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اجلميع، لدى جلٌها معروف معطيات تسمحون، من لو ننطلق،
ال حتى ــرورٌي، ض ــا وتداخلها وتكاملها أمر بوجوده التذكير ــٌن لك
انبنت عناصرها وكأنها ــرض بصدد ع نحن التي الفرضٌية ــر تظه

الفراغ. من نوع على

   I
ــان "ئدبن ــان، ئدبن ج. ــي "أدبن -  adebni pl. idebnan1".  1

إلى ــرى، يرجع عهدها الكب الصحراء قلب ــي ف ــور " قب idebnan

وهي ــي" باللغة االمازيغية. "ادبن ــمى يُس واحدها التاريخ. قبل ما
تختلف احجامها ــة، املتراكم احلجارة من صغيرة ــالل ت عن عبارة
وثالثمائة امتار بضعة بني طولها يتراوح ــية؛ الهندس واشكالها
امتار. بضعة اليتجاوز علٌوها و"حجرات"، لكن ممرات وتتخلٌلها متر،
كاويا ن "تي ــماؤها: اس اآلتية االماكن في بكثرة ــان" "ئدبن يوجد
غربي "Ajjer "اجر مبنطقة "Ghât "غاط واحة Ti" قرب n Kawya

Le "اهَكار في "Tîtt "تيط وقرية ــا؛ ليبي في "Le Fezzan ــزان "الف
غرهوه املسمى "تي ن واملكان اجلزائرية؛ الصحراء وسط ،"Hoggar

بني املغربي)، االمازيغي ــق بالنط ــرزوز، غ ن ــي (ت "Ti n Gherhuh

."Le Hoggar اهَكار" Adrar" و "ادرار

"Touarègues" ــات التركي ــاء النس تزال ال األثرية املقابر ــذه ه
كتب "حرز" كل ــن م بيتها، ــي ف الزائرة تتجرد ــزارات: م ــا يتخذنه
بعض تقرأ إليه وحني وصولها "ادبني"، تقصد اهللا، ثم ــم فبه اس

بجوار "ادبني". تتناوم) (او تنام ثم اهللا، ذكر عن متمالكة ــازمي، التع
كانت ما - ــم في حل - ــف لها ينكش تناومها) ــا (او ــاء نومه واثن
األقارب. أو ــل األه من غائب عن او ــتقبل املس تعرفه عن أن ــد تري
Camps, II, 48, 49; Camps, I, 66,67,68,69; Foucauld, II,)

في ــا ,793). أم 794, Timekelkelt; De Foucault, I, 159, édbni

الطاووس، واحة قرب النوع هذا من واحد أثري قبر فيوجد ــرب، املغ
.(Camps, II, 61) "تافياللت" اقصى في

باحلجارة ــة مبني ــح) ضرائ (او ــور قب ــان" "ئدبن أن ــو ه ــل احملص
مبا القدمية، ــة بالديانات عالق لها نظام معني، غير في ــة املتراكم
إلى "ماقبل عهدها يرجع ــية، القدس من بنوع تتمتع تزال ال أنها

التاريخ".

يعلوه  قبر عن "البازينا" عبارة - ."les bazinas ،البازينات" - 2  

القاعدة. ــطواني اس ــدة، أو مخروط القاع مربع ــر جد صغي ــرم ه
مالط ال ــي الت املتراٌصة ــة املنضوض ــارة باحلج ــة مبني ــا" "البزين
في الواحد املتر حوالي علوها مدرجة. غير او ــة مدرٌج وهي معها.
توجد ايضا. التاريخ ــل قب ما إلى البازينات ــد عه يرجع ــط. املتوس
وفي ليبيا، اجلنوبية الغربية من باجلهة الفزان، منطقة في بكثرة
Camps, II, 63, 64; Camps) باجلزائر. االعلى ــلف" "الش منطقة

.(I, 84, 85, 235, 236

هو ما ــى إل ــاس بالقي ــاء ــة البن ــات" متقن "البزين ــجل أن نس
"الشمال" (نسبيا) في ــرة وأنها منتش "ئدبنان"، بناء في ملحوظ
االهرام املصرية، أقدم من اجلنوب، وأنها في ــرة منتش مما هي أكثر
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االهرام ــد عه بينما ــخ، التاري ــل قب ما ــع إلى يرج ــا عهده أن ــا مب
ما ــب حس هرم، أقدم مبا أن املؤرخ له، الزمن في املصرية محصور
2700 Djoser" (حوالي "جوسر هرم امللك هو اآلن، إلى معروف هو

الثالثة. االسرة إلى املنتمي م.) ق.

