيضا�"بنو�ورقلة")�تسمية�المـدن�
��أسسوا�تجمعات�سكانية�واستقروا�بها.���-�بعد�ذلك-�(المدنية).�ولكنهم�

��:سكان�ورقلة�اليوم
إن�الطابع�االقتصادي�الذي�تتسم�به�والية�ورقلة�جعل�منها�محط�استقطاب�تجمعات�
سكانية�من�واليات�الوطن�جميعها،�إضافة�إلى�عدد�من�األجانـب�مـن�دول�مختلفـة����

��عددا�هائال�من�العمال�بمختلف�مستوياتهم.فورقلة�منطقة�بترولية�تستوعب�
��ورقلة�عبر�التاريخ:

��االمتداد�التاريخي:-�
تؤكد�الدراسات�على�أن�منطقة�ورقلة�هي�مكان�معمور�منذ�أكثر�من�مائة�ألف�عام�
حسب�شهادة�كثير�من�مسارح�ما�قبل�التاريخ�المتعدد،�فقد�وجد�في�المنطقة�الكثير�مـن��

�.P)قبل�التاريخ�جمعها�األب�هوقنواألدوات�الحجرية�لعصر�ما� Huguenot)من�سنة��
م،�ومن�هذه�األدوات�ما�هو�موجـود�اآلن�فـي�متحـف����1909م�إلى�غاية�سنة�1892
��.7بالجزائر،�ومنها�ما�نُقل�إلى�دول�أخرى�منها�تونس�وروما�وباريس��Bardoالباردو
��

��
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��أصل�التسمية:��

المعني�باألسماء�الجغرافيـة��االسم�تمييز�للشيء�عن�غيره،�"ويعرف�فريق�الخبراء�
التابع�لألمم�المتحدة�االسم�الجغرافي�بأنه�اسم�يطلق�على�معلم�أرضي،�وبوجه�عام،�فإن�
االسم�الجغرافي�هو�اسم�العلم�(كلمة�محددة،�أو�مجموعة�محددة�من�الكلمات،�أو�تعبيـر��

عـين�أو��محدد)�الذي�يستعمل�في�اللغة�استعماال�متسقا�لإلشارة�إلى�مكـان�أو�معلـم�م��
��.8منطقة�معينة،�لكل�منها�هوية�مميزة�على�سطح�األرض"

والبحث�في�أصول�التسميات�لألماكن�عموما�عمل�صعب،�إذ�"يمكـن�القـول�بـأن����
األسماء�الجغرافية،�أو�أسماء�األماكن�تمثل�أقدم�جانب�من�الجوانـب�الحيـة�للتـراث����

مدى�مئات�أو�عـدة�آالف���الثقافي�اإلنساني،�من�حيث�إن�األجيال�توارثتها�شفاهة�على
،�إذ�تباينـت�اآلراء��Ouargla.�وهذا�ما�نالحظه�في�تسمية�مدينة�ورقلـة��9من�السنين"

��حول�أصل�هذه�الكلمة�غير�العربية،�ومن�التسميات�التي�ذكرها�المؤرخون�نذكر:
ويعد�هذا�االسم�من�أشهر�األسماء�التي�عرفت�بهـا�المدينـة���ورجالن�(وارجالن):�

ومن�الـذين��،10المنطقة�في�جل�المصنفات�كان�بقولهم�"الورجالني"�حتى�أن�نسبة�أعالم
ذكروا�هذا�االسم�أبو�زكريا�يحي�الذي�عاش�في�القرن�الخامس�الهجري�في�كتابته�عن�
الهجرة�الرستمية�لكنه�لم�يقدم�توضيحا�لهذا�االسم،�كما�ذكره�عبد�اهللا�البكري�في�القـرن��

وهـي�سـبعة����خمسين�يوما�إلى�ورجـالن�ذاته،�حيث�قال:�"فإنك�تسير�في�الصحراء�
وأورد�ياقوت�الحموي�في�القرن�السابع�الهجري�اسـم�ورجـالن���،��11حصون�للبربر"

بقوله:�"ورجالن،�بفتح�أوله�وسكون�ثانيه�وفتح�الجيم�وآخره�نون،�هي�كرة�بين�أفريقيـة��
��.12وبالد�الجريد�ضاربة�في�البر�كثيرة�النخيل�والخيرات،�يسكنها�قوم�من�البربر"

كما�ورد�هذا�االسم�"في�قصيدة�ميمية�ألبي�حمو�الزياني�الثاني�سلطان�دولة�بني�����
��م)�مكتوبا�بالجيم:�(ورجالن)�فقال:1389ه/�971عبد�الواد�بتلمسان�(

��.13وجئت�لـ(ورجالن)�وجزت�مصابها������������وال�مخبر�غير�الصالد�األعاجم"
السيما�في�الكتابات�اإلباضـية���ونالحظ�أن�هذه�التسمية�التزال�مستعملة�إلى�اليوم،��

إضافة�إلى�تبني�هذا�االسم�من�قبل�كثير�ممن�يرون�بأن�كلمة�"ورجالن"�أقـرب�إلـى���
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االستعمال�الفصيح�من�االسم�الحالي�الذي�يتضمن�صوتا�ال�وجود�له�في�اللغة�العربيـة��
)Ouargla.(��

فـي���وورد�هذا�االسم�عند�عدة�مؤرخين،�نذكر�منهم�ابن�سعيد�المغربـي�وركالن:�
،�حيث�الطول�عشـرون��القرن�السابع�الهجري�في�قوله:�"ومدينتها�التي�تسمى�واركالن

درجة�ونصف�والعرض��أربع�وعشرون�درجة�ونصف�وعشر�دقائق.�وهي�بالد�نخل�
وإفريقية،�والسفر�منها�في�الصحراء�إلى��ومنها�تدخل�العبيد�إلى�المغرب�األوسطوعبيد�

ريغ،�طولها�نحو�خمسة�أيـام...�وفـي�شـرقيها�����بالد�السودان�كثير.�وفي�شرقيها�بالد
مدينة�بسكرة�قاعدة�بالد�الزاب�وهي�بالد�نخل�وزرع�ومنها�تجلب�أصناف�الثمر�إلـى��

��.14"حاضرتي�تونس�وبجاية
ه)�في�كتابه�الروض�المعطار؛�حيث�900وممن�ذكر�هذا�االسم�أيضا�الحميري�(ت�

تحقيق،�يقول:��"واركـالن:��فصل�القول�عن�المدينة،�وأورد�معلومات�تحتاج�إلى�بحث�و
في�طرف�الصحراء�مما�يلي�إفريقية،�وهو�بلد�خصيب�كثير�النخل�والبسـاتين،�وفيـه���
سبع�مدائن�مسورة�حصينة�بعضها�قريب�من�بعض،�وهي�كثيـرة�الـزرع�والضـرع����
والبساتين�والمياه،�والعجب�أن�الرجل�منهم�يحفر�فيها�بئراً�بأزيد�من�مائة�دينـار،�فـإن���

اء�بعيد�يدرك�على�أزيد�من�مائة��قامة،�فيجد�على�الماء�طبقـاً�مـن���أرضهم�صلبة�والم
حجر�صلد�فيستبشر�عند�وجوده،�ويطعم�أصحابه�فرحاً�به،�وينزل�إليه�من�يعرف�كيف�
ينقره�مربوطاً�في�حبال�وثيقة،�وينقره�فيفور�الماء،�فإن�أبطأ�الرجال�في�رفعـه�حتـى���

هور�يفور،�وهكذا�جميع�آبارهم،�وبهـا��يدركه�الماء�هلك�لحينه،�ويبقى�الماء�على�مر�الد
يسقون�جناتهم�وزرعهم�ونخلهم.�وتضرب�ببلد�واركالن�دنانير�على�نـوع�المرابطيـة���
وهي�مشهورة،�وبين�واركالن�والجريد�أربعة�وعشرون�يوماً،�ومن�بالد�الجريـد�إلـى���
القيروان�سبعة�أيام،�وأهل�واركالن�بربر،�وفيهم�جمال،�ونساؤهم�موصوفات�بالحسـن��

نها�وبين�غدامس�نحو�عشرين�يوماً�في�صحراء�قليلة�الماء،�فـي�هـذه�الصـحراء����وبي
معدن�حجارة�يشبه�العقيق،�وربما�كان�في�الحجر�الواحد�منهـا�ألـوان�مـن�الحمـرة�����
والصفرة�والبياض،�وهو�أنفق�شيء�ببالد�السودان�عامة�وغيرها،�وهو�عندهم�أجل�من�
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نما�يثقب�بحجر�آخر،�وال�يظهـر�معـدن���الياقوت،�وهو�كالياقوت�ال�يعمل�فيه�الحديد،�إ
هذا�الحجر�حتى�تذبح�اإلبل�فينضح�الموضع�بدمها،�وفي�هذه�الصحراء�معـدن�الشـب���

��.15الطيب"
بهذا��كما�ورد�ذكرها�في�كتاب�االستقصاء�ألخبار�دول�المغرب�األقصى،�للناصري

عرب�بني�معقل�ملكوا�قصور�الصحراء�التي�اختطتها�"أن��ذكرحيث��)؛واركالناالسم(
�واركـالن�ثم�تمنطيت،�ثم�،�ثم�بـودة�توات،غربا،�ثم��(السوسزناته�بالقفر�مثل�قصور�

��)16"ثم�تاسبيت،�ثم�تكرارين�شرقا
،�فـي�كتابـه���ابن�خلدون�في�القرن�التاسع�الهجـري�ذكر�وواركال�أو�بنو�واركال:�

زناتة�والمصر�المنسـوب�إلـيهم�بصـحراء�����الشهير�"الخبر�عن�بني�واركال�من�بطون
كانت�...وبقوله:�"بنو�واركال�هؤالء�أحـد�بطـون�زناتـة����افريقية�وتصاريف�أحوالهم:

مواطنهم�قبلة�الزاب،�واختطوا�المصر�المعروف�بهم�لهذا�العهد�على�ثمان�مراحل�مـن��
ـ��متقابلة�قصورا�هاغرب،�بنوممنة�إلى�الابسكرة،�في�القبلة�منها�مي ثـم���.ةمتقاربة�الخط

��.17"واحدا�استبحر�عمرانها�فائتلفت�وصارت�مصرا
وقد�مر�الرحالة�المغربي�أبو�سالم�عبد�اهللا�العياشي�وهو�ذاهب�إلى�البقاع�المقدسـة��
في�القرن�الحادي�عشر�الهجري،�فذكرها�باسم�واركال،�مع�وضع�ثـالث�نقـط�أسـفل����

خيـل،�ومسـاحة���الكاف،�وذكر�أنها�"مدينة�لها�سبعة�أبواب،�وهي�في�وسط�خط�من�الن
المدينة�بالتخمين�نحو�من�نصف�فرسخ�في�مثله،�محيط�بها�خندق�مملوء�ماء�مـن�كـل���

��.18جهاتها"

وقريبا�من�تسمية�واركالنوواركال�ذكر�الرحالة�المغربي�الحسن�بن�محمـد��وركلة:�
الوازن�(ليون�اإلفريقي)�في�القرن�العاشر�الهجري�المدينة�باسم�"وركلـة"�مـع�وضـع����

حرف�الكاف؛�وعرفها�بأنها�"مدينة�أزلية�بناها�النوميديون�في�صـحراء��ثالث�نقط�على�
نوميديا،�لها�سور�من�اآلجر�النيء�ودور�جميلة�وحولها�نخل�كثر�ويوجـد�بضـواحيها���

��.19عدة�قصور�وعدد�ال�يحصى�من�القرى،�الصنّاع�فيها�كثيرون،�وسكانها�أغنياء�جدا"
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لإلدريسـي�فـي�القـرن�السـادس�����وهو�ما�ورد�في�كتاب�نزهة�المشتاق�وارقالن:�
الهجري،�ويشير�إلى�أنها�مدينة�غنية�ألن�أهلها�كانوا�يشترون�معظم�التبر�الـذي�كـان���

��.20ينتج�من�نيل�بالد�السودان
الحالية�للمنطقة،�وقد�وردت�في�كتابات��الرسمية�وهي�التسمية):�Ouarglaورقلة�(

وعلماء�األنثروبولوجيا�وغيرهم)منـذ�القـرن����الفرنسيين��(من�علماء�اآلثار�والمبشرين
��التاسع�عشر�الميالدي.
��تأصيل�التسمية:

األب�ليتيليو��الذي�خصص�في�كتاباتـه��من�الذين�تحدثوا�عن�تأصيل�التسمية�نجد����
هامشا�كبيرا�ألصل�كلمة�ورقلة�بين�مـواطني�المدينـة�وجيـرانهم،�وممـا�ذكـره:�"������

،�أما�النقوسـيون�وهــم���Wargrenوارقرن�الوارقليون�سكان�القصر�العتيق�يسمونها
كلم�يطلقون�عليهـا���22سكان�قصر�نقوسة�الذي�يقع�إلى�الشمال�من�ورقلة�على�مسافة�

،�والطـوارق��Wardjlanالميزابيون�فيسـمونها�وارجلـن��أما�،��Wargraاسم�وارقـرة
،بينما�البدو�الرحل�من�العرب�القاطنين�على�أطراف�المدينة�Iwarglenيسمونها�إوارقلن

�وهم�آخر�من�حل�بالجهة�فيطلقون�عليها�اسـم�ورقـل�� Ouarglaورسـخت�هـذه�����،
األخيـرة�وأصبحت�متداولة�منذ�أن�وطأت�أقدام�االستعمار�الفرنسي�ارض�ورقلة�فـي��

��".�مطلع�العقد�الخامس�من�القـرن�التاسـع�عشر�للميالد
�ـ�الجــزء�األول�وار���� �ويضيف�قائال�أن�"أصل�كلمة�ورقلة�مركب�مـن�جـزأين

)(warوتعنـي�أوالد�أو�أبنـاء�بالورقلية�األمازيغية�المحلية،�وكـذلك�بالتارقيـة،�أمـا����
ـ� � ـ�وتعنـي�األسـود�باللغـة����Iglanأوglanالجزء�الثاني�من�الكلمـة�قلـن�أو�إقلـن

�الورقلية�القديمة،�وعليه�فقد�سميت�المدينة�في�نظره�على�أساس�لون�بشـرة�أهلهـا،�أي��
��.21اءأصحاب�أو�بنو�البشرة�السود

فيرى�أن�أصل�التسمية�يعود�إلى�الفتوحات�اإلسالمية،�عنـدما��دحو�جلول�أما�األستاذ
ورأوا�أن�هـذه���حل�الفاتحون�األوائـل�بالجهة�في�القرن�األول�للهجرة�السابع�للمـيالد،�

المنطقة�واحة�خضراء�تزخر�بأشجار�النخيـل�العاليـة�الباسقة،�فقالوا�راقلة،�ورقل�في�
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ن�األرض�وأصبح�عال�أي�شامخ�ومنذ�ذلك�الحين�أصـبحت��لغة�العرب�تعني�ارتفع�ع
��.22تسمى�راقلة�ثم�وارقلة

�(�بينما�يرى�الرحالة�الفرنسي�الرجو (Largeauالذي�مكث�في�ورقلة�مـدة�سـبع���
م�إن�أصل�تسمية�الحاضرة�نسبة�إلى�امـرأة��1879إلـى�سنة��1872سنوات�من�سنة�

وما�لبثت�أن�التف�حولهـا���تسمى�ورقلة�سكنت�هذه�الجهة�وغرست�النخيل�وبنت�كوخا،
��.23فيما�بعد�الناس،�وتكونت�المدينة�التي�حملت�اسمها

الشعبية�حظا�مـن��إضافة�إلى�هذه�اآلراء�حول�أصل�تسمية�"ورقلة"�تأخذ�الروايات�
التأويل؛�فترجع�بعضها�أصل�التسمية�إلى�أسد�كان�يهيمن�على�المدينة،�وكـان�يهـيمن���

يلتهم�كل�من�يقترب�من�الماء،�فقرر�أهل�المدينـة��على�المورد�المائي�الوحيد�بها،�وكان�
بتـآزر�الجميع،�وبالتالي�انتشر�بين�الناس�نبا�قتله�فقيـل�باللغـة����وتم�ذلك�القضاء�عليه،

األمازيغية�الوير�انجال،�والوير�يطلق�على�األسد�باللغة�األمازيغية،�وانجال�بمعنـى�زال��
��ويبدو�أنها�عربية.

��مالحظات�عامة�حول�التسمية:

"لألسماء�الجغرافية�(كلها�أو�جلها)�معنى�واضح�ومعروف�عندما�أطلـق�عليهـا���إن�
ومازال�لمعظم�األسماء�الجغرافية�معان�واضحة�ومعروفة،�ويكفي�إلقاء�نظـرة�علـى���
األسماء�العربية�لألماكن�الجغرافية�للتأكيد�على�هذه�الحقيقة،�وينسحب�هذا�على�األسماء�

��هلنا�بمعاني�بعض�األسماء�يرجع�أساسا�إلى:وإنما�ج�24الجغرافية�باللغات�األخرى"
الجهل�باللغة�التي�أطلق�فيها�االسم�على�المعلم�الجغرافي،�وقد�تكون�هذه�اللغة�قـد��-�"

��بادت�أو�تطورت�بحيث�لم�يعد�معنى�االسم�معروفا.
التطورات�والتغيرات�التي�تطرأ�على�اللغات،�وعلى�األسماء�الجغرافيـة�نتيجـة���-�

التصالها�بحضارات�أخرى،�أو�لتعاقب�حضارات�مختلفة�علـى���لتطور�اللغة�نفسها،�أو
��المنطقة"

إن�التفسير�المقدم�حول�التسميات�المختلفة�للمنطقة�يشكل�في�حد�ذاته�رصيدا�معرفيا�
وثقافيا�يمكن�اإلفادة�منه�في�دراسات�مختلفة،�فاالختالف�في�التسميات�المقدمة�هو�فـي��
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أما�عـن��الفرنسية��guوالجيم�والقاف�و�األصل�يدور�حول�حروف�بعينها؛�وهي�الكاف�
تفسير�الروايات�الشعبية�والحكايات�األسطورية�فإنها�تمثل�مخزونا�ثقافيا�شفويا�تناقلتـه��

��األجيال،�ويعكس�أفكارا�تحمل�قيما�أخالقية�واجتماعية�متوارثة.
��تسمية�بعض�المناطق�في�ورقلة:

العرب�واألمازيغ،�لكـن���منطقة�مختلطة�لسانيا،�يسكنها�-�كما�سبق�أن�أشرا-�ورقلة�
لذا�فإن�تسمية�المناطق�في�أغلبها�عربية،�السـيما���-�عموما-�الطابع�العربي�يغلب�عليها�

تلك�التي�ُأطلقت�عليها�التسميات�في�فترات�زمنية�قريبة،�فنجد�مناطق�سـميت�باعتبـار���
ساكنيها�مثل�اسعيد�؛�نسبة�إلى�عرش�سعيد�عتبة،�والمخادمـة،�نسـبة�إلـى�عـرش�����

،�وبني�ثور؛�نسبة�إلى�عرش�بني�ثور�وغيرها،�كما�نجـد�بعـض�التسـميات����المخادمة
الجديدة�مثل�حي�النّصر،�وهو�حي�جديد�أطلقت�عليه�هذه�التسمية�الرسمية،�مـع�العلـم���

��أنه�يسمى�عند�عامة�الناس�"حي�الخفجي"�ولهذه�التسمية�أسبابها�أيضا.
ـ���� ة؛�مثـل:�تـازقرارت���كما�نجد�العديد�من�المناطق�التي�تحمل�تسميات�أمازيغي

��وماللة،�وانقوسة،�وغيرها.
��الخاتمة:

إن�دراسة�أسماء�األماكن�وأبعادها�التاريخية�واالجتماعية�والثقافية�من�الضـرورات��
التي�ينبغي�أن�تتظافر�فيها�الجهود�من�أجل�فهم�الكثير�من�الظـواهر�المرتبطـة�بهـا����

ياتهـا�دالالت�عـدة���فأسماء�األماكن�ليست�مجرد�عالمات�مبهمة�ولكنها�تحمل�فـي�ط�
توحي�باالمتداد�وبذلك�فإن�إعداد�معاجم�متخصصة�طوبونيمية�تجمع�أسـماء�المنـاطق���
واألماكن�والبلدان،�هو�عمل�ينبغي�أن�يهتم�به�وترصد�له�الخبرات�التـي�تسـتطيع�أن���
تجمع�المعلومات�من�رحم�الوثائق�والمخطوطات�وتوازن�وتدقق�لتقديم�عمـل�معجمـي���

��العلمية�العالمية.رائد�وفق�المقاييس�
إضافة�إلى�ضرورة�توثيق�أسماء�األماكن�الحديثة�وتقديم�المعلومات�الكافية�حولهـا��

��لكي�تكون�رصيدا�يرجع�إليه�الباحثون�في�أزمنة�قادمة.
��
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		الملخص:					

إن�من�بين�ما�تهتم�به�الطّوپونيميا�البحث�في�أسماء�األماكن�(ظهورهـا،�تطورهـا���
المعلوم�أن�الجزائـر��من�تغير�دالالتها�تاريخيا،�موتها)،�وقد�قيل:�المكان�سر�العنوان،�و

تزخر�بأماكن�كثيرة،�وهذه�األماكن�لم�تُسم�اعتباطا،�بل�هناك�وراء�االسـم�قصـة،�أو���
��حكاية،�أو�أسطورة...��

وقد�مرت�بمنطقة�قجال�بوالية�سطيف�حقب�تاريخية�كثيرة�منذ�العهـد�الرومـاني���
��مرورا�بالفتح�اإلسالمي،�إلى�الوجود�الفرنسي�بالجزائر...

على�قجال�عدة�تسميات،�منها:�قجال،�قيجل،�إيقجان،�دار�الهجرة،�بيـت��وقد�ُأطلق�
��الحكمة،�بالد�سيدي�مسعود...�������

وتروم�هذه�الورقة�البحثية�التّعريف�ببعض�األعالم�الموجودة�بدائرة�قجـال�بواليـة���
سطيف�تصلح�أن�تكون�مداخل�معجمية،�مثل:�سطيف،�قجال،�سيدي�مسـعود،�زاويـة���

��.حمادوش،�سبع�رقود
		الكلمات	المفتاحية:

��الطّوپونيميا،�سطيف،�قجال،�سيدي�مسعود،�السبع�رقود.
��
��
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Abstract	

Among� the� things� that� toponemia� is� interested,� among� other�
things,� in� the� search� of� the� names� of� places� (their� appearance,�
evolution,�change�of�historical�significance,�their�death).�It�said�that�
the� place� is� the� address’s� � secret,� and� it� is� widely� known� that�
Algeria�is�known�for�its�diversity�and�rich�locations,�which�have�not�
been� named� randomly,� rather� behind� names� and� locations� is� a�
history,�story�or�a�legend.��

The�suburb�of�Gajaal�has�different�names,�some�of�which�are:�
Gajaal,� Geeje,� Eegjaan,� the� house� migration,� the� house� of�
wisdom,�the�town�of�Sidi�Messaoud.�

This�paper�seeks�to�identify�some�scholars�known�in�the�suburb�
of� � Gajaal� in� Setif� city,� which� can� be� introduced� to� dictionaries,�
such�as�Setif,�Gajaal,�Sidi�Messaoud,�Hamadoush�mosque.�

		الطّوپونيميا،	سطيف،	قجال،	سيدي	مسعود،	السبع	رقود.

ToponemiaSetif,� Gajaal,� Sidi� Messaoud,� Hamadoush�
mosque,sebaa�regoud.�

		مفهوم	المعجم.	-	

المعجم�من�حيثُ�االصطالح�هو:�"�كتاب�يضم�أكبر�عدد�من�مفردات�اللّغة�مقرونةً�
�تكون�ها�وتفسيرِ�معانيها،�على�أنبشرح���ـروفا�علـى�حا،�إممرتّبةً�ترتيبا�خاص�المواد

الهجاء،�أو�الموضوع،�والمعجم�الكامُل�هو�الّذي�يضم�كّل�كلمة�فـي�اللّغـة�مصـحوبةً����
��1بشرحِ�معناها،�واشتقاقها�وطريقة�نُطقها،�وشواهد�تبين�مواضع�استعماِلها."

الوسيط�بـما�يلي:�"المعجـم�ديـوان���وعرفه�مجمع�اللّغة�العربية�بمصر�في�المعجمِ�
��2لمفردات�اللّغة�مرتّب�على�حروف�المعجم،�(ج)�معجمات�ومعاجِم."
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وعرفه�عبد�الغني�أبو�العزم،�رئيس�الجمعية�المغربية�للدراسات�المعجميـة،�بأنّـه"���
االتّصاِل�اللّساني�والمعرفي�األداةُ�األولى�وحلقةُ�االتّصاِل�بين�المعارِف�والطّالبِ�لتسهيِل�

��3الفردي�والجماعي�لدى�الطّالّب."
		أنواع	المعاجم:

�تنوعت�المعاجم�العربية�بتنوع�أهدافها�فكان�منها:��
		المعاجم	اللّغوية:-	1

وهي�المعاجم�التي�تشرح�ألفاظ�اللّغة،�وكيفية�ورودها�في�االستعمال�بعد�أن�ترتّبهـا��
		:مثل4التّرتيب،�ومعظم�معاجمنا�القديمة�تندرج�ضمن�هذا�النّوعوفق�نمط�معين�في�

�-حاح�للجوهري؛الص��
��؛القاموس�المحيط�للفيروزآبادي-�
��لسان�العرب�البن�منظور.-�
		معاجم	التّرجمة:-	2

وتسمى�كذلك�المعاجم�المزدوجة�أو�ثنائية�اللّغة،�وهي�الّتي�تجمـع�ألفـاظ�لغـة��������
أجنبية�لتشرحها،�وذلك�بشرح�كّل�لفظ�أجنبي�بما�يعادله�في�المعنى�مـن�ألفـاظ�اللّغـة����
القومية،�وهذا�النّوع�هو�أهم�المعاجم�في�عصرنا�الحاضر�بالنّسبة�للتّجـارة،�واألعمـال���

��ومن�أمثلة�المعاجم�المزدوجة:�5ت�الدولية،المصرفية،�والعالقا
��عربي،�تأليف�الدكتور�سهيل�إدريس/الدكتور�جبور�عبد�النّور.-�فرنسي�:المنهل-�
��عربي،�تأليف�وليد�الحوري.–إنكليزي��:قاموس�المعرفة-�
��عربي،�تأليف�منير�البعلبكي.-�إنكليزي:�المورد�الوسيط-�
		المعاجم	الموضوعية:-	3

وهي�المعاجم�الّتي�ترتّب�ألفاظ�اللّغة�حسب�الموضوعات،�ففي�مادة�(نبات)�مثال�����
توضع�كّل�مسميات�النّبات،�وما�يتعلّق�به،�ويعد�معجم�المخصص�البن�سيده�أقدم�معجم�

.6موضوعي��
��
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		المعاجم	االشتقاقية:-	4

ـ� ة�األصـل،�أو��وهي�الّتي�تبحث�في�أصول�ألفاظ�اللّغة،�فتدلّنا�إن�كانت�الكلمة�عربي
��7أنّها�فارسية،�أو�يونانية.

		المعاجم	التّطورية:-	5

وهي�الّتي�تهتم�بالبحث�عن�أصل�ألفاظ�اللّغة،�ال�اللّفظ�نفسه،�ثم�تتتبع�مراحل�تطور�
هذا�المعنى�عبر�العصور،�فهي�تدرس�مثال�كلمة�(أدب)،�تعرض�معناها�في�الجاهليـة��

،�وال�يذهب�التّفكير�إلى�مجرد�البحث�في�األصل�8ثم�كيف�تطور�هذا�المعنى�حتّى�اليوم
والميالد؛�بل�المقصود�التّطور�والتّجديد،�ويسمى�كذلك�هذا�النّوع�من�المعـاجم�المعجـم���

.9التّاريخي��
		معاجم	التّخصص:-	6

وهي�الّتي�تجمع�ألفاظ�علم�معين�ومصطلحاته،�أو�فن�ما�وتشرح�كّل�لفظ�ومصطلح�
��10حسب�االستعمال.

معاجم�التّخصص�كتاب�الحيوان�للدميري�الّذي�جمع�فيه�أسـماء�الحيـوان���ومن�بين�
��والحشرات�والزواحف�والطّيور�معرفا�بها�وبخصائص�كّل�منها�على�طريقة�عصره.

		دوائر	المعارف:-	7

وهي�تختلف�عن�المعاجم�من�حيث�أنّها�سجّل�للعلوم�والفنون�وغيرها�من�مظـاهر��
-�1819دائـرة�المعـارف�لبطـرس�البسـتاني�(����النّشاط،�ومن�بين�دوائر�المعارف:�

1883.(11��
طلق�عليهـا���وظهر�اليوم�نوع�جديد�من�المعاجم�يهتمباألعالم�الجغرافية(األماكن)،�وي

الطّوپونيميا،�وهي�تهتم�بالجغرافيا،�حيث�يجمع�أغلـب�البـاحثين�فـي�الحقـل������معاجم
�.الجغرافيـا�التّاريخي�على�أن�من�أهم�الحقائق�الثّابتة�التي�لـم�يطلهـا�التغييـر�هـي�����

والجغرافيا�في�أحد�أبسط�تعاريفها�تعني�كّل�ما�يتعامل�معه�البشر�من�قـوى�طبيعيـة�����
��...هضابمن�جبال،�وسهول،�ووديان،�وبحار،�و




	��ا���ا���	����������)���58����ت�ا��
��	��وا��
��ن�(��
 

  
467 

 

  

و"ينبغي�النّظر�إلى�أسماء�األعالم�على�أنّها�تعكس�أبعادا�ثقافية�واجتماعية،�وتعبـر��
عن�انتسابها�لمحيط�حضاري�معين،�فهي�بذلك�تجسد�جانبا�هاما�من�هويـة�المجتمـع���

��12وتبرز�خلفية�فكرية�أو�مذهبية�أو�دينية"
عريف�بها،�مع�العلم�أنّه�وراء�وقد�اخترنا�بعض�أسماء�األماكن�من�والية�سطيف�للتّ

يديولوجي،�فنّي،�فهو�قبل�كـّل�شـيء�بنيـة����إكّل�اسم�خطاب�اجتماعي،�ثقافي،�عقدي،�
��:13لغوية�رمزية،�ألنّنا�ال�نستطيع�أن�نسمي�دون�خلفية�دافعة

		سطيف:

مـن�اآلثـار�الدالـة�علـى�قـدم�اسـتقرار�االنسـان�بمنطقـة�سـطيف�عـدة�
�إلى�ما�قبـل�التـاريخ�اكتشفت�عـن�طريـق�البروفيســور�مواقـع�أثريـة�تعـود�

وعـين�لحـنش�في��،1931كمـوقعي�عـين�بوشـريط�في»�كاميـل�آرامبـورغ�«
في�منطقـة�العلمـة�بـإقليم�بلديـة�العلمــة�المختلطــة�ســابقا،�كمــا�����1947

	1927.14موقع�مزلوق�سنة�»�وبلونتيبول�ماسييرا�«اكتشـف�عالما�اآلثـار�

هذه�المنطقة�التاريخية،�استقرار�المجموعات�البشرية،�األولى�في�الشّمال�وقد�شهدت�
اإلفريقي،�إذ�دلت�البحوث�االركيولوجية،�أن�ما�وجد�فيها�من�بقايـا�عظـام�حيوانـات����
وبشر�(إنسان)،�وأدوات�حجرية،�وغيرها،�يرجع�إلى�الزمن�الجيولـوجي�الرابـع،�أو���

ل"�وقد�اكتشـفت�هـذه�البقايـا�مـن�العظـام������بعبارة�علماء�اآلثار،�"البالستيوسين�األسف
مزلوق"�وموقع�"قجال"،�وقد�أدرجت�هـذه��"واالدوات،�في�موقع�"عين�الحنش"،�وموقع�

��.المواقع،�ضمن�ثقافات�العصر�الحجري
وقد�تخللت�هذه�المنطقة،�العديد�من�الحضارات،�التي�تركت�بصماتها،�على�أعتـاب��

مان،�على�شمال�افريقيا،�وجعلوا�من�منطقـة��هذه�المنطقة�التاريخية.�فكان�أن�هيمن�الرو
سطيف،�مطمورا�لهم،�نظرا�لكثرة�سهولها،�ووفرة�حبوبها،�وكثـرة�ثمارهـا،�وتعـدد����
حيواناتها،�ولعل�بقايا�مدينة�"جميلة"�االثرية،�والتي�أسماها�الرومان�"كويكـول"،�خيـر���

ـ� ابر،�المنتشـرة��دليل،�على�تلك�الحقبة�الزمنية،�التي�مرت�بها�المنطقة،�اضافة�إلى�المق
ما�يربو�وعلى�ثمانمائة�قبر،�ولعل�أهـم�هـذه���على�بها،�والتي�تم�اكتشافها،�وعثر�فيها،�
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إذ�ينسب�إليها�نموذج�ألقدم�إنسان�في�الجهة�يدعى�إنسان�عين��،المقابر،�المقبرة�الشرقية
�الحنش.

��و"سيتيفيس"�و"سطيف"�كلّها�تسميات�لمنطقة�واحدة،�هي�والية�سطيف.�"أزديف"
وسيتيفيس�تسمية�رومانية�مشتقة�من�كلمة�بربرية�"أزديف"�ومعناها�التّربة�السـوداء���

��.لذا�كانت�منطقة�سطيف�مـخزن�القمح�لروما،�ولذا�كثر�اهتمام�روما�بسطيف
وفي�القرن�الخامس�الميالدي،�دخلتها�جيوش�الوندال،�وتعرضـت�المنطقـة،�ومـا����
جاورها،�في�عهدهم،�إلى�الفساد،�والتخريب،�وبعد�خـروجهم،�رجـع�الرومـان�إلـى�����
المنطقة،�في�منتصف�القرن�السادس�ميالدي،�وأعـادوا�تعميرهـا،�وبنـاء�الحصـون�����

�األسوار...��ووالمباني،�
	ڤجال:

ڤـجان)�أو�دار�الهجرة،�أو�بيت�الحكمة،�أو�بـالد�سـيدي���ڤـجال،�ڤـيجل،�أو�(إي
�.�تلك�هي�األسماء�التّاريخية�التي�أطلقت�على�منطقة�ڤـجال�مسعود،

تعد�منطقة�سطيف�من�بين�أهم�المواقع�األثرية�اإلسالمية،�بالجزائر،�حيث�توجد�بهـا��
لتي�قـام�ببنائهـا���مؤسسة�دينية،�شيدت�في�العهد�اإلسالمي�األول،�أي�فترة�الفتوحات،�وا

الصحابي،�الجليل،�عبد�اهللا�بن�الزبير،�(رضي�اهللا�عنه)،�بمنطقة�قجال،�وتؤكّد�الروايـات��
المنقولة�عن�المواطنين�بما�فيها�رواية�عن�أجداد�عائلة�حمادوش،�الذين�توارثوا�اإلشـراف��

وقـع��على�الزاوية،�عن�جدهم�األكبر،�سيدي�مسعود�اإلدريسي�الحسني�الڤــجالي،�أن�م�
المسجد�الحالي،�هو�باألساس�موقع�لمسجد�بناه�الفاتحون�األوائل.�ولقد�وجـد�فـي�كتـب����
بعض�المؤرخين،�أن�الصحابي�عبد�اهللا�بن�الزبير،�كان�ممن�شاركوا�في�بنـاء�المسـجد���
الجامع�بمنطقة�قجال،�وترك�أثر�يده�على�الجدار�القبلي�للمسجد،�وبقي�هذا�األثر�قائما�إلـى��

��.سعود�اإلدريسي�الحسني�إلى�ڤجالزمن�قدوم�سيدي�م
مثّل�جامع�قجال�المركز�األول�لألدارسة�في�الشّرق�والوسط�الجزائـري،�وتوجـد���
روايات�ووثائق�تدّل�على�ذلك،�كما�أن�منطقة�سطيف،�هـي�مهـد�الـدعوة،�والدولـة�����
الفاطمية،�حيث�كانت�البذرة�األولى�لقيام�الدولة�العبيدية،�كان�ذلـك�فـي�منطقـة�بنـي�����
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عزيز،�حيث�شيدت�بها�قلعة�إيكجان،�وهي�مدينة�بناها�أبو�عبـد�اهللا�الشـيعي،�بجبـل����
إيكجان،�الموجود�في�منطقة�بني�عزيز�الموجودة�في�والية�سطيف،�وقد�أقام�بها�(عبيـد��
اهللا�المهدي)�مؤسس�الدولة�الفاطمية،�بعد�أن�هيأ�له�األرضية�داعيته�األكبر�أبو�عبـد�اهللا��

بأبي�عبد�اهللا�الشيعي،�وكانت�هذه�المنطقة�مهـد�الدولـة�العبيديـة����الصنعاني�المعروف�
�(الدولة�الفاطمية)�وايكجان�هي�أول�عاصمة�لدولة�الفاطميين�في�العالم.

