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(4) نفوسية دراسات سلسلة


  

مادي ؤ موحمد

مقدمة
العلم هذا على التي تدل للكلمة اليونانية هو ترجمة ــذا املفهوم ه ــا"(1) "الطوبونومي

االسم. التي تعني Anoma املكان و مبعنى Topo كلمتني مركبة من وهي Toponumymei

باعتبارها مجاالت اجلغرافية واملواقع ــماء األماكن يدرس أس "علم بقوله: دولر روبرت يعرفها

الرابطة ــة نوع العالق ــول إلى بغية الوص خياليا ــا أو فكري ــا أو وجداني ــان اإلنس بها ــط ارتب

باريس حتى مؤمتر يخرج للوجود لم بذاته قائم كعلم في احلقيقة الطوبونوميا . ــا"(2) بينه

ال جزء باعتبارها ــع واملواق ــماء األماكن أس ــة بدراس اكثر نتائجه االهتمام فكان من 1938

. وبيئته(3) اإلنسان تاريخ من يتجزأ

إال ــأن ليس وحديثي في هذا الش ــث، ببح املوضوع ــذا ه ــن يفرد م أول ــون أك أن ــي ال ادع

خاص بحث ــى أي عل الورقة هذه صياغة ــخ تاري حتى أضّطلع ــم ل احلقيقة ــي ــرة، فف مغام

الذاكرة. وشم احلسني / رشيد راجع باألماكنية، العلم هذا تسمية الناس للبعض _ رمبا يحلو (1)
الطوبونوميا. دولر، روبرت _ (2)

اجلزائر. أماكن أسماء في اللغات اقدم أصول _ (3)
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ما أمثال من وهناك، ــا هن مقتضبة ــارات إش فهناك ، الليبية(1) الطوبونوميا موضوع ــي ف

مسحة "عليها فقال تاجورا اسم عن حديثه معرض في الزاوي طاهر املرحوم ــيخ الش ذكره

مثل املؤنث: ــى عل البربرية تدخل اللغة ــي ف (تا) ــابقة) لفظ (الس الن اللغة البربرية، ــن م

هذه فمثل اللغة البربرية".(2) في كثيرة ــماء األس و هذه تاقريصت تاغرمني، تاردية، ــا، تاورغ

ُجتمع أن املفيد من يكون ولعله خاّصة، التاريخ كتب في وهناك هنا متناثرة جندها املالحظات

واحد. كتاب دفتي بني

املعروف Beguinot, Francesco (3)ــي اإليطال ــرق للمستش مكتمل غير ــث بح وهناك

متخصص بحث الثقافية تاوالت مؤسسة ومؤخرا نشرت ليبيا، في ــاتها األمازيغية بدراس

ــة جبل نفوس مبنطقة يختص ــه أن إال ــة، األمازيغي ــا واالنومي ــا الطوبونومي ــوع موض ــي ف

هذه اعتبر ــوف س ولكن جوانبه، جميع من ــُم باملوضوع أُلِ ــوف س أني أدعي ــا.(4) ولن وحده

قبل اتصني. من دقيقة ودراسة يحتاج لعناية ملوضوع نظر لفتة مجرد املقالة

هذا العلم اجلدوى من
العلوم في ــها ميكن تلمس التي تكمن في الفائدة الطوبونوميا علم ــة دراس من اجلدوى

ــات التي تطرحها الفرضي مختلف للداللة على ــا مناهجه في به ــتعني تس التي ــون والفن

الضرورة ــا تفرضه اصطالحية ــة عملي مجرد فقط ــس لي ــياء والناس، األش ــمية فتس ... "

شعوري ال أو إرادي توظيف عالقته مع اإلنسان، بل في احلياة، العادي لنظام للسير العلمية

ــان اإلنس بني الضروري التعامل ــي إطار ف املفروضة، أو ــا فيه املرغوب العالقات ــذه ه ــوع لن

كثيرة متخصصة في باملوضوع. بحوث ووجدت واجلزائر املغرب في إال ـ (1)
.76 صفحة البلدان في معجم الزاوي الطاهر ـ (2)