ــطوانية  االس ــكل الش ــة اروطي ــرى الكب ــح -الضرائ 3

يوجد ــاء. البن ــاملي ــني س قائم ــزاالن ي ال ــا منه ــان ــدة.اثن القاع
ــة اجلزائرية، العاصم ــرب غ تقريبا، ــم، كل 100 بعد ــى عل ــا أولهم
موريتانٌي، ملكٌي ضريح هو ــطي. املتوس ــاحل الس من بعيد وغير
ــمية تس وهي "قبر النصرانية"، ــموه ب س احملليني ــكان لكن الس
بينهم فيما يزالون ال ــون جبال ازره ــكان س بأن تذكرنا اعتباطية
."Volubilis ــي "وليل انقاض على ــون" فرع "قصر ــم يطلقون اس
املتراصة ــارة احلج ــن م ــروط ــن مخ ع ــارة عب ــة" النصراني ــر "قب

قطرها منحوتة، سوار ذات ــطوانية قاعدة اس حتمله املنضوضة،
دهليز وبالداخل مترا. ارتفاع الضريح فحوالي ثالثني أما ــرا. مت 62

املبنى. ويوجد صغيرة تتوسط حجرة بسالكه إلى ينتهي حلزوني
املكان في ــدي" "الضريح النومي ــم باس املعروف الضريحني ــي ثان
االوراس، باجلزائر جبال قرب "Médracen ــن "ميدراس ب ــمى املس
وهو مترا؛ 19 وعلٌوه مترا، 59 النوميدي الضريح قاعدة قطر أيضا.
أو مللكني الضريحان مدفنان هذان بقبر النصرانية. ــبه الش كثير
وموريتانيا لنوميديا الرومان اكتساح قبل عاشا أمازيغيني أميرين
Camps, I, 97, 98, 157,) ــون قدره املؤرخ ــب ما حس أو قرنني بقرن

.(152, 222, 223

في  الضرائح ــن م النوع لهذا ــا بقاي فتوجد املغرب ــي ف ــا أم

الذي ــث املثل داخل ،(Le Saïs ــايس، ــايس" (س "اس ــهل س ــب قل
باملكان ــاس، خاصة مكن احلاجب، ــاس، ف الثالث: النقاط ــمه ترس
مقربة على "Souk El Gour القور ــوق ــم "س باس اليوم املعروف
ــايس" "س عرب أطلق بالصدفة وليس تاوجضاط". "عني قرية من
أجزاء إال منها قائما يعد لم التي البقايا، تلك على "القور" ــم اس
لسان يقول كما قور، جمعها التي التي "القارة، ألن قواعدها، من
أو عن اجلبال، املنقطع الصغير اجلبيل هي أو ــرب"، هي األكمة، الع
أحد أثر ويوجد من اآلكام... واألعاظم اجلبال من األصاغر من ــي ه
بالتراب، مغٌطى ــكل تل الغرب على ش ــهل س في الضرائح هذه

.(Decret et Fantar, 70) سليمان سيدى مدينة قرب

وموريتانيون. ملوك أمازيغيون، نوميديون شيدها الضرائح هذه
فيما التقريب ــه وج ــى عل حددت تاريخية ــور عص ــي ف ــٌيدوها ش
بكثير من ــم أضخ هي ــل امليالد. قب األول اخلامس و ــني القرن ــني ب
مصر، أهرام عن هندستها في ومتميزة "البزينات" ومن "ئدبنان"
في املصرية ــرام" ــات" و"األه و"البازين ــان" و"ئدبن ــابه تتش لكنها
من الزمان ــع م تطورت ــي الت العامة ــية األساس ــا تخطيطاته
األولى، وهي اعتماد ميزتها تفقد أن دون التعقيد إلى ــاطة البس

باملمرات. املبنى وتخليل باحلجارة، البناء

ئكركار،  املسماة "ئكركورن، الصغيرة املغربية "الركامات" -4

ــور، اشرش "أكركور، ــارن". - واحدها ئشرش ــركورن، ئش ــار، ئشرش
حتى "تاكركورت". وتصغيره "كركورا"، فصار عٌرب الذي ــركور"، أش
احلجارة يركمون املغاربة كان ــرين العش القرن هذا من الثالثينات
إنسان اغتيل فيه أو املقابر، خارج فيه مجهول، دفن كل مكان في
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ركم الذي الركام وكان املقبرة. إلى جثمانه ونقل الهوية ــروف مع
ــه ميس ال أن التقاليد تفرض ــت وكان حرما؛ ــرض يعتبر ــذا الغ له
باقي احلجارة. عن إنفصلت حجرة كل به مير من يرد اليه وأن هدم،
ــور" "أشرش أو "تاكركورت" أو ــور" "أكرك ل ــت كان ــرى، اخ ــارة وبعب
tas de pierres sacré: Destaing, 338; Jordan, 124;) ــيته قدس
"ئشرشورن". صغري، ثالثة في ــخصيا، ش عرفت ,Taïfi). وقد 344

و ــان" "ئدبن ب ــات" "الركام ــذه ه ــط يرب ما ــد ــا بع فيم ــنرى وس
املصرية. وباالهرام املوريتانية، النوميدية "الضرائح" و "البازينات"

تعريف، من  الى حاجة غير - وهي في املصرية. ــرام األه - 5  

بعد حني لكنا سنتساءل تاريخها. حيث وال من ــتها هندس حيث
األصلي. اللغوي مدلولها عن