�وقيل�إن�اسم�منطقة الروماني،�البيزنطي،�وهو�مركب�مـن��يعود�إلى�العهد��"ڤجال"
ڤـي:�اسم�اإلمبراطـور،�وجـان:�ابـن�اإلمبراطـور��������JEANو���Guy(ڤي،�وجان

وقد�أشار�العالمة�ابن�خلدون�إلـى�األصـل�الرومـاني����،�وتحول�بعد�ذلك�إلى�ڤـجال
لمنطقة�ڤـجال،�مدعما�رأيه�بما�وجد�في�المنطقة�من�أنفاق،�وقبور،�وأعمدة،�وأحواض�

اني�فخارية،�مازال�بعضها،�إلى�يومنا.�ومما�يلفت�االنتباه،�ويـدعو�إلـى���حجرية،�وأو
البحث،�ما�يرويه�المواطنون،�عن�أجدادهم،�من�وجود�القصر�العظيم،�خلف�الجامع�كما�
يدعى�أيضا،�قصر�الزهو،�الذي�كان�من�االتساع،�والضخامة،�بحيـث�يتحـول�أثنـاء����

كان�المنطقة،�مع�مواشـيهم،�وبهـائمهم���ملجإ�يختبئ�فيه�س�إلىحمالت�الغزو�الخارجي�
��حماية�ألنفسهم�وأموالهم�من�السلب،�والنّهب.��

كما�يالحظ�وجود�مجموعة�من�اآلبار،�المبنية�بصخور�ضخمة،�على�شـكل�البنـاء���
الروماني،�وبعض�هذه�اآلبار،�اندثر،�مثل�بئر�القصر،�وبعضـها�مـازال،�مثـل�بئـر�����

��.الزنقة،�وبئر�الجامع
ق�مدينة�سطيف،�وتبعد�عنها�بمسافة�اثني�عشـر�كيلـومترا���وتقع�قجال�جنوب�شر

ويمر�بها�الطريق�الوطني�الرابط�بين�والية�سطيف�ووالية�باتنة،�وإلى�الجنـوب�منهـا���
��.يقع�جبل�يوسف،�الذي�يبعد�عنها�بأكثر�من�عشر�كيلومترات

	سيدي	مسعود	الحسني:		

�الـذي�-�طيب�اهللا�ثراه-�إن�أهم�معلم�لمنطقة�ڤـجال،�هو�مقام�سيدي�مسعود�الحسني�
له�صبغة�تقديسية�عند�سكان�المنطقة،�ويرتبط�ذكر�سيدي�مسعود،�بالقبور�السـبعة،�أو��

��السبع�الرقود.��
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أما�سيدي�مسعود�فهو�حسني�النّسب�,�حيث�تؤكّد�الوثائق�الخاصة�بسلسـلة�نسـب���
عائلة�حمادوش�،�أن�سيدي�مسعود�هو�الحفيد�الثاني�عشر�من�ذريـة�اإلمـام�الحسـن����

لمجتبى�بن�أمير�المؤمنين�اإلمام�علي�بن�أبي�طالب�(رضي�اهللا�عنهما)�،�وفيمـا�يلـي���ا
سلسلة�نسبه:�(سيدي�مسعود�بن�عبد�الحميد�بن�عمر�بن�محمد�بن�إدريس�بن�داود�بـن��
إدريس�الثاني�بن�إدريس�األول�بن�عبد�اهللا�بن�الحسن�المثنى�بن�اإلمـام�الحسـن�بـن����

عود�استيطان�سيدي�مسعود�في�ڤـجال�إلى�القـرن��يو�)4اإلمام�علي�(رضي�اهللا�عنه)�(
ه)�بعد�رحلة�قادته�من�فاس�إلى�منطقة�ڤجال�وال�ندري�لماذا�وقـع��5الخامس�الهجري�(

اختياره�على�منطقة�ڤجال�؟�أ�ألنها�موقع�من�مواقع�جيوش�الفتح�اإلسالمي،�كما�سبقت�
ته�من�أهـل�ڤجـال���اإلشارة�إلى�ذلك،�أم�ألنها�دار�الهجرة�وبيت�الحكمة؟�أم�لدعوة�جاء

الذين�كان�شأنهم�شأن�أكثر�أهل�المغرب�العربي�الذين�عرفوا�بتعلقهم�الشديد�بـآل�بيـت���
رسول�اهللا�(صلى�اهللا�عليه�وآلة�سلم)�فتبركوا�بهم�وصهروهم�وبوؤوهم�مـن�السـيادة���

�والوالية�والرئاسة�ما�لم�يجدوه�في�المشرق�العربي.��
الحسني،�إلى�منطقة�ڤجال،�كان�بـدعوة���ولهذا�فإنه�يرجّح�أن�قدوم�سيدي�مسعود���

من�سكانها�فحقّق�لهم�الرجاء�وحّل�بينهم�إماما�وسيدا�وحجـة�ومـولى�لهـم.�ويـروي�����
المؤرخون�وأعيان�منطقة�ڤجال�وشيوخها�وعلماؤها،�عن�قدوم�سـيدي�مسـعود�أنّـه����

حيـث�أمـر����)،(لخلفاستقبل�استقبال�األمل�والرجاء�من�طرف�سكان�ڤجال�عند�مشته�
�الذي�أخذ�منذ�ذلك�اليوم�اسم�(فيض�الحرس).�الفيض،مرافق�له�بالتوقف�عند�حرسه�ال
وكان�مما�سجلته�الذاكرة�الشعبية،�ومازالت�تتناقله�الروايات�الشفوية�إلى�اليـوم������

أن�سيدي�مسعود�الحسني،�قال�دعوا�ناقتي�تسير�فحيثما�بركت�هناك�مقـامي�ومـدفني���
��وقد�دفن�حيث�بركت�ناقته.
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	مقام	سيدي	مسعود	الحسني		

��
		

		السبع	رقود:

ـ����الـذين�-�يسميهم�المواطنـون���كما-�السبع�رقود� واهد�مازالـت�قبـورهم�ذات�الشّ
السـبعة��وايات�حول�هذه�القبـور��وقد�اختلفت�الر�السكان،عند�جميع��المرتفعة،�معروفة

هؤالء�السبع�الرقود�هم�سـبعة�إخـوة����أن��روايات:�أوالها:يمكن�إجمالها�في�ثالث��التي
�ليلـتهم�بڤــجال���الحسني،�وناموازمن�سيدي�مسعود��األقصى،�فيجاءوا�من�المغرب�

التي�مازالت�شـاهدة���قبورهم،فدفنوا�في��أبدي،فلما�أصبح�الصباح�وجدوا�في�حالة�نوم�
��الكهف.من�هنا�شبه�حالهم�بحال�أهل��عليهم،

قتلوا�بالسم�مـع���من�أحفاد�سيدي�مسعود�الحسني،فهم�سبعة�إخوة��الثانية:أما�الرواية�
��لهم.من�طرف�أعداء��أختهم،
�الجهـاد.�أنهم�سبعة�إخوة�استشهدوا�معا�في�معركة�من�معـارك���والرواية�الثالثة:�

وكان�مقام�سـيدي�مسـعود����المعركة.ولكن�هذه�الرواية�ال�تحدد�تاريخا�وال�مكانا�لهذه�
لضـريحه��بلغت�درجة�التقـديس���شّريف.�وقدالعاء�عند�مرقده�مزارا�مباركا�يرجى�الد
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تشترط�علـى�الخصـوم�أداء����سطيف،�كانتأن�المحاكم�بمدينة��الرقود،بع�الس�وأضرحة
��.القسم�المطلوبة�عندها

�

��
��

		:ڤـجالزاوية	

سمى�سابقاً�بزاوية�قجال،�لها�أكثر�مـن�تسـعة���والتي�كانت�تُ�زاوية�ابن�حمادوش،
م�1817ه1233وقفية�في�الزاوية�تعود�لسنة�د�ذلك�وثيقة�وتؤكّ�اريخ�الهجري،قرون�بالتّ

جاء�فيها:�(حامله�السيد�محمد�الصحراوي�بيده�أراض�قطعت�له�مـن�أمـراء�القـرن����
د�التـي�تحـد15��الخامس�تمليكا،�وحبست�عليهم�حبسا�على�أعقابهم�وأعقاب�أعقـابهم.)��

ـ����القرن�الخامس�كتاريخ�لتخصيص�الس ��يدي�مسـعود�يد�محمد�الكبيـر،�أحـد�أحفـاد�س
زاويتـه���ه�خصتذكر�أنّو�بأراضي�محبوسة�عليه�من�قبل�سالطين�المحروسة�الجزائر�،

��.ببعض�األراضي
�أكيد�علـى��فيها�تجديد�الزاوية�،�لكن�يمكن�التّ�ليس�هناك�تاريخ�بعدد�الفترات�التي�تم

مصـادرة��و�ضـت�للهـدم،��كما�تعر�ضت�لإلهمال�،�والهجر�لعشرات�السنين،ها�تعرأنّ
يخ�أبـي��مثل�اغتيال�الشّ�تصفية�شيوخها،و�ووثائقها،�نهب�مكتباتها�،و�أوقافها،و�ها،أموال
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موقع�المسجد�الحـالي�هـو����خين�أنوفي�رواية�بعض�المؤر،�عبد�اهللا�محمد�بن�إدريس
بير�كـان��الصحابي�عبد�اهللا�بن�الز�في�رواية�أنو�باألساس�موقع�بناه�الفاتحون�األوائل،

ـ�بو�ترك�أثر�يده�على�الجدار�القبلي�للمسجد،و�شاركوا�في�بناء�المسجد،�نمم ي�هـذا��ق
��...األثر�قائما�الى�قدوم�سيدي�مسعود�الى�قجال

		ڤجال:تأسيس	الزاوية	

تأسيس�زاوية�ڤجال�كان�على�عهد�سيدي�مسـعود�المعاصـر�لعبيـدي�اهللا�����نإقيل�
المهدي�مؤسس�الدادس�الهجري�تم�تجديدها�على�يـد��ولة�الفاطمية.�وفي�أوائل�القرن�الس

أبي�عبد�اهللا�سيدي�محمد�حفيد�سيدي�مسعود�بعقد�موقع�من�قبل�العالمة�الفقيه�المـالكي��
��.هجرية�543/468سنتي�ذي�عاش�بين�البارز�أبي�بكر�محمد�المعروف�بابن�العربي�الّ

	صورة�للزاوية:
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��الملخص:

االسـتراتيجي�فـي���يعد�البحث�الطبونيمي�من�ضمن�التخصصـات�ذات�الطـابع���
الدراسات�التطبيقية،�تساعد�على�فهم�المجتمع�المراد�دراسته�في�نواحيه�المختلفة�وعليـه��

��ركزنا�في�هذه�الورقة�البحثية�على�أسماء�األماكن�المتواجدة�بوالية�عنابة.
��الكلمات�المفاتيح:

�البحث�الطبونيمي،�والية�عنابة،�الطابع�االستراتيجي.
Summary:�
Toponymic research is among the disciplines of a strategic nature in 

applied studies that help to understand the society to be studied from its 
various aspects, and therefore we focused in this research paper on the 
names of places located in the state of Annaba 

Key words 
Toponymic�research���Annaba�Province�����Strategic�character��������������������������

��مقدمة:
تعددت�االهتمامات�اللّغوية�عند�اللّغويين،�ومن�بين�هذه�االهتمامـات�البحـث�فـي����

والترجمـة���التراث�ومحاولة�فهمه�واستيعابه�واالستفادة�منه؛�وذلك�عن�طريق�التعريب
على�اعتبار�اللّغة�هي�الوعاء�األساسي�لكل�العلوم�ومن�هذه�العلوم:�علم�الطوبونيميـا�أو��
علم�المواقعية؛�الّذي�يدرس�أسماء�األماكن�من�حيث�صياغتها�ومعناها�وتصورها�فـي��
ملتقى�العلوم�اإلنسانية�(�التاريخ،�اللّغة�واآلداب،�علم�اآلثار...وغيرها)�وعلـوم�األرض��

جيولوجيا،�علم�المحيطات...�وغيرها)؛�إذ�تقـتحم�هـذه�العلـوم�تـدريجيا�حقـول������(�ال
��الطوبونيميا�لتوسيع�آفاقها�وتدعم�حركية�الكشف�عن�إمكاناتها�المتعددة.
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إن�أسماء�األماكن�هي�الّتي�تُعين�كل�مكون�جغرافي�من�مساحة�بلد�ما�أو�مدينـة�أو��
�ا�الشك�فيه�أنة،�وممجغرافي�رقعة���دة�الّتـي�تُحـدة�علم�يهتم�باألعالم�الجغرافيالمواقعي

المكان�من�خالل�عتبة�اللّغة�ومن�منطلق�يميز�كل�اسم�مكان�من�غيـره�فـي�رسـمه����
وصوته�وداللته،�األمر�الّذي�يستحضر�علومـا�مسـاعدة�مثـل�(التـاريخ�اللّسـانيات������

��الجغرافيا).
ـ� من�التخصصـات�ذات�الطـابع���ومن�هذا�المنطلق�يعد�البحث�الطوبونيمي�من�ض

اإلستراتيجي�في�الدراسات�التطبيقية؛�إذ�هي�مادة�أنثروبولوجية�وسوسيولوجية�ولسـانية��
فهي�توحي�بكثير�من�الدالالت�والمعاني�الّتي�تساعد�على�فهم�المجتمع�المراد�دراسـته��

��في�نواحيه�المختلفة:�التاريخية،�االجتماعية،�الثقافية...وغيرها.
��وعليه�تتنزل�هذه�الورقة�البحثية�لإلجابة�على�اإلشكالية�التالية:

إلى�أي�مدى�قد�تسهم�الدراسة�الطوبونيمية�في�كشف�خلفيات�ودواعي�تسـميات�� -�
�األماكن�بوالية�عنابة؟

�مفهوم�الطوبونيميا:�� -�1

والمشتقة�مـن����Toponymieالطوبونيميا�أو�المواقعية�أو�علم�أسماء�األماكن�،����
والّتي�تعني�االسم�وهـي�العلـم�����Onomaالّتي�تعني�المكان�و�Toposالكلمة�اليونانية�

فالمواقعيـة���)Toponymes)1أسماء�األماكن�و�المعروفة�بالطوبونيميات���الّذي�يدرس
علم�لساني�يهتم�بدراسة�معنى�وأصل�األماكن�والتطورات�الّتي�طرأت�على�هذا�االسـم��

ن،�فالعالقة�بين�االسم�والمكان؛�أي�الدال�والمدلول�تنقل�أحداثًا�فـي�الماضـي���عبر�الزم
،�يقول�ألبرت�دوزا:�"�المواقعية�تمكننا�مـن��)2(وتكشف�عن�عالقة�اإلنسان�بذلك�المكان

)�3(فهم�الروح�الشعبية،�ميولها�سواء�كان�أسطوريا�أم�حقيقيا،�والوسائل�الّتي�تعبـر�بهـا"��

يق�وثائق�فقط،�وإنَّما�تعد�من�األدوات�الكبرى�لحفظ�اللّغة�والتـاريخ��فهي�بذلك�ليست�تحق
والحضارة�ومن�خاللها�يتسنى�فهم�ما�قصده�المجتمـع�ونـتمكن�مـن�قـراءة�ثقافتـه������

��واهتماماته�وتطوراته�.
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فالدراسة�المواقعية�تهتم�بدراسة�أصل�المكان�وعالقته�باللّغة�الحالية�أو�اللّغات�األقدم�
كانت�سائدة؛�ألن�تسمية�األماكن�عبارة�عن�بحـث�وشـرح�لأللفـاظ�الطبيعيـة�����الّتي�

وعالقتها�مع�الكيان�اإلنساني�كما�تعكس�التسمية�بوصفها�منتوجـا�اجتماعيـا�لـبعض����
األبعاد�االجتماعية�الّتي�تحرك�حياة�المجتمع�حيث�تظهر�النماذج�التسموية�لكل�حضارة�

عية�تماما�كما�تجسد�أنماطها�الثقافية�وأعرافها�وطقوسـها��خصوصياتها�وقيمتها�االجتما
وتقاليدها�الّتي�تنفرد�بها�عن�غيرها،�فاألسماء�تعكس�صورة�الزمان�والمكان�والتكـوين��
االجتماعي�والثقافي�والمنظور�العقلي،�كما�تظهر�أسماء�األماكن�أبعاد�الثقافة�والحضارة�

��وتصبغها�بصبغتها�وتطبعها�بطابعها�.
غرض�من�الدراسة�المواقعية؛�هو�التعرف�على�أصل�تسمية�مكان�مـا،�وتكـون���وال

هذه�التسمية�مرتبطة�إما�بأسماء�الشعوب�والقبائل�وحتى�أولياء�اللّه�الصـالحين،�فهـي���
دراسة�السم�المكان�من�الناحية�التاريخية�أو�الجغرافية�أو�األنثروبولوجيـة�أو�الدينيـة���

��.�)4(العرقية
�علوم�الّتي�يعتمد�عليها�علم�الطوبونيميا:�����������������ال -�2

ال�يدرس�علم�المواقعية�أو�علم�الطوبونيميا�إالَّ�بوجود�أنظمة�ثالثة�ال�يمكن�فصـلها��
عنه�والّتي�تعتبر�مكملّة�له�كعلم�التاريخ،�الجغرافيا،�اللّسانيات؛�فهي�إثبات�للهوية�وسبيل�

اإلنساني�فـي�تجلياتـه�اللّغويـة�والسياسـية�����لفهم�العديد�من�الظواهر�وحفظ�الموروث�
��والحضارية.��

����التاريخ:-�2�-1
العالقة�بين�المواقعية�والتاريخ�عالقة�أكيدة،�فالتاريخ�هو�العلـم�الخـاص�بـالجهود����
اإلنسانية�أو�هو�حالة�تستهدف�اإلجابة�عن�األسئلة�الّتي�تتعلّـق�بجهـود�بشـرية�فـي�����

رة�الشعوب�وغزو�األقـاليم،�االسـتعمار،�االسـتقالل����الماضي.�وللمواقعية�عالقة�بهج
ومراحل�التعمير�وتحرك�السكان�وتنقّلهم�والتنوع�والتنظيم�وتطبيـق�القـوانين�الجديـدة����
عندما�نصادف�في�منطقة�ما�تنتمي�إلى�حيز�لغوي�أسماء�أماكن�تنتمي�إلى�لغات�أجنبية�

��)4(ئهافقد�يتطلب�هذا�بحثًا�تاريخيا�حتى�نحدد�أصلها�وانتما
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ومن�أمثلة�ذلك�أسماء�األماكن�في�الجزائر�ترتبط�ارتباطًا�وثيقًا�بالحقبات�التاريخيـة��
الّتي�مرت�بها�الجزائر�منذ�نشأتها،�وعبر�مراحل�تاريخها،�من�خالل�أسـماء�للمنـاطق���
الّتي�عمروا�بها؛�ولهذا�الطبونيميا�في�الجزائر�تتميز�بعدم�االستقرار�فقد�يحمل�المكـان��

��)5(الواحد�عدة�تسميات�مختلفة�ناتجة�عن�االستعمار�والتحرر�منه

��الجغرافيا:�2�-2

تحاول�الجغرافيا�شرح�ما�يربط�اإلنسان�بوسطه،�وهذا�ما�يسمى�ب�"حب�المكـان"��
وهذا�الشعور�الّذي�يحسه�الشخص�تجاه�مكان�عيشه،�األمر�الّذي�يجعل�من�كل�مكـان��

��نقطة�مميزة�وفريدة.
عريف�بعلم�الجغرافيا�عند�حاجي�خليفة�في�كتابه�"�كشف�الظنون"�فهـو��وإذا�أردنا�الت

"�كلمة�يونانية�بمعنى�صورة�األرض،�ويقال�جغراويا�بالواو�على�األصل�وهـو�علـم���
يتعرف�منه�أحوال�األقاليم�السبعة�الواقعة�فيها�وأطولها�وعدد�مدنها�وجبالها�وبراريهـا��

��)6(ربع�كذا�في�مفتاح�السعادة"وبحارها�وأنهارها�إلى�غير�ذلك�من�أحوال�ال

أوضح�أن�فائدة�هذا�العلم�هو�إلمام�الشخص�العادي�بكافة�المعلومات�عـن�األقطـار���
الموجودة�في�العالم�وهو�جالس�في�أركان�بيئته�في�سكون�وراحة،�مثل�أكبر�رحالة�في�

��).7(العالم�الّذين�جابوا�البلدان،�وقضوا�معظم�حياتهم�في�التجول�في�األمصار�واألقطار

��اللّسانيات:�2�-3

تعد�اللّسانيات�العلم�األساسي�الّذي�يستند�إليه�علم�الطبونيميا،�فأسماء�األمـاكن�هـي���
��عناصر�من�اللّغة�ال�تولد�تلقائيا�بل�هي�مختارة�من�الخزان�المعجمي�للُّغة.

وهناك�من�التسميات�ما�يسهل�فهمها�بدراسة�اللّهجة�حيث�نشأت�التسمية،�ومنها�مـا��
همها�فقد�تكون�اقتبست�من�العصور�القديمة�أو�ناتجة�عن�حدث�ما�أو�عن�مصادفة�ال�نف

؛�حيث�يعود�الـدرس�اللّسـاني�األقـدم�توثيقـا؛�وذلـك������)8(لم�نعد�قادرين�على�تحديدها
للمحافظة�على�النصوص�المتمثلة�في�كتاب�الفيدا�المقدسة�وحماية�اللّغة�السنسكريتية�من�

وص�الّتي�تناقلها�الناس�بطريقة�شفوية�قـد�انحـدرت�مـن����التحريف�علما�أن�هذه�النص
ق.�ثم�طرأت�عليها�عدة�تغييرات�عبر�عصـور�متتاليـة���1200المرحلة�الفيقية�حوالي�
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أدت�إلى�بروز�لهجات�تختلف�عن�اللّغة�األولى�ما�دفع�النحاة�الهنود�إلى�دراسـة�اللّغـة���
مـن�الفهـم�والنطـق����بشكل�عام،�واألصوات�بشكل�خاص�لتمكين�أهل�هـذه�العقيـدة���

��الصحيحين�للكتب�المقدسة�في�الطقوس�والشعائر.
في�حين�يرى�الباحثون�أن�أشهر�بحث�في�الدراسات�اللّغوية�الهندية�القديمة�كان�من�

)،�الّذي�قام�بتحليل�كل�مظاهر�اللّغة�السنسـكريتية��paniniإنجاز�العالمة�الهندي�بانني�(
��).9(وتقنينها

اللّسانيات�العلم�األساسي�الّذي�يقوم�عليه�علـم�الطبونيميـا،�فاللّسـانيات����إذن،�تعتبر�
تسمح�لدارس�الطبونيميا�بالرجوع�إلى�الكتابات�القديمة�ومعرفة�اشتقاق�بعض�الكلمـات��
خصوصا�حينما�يتعلق�األمر�بأصول�جذرية�مثل:�بعض�مفردات�اللّغـة�البربريـة�أو���

��)10(العربية

���أصناف�الطبونيميا: -�3
في�علم�المواقعية�تُصنف�أسماء�األماكن�إلى�عدة�أصناف�فهي�تختلف�مـن�نـوع���

��آلخر�ويمكن�حصر�الرئيسية�فيما�يلي:
��:��Hydronymeالهيدرونيم��3�-1

الّتي�تعني�االسم�ويطلـق�هـذا����onymeوتعني�الماء،�و���hydroوهو�مركب�من�
����)11(ين،�بئر،�واد،�منبع�.....اللّفظ�على�أسماء�األماكن�الّتي�لها�عالقة�بالماء�مثل:�ع

����:horonymeأورونيم��3�-2

يختص�هذا�التصنيف�بدراسة�األماكن�الّتي�لها�عالقـة�بالتضـاريس�مثـل:�جبـل�����
��)12(هضبة،�تل....

��:Odonymeاألودونيم��3�-3

��)13(ويختص�بدراسة�أسماء�الطرقات�والشوارع�والدروب

��:hagiotoponymeاألجيوتوبونيم��3�-4
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��األماكن�الّتي�لها�عالقة�باألولياء�الصالحين�والقديسينويختص�بأسماء�

��:�Ethnonymeاإلثنونيم�3�-5

وهي�تسمية�أسماء�األعالم�الّتي�تخص�العرق�كأسماء�القبائل،�إضافة�إلـى�أسـماء���
��األماكن�الّتي�لها�عالقة�بالنبات�والحيوان�فتدخل�تحت�صنف�المواقعية�الجزئية��

�الطبونيميا�والبحث�التاريخي: -�4

إن�دواعي�البحث�في�العالقة�بين�الطبونيميا�والتاريخ�ومنه�البحث�التـاريخي،�هـي���
علم�اإلجمال�محاولة�تريد�أن�تعرض�ألهمية�أداة�البحث�فـي�قيمـة�أسـماء�األمـاكن�����
وعالقتها�بالبحث�التاريخي�عبر�اإلجابة�عن�أسئلة�لها�قيمتها�في�البحث،�أسئلة�تسـاعد��

المجال�اعتمادا�على�اسمه�أوالً�فهـل�يمكـن�اعتبـار����على�إبداء�مالحظات�عن�تاريخ�
الطبونيميا�آلية�من�آليات�البحث�التاريخي،�بمقدورها�أن�تسهم�في�تجديده،�أم�أن�األمـر��

��ال�يعدو�أن�يكون�عبارة�عن�محاولة�يائسة؟��

إن�محاولة�اإللمام�بطبيعة�العالقة�القائمة�بين�البحث�التـاريخي�والطبونيميـا�هـي����
ث�في�الصلة�القائمة�والجسور�الممتدة�بين�الطبونيميا�والبحث�فـي�التـاريخ���محاولة�تبح

انطالقا�من�البحث�في�الكيفية�الّتي�يمكن�للبحث�التاريخي�وهو�يعتمد�األداة�الطبونيميـة��
أن�يؤسس�بها�تلك�العالقة�وأن�يكشف�عن�بعض�الجوانب�من�ذاكرة�المكان�انطالقا�من�

ناء�ذاكرة�المكان�بإضاءة�مكتسحة�رامية�للتعريف�بأسماء�اسمه،�إنَّها�خطوة�نحو�إعادة�ب
األماكن�خطوة�لن�تتحقّق�إالَّ�باالستناد�على�منهج�علمي�صارم�يقوم�على�الدقة�وتوثيـق��
المعلومة�والرواية�والحفر�في�عمق�النّص�المصدري،�عبر�خطوات�علميـة�واضـحة���

ثل�مظهرا�من�مظاهر�الـوعي��وتحليل�المركز�الساعي�إلى�البناء�النظري�عبر�نماذج�تم
��المكان�وذاكرته.

لقد�تأكّد�من�خالل�بعض�األبحاث�المنجزة�في�الطبونيميا�أن�لهذه�اآليـة�حضـورا����
وصلة�بل�ونتائج�مشتركة�مع�أغلب�الحقول�المعرفية�الّتي�منها�التاريخ؛�ذلك�بأن�البحث�
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قد�أعلن�من�عدم�اسـتثنائية��في�التاريخ�أثناء�استرشاده�بنتائج�التحري�الطبونيمي،�يكون�
العالقة�بين�الطبونيميا�والبحث�التاريخي�من�جهة�كما�يكون�قد�جدد�في�المناقشـة�فـي���
بعض�المسلّمات�الّتي�يلزم�أن�يكون�فيها�النقاش�مستمرا�إذ�ليس�ثمة�موضوعية�كاملـة��

تبـه�لـذلك���في�كتابة�التاريخ�نظرا�لكون�البحث�التاريخي�الجيد،�البد�أن�يحمل�ذاتية�كا
��).14(�كان�البحث�التاريخي�بحث�في�الفاعلية�المنتجة�للمعرفة�القابلة�للتداول

��مجال�الدراسة�(مدينة�عنابة):

�تاريخ�وجغرافية�وتسمية�مدينة�عنابة: -�1

تقع�مدينة�عنابة�في�الجهة�الشمالية�الشرقية�لدولة�الجزائر،�وبالتّحديد�على�سـاحل����
��البحر�األبيض�المتوسط.

تم�تأسيس�مدينة�عنابة�من�قبل�الفنيقيين�باعتبارها�إحدى�المدن�الفينيقيـة،�وحـدث�����
ذلك�في�مطلع�القرن�الثاني�عشر�قبل�الميالد،�وفيما�بعد�أسست�من�قبل�مجموعة�مـن��
المستعمرين�الّذين�يعودون�لمدينة�صور�اللّبنانية،�وأطلقوا�عليها�اسم�هيبون،�باإلضـافة��

مرة�مهمة�من�المستعمرات�التابعة�لهم،�وبعد�فترة�من�الزمن�أطلـق��إلى�اعتمادها�كمستع
��عليها�الرومان�اسم�هيبوريجيوس.

�أهم�المعالم�األثرية�لمدينة�عنابة: -�2

تعد�مدينة�عنابة�من�بين�المدن�الجزائرية�الّتي�تنام�على�تراث�مـادي�والمـادي�����
��هائل�يعبر�عن�عراقتها�وتعاقب�الحضارات�عليها�حيث�نجد:

�مسجد�سيدي�بومروان:  -��أ

��
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��
ويعد�هذا�المسجد�من�أهم�وأقدم�المعالم�األثرية�لهذه�الوالية،�وتم�بناؤه�فـي�القـرن���
الحادي�عشر�قبل�الميالد؛�حيث�بني�بأعمدة�تعود�لآلثار�الرومانيـة�القديمـة�المتميـزة����

كريمة�في��وأشرف�على�بنائه�المهندس�األندلسي�أبو�ليث�البوني،�الّذي�ينحدر�من�عائلة
م�1832دار�النيار"،�وقد�حول�هذا�المسجد�خالل�فترة�االستعمار�سنة�«عنابة�تعرف�ب�

إلى�مستشفى�عسكري،�ويحمل�المسجد�ضريح�اإلمام�أبو�مروان�الشـريف،�ليتحـول���
��جزء�منه�إلى�مدرسة�لتعليم�القرآن�والجهة�المتبقية�إلى�مسجد�للمصلّين.
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مسجد�سيدي�بومروان�معلم�تشتهر�به�عنابة،�أخذ�تصـميمه�المعمـاري�مـن��������
الزخرفة�التركية،�أما�المئذنة�المربعة�وأحادية�الشرفة�فقد�استمدت�من�الطراز�األندلسي�
لمسجد�قرطبة،�أما�الصومعة�فقد�شيدت�بالزاوية�الشمالية�الغربية�من�الصـحن،�حيـث���

ريف�أين�دفن�بالقرب�منه�السلطان�الحفصي�أبو�زكريـاء��يوجد�ضريح�أبي�مروان�الش
م�قبل�نقل�رفاته�نواحي�قسنطينة،�أما�نمطها�الهرمي�فهو�نفس�1249ه�647األول�سنة�

نمط�صومعة�أول�مسجد�بالقيروان�وكل�سواري�المسجد�وتيجانها�مجلوبة�مـن�موقـع���
��"هيبون".

��متحف�هيبون:-�ب

��

��
��
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يحتوي�المتحف�األثري�هيبون�آثارا�تعود�إلى�العصـور�القديمـة�منهـا�العصـر�����
الروماني�النوميدي�والبونيقي�واإلسالمي�إذ�يضم�مجموعة�من�التماثيل�واألواني�وقطع�

��الحلي�واألسلحة�وقاعة�الفسيفساء.��
�مواقع�أثرية�ومعالم�مصنَّفة�فيعد10�معلم�أثري�من�بينها��200يتوفر�على�أكثر�من�

من�أشهر�ما�تتميز�به�بونة�من�آثار�ويتوفر�هذا�الموقع�على�حمامات�رومانية�تعـرف��
باسم�حمامات�الشمال�لتموقعها�في�الحي�الشمالي�للمدينة�والّتي�تعتبر�من�أكبـر�األبنيـة���

م�عرضا�تحتـوي�علـى�مسـبح�كبيـر�����60م�75األثرية�القديمة�وأجملها�ويبلغ�طولها�
م�30باردة�المعروفة�ب"فريجيـداريوم"،�الّتـي�يبلـغ�طولهـا�����مكشوف�وقاعة�المياه�ال

م�وزودت�الصالة�من�الداخل�بثالث�حنفيات�في�الزوايا�حيث�تحتضن�كل�15وعرضها�
حنفية�حوضا�للمياه�كمغطس�كما�تتوفر�الصالة�على�العديد�من�التماثيل�منهـا�تمثـال�"���

ـ����� ــب�تمثـ ــى�جان ــا"�إل ــت"�و"منرف ــالق�و"أفرودي ــكوالبيوس"�العم الي�اس
"هيراقليوس"و"ديونيسوس"،�وتعتبر�القاعة�من�أجمل�صاالت�العـروض�للشخصـيات���
المتنوعة�كما�تتوفر�على�الكتابات�التذكارية�المتنوعة�والّتـي�تتحـدث�عـن�تـواريخ�����

��وشخصيات�هامة�مثل�الفيلسوفين�"سكوالبوس"�و"فرونتون"�.
�تربع�على�مساحة�تقدر�بكما�يتوفر�الموقع�أيضا�على�المسرح�الروماني،�والّذي�ي

هكتار�إلى�جانب�"�الفوروم�الروماني"�والّذي�يظهر�علـى�شـكل�سـاحة�رباعيـة�����28
مستطيلة�ومكشوفة�ومحاطة�بأروقة�معمدة�في�موقع�يتوسط�مدينة�عنابة�عمرانيا�بشـكل��
تقريبي�تحيط�به�األبنية�العامة�واألكثر�رونقًا�في�المدينة�والشبيهة�بالعديـد�مـن�المـدن����

��ثرية�بسوريا.األ
��
��
��
��
��
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����المدينة�القديمة�"بالص�دارم":-�ج�
��

��
��

سنة،�والّتي�أنشأت�على�أنقاض�2000تأسست�مدينة�بالص�دارم�الّتي�يفوق�عمرها�
����مدينة�هيبون�بعد�الفيضان�الّذي�اجتاح�الوادي�المحاذي�لكنيسة�اللة�بونـة،�حيـث�فـر

الجديدة�الّتي�حولهـا�االحـتالل���سكان�عنابة�األصليون�إلى�"بالص�دارم"؛�وهي�المدينة�
الفرنسي�إلى�مكان�لتجميع�األسلحة�ليطلق�عليها�هذا�االسم�"بالص�دارم"،�وبقي�لصـيقًا��
بها�إلى�يومنا�هذا،�المدينة�الّتي�حوت�السالح�حوت�أيضا�شوارع�وأزقة�ضـيقة�سـمية���
بأسماء�أضرحة�على�غرار�حومة�سيدي�بلعيد�المتواجد�اليوم�بنهج�جعطوط،�وضـريح��
أخيه�سيدي�عبد�القادر�بنهج�كسيرات�الّلذين�يعودان�آلخر�القرن�العاشر�والحادي�عشـر��

��الهجريين،�وكذا�المصلى�المشيد�تكريما�للشيخ�سيدي�يخلف.
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��������كما�عرفت�إقامات�كبيرة�وبعمران�مميز�منها�"دار�بنقي"،�"دار�سـالمي�لعوابديـة"��
"�دار�خوجة"،�دار�الباشا"،�"�دار�السرايا"�...�وتشكل�األضرحة�أهمية�بالغة�لدى�سـكان��

��بالص�دارم�وعددها�سبعة�منها:�سبعة�رقود،�سيدي�بومروان�الشريف،�وسيدي�بلعيد.��
��كنيسة�القديس�أوغستين�"اللة�بونة":�-�د

��

��
ـ� ن�أسـقفية��تم�تشييد�كنيسة�القديس�أغوستين�من�طرف�المهندس�جوزاف�بونيي�م

أفينيون�لتمثيل�التركيبية�الّتي�كان�يحبها�أغوستين�في�منتصف�الطريـق�بـين�رومـا����
��وبيزنطا�والجزائر.��

الفضل�يعود�لألسقف�دوبيش�الّذي�اقترح�فكرة�بناء�كنيسـة�تجمـع�بـين�المعمـار�����
األوروبي�والمغاربي�للتدليل�على�اإلشعاع�الّذي�كانت�تعيشه�مدينة�عنابـة�فـي�عهـد����

��أغوستين.�القديس
الكاردينال�الفيجري�هو�من�أطلق�أعمال�بناء�البازليك�تحت�إشراف�المهندس�بونيه�
الّذي�رافق�وضع�أساسات�المشروع�وعرف�كيفية�بناء�الكنيسة�ضمن�بيئتهـا�الطبيعيـة���
في�الجمع�بين�العديد�من�األساليب،�يعانق�النور�البناء�في�رمزيـة�واضـحة�ودالالت���
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أغوسطين�رجل�الحوار�الفيلسوف�والباحث�عن�الحقيقة�نـور�بهـيج����معمارية�على�فكر
ومهيب�يخترق�الزجاج�في�كل�االتجاهات،�أقواس�تشبه�في�استدارتها�البيوت�العربيـة��
العتيقة�في�األندلس�والمغرب�العربي�أو�في�الشام�ومن�داخل�صـدر�الكنيسـة�يتركـز����

تنفـتح�باتسـاع�أمـام�وصـول������النور�على�المذبح�الرئيسي�حتى�يخبو�تحت�الكتة�الّتي
م�هـي�فـي�عهـد����1914م�ومنذ�عام�1900الضوء�إلى�البحر،�ورسمت�الكنيسة�سنة�

الرهبنة�األغسطينية�تحكي�الرسومات�على�الزجاج�حياة�أغوستين�فـي�كنـف�الديانـة����
��المسيحية،�والكنيسة�بعنابة�وبعيون�زوارها�شهادة�معمارية�على�مروره�بهذه�األرض�.