Per gli studi:بعنوان كتابا ليبيا في األمازيغية بدراساتها املعروف Beguinot, Francesco كتب ـ (3)
للباحثني ليتيح الكتاب هذا تاوالت بترجمة مؤسسة تقوم di. وسوف toponomastica libico berbera

الفذ. العالم هذا مجهودات من االستفادة
تسمية شيوخ عنوان حتت زاروا عبداهللا األستاذ بترجمته وقام بالفرنسية األصل الكتاب في حرر _ (4)

وقراهم. نفوسة



 

- 2 -

 

- 3 -

وبني من ما موقف عن ما، عالقة ــم تعبير عن االس فإطالق ــري، والبش الطبيعي ومحيطه

بتغير األحوال، ــران يتغي احلالة ــذه ه في واملوقف ــة العالق أن ومعلوم ى. ــمَّ واملس ي ــمِّ املس

ــتمد تس هذا ــماء... ومن األس ومضمون ــكل في ش ما تعديل إلى حتما هذا يؤدي وتغيرها

املؤرخ."(1) إلى بالنسبة الوثائقية قيمتها األسماء

ال التمثيل سبيل على الطوبونوميا من تستفيد التي واملعارف العلوم بني من أيضا وجند

تخصصاته، السيما االجتماع مبختلف التاريخ، اللسانيات وعلم علم اجلغرافيا، علم احلصر:

املعادن، النبات، علم وعلم املائية، الهندسة وعلم وعلم اآلثار، االنتربولوجيي، االجتماع علم

علم من من بني اكثر الواحدة الكلمة جتمع وأحيانا املعمارية، الهندسة علم السكان، علم

العلوم. هذه

أسماء معاني في حتديد عنايتهم تكن لم بالطوبونوميا، اإلباضية واهتمامهم عودة إلى

فيها، وأكثرها دينية، ألفوا التي النصوص تخدم ألغراض ولكن ذاتها، حد في غاية األماكن

فأنت مكان، كل ــمية تس على عندهم العادة درجت فلقد ــة نفوس جبل ما يخص في ــا أم

اخلاص. اسمه منهما ولكل أمتار عدة إال يفصلهما بني مكانني ال تنتقل

أي وجود ما ــميات، التس هذه ــتركة بني مش مقطوعات هو ووجود ــه ــارة إلي اإلش جتدر مما

األمازيغية ــة اللغ الن ذلك ــميات - التس أو - ــذه الكلمات له واللواحق ــوابق بالس ــمى يس

الصوادر، العرب اللغويني ــميها يس جديدة، كلمات اللغوي لتخلق النحت قانون ــتخدم تس

في فقط ــت ليس الظاهرة ــذه ه ــن ولك - ،prefix suffix و  ــي ه ــة وباإلجنليزي ــع - والكواس

كما ليبيا من أركان ركن كل في ــودة موج أثارها بل ــب، فحس باألمازيغية املتحدثة املناطق

ـ ئمازيغن عانيا اآلدميني ـ من اجليل "هذا إن خلدون قائالً ابن نقل لنا وقد ال ملا الحقا، ــترا س

وأمصاره..."(2) وضواحيه وأريافه تلوله من واجلبال البسائط مالءو القدمي املغرب ــكان س هم

هذه األماكن. في لنا آثارا يتركوا أن لزاما كان إذا األركان هذه مالءو كل انهم ومبا

املمكنة ص 11 أو التأويالت املغرب - تاريخ أزايكو صدقي علي _ (1)
175 ص السادس الد ـ (2)



 

- 4 -

 

- 5 -

النصوص بعض حتليل
لي اإلباضية، فتبني ــير والس ُكّتاب التاريخ وجدتها عند التي مالحظاتي أن أجمع حاولت

ــير تفس محاولة غير املكان من ــم الس عارض ذكر األول: نوعني عن ال تخرج أنها جمعته مما

طريقة كتابتها. أو ضبط معناه،

ينقسم إلى قسمني: بدوره وهو معناه وتفسير املكان اسم ذكر الثاني

فنسب املكان بتلك املنطقة ــاكنة لتزال س أو التي كانت للقبيلة ــوب منس ما هو األول:

ذكره. وسيأتي كثير، وهو إليها

اجلغرافية. تشكيلة املنطقة إلى ما ينسب أي اجلغرافي، الوصف منها ثانيا:

سوف لكني هذا ببحثي ــر املباش ارتباطه لعدم املقالة هذه في األول النوع على أعرج لن

األمر. أمكنني إن الحقا عليه أعرج

األمازيغية ــم القبائل اس حتمل ليبيا في كثيرة أماكن توجد اجلزء األول: الثاني النـوع

ــة (ورفلة)، ؤرفل ــة)، (نفوس ــا نفوس ال احلصر جند: التمثيل ــبيل س فعلى بها قطنت ــي الت

(غدامس) عدميس ــت أي غريان، (الزنتان)، ئزناتن ــفانة) (ؤرش ــفانن ؤرش (مصراتة)، ــراتا مس

ــيء ش ــميات التس هذه بعض يعتري ــف ولألس كثير... وغيرها (ترهونة) ترهونا ؤّدان (وّدان)

ــماء، األس لهذه ــرين للمفس اإليديولوجية التوجهات مع لتتالءم النصوص أعناق لوي ــن م

ــيرها أصبح تفس التي ــة أصبحت "غدي أمس" ونفوس حيث ــس غدام مع ما حصل ــل مث

ويبدوا نفوسا، وكذلك األخيرة نفوسة هذه ــم اس يكتب حيث بأنفسهم"، ــلموا "أس أنهم

سميت نفوسة "أن حني قال السم نفوسة التفسير هذا أعطى من طفيش هو الشيخ أن

داعي دون أنفسهم من تلقاء لإلسالم وأذعنوا بنفوسهم، أسلموا ألن أفرادها ــم االس بهذا

تعتمد التحليل ال التاريخية التي الكتب في جدا كثير التحليالت من وهذا النوع ، قاهر"(1)

غرداية القطب، مبكتبة مخطوط ميزاب، وادي تاريخ في شافية رسالة أطفيش: بن يوسف محمد - (1)
ص11. (اجلزائر)،
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القبائل أسماء من فاسم نفوسة لألحداث، التاريخي ــل للتسلس االعتبارات وترد املنطقي

[Navusi ــي [نَاپوس بلفظ ، [Corippus ــوس [كُورِيُب ــؤرخ امل ــده عن جن حيث ــداً، ج ــة القدمي

املؤرخون ويذكر 546م(1) حوالي ــن تقط بقبيلة أمازيغية، كانت األمر يتعلق املؤرخ ــب وحس

إذا لهم ــوقاً س وكانت صبرة (صبراتة)(2) تقطن في كانت ــة أن نفوس ــلمون األوائل املس

بل اإلسالم مبجيء املكان تبدأ تسمية نفوسة القبيلة وال السابقة لم النصوص من يتبني

هنا. اعتبارٍ أي له ليس العربية باللغة التفسير وبذلك نفسها، قدم احلاضرة إنه قدمي

للفظة ــيراً تفس عنوان ــدون ب مخطوطة في وردت ــد فق (غدامس) ــس أيت عدمي ــن وع

الى ــاروا وس رحلوا هنالك ثم وتغدوا الوادي في وقيلوا الوادي قافلة على وجازت ..." ــس غدام

غدانا في ــيناها نس أحدهم وقال األكل من آلة ففقدوا الرحيل أرادوا أصبحوا فلما ــوا بات أن

يؤيد خلدون بن أن ويبدوا ذلك، في الشعبي التفسير هو الشاهد فارسا..."(3) رجع ثم أمس

التعليل ملثل هذه ــررا مب ما يعطي وهذا ــالم اإلس في عصر بنيت غدامس أن القائل ــرأي ال

وكانت مختطة سرت قبل مراحل على عشرة "قصور غدامس " يقول حيث باللغة العربية

كان أنه لي يبدوا ــذي ال ، عديدة"(4) وآطام قصور على خطة متلة ــي وه ــالم منذ عهد اإلس

غدامس : أولها أن ــة ــباب التالي لألس بناء وليس بناء إعادة عن أن يتحدث بابن خلدون ــا حري

املنطقة في عليه اآلثار التي ووجدت ــدل ت مما القدم في من عصور موغلة املنطقة ــرة حاض

في مرة ألول غدامس ذكر مت فقد للتسمية أعود سوف أني غير بحثنا – ليس محل – وهذا

Cornelius Balbus أخضعها التي من جملة املدن باعتبارها Cydamus ــم إس حتت Plain

مجي العرب من سنة ــتمائة س من أكثر أي ميالدي(5) العام 19 حوالي الرومانية للجيوس

واملسلمني.