ــة،  اخلمس املعطيات األثرية هذه الٌربط بني من ــتنتج املس
واختالف ــا أزمانه ــاوت تف ــى عل أنها، ــو ه ــا، بينه ــة املقارن ــن وم
مجاله امتد ــإ املنش من القبور موٌحد إلى منط تنتمي ــكالها، أش
وجهة ــٌوره في تط ــا مٌتجه ــراء، ــب الصح قل من ــور، ــر العص عب
جهة من الغربي ــمال الش ووجهة من جهة، ــرقي الش ــمال الش
ركم يعتمد هو، هو ظل لكنه ــة، أمناط ثانوي عنه ــرى؛ فتفرعت أخ
وحدته تظهر ال األشياء بأضدادها، أن ومبا بها. التشييد أو احلجارة
على األرض، في يعتمد احلفر آخر بنمط اال في ــد التقائه عن إال
ــماه س ما ــكل ش على واألجرف، الصخور في ــكل مطامير، أو ش
من مستورد أنه الواضح من منط وهو باحلوانيت؛ ــكان احملليون الس
للبحر املتوسط؛ مجاله الشرقي الشمالي والشمالي ــاطئ الش
ــاحل الس وفي اجلزائري ــرقي الش ــاحل الس في محصور املغاربي

هذا احلديث، في نحن، ــا وال يهمن .(Camps, I, 73, 74) ــي التونس
األول. النمط إال
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  II
آلهة مصر  أكبر ظل هو "Ammon,Amon ،ــون "أم ــه اإلل  

ــواه وما س األصل، هو فكأنه القدمية؛ مصر تاريخ طوال ــة القدمي
في "Amon-Rê راع ــون "أم فصار "Râ, Rê ــه "راع عن ــرع. تفٌرع ف
يحٌد من أن "Akhenaton اتون ن "أخ ــاول ح ــرة الرابعة. عهد األس
"توت بتتويج الكهنة فانتضم فأخفق. كهنته، نفوذ ومن جبروته
جهة ومن ــون". ات ن "أخ وفاة بعد "Tutankhamon ــون، ام ــخ عن
وهو آلهتهم، في أعظم "Amon" ــخصون يش اليونان كان أخرى،
آلهتهم، أكبر ــي ف ــخصونه كان الرومان يش Zeus"، كما "زوس،
أكابر من ــددا ع أن هو ــذا ه من ــر Jupiter". وأكث ــر، "جوبيتي ــو وه
وحافظوا ــن "زوس" ع ــم متميزا له "أمون" إلها ــذوا اتخ ــان اليون
ــكري العس القائد ــال، مث فعل، ــا كم األصلي، ــمه ــى اس عل ــه ل
ق.م. سنة 395 ــاندروس Lusandros" املتوفى "لوس ــبارطي اإلس
اثنان، ــيان رئيس معبدان له عرف هذا "أمون" .(Auboyer, I, 347)

ــيوه". واحة "س ــي صعيد مصر، ومعبد ف "èbes "ثيبة ــد معب
الفرع؟ هو ــا وم فيهما األصل ــو ه وما املعبدين؟ ــدم أق هو ــا فم
امليل بحكم "ثيبة"، ــد معب هو األصل أن يعتقدون ــون املؤرخ كان
والنهاية. البداية في مصدر اإلشعاع مصر هي بأن االعتقاد إلى
ــيوه" "س يرٌجحون أولوية وأخدوا ــرأي، ال هذا عن تراجعوا ــم لكنه
احتجوا ــى ما إل ــة فباإلضاف .(Camps, I, 215, ــا. (216 وأقدميته
النظر ــدة أن يلفت الفائ رأيهم، أرى من تغيير ــي ف احلجج من ــه ب
كانوا القدماء اليونانيني أن أولهما اثنني. ــني تاريخي معطيني إلى
باألمونيني وماجاورها "سيوه" سكان الليبيني، االمازيغيني يسمون

الدال "ammoniac" نفسه من االسم ــتقوا واش "Ammonioi"

اآلن وسيوه .(Bailly, 100) في سيوه املياه به عيون تفور على ملح
توجد وبها ،"Aghormi ،أغرمي" إحداها تسمى واحات، مجموعة
الثاني التاريخي ــى املعط أما .(Laoust,V) "ــون معبد "أم ــا بقاي
،"Alexandre األكبر ــكندر "اإلس أن االعتبار فهو ــتحق يس الذي
كما "أرسطو"، ومنهم وصاه مستشاروه - مصر، اكتسح حينما
البيعة يشبه ما ويأخد ــيوه س على يعٌرج بأن وٌصوه - هو معروف
األمر له ــتتٌب أن يس يريد كان إن ــي معبده، ف "أمون" كهنة ــن م
600 من بجحافله، أكثر ــيوه، س وعبر إلى ففعل، في مصر كلها؛
أشار الشاعر ذلك وإلى القاحلة. الصحراوية األراضي من كيلومتر

مادة ثأط): منظور، البن العرب، (لسان بقوله اجلاهلي، العربي

حكيم ــن م أمر ــباب أس ** ــي  يبتغ ــارب، واملغ ــارق املش ــغ بل
مرشد.

و ثأط خلب ذي عني ** في عند مآبها ــمس الش مغيب فأتى
حرمد.