��دي�ابراهيم�بن�تومي:زاوية�سي�-�ه

��

��
��

���ة�بأمر�من�علي�باي�حاكم�تونس،�وقد�أخذ�بناؤها�شكل�قبـة�وتعـدبنيت�هذه�الزاوي
من�بين�أهم�المعالم�األثرية�الدينية�بالوالية،�بنيت�تكريما�للشيخ�ابراهيم�بن�تومي،�وهـو��
أشهر�أقطاب�الطرق�الصوفية�بعنابة،�ويتواجد�ضريحه�داخلها،�وتعلو�مدخل�القبة�آيات�

��شيخ��نقشت�تكريما�لل
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وقد�كانت�هذه�الزاوية�في�القديم�ملجأ�للمريدين�مـن�الصـوفية�ولعـابري�السـبيل�����
��ولطالب�العلم.��

��الخاتمة:
��ختاما�لهذا�الموضوع�الدراسة�المواقعية�لوالية�عنابة�نستنتج�النقاط�التالية:

�اعتبار�المواقعية�علما�يتمتع�بمنظومة�من�المفردات�تميزها�عن�باقي�العلوم -�1
�يجب�االهتمام�بما�بقي�من�آثار�المتواجدة�في�المنطقة�ألنها�في�طريق�االندثار�� -�2
إن�تعاقب�مختلف�الحضارات�ولد�أسماء�لألماكن�أصبحت�شاهدة�على�اللّغـة�� -�3

�الّتي�سادت�آنذاك�المنطقة.
��
��

������

��
��
��
���

����
��
��
��
��
��
��
��
��
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��ملخص:��

يعد�علم�طوبونيميا�من�العلوم�التي�فتحت�لنا�مجاال�كبيرا�في�دراسة�األسماء�خاصة�
المواقع�فتاريخ�المدن�يحتاج�لمرجعية�تمكننا�من�معرفـة�تاريخهـا�الماضـي�وأبـرز�����
التغيرات�التي�مرت�بها�ففي�حديثنا�عن�المغرب�الحظنا�توافد�الحضـارات�المختلفـة���

ذا�ما�جعلها�تشهد�تحوال�اسميا�خاصة�مع�قدوم�العرب�الفاتحين�ونحن�فـي�دراسـتنا���وه
البد�علينا�من�إسقاط�الضوء�على�هذه�المراحل�وعرضها�على�الواقـع�حتـى�يتسـنى����

��للباحث�إدراك�التغير�الذي�عرفته�المدن.
واد��عند�دراسة�أسماء�المدن�الحظنا�أن�تسميتها�القديمة�لها�عدة�مراجع�إما�لقبيلة�أو

أو�نهر�بالمدينة�أو�لشخصية�معروفة�تنسب�تسميتها�في�حين�المدن�التي�شهدت�توافـد��
حضاريا�بيزنطيا�منها�ما�عربه�والفاتحون�ومنها�من�بقي�على�حاله�مع�بعض�تحريـف��

��وهذا�ما�يفصل�فيه�علم�طوبونيميا�المواقعية�للمدن�وأسمائها.
األسـماء���،�الهيـدرونيم��،�األورونـيم��،�تعريـب��،�طوبونيميا�الكلمات�المفتاحية:

��.الجغرافية
Summary:�

Toponemia�is�one�of�the�sciences�that�opened�up�a�large�field�
for�us�in�the�study�of�names,�especially�sites.�The�history�of�cities�
needs�a�reference�that�enables�us�to�know�their�past�history�and�
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the� most� prominent� changes� they� have� undergone.� In� our�
conversation� about� Morocco,� we� noticed� the� influx� of� different�
civilizations,� and� this� is� what� made� them� witness� a� nominal�
transformation,� especially� with� the� arrival� of� the� Arabs.� The�
conquerors�and�we�in�our�study�must�shed�light�on�these�stages�
and�present�them�to�reality�so�that�the�researcher�can�realize�the�
change�that�cities�have�known.�
������When� studying� the� names� of� cities,� we� noticed� that� their�

old� name� has� several� references,� either� tribal,� valley,� river,� or� a�
well-known�personality�attributed�to�its�name,�while�the�cities�that�
witnessed� Byzantine� civilization� influx� of� them� were� what� the�
conquerors�had�Arabized�and�some�of� them� remained� the� same�
with� some� distortion� and� this� is� what� separates� the� locational�
Toponemic�science�of�cities.�
Key�words:��
Toponemia.Localization.Euronim.Hydronim.Geographical�

names.�
��توطئة:

عرفت�مقاطعة�البيزنطية�أسماء�لمواقع�مختلفة�فمنهـا�الالتينـي���قبل�الفتح�اإلسالمي�
لغـوي��لله�مدلوله��امعين�اومنها�النوميدي�ومنها�اللوبي�المحلي�علما�أن�لكل�منطقة�اسم
�العديـد�مـن�المنـاطق����1وبدخول�الفاتحين�العرب�ونشرهم�لإلسالم�تم�تمصير�وتعريب

ضع�بصمته�مما�أدى�في�النهاية�إلى�لتشهد�تغير�الطوبونيمي�يكون�فيه�اللّسان�العربي�و
تعريب�مناطق�وتغير�في�أسمائها�وإبقاء�مناطق�أخرى�على�حالها؛�كما�كـان�للزحـف���

يعد�البحث�في�أسماء�المواقع�الجغرافية�مهم�للغاية�خاصـة���،�الهاللي�دور�في�التعريب
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الرجوع�إلى�"الجذر"�ألنه�هو�العنصر�الرئيسي�الغير�قابل�لالختـزال�والـذي�يسـمح����
تجميع�عدة�تكوينات�ألسماء�ألجل�الوصول�إلى�أصل�التسمية�ومن�الصـعوبات�التـي���ب

تواجه�الباحثين�وجود�عقبات�تقف�أمام�بعض�المحاوالت�كإعادة�بناء�وتحقيق�في�أسماء�
أسماء�األماكن�عبارة�عن�كلمات�وبالتـالي�حقـائق���ف�،�2األماكن�في�الرجوع�إلى�أصلها

األشخاص�من�الطبيعة�األكثر�تنوعا�وقد�تشير�أيضـا��لكنها�تشير�إلى�األشياء�أو�؛�خطية
��.3إلى�أسماء�النباتات�والحيوانات�واألشكال�الطبوغرافية�أو�الحقائق�المناخية

دراسة�أسماء�المواقع�الجغرافية�مساعدة�ومهمة�لعلم�اآلثار�فالعديد�من�األسـماء���تعد
سواء�في�عصور�مـا����،الجغرافية�لها�دالالت�واضحة�على�المواقع�األثرية�والمنطقية�
وهذا�شيء�يعتـرف�بـه����،�قبل�التاريخ�أو�في�العصر�القديم�أو�في�العصور�الوسطى�

من�الواضح�أن�دراسة�أسماء�المواقع�الجغرافية�،�4علماء�اآلثار�وعصور�ما�قبل�التاريخ
على�الرغم�من�تعقيدها�وعالقاتها�مع�التخصصـات�األخـرى��تشـكل�فصـالً�فـي������

وعليه�سنحاول�في�هذا�المبحث�التعمق�في�التحوالت�الطوبونيميـة�التـي����،�5اللغويات
مرت�بها�مدن�الساحل�بالمغرب�األوسط�من�قبل�الفتح�اإلسالمي�إلـى�غايـة�القـرن����

��.��م�بداية12/ه6
��_تعريف�علم�طوبونيميا:1

باألصـل�اللغـوي����تهـتم��التـي�يعد�علم�طوبونيميا�من�العلوم�الجغرافية�الخاصـة��
بدراسة�كـل�المنطقـة����ىألسماء�األماكن�والمناطق�الجغرافية�حيث�يعن�6االنتروبولوجي

من�مناطق�العالم�بدراسة�أسمائها�وأماكنها�ومراحل�التي�مرت�بها�خاصـة�التغيـرات���
مدن�الساحلية�الوبعد�ظهور�تسميات�مختلفة�لمواقع�جديدة�ب�،�التي�شهدتها�عبر�العصور

العربي�اإلسـالمي��الفتح�البيزنطي�وللمغرب�األوسط�على�غرار�القطيعة�بين�الماضي�
لزحف�الهاللي�دور�في�تعريب�المنـاطق��لكما�كان�،�ظهرت�مدن�واختفت�مدن�أخرى�

)�الـذي�يبحـث���Charles�Rostaingشارل�روستانغ�(وفي�دراسات�لخاصة�اجتماعيا�
و�يدرس�التحوالت�والتطـورات�التـي����المدن�والقرى�في�معنى�وأصل�أسماء�األماكن

��.7إلى�الجبال�واألنهار�ويسمى�كذلك�األورونيميا�والهيدرونيمياإضافة�مرت�بها�
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طوبونيميا�بالمواقعية�أو�األماكنية�وأيضا�تعـرف�بعلـم�أعـالم�����هاوهناك�من�يسمي
)�وتعنـي�المكـان���Toposوهي�مصطلح�من�أصل�إغريقي�مركب�من�(�،�8الجغرافية

رع�مـن�فـروع���تأصيل�أسماء�األماكن�وهو�فب)�اسم�المكان�فهو�علم�يقوم�Onumaو(
كما�أنها�تندرج�فـي�علـم����،�9األنوماستيكية�التي�تلعب�دورا�في�دراسة�أسماء�األعالم

وهناك�من�يصـنفها�ضـمن�العلـوم�����،�10ويحدد�عالقتها�األلفاظاللسانيات�الذي�يشرح�
تختص�بالبحث�والوصف�والشرح�المعاني�خاصة�أسماء�الينـابيع�األنهـار�والجبـال����

أما�البار�دوزا�يشير�إلى�أن�طوبونيميا�علـم�يـدرس�جـل�����11والقرى�والمدن�والبلدان
كما�أن�طوبونيميا�تحيل�إلـى���12األصناف�من�المدن�والقرى�والبلدان�واألنهار�والجبال

أسماء�الحيوانات�والنباتات�وحتى�األماكن�بصفة�عامة�أما�طبيعـة�والمنـاخ�واألرض���
��.تأخذ�شكل�طبوغرافيا

����_أصنافه:

�Lesاألسماء�الجغرافية�الكبرى macro-� toponymesأسماء�المـدن�والقـرى����:
��والتكتالت

���Les�micro-toponymesاألسماء�الجغرافية�الدقيقة�-�
:�أسماء�الجداول�والينابيع�والنـافورات���Les�hydronymesاالختصارات�المائية�-�

��إلخ.�،�والبحيرات�
��:�أسماء�الجبال�Les�oronymesاألوريون�-�
��إلخ.�،�أسماء�السهول�والتالل�والوديان��-�
��.نقاط�الساحل�البحري�-�
ال�تقف�الطوبونيميا�كعلـم�مخـتص����13أسماء�األماكن�المشوشة�مع�اسم�مستعار�-�

على�المواقع�الكبرى�والصغرى�بل�هي�مرتبطة�باإلنسان�حيث�تكشف�عالقته�بالمكـان��
إضافة�إلى�اسم�الحيوان�والنبات�والتضاريس�والماء�والمناخ�وحتى�القبائل�فهي�أصناف�

�وسنذكرها�كاآلتي:14مختلفة�
��
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��المصدر��تعريفه��التصنيف

��
��
��
��
��
��
��
��
��

�1_الهيـــدرونيم

2Hydronyme:��

��

يطلق�على�أسماء�األماكن�المرتبطة�بالمـاء��
االختصـارات��المنبـع..)�أو���،�بئر�،�(عين

ــة ��Lesالمائي hydronymesــماء� :�أس
�3الجداول�والينابيع�والنافورات�والبحيـرات�

��4أو�الشبكات�المائية
ويمكن�إضـافة�أصـناف�أخـرى�تابعـة�����

�،�الحوض�،�السبخة�،�للهيدرونيم�مثل:�الشط
�،�تالـة��،�الحاسي�،�الداية�،�العقلة�،�الفيض
��.5الوادي

الهيـدرونيم���Ahmed�CHIKHIبينما�يرى�
هنـاك���6دراسة�متعلقة�باألنهـار�واألوديـة��

تسميات�متعلقة�بالهيـدرونيم�نـذكر�منهـا����
�الـوادي(�Maالما( (Oued�)العـين� (Aïn�(

ــر( ــر(Ancerالعنصــ )�Bïr)�البئــ
��.Ogla/Oglet(7)�العلقة(Hasiالحاسي(
��

(1) �« Hydronyme :� �
Nom� propre�
attribué� à� un� lieu�
caractérisé� par� la�
presence�
permanente� ou�
temporaire�
d'eau»Naftali�
Kadmon,� «�
Glossaire� de� la�
Terminologie�
Toponymique� »,�
la�Commission�de�
toponymie� de� –�
-l’Institut�
Géographique�
National� de�
France� et� par� la�
Commission� de�
toponymie� du�
Québec,� Paris�
et� Québec,�
Décembre� 1997,�
p15.(2)� «� Les�
hydronymes� :�
noms� de� cours�
d'eau,� sources,�
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fontaines,� lacs�etc�
».� Benkada,� op.�
cit.,� p.�
162.(3)Saddek�
Benkada,� op.� cit,�
p161.�

ــن��(4)� ــد�حس ��محم
ــة� ــة�التاريخي الجغرافي
�القـرن��� �مـن الفريقية
�األول�إلى�القرن�التاسع
ــدة�� ــب�الجدي دار�الكت

� �المتحدة �1ط، �ليبيـا��،
��.10ص،�2004

)5( � Brahim� Atoui,�
op.�cit,�p.�85-93.�
)6( Ahmed�CHIKHI�

and� Neila�
CHIKHI.� La�
Toponymie� en�
Algérie.� Knowing�
to� manage� the�
territory,� protect�
the� environment,�
evaluate� the�
cultural�heritage�
Rome,� Italy,�6-10�
May�2012.P3.�
)7( Arthur�
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.Pellegrin,� Essai�
sur� les� noms� des�
lieux� D’Algérie� et�
de� Tunisie�
(Etymologie,�
Signification),�
Edition�S.�A.�P.�I,�
Tunis,� 1949,PP�
151.154.�

��
��
��
��

_�األورونــيم�

Oronyme�:��

��

�هي�االسـم�الـدال�علـى���� األورونيميا
�1تضاريس�سطح�األرض�من�الجبل�والتـل�

كما�أنها�تختص�بأسماء�األماكن�التـي�لهـا���
إضـافة�إلـى�الجبـال�����2عالقة�بتضاريس
وفي�إشـارة�إلبـراهيم����3والهضاب�والتالل

ذراع�)�Kaf(عطوي�أن�األورينيم�هي�كاف�
)Draa(رأس�)Ras(4.��

��

(1)Tilmatine�
Mohand,��
«Toponymie� et�
aménagement�
linguistique� :� vers�
une� terminologie�
amazighe,� Acte�
du� colloque�
international�
aménagement�
linguistique�:�bilan�
et� perspectives�
12-13�et�14�mars�
2012»,�Revue�Iles�
D� Imesli,� Univ-
Tizi� Ouzou,�
Algérie,� 4� (2012),�
p101.�
(2)� Brahim� Atoui,�
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op.�cit,�p�96.�
(3)Saddek�
Benkada,� op.� cit,�
p163.�
)4( Brahim� Atoui,�

op.�cit,�p109.�
��
��
��
��
��
��
��
��

ــونيم� _�اإلثنـ

Ethnonyme�:��

��1تختص�باألعراق
��Clan�3أو�العشيرة�2أو�القبيلة

ويــدرس�أســماء�القبائــل�مثــل�:����
Mettusa,Sedrata,Mzata4�،ــة�� ونتيج

النتشار�لغة�السيف�والغلبة�بسبب�تـوطين��
الهالليين�أدى�ذلك�لظهور�بعض�األصناف�
��والنماذج�لنوع�من�أسماء�األماكن�كـاألوالد�

أحيــاء�ممــا�أدى�إلــى�تســلط��،�وطــن
��5الطوبونيميات�القبيلة�على�عدة�أماكن

إلى�هذه�النماذج�هنـاك�نمـاذج����ةوباإلضاف
�Ouled(6(أخرى�نـذكرها�وهـي�:�ولـد����

��Beni(9(بنـي��،��8)Ben(بن�،��7)Bou(بو
��.Ait(11(آيت�،�10)Ahl(أهل

��

ــاعد(1) ــة�س ��خديج
ــا� الطوبونيميــــ
ــة�أســماء� األمايزيغي
�األوراس� �من �وأماكن
ــزار ــر�آن �دار�النش

ــكرة ��م�2017،�بسـ
��.06ص
ــن�(2) ــد�حس �محم

ــابق ــع�سـ ��مرجـ
��.11ص

(3)Brahim� Atoui,�
op,cit,�p.�116.��

ــاعد4( ــة�س ��)خديج
ــابق ــع�سـ ��مرجـ

��.06ص
ــارة�5( ــالوة�عم )ع

التحــوالت�المجاليــة�
ــة ��والطوبونيميـــ
التحــوالت�المجاليــة�
�الزاب�من�الفتح� لبالد
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اإلسالمي�إلى�نهايـة��
ــامن� ــرن�الثـ القـ
الهجري/�الرابع�عشر�

�ميالدي �تراث�، مجلة
�العـدد�األول�،�الزيبان

ــكرة �م2016،�بسـ
��.20ص

Ouled)6بالمعنى�� :(
�األكثر�عددا� االبن�هم

جغرافية�من�األسماء�ال
التــي�تــم�تحديــدها�

� �أي �3383ودراستها
�Brahimمرة�أنظر:�

Atoui,�Ibidem,�p.�
116.��
Bou)7بو�حرفيا�� :� (

تعني�األب�في�اللغـة��
�أب� �الفصحى العربية
أو�مع�تكملة�أبو�يمكن�
�أيضـا�� �لها �يكون أن
معنى�آخر�أبو�أنظر:�

118� Brahim�
Atoui,�Ibidem�p��

Ben)8(ابن��� �تعني :
�المفـرد��� في�صـيغة

�الشـرق��موج �في ودة
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�فـي���األوسط وبكثرة
ــمال�� ــات�الش والي
وغرب�الجزائر�كمـا��
ــي� هــو�موضــح�ف

�36الخريطــة�رقــم�
ــر: ��Brahimأنظ

Atoui,� Ibidem�
p119��
Beni)9:(أنها��� يذكر

�البربـر�التـي��� قاعدة
�ceiuiتعنــي" au"�
�أنظــر: Brahim�

Atoui,� Ibidem,�
p122��
�Ahl)10:(ــل�� أهـ

وهي�قليلة�ظهرت�من�
�وسـط��� �فـي توطين
�فـي�مختلـف��� البالد
واليات�الجزائر�فـي��

�وقت�الحالي�أنظـر:�ال
Brahim� Atoui,�
Ibidem,� p122.�

Ait�
ــادل�أوالد��):11( تع

ابن�وتعني�أولئك�كلمة�
�ظهرت�بشكل� بربرية
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واسع�بمنطقة�القبائـل��
ــر:� �Brahimأنظ

Atoui,� Ibidem,�
p122�

��
_�اإلجيـــونيم�

Hagionyme�:��

وهو�يهتم�بأسماء�األعالم�ذات�البعد�الـديني��
ــل�:� ــاني�مث �Tajebbantوالروح n�

Betteryaf,Tarit� n� Sidi� Belxirوهـذا���
النوع�غالبا�ما�يكون�مقترن�بلفـظ�عربـي���
بسبب�التأثير�في�المجتمع�وتربطه�عالقـة��

��1وطيدة�باألنثروبولوجيا

��ســاعد�خديجــة�(1)
ــابق ــع�سـ ��مرجـ

��.06ص

��
��

_�األودونـــيم�

Odonyme�:��

��

�التصنيف�يختص�بالمسـالك�والمنافـذ��� هذا
والشــوارع�والمعــالم�التاريخيــة�مثــل�:�
imedrasen,Berrezgal,Abrid,Ujellid1��

نذكر�في�هذا�الصنف�أهم�المسالك�الساحلية�
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��.126ص،�سابق

��

��:تعريب�وانتشارها�بالساحل�خالل�الفتح�اإلسالمي_�حركة�ال2

التعريب�فهي�تختلـف�عنـد���يطلق�على�حركة�رسم�األلفاظ�األجنبية�باللغة�العربية�
باللغة�العربية�يستعصى�معـه��القدماء�فمنهم�من�عمل�على�دمج�اللفظ�األجنبي�دمجا�تاما�

وعند�المحدثين�ينقسم�إلى�قسمين�فالتعريب�عند�المشـارقة���15تميزه�عن�الكلمات�العربية
يكون�باشتقاق�الترجمة�العربية�واستحداثها�للكلمة�األجنبية�أما�استعمال�المغربي�جعـل��

في�حين�نقل�معنى�األسـلوب�مـن����16اللغة�العربية�شاملة�لجميع�أوجه�النشاط�اإلنساني
لغة�إلى�أخرى�يسمى�الترجمة�أو�الترجمة�الصوتية�كتابة�الحروف�العربية�وما�يقابلهـا��
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أما�االختالف�البارز�بين�األمم�فـي�األصـوات����،�17في�النطق�مع�اصطالح�الحروف
اللغوية�وعدم�توافقها�في�صفات�نطقها�مما�اضطر�العـرب�إلـى�تحويـل�الحـروف�����

أو�اإلحـراف����18األقرب�نسبة�لمخارج�الحروف�أو�ما�يسمى�بالحورفـة��األعجمية�إلى
��كتابة�ألفاظ�لغة�ما�بأحرف�لغة�أخرى�.�19ويقال�لها�أيضا�النقحرة

وفي�المغرب�ظهرت��ألفاظٌ�كانت�خالصة�دمج�لغات�متعددة�فيمـا�بينهـا�نتيجـة����
عرض�لنا�فـي��التدوين�المشرقي�لجغرافية�بالد�المغرب�فيقول�ابن�خلدون:"�...�وكانت�ت

�أسمائهم�أو�بعضِ�كلماتهم�حروفٌ�ليست�من�لغـة�كتابنـا�وال�اصـطالح�أوضـاعنا����
���عنـدنا�غيـر�واف�الذي�يليه�كما�قلنا�ألنّه�برسمِ�الحرف�ولم�نكتف�اضطررنا�إلى�بيانه
للداللة�عليه,�فاصطلحتُ�في�كتابي�هذا�على�أن�أضع�ذلك�الحرف�العجمي�بمـا�يـدل���

نِ�يكتنفانه�ليتوسط�القارُئ�بالنطق�بين�مخرجي�ذينك�الحرفينِ�فتحصُل�على�الحرفينِ�الذي
��في�قـراءة�حروفُ�اإلشمامِ�كالصراط�من�رسمِ�أهِل�المصحف�وإنما�اقتبست�ذلك�تأديته

فوضعوا�الصاد�ورسموا�في��،�خَلَف.�فإن�النطقَ�بصاده�فيها�متوسطٌ�بين�الصاد�والزاي
��.20داخلهاَ�شكُل�الزايِ

شملت�حركة�التعريب�مختلف�األسماء�على�شكلين�األول�يشـمل�جماعـة�الـروم����
لتتطور�هذه�الحركة�بدرجة�كبيرة�حتـى�أدت�إلـى����21واألفارقة�وربطهم�بشبكة�األسلمة

وثاني�تعريب�األعالم�الجغرافية�بشتى�أصنافها�بمـدن�المغـرب����22طمس�اللغة�الالتينية
ألن�مسـألة�التعريـب����23والمخاطبة�والكتابـة�فاللغة�العربية�تعد�لغة�الحديث��،�األوسط

�24تزامنت�مع�فترة�الفتوحات�اإلسالمية�وكانت�مرتبطة�ارتباطا�شديدا�بحركة�األسـلمة�
وفي�إشارة�لمحمد�علي�أحمد�أن�األمر�اقتضى�إلى�تعليم�هؤالء�األقوام�اللغـة�العربيـة���
فهي�لغة�القرآن�قراءة�وكتابة�كما�أنها�لغة�الحضارة�والتعامل�ولـذلك�كانـت�حركـة����

��.25التعريب�مالزمة�النتشار�اإلسالم�في�بالد�المغرب
��
��
�
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بين�تعريـب��ألوسط�(_�التحوالت�الطوبونيمية�ألسماء�المدن�الساحلية�للمغرب�ا3

��):��واختفاء�األسماء�القديمة

��:26مرسى�الخزر_�
��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تقع�مدينة�مرسى�الخزر�شماال�_على�الحدود�الشمالية�الشرقية_�من�الجهـة�الشـرقية���
ومن�الجهة�الغربية�تحدها�مدينة�بونـة�بمرحلـة����27تبعد�عنها�بحوالي�مرحلة�مدينة�طبرقة
يتوسط�مرسى�الخزر�خليج�ممتـد�بـين����،�28ن�مياليخفيفة�وفي�البحر�تقدر�بأربعة�وعشر

�Cap«أحدهما�بالجهة�الشمالية�الشرقية�يسمى�كاب�روكـس��29رأسين�متقدمين�في�البحر
Rou«أي�كاف�رؤوس�حاليا�ومن�الجهة�الشمالية�الغربية�يسمى�كـاب�روزا����»� Cap�
Rosa«31تذكر�المصادر�الوسطية�أنهـا�علـى�نحـر�البحـر�����،�30أي�رأس�بوفال�حاليا��

يـدخل�لهـا����32من�جميع�الجهات�إال�مسلك�لطيف�ربما�قطعة�في�البحـر��محاطة�بالبحر
��.33البحر�من�موضع�واحد

��_�إلى�المعرب:الفينيقي�البربري]�_�من�االسم�األصلي_�[

على�مستوى�التسمية�من�الفترة�القديمة�إلى�الفترة�الوسـيطة���اشهدت�المنطقة�تطور
ذكـرت�����Tabula�Peutingerianaاعتمادا�على�ما�ذكرته�المصادر�األثرية�في�ألواح

�Hippoباسم� Regiusن�ويحددها�البـاحث�كما�هو�موضح�في�الخريطة�ألواح�بوتنغر���
(طبرقـة�حاليـا)����«Thabraca»على�مجال�ممتد�بين�مـدينتين��في�المصادر�القديمة�

في����DE�LA�PRIMAUDIEكما�يشير�الباحث��34(عنابة�حاليا)��«Hippo�Regius»و
��.Tuniza»35»الدراسته�أشار�بأن�الموقع�يتبطابق�مع�مدينة�تسمى

للمنطقة�بعد�استقرار�المسـلمين���اجذري�اتسمية�تغيرالمع�الفتح�اإلسالمي�عرفت�����
اسمها�مرسى�الخزر�بالفتح�ثم�السكون�والسين�المهملة�والقصر�وأصله�مفْعل��أصبحبها�

من�رست�السفينة�إذا�ثبتت�والموضع�مرسى�والخزر�بفتح�الحاء�المعجمة�والـراء�ثـم���
وهذه�تسمية�استخلصها�العرب�من�طبيعة�نشاط�المينـاء�لكثـرة����36الزاي�واحدته�خرزة

شير�لها�بقوله"�قرية�غير�أنها�نبيلـة�لمكـان���المرجان�به�وكان�ابن�حوقل�أول�رحالة�ي
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المرجان�وحضور�من�يحضرها�من�التجار�وال�أعرف�في�الشيء�من�البحار�له�نظيرا�
مشيرا��37في�الجودة�وال�يوجد�مرجان�في�مكان�غير�هذه�القرية�المدعوة�بمرسى�الخزر

��.39وقدر�هذا�المرجان�عشرة�أالف�إلى�عشرة�دراهم�،�بها�38المرجانإلى�نبلها�لوجود�

��

��Tabula(المرجع:�على�ألواح�بونتغر�Hippo�Regiusمرسى�الخزر�
Peutingeriana40(��

��:��HIPPO�REGIUS�/�ANNABA_�بونــة�

��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

�41مدينة�وسطة�ليست�بالكبيرة�وال�صغيرة�تقع�ساحل�البحر�أو�على�نحـر�البحـر��
يحدها�شرقا�مرسى�الخزر�(القالة�حاليا)�وغربا�مدينة�سكيكدة�ومن�رأس�الحمراء�إلـى��

��43ترجع�ألقشتين�42بونة�قاع�الجون�ستة�أميال
الهيدرونيم�_�تقع�على�سـهل���Hydronymieوفي�التصنيف�المحلي�الطوبونيمي�_�

تقف�ستارة�مظلمـة�مـن����»�Cap�Rose«غرب��44خصب�يمتد�في�نشر�من�األرض
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الساحل�تدريجيا�وتختفـي�المنحـدرات�لتفسـح����الكثبان�الرملية�لكن�سرعان�ما�ينخفض�
زغوغ�وهو�كثيـر�البـرد���لتطل�على�قمم�جبال��45المجال�لسلسلة�طويلة�من�الشواطئ

��.46والثلج
يحدها��»�Ubus�Flumen«وردت�باسم����Tabula�Peutingerianaوفي�ألواح�

سها�في�القرن�الثاني�عشر�قبل�الميالد�يعـود��يتم�تأس�47وادي�سيبوس�من�الجهة�الشرقية
مما�جعلها�مينـاء���»�من�البحر�«ها�إلى�إيبوناو�من�قبل�الفينيقيين�هذه�الشعوب�تسمىؤبنا

في�خريف�قرطاج�أعيدت�تسمية�هيبوريجيوس�من�قبل�الرومان�كانت�العاصمة��اتجاري
�Strabo��،�Siliusهذه�الفتـرة�مثـل����في�ابات�المعاصرينأفريقيا�نوفا�في�كت Italius��

تعد�شهادة�على�ازدهارها�خالل�العصور�القديمة�في�نهاية�القرن�الرابـع�قـام�القـديس����
مدينة�التي�بـرزت�"كمركـز�للفكـر����الأوغسطين�بتثبيت�مقعده�األسقفي�هناك�ثم�كانت�

عشر�قبل�الميالد�وجود�مركـز���مع�وجود�محتمل�مع�القرن�الثاني،�48المسيحي�الغربي"
�«�تجاري�فينيقي�أو�بلدة�محصنة numide«من�والية��Massyleمن�مورس�نوميديا��

؛�من�الواضح�أن�هذا�الموقع�يمكن�أن�يعد�محطة�توقف�للفينيقيـين�حتـى�قبـل�والدة����
��.49قرطاج

�«بينما�سترابون�يتحدث�عن�مدينتين�ملكيتـين�� Hippone� Regli«تقعـان�علـى����
الساحل�وهذا�مجرد�احتمال�ال�غير�وعلى�أساس�أن�هيبو�أخرى�موجودة�فـي�السـهل���
وهي�غير�ملكية�وهذا�ال�يمنعنا�من�االفتراض�بأنه�كانت�هناك�ثالث�مدن�تسمى�باسـم��

�Zentهيبو�اثنتان�من�نوميديا�وواحدة�في�زوينغينا� Gittina50ومع�الفترة�الوسيطة�تـم���
�«يبو�ريجيوس�بناء�مدينة�قريبة�من�ه Hippo� Regius�«ليست�بالبعيدة�عـن�عنابـة���

��غرب�واد�سيبوس�وتسمى�أيضا�مدينة�زاوي.
��_�إلى�المعرب:الفينيقي�البربري]�_�من�االسم�األصلي_�[

اختلفت�تسمية�مدينة�بونة�من�الفترة�القديمة�إلى�الوسـيطة�حيـث�سـميت�قـديما�����
«Hippo»وهذه�التسمية�تعود�أصولها�للفترة�الفينيقية�وكانت�تطلـق�علـى�مـوقعين�����

�51Bizerteبنزرت�وعنابة (Hippo�Diarrhytus)و�Bôn� (Hippo� regius)52كمـا���
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أما�الفينيقيون�فقد�أطلقوا�عليها�اسم�أوبو�بناها�القرطـاجيون���53كانت�تسمى�قديما�أربونة
واسـم���54كمستوطنة�يشتق�غيسينيوس�اسمها�من�كلمة�ايبو�التي�تعني�الجمال�أو�الفخامة

بونة�محرف�عن�اسم�هيبونا�وبقيت�تحمل�التسمية�إلى�نهاية�الفترة�الوسـيطة�ودخـول���
�55أولها�وسكون�ثانيهـا��في�بالضم�العرب�الفاتحين�لتعرب�مع�الفتح�ويصبح�اسمها�بونة

ال��،�56أما�سيبوس�فالنسبة�إلى�واد�سيبوس�الذي�يمون�بئر�النثرة�على�ساحل�خليج�بونة
يمكن�فصل�اسم�هيبون�عن�اسم�أشهر�أساقفه�القديس�أوغسطين�فالمدينة�كانت�تحتـوي��

��على�العديد�من�األضرحة�المسيحية.
�licaحيث�كـان�الكاثوليـك�يمتلكـون�أسـاس����� Pacis���(أو�الرائـد)�،وكنيسـة���

Leontiana��،يس�ثيـوجنز�وذا�الشـهداء�������وكنيسة�الثمانية�الشـهداء�ومـذكرى�القـد
بازيليك�خاصة�بهم�تحت�أسقفية�أوغسطين�كانت�هيبـون���Donatistsالعشرون�وكان�

وكانت�شخصـية�أوغسـطين�المقعـد�����427و��395و��393مقرا�للمجالس�الثالثة�في�
وتـذكر���57القرن�الرابع�كمركز�للفكـر�الغربـي�المسـيحي���األسقفي�لهيبون�في�نهاية�

المصادر�القديمة�أنه�أكثر�الموانئ�شهرة�من�حيث�التجارة�خاصة�في�بعض�المواد�مـن��
الحبوب�والعاج�والفلين�النوميدي�وفاكهة�الرومان�والتوابل�والرخام�واألخشـاب�نحـو���

تسـمية��الجذري�على��ومع�القرن�السابع�هجري�يطرأ�تغير�58بوزول)،�مينائي:�(أوستيا
نسبة�لشجر�العناب�وهو�عبارة�عن�نبات�النخيل�طويل�عـالي���59ليطلق�عليها�بلد�العناب

وكـان���61لكثرته�بها�وشهرتها�به�أصبح�أسمها�بلد�العناب�منذ�ذاك�التاريخ�60في�السماء
��.62ميناء�بونة�يطلق�عليه�جون�االزقاق
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��)�Tabula�Peutingeriana63(المرجع:على�ألواح�بونتغر�Ubus�Flumenبونة���
��:��CHULLU�/�COLLO_�القـــل

��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تقع�مدينة�القل�من�الجهة�الشمالية�الغربية�بين�مرسـى�أسـتورة�مـن�الجهـة����������
بنيت�من�طرف�الرومان�على��64الشرقية�وجيجل�من�الجهة�الغربية�بينهما�سبعون�ميال

بينها�وبين�قسنطينة�مسافة�مائة�وعشـرين���65ساحل�البحر�المتوسط�عند�قدم�جبل�شاهق
وكانت�مطلة�على�البحـر�قبالـة����67تحيط�بها�جبال�الرحمان�من�جميع�الجهات�66ميال

�69وعلى�خمسة�فراسخ�من�واد�الزعفران�وعلى�فرسخين�في�عمـق�الـبالد���68سردانية
بة�التربة�وكثرة�األشجار�منها�أشجار�التوت�والقمح�والفواكه�ومـن��وعرف�عنها�خصو

�70ثروات�التي�زادت�شهرتها�دودة�القز�وباإلضافة�للمزارع�مراع�لتربيـة�المواشـي��ال
�71لتصنيع�إلى�افريقية�والمناطق�القريبة�منهـا�اإضافة�إلى�تصدير�مادة�الخشب�الصالحة�

م�وأخذ�كميات�كبيـرة��1326ميناء�القل�وفي�نشاطها�التجاري�ارتاد�المسيحيون�نزول�ب
��.73هذه�المادة�التي�وجدت�بكثرة�بالجبال�72من�الشمع

��



00ط.د.�-�,�دي�ز)"ة

 

  
510 

 

  

��_�إلى�المعرب:البربري]�-�الفينيقي�_�من�االسم�األصلي_�[

ويذكر�أنها�مدينة�كبيرة�قديمة�البنيـان�حيـث����74سميت�شلو�في�العصور�القديمة����
"�وعلى�ألـواح�بـونتغر�وردت����Chulluترجع�الدراسات�القديمة�أصل�تسميتها�شولو�"

�76Colonia�Minervia�Chulluلترتقي�إلى�مستعمرة��Kollops�magnus»75»باسم�
إال��78وبعد�الفتح�اإلسالمي�عربت�إلى�اسـم�القـل���77كما�وجدت�بها�أثار�ترجع�للروم�

أنها�تعرضت�للهدم�كما�أشار�الوزان�بقولـه"�وليسـت�ميسـورة�ألن�القـوط�هـدموا������
��.80وهذا�ما�يجعلنا�نقول�أن�اسمها�فينيقي�بوني�79أسوارها

��
��)81�Tabula�Peutingeriana(المرجع:على�ألواح�بوتنغر���Chulluالقل

��:�IGILGILI�/�DJIDJELLI_�جيجيــل�

��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تحدها�القل�من�الجهة�الشـرقية�ومـن����82تقع�على�ضفة�البحر�يحيط�بها�البحر�����
ومن�مدينة�جيجل�إلى�طرف�مـزغطين�إلـى����83الجهة�الغربية�بجاية�بنحو�سبعين�ميال

،�84الجزائر�العافية�إلى�فج�الزرزور�إلى�حصن�المنصورية�على�البحر�اثنا�عشر�مـيال�
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أما�مجالهـا�فـي�الفتـرة�����85وبينها�وبين�ميلة�مرحلة�وعلى�نحو�ميل�جبل�بني�زلدوي
وسيطة�امتد�على�مستوى�ساحل�أحاطت�بها�الجبال�مـن�مختلـف�الجهـات�جبـل�����ال

�،�87به�قبائل�بربرية�منها�انطلقت�دعوة�عبد�اهللا�الشيعي�وهـو�جبـل�كتامـة����86زلْدوي
جهة�الجنوبية�وهو�مرسى�وعـر�الـدخول�إليـه����اليوجد�بها�مرسيان�مرسى�منهما�في�

الشمال�ويسمى�مرسى�الشـعراء���صعب�ال�يدخل�إال�بدليل�حاذق�وأما�مرساها�من�جهة
��.88من�السفن�بسبب�صغره�اكبير�ارملي�حسن�اإلرساء�إال�انه�ال�يحتمل�عدد

�_�من�االسم�األصلي_�[الفينيقي_البربري]_�إلى�المعرب: ���

ـ��ن�حول�أصل�التسمية�فعلى�ألواح�بونتغر�وردت�واختلف�الباحث �Igilgili»89»:�ــ
ذات�أصل�قرطجني�أسسها�الفينيقيون�ويشير�السيد�ليـون���إيجيلجيلييسميها�شارل�فيرو�

�Leonروني� Renierفي�مصنفه�نقوش�في�الجزائر�إلى�كتابة�منقوشة�علـى�قطعـة����
لفرقة�عسكرية�كانت�من�ضمن�عدد�قليل�لآلثار�التي�وجدت�على�سطح�األرض�والتي�

ى�أصـول��وهناك�من�يرجع�اسمها�إل�AB_IGILGIL�90يقرأ�عليها�اسم�المدينة�العتيقة�
قبل�العصور�القديمة�ثم�الرومانية�القديمة�وقد�تم�تخصيص�أسماء�مختلفة�لها�بعد�المهـن��

�Jijel�(Féraud)وأخيـرا����Gigel�،Djidjel��،�Djidjeliالمختلفة�التي�تلت�ذلك�وهي:
على�الرغم�من�أن�أصل�المدينة�يعود�إلى�بداية�التاريخ�الـذي�ينسـب�تأسـيس�����2014
Igilgiliو�91ينإلى�الفينيقي�Catويبقـى���92هو�اآلخر�يرى�أن�التسمية�ذات�أصول�بربرية�

اسم�جيجل�مشتق�من�إيجيجلي�وهذا�االسم�تكرار�إيجل�مرتين�كلمـة�بربريـة�معنـاه����
تواصلت�التسمية�حتى�الفترة�الوسيطة�بكسر�الجيم�األولـى�وفـتح����93الهضبة�المرتفعة

أما�عن�أسماء�رؤوس�وتعريبهـا�ففـي�شـمال�����،�94الثانية�بينهما�ياء�ساكنة�وآخره�الم
في�الواقع�سمي�لكثرة��القرود�بـه���Cap�des�Singesشرق�جيجل�هناك�رأس�يسمى�
��.Cap�Cavo95والفرنجة�باسم��Ras�Astarوالعرب�يعطون�هذا�الرأس�اسم�
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��
��)96�Tabula�Peutingeriana(المرجع:على�ألواح�بوتنغر��Igilgiliجيجل�

�

��:��SALDA�/�BOUGIE_�بجاية
��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تسـمية��النفس��Saldae(97نشأت�في�العصر�القديم�في�موقع�بجاية�مدينة�صلداي�(
تعود�نشأتها�إلى�العهـد�القرطـاجي�حسـب�المـؤرخين������98على�ألواح�بوتنغرذكرت�
تقع�على�الخليج�المسـمى�باسـمها����100مدينة�ساحلية�تقع�على�ساحل�البحر�99واألثريين

الذي�يمتد�من�رأس�العوانة�شرقا�إلى�الرأس�المثقوب�غربا�ويمثل�شـبه�قـوس�يبلـغ����
كلـم��15أميال�أي�حوالي��8كلم�وقد�يصل�عمقه�إلى�5ميال�أي�ما�يقارب��28عرضه�

رأس�بواق��،�رأس�بوحاي�،�رؤوس:�رأس�المثقوب�ةجزء�الغربي�للخليج�ينبتُ�ثالثالو
��.101أو�سيدي�المليح�تتقدم�في�البحر�نحو�الشرق

من�تدلس�إلى�بجاية�في�البر�سبعون�ميال�وفي�البحر�تسعون�ميال�غير�أنهـا�علـى���
يحـدها�شـرقا�جيجـل�����103بينها�وبين�جزيرة�بني�مزغناي�أربعة�أيام�102جرف�حجر
بـل�يسـمى���يتميز�موقع�بجاية�بطبيعته�الجبلية�من�جهـة�الشـمال�ج���104وغربا�تدلس
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وهو�جبل�سامي�العلو�صعب�المرتقى�وفي�أكنافه�جمل�النبات�المنتفع�به�في��105مسيون
صناعة�الطب�مثل�شجر�الحضض�والسقولو�فندوريون�والبر�بـاريس�والقنطوريـون���

وقد�أحاطت�بهـا�الجبـال����107وبشرقها�جبال�الرحمة�106الكبير�...�إضافة�إلى�الحشائش
جهة�المغرب�يسمى�بالمضيق�علـى�ضـفة�نهـر����من�مختلف�الجهات�لها�طريق�إلى�

��.�109ومن�جهة�المغرب�جبل�جرجرة�108مسمى�بالواد�الكبير
��_�إلى�المعرب:البربري]�_�من�االسم�األصلي_�[الفينيقي_

مدينة�بجاية�من�المدن�القديمة�ترجع�نشأتها�للعهد�القرطاجي�بعد�العثور�على�نقـود��
ـ�ثالث�قبل�الميالد�والقطعة�ترجع�للقرن��2671قرطاجية�تتشكل�من� نص�التذكاريـة��ال
إضافة�لدراسات�القديمة�واألبحاث�األثرية�صنفتها�مـن�ضـمن����110تعود�للفترة�البونية

)�منيعة�وعينـا�مـن�عيـون����Saldaeكانت�صلداي�(�111المدن�البحرية�التابعة�لقرطاج
رومة�حتى�لما�كانت�تحت�حكم�حلفائها�ولعبت�دورا�اقتصاديا�اكسبها�مكانـة�عمرانيـة���

)�تالشى�شيئا�فشيئا�منذ�إستالء�الوندال�عليهـا��Saldaeوالمالحظ�أن�مصطلح�صلداي�(
��.112)�أي�الموقع�الصخريGOUR(�غور�م�وقد�سميت�في�عهدهم�بـ:430سنة�

)�وهـذا��Saldaeتوضح�مرادف�اسم�بجاية�مع�اسـم�(��Féraudوفي�دراسة�لـ:�
��Col�IVl�AVG�SALDANT�Colonia�Juliaواضح�جدا�فـي�النقيشـة�اآلتيـة:����

Augusta� saldantiumمتحــف�الجزائــري�الوقــد�نقلــت�هــذه�الكتابــة�إلــى��
وتعود�أقدم�إشارة�لمدينة�بجاية�إلى�القرن�الرابع�قبـل��،�113)�في�باريسLouvreباللوفر(

)�إلى�مدينـة��Périple�du�pseudo�scylaxالميالد�إذ�تشير�رحلة�المسمى�سيالكس�(
�Taccaن�ساحلية�بي Police(سكيكدة�حاليا)�وLoulou� Police(شرشال�الحالية)�وهي��

Sida� Police��)ومما�ال�شك�فيه�أنهـا�Silda)أو��(Salda114حاليـة�ال)�أي�بجايـة���،�
خالل�القرن�الرابع�الهجري�يذكرها�ابن�حوقل�مشيرا�إلـى�مرسـاها�بقولـه�مرسـى�����

أول�مدينة�إسالمية�بهـا�مـن���وبالكسر�وتخفيف�الجيم�وألف�وباء�وهاء�لتخط��115بجاية
��.1065�116ه/457طرف�الناصر�بن�علناس�بن�حماد�بن�زيري�في�حدود�
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�
��)117�Tabula�Peutingeriana(المرجع:على�ألواح�بوتنغر�SALDAبجاية�

�

��:�PORTUS�MAGNUS�/�ARZEW�(SAINT-LEU_�أرزوا
��_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تقع�شرق�فانسطل�فبعد�تجاوز�بـإبرة���118لألولمدينة�رومية�خالية�فيها�آثار�عظيمة�
وهران�تبدو�أطالل�أرزوا�القديمة�جعلها�بطليموس�عند�ثالث�عشرة�درجـة�وخمسـين���

�119دقيقة�من�خطوط�طول�وثالث�وثالثين�درجة�وخمسين�دقيقة�من�خطوط�العـرض�
من�خـالل���120ومن�طرف�مشانة�إلى�مرسى�أرزوا�ثمانية�عشر�ميال�وهي�قرية�كبيرة

�PORTUSات�األثرية�والنصوص�القديمـة�أن�موقـع�بورتـوس�مـاغنوس�����المعطي
MAGNUSيتطابق�مع�خليج�أرزوا�ويبدو�أن�المعالم�الفينيقية�طمست�ولم�يبق�لها�أثر��

سوى�معبد�يشابه�ما�عثر�عليه�في�هيبونة�عثر�على�جرار�في�المعبـد�مملـوء�برمـاد����
��.121األطفال�تم�إحراقهم�لإلله�تانيت

ون�باالعتماد�على�النقائش�البونية�المعثور�عليه�ونظرا�لموقعهـا��استوطنها�القرطاجي
ومن�خالل�ديـوان�العبـر���،�122واتساع�مساحتها�حولت�إلى�مستعمرة�رومانية�فيما�بعد

يذكر�ابن�خلدون�أن�ساحل�ارزوا�يمتد�من�بطوية�إلى�ارزوا�حاليا�قائال:�"وأمـا�بقايـا���
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هناك�حاضرة�البحر�ومرسى�ألساطيل�بطون�نفزواة�...بساحل�بطوية�حيث�القرية�التي�
بينها�وبين�وهران�أربعون�ميال�على�جبل�فيه�قالع�،�123المغرب�وهي�مشهورة�باسمهم"

حالية�وادي�ماكتة�يصـب�وسـط���الوعلى�مستوى�مدينة�بطوية��124ثالث�مسورة�ورباط
��.125الخليج�كما�عثر�على�بقايا�مدينة�رومانية�مجهولة�االسم

��ينيقي_البربري]_�إلى�المعرب:_�من�االسم�األصلي_�[الف

إن�االسم�أرزيو�الهجاء�الغريب�الذي�ال�يتوافق�مع�النطق�األصلي�أو�مع�الفرنسيين�
فـإن����R.Lespésفهو�نتيجة�اإلهمال�كما�أظهر��،�الذين�يقولون�ويكتبون�أرزيو�كثيرا

هي�اإلنجليزية�تظهر�بهذا�الشكل�في�الرحالت�الشـهيرة�فـي�عـدة�����Arzewالتهجئة�
تمـت���قسيس�القنصل�البريطاني�في�الجزائر�العاصمة،�مقاطعات�من�بربري�دكتور�شو

االسـم���باللغة�اإلنجليزيـة���نسخ�شو�م�واآلن1743إلى�الفرنسية�عام��ترجمة�هذا�العمل
ثم�نسـخ���"ewجئة�مماثلة�""�بواسطة�تهeouتم�إصدار�الصوت�"�Arzeouالذي�تم�نطقه�

��Arzao��،�Arzaouاإلدريسي)�بطريقـة�مماثلـة:����،�االسم�إلى�اللغة�العربية�(البكري�
��أرزو�أو�أرزاو.��

على�الرغم�من�اعتماد�النسخ�اإلنجليزية�بشكل�عام��تجدر�اإلشارة�إلـى�أن�نمـوذج���
Arzeuا�في�لغة�رومانسية�مثل�الكاتالونيـة�أو���ا�تمامالبروفنسـالية��سيكون�نسخًا�صالح

��.126"�والتي�تتوافق�مع�النطق�القديمArzéouوالتي�تنطق�"
وعند�مرمول�كربخال�يذكرها�أرزيو�يضيف�حرف�الياء�على�عكس�البكري�وربما�

ويـذكرها���127ترجمـة�التـي�تختلـف���اليرجع�اختالف�في�كتابتها�بالعربيـة�بسـبب���
BERBRUGGER�)ــة� ــماء�مختلف �,Arzéouبأس Arzeu� Bolïoua,St-Leu�
,Arzew,�Arzeu,(�128غير�أن�السكان�األصلين�يسـتعملون�أسـهل�اسـم�����Arzéou�

رغم�مـن�المحـاوالت�العديـدة�لالعتـراف�����العلى��ويبدو�أن�االسم�من�أصل�بربري
-Sticler��،�Vidalالذي�كان�اعتمد�فـي�العديـد�مـن�األطـالس�(�����Arzeuاإلمالئي�

Labache��،�Roquevaire�Fleet(129.��
��_�وهران:
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�_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

تقع�على�اثني�عشر�درجة�وثالثين�دقيقة�في��130مدينة�صغيرة�على�ضفة�البحر����
تحدها�مـن�الجهـة����131طول�وعلى�أربعة�وثالثين�درجة�من�خطوط�العرضالخطوط�

الشرقية�أرزوا�بأربعين�ميال�وتأتي�تلمسان�وهي�بشرقها�أي�من�الناحية�الغربية�جنوبـا��
ويحدها�غربا�المرسـى�الكبيـر����132ن�وقيل�بل�ثالث�مراحليترن�كبييتبعد�عنها�بمرحلت

حيث�جعل�المرسـى���اوالقرب�الذي�بينهما�لعب�دورا�كبير�133ليس�بالبعيد�بحوالي�ميلين
تقبل�السفن�بسبب�سالمته�على�عكس�ميناء�وهران�يقول�اإلدريسي�في�ذلـك�"��الكبير�يس

وبه�ترسى�المراكب�الكبار�والسفن�السفرية�وهذا�المرسى�يستر�من�الريح�ولـيس�لـه���
تتمركز�المدينة�على�قاع�خليج�تبعـد�عـن�روسـية�����134مثال�في�مراسي�حائط�البحر"

البساتين�والثمار�لكثـرة�العيـون���ن�ميال�ذات�مياه�سائحة�وأرحاء�كثيرة�يبخمسة�وعشر
عثر�في�وهران�على�عدد��136من�الجهة�الغربية�يهيمن�عليها�جبل�أيدور�135وأنهار�بها�

زينة�وذلك�ضمن�أثـاث�جنـائزي���الكبير�من�بقايا�الحلي�أساور�وحلقات�معدنية�أدوات�
����.137ندلسيات�القريبة�من�وهراناألخاصة�في�

��بري]_�إلى�المعرب:_�من�االسم�األصلي_�[الفينيقي_البر

رومانية�فقد�تم�العثور�على�أثار�لتلك�الفترة�على�طـول��بيرجع�أصل�التسمية�للفترة�
)�أي�القديس�لو�أو�ما�يسـمى��Saint-Lewالساحل�خاصة�في�مكان�يسمى�سانت�لو�(

)�كما�عثر�اسم�مرفأ�ساحلي�هو�بـورتيس��Portus-magnusكذلك�بورتيس�ماغنيس�(
مرسى�اآللهة�والذي�يشبه�لحد�كبيـر�مواصـفات�المرسـى����)�Portus-diviniديفيني�(
وهناك�من�يرى�أنها�أطلقـت�علـى�وهـران�����139وتعني�بالجمع�موانئ�اآللهة�138الكبير

والمرسى�الكبير�معا�أو�الخليج�الممتد�بينهما�يشير�الجغرافي�بطليموس�الذي�ذكر�هنـاك��
)�يسـمى��Arzeu)�ومرفـأ�أرزيـو(��Portus-magnusميناء�بين�المرسى�الكبيـر�(�

)�تنطبـق�علـى���kouiza)�كما�ذكر�مدينـة�باسـم�كـويزا�(���théon-limenتيوليمان(
روماني�الويذكر�مرمول�أنها�سميت�بتسميات�مختلفة�عند�البعض�ففي�العهد��140وهران

ومهما�يكن�من�أمر�فإن�التسمية�الوسيطة�ال�تمـت�بصـلة�إلـى�����141سميت�أونيكاكونيا
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صادر�العربية�تحت�تسمية�وهـران�بفـتح�أولـه����التسمية�القديمة�حيث�أشارت�إليها�الم
وسكون�ثانية�وآخره�نون�وهي�لفظة�بربرية�تنقسم�إلى�مقطعين�األول�وهر�وهو�األسد�

م�زحـف�إليهـا���910ه/297وفي�السنة�142أما�الثاني�فيضع�األولى�في�المثنى�أي�أسدين
وا�بازداجـة��قبائل�كثيرة�يطالبون�أهلها�بإسالم�بني�مسقن�فخرجوا�ليال�هاربين�واستجار

وتغلبوا�على�مدينة�وهران�وخربت�مدينة�وهران�وأضرمت�ناراً�ثم�عاد�أهل�وهـران��
ه�بأمر�أبي�حميد�دواس�ابن�صوالب�وابتدأوا�في�بنائهـا�وعـادت���298إليها�بعد�السنة�

كان�الخراب�بسبب�الصراع�الن�وهران�كانت�من�أهم�المدن�المحورية�فـي���143أحسن
تعادوها�وطردوا�الجالية�األندلسية�لتدخل�المدينـة�تحـت���الخالف�بين�الفاطميين�حيث�اس

حكم�الفواطم�وبسبب�الخراب�يذكر�أنها�شهدت�فترة�ركود�كبير�في�العمران�والتجـارة��
�إال�مع�القرن�الخامس�هجري�.�افالمدينة�لم�تعرف�استقرار

���_أرشقول/رشقون/أرشجول/أرشكول/أرجكوك:

�_�تحديد�الموقع�الجغرافي:��

على�نحو�ميلين��145بنيت�من�طرف�األفارقة�144قديمة�أزلية�على�نهر�تافنةمدينة����
ومن�الشرق�تأتي�آسلن�على�البحر�بستة�أميال�ومن�الغرب�كل�مـن���146أو�ثالثة�أميال

مرسى�ترنانة�ومرسى�الوردانية�حوالي�ستة�أميال�وهي�على�ساحل�تلمسـان�بحـوالي���
بها�نهر�كبير�تدخل�فيه�السفن�وبينهـا�وبـين����147أربعة�عشر�ميال�من�الناحية�الجنوبية

���.148تلمسان�فحص�زيدور�لحراثة�القمح�مشهور�ببركته
��_�من�االسم�األصلي_�[الفينيقي_البربري]_�إلى�المعرب:

مدينة�قديمة�يجعلها�بطليموس�في�الدرجة�الثانية�عشرة�طوال�والرابعـة�والثالثـين���
وهذا�ما�أكدته�العمالت�المعدنيـة�التـي����149وأربعين�دقيقة�عرضا�يسميها�سيكا�كولونيا

المدن�القرطاجية��ىترجع�ألحد�«Sigé»وخلفائه�أما�تسمية��Syphaxضربها�سيفاكس�
كما�أن�الحمالت�االستكشافية�أثبتت�وجود�أسوار�وبناء�حمامات�حراريـة�قبـل�العهـد����

مع�الجزيرة�في�القرن�الخامس��اإنشاء�مينائها�كان�متزامن�150الروماني�كلها�كانت�بسيقا
أي�يعتمد�في�مصبه�واتسـاعه���ان�غير�أن�الميناء�كان�نهرياقبل�الميالد�فكالهما�حوض
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تنقل�وهذا�ما�أكده�ابن�حوقل�في�قوله�مرساه�فـي��التجارة�والعلى�واد�تافنة�استعمل�في�
جزيرة�لها�فيها�مياه�ومواجن�كثيرة�للمراكب�وأهلها�والمحتـاجين�إليهـا�فـي�سـقي�����

واسم�رشقون�أطلق�على�جزيرة�في�عرض�الخليج�تصب�على�واد�تافنـة���151وائمهم"س
بالعديـد�مـن����Vuillemotقـام�الباحـث�����Takembrit�152يقابلها�موقع�يطلق�عليه�

ليكتشف�وجود�تجمعـات�سـكانية�تتوسـط�مرتفـع������RACHGOUNالحفريات�على�
�154ثم�البـوني��افينيقي�اتعد�من�أهم�الموانئ�شهدت�حضور�153الجزيرة�فضال�عن�المقبرة

فهي�أحد�أبرز�المواقع�البونية�كما�أن�لها�عالقة�مع�شبه�الجزيرة�األيبيرية�وليست�هـي��
�فقط�بل�كل�الجزء�الغربي�لمدن�الساحل�بالمغرب�األوسط�بفضل�قرب�المواقع.

تواصل�دورها�عبر�فترات�التاريخ�حتى�الفترة�الوسيطة�إال�أن�اسـمها�عرفـت�������
نفسهم�نجد�أولهم�الرحالة�الجغرافـي��أفقط�بل�اختالفات�بين�الرحالة��تغيرات�وليس�هذا

يروي�الشريف�اإلدريسـي���156والبكري�يسميها�أرشقول�155ابن�حوقل�يسمها�أرجكوك
وصـاحب���158و�ارجكـون��157وجود�االختالف�البسيط�في�التسمية�جزيـرة�أرشـقول��

فـاالختالف�يكمـن����160وابن�سعيد�يطلق�عليها�أرشغون�159االستبصار�يسمها�أرشجول
على�مستوى�النطق�بين�العربية�والبربرية�فاللغة�البربرية�ال�تسـتعمل�تنطـق�بعـض����

��الحروف�لذلك�كان�االختالف�في�الكتابة�حسب�طريقة�النطق.
��

��

��

��

��

��

��

��
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��خاتمة:

ما�يمكننا�قوله�في�األخير�أن�علم�طوبونيميا�من�أهم�الدراسات�التي�قـدمت�تحلـيال���
ريخها�الغامض�فهو�يدرس�موقعها�وأبرز�المراحل�يرسم�صورة�كاملة�حول�المدينة�وتا

التي�مرت�بها�لدرجة�التطرق�ألهم�العوامل�والتغيرات�التي�تعرضت�لها�ونحـن�فـي���
هذه�دراسة�الوجيزة�قدمنا�نبذة�مختصرة�عن�بعض�المدن�الساحلية�بـالمغرب�األوسـط���

��موقعها�والتحول�الذي�عرفته�على�مستوى�تسميتها.
مدينة�ساحلية�تطرقنا�لها�باعتمادنا�علـى�مجموعـة�مـن����فمرسى�الخزر�كان�أول�

المصادر�حددنا�موقعها�وأصل�تسميتها�فهي�مدينة�تاريخية�اشتهرت�في�الفترة�الوسيطة�
خاصة�أما�بونة�هذه�المدينة�القديمة�التي�تحدث�عنها�الكثير�لقدم�تاريخها�واهم�المراحـل��

التي�أطلقت�عليها�ونفـس�السـياق���التاريخية�التي�عرفتها�وكنا�قد�أشرنا�إلى�التسميات�
طبقناه�على�بقية�المدن�الساحلية�لنجد�أنفسنا�أمام�خريطة�تاريخية�تحمل�في�ثنايـاه�أهـم���
األحداث�والمراحل�التي�عرفتها�وهذا�بفضل�علم�طوبونيميا�ومـا�يقدمـه�الدراسـات����

�المدنية.
�
��
��
��
��
��
�
�
�
�
��
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��تهميش:
مر�العصور�باختالف�الزمان�والمكان�يرى�ابـن��:�كلمة�تتعدد�دالالتها�وتختلف�تحديداتها�على�التعريب�1

مصدر�فعل�عرّب�أي�هذَّبه�من�اللحن�وهو�نقل�اللفظ�من�األعجمية�إلـى�العربيـة�وبـذلك�����منظور�أنها
وفي�المفهوم�المتـداول���،�يعرف�بالتعريب�اللفظي�عملية�صرفية�قياسية�تعتمد�لفظة�أصلها�غير�العربي

حركـة���،�ات�األعجمية�إلى�العربية�أنظر:�ربـوح�عبـد�القـادر���حاليا�هي�نقل�العلوم�واآلداب�من�اللغ
العـدد���،�مجلة�أنسنة�للبحـوث�والدراسـات���،�التعريب�وأثرها�في�بالد�المغرب�خالل�العصر�الوسيط

�.60ص�،�م2013جوان��،�السابع
2�Hania� AKIR,� Toponymie� de� la� région� Béjaïa-TichyAokas,� Université� de�
Bejaia.�Algérie,�Revue�EXPRESSIONS�n°6.�juillet�2018,�p65.�
3�Antonio� Llorente� Maldonado� de� Guevara-Toponimia� Salmantina-� Ediciòn�
compilada,�ordenada�y�completada�por�Rosario�Llorente�Pinto�-�Ediciones�de�
la�diputación�de�Salamanca�2003,�p22.�
4Antonio� Llorente� Maldonado� de� Guevara-Toponimia� Salmantina-� Ediciòn�
compilada,�ordenada�y�completada�por�Rosario�Llorente�Pinto�-�Ediciones�de�
la�diputación�de�Salamanca�2003,�p25.�
5Ibid,�p25.�

وهـو���Logyأي�اإلنسان�والثاني�هو��Anthropoكلمة�مكونة�من�مقطعين�األول�هو��ا:االنتروبولوجي�6
العلم�والدراسة�ومعنى�ذلك�أن�ترجمة�اسم�هذا�العلم�"علم�اإلنسان"�أو�"دراسة�اإلنسان"�وخالل�ترجمتـه��
إلى�اللغة�العربية�أثبتت�عدم�جدواها�وتضح�أن�أنه�أمر�غير�علمي�أنظر:�محمـد�الجـوهري�وعليـاء����

يعرف�بـالعلم����يونانيينالوعند�،�18ص،�2007،�القاهرة��،�مقدمة�في�دراسة�األنتروبولوجيا��،�شكري
اه�أصلها�األول�مبيننا�عالقة�بين�االسـم�والمسـم���الذي�يتناول�دراسة�أصل�المفردات�وذلك�برجوع�إلى�

��لتغيرات�التي�يمر�بها�عبر�التاريخ�أنظر:ابتطرق�
Pierre�Guiraud,�L’Étymologie,�París,�Presses�Universitaires�de�France,�1967,�p�
5-10.�
7�Charles�Rostaing�-Les�noms�de�lieux-Pesse�universitaire�de�France�–Paris�
1948,p05.���

أعمال�الندوة�الوطنية�األولـى�حـول�األعـالم�����،�االسم�الجغرافي�تراث�وتواصل�،�عبد�الفاتح�الزين�8
�.23ص،�م�المغرب1994أكتوبر��،�مطبعة�فضالة��،�1992أفريل��،�15�،16�،17الجغرافية�أيام�:
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9� Emilio� Nieto� Ballester� -Breve� diccionario� de� toponimos� españoles-con� la�
colaboraciòn� de� Araceli� Striano� Corrochano,� Alianza� Editorial� S.A.Madrid-
1997-p11.���
10� Brahim� Atoui� -Toponymie� et� espace� en� Algérie-� Institut� national� de�
cartographie,�Alger,�2005,�p08.���
11� Arthur� .Pellegrin,� Essai� sur� les� noms� des� lieux� D’Algérie� et� de� Tunisie�
(Etymologie,�Signification),Edition�S.�A.�P.�I,�Tunis,�1949,�p.�11.�
12Albert� Dauzat,� Les� noms� delieux:� (Origine� et� évolution,� Villes� et� villages,�
Pays,�Cours�d'eau,�Montagnes),�Lieux-dits,Bibliothèque�des�Chercheurs�et�des�
Curieux,�Librairie�Delagrave,�27eme�Édition,�1963,�p.�3.��
13�Saddek�Benkada,�«Quelques�toponymes�espagnols�d'Oran�et�de�sa�région�à�
travers� le� rapport� deJoseph� de� Aramburu� (1741)� »,� CRASC,� Oron,� 2005,�
p161.�

الدراسة�اإليتيمولوجية�ألسماء�األماكن�المأهولة(مقاربة�لغويـة�تطوريـة����،�فاطمة�الزهراء�نجراوي�14
�تخصص�ثقافة�شـعبية_علم�اللهجات_قسـم�التـاريخ���،�أطروحة�دكتوراه�علوم،�منطقة�تلمسان�أنموذجا)

�.12�،13ص،�م2017م/�2016،�تلمسانجامعة�
��.28ص�،�مجلة�علوم�التربية�،�إشكالية�التعريب�بالمغرب�،�جليلة�مراوحي15
�.28ص،�نفسه16
��م1982،�العـراق��،�دار�الرشيد�للنشـر�،�فن�الترجمة�في�ضوء�الدراسات�المقارنة�،�صفاء�خلوصي17
��.18ص
اإلحراف�وهي�كتابة�ألفاظ�لغة�ما�بأحرف�لغة�أخرى�والطريقة�المتعبة�فيها�هـي�الطريقـة����الحورفة:18

�نفسها�التي�اتبعها�قدماء�العرب�أي�كتابة�الحروف.
�هي�النقل�الحرفي�يقال�لها�أيضا�الحورفة.النقحرة:19
��.17ص،�مرجع�سابق،�صفاء�خلوصي20

21Allaoua� Amara,� «� l’islamisation� du� Maghreb� Central� (VIIe-XIe� Siècle)� »� :�
Islamisation� et� arabisation� de� l'Occident�musulman�médiéval,� éd.� Dominique�
Valérian,�publications�de�la�Sorbonne,�Paris,�2011,�p.129.�
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22�Georges�Marçais,�La�Berberie�musulmane�et� l'orient�au�moyen�age.�Paris,�
-�Aubier,�éd.�Montaigne,�1946,�p.�42.�

،�القـاهرة�،�مصـر���،�دار�النهضة�العربيـة��،�اإلسالم�والثقافة�العربية�في�إفريقيا�،�محمد�حسن�أحمد23
�.34ص،�1ج،�م1963

مفهومها�بنظر�الغربيين�عملية�انتشار�تدريجي�لإلسالم�من�أسسه�التسامح�الخضـوع���حركة�األسلمة:�24
�,VALÉRIANوالطاعة�وتطبيق�الشريعة�اإليمان�واللغة�العربية�فاإليمـان�ملتصـق�بالقلـب�أنظـر:�����

Dominique�(dir.).�Islamisation�et�arabisation�de�l’Occident�musulman�médiéval�
(VIIe-XIIe�siècle).Nouvelle�édition� [en� ligne].�Paris�:�Éditions�de� la�Sorbonne,�

2011.P13.��
مراحل�الفتح�اإلسالمي�في�بالد�المغرب�العربي�(دراسة�لجهود�الفاتحين�في�نشر��،�محمد�علي�أحمد�25

��.334ص،�م2014،�عمان�،�األردن�،�األكاديميون�لنشر�والتوزيع،�اإلسالم�والتعريب)
��القالة�حاليا.:�مرسى�الخزر�26
�.76ص�،�م�1996،�منشورات�دار�مكتبة�الحياة�،�لبنان�،�صورة�األرض�،�ابن�حوقل�27
��290ص�،�1ج�،�م�2002،�المكتبة�الثقافية�الدينية�،�نزهة�المشتاق�في�اختراق�اآلفاق�،�اإلدريسي�28

�2ج�،�م2003،��دار�الكتب�العلميـة��،�بيروت�،�تحقيق�جمال�طلبة�،�1ط�،�المسالك�والممالك�،�البكري
تحقيـق�إحسـان���،�2ط،�روض�المعطار�في�أخبار�األقطار،�م)1984(�،�عبد�المنعم�.الحميري234ص

�.538ص،�1ج،�مكتبة�لبنان�،�عباس�بيروت
"�ومنها�إلى�طرف�الجون�خمسة�عشـر�مـيال�روسـية"�أنظـر:������طرف�يطلق�عليه�اإلدريسي�لفظ�29

��.300ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي
مؤلف�من�صـخور�حمـراء�اللـون����"�cap�Roux�"Kêf-Rousتطلق�عليها�المصادر�القديمة�اسم��30

�DE�LA�PRIMAUDIE�(Élie),�Le�commerce�et�la�navigation�deشديدة�االنحدار�أنظـر:��
l'Algérie�avant�la�conquête�française,�Hachette,�Paris,�1860.�p.�8.��

�.76ص،�مصدر�سابق،�ابن�حوقل�31
د�،�الشؤون�الثقافيـة�العامـة��،�الكويت،�تعلق�سعد�زغلول،�االستبصار�في�عجائب�األمصار،�مجهول�32
��.126ص،�ت
�.226ص،��م،�1906دار�صادر،�بيروت�،�2ط،�أحسن�التقاسيم�في�معرفة�األقاليم،�المقديسي�33

34TabulaPeutingeriana:http://www.hs�
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.���
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35�DE�LA�PRIMAUDIE�(É.),�Op.�Cit.,�p.�60.�
��.106ص،�5ج،�م1977،�بيروت،�دار�صادر�،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموي�36
�.76ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�حوقل�37
نفس�الماء�بين�جبلـين�عظيمـين�أنظـر:ابن����نبات�ينبت�كالشجر�في�الماء�ثم�يستخرج�في��المرجان:�38

�.77ص،�مصدر�سابق،�حوقل
�.77ص،�مصدر�سابق،�ابن�حوقل�،�226ص،�مصدر�سابق،�المقديسي�39

40TabulaPeutingeriana:�
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����

�.291ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي.�77ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�حوقل�41
�.274ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�42
هو�القديس�أغسطين�اإلفريقي�وأب�الكنيسة�اإلفريقية�كان�أستاذا�للمنطق�انظـم���وأقشتين:�،�رقشنين�43

دخـل��م)�لكنه�اعتنق�المسيحية�بعد�اكتشافه�للفلسفة�األفالطونية�الجديدة�ولمـا��373�،383إلى�المشائية�(
م�وسار�بعدها�بطريقـا�لهـذه���391م�عاش�حياة�ديرية�وعين�شماسا�على�هيبون�سنة�388إفريقيا�سنة�

�.142ص�،�2ج،�مسالك�وممالك�،�الدينية�في�الغرب�المسيحي�أنظر�هامش�كتاب�البكري
��.716��،717ص،�2ج،�مسالك�وممالك�،�البكري�44

45�DE�LA�PRIMAUDIE�(É.),�Op.�Cit.,�p.�61.�
��.127ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�46

47TabulaPeutingeriana:�
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����
48�Hana�Salah�Salah,�La�médina�de�Annaba:�Histoire,�mémoire�et�identité,�El�-
Tawassol:�Sciences�Humaines�et�Sociales,�N°50�–�Juin�2017,PP�315.�
49�Saïd� Dahmani,� Hippo� Regius.� Hippone� à� travers� les� siècles.� In:� Revue�
archéologique�du�Centre�de�la�France,�tome�14,�fascicule�1-2,�1975.�p.�156.���

��.147ص�،�2007،�الجزائر�،�دار�القصبة�للنشر�،�تاريخ�المدن�الجزائرية�،�سليمانأحمد��50
51�LAPORTE� (Jean� Pierre),� «Hippone� Vandale� et� Byzantine� (Un� état� de� la�
recherche)»,Hippone,� collectif� sous� la� direction� de� DELESTRE� (Xavier),�
ÉDISUD�et�INAS,�France,�2005.PP19.24.���
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52�M.�Cote�et�G.�Camps,�«�Annaba�»,� in�5�|�Anacutas�–�Anti-Atlas,�Aix-en-
Provence,�Edisud�(«�Volumes�»,�no�5)� ,�1988� [En� ligne],�mis�en� ligne� le�01�
décembre�2012,�consulté�le�19�avril�2019.PP�03.�

دار�الغـرب���،�لبنـان��،�تحقيق�محمد�حجي�ومحمد�األخضر�،�2ط�،�وصف�إفريقا�،�الحسن�الوزان�53
�.61ص،�2ج�،�م�1983،�اإلسالمي

�.147ص�،�مرجع�سابق�،�أحمد�سليمان�54
��.512ص�،�مصدر�سابق�،�الحميري�55
�م1991،�الجزائـر�،�دار�عزيـزة��،�التاريخية�الوكالة�الوطنية�لألثار�،�هيبون�الملكية�،�سعيد�دحماني�56
�.278ص

57�M.�Cote�et�G.�Op.�Cit.,�t.�2,�p.�05.�
58�Marec(E).Hippone,in,libyca,VIII,1960,p98.� Marec(E).le� Forum� d'� hippone,�
in,libyca,�II,1954,p363.413.�DE�LA�PRIMAUDIE�(É.),�Op.�Cit.,�p.�62.�

�.115ص�،�باب�الباء�،�مصدر�سابق�،�الحميري�59
�مطبعة�فضـالة��،�مقدمة�وتحقيق�الحسن�السائح�،�تاج�المفرق�في�تحلية�علماء�المشرق�،�البلوي�خالد�60

�.123ص،�1ج،�د�ت�،�المغرب
الجمعيـة�المغربيـة�لتـأليف�����،�الربـاط��،�ترجمة�محمد�حجي�وأخرون�،�إفريقيا�،�مرمول�كربخال�61

�.8ص،�3ج،�م1989،�والنشر
�.127ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�62

63TabulaPeutingeriana:�
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����

��.269ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�64
�.54ص،�2ج،�مصدر�سابق،�حسن�الوزان�65
��.54ص،�2ج،�نفسه�66
��.366ص�،�مصدر�سابق�،�الحميري�67
�.103ص�،�2ج�،�مرجع�سابق�،�الهادي�روجي�إدريس�68
��.362ص،�2ج،�مصدر�سابق،�مرمول�كربخال�69
�.757ص�،�2ج�،�ممالك�ومسالك�،�البكري�.362ص�،�2ج�،�مصدر�سابق�،�مرمول�كربخال�70
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درا�الغـرب���،�بيـروت��،�ترجمة�حمادي�ساحلي�،�1ط�،�الدولة�الصنهاجية�،�الهادي�روجي�إدريس�71
��.103ص،�2ج�،�م�1992،�اإلسالمي

72�DE�LA�PRIMAUDIE�(É.),�Op.�Cit.,�p.�105.� �
�.54ص�2ج�،�مصدر�سابق�،�حسن�الوزان�73
��.103ص�،�2ج�،�مرجع�سابق�،�الهادي�روجي�إدريس�74

75� Tabula� Peutingeriana:� http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/�
/tab�Lspost03/Tabula�_pe05.html�
76�DE�LA�PRIMAUDIE�(É.),�Op.�Cit.,�p.�105.��

��.127ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار77
�.757ص،�2ج،�ممالك�ومسالك،�البكري�78
�.54ص،�2ج،�مصدر�سابق،�حسن�الوزان�79

80�Tissot�(Ch.),�Géographie�comparée�de�la�province�romaine�d’Aftique�(1884),�
T.II,PP�180.�
81TabulaPeutingeriana:�
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����

��.268ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�82
ـ��.قدرها�الحميري�52ص�،�2ج�،�سابقمصدر��،�حسن�الوزان�83 :�أنظـر��مـيال��خمسـون�:�ـــ

�.��268ص،�1ج�،�المشتاقنزهة��،�و�اإلدريسي184ص�،�مصدر�سابقالحميري�
��.268ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�84
�.184ص�،�مصدر�سابق�،�الحميري�85
�.127ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�86
��.184ص،�مصدر�سابق�،�الحميري�87
��.268�،269ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�88

89�Tabula� Peutingeriana:� http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/�
/tab�Lspost03/Tabula�_pe05.html�

�.74�،75ص�ص�،�م2010،�دار�خلدونية،�ترجمة�عبد�الحميد�سرحان،�تاريخ�جيجلي،�شارل�فيرو�90
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91�Samira�Bouketta,�THE�PUNIC�NECROPOLIS�OF�JIJEL�(ALGERIA):vestiges�
in� disappearance,� International� Journal� of� Human� Settlements� Vol.� 3� Nr.� 3�
2019.PP�35.���
92�CAT� (E.),� Essai� sur� la� province� romaine� de� la� Maurétanie� Césarienne,�
Ernest�Leroux,�Paris,�1891,�p.�84.�

��.163،�مرجع�سابق��،أحمد�سليماني�93
��.196ص،�2ج،�مصدر�سابق�،�الحموي�94

95�Mantran�Robert.�La�description�des�côtes�de�l'Algérie�dans�le�Kitab-i�Bahriye�
de�Pirî�Reis.�In:�Revue�de�l'Occident�musulman�et�de�la�Méditerranée,�n°15-
16,�1973.�Mélanges�Le�Tourneau.�II.�Pp�165.���
96� Tabula� Peutingeriana:�
http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����

جامعـة�العلـوم�االنسـانية����،�بجاية�في�العهد�الحفصي�دراسة�اقتصادية�واجتماعيـة�،�صالح�بعيزيق�97
�.34ص،�م2006،�جامعة�تونس،�واالجتماعية

98�Tabula� Peutingeriana:� http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/�
/tab�Lspost03/Tabula�_pe05.html.�

�.34ص�،�مرجع�سابق�،�صالح�بعيزيق�99
�.339ص،�1ج،�مصدر�سابق،�الحموي�100
�.209ص�،�مرجع�سابق�،�صالح�بعيزيق�101
�.259ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�102
�.339ص�،�1ج�،�سابقمصدر��،�الحموي�103
��المكتب�التجاري�لطباعة�للنشـر�و�التوزيـع���،�حققه�إسماعيل�العربي�،�كتاب�الجغرافيا�،�ابن�سعيد�104
�.142ص�،�1980،�بيروت�1ط

وتدرجيا�نحو�البحر�ليحمي�ظهرها�يـذهب�مـن�رأس����المسمى�حاليا�جبل�غوراية�مسيون�أمسيون�105
�مرجـع�سـابق���،�انظر:�صالح�بعيزيقبوحاي�شرقا�إلى�جبل�فرنو�غربا�على�مسافة�ثمانية�كيلومترات�

�.207ص
�.259ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�106
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��.142ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�سعيد�107
��.129ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�108
�.260ص�،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�109

110�Laporte�(J.-P.),�«�Saldae�(Bougie),�un�trésor�de�monnaies�puniques�enfoui�
vers�la�fin�de�la�seconde�guerre�punique�»,�Bulletin�de�la�Société�Nationale�des�
Antiquaires�de�France,�1998,�PP.�211-224.�
111�GSELL�(St.),�Op.�Cit.,�Flle�n°�7,�BOUGIE,�Notice,�p.�1.�

��.34ص،�مرجع�سابق،�صالح�بعيزيق�112
113�Laurent� Charles� Féraud.� Histoire� de� Bougie.Professeur:� Djamail� Aissani.�
EDITIONS.Algéria.2014.PP52.��

�،�م2015،�الجزائـر��،�دار�الفـاروق��،�1ط�،�تـاريخ�بجايـة���،�لطيفة�بشاري�،�محمد�بن�عميرة�114
�.24ص
�.77ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�حوقل�115
��.339ص�،�1ج،�مصدر�سابق�،�الحموي�116