(1) - Corippus, Johannis, T. II, p. 146
175 ص السادس الد ـ (2)

روني باسي الفرنسي املستشرق على رغبة بناء خوجة تأليف مصطفى من عنوان بدون مخطوط _ (3)
2 ورقة

518 /1 ص ابن خلدون تاريخ _ (4)
ـ 124. 122 ص فهمي خشيم علي الدكتور ترجمة  / ليبية _ نصوص (5)
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ــية ــكيالت التضاريس للمنطقة، والتش اجلغرافي بالوصف عالقة له ما الثاني: النوع

(برقن)، تامسنا، برگن األماكن التالية: أسماء أمثال من وأفجاج وغيرها ــهول وس جبال من

األخيرة فهذه كثير، وغيرها (صرت) سرت يّدر، تاورغا، تاجورا، جنزور، تاسيلي، (ژليطن)، ژليطن

ــني تكتب بالس صارت مرور الزمن مع ولكن عند احلميري(1) وردت كما بالصاد صرت ــب تكت

املتعربني أنه ليس ــاهد الش أصبحت مصراتة وغيرها كثير... التي ــراتا مس احلال مع هو كما

ــيء مع نفس الش فعلوا في ذلك العصر بل حتى الرومان النصوص ــاق أعن يلوي من ــط فق

ــوف س والتي (جرمة) صارت جرما وئغرم لبتيس، أصبحت أمثال لواتة من الوطنية األلفاظ

من جاءت ــرت س كلمة أن يقول Procopius الصدد هذا في نرى حيث ــا. الحق عليها ــرج نع

سرت أن بقوله سالوست وزاد االمواج" والتي تعني "التي جتلب Suresthai اليونانية الكلمة

ملاذا يونانية كانت كلمة إذا هنا نفسه يطرح الذي السؤال Suren (2)جرف فعل من جاءت

ذلك على وزد ، ــا فهمه عليهم ــتعصية مس تكن إن لم ــيرها تفس إلى Procopius ــاج يحت

يلتفت ولم Euphranta ــمونها يس كانو الرومان أن يظهر والذي الروماني ــت كالم سالوس

اللفظ هذا ملثل ــيرا تفس ليجدوا للغة األمازيغية ــن املعاصري املؤرخني من وال ــم، منه أحد

األمازيغية باللغة (صرت) كلمة سرت أن حيث أعناق النصوص لف عناء أنفسهم ويكفوا

فمثال: إليها االسم مضافاً كصفة صرت مناطق نفوسة أهل عند فنجد مثالً اخلليج تعني

أما يعني اخلليج، جغرافي مصطلح ــي ه إذا ــرت س فكلمة في يفرن. ومنيش ؤ صرت عندنا

يدل على ما أجد لعلي واخلرائط القدمية الكتب أتتبع أن حاولت فلقد اليوناني أصلها دعوى

خلجان ثالث وجود من بالرغم ــر اث على لها أجد فلم القدمية في اليونان ــرت س كلمة ــود وج

عندهم.