لُيتٌبع، أو الصلت) أبي ــن (ب ألمية البيتني بأن ــان" "اللس يقول
إلى "أمون" ــار أش ــاعر نحن أن الش ونضيف القرنني". ذا ــف "يص
باملياه الفوارة عيون سيوه إلى ــار وأش ــد" مرش حكيم "من بقوله
ثأط حرمد"، و ــب خل عني ذي "في بقوله ــاك األموني مبلح ــة املثقل
زيارة هو أن واملهم ــني. احلمأة والط هما احلرمد والثأط ــب اخلل ألن
من ــا يقرب م ــرق املش في يتردد صداها ــيوة ظل ــكندر لس اإلس
حتى بتفاصيله، ــاس الن عامة ــمعه فس األقل، على ــنة، س ألف
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البيتني قول ــة، قلب اجلزيرة العربي ــي ف ــاعرا جاهليا، ش ألهم إنه
الباحث أن إليه ــارة اإلش جتدر ومما بوضوحهما. املتميزين املذكورين
أن القرن أوائل هذا في سجل "René Basset "روني باصي املتمزغ
أنذاك اخلالدات، كانوا اجلزر ــكان س ،"Les Gouanches "الكوانش
واملولى مبعنى السيد ،"Amman "أمان هو ــما، اس يذكرون يزالون
.(Camps, I, الشمس (216 باسم في تعابيرهم ويقرنونه والرب،

مهمة قرائن ــو أن ه التاريخية ــات هذه املعطي من ــل واحلاص
ــعاع اإلش مصدر وجتعل ــيوي، الس ــبقية "أمون" أس ــح كفة ترج
ــب الصحراء؛ وبذلك قل في الذي ــيوه، س معبد هو األول ــي الدين
ــبقها إلى بحكم س املصري احلضاري االزدهار أم ــيوه هي س جتعل
األطروحة ــذه ه إلى ميلهم ــع املؤرخني، م لكن ــدة. ــرض العقي ف
Camps, II, ــة (,158 ــة نهائي ــد بصف بع ــموا يحس لم ــدة اجلدي

.(159

   III


تبرهن كما ــرى، الكب الصحراء ــق مناط طوبوغرافية ــن تبره
القدمي إلى العهدين احلجريني، املرسبات الصخرية الراجعة نوعية
يكن لم ــم الصحراء باس اليوم ــروف مع هو ما أن ــد، على واجلدي
وكانت رطب، تتمتع مبناخ املناطق كانت تلك ــدمي. الق صحراء في
بعض وكانت وباألحراج. بل، ــبة، ــاب املعشوش ــوة باالعش مكس
والزيتون، ــوز، واجل ــنديان، كالس ــجر، الش أنواع تنبت فيها اجلهات
وفرة وتبرهن والبوقيصا. ــاء، امل وجار والزيزفون، والصنوبر، ــس، واملي
على احملفوظة (3000 ــن يقرب م ــا (م ــوش األثرية والنق ــوم الرس
كان الصحراء ــش وحي ــراف الصخرية أن واألج ــدران اجل صفحات
"تعمير" على تعاقبا ــر البش من ــني، جنس أي جيلني، وأن متنوعا،
ــابع الس األلف في أواخر اختفى ــود اللون، أس أولهما ــراء، الصح
وجوده يتجلى ــرة البش أبيض ــا وثانيهم ما؛ ــباب ــل امليالد ألس قب
ظهور مييزه كان مما امليالد؛ ــادس قبل الس األلف انطالقا من هناك
في رسوم لهم ــمت رس الذين ــخاص أعضاء األش على ــم الوش
ــد ويؤي .(Camps, I, 40, 41, 42, 43, 44; H.J.Hugot, I, II) ــده عه
تدل امازيغية، لغوية معطيات واملؤرخون به اجلغرافيون ما يخبرنا
هناك أماكن األزل. صحراء منذ تكن الكبرى لم الصحراء أن على
،"Tilmas ــاس تلم أو ــاء، امل عني أي "Tîtt ــط "تي ــمى ــا تس بعينه
ــون املاء". "عي هي إذن ــاس" Talmest"؛ "تيلم ــت تاملس جمع ــو وه
ــني، تيلمس ــني، وهو "تيلماس يرادفه، اجلمع ما لهذا ــارة، (وباإلش
أماكن ــيط). وهناك بس حتريف مع ــان"، "تلمس ــميت س به الذي
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Ticîtt, املاء، كاسم "تيشيط حيث إال ينبت ــجر ال ش ــم اس حتمل
مبوريتانية يوجد ــه أن هذا من وأكثر ــروب. اخل ــذي معناه ال ،"ticitt

أي ،"Tagant "تاَكانت ــمى تس ــعة شاس قاحلة منطقة احلالية،
الغابة...

إنسان أبيض أحدثها بدائية حضارة الصحراء في ــأت نش إذن،
خصبة، بالصحراء املعروفة املنطقة كانت إذ احلجري، منذ العهد
القنص ــارس مي ــان ــددة. كان ذلك اإلنس متع ــار آث بذلك ــهد تش
ــي؛ املواش تربية مارس ثم ummud باالمازيغية)؛ (ؤٌمود والقطاف
اجلفاف إلى الرطوبة من التدريجي وانتقاله املناخ تغير ويظهر أن
في تربية التخصص من ــان إلى نوع اإلنس ذلك اضطر ــبي النس
في غرابة فال ــاع... االنتج اجل من التنقل على قادر ألنه ــأن، الض
تصحب أن غرابة وال له، إله الكبش صورة ــان اإلنس ذلك يتخذ أن
نحو املستمر البطيء نزوحه في ــان اإلنس ذلك اإلله تلك الصورة
يتخذ أن غرابة وال تقلصها. في الرعوية املناطق ــمال وتتبعه الش
تتوفر مبكان الصحراوي، املطاف ــة نهاي في قار، معبد اإلله لذلك
هذا ــيوه". "س معبد "امون"، معبد فكان والبحيرات؛ العيون فيه