117TabulaPeutingeriana:�
http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html.����

��.252ص�،�2ج،�مصدر�سابق،�البكري�118
�.349ص،�2ج،�مصدر�سابق،�مرمول�كربخال�119
��.261ص�،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�120
�.187ص،�م2003،�دار�الهدى�،�البوني�في�الجزائرعالم�التواجد�الفنيقي�م،�محمد�صغير�غانم�121

122�DE�ROCHEMONTEIX�(H.),�Op.�Cit.,�R.�Afr.,�n°�13,�1869,�p.�65.�
وديوان�المبتدأ�والخبر�في�تاريخ�العرب�والبربر�ومـن�عاصـرهم����العبر،�عبد�الرحمن�ابن�الخلدون�123

�م�2000،�لطباعة�والنشـر�والتوزيـع��دار�الفكر��،�مراجعة�سهيل�زكار�،�1ط�،�من�ذوي�الشأن�األكبر
��.349ص،�2ج�،�مصدر�سابق�،�.�مرمول�كربخال136ص،�6ج

�.28ص،�مصدر�سابق،�الحميري�124
125�BERBRUGGER�(A),�«Ruines�du�vieil�Arzeu»,�R.�Afr.,�n°�2,�1857�-�58,�p.�
177.��
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126� G.� Camps,� «� Arzew� (Arzeu)� »,� in� Gabriel� Camps� (dir.),� 6� Antilopes� –�
Arzuges,�Aix-en-Provence,�Edisud�«�Volumes�»,�no�6� ,�1989�[En�ligne],�mis�
en�ligne�le�01�décembre�2012,�consulté�le�19�avril�2019�.pp.2.��

�.349ص،�2ج�،�سابقمصدر��،�مرمول�كربخال�127
128�BERBRUGGER�(A.),�«Ruines�du�vieil�Arzeu»,�R.�Afr.,�n°�9,�1858-�58,�p.�
177. �� �
129�G.�Camps,�Op.�Cit.�pp.2.�

.�252ص،�1ج�،�المشـتاق�نزهـة���،�.�اإلدريسـي�133ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�130
��.385ص،�5ج�،�مصدر�سابق�الحموي

�.329ص�،�2ج�،�سابقمصدر��،�مرمول�كربخال�131
.�يقدرها�مرمول�252ص،�2ج،�مصدر�سابق،�البكري.�252ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�132

��.329ص،�2ج،�مصدر�سابق،�مرمول�كربخال�كربخال�بـ�عشرين�فرسخا�أنظر:
يقـدرها���252ص،�1ج،�نزهـة�المشـتاق���،�اإلدريسـي��.252ص،�2ج�،�سابقمصدر��،�البكري�133

��.329ص،�2ج،�مصدر�سابق�،�مرمول�كربخال�مرمول�كربخال�بـ�فرسخ�واحد�أنظر:
�252ص،�1ج،�نزهة�المشتاق�،�اإلدريسي�134
��.612ص�،�سابقمصدر��،�.�الحميري385ص�،�5ج�،�سابقمصدر��،�الحموي�135
�.252ص،�2ج،�مصدر�سابق،�البكري�136
�رسالة�ماجيستر،�م)902�،1509ه/290�،915مدينة�وهران�خالل�العصر�الوسيط�(،�شرقي�وردة�137

�.18ص،�م2013م/2012،�قسنطينة،�جامعة�األمير�عبد�القادر
��.19ص،�مرجع�سابق،�شرقي�وردة�138

139�GSELL�(St.),�Op.�Cit.,�Flle�n°20�ORAN,�Notice,�p.�2.���
�.20ص،�مرجع�سابق،�شرقي�وردة�140
�.329ص،�2ج،�مصدر�سابق،�مرمول�كربخال�141
��.�الحميـري�133ص،�مصـدر�سـابق���،�مجهول�االستبصار�.79ص،�مصدر�سابق،�ابن�حوقل�142

�.612ص،�مصدر�سابق
�.385ص،�5ج،�مصدر�سابق،�الحموي�143
�.134ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�144
�.16ص،�2ج،�مصدر�سابق،�حسن�الوزان�145
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146�GSELL�(St.),�Op.�Cit.,�Flle�n°31�TLEMCEN,�Notices,�p.�1.�
.�بينما�ابن�سعيد�يحددها�السافة�بين�تلمسـان�وأرشـقول���16ص،�2ج،�سابقمصدر�،�حسن�الوزان�147

قائال:�ومنها�إلى�أرشقون�فرضة�تلمسان�وحيث�ينصب�النهر�الذي�ينصب�في�نهر�يسر�الكبير�بسـبعون��
�.140ص،�مصدر�سابق،�ميال��أنظر:�ابن�سعيد

��.134ص،�مصدر�سابق�،�مجهول�االستبصار�148
��.297ص،�2ج،�مصدر�سابق،�مرمول�كربخال�149

150�VUILLEMOT�(G.),«Siga�et�son�Port�Fluvial»,�A.�Afr.,�n°�5,�1971,�p.�43.�
��.79ص،�مصدر�سابق،�ابن�حوقل�151

152�Laporte� (� J.-P.),� «� Siga� et� l'île� de� Rachgoun� »,� dans� L’Africa� Romana,��
Rome,2004.�PP2532.�
153�Vuillemot� (G.),� Reconnaissances� aux� échelles� puniques� d'Oranie,� Musée�
Rollin,�
Autun,� 1965,� pp.31-32.� ;� «� Fouilles� puniques� à� Mersa� Madakh� »,� Libyca,�
2,1954,�p�129.�
154�Laporte�(�J.-P.),�Op.Cit,p.�2532.�

�.79ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�حوقل�155
�.262ص،�2ج�،�مصدر�ساب�،�البكري�156
�.26ص�،�مصدر�ساب�،�الحميري�157
��.�534ص�،�2ج�،�نزهة�المشتاق�في�اختراق�اآلفاق�،�اإلدريسي��158
�.134ص�،�مصدر�سابق�،�كاتب�مجهول�159
��.140ص�،�مصدر�سابق�،�ابن�سعيد�160
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بالبحث�في�أسماء�األماكن�واألشخاص،�وهـي�� " l’onomastiqueهتم�األعالمية�"ت

الـذي�ينـدرج���،� la choronymieتقسم�بدورها�إلى�فرعين�أساسيين�هما�االسمكانية�

بكافـة�أقسـامه�مـن�"علـم�األضـرحة������،�la toponymieعلـم�المواقعيـة���ضمنه�

l’hagionymie، ــة� ــم�المســطّحات�المائي ــوء� ،l’hydronymieوعل ــم�النت وعل

علـم��فـرع��و� l’odonymie،وعلم�شبكة�طرق�المواصـالت� l’oronymieالصخرية

فأما�االسمكانية�وعلى�وجه�التحديد�المواقعية�فمن�مجال��."l’anthroponymieالتّسمية�

والثقافة�العربية�من�دون�شـك�ثريـة�بالصـور�����أسماء�األماكن.دراسة��،اهتمامها�كعلم

األعالمية�تحتل�مكانة�ضمن�اهتماماتها،�وهذا�ما�يكتشـفه�الباحـث����المكانية،�مما�جعل

وهو�يقوم�بحفريات�في�ما�جادت�به�قريحة�أعالم�االسمكانية�في�البلدان�العربيـة،�وقـد���

اقتصرت�في�هذا�البحث�على�دراسة�النموذج�الجزائري�من�خالل�عرض�عينـات�ذات��

ل�أو�بآخر�في�مجال�األعالمية�المغاربي،�وكيف�أسهمت�بشكوالبعد�المحلّي،�والوطني،�

ــرامج���� ــل�ب ــن�قبي ــة،�م ــة�الحديث ــائل�التكنولوجي ــور�الوس ــل�ظه ــى�قب حت

��earth   و�google mapsو �geographic�informations system ��”الخـرائط�

google�“ومن�هذا�المنطلق�ستكون�هذه�الورقة�البحثية�عبارة�عـن�قـراءة�للتـراث���� 

األعالمية�الّتي�أضحت�تعتمد�فـي�مقارباتهـا���حول�موضوع� الشعري�والفني�الجزائري

الوسائط�اإللكترونية�والتقانة�الحديثة،�بعدما�كانت�تعتمد�على�الرحالة�الواصفين�للبلـدان��

من�أمثال�االصطخري�وابن�حوقل،�والبكري،�ويـاقوت�الحمـاوي،�وابـن�بطوطـة�����

��وغيرهم�...
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 لتناص��ا�-�المواقعية�-�االسمكانية�-�:��األعالميةالكلماتالمفتاحية

 

Summary: 
Onomastics is interested in the names of places and people, it is 

in turn motto in two main branches, namely "choronymy", which 
includes "toponymy", and its axes such as "hagionymy", 
"Hydronymy", "oronymy", and "odonymy" as well as the branch of 
anthroponymy. As for choronymy, and more particularly 
toponymy, its field and interest as a science, is the study of place 
names. Indeed Arab culture is undoubtedly rich in spatial images, 
which is why onomastics occupied an important place. In this 
article, I based myself on the study of the Algerian model by 
presenting samples of local, national and Maghrebian dimension, 
and how they contributed in one way or another to the field of 
onomastics even before the advent of modern technological means, 
such as the geographic information system, google maps, google 
earth. From this point of view, this sketch will be a reading of 
Algerian poetic and artistic heritage, and its relationship with 
onomastics, which has become dependent in its approaches 
nowadays on modern technologies, after having relied on travelers 
describing countries like Al-Astakhri, Ibn Hawqal, Al-Bakri, 
Yaquout Al-Hamawi, Ibn Battuta and others. 

keywords / onomastics -choronymy-toponymy-intertextuality. 
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:تمهيد

قديمة�قدم�العالم،�فالمجتمعات�البدائية�تميزت�بنشاطها،�وسفرها�الـدؤوب��األعالمية�

عبر�المساحات�الجغرافية�والعمل�على�تسميتها،�وبما�أن�االنسان�سافر�قبل�أن�يصـف��

عبر�تاريخ�اآلداب�العالمية�البعيد،�فقد�نجد�أسماء�أماكن�تعلّقت�بالعناصر�الطبيعية�مـن��

جازات�الفنية�التي�حققها�األوائـل.�إالّ�أن�أسـماء���ماء،�وأرض،�وبقرى،�ومدن،�وباإلن

فقلة��،األماكن�وإن�كان�لها�وجود�في�كل�زمان�ومكان،�تبقى�المواقعية�علم�حديث�العهد

من�رجال�األدب�والعلوم�قبل�الثلث�الثاني�من�القرن�الماضي،�من�فكّروا�في�عدم�جعل�

خالل�دراسـاتهم�مسـتوى����أسماء�األماكن�مجرد�مراجع�لتحديد�مواقع،�أو�تجاوزوا�من

استحداث�القوائم،�فبعد�الجغرافيين�وعلماء�الخرائط�الذين�يعتبـرون�أسـماء�األمـاكن����

شغلهم�اليومي،�اهتم�علماء�التاريخ،�واللسـانيون�علـى�وجـه�الخصـوص�بـالخزان������

��المواقعي.

فتمحيص�البيانات�الخاصة�بأسماء�األماكن�من�خالل�فحص�الوثائق�المتاحة،�سـمح��

اكل�لها�عالقة�باختالف�أشكال�أسماء�األماكن�من�حيث�النحو،�والصـوت��باكتشاف�مش

والداللة،�كما�أن�االختالف�كان�في�الفضاء�المكاني�والزماني،�فتراكيـب�مجموعـات���

بشرية�فيما�تعلّق�بالقوام�البشري�بصفة�عامة،�باإلضافة�إلى�الطابع�التقليـدي�للمواقعيـة���

ديمة،�يعدان�من�ضمن�أسباب�هذا�التباين�الذي�مـا��القائمة�في�البلدان�ذات�الحضارات�الق

إن�اكتشف�ودرس�أصبحت�المواقعية�الشـغل�الشـاغل،�واألساسـي�للمتخصصـين�����

الطوبنيميين.�ولهذا�السبب�تطورت�المواقعية�في�إطار�علوم�اللسانيات،�وبخاصة�ضمن�

مجال�دراسة�علم�اللّهجات،�حيث�أصبح�بعد�ذلك�من�النـادر�جـدا�وجـود�مؤلفـات�����

ونيمية�عامة،�وجهوية�حاولت�تخطي�هذه�القوانين،�واألطر�العلمية�المحددة.�وعكسيا�طب

ما�نسميه�علم�المواقعية�ال�يمكن�تعريفه�من�جهة�أخرى�دون�االرتكاز�األساسي�علـى��

��الجغرافيا،�والتي�لها�في�حقيقة�األمر�منظومة�مفرداتها�الخاصة.

حالة�التداخل�القـائم�بـين�المواقعيـة����فالمراجع�القديمة�الخاصة�بالمواقعية�تحيل�إلى�

والجغرافيا،�فشارل�روستينغ�يقر�بأن�"�المواقعية�هي�كلمة�كبـاقي�الكلمـات�تخضـع����



�د.��	ج������ا���� �

 

  
534 

 

  

لقوانين�علم�األصوات".�ولهذا�أصبح�من�الضروري،�وحرصـا�علـى�عـدم�تمييـع�����

المواقعية�حصرها�كعلم�يهتم�باسم�المكان،�كشاهد�على�تطور�اللغات�واللهجات،�أكثـر��

فالمؤلف�في�هذا�الحقل�يحتاج�إلى�علوم�مساعدة�في�فهم�المواقعية�كاللسـانيات���من�هذا

�����ا�أنوعلم�األصوات،�وعلم�اآلثار،�والبحث�في�ما�قبل�التـاريخ.�فمـن�الواضـح�جـد

للجغرافيا�حيزا�خاصا�في�إطار�الدراسة�المواقعية،�ومسؤولية�ضمن�الحقـول�اللسـانية���

لك�نجد�القلة�القالئل�من�الجغرافيين�وإلى�يومنا�هـذا��التي�يقتحمها�هذا�العلم�الفتي،�ومع�ذ

من�يهتم�بتحليل�المادة�المواقعية،�التي�تقدم�لهم�في�إطار�دراساتهم�للجهـات�الجغرافيـة���

��وهذا�يعود�إلى�كون�هؤالء�يريدون�دمـج�المواقعيـة�ضـمن�انشـغاالتهم�الجغرافيـة�����

��واقحامها�كتخصص.

يكن�هذا�األمر�إشكاال،�مـادام�أن�المواقعيـة����ففي�العقود�األولى�من�القرن�الحالي�لم

��كانت�تحمل�طابع�المقاربة�المتقاطعة�مع�الجغرافية�في�ذلك�العهد.�والملفت�لالنتبـاه�أن

االتجاهات�التحليلية�الجغرافية�المعاصرة،�لم�يتولّد�عنها�اهتمام�بالبحـث�فـي�القـوائم����

ت.�وكل�ما�له�عالقة�بطبيعـة��واألواصر،�والمعاني،�والشروحات،�والتعليالت،�والتغيرا

أسماء�األماكن،�والتي�لها�في�حاضرنا�مقارنة�بالماضي،�وظيفة�دالـة�يـراد�منهـا�أن����

تكون�جد�دقيقية.�هذا�ال�يعني�بالضرورة�أن�المواقعية�تركت�خصيصا�إلى�يومنا�هـذا��

لعلماء�اللهجات�على�وجه�التحديد،�بل�بالعكس�كثيـر�مـن�المحتـرفين�فـي�المجـال������

،�من�اشتغلوا�ضمن�لجان�رسمية�من�أجل�تحديد�كيفية�استعمال�ووضع�أسماء�الجغرافي

األماكن�في�بلدانهم،�واضعين�بذلك�جانبا�الشكل�الجيني�الذي�مثل�لعهد�طويـل�قاعـدة���

النشغاالت�علماء�المواقعية�األوائل.�هؤالء�انكبوا�على�تعـديل�مشـاكل�لهـا�عالقـة�����

ألكاديمي�وما�هو�ذو�طبيعة�تطبيقية�أكثر�منه�بالوثائق،�أكثر�من�الشق�المتعلق�بالجانب�ا

علمية،�كل�هذه�األعمال�تبقى�ذات�قيمة�مفيدة�وضرورية،�غيـر�أن�هـذا�لـم�يقـرب�����

المسافة�بين�المواقعية�والجغرافيا،�أو�وضع�هذه�في�خدمة�تلك،�أو�عكسيا�حيث�عمـل��

��يتها.على�إخراج�المواقعية�من�تلك�المسارات�الضيقة�التي�أدرجت�ضمنها�منذ�بدا
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��فالمواقعية�التقليدية�في�بعدها�تبقى�مجزئة�في�اتجاهاتها،�متواضـعة�فـي�أهـدافها���

وهي�ليست�بالعلم�الكامل،�الذي�يراد�له�أن�يكون�من�حيث�إنّه�ليس�لهـا�ذلـك�القـوام����

المتشعب،�الذي�يسمح�بتطورها�كعلم�مستقل.�وفي�هذا�الصدد�نود�اإلشارة�إلى�مسارات�

ربتها�بعد�بشكل�كبير،�تحديدا�تنوع�المواضيع�الطوبونيمية،�وتمييـز��جديدة،�أو�لم�يتم�مقا

بعض�الرؤى�التي�من�خاللها�يمكن�الخوض�في�مجال�المواقعية،�واقتـراح�تطبيقـات���

��.1لطوبونيمية�نافعة

1 األعالميفيالقصيدةالغنائيةالجزائرية:التناص-

�ذات�الطـابع�األعالمـي��دراسة�القصيدة�الغنائية�الجزائريـة��تهدف�هذه�الورقة�إلى�

�القصـائد�والتي�ال�يمكن�لغير�العارف�باالسمكانية�نظمها،�من�حيث�إنّها�تختلف�عـن��

المتعارف�عليها�في�الوسط�الفني�ولدى�عامة�الناس،�والتي�غالبا�ما�تتفق�في�مواضيعها�

حتى�وإن�اختلفت�في�أشكالها،�والفئة�التي�تستهدفها،�فإذا�كانت�معظمها�علـى�تنوعهـا���

تتطرق�إلى�حاالت�اجتماعية�كالفقر�والغنى،�والحياة�والمـوت���،كانت�أو�عصرية�شعبية

شجاعة،�فإن�األغنية�األعالمية�على�خـالف��الورع�والأو�تتغنى�ب�معينةوتصف�عالقة�

رطة�جغرافية�تسمح�لغير�العارف�بـالمخطط�العمرانـي�لمدينـة����اذلك،�تعتبر�بمثابة�خ

من�دروب،�وأزقة،�وأسواق،�واالطالع�على�ما�فيها�بعينها،�أو�جهة،�اإللمام�بما�يميزها�

من�محالّت،�وأضرحة�وما�شابه�ذلك�من�المرافق��ذات�األهمية�بالنسبة�لقاطنيها،�ولعلّه�

الدراسة�الجغرافيا�من�حيث�منظومة��اإلشارة�إلى�اختالف�المواقعية�عن�من�الضروري

ا�نوعـا�مـا�إلـى�البلـدان�����وصل�متأخر�افتي�امفرداتها،�وأدواتها�اإلجرائية،�كونها�علم

العربية،�مقارنة�بعلوم�أخرى�كاللسانيات،�والسيميائية،�والغلوسيماتيقا...وهذا�عن�طريق�

باللغة�العربية،�إضافة�إلى�هـذا�فـإن���هي�األخرى�الترجمة�حتى�وإن�كانت�جد�ضئيلة�

ـ�� ة�النماذج�موضوع�الدراسة�ليست�سوى�عينة�من�عينات�كثيرة،�تعرفها�البلـدان�العربي

إمكانيـة��الجزائرية�أنموذجا،�يعود�إلـى���القصيدةوحتى�األوروبية،�إالّ�أن�سبب�اختيار�

االسمكاني،�وبخاصة�أغنية�"�يا�ضو�عياني�يالقمري�زرق��ا�يسمى�بالتناصمالحديث�ع

فـي���حيث�توافقتاالجنحان"�للشاعر�بومدين�بن�سهلة،�وأغنية�"�يا�قمري"�لرابح�درياسة�
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الرمزية�التي�يمثلها�طائر�حمام�"القمري"،�والذي�هو�بمثابـة�الوسـيط�بـين�المرسـل�����

��والمتلقي،�بغض�النظر�عن�مضمون�الرسالة�وموضوعها،�سواء�كانت�تخـص�المـدح��

��غير�ذلك�من�المواضيع�العامة،�والخاصة.�مالوصف،�أ�ماالفتخار،�أ�مالذم،�أ�مأ

2-:نمادجمناألغانياألعالمية

:النموذجالمحلّياألول-أ

بومدين�بـن��تعد�األغنية�األندلسية�"يا�ضو�عياني�يا�لقمري�زرق�الجنحان"�للشاعر�

نموذجا�فريدا�من�نوعه�حول�األغنية�األعالمية�المحلّية،�من�حيث�إنّهـا�تصـف���سهلة،�

بدقة�مدينة�تلمسان�الحضارية،�وأزقتها�القديمة،�وأسـواقها،�وأضـرحتها،�وقصـورها����

لنسوة�اللّواتي�كان�لهن�شأنا،�ومكانة�في�قلوب�محبيهم�في�تلك�الحقبة�التي�نظـم��وحتى�ا

أن�عـدد���فيها�الشاعر�هذه�القصيدة،�وقد�تبين�من�خالل�دراسـة�إحصـائية�أعالميـة���

الدروب�العتيقة،�ورد�بكثرة�مقارنة�بغيره�من�أسماء�األماكن،�حيث�تم�تسـجيل�تسـعة���

درب�السجان،�ودرب�مسـوفة،�ودرب�سـيدي����عشر�دربا�في�وسط�المدينة�ممثلة�في

لحسن،�والدرب�المقبي،�ودرب�بن�حربيط،�ودرب�الغفلـة،�وزقـاق�الرمـان،�ودرب����

الحوت،�ودرب�الصنعة،�ودرب�الشوقي،�ودرب�بن�سكين،�ودرب�الصـبانين،�ودرب��

الشول،�ودرب�ماللـة،�ودرب�الحـالوة،�ودرب�السـمار،�ودرب�المليـاني،�ودرب�����

شـعار،�وسـيدي���اللين،�وأربعة�أضرحة�هي�على�التوالي�سيدي�القصيبة،�ودرب�الغسا

الجبار،�وسيدي�الحلوي،�وسيدي�اليدون،�مع�أن�مدينـة�تلمسـان�معروفـة�بأوليائهـا�����

الصالحين،�والّذي�يعد�أبي�مدين�شعيب�األندلسي�أشهرهم،�كما�جاء�في�كتاب�البسـتان��

ي�القصيدة،�كونها�خاصة�بالوسط�،�إالّ�أنّهم�لم�يذكروا�جميعا�ف2في�ذكر�األولياء�بتلمسان

الحضري�التلمساني،�وفيما�يخص�األبواب�فقد�اقتصر�الشاعر�بن�سهلة�على��ذكر�باب�

كونهم�في�قلب�المدينـة،�مـع�أن�تعـداد����زير،�وباب�علي،�وباب�ايالن،�وباب�الحديد�

�األبواب�العتيقة�الحقيقي�التي�كانت�تشكّل�مـداخل�مـن�النـواحي�األربـع�الشـمالية�����

وبية،�والشرقية،�والغربية�يفوق�األحد�عشرة�بابا،�وفيما�يخص�األحياء�ورد�ذكـر��والجن

حي�القران�وهو�أقدم�أحياء�تلمسان،�وله�داللة�رمزية�باعتباره�حاضنة�لكتاتيـب�حفـظ���
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القرآن�الكريم،�أما�القصور�فاكتفى�الشاعر�بذكر�أشهرها�وبخاصة�المشور،�أين�تقع�دار�

تلمسان�في�المغرب�األوسط،�والقصر�البالي،�وريـاض���السلطان،�وهو�يدّل�على�إمارة

بن�فارس،�وأخيرا�األسواق�الممثلة�في�سويقة�الفران،�والسوق�الفوقي،�أمـا�المسـاجد���

فاكتفى�الشاعر�بذكر�جامع�الصخرة،�وجامع�سيدي�عمران،�غير�أن�الشاعر�بن�سـهلة��

،�التـي�أطلـق�عليهـا����لم�يتطرق�في�قصيدته�إلى�الفالحة،�وانتشار�البساتين�في�تلمسان

الرومان�في�عهدهم�اسم�بوماريا�الدالة�على�كثرة�الحدائق،�وهذا�يعود�ربما�إلى�كونهـا��

مهتمة�بالوسط�الحضري�فقط.

أما�فيما�يخص�إحصاء�األعالم�ي�األنتروبونيمي،�فقد�غلب�عدد�أسماء�النسوة�على�

اإلناث�في�حدود�إحدى�عدد�الرجال،�من�منطلق�أن�القصيدة�فيها�غزل،�حيث�جاء�عدد�

عشرة�اسما،�وهن�كل�من�بدرة،�فاطمة،�فطيمة،�العارم،�يامنة،�الزهرة،�صافية،�سـتي��

إالّ�أن�الالفت�لالنتباه�في�أسماء�النسوة�هو�االسم�األخيـر،�الـذي����ربيعة،�مريم،�وميرة،

ان،�نجد�الفني�القناوي،�وأغاني�الديو�الثراثورد�في�القصيدة،�حيث�أنّنا�إذا�ما�بحثنا�في�

ذكر�"اللة�ميرة"�يتكرر،�والّتي�أحيكت�حولها�قصص�ميثولوجية�خيالية�ترسـخت�فـي���

الذاكرة�الشعبية،�فاعتبرت�جنية�يمكن�استحضارها�عند�قناوة�فيما�يسمى�بالليلـة،�التـي���

�يصاحبها�إطالق�بخور،�والعزف�على�آالت�موسيقية�تقليدية�مثل�القمبري،�والهجهـوج�

س�ثياب�ذات�ألوان�لها�دالالت�معينة�كاألحمر�الخـاص�بلـون���والطبل،�والقرقابو،�ولب

الدم،�واألبيض�للداللة�على�السالم،�واألخضر�للطبيعة....إالّ�أن�الحقيقة�غير�ذلك�كـون��

"�ميرة�"�هو�تصغير�لكلمة�"أميرة"�والظاهر�من�خالل�قراءة�أنوماسـتيكية،�أنّـه�يعـود����

هذا�االسم�يحمل�مالمح�األنتروبـونيم���كان�لها�شأن�عظيم�في�مجتمعها،�حيث�أن�المرأة

��".��le�dédicatoire"واالنتروبونيم�االهدائي"�le�commémoratif"��التذكيري

��

��

��

��
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مقتطفمنقصيدةياضواعيانيلبومدينبنسهلة*

��

ــا ــو�ي ــاني�ض ــا�اعي ــري�ي ــان�زرق�القم ��الجنح

����
ــل ــعاني�و�جم ــلم�س ــى�س ــاس�عل ــان�ن ��تلمس

�����
أمــانفيــهتقــراالحــدسيســانيكونــك


ــا ــن�ي ــة�زي ــلك�الدرج ــات�نرس ــة�لبن ��البهج

����
ــنم�روح ــة�تغ ــل�و�فرج ــى�ادخ ــجان�درب�عل ��الش

�����
ــرج ــىالتف ــنتنج ــاءم ــزينالبه ــانوال الفت


ــن ــة�م ــزم�ثم ــا�روح�ع ــام�ي ــك�حم ــروح�بقلب ��مش

����
ــى ــو�تلق ــروح�زه ــي�ال ــويقة�ف ــد�الس ــران�عن ��الق

�����
ــا ــروحبهواه ــاطريمج ــيوخ ــراندليل حي


ــن ــة�م ــول�ثم ــوفة�درب�ع ــه�مس ــل�لي ��ادخ

����
ــك ــل�ال�بالـ ــوس�تغفـ ــك�حـ ــران�بعينـ ��القـ

�����
ــزين ــلال ــاالكام ــرىي ــاقيت ــفب ــانكي زم


ــة�مــن ــد�زورة�أعــط�ثم ــدرة�الســالف�كحــل�لعن ��ب

����
��يبــان�حــين�البــدر�شــبيهة�الغــرة�ضــاوية

�����
ــا ــهم ــيريت ــرأةف ــاام ــازينه ــانوبهاه فت


ــا ــابغ�ي ــاح�س ــد�اللم ــيدي�عن ــعار�س ــاح�ش ��ارت

����
��البـان��غصـن��نهـوى��مـن��شـوف��التنـواح��مـن��كف

�����
ــة ــاحمطبوع ــةاللم ــقيقةفاطم ــنش ــانب 3نعم

��

�����
��

���
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��:النموذجالمحليالثاني-ت

تعد�قصيدة�"ارسم�وهران"�التي�أداها�المطرب�الجزائري�هواري�بن�شنات،�نموذجا�

آخر�يقدم�صورة�تفصيلية�عن�أهم�األحياء،�واألماكن�في�مدينة�وهـران�الباهيـة�فـي����

الجزائري.�فاألغنية�هي�األخرى�عبارة�عن�خريطة�جغرافيـة،�تسـمح�لغيـر�����الغرب

الساكن�في�المدينة�باالطالع�على�األحياء�العتيقة،�إالّ�أن�ما�يميزهـا�فـي�مضـمونها����

هو�ذكر�بعض�األحياء�األجنبية�التي�ال�تزال�متداولة�على�ألسنة��بعكس�النموذج�األول،

االستعمارية�االسبانية،�والفرنسية،�وإلـى��الفترات�سكان�مدينة�وهران،�والتي�تعود�إلى�

وقد�تبين�من�خالل�إحصاء�أعالمي�طوبونيمي،�وأنتروبونيمي��وجود�األتراك�بالمنطقة.

للقصيدة�أن�أغلب�أسماء�األماكن�األجنبية�تعود�إلى�رجال�دين�مسيحيين،�مـن�أمثـال���

سنة�العامة�وأضـحى"��"�الذي�تم�تحريف�اسمه�على�ألsaint Antoineالقديس�أنطوان�"

�le"الطورو"�"�طبونيم�سطاطوان"،�باإلضافة�إلى taureauبمعنى�الثور،�والذي�يحيـل���"

،�حيث�ال�يزال�الملعب�" la corrida" إلى�التقليد�االسباني�الممثل�في�العراك�مع�الثيران

شاهد�على�ذلك�المهرجان،�أما�األحياء�العتيقة�فلعّل�أشـهرها���األسبانالبلدي�الذي�أسسه�

��يعكس�عمق�المجتمع�الوهراني.�افي�مدينة�وهران�هو�"�الدرب"،�كونه�حي�شعبي

مقتطفمنقصيدةارسموهران*

ــان�� ــر�الزم ــن�ده ــايعة�م ــرا�ن�ش ــران�وه ��وه ��
��ومتكلـــــف�بأحوالهـــــا�داك�الـــــوالي ��

ــدات���� ــد�الس ــا�ول ــا�خف ــواري�م ــيدي�اله ��س ��
ــالي��� ــد�العـ ــن�عنـ ــان�مـ ــر�وبرهـ ��سـ ��

��وســيدي�الحســني�هــداك�مــولى�كرامــات���� ��
ــوالي�� ــا�ح ــير�ي ــيدي�البش ــالل�وس ــيدي�ب ��وس ��

ــان�� ــر�الزمـ ــران�دهـ ــام�وهـ ــن�مقـ ��ويـ ��
ــارة�� ــود�والشرشـــ ــن�دادا�يـــ ��ويـــ ��

��بــــن�ديفــــارو�وشــــبح�العــــوام��� ��
��كوفــــــا�لــــــوان�مــــــدور�دارا�� ��
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��ســــيدي�محمــــد�قبــــة�لحســــان��� ��
��اللــــي�فــــوق�ســــاريج�الــــدوكارة��� ��

ــران� ــات�وهــ ــذوا�مقامــ ــاي�هــ ��هايهــ ��
ــذا�كانــــت�وهــــران 4هايهــــاي�هكــ

�� ��
المحليالثالثالنموذج-ث

يالعاصمة"،�فـي�مقارنتـه�بـين�����أبدع�المغني�عبد�المجيد�مسكود�في�قصيدة�"دزاير

ماضي�المدينة�وحاضرها،�من�خالل�االستطراد�فـي�وصـف�الصـناعات�التقليديـة�����

الجزائر،�وفي�ذكر�أسماء�األحيـاء،�والشـوارع���واأللبسة،�والعادات�التي�كانت�تعرفها�

واألزقة�العتيقة�الضاربة�في�عمق�التاريخ،�قبل�الزحف�الريفي�الذي�عرفتـه�العاصـمة���

والمترتب�عنه�استحداث�أسماء�جديدة�محّل�القديمة،�وسلوكات�دخيلة�ال�تمت�بصلة�إلى�

مدينـة�األوليـاء���إليه��تالعاصميين،�حيث�أن�القصيدة�فيها�نوع�من�الحسرة�على�ما�آل

الثعالبي،�وسيدي�عبد�الرحمن،�الّتي�لم�تعد�كسابق�عهـدها�بهيـة�بأغـاني����كالصالحين�

ـ�يفـالمطرب�رسـم�لـوحت���،�الزرنة،�والصوت�البهيج�للمغنية�فضيلة�الدزيرية ن�ين�فنيت

ن�في�نفس�األغنية،�إالّ�أن�ميوله�ظاهر�في�ذلك�الحنين�إلى�اللّوحة�األولى،�من�يمتضادت

االستغاثة�في�كل�فصل�من�فصول�القصيدة�بأوالد�العاصـمة،�وتكـراره�علـى����خالل�

ياسمعين�ريحة�البهجة�فين�***�قولولي�يا�سمعين�أوالد��مسامع�المتلقين�عبارة"�قولولي

إلـى���تالعاصمة�وين"�وهو�نوع�من�النداء�الصريح�إلى�أصحاب�الحل�والعقد،�لاللتفـا�

دينة�حية،�وبخاصة�حي�القصبة�الّذي�يبقـى��مطلب�إعادة�االعتبار�لكّل�ما�يجعل�من�الم

��شاهدا�على�تاريخ�العاصمة�الثري.��

مقتطفمنقصيدةالدزاير*يالعاصمةلعبدالمجيدمسكود

ــمة�� ــا�العاصـ ــر�يـ ــا�دزايـ ��يـ ــة��� ــة�عظيمــ ــومة�قيمــ ��ســ ��
ــة�� ــي�ديمـ ــي�قلبـ ــك�فـ ��حبـ ــدين��� ــوم�الّـــ ــى�يـــ ��إلـــ ��
ــة�� ــدهم�قيم ــا�عن ــي�م ــدوك�ل ��فس ــين��� ــيلهم�المتـــــ ��وكـــــ ��

��ســيدي�الثعــالبي�فســدو�بــالد�� ــابي��� ــا�أحبـ ــرحمن�يـ ــد�الـ ��عبـ ��
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ــي�� ــهيد�األبــ ــة�الشــ ��مدينــ ــالحين�� ــاء�الصــــ ��واألوليــــ ��
ــي� ــا�أقرابـ ــة�يـ ــر�اللّحيـ ��حمـ ��وســــيدي�محمــــد�بــــوقبرين�� ��
��قولــــــولي�ياســــــمعين�� ��ريحــــة�البهجــــة�فــــين���� ��
��قولــــــولي�ياســــــمعين�� ��أوالد�العاصــــــمة�ويــــــن�� ��
ــي�� ــاك�الماش ــه�ح ــل�جي ــن�ك ��م ــي���� ــاب�غاش ــي�ج ــف�الريف ��الزح ��
��الحيـــاء�والحـــرم�مـــا�بقاشـــي ــدين���� ــان�والــ ــل�االيمــ ��قــ ��
��ويـــن�المرمـــى�والشواشـــي�� 5خيطانهــــــا�مــــــدليين���

�� ��
ج-النموذجالوطني��:المغاربي

من�دون�شك�أن�المغني�الجزائري�رابح�درياسـة،�صـاحب�األغـاني�الملتزمـة�����

الجزائرية،�استلهم�عنوان�أغنيته�المعنونة�"�يا�قمري"�من�قصيدة�بـن�سـهلة�السـالف����

�والمغـاربي�ذكرها�كونه�سبقه�زمنيا،�إالّ�أن�ما�جعلها�جد�متميزة�هو�طابعها�الـوطني��

بة�للجزائر�فحسب،�بل�أشار�إلى�بلدان�مجـاورة��فالمغني�لم�يستوقفه�سحر�المناظر�الخال

كتونس،�والمغرب�وعالقة�القرابة�بين�الشعوب،�األمر�الذي�جعل�األغنية�تعد�مغاربيـة��

حيث�استهلّها�بدعوة�أبناء�الوطن�في�المهجر�إلى�زيارة�الجزائر،�ودخولها�عبر��بامتياز.