املنطقة بدون مراعاة ــى عل طرأت بحوادث األماكن ــماء بعض أس ــير تفس يكون وأحيانا

املؤرخون يذكر حيث ــم تاورغا (تاورغة) اس مع حصل ما مثل ــتقاق اللغوي االش أو للجذرها

132 ص األقطار، خبر في املعطار الروض _ (1)
لفظ – سرت أي – أنها الصواب سعود التازي محمد الدكتور يقول ذلك في 161 ص يوغرطا حرب _ (2)

غير. محلي ال
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ما االف له ــال فق الدعوة، أهل من رجال لقي ــر احلض من رجالً أن ــة "وبلغنا التالي ــة القص

تفسيرها: بان قال فأجابه، فطينا أبي اخلطاب) وكان صاحبنا مبقتل (يقرعه تاورغا؟ ــير تفس

لفظة وصفية تاورغا أن كدس أربعة..."(1) الشاهد هنا في كل أكداس أربعة مغمداس فيه

تاورغا فكلمة ــة"(2) بالبربري تاورغا ــمى عني تس نفزاوة "مبدينة ــوي يقول احلم ــة باألمازيغي

ــير تفس تاورغا أي ــبخة بس املكان عني ــمى ليبيا يس في ونرى ــبخة الس تعني باالمازيغية

ــوف (وادي س ــم اس مع حصل ما مثل احلدوث كثير وهذا عربية. ــة األمازيغية بأخرى اللفظ

مع ألفاظ حاصل ــو ه وكذالك ما باالمازيغية، ــوادي ال تعني ــوف س كلمة أن حيث ــني) اجل

فكلمة ــرير أس املرتفع إلى منخفض ــي تعن ــيلى أن تاس حيث ــيلي هضبة تاس من عديدة

كثير. وأمثالها القاحلة تعني االرض باالمازيغية أسرير

جميعا نعرفها كلمة خذ فمثال اللفظي األلتباس من أخر نوع يأخذني إلى وهذا بالتالي

وهي اللغة اليونانية في ــة، جرم حضارة وهي اجلنوب القدمية في احلضارة الليبية ــم اس هو

tes أن على االنتباه ويجب Garamantes ــة الكلم جند منها كلمة جرمة اخذت التي ــة اللغ

جرمة على الحقا ترجمة والتي  garaman ــي ه (3) الكلمة إذا زائدة ــر هذه الكلمة آخ ــي ف

ــه هو نفس يطرح الذي ــؤال الس ولكن جيم إلى فإبدلت G احلرف فيها يوجد ال العربية الن

توجد اآلن إلى االمازيغية ــا الطوبونومي في اليونانية، ــى ال الترجمة قبل ــمها إس ماذا كان

منطقة الزنتان توجد في مثال أسماء مشابهة حتمل نفوسة أدرار في وخاّصة كثيرة أماكن

الشرقية القلعة منطقة في وتوجد ئغرم مفردها تيغرمني اليوم إلى يسميها االمازيغيون

ــمى ئغرم وينان، يس ــة وبه كنيس النصرانية أيام حصن من وهناك ئغرم ــمى تس يفرن من

فيوجد فيها لنفوسة الغربية أما املنطقة القلعة، احلصن أو تعني باالمازيغية ئغرم وكلمة

ــابه بني هذه التش الحظ أخي / گرمة، / غرمة ــم، جرمة االس نفس حتمل مناطق 5 أكثر من

في يوجد ال أنه جرمة. والحظ اليوم ــميه نس ما وبني بينها العمران في ــابه والتش الكلمات

ص203-142. السير ص 38/1-39 الشماخي: الطبقات الدرجيني _ (1)
296 ص 5 معجم البلدان ج ـ (2)

ص20 املرخ تفيد اللغة قد في حفريات شفيق ذلك محمد في راجع _ (3)
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باجليم إلينا توريدها مت ــم ث ومن G املعقوفة (گ) باجلاء ــتبدلوها فإس الغني حرف ــة اليوناني

عند املصريني تنطق (التي جمال مع احلال هو كما اجليم لها هو أقرب لفظ العربية في ألنه

كثير. وغيرها گمال)

ومبحث ــم مهم لعل أنبه أن القصير ــث البح هذا من أردت ــا غيض، وإمن من ــض في ــذا ه

ما يوما املهم ــوع املوض لهذا يتصدى األبرار ليبيا ــاء أبن أحد ولعل اإلعتناء، ــه ب قل ــف لطي

علق ما ويوضح األلفاظ املبهمة من الكثير عن اللثام خالله من يزيح ــافي كافي ش بكتاب

خرافات. من األسماء ببعض

موحمد ؤمادي