"ما قبل التاريخ". في كله

املنطقة أو ــر، بأن مص احلجريني ــن ــار العهدي آث وتخبرنا ــذا، ه
"ما في حتى (او التاريخ" قبل "ما في تكن لم مبصر، اآلن املعروفة
األخرى "الصحراوية" ــق أكثر "حضارة" من املناط التاريخ") ــل قبي
منطقة أما بالفعل. قاحلة ــة صحراوي املناطق تلك تضح لم ــا م
اجلهة من الكبرى الصحراء حتادي التي املنطقة أي املغرب الكبير،
احلضارة ــاء إنش في ــهام اإلس عن تأخر الغربية فقد ــمالية الش

.(Camps, I, 56) ــرات التقدي ــب حس ــنة س "الصحراوية" بألفي
السبب، هو الكثيف آنذاك، النباتي، أن غطاءه الظن على ويغلب
هو املعروف أى، ــى الضارية. وعل ــباع الس يؤويه من كان ــا نظرا مل
ــتمرة باستمرار مس ظلت من قبل "الصحراويني" إليه الهجرة أن

التصحر.

حتٌول  عليها ــرأ ط القدمية الصحراوية ــارة أن احلض ــة اخلالص  

فتميزت جهة، من ــات، الواح في ــتقرار واالس إلى التقلص أجلأها
متثيل؛ احسن ممثلة لها ــاهدة ش وظلت (أمون)، ــيوه س واحة بها
املاء، فتطورت هناك وترعرعت، توفر بحكم النيل، وادي في وانزوت
حيث الكبير ــرب املغ جتاه نزوحها في ــتمرت ــن جهة ثانية. واس م
تربية الضأن ــا اعتماده على واملناخ، ــا اجلغرافي بحكم ــت، حافظ
بو ــم "أيت اس حتمل مغربية قبائل التزال من جهة ثالثة. ــة، خاص
إلى املترجم (وهو أي "بني صاحب الضأن" ،"Ayt Bu-wulli ــي، وول
أسماء تُرجمت كما اجلزائر، وفي املغرب في "الشاوية"، ب العربية

لألناسي. أو للقبائل أو لألماكن أخرى
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     "" IV
غطاء  التاج ــذ اتخ الذي فارس هو ــرة أكاس أحد أن ــى يحك  

فلما خلفه القوم. عامة عن ــه مجلس في به يتميز حتى ــه لرأس
وهكذا ــلفه... س أكبر من تاج ــاج ت له يصنع ــأن ب أمر خلفه ــن م
ــرى؛ الكس يحمله رأس أن من أثقل التاج ــح أصب أن إلى ــك، دوالي
ــتقبال فوق االس ــة قاع ــقف س إلى ذهب ــن م ــة فعلق بسلس
كسرى من التضخم في استمر التاج حجم لكن ــي املُلك. كرس
فأوحى ــه. حتت على اجلالس ــرا خط تعليقه صار أن ــى إل آخر، ــى إل
ــكل تاج. على ش ــة العرش قاع ــقف س ــر ببناء القص ــدس مهن
آل إليه ما يخفى التاج. وال ــن ع ــتغني القبة، واس أُحدثت وهكذا
في تطوره من ــة الضخام من األتراك ــم العثمانيني عمائ ــم حج

سلطان. إلى سلطان

   V

احملققة. -املعطيات اللغوية الثابتة 1

أمر محقق،  القدمية باالمازيغية املصرية اللغة ــة عالق أ-  

في ــرعة بس تتطور ألن املفردات ــا، م بصورة املعجم في ــى تتجل
أكثر تزال ال ــك ذل ومع الداللية. ومضامنها ــة ــكالها الصوتي أش
ئقص"، ــني: "ئغص، اللغت في املعاني ــتركة مش لفظة من مائة
و"أوي..."، اشرب؛ ــو"، و"س الركبة؛ و"فود" ابن...؛ و"ميس"، العظم؛
Lefèbvre, 55, 116, 238, 240, 361,) ــخ. اثنان...إل ــني، ــئ؛ و"س ج
غبار ال ــح أوض ــورة ــة بص العالق ــك تل ــى وتتجل .(361, 384, 391

ووحدة منها واملنفصلة، املتصلة ــر، الضمائ جل وحدة في عليها
وحرف (n (ن، اإلضافة ــرف كح املعاني، حروف من به بأس ال ــدد ع
xr, ghr) غر، (خر، واالنتهاء الغاية وحرف ،(am, m ام، (م، التشبيه
وبصورة باخلصوص، وتتجلى .((Lefèbvre, 51, 58, 104, 251, 363

"الصيغة األمازيغي، النحو في بالعربية، سميته، ما في قاطعة،
.136 إلى 121 ــفيق، (ش بالفعل" ــبهة املش و"الصفة املوصولية"
ينحصر أفعال وجود في كذلك ــى Lefèbvre, ). وتتجل 244 - 233

اثنني حرفني في ــية حروف مادتها االساس ــا، أي عدد حروفه ــدد ع
اللهجة أن األنظار ــت لف ــا -). ومم Lefèbvre, 114 .227 ــفيق، (ش