ي�أم�الطبول�في�واليـة��البوابة�الشرقية�من�ناحية�تونس،�وبالضبط�من�المركز�الحدود

الطّارف،�فاستطرد�في�ذكر�جمال�القالة�المشهورة�بالمرجان�واللّؤلؤ،�ليفتح�شهية�الزائر�

أكثر�حتى�يتعرف�على�ما�تزخر�به�باقي�ربوع�الوطن�من�أماكن�جميلة،�وقد�اسـتطرد��

المغني�رابح�درياسة�في�وصف�الكثير�من�المناطق،�وربطها�بأهم�األعـالم�كاألوليـاء���

لحين،�والشعراء،�والفنانين،�والقادة�الثورين...وعلى�سبيل�المثال�ال�الحصر�ربـط��الصا

��وصف�مدينة�الجزائر�العاصمة�بمقامات�األولياء�الصـالحين�سـيدي�عبـد�الـرحمن����

وسيدي�فرج،�ومدينة�وهران�بسيدي�الهواري،�وتلمسان�بسيدي�بومدين�الغوت،�ومدينة�

إلى�غير�ذلك،�أما�الشعراء�فحين�تجوالـه���المسيلة�بسيدي�عيش،�وقسنطينة�بسيدي�راشد

في�وصف�المدن�ووصوله�إلى�الغرب�الجزائري،�وبالضبط�إلى�مدينة�مستغانم�تطـرق��

رابح�درياسة�إلى�عميد�الشعر�الملحون�في�الجزائر�سيدي�العربي�بن�خلوف�وقصـيدته��
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تعـوا��المخلّدة�لمعركة�مزغران،�دون�أن�يستثني�من�ذلك�ذكر�أشهر�الفنانين�الـذين�أم�

الجماهير�الشعبية�من�أمثال�عيسى�الجرموني�الّذي�أسس�لألغنية�الشاوية�بمعية�بقـارة��

حدة،�أما�فيما�يخص�ذكر�القادة�فقد�عرج�على�ذكر�صالح�باي�حينما�وصـف�مدينـة���

الجسور�قسنطينة،�واستطرد�في�وصف�مدينة�معسكر�مسقط�رأس�األمير�عبـد�القـادر���

فالمتتبع�لوصف�الشاعر�لربـوع�الـوطن�يـدرك�أن�����ثة.مؤسس�الدولة�الجزائرية�الحدي

التي�وردت�في�األغنيـة���هموتقاليد�همعاداتأهالي�المناطق�المذكورة�و�األخير�ملّم�بطبائع

أن�صاحبها�اختتمها�بطلب�العفو�ممن�نسى�ذكر�مناطقهم�كونـه�يسـتحيل����هاوالجميل�في

��مساحة�الجزائر.�التطرق�لجميع�األماكن�في�أغنية�واحدة،�وهذا�يعود�لشساعة

مقتطفمنقصيدة"ياقمري"لرباحدرياسة*

��يــــا�قمــــري�ودي�ســــلمي�للغربــــة ��
ــان�� ــتاق�األوطـ ــب�مشـ ــي�راه�غريـ ��ولـ ��

ــة ــالم�أرض�المحبــ ــه�ســ ــغ�لــ ��بلــ ��
ــدان�� ــز�البلــ ــا�أعــ ــر�أمنــ ��الجزائــ ��

��بمـــدنها�وأريافهـــا�وطـــن�الوجبـــة��� ��
ــوان��� ــة�األلـ ــطوطها�زينـ ــا�وشـ ��بغيوبهـ ��

��خـــود�ســـالم�مـــن�دون�ديـــك�محبـــة ��
��كــل�مدينــة�وناســها�فــي�كــل�أمكــان����� ��

��وإذا�حبيـــــت�تزورهـــــا�يامرحبـــــا ��
ــمان��� ــالدك�مض ــي�ب ــك�ف ــهال�ب ــال�وس ��أه ��

ــة��� ــذا�الغربـ ــا�هـ ــم�يـ ــذه�بالدكـ ��هـ ��
ــوان�� ــرب�لـ ــي�أقـ ــوي�فـ ــاو�تجـ ��نتمنـ ��

��نطلــــب�مــــن�اهللا�تقصــــر�الغلبــــة ��
��ويرجـــع�كـــل�غريـــب�لوطـــان�فرحـــان ��

ــاء�� ــرف�الب ــالم�بح ــذا�الك ــب�ه ــح�كات ��راب ��
ــرف� ــان�وحـ ــاوبلو�للحـ ــون�وزاد�صـ ��النـ ��
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��رتـــب�الجولـــة�الكبيـــرة�بالرغبـــة��� ��
ــدان� ــع�البلـ ــب�جميـ ــا�قريـ ــع�فيهـ ��وجمـ ��

ــة���� ــب�طلب ــبعض�أطل ــى�ال ــان�نس ��وإذا�ك ��
��مـــنكم�جميـــل�الســـماح�علـــى�النســـيان ��

ــة� ــتر�غربـ ــالخير�والسـ ــو�بـ ــو�لـ ��ادعـ ��
��والقبـــول�يجـــي�مـــن�اهللا�والغفـــران��� ��

��.6نتلقاو�إن�شاء�اهللا�ساعة�لمان

خاتمة:

إن�الدراسات�البينية�الحديثة�ما�من�شك�تتيح�للباحث�في�حاضرنا،�النهل�من�علـوم��

قريبة�من�األعالمية،�إالّ�أن�هذا�ليس�بحجة،�تجعل�بعضهم�يقحمها�كعلـم�فتـي�عنـوة����

ضمن�هذه�التخصصات�المساعدة�كعلم�اللسانيات�الجغرافية،�وعلم�اللسانيات�التاريخيـة��

تقل�بذاته�لها�مفراداتها�الخاصة�بها�وأدواتهـا�اإلجرائيـة���وعلم�االشتقاق،�كونها�كعلم�مس

كما�سبق�اإلشارة�إلى�ذلك،�علما�أن�هذا�ال�يمنع�ألبتة�من�االستعانة�بها�كعلم�في�اقتحـام��

كالبحث�في�اسمكانية�األغاني�األندلسية،�والشعبية،�والملتزمـة���مجاالت�معرفية�متنوعة

ي�الجاد،�كون�بعضها�في�عالقة�متالزمة�التي�هي�بحاجة�إلى�مزيد�من�البحث�األكاديم

مع�علم�األعالمية�الّذي�ال�يزال�في�بداياته،�ويصعب�علـى�الكثيـر�مـن�غيـر�ذوي�����

االختصاص�في�مجال�الدراسات�المواقعية�على�وجـه�الخصـوص،�خـوض�غمـار�����

التجربة�والبحث�فيه،�نتيجة�خلطه�مع�علوم�قريبة،�ولعّل�هذا�البحث�قد�يسهم�ولو�بشكل�

التعريف�بهذا�العلم،�وأدواته�اإلجرائية�وباألغنيـة�األعالميـة�التـي�ليسـت�����ضئيل�في�

خاصة�بالجزائر�بل�توجد�نماذج�في�بلدان�عربية�أخرى،�ولعّل�محمد�عبده�لـه�تجربـة���

��في�هذا�النوع�من�خالل�أغنيته�"�األماكن".

��

��

��
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��الملخص:

حضارتها�وجرت�معهم�فـي��درجت�لغتنا�العربية�مع�أسالفنا�منذ�القدم�وسايرتهم�في�
��ذلك�شوطا�بعيدا،�اتسعت�فيه�ونمت�بالقدر�الذي�أرادوها�عليه.

قد�كان�أسالفنا�من�علماء�اللغة�والمعاجم�أهدى�حسا�وأبعد�نظرا،�حينمـا�تـوافروا���ل
في�التـراث�اللغـوي�ألي����اأو�نظير�على�صناعة�المعاجم�بجهد�وإتقان�ال�نجد�له�مثيال

��كنوا�من�حفظ�لغتنا�وتراثنا�األدبي�وحضارتنا.أمة،�وبفضل�جهودهم�تلك�تم
وألن�الداللة�هي�ركيزة�أي�معجم�كان،�بل�هما�وجهـان�لعملـة�واحـدة�(المعجـم�����

��المعجمية�أساسا�تقوم�على�قاعدة�علم�الداللة�العلمية،�قديما�وحديثا.�والداللة)�والصناعة
األساسـية�وعالقتهـا���من�هذا�المنطلق�ارتأيت�البحث�في�نظرية�الحقول�الدالليـة��

��بصناعة�المعاجم�العربية،�وذلك�باإلجابة�عن�اإلشكالية�اآلتية:
ما�هي�نظرية�الحقول�الداللية؟�وما�أنواعها�وقيمتها؟�وما�هو�دورها�فـي�صـناعة���

��المعاجم؟��
��كلمات�مفتاحية:

��الحقل�الداللي،�المعجم،�الداللة،�الترادف،�االشتمال،�التضاد،�التنافر.
Summary: 
 Our Arabic language was used with our ancestors since 

ancient times and followed them in its civilization, and it took a 
long way with them in that, expanding it and growing to the extent 
they wanted it to.  

Our ancestors of linguists and lexicologists were gifted with a 
sense and a farther view, when they were able to manufacture 
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dictionaries with effort and mastery that we find unmatched or 
equivalent in the linguistic heritage of any nation, and thanks to 
their efforts they were able to preserve our language, our literary 
heritage and our civilization. 

 And because signification is the pillar of any lexicon, but rather 
they are two sides of the same coin (the lexicon and semantics) 
and the lexical industry is basically based on the basis of scientific 
semantics, ancient and modern.�

From this standpoint, I proposed the research in the theory of 
basic semantic fields and its relationship to the Arabic dictionaries 
industry, by answering the following problem: 

What is semantic field theory? What are its types and value? 
What is its role in the dictionaries industry? 

Key words: 
The semantic field, the lexicon, the connotation, the synonyms, 

the inclusion, the contrast, the dissonance.�
��الحقول�الداللية:/�ظهور�نظرية�1

تطورت�نظرية�الحقول�الداللية�في�العشرينات�من�القرن�الماضـي،�خاصـة�بعـد����
التفرقة�بين�الدراسة�التاريخية�التعاقبية�والدراسة�الوصفية�للغة،�فقد�ذهـب�دي�سوسـير���
إلى�ان�اللغة�نظام�من�العالمات�وأن�هذه�العالمـات�تكتسـب�قيمتهـا�مـن�عالقاتهـا������

طعة�الشطرنج�(الجندي)�فهي�ال�تعني�شيئا�خـارج�رقعـة���قما�كبالعالمات�األخرى�تما
��.1الشطرنج،�وإنما�تستمد�قيمتها�من�خالل�عالقتها�بالقطع�األخرى"

وأوحت�فكرة�القيمة�بتصنيف�المدلوالت�إلى�حقول�داللية�طبقا�لمبادئ�دي�سوسـير��
اللسانية�وذلك�بوضع�تحديد�وصفي�بنائي�للمعنى،�وأقر�بوجود�عالقة�داللية�بـين�عـدد���

السـياقية���(العالقـات�من�مدلوالت�األلفاظ�في�النسق�اللغوي�أسماه�في�فصل�من�كتابه�
��.�2غوية)والعالقات�الترابطية�والقيمة�الل

وتبلورت�فكرة�الحقول�الداللية�بفعل�جهود�علماء�سوسريين�وألمان�أمثـال�إيسـبن���
،�وكان�من�أهم�تطبيقاتها�المبكرة�دراسة�تراير�لأللفاظ�الفكريـة��1934وتراير��1924

��3في�اللغة�األلمانية�الوسيطة،�وقام�ماير�باختيار�ثالث�انماط�من�الحقول�ودراستها.
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رة�وتجميع�األفكار�الخاصـة�بـالحقول�الدالليـة�بصـورة�����يعود�له�الفضل�في�بلوو
متماسكة،�وهو�ما�يمثل�المنبع�للفكرة�مقارنة�بسابقيه،�والتي�لها�أسـس�تيـار�ومـنهج����

��4أصبح�يعرف�به.
*فطن�الغويون�العرب�القدامى�إلى�فكرة�الحقول�الداللية�وكان�لهـم�السـبق�عـن����

��االسم.�الغويين�المحدثين�وإن�لم�يعطها�العرب�القدامى�هذا
وقد�تمثلت�جهود�اللغويين�العرب�فيما�يعرف�باسم�الرسائل�اللغويـة�ومـا�يعـرف����
بالمعاجم�العربية�اللغوية�المتبعة�لنظام�الترتيب�الموضوعي�فضال�عن�كتـب�الصـفات���

��5وكتب�الغريب�وكتب�األلفاظ.
أشـهرها�� "وهناك�بعض�المعجمات�التي�أعدت�على�أساس�نظرية�الحقول�الدالليـة،�

من�المعـروف�� ونقدم�مثاال�يوضح�المقصود�بتلك�النظرية: األلماني، نزايف) دورمعجم�
عنـد�تحليـل��� أستاذ�مساعد، أستاذ، مدرس، مساع مدرس، معيد، الدرجات�الجامعية:�أن

ألننـا�لـو��� مثال�يتم�في�إطار�مجالها�الداللي�الخاص�بالدرجات�الجامعيـة،� كلمة�"معيد"
تدل�فـي�� وتحليل�كلمة�"مدرس" يعيد�الثانوية�العامة.�إنتزعناها�منها�لكان�من�معانيها�من

الحياة�الجامعية�على�من�يحمل�شهادة�الدكتوراه�في�حين�أنها�في�حقل�داللي�أخر�تشـير��
"لقد�قادت�نظريـة�الحقـول���6إلى�من�يعمل�بالتدريس�في�مراحل�التعليم�العام...وهكذا.

الدالليـة�الموجـودة�فـي�����الداللية�إلى�التفكير�في�عمل�معجم�كامل�يضم�كافة�الحقول
اللغة...وتبذل�األن�محاوالت�كثيرة�لتصنيف�معـاجم�اللغـات�واللهجـات�األوروبيـة�����

��7المتعددة.
��ومن�هذه�المحاوالت�التي�اقتصرت�على�مجاالت�معينة�من�المعجم:-�أ

"وقد�عرض�فيـه���في�كتابه�"مفاتيح�لعلم�الداللة�محاولة�اللغوي�الفرنسي�(مونان)-�1
��أولهما�خاص�بالحيوانات�المنزلية�والثاني�بكلمات�المسكن.لحقلين�دالليين�

 وكانت�في�تصنيف�عالقات�النباتات. دراسة�اللغوي�الفرنسي�(أدنسون)-�2

��وقامت�على�وضع�تصنيف�لألواني�واألدوات�� محاولة�عالم�األثار�(جردان)-���3
��ومن�المحاوالت�التي�قامت�على�تغطية�قطاعات�المعجم:-�ب
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��لكلمات�اللغة�االنجليزية�وعباراتها�بعنوان�� (روجيه)المعجم�الذي�قدمه�-�1
"�"وذكر�في�مقدمته�أنه�مرتب�ال�حسب�النطق�وال�على�حسب�الكتابة�وإنمـا�علـى���

��9حسب�المعاني.
��1933ج�البيـز��معجم�اللساني�األلماني�دورنزايف�الذي�نشر�ألول�مـرة�فـي��-�2

������������������10تشتمل�مجاالت�فرعيـة.�وهي�بدورها��وهو�يشتمل�على�عشرين�حقال�دالليا�رئيسيا،
��وأحدث�معجم�طبق�هذه�النظرية�هو�ذلك�المعجم�الذي�يتم�إخراجه�األن�تحت�عنوان��

��11العهد�اليوناني�الجديد).
��ويقوم�على�األقسام�األربعة�الرئيسية:

��الموجودات.-�1
��األحداث.-�2
��المجردات.-�3
 العالقات���������������������������������-�4

وقد�لوحظ�أن�حجم�الحقول�الداللية�يختلف�من�مجال�إلـى�مجـال�وأن�أكبـر�����12.
وأقـل��،�مجال�في�أي�لغة�ذلك�الذي�يحوي�الكائنات�واألشياء(الموجودات)وتليه�األحداث

��13من�ذلك�المجردات�وأقل�الجميع�"العالقات".
مقدمته�أنـه��وأشار�في��وروجيه�قدم�هذا�المعجم�لكلمات�اللغة�االنجليزية�وعباراتها،

لم�يرتبه�بحسب�النطق�وإنما�بحسب�المعاني�ووزع�المفردات�على�ستة�مجاالت�دالليـة��
��رئيسية�كل�منها�يعتبر�مفهوما�عاما�وهي:

��العالقات�المجردة.-�1
��المكان.-�2
��المادة.-�3
��الفكر.-�4
��اإلرادة.-�5
��العواطف.-�6
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بحثـه�فـي���في��1668ولكنز�سنة�وقد�تأثر�روجيه�في�هذا�البحث�بالباحث�الشهير�
��المعنون�ب

��الداللية�الحقول

��

��مجردات�����عالقات��������������أحداث�������������������موجودات����������
��حالة�صحية��������������������مكانيةانفعالي��������������������حية���غير�حية���

��������������������������������
��طاقة����فكري������زمانية����������������������������������������������

��جودة��������������������������اتصالي������شارية������������������������������������
��ترافق�������عقلية������������ضبط�الحقيقة�������������������������������

��عمر������������������تحكم���������������������������������������������
��حركة�����������������������������������جاذبية����������������������������
��مميز�ديني��������احساسي���������������������������������������������������
��وظائفي�������������������������������مركز�����������������������������

��نقل�������������������������������������عدد����������������������������
��لون����������������نشاط�مركب����������������������������������������

��حرارة��������������طبيعي�����������������������������������������������
��سرعة�����������������������������������������������������������

إن�معرفة�طبيعة�العالقات�الداللية�داخل�اللغة�الواحدة�يعد�من�أسس�دراسة�الحقـول��
بيان�أنواع�العالقـات�داخـل���ت"ولذا�فمن�الضروري�عند�أصحاب�هذه�النظرية��الداللية،

��العالقات�في�أي�حقل�معجمي�عما�يأتي:وال�تخرج�هذه��كل�حقل�معجمي.
��.الترادف-�1
���������������������.االشتمال�أو�التضمن-�2
���������������������������������������.عالقة�الجزء�بالكل-�3
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����������������������.التضاد-�4
��15.���������������������������.التنافر-�5
��.الترادف-�1

�فيهـا�يكـون(أ)و(ب)مترادفين���الجـانبين،��فإنها�تتحقق�حينما�يوجد�تضـمن�مـن��
�فإن(أ)ينبغي�أن�يتضمن(ب)�والبد�ل(ب)�أن�يتضمن(أ)كما�هو�في�الحال�فـي�كلمـة�أم��

��ذلك.�ونحو�أب،�وكلمة:�والدة،
��االشتمال:-�2

فهو�يعد�تضـمنا�ولكـن����فتعد�هذه�العالقة�من�أهم�العالقات�في�علم�لداللة�التركيب،
تمل�على�(ب)حيث�يكون�(ب)أعلى�في�التقسيم�مش�من�طرف�واحد�حيث�يكون�مثال:(أ)

�الذي�ينتمي�إلى�فصيلة�أعلى�وهي�فصـيلة��"فرس"�مثل�كلمة:�التصنيفي�او�التصريفي،
��من�ثم�فإن�كلمة�فرس�يتضمن�معناها�معنى�كلمة�حيوان.�حيوان،

�لألخر�هـل�وثمة�اختالف�بين�علماء�اللغة�وكذا�بين�علماء�المنطق�حول�المتضمن�
��16م�اللفظ�األخص.هو�اللفظ�األعم�أ

��واللفظ�المتضمن�في�هذا�التقسيم�يسمى:
����������������������األعم.��اللفظ�-�أ

���������������������������.الكلمة�الرئيسية-�ب
������������������������������.الكلمة�الغطاء-�ج
�������������������������.اللكسيم�الرئيسي-�د
�������������������������������������.الكلمة�المتضمنة-�ه

��17ومن�الممكن�التمثيل�لعالقة�االشتمال�بالشكل�األتي:���
��
��
��
��



��������������ا����ل�ا������و�
�	��ا�����
 

  
551 

 

  

��الحية�المخلوقات
����
��
��

��إنسان�����������حيوان����������������������������نبات�������������������
��

��طفل������بالغ�������������طائر����ثدي��������زهر����شجر��عشب���حشرة���سمك��
��رجل������������ولد��������������������������������������������������������������������������

��امرأة���بنت��������������لوتس�����دائم�الخضرة������������������������������������
��ياسمين����غير�دائم������
��بلبل�����بقرة��نمل����سلمون����������الخضرة����ورد�����

��حسون��حصان���نحل����هامور������������������������������
��شبوط����حمام�����قطة���ذباب�����������������������������

��
��

��عالقة�الجزء�بالكل:-�1
والفرق�بـين�هـذه�العالقـة�����اليد�والجسم�والعجلة�بالسيارة،�فمثال�تلك�العالقة�بين:

�فاليد�ليست�نوعا�من�الجسم�ولكنهـا�جـزء�منـه����وعالقة�االشتمال�أو�التضمن�واضح،
هـل�تتعـدى����بمعنـى:��وليس�جزءا�للكل،�بخالف�اإلنسان�الذي�هو�نوع�من�الحيوان،

والحق�فإن�األمثلة�منها�ما�يقبل�التعدية�ومنها�ماال��فتنتقل�من�الجزء�إلى�الكل؟�الجزئية،
��18يقبله.
��التضاد:-�2
��"التضاد":���هناك�أنواع�متعددة�من�التقابل�ترد�تحت�ما�سماه�اللغويون���
��التضاد�الحاد:-�أ

��.أنثى�ذكر،�أعزب،�متزوج،�ميت،�حي،�وذلك�في�مثل:�أو�التضاد�غير�المتدرج،
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��التضاد�المتدرج:-�ب
�ويمكن�أن�يقع�بين�نهايتين�لمعيار�متدرج�أو�بين�أزواج�من�المتضـادات�الداخليـة��

�فكلمـة�الحـر�والبـارد����وإنكار�أحد�عضوي�التقابل�اليعني�االعتراف�بالعضو�اآلخر.
��19تتوزعان�على�درجات�الحرارة�والبرودة.

��التضاد�العكسي:-�ج
��(زوجة/زوج)�وهو�عالقة�أزواج�من�الكلمات�في�مثل:(باع/اشترى)

��التضاد�االتجاهي:-�د
��2.يذهب�ويأتي،�د،يغا�ويصل،�أسفل،�أعلى،�ويمثل�العالقة�بين�الكلمات�مثل:

��التضاد�العمودي:-�ه
حيـث�يقـع����والتقابلي�أو�االمتدادي�ويمثل�لألول�بالشمال�بالنسبة�للشرق�والغـرب،�

��.بالنسبة�للغرب�ويمثل�للثاني�بالشمال�بالنسبة�للجنوب�والشرق�عموديا�عليهما،
��التنافر:-�3

ذا�كـان(أ)�ال��إ�وتتحقق�داخل�الحقل�الواحد،�فهو�مرتبط�أيضا�بالنفي�مثل�التضاد،���
أي�أن�الطرفين�ال�يشتمالن�علـى�عالقـة����على(أ)،�ال�يشتملو(ب)�يشتمل�على�(ب)،

في�الشـكل���،قط-�كلب�والعالقة�بين:�فرس،-�تضمن�وذلك�في�مثل�العالقة�بين�خروف
��اآلتي:

��حيوان������������������������������
��خروف���فرس������قط���كلب�����������������������������
كلمة�غطاء�لها�تكون�متنافرة��خروف"�فرس،�قط،�"كلب،�يكون�لفظ�وكذلك�أي�كلمة

��21مع�الباقيات�كما�يبدو�من�الشكل�اآلتي:
��كلب���������������������������

��راعي�ألماني������جرو����سلوقي�������������������
��
��
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��أنواع�الحقول�الداللية:
��يقسم�الدارسون�الحقول�الداللية�إلى�أنواع�وهي�كاآلتي:

"الكلمات�المترادفة�والكلمات�المتضادة�التي�تكون�العالقة�بينها�على�شكل�التضاد�-�1
فعندما�نطلق�حكما�ما�نتأكـد���ألن�النقيض�يستدعي�النقيض�في�عملية�التفكير�والمنطق،

��22من�صحته�وتماسك�بنيته�بالعودة�إلى�حكم�يعاكسه�ومن�هنا�تنشأ�الحقول�المتناقضة.
مـن���ويعد�جولنز�والطويل�يناقض�القصير�وهكذا.�بيض،فاللون�األسود�يستدعي�األ

��الذين�اعتبروا�هذا�النوع�من�التقسيم�يندرج�ضمن�الحقول�الداللية.
وهي�حقول�صرفية�تالحظ�في�اللغـة�العربيـة�بصـورة�����"األوزان�االشتقاقية:-�2

وتصنف�الوحدات�في�هذا�المجال�بناءا�علـى�قرابـة���،�أوضح�مما�في�اللغات�األخرى
في�ضوء�العالمات�الصرفية�التي�تعد�سمة�صورية�ودالليـة�مشـتركة�بينهـا����الكلمات�

��23داخل�الحقل�الواحد".
"الحقول�السنتجماتية:�وتشمل�مجموعة�الكلمـات�التـي�تتـرابط�عـن�طريـق������-�3

��24ولكنها�ال�تقع�أبدا�في�نفس�الموقع�النحوي".�االستعمال،
هتمامه�إلى�الكلمـات��وقد�كان�(بورزخ)أول�من�درس�هذه�الحقول�وذلك�حين�وجه�ا

��مثل:
��نباح.-�كلب
��صهيل.-�فرس
��تفتح.-�زهر
��يقدم.-�طعام
��سيارة.-�ينتقل
��عين.-�يرى

��أذن.-�يستمع
��شعر.-�أشقر
��أذن.-�سمع
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��25وغيرها".
��"ويقسم�بعضهم�العالقات�بين�كلمات�الحقول�السنتجماتية�إلى�نوعين:

��الوقوع�المشترك.�االشتراك:-�أ
��التنافر.-�ب

��ويمثل�للنوع�األول:��
��1-Trabel by Foot.  

2-Wander by Foot. 
3-Go by foot. 

��وعدم�إمكانية�القول
4-Walq by Foot. 
5-Run by Foot. 

��26وعلى�الرغم�من�أن:�وتحتويان�على�العناصر�الداللية�للحركة�القدمية.
��عناصر�الكالم�وتصنيفاتها�النحوية.-�4
فقد��،الكلماتالحقول�المتدرجة�الداللية�وهي�التي�تكون�فيها�العالقة�متدرجة�بين�-�5

ترد�من�األعلى�إلى�األسفل�أو�العكس�فجسم�اإلنسان�كمفهوم�عام�يتجزأ�وينقسـم�إلـى���
��27األطراف�السفلية).�األطراف�العلوية،�البطن،�الصدر،�مفاهيم�صغيرة�(الرأس،
��الحقول�الداللية�إلى�ثالثة�أنواع:فيقسم� أما�ستيفان�(أولمان)

فهـو�� ويمثلها�نظام�العالقات�األسرية، الحقول�المحسومة�ذات�العناصر�المنفصلة:-�أ
يحوي�عناصر�تنفصل�واقعا�في�العالم�الغير�لغوي�وهذه�كسابقتها�يمكـن�أن�تصـنف���

��28بطرق�متنوعة�بمعايير�مختلفة.
ية�هذا�النوع�من�الحقول�يعـد��وتمثلها�ألفاظ�الخصائص�الفكر الحقول�التجريدية:-�ب

أهم�من�الحقلين�المحسومين�نظرا�لألهمية�األساسية�للغـة�فـي�تشـكيل�التصـورات�����
��التجريدية.

ويمثلها�نظام�األلوان�في�اللغات�فمجموعة�األلـوان�� الحقول�المحسومة�المتصلة:-�ج
��امتداد�متصل�يمكن�تقسيمه�بطرق�مختلفة�وتختلف�اللغات�فعال�في�هذا�التقسيم.
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يعتقد�تراير�الحقول�اللغوية�ليست�منفصلة�ولكنها�منضمة�معا�لتشـكل�بـدورها����كما
��29حقوال�أكبر...حتى�تحصر�المفردات�كلها�.

��اختار�ودرس�مايير�ثالثة�أنماط�من�الحقول�الداللية�وهي:
��الحيوانات. ،راألشجا أ�سماء، مثل: الحقول�الطبيعية

��اء�اآلالت.اء�رتب�الجيش�وأجزمأس�والحقول�االصطناعية�مثل:
��30مصطلحات�الصيادين. مثل:�والحقول�شبه�االصطناعية

��قيمة�نظرية�الحقول�الداللية:
��يلي:�اأما�قيمة�نظرية�الحقول�الداللية�فتتجلى�فيم

الكشف�عن�العالقات�وأوجه�الشبه�والخالف�بين�الكلمات�التي�تنطـوي�تحـت���-�1
��حقل�معين�وبينها�وبين�المصطلح�العام�الذي�يجمعها.

المشكالت�التقليدية�في�المعاجم�التمييز�بين�الهومونيمي�والبوليزيمي.والنـوع��من�-�2
أما�النوع�الثاني�فيوضع�في�مدخل�واحد�ألنه�كلمـة���األول�يقسم�إلى�مداخل�بعدد�كلماته،

��31واحدة�في�الحقيقة.
وقد�حلت�نظرية�الحقول�مشكلة�ألن�الكلمات�المنتمية�إلى�حقـول�دالليـة�مختلفـة����

�فكلمة�(برتقالي)تخص�حقل�األلـوان��ى�أنها�كلمات�منفصلة�(هومونيمي)سوف�تعالج�عل
��32تخص�حقل�الفاكهة.�وكلمة�(برتقال)

كما�تقدم�لنا�طرق�التحليل�عن�طريق�حلول�علمية�لمشـكالت�معجميـة�مثـل����-�1
المعنى�المعجمي�والترادف�والمشترك�اللفظي�واألضداد�وغيرها�ألن�المعجمـي�هـو���

ل�مع�مجموعات�كبيرة�ومتعددة�ومختلفة�من�الكلمـات�فـإذا���الشخص�الوحيد�الذي�يتعام
أثناء�إعداده�مثل�هـذه�النظريـة�وطـرق�����مأخذ�في�الحسبان�سواء�قبل�إعداد�المعجم�أ

التحليل�فيها�حينئذ�يستطيع�أن�يضع�يده�علـى�طبيعـة�التغيـرات�الدالليـة�للوحـدات������
مجاالت�أو�حقـول���المعجمية�وأبعادها�وعالقة�بعضها�ببعض�من�خالل�تقسيمه�لها�إلى

��33داللية�محددة.
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��"تسهل�الحقول�الداللية�عملية�كشف�العالقات�بـين�معـاني�الكلمـات�(تـرادف����-�2
ألن�هذه�العالقات�هي�أساس�العالقات�بين�كلمات�الحقـل�الـداللي����اشتمال...)�تضاد،

الواحد�وتجميع�الكلمات�في�حقول�داللية�يجعل�عملية�كشف�العالقـات�بينهـا�عمليـة����
��34يسيرة".

"تجميع�الكلمات�داخل�الحقل�الداللي�وتوزيعها�يكشف�عن�الفجـوات�المعجميـة���-�3
(أي�عدم�وجود�الكلمات�المطلوبة�لشرح�فكرة�ما�أو�التعبير�عن��التي�توجد�داخل�الحقل

كعدم�وجود�كلمة�في�االنجليزية�تتعلق�بمـوت���شيء�ما�وتسمى�هذه�بالفجوة�الوظيفية)،
وكلمة���بالنسبة�للحيوان�وكلمة�ليس�لها�مـاض���لإلنسان،�النبات�في�مقابل�كلمة��بالنسبة

��.35في�اللغة�االنجليزية�وتمال�هذه�الفجوة�باستخدام�مثال
تضع�نظرية�الحقول�الداللية�كل�مفردات�اللغة�في�شكل�تجمع�تركيبي�ينفي�عنها�-�4

��التسيب�المزعوم.
ات�واألسس�عند�تطبيق�هذه�النظرية�تستطيع�أن�تكشف�لنا�عن�فكرة�من�العمومي-�5

��36المشتركة�التي�تحكم�اللغة�في�تصنيفها�لمفرداتها.
��صناعة�المعاجم:-�2

��مرحلة�التدوين:
بنـاء�علـى���-�إن�صح�التعبير-�قد�بدأت�حركة�جمع�اللغة�أو�التراث�القولي�للعربل

دوافع�دينية�من�ناحية�لغوية�وعلمية�من�ناحية�أخرى�،فجمع�اللغة�أو�تدوينها�لم�يعـرف��
وما�اعتني�بها�إالّ�بعد�اإلسالم�فقد�زحف�اللحن�مـن�الكـالم�إلـى�����في�العصر�الجاهلي

�النص�القرآني�مما�شكل�تهديدا�مباشرا�لحياة�المسلمين�،وألن�القرآن�نزل�على�طريقـة�
العرب�في�الكالم�فكان�من�الضروري�استنباط�أحكامه�ثم�إتاحة�الفرصة�لهؤالء�الـذين��

ن�هناك�من�سبيل�لتحقيـق�هـذا�كلـه�إال����ال�يحسنون�اللغة�العربية�لكي�يتعلموها�ولم�يك
��37بجمع�المادة�اللغوية�التي�تستنبط�منها�القواعد�واألصول.

������
��
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��كما�كان�الباعث�األول�لدراسات�أخرى�منها:����
"البحث�في�داللة�اللفظ�واشتقاق�الصيغ�وتركيب�الجمل�واألسلوب�والصور�الكالمية�

��؛لخدمة�الدين�اإلسالمي.كلها�قامت�38واختالفها�باختالف�المقام..."
"ولم�يكن�هذا�الجمع�والتدوين�مقصورا�على�األلفاظ�والمفردات�فحسب�بل�تعـدى����

ذلك�إلى�الشعر�والنثر�واألمثال�والحكم�والخطب�وكان�الهدف�هو�حفظ�كـالم�العـرب���
فيمـا�يتصـل���–وتراكم�من�هذا�الجمع��واستنباط�األحكام�والقوانين�اللغوية�التي�تحكمه.

كم�هائل�من�المفردات�والكلمات�في�صور�"رسـائل���–العربي�وصناعته��بوضع�المعجم
لغوية"�كانت�هي�النواة�األولى�للمادة�اللغوية�التي�نظمت�في�معـاجم�لغويـة�مختلفـة����

��39األحجام�وطرق�الترتيب".
وكانت�رحلة�علماء�اللغة�إلى�البادية�لمشافهة�األعراب�والسماع�منهم�وذلك�حتـى����

��40نهاية�القرن�الثاني�للهجرة�وأوائل�الثالث�تمثل�جانبا�مهما�وأصيال�من�عملهم.
في�مجال�الرسائل�اللغوية�التي��كان�لألعراب�دور�مهم�ورائد�في�مجال�التأليف،���

نسب�ابن�النديم�إلى�الكثيـر�مـنهم�بعـض�هـذه������فقد�تعد�أساس�المعاجم�الموضوعية،
�أبو�زيد�الكالبـي:��الرسائل�وهي�التي�كتب�حول�موضوعاتها�رواد�الجمع�اللغوي�مثل،

��41وضع�رسائل�لغوية�عدة�منها:"الفرق"،"اإلبل"،"الحيوان"،"خلق�اإلنسان"،"النوادر".
ائل�المؤلفة�فـي��ومن�الرسائل�التي�كان�لها�الدور�في�نشأة�المعاجم�العربية�تلك�الرس

��42الحشرات.�اإلنسان،�الخيل،
��وهذا�الجدول�عبارة�عن�اهم�هذه�الرسائل:

 خلق�االنسان اإلبل�والنعم�والشاء خلق�الفرس�والخيل�وأسماء�الخيل

��أبو�مالك�عمرو
��بن�كركرة

��قطرب
��النضر�بن�شميل

��أبو�عبيدة�األصمعي

��أبو�زيد�الكالبي
��النضر�بن�شميل

��أبو�عبيدة
��أبو�زيد

��األصمعي

��أبو�مالك�عمرو
��بن�كركرة

��أبو�زيد�الكالبي
��أبو�السمح

��قطرب
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��الرياشي
��ابن�األعرابي

��ابن�الكلبي
��عمرو�بن�أبي�عمرو

 العالء�هشامأبو�

��األخفش�المجاشي
��أحمد�بن�حاتم

��الرياشي
��أبو�حاتم�السجستاني

 ابن�السكيت

��النضر�بن�شميل
��أبو�عمرو�اليباني
��أبو�معلم�الشيباني

��أبو�عبيدة
��أبو�زيد

��ألصمعيا
��أبو�حاتم�السجستاني

 ثابت�بن�ثابت

��
 الصفات المعاني�وأبيات�المعاني الظواهر�الطبيعية�كالمطر�والبرق

��مؤرج�السدوسي
��قطرب

��األصمعي
��أبو�زيد

��أبو�معلم�الشيباني
��محمد�بن�يزيد�المبرد

��أبو�اسحاق�ابراهيم
��بن�األعرابي
��ابن�السكيت

 أبو�حنيفة�الدينوري

��المفل�الضبي
��السدوسيمؤرج�

��ابن�كنانة
��األصمعي

��األخفش�المجاشي
��أحمد�بن�حاتم
��ابن�األعرابي

��أبو�العميثل
��ابن�السكيت

 ابن�قتيبة

��النضر�بن�شميل
��قطرب

 األصمعي

 النبات�والشجر السرج�واللجام�والقوس الرحل�والمنزل
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��األموي�(عبد�اهللا�بن�سعيد)
��أبو�عبيدة
��األصمعي

 سعدان�بن�المبارك

��هشام�الكلبي
��عبيدةأبو�

��ابن�السكيت
 أبو�حاتم�السجستاني

��األصمعي
أبــو�زيــد�أبــو�حــاتم�

��السجستاني
��الكرماني

��ابن�السكيت
 

��عدت�الكتب�السابقة�معاجم�موضوعية�وهذا�راجع�لألسباب�التالية:
أي�أن�األلفاظ�المجموعـة�يوحـدها����إن�منهج�معاجم�المعاني�أساس�الموضوع،-�1

��43تقوم�على�أساس�حروف�المعجم.الموضوع�عكس�المعاجم�اللغوية�فإنها�
االختالف�من�حيث�الموضوع�حيث�أن�المعاجم�الموضوعية�انحصرت�في�شبه�-�2

�ومنها�كانت�الموضـوعية�محصـورة�كالشـعر����الجزيرة�العربية�بمظاهر�الحياة�فيها،
��النبات...الخ

أما�المعاجم�اللغوية�فاألساس�األول�فيها�والموضوع�الرئيسي�الخاص�بها�هو�األلفاظ�
��معانيها�المختلفة�واشتقاقاتها�الكثيرة.ب

يدور�في�ذهنه�معنى�لفظ�يناسبه�أمـا�النـوع����اتهدف�معاجم�المعاني�إلى�إمداد�م-�3
��44الثاني�من�المعاجم�فهدفه�شرح�ألفاظ�غامضة�المعنى.

اختالف�العناوين�بين�نوعين�من�المعاجم�الموضوعية�عناوينها�تدل�عليها�ككتاب�-�4
"و"الغريب�المصنف�ألبي�عبيد".بينما�المعاجم�اللغوية�نجد�بعضـها���"األلفاظ�البن�السكيت

والقاموس�المحـيط�للفيـروز����يدل�على�اإلحاطة�والشمول�كلسان�العرب�البن�منظور،
��45آبادي�هي�عناوين�الهدف�منعا�اإلحاطة�باللسان�العربي�من�الناحية�اللفظية.