املصرية قرابة من األكثر هي ((touareègue ــة الترَكي األمازيغية
األكثر اللهجة هي الترَكية أن هو والواقع .(Lefèbvre, 3) القدمية
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انعزال ــول مبفع وذلك وأصولها، ــة األمازيغي ــذور ج على ــا حفاظ
يستعملون يزالون "جزرهم" الصحراوية. ال التوارَك وانزوائهم في
االصطالحي مدلولها في "la cueillette "القطاف، تعني لفظة
معناها: "الفواكه التي "ummud ــود "ؤم لفظة وهي ــي، التاريخ
De) "ــة زراع وال ــرس غ دومنا ــول واحلق ــات الغاب ــن م ــى جتن ــي الت

.(Foucauld, 1153

ــي  ــا) ه قدمي ــون" ("م ــيوه" ــة "س ــكان واح ــة س لغ ب-  

إال أبناؤهم العربية يتعلم "فال يتكلمونها، ــون يزال األمازيغية، ال
منها. يراسلني ــيد الذي الس يقول كما ــة" املدرس عند دخولهم
وجه آالف على اليوم ستة ــيوه التابعة لس الواحات ــكان عدد س
مياهها احململة ــا بحيراته وال ــيوه" "س عيون تندثر ــم ل التقريب.
"Laoust الووست" الفرنسي املتمزغ وضع وقد املعدنية باالمالح
.1931 سنة طبع العشرينات، أواخر في السيوية للهجة معجما

ــذا البحث، ولعله  ه ــية في األساس ــات املعطي ــد أح   ج-

الفعل ــد في يتجس القصيد، ــت بي وهو ــي، الرئيس املعطى ــو ه
،iska ــكا ئس هو الفعل بنى، يبني. ذلك ــاه: معن الذي ــي األمازيغ
أو ــني ــي املاضي بالس ف هكذا ــا منطوق ــا، ئصش ــزكا، ئ ــكا، ئص
هي: األمر فيه صيغة ــب اللهجات. حس أو الزاي املفخمة، الصاد
بالضبط في معناه .sek سك أو صشو... زكو، صكو، ،sku ــكو س
Taïfi, 628;) أقام. نصب، أو: شيد؛ بنى، هو: - واحدة إال - اللهجات
Delheure, II, 200; Delheure,I, 314; Boudot - Lamotte,

فهي آخر معنى ــكا" للفعل "ئس التي فيها ــا اللهجة أم .( 526

معنى باالصول؛ ــا احتفاظ األكثر ــة اللهج ــذات، أي بال ــة الترَكي

"تازكاوت، مشتقاته: ومن قبر. أقبر، دفن، هو: فيها ئزكا" ــكا، "ئس
القبر. مبعنى "azêkka "ازكا و واالقبار؛ الدفن مبعنى ،"tazêkkawt

ــول املدل "أزكا" ل أن ــو ه ــظ واملالح (De Foucault, 1950, 1951)

فيها، أميت "ئزكا" قد الفعل أن مع اللهجة القبائلية، في نفسه
على الوزن ويصغر "أزكا" ويؤنث .(Dallet, 939) ما يظهر. ــب حس
باملصادفة فهل ."tazêkkat تازكات" tazêkka" أو "تازكا القياسي:
(تازة)، على جبل تازا مدينة ــرب ق املغرب، "تازكا"، في ــم اس أطلق

الغرب؟ من جهة إليه ينظر حينما الشكل مدرج هرمي

الدرس  من مزيد إلى ــة حاج في التي اللغوية ــات املعطي - 2

والتحقيق.

ــواء  أمازيغية، س صيغة "أمون" ــه االل ــم اس ــة صيغ   أ-

وهل االسم، هذا ما معنى ولكن أم خففت. فيها امليم ــددت أش
اللغة؟ أثر في من له

ال إدام  الذي ــر القفي ــام الطع ــو ه "abazin ،ــن "أبازي ب-  

"أباهني" في الترَكية ينطق ,Taïfi)؛ 42) ــال احلاف مث كاخلبز ــه، مع
De Foucault, I, 37,) ــاء ه يقلب أنه الغالب من ــزاي فيها ال ألن
بال (الطعام "abazin ،أبازين" بني لغوية صلة من فهل .(abahin

en pièrres)؟ sèches مالط، بال (البناء "bazina "بازينا، وبني إدام)
سماها؟ ومتى االسم، les" بهذا bazina "البازينات، سمى ومن

 .(le ksar) واحلصن ــة، القري ــا معناه "ighrem ــرم، "ئغ  ج-

هذا بني ــون العالقة تك قد فما ."igherman ــان، "ئغرم ــه وجمع
اليونان كان ــن الذي ــاء القدم ــني الليبي االمازيغيني ــني وب ــع اجلم
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أن إلى التنبيه ــع م "Garamantes"؟ ــم باس يعرفونهم والرومان
إال زيادة هي ما "tes" أي "Garamantes" في الثالثة األخيرة احلروف
."garaman" فهو معه اعراب عالمة ــذي ال ال األصل أما اعرابية،
األمازيغيني أولئك ينسبون كانوا اليونان أن أليه ــارة االش جتدر ومما
من أبناء أنه ــدون يعتق كانوا ،"Garamas" ــمه اس أعلى جد ــى إل
Gaffiot, 703 - Bailly,) الشمس في ــد املتجس "Apollôn" اإلله
بقايا فيها توجد التي ــيوة" "س واحة بأن التذكير ثم يجب .(389