��
��



&&ط.د�"�! ��ا����اء���ش

 

  
560 

 

  

��فن�صناعة�المعجم:
��أمور�واضحة�في�المعجم:�ةهناك�ثالث

��؛لغة�الكتابة)�العامية،�(الفصحى،�*اللغة�التي�يأخذ�منها�المعجم�مادته
��؛(الكلمات�وطريقة�ترتيبها�وترتيب�فروعها)�*المواد�المعجمية

��.46طريقته�وترتيبه.�*الشرح�الذي�يقدمه�للكتاب:
��التقليد�في�تصنيف�المعاجم�العربية:

للعـين�وحـاول�أن�يرتـب����عندما�ألف�ابن�دريد�معجمه�الجمهرة�بعد�تأليف�الخليل�
أمـا���األلفاظ�بطريقة�مختلفة�العتقاده�أن�ترتيب�العين�كان�صـعبا�علـى�الدارسـين.���

��47الجوهري�فإنه�يستقي�من�العين�والجمهرة�وغيرهما�ولكن�يزيد�عليهما�كثيرا.
تتراوح�اللغة�التي�أخذت�منهـا�المعـاجم�بـين�����اللغة�التي�أخذت�منها�المعاجم:-�1

اختيار�الجمـل�والحسـن�أو����اد�اللغة�العربية�وبين�االختيار�منها،اإلحصاء�العام�لكل�مو
القبح�ويسمى�أحيانا�الصحيح�وباالختيار�يهمل�الغريب�والوحشي�والمبتذل�وغير�الالئق�

��48من�االلفاظ�ومنهم�من�أورد�تراكيب�وجمل�هذا�في�اللغة�المفسرة�ال�المفسر�بها.
تيب�المشتقات�على�نظام�معـين��ال�يجري�تر�ترتيب�مشتقات�المادة�في�المعجم:-�2

في�كل�من�أساس�البالغة�للزمخشري�ولسان�العرب�البن�منظـور�وسـنعرض�هنـا����
في�معجـم�أسـاس����بالتحليل�والتفصيل�لترتيب�المشتقات�التي�جادت�من�مادة�(ع�ر�ب)

��البالغة.
�-.برع��
��عرابةٌ.-�
�-.برأع��
�-.برالع��
�-.اءبرالع��
��العارِبةُ.-�
��بة.المستَعرِ-�
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��أعرابِيةٌ.-�
�-.برتَع��
�-.ابراألع��
�-.بعر��
��تَعرِيبا.-�
�-.برأع��
�-.ربِيع��
�-.ابرع��
��معربِ.-�
�-.وبر49الع��

��أنواع�المعاجم:
��من�المعاجم�منها:�اأنواع�وبهذا�نجد

التي�ترتب�فيها�المواد�ترتيبا�هجائيا�ويستعملها�الباحث�الذي�يعرف��*معاجم�األلفاظ:
ويريد�الحصول�على�المعنى�أو�النطق�أو�التأصيل�االشتقاقي�أو�مدى�اسـتعماله��اللفظة�

��وهي�متعددة�طرق�الترتيب:
��وتضم�المعاجم�اآلتية:�الترتيب�الصوتي:

��ه).175الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي(ت�العين:-�
��ه).�356(ت���القالي�إسماعيل�بن�القاسم�البارع:-�
��ه).458ن�أحمد(تاألزهري�أبو�منصور�محمد�ب�تهذيب�اللغة:-�
��ه).358الصاحب�بن�عباد(ت�المحيط:-�
��ه).370ابن�سيدة�علي�بن�إسماعيل(ت�المحكم:-�
��وتضم�المعاجم�اآلتية:�رتيب�األلف�بائي:تال
��ه).321ابن�دريد�أبو�بكر�محمد�بن�الحسن�(ت�الجمهرة:-�
��ه).395ابن�فارس�أبو�الحسن�أحمد�بن�زكرياء(ت�المجمل�والمقاييس:-�
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��ه).393أبو�النصر�إسماعيل�بن�حماد(�الجوهري�الصحاح:-�
��ه).650الصاغاتي�الحسن�بن�محمد�العمري(ت�العباب:-�
��ه).711ابن�منظور�أبو�الفضل�جمال�الدين�محمد�بن�مكرم(ت�لسان�العرب:-�
��ه).817الفيروز�آبادي�أبو�طاهر�محمد�بن�يعقوب�بن�محمد(ت�القاموس�المحيط:-�
��ه).1205الحسيني(تالزبيدي�السيد�محمد�مرتضى��تاج�العروس:-�

��المضوعات�*معاجم�المعاني:
كتب�الصفات�والغريب��"ولها�تسميات�عدة�منها:�هي�عند�ابن�سيدة�"المعاجم�المبوبة

المصنف�وسماها�أحد�الباحثين�بالمعاجم�الخاصة�والتي�جمعت�موضوعات�متعددة�بـين��
��51منها:�دفتيها.�فكثيرة

��ه).224تأبو�عبيد�القاسم�(�الغريب�المصنف�البن�سالم،-�
��ه).224أبو�يوسف�يعقوب�بن�إسحاق(ت�األلفاظ�ابن�السكيت،-�
وهو�أضخم�مـا���ه)458الحسن�علي�بن�إسماعيل�(ت�وأب�المخصص�البن�سيدة،-�

��52وصلنا�من�معاجم�الموضوعات.
"وقد�يضاف�إلى�هذه�األنواع�نوعا�آخر�من�المعاجم�المتخصصـة�ال�طبقـا�لمبـدأ����

مثـل�هـذه����طبقا�للمادة�اللغوية�التي�تضـمها.�الوضع�من�حيث�ترتيب�المداخل�وإنما�
المعاجم�فهي�تعتمد�على�نوع�خاص�من�األلفاظ�والكلمات�مثل�كتب�الترادف�والمشترك�

��53اللفظي�واألضداد�ومصطلحات�العلوم�والفنون.

��
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��54الفرق�بين�المعاني�ومعاجم�األلفاظ:
 معاجم�المعاني معاجم�األلفاظ

� �واإلحاطة �الصوتية�*تتطلب�العلم باألبجدية
��أو�العادية�(ترتيب�أبجدي)

*تقوم�على�الصعوبة�ي�الجمـع�والبحـث���
��على�حد�سواء.

*تقدم�شرح�اللفظ�الذي�استغلق�علينا�مفهمه�
 ومعناه.

�الرسائل�المستقلة�نفسها�مـن�� *تتبع�منهجية
��حيث�الجمع�والتصنيف�(ترتيب�موضوعي)

*تقوم�على�البساطة�في�الجمع�وهـذا�مـا���
��حاجة�والخوف�من�ضياع�اللغة.دعت�إليه�ال

 *تقدم�اللفظ�المناسب�للمعنى�الذي�نريده.

وعلى�وفق�هذا�فإن�الفرق�الرئيسي�بين�المعاني�ومعجم�األلفاظ�هـو�اعتمـاد�األول���
��الترتيب�الموضوعي�في�عرض�األلفاظ�واعتماد�الثاني�الترتيب�الهجائي.

��أي�المعجمي�أسبق�ظهورا؟
المعاجم�نتبين�أن�معاجم�المعاني�أسبق�في�الطهور�من�خالل�الفرق�بين�النوعية�من�

من�معاجم�األلفاظ�لما�تتميز�به�من�سهولة�في�التـأليف�والترتيـب�كمـا�أن�الرسـائل�����
��المستقلة�هي�البداية�الفعلية�لهذه�المعاجم.

وجود�كتاب�الصفات�ألبي�خيـرة���إضافة�إلى�هذا�هناك�دالئل�تؤكد�ما�قلناه�وهو���
�ه)175األستاذ�أبي�عمرو�بن�العالء�قبل�أن�يؤلف�الخليـل(ت��نهشل�بن�زيد�األعرابي،

زد�على�ذلك�ظهور�كتاب�الغريب�المصنف�ألبي�عمر�بـن�رحـاق�بـن�����كتاب�العين.
وبذلك�والدتـه�حـوالي����ه)110لشيباني�الذي�قيل�قد�بلغ�عشر�سنين�بعد�المائة�(امرار�

��55ه.96سنة
األلفاظ�في�حين�يمكننـا��وعلى�هذا�األساس�يرجع�سبق�معاجم�المعاني�على�معاجم�

القول�إن�معجم�العين�أول�كتاب�يستحق�أن�يطلق�عليـه�لفظـة�(معجم)ألنـه�اتصـف�����
��56بالشمول�وكان�يهدف�إلى�اإلحاطة�بمفردات�اللغة.
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يرى�أحد�الباحثين�أن�ظهور�معاجم�المعاني�كان�بموجب�التطور�الذي�أصاب�اللغـة��
جمع�ألنها�تساعدهم�علـى�حفـظ�مـا����والمتكلمين�الذين�اعتمدوا�على�هذه�الطريقة�في�ال

��57يتلقونه�من�األعراب�ثم�القيام�بتصنيفه.
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��الملخص:-1

أسـماء��إن�الدراسة�الطوبونيمية�في�جوهرها�دالالت�مهمة�في�اهتمامها�بالبحث�عن�
وتأويل�أسـرارها�وفقـا�لمقاربـات�����األماكن�والمواقع�المختلفة�ومحاولة�تفسير�حقيقتها.

تاريخيـة��التاريخية�من�الناحية�الجيولوجية�(علم�طبقات�األرض)�وخاصة�الجيولوجيـا��
ذلك�ومن�الناحية�األركيولوجيا�أي�علم�اآلثـار،�وكـذألك�بعلـم�األسـاطير�أو�����كوربط�

الهندسة�وعلم�مستويات�األرض،�وال�بد�مـن�دراسـة�هـذه�����الميثولوجيا،�وحتى�بعلوم
األماكن�وفق�مجالها�الجغرافي�والفلكي�وتطور�دالالتها،�وما�يطرأ�عليها�من�تغييـر�أو��
تشويه�بفعل�الطبيعة�أو�بفعل�اإلنسان.�وقد�تمكننا�أي�الطوبونيميا�مـن�دراسـة�جميـع����

المجتمـع�عبـر�المراحـل�����الوثائق�المكتوبة�عن�هذه�األسماء�حتى�يمكن�فهم�ما�قصده
وحينها�ال�بد�من�الحرص�على�الرواية�الشفوية�التي�تمكننـا���التاريخية�من�هذه�التسمية،

�.من�إضافة�قراءة�سوسيو�ثقافية

آليات�البحث�التاريخي�والجغرافي�العميقـين�بنـاء���فالدراسة�الطوبونيمية�هي�إحدى�
��على�معطيات�التحليل.

Abstract��
The�Toponymic�study�is�in�its�essence�significant�for�its�interest�in�

searching� for� the� names� of� the� different� settings� and� locations� and�

trying� to� explain� its� truth� and� interpret� its� secrets� according� to�

historical� approaches� from� the� geological� stand� point� (Geology),�

more� importantly,� historical� geology,� and� liking� that� to� the�

Archeological�view�point,�that�is�Archeology�along�with�engineering�
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and�earth�level�sciences,�and�it�is�worthy�to�investigate�these�places�in�

relation� to� their� geological� and� astronomical� field� and� its�

developmental� implications� taking� into� account� the� changes� and/or�

distortion�caused�by�nature�or�human�action.�Now,� it� is�possible� to�

study�all�the�written�documents�of�these�names�so�that�one�is�able�to�

understand� what� society� meant� by� the� historical� stages� of� these�

designations,� and� then� it� is� necessary� to� put� stress� on� the� oral�

narration� which� allows� for� socio-cultural� reading� to� take� place.��

Therefore,� the� Toponymic� study� is� one� of� the� historical� and�

geographical�mechanisms�based�on�the�analytical�data.���

��:��تمهيد-��2

تسعدني�مشاركتكم�هذه�الندوة�العلمية�المتعلقـة�بالمعرفـة�الطوبونميـة�وعالقتهـا�����
بالجانب�التطبيقي�المتمثل�في�طوبونيميا�الجزائر��المتعلقالمحور�اخترت�لقد�و�،باألمكنة

صـل�أسـماء�األمـاكن����علـى�أ��في�ذلك�الثمانية�والخمسين،�والتركيز�من�خالل�مدنها
جـرد�واحصـاء����مـع��،منذ�التاريخ�القديم�الى�يومنا�هـذا�بمناطق�هذه�المدن�الخاصة�

باإلضـافة�للمواضـع�الجغرافيـة����األولياء�مقامات�باألضرحة�و�يتعلقوتصنيف�كل�ما�
جبال�ووديان�ومناطق�ساحلية.�مع�معرفة�اصولها�اللغويـة�والتاريخيـة���والطبيعية�من�

�.معرفة�أوجه�النطق�الصوتي�والفيلولوجي�للتسمية�.مختلفةوتطورها�عبر�الحقب�ال

فبناء�على�هذه�المعطيات�أحاول�أن�أقدم�مداخلتي�في�حدود�ما�تسمح�بـه�هـوامش���
هذه�المداخلة�(الدراسة�الطبونيميـة�ألصـل�تسـميات�بعـض�المـدن�������معنوناالبحث،�

كعينـة��الجزائرية�وما�يتعلق�بها�من�األماكن)�واخترت�بذلك�مجموعـة�مـن�المـدن����
للدراسة.�ونظرا�للظروف�التي�تشهدها�بالدنا�والعالم�ككل�لم�تتوفر�لدي�كل�اإلمكانـات��
المتاحة�لإللمام�بحيثيات�الموضوع�ولكن�سوف�أستوفي�جميع�أبعـاد�المداخلـة�أثنـاء����

��عرضها�أيام�الندوة�.....
��
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��المكتسب�للمجال�الطوبونمي:�البعد-�3

ملحوظا�في�الفترة�األخيرة،�خاصـة�حـين���لقد�عرفت�الدراسات�الطوبونيميا�تطورا�
بدأت�جهود�الدارسين�تتجه�وفق�المعطيات�المعرفيـة�السـابقة�المتعلقـة�بمـا�انتجتـه������
الحضارة�االنسانية�على�مر�التاريخ�من�عمارة�األرض�وتأسـيس�المعـالم�واألمـاكن����

نسان�ذاته�ويحقق�وجوده�فوق�األرض.�يزول�االنسان�ويبقى�وترسيخ�وجودها�ليثبت�اإل
المكان�الشاهد�على�تاريخ�االنسان�وعلى�حضارته�وما�قدمـه�لألجيـال�التـي�بعـده�����
خصوصا�وأن�قيمة�المكان�بتاريخه�العميق�وأصوله�القديمـة،�فالتـاريخ�هـو�المـادة�����

فلهذا�اعتـاد�االنسـان�أن����،هو�جزء�من�هذا�التاريخ�ة،مكنالصالحة�لجميع�األزمنة�واأل
ليه�اسما�طبقا�لمعايير�مختلفة�قد�تكون�تسـمية��الموطن�الذي�استوطنه،�ويطلق�ع�دمتيس

اعتباطية�أو�تسمية�مدروسة،�وقد�تكون�بسبب�ظاهرة�معينـة�أو�واقعـة�أو�حادثـة�أو����
��بسبب�حقيقة�أو�أسطورة�وما�على�ذلك�من�األسباب.

وهذه�الحقيقة�الطوبونيمية�ال�يمكن�ألي�دارس�أن�يمر�عليها�مرور�الكـرام�وإنمـا���
لى�مجموعة�من�الوثـائق�المكتوبـة�أو���إف�تاريخية�وجغرافية�وعليه�أن�يستند�إلى�كشو

وإلى�ما�وجد�في�األرشيف�حتى�يستطيع�أن�يكشف�أسـرار�هـذه�التسـميات�����،الشفهية
��المختلفة�التي�لم�تأت�عبثا.

العالم�كله�هو�رموز�من�األسماء�بمدنه�وأريافه�ومواقعه�وبنياته�وما�في�طبيعته�من�
اري�كلها�اتخذت�لنفسها�أسماء�وعناوين�تعرف�بهـا��جبال�وأودية�وبحار�وسهول�وصح

��وال�تتيه�أبدا�في�وسط�هذا�العالم�الكبير�المترامي�االطراف.
والجزائر�هذا�البلد�التاريخي�الضارب�في�عمق�التاريخ�والحضارة�اإلنسـانية�هـو���

(مدن�قرى�بـوادي���،اآلخر�يشكل�حلقة�في�هذا�العالم�بتسميات�أماكنه�كيفما�كان�نوعها
أو�ما�يحيط�بهذه�األماكن�من�تسميات�لجبال�وأنهار�وصحارِ�وغيرهـا���،أعراش)�قبائل

مما�يدفع�الدارس�لدراسة�هذه�المسميات�وفق�المعايير�العلمية�التـي�يسـجلها�البحـث����
��الطوبونيمي.������

��
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��طوبونيمية�المكان�والداللة�جيوتاريخية:�-��4

مثل�أي�وثيقة�تاريخية�أخرى،�يعتبر�العلم�المكاني�وثيقة�تاريخية�مهمة�وثمينة�مثلها�
ومن�الدرسات�المهمة�الكشف�عن�القيمة�التي�تختص�بها�األثار�والنقوش�التي�تتواجـد��

أو�ما�يعثر�عليه�من��،بها�أو�اكتشاف�قيمة�النقود�القديمة�والرجوع�إلى�عهدها�وعصرها
�حظيت�األماكن�ببحـوث�الكتشـاف�حقيقتهـا���لهذا�األواني�واألدوات�التراثية�القديمة،�

وحقيقة�تسميتها،�فدراسة�األعالم�المكانية��تزداد�أهميتها�في�المجتمعات�التي�تفتقر�غالبا�
إلى�الوثائق�المكتوبة�واألرشيف�الذي�يستند�إليه،�والهدف�من�وراء�ذلك�هـو�قـراءة�و���
فهم�واستيعاب�معاني�األعالم�الجغرافية�التاريخية�لألمـاكن�التـي�بعضـها�ال�يـزال�����

ـ�وبعضها��ان�،متواجدا ب�اإلهمـال��بدثر�أو�يكاد�يندثر�بفضل�العوامل�الجغرافية�أو�بس
إال�ما�تبقى�فقط�فـي�النصـوص����،والنسيان�البشري�،�وبعضها��زال�من�الوجود�نهائيا

المكتوبة�أو�المرويات�الشفهية�المنقولة،�غير�أن�كثيرا�من�هذه�األمـاكن�ظـّل��وبقـي����
الة،�وتغيير�فـي�التصـورات���رغم�كل�التغيرات�التاريخية�من�غزو�ومحو�وإز�واستمر

ب�واهتماماتهـا،�وال�تـزال���خواالهتمامات�وتالحق�متواصل�لألجيال،�واختالف�في�الن
بعض�المصادر�ولقلتها�وندرتها�تؤكد�طبيعة�الثقافة�البشرية�في�هذا�المجال�وفي�دراسـة��

��.قضاياه�وأبعاده
��دراسة�لبعض�مدن�الجزائر�في�ظل�البعد�الطوبونيمي���-��5

هذه�المداخلة�هو�رصد�مبدئي�لبعض�األماكن�وللتغيير�الـذي�ظهـر���ما�يهمني�في�
عليها�خالل�مراحل�تاريخية�من�خالل�متابعة�جغرافية�فمع�الزمن�نتعرف�على�أسـماء��

فالطبونيميـة�المكانيـة����مجاالت�مرتبطة�بالطوبونيمية�للكثير�من�المناطق�الحضـرية،�
ط�بالمراحل�التي�مـرت�بهـا���تكتسي�معرفة�األسماء�المرتبطة�بمنشأ�الحضارات�واترتب

فعلى�هذا�فإن�الدراسات�الطوبونيمية�هـي�مـن�الدراسـات����هذه�األماكن�عبر�التاريخ.�
الحديثة�التي�تتناول�األماكن�والمواقع�واآلثار،�وتقترب�كثيرا�بشكل�منطقي�ومعرفي�من�

هـذه��حقيقة�تسمية�هذه�المواقع،�مع�االقتراب�من�الجذور�التاريخية�لهذه�التسمية،�وقيمة�
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آليـات�البحـث���النعوت�التي�أطلقت�على�هذه�واألماكن�فالدراسة�الطوبونيمة�هي�إحدى�
��التاريخي�والجغرافي�العميقين�بناء�على�معطيات�التحليل.

ولما�كانت�كل�مدينة�من�مدن�الجزائر�تزخر�بالكثير�من�المواقع�واألحـداث�التـي���
مرت�عليها،�كان�من�الضروري�أن�تكشف�البحوث�الطوبونيمية�عن�جوانب�كثيرة�من�

لمتواجدة�فيها،�وهذا�لتأكيد�الصلة�بين�المكان�الجغرافي�اأسماء�هذه�المدن�بجميع�أماكنها�
��ي�أعماق�الزمن.وخصوصيته�التاريخية�الضاربة�ف

اعتاد�اللغويون�ربط�األسماء�بجذورها�اللغوية،�وال�يمكن�الحديث�عـن�االسـم����لقد
دون�البحث�عن�أصل�تسميته،�ولما�كان�هذا�المحور�من�المحاور�المهمـة�ارتأيـت�أن���
أتحدث�عنه�من�خالل�هذه�المداخلة�بشأن�أسماء�المناطق�والمواقع�ببعض�مدن�الجزائر�

باألصول�اللغوية،�فكل�مدينة�باعتبارها�مدينـة�تاريخيـة�هـي�����وعالقة�هذه�التسميات
أساسية�فـي���اوجميع�المناطق�المحيطة�بها�نجد�لكل�منطقة�اسما�وأصوال�لغوية�وجذور

��ربط�االسم�بالمسمى�(الدال�بالمدلول).
فمن�خالل�هذا�نحاول�جاهدين�إرجاع�هذه�األسـماء�إلـى�أصـولها�وفـق�دراسـة������

غالبا�على�مسميات�ونعوت�أسماء�القبائل�والوقـائع�واألحـداث���طوبونيمية،�والتي�تعتمد�
�واألشكال�واألوصاف�وأسماء�الشخصيات�واألحداث�الخرافية�وغيرها�مما�ال�حصر�لـه.�

وقد�تحدث�العديد�من�المصادر�التاريخية�عن�مدن�الجزائر�وقربت�لنا�صـورة�دراسـتها���
سم�سعد�اهللا�في�تاريخ�الجزائـر��ومن�أمثلة�ذلك�ما�جاء�في�كتب�المؤرخين�ومنهم�أبو�القا

مبـارك��الثقافي�وعبد�الرحمن�الجياللي�في�كتابه�تاريخ�الجزائر�العام�وقبلهمـا�المـؤرخ���
تارخ�الجزائر�القديم�والحديث،�وأغلب�هذه�المدن�تعـود�أصـول�تسـميتها�للعهـد�����الميلي�

��.رنسيالفنيقي�والنوميدي�وبعضها�للعهد�الروماني،�وقّل�من�يعود�لحقبة�االحتالل�الف
��بين�المكان�وأصل�تسميته�وفق�المعيار�الطوبونيمي:�التقارب-��6

"�����toponymieإلى�الكلمـة�اإلغريقيـة�"���يعود��للعلم�فإن�أصل�كلمة�الطوبونيميا
والقصـد�مـن�خـالل�����اسم�"nymie"��بمعني�المكان�و�"topoوهي�كلمة�مركبة�من"�

األماكينية�التي�يرتبط�بها�اإلنسان�مثل�الترجمة�أن�كلمة�طوبونيميا�تعني�دراسة�األعالم�



��ط.�"�!���ا� ��ة�زر��ق�

 

  
574 

 

  

المدن�والقرى،�وتعبر�أيضا�عن�خصائص�المحيط�الذي�يعيش�فيه��اإلنسان�وتكون�إمـا��
تسمية�قصدية�أو�عفوية،��والمعلوم�أن�ارتباط�اإلنسان�كشخص�أو�جماعة�بمكان�معين�

تيـاد��تنشأ�معه�الحاجة�على�إطالق�أوصاف�أسماء�على�األماكن�بالسكن�فيهـا�أو�االر�
عليها،�وهو�بذلك�يثبت�وجوده�في�المكان�ويعبر�عن�تملكه�له�و�تحكمه�فيه.�لذلك�فهـو��

به�ارتباطا�قويـا�ومـن����ايعطي�له�قيمة�بإطالق�االسم�عليه�وأكثر�من�ذلك�نجده�مرتبط
عن�أفكاره�ومعتقداته�وهواجسه.�وهذه�األسماء�في�حد�ذاتها�تعطـي�قيمـة����خالله�يعبر

ية�من�بين�العلوم�المتعددة�االختصاصات�ولها�عالقـة�وطيـدة���لألماكن،�وتعتبر�األماكن
بالعلوم�األخرى،�وهي�بمثابة�علوم�مساعدة�لها�ومن�بينها�علـوم�اللسـانيات�والتـاريخ����
والعلوم�اإلنسانية�والطبيعية.�وللعلم�المكاني�يحدده�لغويا�باعتباره�االسم�الدال�على�مكان�

كن�مجرد�لواقع�من�الكلمات�الموضوعة�مقابـل��معين�فإن�األماكنية�ال�تعتبر�أعالم�األما
بل�تعتبرهـا�نظامـا����الطول�والعرضلواقع�من�النقط�التي�تتقاطع�فيها�درجات�خطوط�

لذلك�فالعلم�المكـاني�يتميـز����،فكريا�يساعد�على�فهم�المشهد�العام�لمجال�المكان�المسمى
��بخصائص�علمية�وشخصية�وجنسية�وقصدية.

التاريخي�في�أسماء�األماكن،�ما�يرتبط�بأسـماء���ومن�بين�مظاهر�حضور�هذا�البعد
��القبائل�أو�األسر�والجماعات�مثل�دوار�اوالد�جالل،�الطواهرية،�العزازقـة،�القنادسـة��

اوالد�سيدي�خالد،�وهذا�هو�الغالب�على�أسماء�األعراش�في�الجزائر،�حيث�تدل�هـذه��
اريخ.�وكذلك�ارتبـاط��المسميات�على�العائالت�المكونة�للمجال�والتي�استوطنته�عبر�الت

عين�الدفلى�عين�الحديد�عين�الـذهب�عـين����بعض�األودية�والعيون�بهذه�األسماء�مثل،
ومن�األماكن�التي�تشكل�بعدا�طوبونيميا�الجبال�حيث�أن�الجبـال�فـي����الفضة،�الوادي،

بعدها�التاريخي�قيمة�ثورية�لهذا�فاألوراس�مثال�يظل�داللة�على�الشموخ�والعزة�كمـا��

من�القصائد،�وجبال�العمور�داللة�على�العمارة�،�وجبل�المناور�بمنطقـة���نصت�الكثير

البرج�فالبرج�لعلوها�والمناور�لما�حدثت�فيه�من�مناورات�ثورية،�وكذا�منطقة�البنيـان��

بمعسكر�بها�جبالن�متالصقان�ومتشابهات�يسميان�التوميات،�وكأنهما�تـوأم،�وجبـل���

ما�له،�وجبل�كسال�بالبيض�له�شـهرة��تفلتان�وهو�أسم�روماني�التصق�به�وضل�مالز
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تاريخية�وجيولوجية�واثرية،�وبني�شقران�الممتد�بسلسلته�أيضا�يعـد�معقـال�للثـوار����

وظل�معلما�تاريخيا�وجغرافيا�،وهذا�يدل�بـأن�الجزائـر�يـرتبط�تاريخهـا�بجغرافيـة������

ومن�األضرحة�سيدي�خالد�ببسكرة�نسبة�إلى�النبي�خالد�سيدي�يوسـف�البـيض���المكان.
من�هنا�نجد�بعض�المسميات�يض�سيدي�الشيخ�سيدي�بوبكر،�أوال�سيد�الناصر،�والى�لب

تسقط�ولو�جزئيا�عليها�هذه�النعوت�والصفات�التي�التصقت�بها،�فمثال:�الجزائر�وهـي��
عاصمة�هذا�القطر�التاريخي�تحمل�داللة�الجزر،�وبالرجوع�إلى�معاجم�اللغة�يتبين�لنـا��

ساحل�للعاصمة�الجزائرية�هو�مجموعة�مـن��أن�جمع�جزيرة�هو�جزر�وجزائر،�ألن�ال
الجزر�اختفى�الكثير�منها�بحكم�العامل�الجغرافي�كما�تذكر�كتب�التاريخ�،�ومعسكر�من�

والبليدة�تصغير�بلـدة،�وهـذا�التصـغير�نتيجـة������أم�العساكر،��وقع�عليها�نحت�لغوي،
ـ��� ي�صغرها�وجمالها،�ومدينة�وهران،�تثنية�وهر�والوهر�لغة�هو�األسـد�فـوهران�تعن

أسدان،�ثم�من�الداللة�اللغوية�إلى�الداللة�التاريخية�وقد�حصر�الكثير�من�الباحثين�نمـاذج��
��لتسميات�هذه�المدن�وتاريخها�الحضاري�ونذكر�من�أمثلة�ذلك�:

محمد�الصالح�بن�العنتري،�فريدة�منسية�في�حال�دخول�التـرك�بلـد�قسـنطينة���� -�
��واستالئهم�على�أوطانها

��الحيران�وأنيس�السهران�في�أخبار�مدينة�وهرانمحمد�بن�يوسف�الزياني�دليل� -�
�أحمد�بن�سحنون�الراشدي�الثغر�الجماني�في�ابتسام�الثغر�الوهراني -�

�مبارك�الميلي،�تاريخ�الجزائر�في�القديم�والحديث -�

�عبد�الرحمن�الجياللي،�تاريخ�الجزائر�العام�� -�

ل�محمد�خير�فارس�تاريخ�الجزائر�الحديث�من�الفتح�العثمـاني�إلـى�االحـتال���� -�
��الفرنسي

��أبو�القاسم�سعد�اهللا،�تاريخ�الجزائر�الثقافي�� -�
��يحي�بوعزيز،�مدينة�وهران�عبر�التاريخ�� -�
��غرب��ليحي�بو�عزيز،�مدينة�تلمسان�عاصمة�ا -�
�يحي�بوعزيز،�المساجد�العتيقة�في�الغرب�الجزائري -�
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ففي�هذه�المدونات�المشار�إليها�نعثر�على�العناصر�الهامة�التي�تحيلنا�علـى�تـاريخ���
المدن�الجزائرية�ومواقعها�وما�يحيط�بها�من�قبائل�وقرى�ومداشر�وأصـولها�وأصـل���

��سكانها،�وغيرها�ممن�له�أهمية�في�الموضوع.��
متمنيا�أن��،إال�أن�نرفع�لكم�خالص�الشكر�والتقديرخاتمة�هذه�المداخلة��ال�يسعني�في

نقدم�المزيد�من�البحوث�في�هذا�المجال�شاكرا�لكم�جهودكم�واهتمـامكم�مـع�التوفيـق����
�والسداد.

�
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Pour un état des lieux de la recherche universitaire (2005-
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Résumé 
Cette réflexion attire l’attention vis-à-vis d’un un champ de recherche 

peu exploré dans la recherche algérienne en onomastique. Elle évoque 
quelques contraintes terminologiques, et pose les jalons (données et 
problèmes méthodologiques) d’un état des lieux de la recherche 
universitaire toponymique, en Algérie.  

Mots clés : Toponymie, recherche universitaire, toponyme urbain, 
néotoponyme. 

Abstract 
This reflection draws attention to a little explored field of research in 

Algerian onomastics research. It evokes some terminological constraints, 
and lays the groundwork (data and methodological problems) for an 
inventory of toponymic university research in Algeria. 

Keywords: Toponymy, Algerian academic research, urban toponym, 
neotoponym. 

Repères : la recherche algérienne en toponymie (1999-2000) 

Les premières recherches algériennes-maghrébines en onomastique 

datent du début des années clinquantes, avec Pellegrin (1948). Depuis, il 

y a eu un ensemble d’études dispersées, jusqu’au début des années 1990, 
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où on compte un nombre de soutenances et de publications de recherches 

onomastiques, comme le confirme le toponymiste Cheriguen : « jusque là 

(1993), on peut dire qu’il n’existe pas d’études systématiques 

d’onomastique (et/ou de toponymie) maghrébine. (Cheriguen, 1993 : 7) 

et « les études onomastiques [Algérie], de manière générale, 

commencent, depuis le début des années 1990, à prendre de l’ampleur » 

(Cheriguen, 2005 : 12). 

Ces recherches sont restées centrées sur l’étude de l’onomastique 

berbère, des questions de la nomination-renomination, des particularités 

dénominatives de l’état civil, et des grammaires toponymiques 

(transcriptions et problèmes de normalisation). 

En ce qui concerne les recherches en toponymie, elles ont été 

principalement initiées par la publication de ces trois premières 

réflexions (initialement des recherches universitaires), celle de :   

� Cheriguen (1993 et 1995), analysant les toponymes des lieux 

habités et les noms composés, plus de 5000 vocables collectés dans des 

codes postaux ; 

� Atoui (1996), avec une thèse en géographie analysant plus de 

40000 toponymes ; 

� Benramdane1 (1996), sa thèse portint sur la toponymie de la 

région de Tiaret. 

A partir des débuts des années 2000, le CRASC (Centre de recherche 

en anthropologie socio-culturelle-Oran) a commencé à financer des 

recherches en onomastiques (toponymie entre autres) sous forme de 
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projet PNR (Projets Nationaux de Recherche), de séminaires de 

formations, de colloques, de publications, et de collecte d’un fond 

documentaire sur la question. Les synthèses et les résultats de ces 

diverses activités sont mis en ligne dans le site du CRASC et/ou font 

partie de son fond documentaire (Bibliothèque du CRASC). 

Cette activité va grandement servir l’éclosion d’une recherche 

onomastique algérienne, ou doublement algérienne, faite par des 

Algériens et traitant d’un corpus et du contexte algérien : « Le dernier 

bilan bibliographique (F. Benramdane et B. Atoui 2005) montre 

l’émergence lente mais progressive, dans l’espace universitaire 

maghrébin, d’étude toponymiques et anthroponymiques » (Benramdane 

et Yermeche, 2013 : 6).  

Les années 2012 à 2013, ont enregistré, selon le Bulletin 

d’information toponymique (GENUNG, 2013, N° 7), deux principales 

activités, toujours au sein du CRASC : 

� la Création d’une unité de recherche sur les systèmes de 

dénomination en Algérie (RASYD) ; 

� la naissance de la Société algérienne d’onomastique (SAO), le 23 

novembre 2013 à Oran. 

Malheureusement, cette Société n’a pas pu voir le jour, après plusieurs 

démarches administratives, la création de la SAO a été reportée/annulée. 

Nous souhaitons, vivement que ces démarches soient de nouveaux 

entreprises.  
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Questions de terminologie 

D’abord, le toponyme est défini2 par le GENUNG comme un nom 

propre de lieu attribué à une entité géographique, qu’il s’agisse d’un 

détail naturel (nom géographique) ou construit par l’homme (ajoute 

l’IGN) ; et la toponymie à la fois en tant qu'ensemble des toponymes d'un 

pays et en tant que science qui étudie les toponymes, dite également 

toponomastique (vocable supprimé en 1997 par le GENUNG). Cette 

science est une sous branche de l’onomastique et de la choronymie (étude 

scientifique des espaces-lieux humains ou non, terrestres ou non (des 

terranymes, aéronymes, glacionymes, ….). Henri Dorion a même 

proposé de remplacer « toponymie » par « choronymie » (Dorion et 

Hamelin, 1966), terme dont l’étymologie est plus significative et plus 

englobant, mais qui reste moins usité.  

Il existe ainsi plusieurs types de toponymes, nous avons choisi d’attire 

l’attention du lecteur (toponymistes notamment) vis-à-vis des contraintes 

terminologiques dans ce champ onomastique, en interrogeant des formes 

dénominatives peu étudiées : le toponyme urbain et le néotoponyme. 

Le toponyme urbain 

Notons d’abord que l’expression « toponymie ou toponyme urbains » 

ne figure dans aucune terminologie officielle, ni dans le Glossaire de la 

terminologie toponymique du GENUNG ; elle est cependant d’usage 

chez les chercheurs francophones (et Algériens). 

C’est tout récemment, en juillet 2017, lors de la 11ème Conférence des 

Experts des Nations Unies sur la standardisation des noms géographiques 
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(GENUNG), que Brahim Atoui a proposé l’intégration du vocable « nom 

urbain » dans le Glossaire officiel de la terminologie toponymique, sous 

l’acception suivante : « Le “Nom urbain“ peut-être définit comme suit : 

branche de la toponymie … ayant comme champs d’intérêt, l’étude des 

dénominations urbaines d’une façon générale, que ce soit les voies de 

communications, villes, villages, quartiers, cités, édifices, établissements, 

ouvrages d’art notamment les ponts, parcs et jardins publiques et même 

les monuments ayant un caractère commémoratif important : en un mot 

tous ce qui se situe dans les espaces urbains ». 

Autrement expliqué, le nom/toponyme urbain englobe tous les noms 

de lieux qu’une société a planifiés, fabriqués et aménagés. Ce terme 

inclut celui d’« odonyme » ou « hodonyme », seul terme présent dans le 

vocabulaire officiel du GENUNG, et qui n’englobe pas par sa définition, 

« Nom propre qui désigne une voie de communication », les différents 

lieux urbains d’un espace donnée. En plus des odonymes, le « nom 

urbain » compte les oikonymes (noms des quartiers, cités, etc.), et les 

noms d’édifices et différents établissements publics ; sans que cet espace 

« urbain » soit défini et délimité. Nous le savons pourtant, combien, en 

sciences humaine et sociale, ce concept, l’« urbain », est complexe et 

polysémique.  

Cette insuffisance théorique vient de cette « […] lacune évidente. […] 

il faut reconnaître que bien peu nombreux sont les travaux des 

toponymistes qui portent sur l’espace urbain » (Bouvier et Guillon, 

1998 : 9). 
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Le toponyme populaire 

Le toponyme populaire, le toponyme d’usage ou le sociotoponyme, 

est « le nom d’une entité géographique (lieu habité) attribué par une 

société donnée (qui a des rapports avec cet espace qu’elle dénomme)… il 

est né d’un accord tacite entre les habitants d’un lieu » (adapté de 

Bouvier et Guillon, 1998, 10). 

Ce nom relève de l’informel et se distingue, ainsi, du toponyme 

standard ou standardisé, dit officiel, institutionnel ou normalisé ou 

polytonyme (Dorion) : « nom de lieu approuvé par une autorité 

toponymique officielle et qui ressortit au territoire sur lequel elle exerce 

sa juridiction » (Kadmon, 1997). Ainsi dit, le  néotoponyme constitue un 

écart par rapport aux normes (dont les normes linguistiques) et relève 

directement du socio-culturel, nous explique Sven Steffens 

« L’attribution de [sociotoponymes] […] est un phénomène courant, 

banal même, mais intéressant à plus d’un titre […] la toponymie 

populaire est un reflet profondément humain […] ces noms contribuent à 

l’orientation et au positionnement du locuteur non seulement dans 

l’espace géographique, mais également dans l’espace social et culturel 

qui est le sien. De même, la connaissance partagée de noms populaires 

crée, exprime et soutient un sentiment d’appartenance à un groupe. En 

effet, ceux-ci sont ressentis comme plus authentiques, parce qu’enracinés 

dans un vécu commun et une mentalité collective […] ce qui offre, par 

conséquent, à mieux rendre compte du vécu […] de l’identité d’une 

population locale et de mieux les comprendre ». (2007) 
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Le sociotoponyme est également dit « nom régional » (seul vocable 

présent dans le Glossaire du GNUNG et définit comme « toponyme 

utilisé dans une langue et une forme propres à une région et sans 

reconnaissance officielle » (Kadmon, 1997). 

Plusieurs autres appellations sont attribuées à ce type de toponyme qui 

sont reprises par des chercheurs sans bénéficier d’acceptions 

dictionnairiques. Récemment, par exemple, ont été formés les 

noms « néotoponyme » et « argotoponyme ». Le dernier serait définit 

comme « tout toponyme différent de la forme officielle et pouvant 

comporter plusieurs niveaux d’argotisation compte tenu de ses diverses 

utilisations en situation » (Podhorná, 2004) ; et le néotoponyme comme 

« toute référence spatiale qui est créée par la voix publique et pas 

(encore) intégrée dans les noms de lieux formels » (Lajarge et Moïse, 

2008). Cette acception fait défaut, quelques parts, par son préfixe « néo-» 

(du latin « néos », « nouveau »), qui laisse entendre que le toponyme 

populaire est principalement un nom récemment attribué, ce qui n’est pas 

toujours vrai3.  