."Aghormi هو: أغرمي، احلالي اسمها "أمون" معبد

أنفسهم "ئصيوان،  يسمون ــيوه" احلاليون "س ــكان س د-  

"asiwan "أصيوان، مفرده واللفظة جمع، .(Isiwan" (Laoust, V

في املنظور يقول ابن .(le milan) احلدأة ذكر هو "أصيوان" ومعنى
ــليمان،... عهد س على يصيد كان طائر احلدأة... العرب": ــان "لس
ــليمان. س لدعوة الصيد ــن ع فانقطع ــوارح، اجل أصيد ــن م وكان
ــخ بأن اإلله احلافظ أخرى، يخبرنا التاري جهة ومن ــة. جه من هذا
طائر صورة في ــد Horus" اس هو "هوروس، الفرعونية للملكية
(milan)؛ حدأة أنه أنا وأرى ،(faucon) صقر أنه يرى املؤرخون جارح
وأن عامة، اجلوارح يعني جنس املصري أن االسم ذلك في وحجتي
l'oiseau) والدوران ــر التحليق الكثي الطائر اجلارح هو به املقصود
ومن الصقر من السماء في ودورانا أكثر حتليقا واحلدأة .(planant

من مزيد نظر حتتاج إلى ــة وجه إال رأيي ليس آخر. ولكن ــارح أي ج
"هوروس، بني أن يثبت ما ــى إل باخلصوص وحتتاج ــة والبراهني، األدل

املعالم. واضحة تاريخية عالقة "Isiwann و"ئصيوان، "Horus

اللفظة املصرية  معربة عن العربية لفظة "واحة" -  هـ

من القبيلة كانت تعني التي "wh'yt القدم "وحيت، في العريقة
مفهوم هو ما إلى املعنى حتول ,Lefèbvre). ملا البادية. (21 سكان
(أو ــيرة عش كل ألن أليس العربية؟ اللغة في "الواحة" ــوم من الي
إذ الصحراء ــوب كانت جت التي القبائل) ــائر (أو العش ــة) من قبيل
أن إلى التدريجي اجلفاف مبفعول اضطرت خصبة الصحراء كانت
في املرعى، بحدود محدودة منطقة في نسبيا، استقرارا تستقر،
وافرة ظلت "رقعة" في سكنها وتركز تنزوي أن إلى ثم أولى، مرحلة
مغايرة في ــبب هو الس يكون ذلك فلرمبا ثانية؟ مرحلة اثناء ــاء، امل
كلمة من ــدمي الق املصري للمفهوم ــري العص ــوم العربي املفه
"القبيلة" ــت" على "وحي ــم اس املصريون أطلق وحيت". - ــة "واح
في ــتقرار االس ــباب أس عن تبحث قبيلة تزال القبيلة ال إذ كانت
إال املصرية "الواحة" من ــم اس العربية تقتبس ولم ما، ــة منطق
التي اخلصبة الصحراوية "الرقعة" في القبيلة استقرار مت بعد أن
منها يفهم ــة العربي "الواحة" ــة كلم فصارت عليها. ــتولت اس
ــم الغربي القس تاريخ في ولنا الصحراء". ــي ف اخلصبة ــة "الرقع
توجد كبير؛ حد إلى كله هذا مع يتقابل ما الكبرى الصحراء ــن م

وفي اسماء القبائل. األمازيغية، اللغة في معطياته

هي الكبير املغرب ــخ تاري في املعروفة "Znaga ــاَكا، ــل "زن قبائ
النطق ــول مبفع "Senhaja ــة "صنهاج ــى إل ــمها اس حتول ــي الت
هي ــمها األمازيغية الس املؤرخون. الصيغة اعتمده الذي العربي
هي ــية القياس ملفرد صيغته جمع ــي وه ،"Izênagen ــن، "ئزناَك
"Izênagen "ئزناَكن ــم اس أن النظر ومما يلفت ."Azênag ــاَك "أزن
بصيغته "Plinius بلينيوس، " الروماني الكاتب مؤلفات في ــر ذك
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قواعد فرضته ــيط بس حتريف مع اجلمع، الدالة على ــة األمازيغي
Gaffiot,) ــماء االجنبية. النطق باالس حيث ــن م اللتينية اللغة
من يكون قد ما في أن ينظر ــى للباحث ,1700). ويبق Zangenae