Cette polynomie/absence conceptuelle dénude les besoins 

toponymiques en matière de théorisation. 

Pour un état des lieux de la recherche toponymique universitaire 

(Algérie, 2005-2020) : quelques données et contraintes  

Depuis le dernier bilan bibliographique4 réalisé par Benramdane et 

Atoui, au sein du CRASC, aucune autre revue littéraire n’a été réalisée. 
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Quinze années après, nous estimons qu’il est temps de procéder à une 

nouvelle statistique onomastique. 

Pour ce qui nous intéresse dans cette communication, à savoir, l’état 

des lieux de la recherche algérienne en toponymie5, nous exposons, ci-

dessous, quelques données, propositions et contraintes à prendre en 

considération. Nous insisterons sur la revue littéraire universitaire : 

En effet, cet état des lieux doit porter une attention particulière aux 

travaux universitaires (les mémoires de master, mais surtout, les 

magisters et thèses doctorales). Cette revue littéraire ne doit pas se 

satisfaire à une simple énumération alphanumérique des recherches 

soutenues/non soutenues. C’est  une collecte approfondie, des 

thématiques, des problématiques et des modes d’investigations qui 

devrait se faire. En plus d’une étude critique soulignant les insuffisances 

et les apports de ces jeunes recherches des années 2005 à 2020. 

Une telle étude approfondie aurait de nombreux avantages : rendre 

compte de la lignée de recherche algérienne en matière de toponymie, et 

ainsi, pouvoir mesurer les redondances et les innovations thématiques, 

théoriques et méthodologiques dans les travaux universitaires. Ceci 

éclaircirait mieux l’élaboration des futures projets de recherches 

(universitaires et autres), afin d’éviter les formes de plagiat et d’orienter 

les jeunes chercheurs et leurs directeurs de recherches dans les 

choix/traitements des problématiques toponymiques en Algérie. 

Elaborer une base de données des toponymes collectés par les jeunes 

chercheurs. En effet, ces corpus très intéressants ont été parfois 
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difficilement collectés (à l’aide de montages méthodologiques 

complexes, et non pas toujours facilement assemblés, comme ces noms 

de communes, ou autres, téléchargeables via le net). On gagnerait ainsi 

en temps et en énergie. 

Mais où collecter ces recherches universitaires, majoritairement, non 

publiables ? Il y a les centres de recherches, comme le HCA (Haut 

commissariat à l'amazighité) et le HCLA (Haut Conseil de la langue 

Arabe) qui se sont intéressés aux recherches universitaires en toponymie 

en organisant d’intéressantes manifestations scientifiques en toponymie, 

où ont été exposées, principalement, des synthèses de recherches 

doctorales. Nous citons le colloque « La toponymie algérienne : du local 

au national », organisé les 25, 26 et 27 juillet 2015 à Jijel, par le HCA ; et 

un plus récent, en 2018, du HCLA6 ; et que la manifestation à laquelle 

nous participons aujourd’hui (2020), co-organisé par le CRSTDLA 

(Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de 

la langue arabe). Cette dernière institution, représentée par le Laboratoire 

de Traitement Automatique de la Langue Arabe (Tlemcen) est également 

connue par ces contributions en matière de toponymie, nous lui citons par 

exemple un dernier colloque en avril 20187. 

Notons, que le CRASC reste le centre qui s’est le plus intéressé aux 

recherches onomastiques de façon générale. Depuis 1990, des 

manifestations, des publications, des projets (PNR), des formations ; et en 

2012 la création de l’Unité de recherche sur les systèmes de 

dénomination en Algérie (RASYD). Au sein du CRASC on compte de 

1999 à 2017, 11 projets, 04 d’entre eux traitent de la toponymie, et 02 
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autres  parmi les 04 récents projets inscrits au sein de RASYD, entre 

2016-2018. Du second semestre de 2018 au début de l’an 2020, 8 projets 

RASYD sont en cours de réalisation. Ces projets reprennent et 

développent, entre autres, des recherches universitaires. 

Ces dernières restent principalement collectables dans leurs « lieux de 

naissance » : les universités et les Ecoles Normales8. Il semble, ainsi, 

efficace d’effectuer des recherches sur les mémoires et thèses soutenus en 

toponymie, au sein de chaque institution, en accédant au catalogue 

bibliothécaire numérique de chaque établissement. Le CCDZ, Catalogue 

collectif d’Algérie, rassemble les liens vers ces catalogues numériques et 

facilite ainsi l’accès à chaque site.  

Pour vérifier la fiabilité d’une réponse de recherche bibliographique, 

nous avons, par le biais du CCDZ, accédé au catalogue de la bibliothèque 

de Mostaganem. Dans l’espace « Recherche », nous avons écrit 

« toponyme » puis « toponymie » (dans la recherche par « mot clé » et 

par « titre »). A notre grande surprise le résultat était nul, et pourtant on 

sait auparavant que de nombreuses recherches (magister et doctorat) ont 

été soutenues au sein de cette université, notamment sous la direction du 

Professeur Benramdane. Probablement, ces bibliothèques en ligne sont 

encore en élaboration. 

Quant au catalogue de la bibliothèque de la Faculté des lettres de 

l’université de Sidi bel Abbès, il affiche « le site est en construction »9 ! 

Aucune recherche ne peut-être effectuée. Ces contraintes 

méthodologiques posent à notre sens un réel problème pour un futur état 

des lieux de la recherche universitaire en toponymie algérienne. Va-t-on 
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en 2020, époque de la technologie, effectuer des recherches à 

« l’ancienne », en feuilletant des catalogues papiers, parfois désorganisés, 

en se déplaçant aux bibliothèques des 48 wilayas … Perte de temps et 

d’énergie!  

Le Portail de Signalement des Thèses algériennes, le PNRST, offre à 

première vue, une possibilité de recherche complète des travaux 

universitaires (avec possibilité de téléchargement des recherches 

soutenues), magisters et doctorats, à l’aide de l’onglé « Recherche 

avancée ». Ce lien permet d’effectuer une recherche par titre, par mots 

clés, par auteur, encadrant, année, établissement, langue, etc. pour 

l’essayer, nous avons tapé « toponymie » dans la case « mots du titre ». 

Les réponses annoncent 37 intitulés de recherches (soutenues et en 

cours). Le site affiche quatre pages à faire dérouler, en cliquant sur la 

page 2, 3 et 4, nous remarquons la répétition excessif (24 fois !) de 

l’intitulé « La toponymie rurale de la région d’Azazga. Etude 

morphosémantique ». Erreur de système ou autre, ces failles s’ajoutent à 

celle de ne pas trouver les intitulés de notre mémoire de magister10 ou 

ceux des travaux d’autres collègues toponymistes. Dans ces mesures, le 

portail PNRST manque de précision et ne pourrait constituer, comme tel, 

une source fiable pour notre requête. 

Pour conclure 

La difficulté de l’entreprise d’une revue littéraire des travaux 

universitaires algériens sur la toponymie (algérienne) réside 

principalement dans le mode de collecte des données.  
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Quelles solutions ? On pourrait, par exemple, prendre un contact 

direct avec les universitaires et chercheurs algériens (futurs) toponymistes 

via, entre autres, les réseaux sociaux scientifiques, afin de pouvoir 

récupérer de sources directes, des données sur les travaux réalisés ou en 

cours en toponymie. 
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1 Benramdane, F. (1996), Toponymie et étude des noms de lieux français ou 
francisés de la région de Tiaret. Thèse de magister. Direction : Professeur F. 
Cheriguen, Université d’Alger. 
2 Nous nous référons aux terminologies des CNT (Commission nationale de 
toponymie), de l’IGN (Institut Géographique National-France), et du 
Glossaire du GENUNG (Groupe d'experts des Nations Unies pour la 
normalisation des noms géographiques). Cf. Bibliographie. 
3 Le cas du toponyme populaire « Graba » (présent dans nombre des villes 
algériennes) a existait avant même l’attribution des toponymes officiels 
(coloniaux, et de la postindépendance).  
4 Benramdane, F. et Atoui, B. (Eds.), (2005). Toponymie et anthroponymie 

de l’Algérie. Recueil bibliographique général, éditions CRASC : Oan.  
5  Un projet de recherche que nous avons proposé pour intégrer l’unité 
RASYD-CRASC (2019). 

�مجتم6 �في �الطوبونيمي �النوماستكي �اللغوي �الواقع �خالل �من �الجزائري �المجتمع �وحدة ع�مالمح
.المعرفة

  »أثر�المواقعية�في�تفعيل�التنمية�المستدامة7 « 
8 On compte 106 établissements d’enseignement supérieur desquels il faut 
soustraire les universités et les écoles techniques et scientifiques. 
9  Probablement momentanément. D’autre sites sont bien fonctionnels 
évidemment, comme le catalogue de l’université de Béjaia qui  compte un 
nombre considérable de mémoires et thèses soutenus en toponyme.  
10  Usages toponymiques et représentations sociolinguistiques à Sidi Bel 
Abbès-ville), mémoire de magister soutenu en 2009 à l’université Djilali 
Liabes de Sidi Bel Abbès. 
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Résumé 

L’objectif de cette contribution est de connaitre l’origine 
linguistique et de comprendre les particularités de la toponymie 
touristique de Béjaia, région située sur la côte Est algérienne. Partant 
de l’analyse de l’étymologie et du sens des mots que sont les noms de 
plages et sites touristiques, nous avons souhaité prouver que ceux-ci 
sont des traces incontestables de l’histoire riche et mouvementée de la 
ville, aussi , nous avons voulu déterminer les différents aspects 
sémantiques auxquels ils renvoient afin de révéler les motivations 
désignatives d’un peuple à travers le temps. 

Mots clés : Toponymie touristique, nom de plage, nom de site 
touristique, langue, sémantique, histoire. 

Abstract 

The objective of this contribution is to know the linguistic origin 
and to understand the peculiarities of the tourist toponymy of Béjaia, a 
region located on the Algerian east coast. Starting from the analysis of 
the etymology and the meaning of the words that are the names of 
beaches and tourist sites, we wanted to prove that these are 
indisputable traces of the rich and eventful history of the city, so we 
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wanted to determine the different semantic aspects to which they refer 
in order to reveal the designative motivations of a people over time, 
finally, we tried to make a proposal for the design of a toponymic and 
tourist dictionary of the names of beaches and sites tourist attractions 
of  Bejaia. 

Keywords: Tourist toponymy, beach name, tourist site name, 
language, semantics, history 

 
Introduction  

Béjaïa est une ville connue pour son histoire riche et millénaire, 
mais aussi pour ses nombreuses plages et ses sites touristiques qui 
attirent chaque été énormément d’estivants.  Ces espaces portent bien 
évidemment des noms ou ce qu’on appelle des toponymes, ces 
derniers peuvent être considérés comme des points de repères pour 
localiser les lieux en question et les mémoriser, ils fournissent une 
pléthore de renseignements aussi bien pour le géographe, l’historien, 
le botaniste, l’ethnologue , le zoologue , le linguiste , mais aussi pour 
le touriste qui aspire à découvrir ces endroits et les habitants de la 
région qui cherche à découvrir ce qui peut se cacher derrière un nom 
de lieu comme histoire, culture. 

 Nous souhaiterions à travers cette contribution procéder à une 
analyse sémantique des toponymes touristiques afin de reconstituer 
quelques éléments du  patrimoine historique, civilisationnel, 
géographique et linguistique de la région de Bejaia. Ainsi, l’origine et 
la signification de ces noms pourraient être de véritables sources 
d’informations précieuses qui nous renseigneraient sur le capital 
immatériel de cette ville touristique et millénaire.   

En bref, il sera question pour nous de répondre à ces interrogations:   
- Bejaïa a abrité dans  le passé plusieurs civilisations, ainsi de 

nombreuses langues se sont introduites et se sont côtoyées au fur et à 
mesure des siècles, de ce fait, ces langues se manifestent-elles dans 
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ces noms ? Le concept de mélange de langue est –il présent dans le 
processus de dénomination de ces toponymes ? 

- Quelles sont leurs caractéristiques sémantiques ? Ont-elles trait 
au relief ? A l’habitat ? A l’homme ? Etc.  Le fait que Bejaïa est un 
territoire jumelant entre mers et montagnes, ses caractéristiques 
géographiques apparaissent-elles dans les différentes dénominations 
des espaces en question (plages et sites)? 

 
1. Constitution du corpus et méthode de travail  

Les résultats portant sur les aspects sémantiques des toponymes 
touristiques de la wilaya de Bejaia que nous exposerons dans cette 
contribution sont le fruit d’un travail fait en trois  étapes : le 
recensement, l’interprétation et le classement du corpus. Il va s’en dire 
que cela ne s’est pas fait sans entraves. 

1.1. Le recensement   

Bejaïa est une ville côtière algérienne se situant au Nord. Elle 
s’étend sur une superficie de 3223,5 Km, son littoral quant à lui s’étale 
sur une longueur de 100km.  Elle comprend 52 daïras, chacune est 
divisée en plusieurs communes dans lesquelles se trouvent de 
nombreuses plages et différents sites touristiques. Pour recenser  les 
noms de ces lieux touristiques, il nous a fallu exploiter plusieurs 
sources: cartes géographiques, documents délivrés par la D T1, une 
liste des sites et monuments historiques classés délivré par la D C2, 
brochures3 et RGPH4. Ainsi,  près de 170 noms ont été répertoriés (ne 
figurant pas tous dans cet article car trop nombreux). 

 

                                                           
1 D.T: Direction de tourisme 
2 D.C: Direction de la culture 
3 Bejaia Synthèse de civilisations (brochure éditée par la direction de la Culture), 
Béjaia passionnément méditerranéenne (Brochure éditée par la Direction du 
Tourisme). 
4 Recensement Générale de la Population et de l'Habitat. 
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1.2. L’interprétation  

L'analyse du sens est en étroite relation avec l’étymologie et la 
sémantique. Ainsi, dans notre recherche, il a été fort utile de recourir à 
la méthode de la racine, moyen par lequel, nous avons pu déterminer 
l’étymologie des toponymes touristiques et leurs origines 
linguistiques. Akir précise ainsi qu’en toponymie, « on ne peut parler 
de ‘’quête de l'origine’’ sans envisager la quête de l'étymon des noms 
et, par extension, la quête de la langue. L'étymologie donne alors la 
possibilité de restaurer une mémoire, une identité et une culture 
perdue » (2018, p.3).  

Il a été également question  de recourir aux services de l’analyse 
sémantique pour l’explication des unités toponymiques  récoltées. 
Mais, face à cette tâche, nous nous sommes confrontée  à bon nombre 
d’obstacles. Tout à fait les mêmes que ceux expliqués par Akir :   

           Les difficultés d'interprétation des toponymes résultent 

parfois de leur mode de transmission, à savoir une transmission orale, 

effectuée par des peuplades au langage pas toujours identique. En 

outre, indépendamment du fait qu'une racine puisse avoir des 

interprétations diverses en fonction des langues locales (en 

l’occurrence, le berbère, le kabyle, l’arabe parlé, le français), souvent 

des racines d'origines différentes se superposent, se transforment, ou 

disparaissent. Ceci donne alors naissance à des apports nouveaux, et 

explique la difficulté de retrouver l'origine des noms  (2018, p.3). 

1.3. Le classement  

Toute étude toponymique passe avant tout par un travail de 
classification, dans un travail comme le nôtre, cette étape a été 
nécessaire car elle nous  a permis de faire ressortir des catégories de 
noms en fonction de leurs particularités sémantiques. Nous avons 
donc regroupé les toponymes qui se ressemblent dans le sens ou qui 
appartiennent à un même thème : relief, habitat, homme, faune, flore, 
etc.  Pour ce faire, nous nous sommes basée sur le modèle linguistique 
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prêché par Dauzat : le classement par séries logiques, celui-ci nous a 
aidé à comprendre les motivations des désignations toponymiques. 

2. Les toponymes touristiques : des vestiges linguistiques, 

témoins fossiles de l’histoire de la ville de Bejaia 

Bejaia est une ville riche en  histoire, elle  a connu le passage de  
plusieurs peuples d’origines, de cultures et de traditions divergentes, 
chacun a laissé, plus ou moins, une trace dans son paysage 
onomastique. La toponymie, notamment, en est un marqueur 
indélébile.  

Les  noms de plages et des sites touristiques «nous permettent de 
retrouver ou de confirmer des déplacements de frontières linguistiques 
sur un territoire donné» (Dauzat, 1951, p.8). Ainsi, l’analyse de 
l’origine linguistique des toponymes touristiques nous a confirmé que 
la ville de Bejaia a été imprégnée de langues et de culture diverses. 
Ces noms se présentent ainsi comme de véritables vestiges 
linguistiques qui témoignent témoignant parfaitement des langues 
ayant vécues à Bejaia, chacune ayant marqué une période donnée de 
l’histoire riche et mouvementée de la ville.  

La toponymie étudiée dans cet article est le résultat de la 
coexistence d’une mosaïque de langues. Le berbère, l’arabe et le 
français sont présents à des degrés plus ou moins différents, plus le 
latin et le turc, mais, à des pourcentages très minimes.  

Ce tableau présente des exemples de toponymes touristiques 
suivant leurs origines linguistiques. 
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Origine 
linguistique  

Nom de plage  Non de site 
touristique  

Berbère  Tighremt,Tamelaht, 

Acherchour, Azaghar, 

Ait Mendil , Tala Yilef  

Timri n Tguerfa,  

Ifri Ouzelaguen , 

Agoulmime 

Aberkane , Tichy 

Haf, ,Auguelmime 

Idhoughan, Yemma 

Gouraya 

 
Arabe El Meghra, Béni 

Kessila, Oued Zitouna, 

Sidi Khelifa, Souk El 

Tenine 

Bab El Bounoud, 

Bab el Bahr, Bordj 

Moussa, Sidi Yahia 

, Sidi Touati , 

Zaouïa Cheikh Bel 

Haddad 

Français  Bougie Plage, Club 

Hyppique, Les 

Falaises, Les Aiguades, 

Le quinzième,  Petit 

Paradis,  

Cap carbon, 

Cap Noir, La Brise 

de Mer, Le fort 

Lemercier, Ile des 

Pisans, Pic des 

singes, Pointe des 

moules,  Porte 

Sarrasine, Place 

Gueydon   
Tableau 1- Quelques exemples de toponymes touristiques selon 

leurs origines linguistiques 

La toponymie touristique de souche berbère authentifie l’identité 
linguistique de la région étudiée. La couche arabe quant à elle, 
témoigne de la forte influence de la civilisation arabo-musulmane sur 
le paysage onomastique, c’est ce que Akir affirme : « après l'arrivée 
de l'Islam, au moyen âge la toponymie algérienne devient 
essentiellement arabe » (2002, p.7), elle est fortement 
anthroponymique, la majorité des bases formant les toponymes 
touristiques en question ont trait à l’homme  (sidi, beni, etc.) et sont 
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suivies de déterminatifs qui relèvent de personnages relatifs à la 
religion (Yahia, Moussa, etc.). Par contre Les toponymes français sont 
introduits juste après la conquête française, vers 1837. C'était 
notamment les Chefs et les Colonels de l'armée qui se sont chargés de  
dénommer les lieux car « ils ont très vite saisi que l’appropriation de 
la terre devait passer obligatoirement par sa re-nomination » (Mounsi, 
2013, p.101) et  ont de ce fait voulu  « créer une certaine rupture dans 
l’ordre toponymique berbéroarabo- musulman de jadis » (Atoui, 2000, 
p. 34).   De plus, identifier linguistiquement les espaces pour mieux 
les localiser était également la priorité des colons  car comme le 
rappelle Rostaing (1997, p. 110), « les dénominations sont avant tout 
utilitaires ».  

D’une part, nous avons constaté que la plupart des dénominations 
françaises sont puisés des caractéristiques topographiques de la région 
(Pointe, Cap, pic, etc.), d’autre part,   un nombre considérable de 
noms français sont attribués aux vestiges romains, nous citons ces 
exemples : Vestige du Rempart Romain, Les Tombes Antiques. 

En outre, pendant des siècles, différentes communautés 
linguistiques se sont amoncelés à la langue berbère qui est la langue 
autochtone de l’Algérie, ceci a engendré le phénomène de contact de 
langues. Phénomène très visible dans notre corpus, les dénominations 
touristiques sont pour la majorité de forme hybride. Ce dernier terme 
correspond dans la grammaire traditionnelle à « un mot composé dont 
les constituants sont empruntés à des racines de langues différentes » 
(Dubois et al. 1973, p. 246). C’est ce qui apparait effectivement dans 
notre corpus, on y trouve une  panoplie de toponymes composés 
construits par la combinaison de deux langues. Les exemples portés 
dans le tableau ci-dessous démontrent bien  ce processus 
d'hybridation. 
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Hybrides Toponymes touristiques 

Berbère -arabe Lota Plage 

Arabe- berbère  Oued Tabelout, Oued Afalou 

Français- arabe Les Gorges de Kherrata,Pointe 

Mezaia 

Français- Berbère  Les Grottes féériques d’Aokas, 

Le Musé d’Ifri 

Arabe-turc Ali Bacha 

Français-latin  Mosaulée d’Ausum, Vestige de 

la voie romaine reliant Aqua 

Frigida à Muslubium 

Tableau2- Quelques exemples de toponymes hybrides 

Nous précisons que ce sont plutôt  les sites touristiques qui se 
présentent sous forme hybride que les noms de plage, de plus, les 
langues qui ont le plus servi à construire ces hybrides sont le berbère, 
l’arabe et le français, le turc et le latin y contribué de façon très 
minime.  

3. Aspects sémantiques des toponymes touristiques de la 

wilaya de Bejaia 

Qu’il s’agisse de désignations spontanées ou de désignations 
systématiques, les noms de lieux touristiques offrent un large éventail 
de catégories sémantiques. L’homme nomme les lieux en fonction de 
ce qui l’entoure et de ce qui caractérise ces espaces en question.  La 
dénomination des lieux recourt aussi bien à la géographie, la 
topographie,  l’hydrographie, l’anthroponymie, l’habitat, aux 
végétaux, qu’aux animaux. À ce propos, Atoui donne encore plus de 
précisions : 

             un nom de lieu véhicule essentiellement des informations 

qui se rapportent soit à l'organisation de l'espace, nature du sol, 

appropriation de la terre, type de culture etc, fait géographique, soit 

aux étapes de peuplement, déplacement de population, les variations 

dans l'organisation de  celle-ci, les invasions, les applications de lois 

nouvelles, etc., fait historique; soit aux variation de la couverture 
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végétale  tributaire de l'occupation humaine, fait géographico-

historique; ou encore soit à telle évolution phonétique, fait 

linguistiques (1998, p.38). 

L’analyse sémantique de notre corpus nous a révélé que la 
toponymie touristique  était très diverse et se classait principalement  
en 5 catégories : le relief, l’habitat, l’homme, les végétaux, les 
animaux  

3.1. Le relief  

Le relief renvoie à « des mots qui désignent toute notion 
d’éminence plus au moins importante : escarpement, élévation, 
surélévation, colline, mamelon ou, au contraire, une notion de pente, 
de descente, ou de toute autre excavation ou dénivèlement » 
(Cheriguen, 2012, p.18).  

Ainsi, les caractéristiques géographiques ont contribué à la 
formation des toponymes touristiques, d’ailleurs, Cheriguen 
souligne que « la grande diversité des montagnes, des collines, des 
cols, passages étroits et défilés… sont donc autant d'éléments de 
désignation toponymique des lieux habités» (1993, p.129). Dans notre 
corpus, cette catégorie n’est pas très abondante, on y décèle des noms 
qui ont trait aux diverses particularités topographiques de la région 
étudiée, ils  renvoient soit :  

� À la montagne : Gouraya « ville au pied de la montagne », Col 

de Kefrida « col de l’eau froide », Pic des singes 
� À la colline : Ighil Hsein  «Mont de Hsein» , Ighil Imda 

« colline de buse » 
� À la plaine : Lota plage « plaine se situant prés de la plage », 

Azaghar « plaine bordant un cours d'eau » 
� À la grotte : Ifri Ouzelaguen « rocher glissant" ou "caverne, 

grotte très raide », El meghra  «la grotte » 

� À la fallaise : El djorf Dahabi «la falaise dorée», Les falaises 

� Au cap et à la pointe, deux bases qui ont fourni beaucoup de 
dénominations  et généralement les lieux portant ces noms sont des 
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sites touristiques se trouvant près des plages, en voici quelques 
exemples: Cap Bouak «cap de la trompette», Cap Carbon «Cap du 
charbon», Cap Sigli «Cap du rocher». 

� Autres : Ile des Pisans « île des habitants de la ville de Pise », 

Plage du lac «plage de mer fermée » (Cheriguen, 2012, p.476), Les 

gorges de Kherrata « Les gorges des laboureurs ».  

De plus, Cheriguen (1993 : 171) note que le relief n'est pas toujours 
désigné en fonction de son aspect ou de sa forme et Akir précise qu’il 
arrive parfois que  « la dénomination des lieux fasse appel à la 
métaphore. Par conséquent, si la forme donne naissance aux 
désignations les plus variées, celles-ci peuvent également se constituer 
de métaphores, ou d’épithètes relatives à la couleur ou d'ordre 
abstrait » (2018, p.69) , l’exemple du toponyme Cap Noir l’atteste 
bien.  

3.2. L'eau  
Les noms relatifs à l'eau sont ceux qui résistent le mieux au temps, 

d’ailleurs, Akir assure que « les appellations relatives à l’eau sont 
moins susceptibles de changer au fil du temps car elles sont connues 
d'un grand nombre de groupes humains, elles ne peuvent donc pas 
s'effacer facilement comme les noms de reliefs » (2018, p. 69). Les 
toponymes touristiques qui font référence à ce domaine ne sont pas 
vraiment abondants, on pourrait peut-être expliquer cela en nous 
appuyant sur la constatation de Atoui, ce dernier souligne qu’étant 
donné que les régions kabyles  sont relativement bien arrosées, l'eau 
ne constitue pas une préoccupation majeure pour la population de ces 
régions (1998, p. 156).  

Les bases hydronymiques ayant construits la toponymie touristique 
bougiote sont assez variées: oued, hammam, aguelmim, tassift, ighzer 

et tala signifiant respectivement « cours d’eau », « thermes », « lac », 
« ruisseau » et « ravin ». 
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Parmi les termes qui sont adjoints à ces bases, certains rappellent 
les caractéristiques de cette eau comme : Aguelmim Aberkane « lac 
noir », d’autres renvoient aux particularités topographiques des lieux 
où sont implantés ces points d’eau, à l’exemple de Auguelmime 

Idhoughan « lac rocheux », Ighzer Leblat «Ravin, précipice du 
rocher», Oued Daas «Oued du terrain très mou, de la fondrière». Il y a 
aussi ceux qui renvoient à la faune : Tala Ilef «la source du sanglier», 
Hammam Sillal «Thermes de la chauve-souris» et à la flore locale : 
Oued Tabellout «Oued du chêne», Oued Zitouna «Oued de l'olivier». 
D’autres éléments spécifiant ces bases sont en rapport avec l’homme : 
Hammam Sidi Yahia L'Aidly « Thermes de Saint-Jean le juste », Oued 

Sidi Kerou « Vallée du Saint Savant », Lac  Mezaïa « lac appartenant 
à la tribu Mezaïa».   

3.3. L’habitat  

Par lieu habité est désigné selon Cheriguen (1993, p.94) non 
seulement « le cadre bâti, mais aussi, par extension, tout lieu de 
rencontre des hommes tels que marché, porte, etc. ». Dans notre 
corpus, les toponymes touristiques relatifs à l’habitat sont très 
présents, ils renvoient généralement aux sites touristiques. 

Les vocables qui ont servit à fonder la toponymie touristique font 
référence à plusieurs domaines.  

• Le religieux et le mystique  

Nombreuses sont les  bases qui ont trait à ce thème : djamaa, 

zaouia, coupole, tombeau, kouba et mausolée. 

À la base djamaa « mosquée » sont accolés les noms de lieux où 
sont implantées ces mosquées. Exemples : Djamaa Acherchour, 

Djamaa Tizi N Touza , Djamaa n Tala Ouaghras  

Kouba « coupole » est quant elle rattachée à des noms de saints. 
Exemples : Kouba de Sidi Touati : « coupole du Sage Touati », Kouba 
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de Sidi Yahia Abou Zakaria « coupole du Saint Jean père de 

Zakaria ». 

Les autres bases zaouia « école coranique », tombeau et mausolée 

sont liés à des noms rappelant respectivement : une personnalité 
religieuse Zaouïa Cheikh Bel Haddad, un personnage historique  Le 

tombeau d'El Mokrani, un nom latin : Mausolée d'Ausum. 

• Vestiges architecturaux et coloniaux 

Il y a une abondance de termes qui renvoie aux vestiges 
architecturaux de la région étudiée, nous en citerons ces exemples : 
Casbah « Citadelle », Casbah d'Ighil Ali « casbah du mont Ali » Bordj 

Moussa «la citadelle de Moïse», Tighremt «grande habitation carrée 

couverte en terrasse, aux angles garnis de tours et aux murs percés de 

meurtrières», Tiqsert , diminutif de ''qser'' « le château, le palais », 

Bordj Moussa  «la citadelle de Moïse», Bab el Bahr « porte de la 

mer",  connue sous l'appellation  Porte Sarrasine. Le vocable fort 
auquel sont attachés des noms de militaires français : Fort Clauzel, 

Fort Lemercier.  

Des noms rappelant des bâtisses héritée de la période romaine, 
comme : Vestiges du Rempart Romain, Vestige de la voie romaine 

reliant Aqua Frigida à Muslubium, Cippe Romain « de Lambèze » ou 
encore Citerne Romaine. 

Il y a aussi beaucoup de bases qui ont trait à d’autres types de 
constructions. Il y a notamment, me vocable place, musée et maison 
qui renvoient à ces toponymes : Place Gueydon , Musée d’Ifri, Maison 

du Congrès de la Soummam 

3.4. L’homme  

« Il arrive souvent que les lieux portent des noms propres 
d’hommes et inversement, c'est-à-dire que les noms de lieux servent à 
désigner des noms d’hommes » affirme Mounsi (2018, p.100). En 
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effet, de tout temps, les noms de personnes ont aidé à former des  
noms de lieux. D’ailleurs Cheriguen certifie cela en signalant qu'« il 
n'y a qu'à considérer la plupart des noms de rues ou même de bourgs, 
hameaux, villages, villes, etc. » (1998, p. 95). Dauzat quant à lui 
stipule que « l'anthroponymie a prêté beaucoup à la toponymie à 
charge de revanche » (1951, p.33). Mais d’un autre coté Bettega qui 
n’est pas totalement d'accord sur la réitération de cette réciprocité,  
assure que « les noms de personnes sont à l'origine de certains noms 
de lieux. L'inverse est possible mais beaucoup plus rare » (1997, p. 
148). Dans tout les cas, on peut dire que les noms de lieux et ceux des 
hommes sont très fortement liés, Baylon et Fabre (1982, p.238) 
qualifient ce lien de «pont », de « passage » possible entre deux 
catégories onomastiques : anthroponymie et toponymie. De plus, ils  
soulignent que « toponymes et anthroponymes, de par leur fonction 
respective, de par le soutien mutuel que chaque catégorie a apporté à 
l'autre, constituent une source d'enseignement très riche en même 
temps qu’ils représentent un patrimoine important et toujours vivant ». 

En bref, Akir résume assez bien cette relation très étroite entre 
l’homme et le lieu en faisant remarquer qu’« anthroponymie et 
toponymie procèdent fréquemment à des échanges ; la contribution de 
la première à la seconde est large, et l'inverse est aussi vrai » (2018, p. 
71). 

Cette catégorie thématique occupe une place assez importante sans 
toutefois être prégnante dans notre corpus. Ainsi, la majorité des 
toponymes touristiques qui font référence à l’homme renvoient à des 
noms de saints. Un nombre considérable  de ces noms est construit à 
base du terme sidi, titre de noblesse et indicateur de statut social, 
signifiant « monsieur, seigneur ». Les toponymes à base de sidi sont 
en rapport avec les croyances anciennes et les religions ; « 
l'anthropolâtrie se mêle étroitement à l'hagiolâtrie » affirme Cheriguen 
(1993, p. 116) qui explique que, implanté dans la vie sociale, l'aspect 
religieux caractérisant la culture de l'Afrique du Nord a ancré en elle 
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des croyances profondes, tant à travers l'Islam, qu'à travers le 
Judaïsme et le Christianisme, voire à travers le polythéisme. Ainsi , 
Akir déclare que « le terme sidi, vient certes de la langue arabe 
classique, mais ce qu'il exprime n'est pas toujours en rapport avec 
l'Islam ou même avec le Judaïsme ou le Christianisme mais plutôt 
avec des croyances multiples (polythéisme), demeurant ainsi fidèle à 
la tradition berbère » (2018,p.73) Du reste, selon Marcy, « Gsell a pu 
ainsi dresser une liste d'une vingtaine de noms de petites divinités 
indigènes adorées par les Berbères [...] Nulle part autant qu'en 
Berbérie, le culte des saints n'est aussi fervent ». Rappelant qu’« à 
partir du XVème siècle tout change, les tribus n'ont plus les mêmes 
noms, elles se donnent des patrons religieux »5, Atoui (1998, p. 50) 
confirme quant à lui qu'en Algérie, le culte des saints est très répandu, 
et ce, par les visites aux tombeaux vénérés mais aussi par la 
dénomination de l'espace par des hagionymes à l’exemple de Sidi...  

Bejaia, ville réputée par l’expression « la ville aux 99 saints », 

celle-ci  se témoigne fortement dans la toponymie touristique 

bougiote, les exemples de toponymes à base du vocable sidi sont très 
nombreux, nous en citons quelques uns : Sidi Soufi, Sidi Touati, Sidi 
Ouali, Sidi  Abdesalem , Sidi Abdelkader,etc. 

À coté de ces toponymes construits sur la base de sidi, on recense 
d’autres vocables qui ont trait à l’homme et qui, précisons-le, ne sont  
pas du tout fréquents, ce sont d’ailleurs les seuls toponymes qui 
existent dans notre corpus : Ait Mendil, Beni Kessila et Boulimat.  

3.5. La faune et la flore  

« A toutes les époques, les noms de plantes ont servi à dénommer 
les lieux habités, surtout les lieux-dits et les fermes que la présence 
d'un arbre remarquable suffit à distinguer » (Rostaing, 1997 : 81). De 

                                                           

Marcy cité par Cheriguen (1993, p.13)  5  
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même, les noms d’animaux ont toujours contribué à former les noms 
de lieux . 

Dans notre corpus, cette catégorie est de très faible fréquence. 
D’une part , nous avons des toponymes touristiques qui rappellent des 
noms de végétaux, ces derniers  font référence, soit à des plantes, soit 
à  des arbres se trouvant dans ces lieux en question, nous citons ces 
exemples : Boulimat «endroit au limon doux» ou «l'homme au 
bergamotier», Tazeboujt : «Oléastre, olivier sauvage », Ennouar « 
plantes, fleurs ou  roses», Tassabount  « nom d'une plante herbacée de 
la famille des caryophyllacées, appelée « la saponaire » ou encore 
timridjine « la clématite »

6
 . D’une autre part, nous avons des 

toponymes touristiques qui renvoie à des noms d’animaux qui existent 
ou qui ont existé à une certaine époque dans la région, comme : Aokas 

: « fauve»
7.  Plus exactement, "aweqqes"  signifie «requin»

8 en 
berbère et « lion» en Touareg,  Timri n Tguerfa « Bec du corbeau ». 

Conclusion 

Les noms de plages et sites touristiques de la région de Bejaia sont 
en rapport avec l‘histoire de cette ville. Ainsi, la toponymie touristique 
est caractérisée par une certaine diversité, mais elle reste très 
fortement liée à l’habitat. Et bien que l'on observe que le nombre de 
noms relatifs au relief  à l’homme n'est, tout comme celui de la faune 
et la flore, pas à négliger, il n'en demeure pas moins que la majeure 
partie des toponymes demeure inspirée du cadre bâti.  

Notre contribution avait donc plusieurs objectifs, d’une part, 
inventorier et lister les noms de plages et les sites touristiques de la 
wilaya de Bejaia, un acte important qui permet de sauvegarder un 

                                                           
6 Trabut.L, Flore du Nord de l'Afrique, collection du centenaire de l'Algérie (1830-
1930), cité par H.Akir, mémoire de magister p.99 
7 Benyounes. A. Lexique de poche Français-Tamazight, cité par H. Akir dans 
mémoire de magister Etude toponymique de Béjaia (Tichy et Aokas), p. 115. 
8 Idem, p. 121. 
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patrimoine immatériel qui est représenté ici par les toponymes 
touristiques et d’autre part, déterminer leurs origines linguistiques, 
recouvrir leur sens et décrire leurs aspects sémantiques. Cette 
recherche pourrait au fait ne représenter qu’une infime partie d’autres 
études toponymiques car la toponymie est une science très délicate, 
qui progresse tout doucement et les recherches toponymiques ne sont 
jamais assez bien finies :  

La toponymie constitue une utile gymnastique de l'intelligence. 
Elle développe le goût de la précision et de la méthode et surtout 
l'esprit critique, en tenant en éveil contre les pièges divers, en 
montrant que la science n'est jamais achevée, que maints problèmes 
restent à résoudre, et que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas toujours la 
vérité de demain.9 

Il s’avère donc impératif pour nous que cette recherche se 
poursuive afin non seulement afin non seulement de participer à 
l’enrichissement des travaux en matière de toponymie algérienne, 
mais aussi et surtout, de proposer la conception d’un dictionnaire 
toponymique des noms de plages et des sites touristiques de la wilaya 
de Bejaia qui englobera les résultats de notre analyse sémantique afin 
de faire connaitre au large public la signification des noms de lieux 
qu’ils connaissent ou qu’ils aspirent à visiter , et de surcroit,  
promouvoir le tourisme à travers ce dictionnaire en ajoutant des 
notices descriptives de ces lieux en question (situation géographique, 
photo de la plage et du site) et des documents cartographiques qui 
permettrait à l’usager de ce dictionnaire de mieux se repérer dans cet 
espace et de localiser facilement le lieu qu’il souhaite visiter. 

 
 
 
 

                                                           
9 Dauzat cité par Baylon & Fabre (1982 : 35) 
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