معناه الذي ــن" ئزنيَك ج "أزنيَك ــني ئزناكن" وب ج "أزناَك ــني ب صلة
لهجات إحدى في ــداوال مت يزال ال والذي ــبة" "الرقعة املعشوش
ميكن وهل واحدا؟ مدلوال "أزنيَك" و "أزناَك" كان مدلول املغرب. هل
اال مع تعامل اإلنسان على تدريجيا طرأ يقرن بالتطور الذي أن
أطلق هل ــنني؟ الس آالف طوال ــر املعرضة للتصح املناطق ــي ف
محصورة خصبة مناطق على األزمنة من زمن في "ئزناَكن" اسم
في ــم ذلك االس أطلق ثم تصحرها، أخرى مت مناطق بني محدودة
الكإل املتوفرة ــدودة احمل اخلصبة املناطق تلك ــكان س على بعد ما
ملاذا ــيئا؟ فش ــيئا ش يتحيفها تصحر إلى جوانبها واملعرضة واملاء
يسكنون أألنهم "زناَكا"؟ باسم "Figig "فيَكيَك ــكان س احتفظ
منذ الصحراء، ــي كانت الواحات ف ــل ه الواحات؟ من ــة مجموع
هل يعني أو بكثير؟ ــل ــع نطاقا بقلي أوس مثال، ــنة، آالف س ثالثة
املتوفر ــبيا) (نس اال الضيق مدلوله أصل في "أزنيَك" أو "أزناَك"

املرعى؟

عربي  ليس الهندسي مدلوله االصطالحي و- "الهرم" في  

العامية من العربية ــته اقتبس الصميم؛ في مصري هو األصل:
وتارة جمع، وكأنه ــارة يعامل ت يزال - ال ورمبا - كان ــث ــة، حي املصري
ihram". (Graffe ــرام - "ئه ــي ه االصلية صيغته ــرد؛ مف ــه وكأن
صوتا، هناك أن القدمية املصرية اللغة كتب في ونقرأ .(Plassner

الفونولوجية ثابتة، قيمته تكن لم (consonne) حرفا صامتا ــل ب

حتتها التينية ــاء به ــمه اتصون يرس الذي الصامت ــرف احل هو
كما يقولون احلاالت؛ بعض ينقلب خاء في إنه ويقولون ،(h) ــط خ
كله ,Lefèbvre). هذا 28) ــا. أحيان يتغبر واحلاء ــاء باله ــق النط إن
فيكون غني، حرف القدمية ــة املصري في يكن ألم ــاؤال: تس يفرض
في األمازيغية: اليوم إلى يالحظ ــا كم خاء، ينقلب كان الذي ــو ه
= swix = سويخ swigh سويغ الرأس؛ = ixef = ئخف ighef "ئغف
"ihram "ئهرام لفظتي بني إن يقال: أن اازفة من وهل شربت)؟
أن واللسانيني املؤرخني بإمكان محتملة، عالقة "ighrem "ئغرم و
والشرط موجودة؟ بالفعل وإن كانت هي تعاونوا، إن ــفوها، يكتش
بأنها (املوقت) ــاع االقتن من بنوع عنها ــوا يبحث لكي ــي األساس
يطرأ الذي "االجنراف" أهمية أعينهم نصب يضعوا أن هو موجودة
تطور ومدى كتابة، تدون لم ما النطق باأللفاظ على ــر األزمان عب
حينما حبل، قطعة الرمة أن مثال، ــرف، يع هو من قليل الدالالت.
يعرف من وقليل برمته" الشيء "أعطاه ينطق بالعبارة املشهورة

على هذا... وقس تلك العبارة. أصل
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 �       VI
    


أقدم  بسيطة حلضارة مزدهر فرع القدمية املصرية احلضارة  

الكبرى، اليوم بالصحراء يسمى ما مجاال، منشأها ــع وأوس منها
في ــرة البش بيض ــي أناس ــأها أنش الكبرى؛ جزء من الصحراء أو
ــادس الس ــط األلف أواس املمتدة من التاريخية" قبل "ما احلقبة
ــبب بس وجتزأ مجالها تقطع ثم الرابع، األلف أواخر قبل امليالدإلى
عنها فورثت ــا، مداه بلغت قد تكون أن ــل ــتمر، قب املس التصحر
كان يانعها. وجنت ــتثمرتها واس ماء النيل، بفضل زهرتها ــر مص
ــمل ــعة تش شاس مناطق يجوبون ــم أمره أول ــي ف ــئوها منش
ووادي ليبيا ــمل وتش ــراء، صح أن تكون ــل قب الكبرى، ــراء الصح
من مركبا اسما النيل اسم يكون أن ــتبعد املس (ليس من النيل
البحر أو معناها ــي الت "ilell ،ئلل" n" ولفظة ــة "ن، ــرف اإلضاف ح
القنص من يقتاتون ــارة احلض تلك ــئو منش كان العظيم). النهر
نتاج من ــة الحقة، مرحل في ثم، ،(ummud) ــد والقطاف والصي
حاجة في يكونوا معها. لم وينتقلون صاروا يربونها التي املاشية
ما من ــي مرحلة لكنهم، ف املناخ. العتدال ــرا نظ قار، ــكن س إلى
مكان الدفن تعليم ــرورة بض موتاهم دفن عند ــعروا ش تطورهم
الدفن ــكان م غلى فركموا ــا. معروف للعيان ــرا ظاه يبقى ــى حت
معناه في ــاء، بالبن ــك أول عهدهم فكان ذل ــارة. احلج ــا من ركام
بنى. مبعنى ــم ث وأقبر، دفن ــى مبعن "ئزكا" الفعل ــكان ف ــع. األوس

حجمه وتطور به العمل ــر الدفن فانتش ملكان املغطي الركام أما
النصرانية"، "قبر نوع من فضريحا ،"bazina "بزينا، ــح أصب أن إلى
جد إذن (أكركور) هو ــور" "الكرك ."Chéops "خوفو ــرم كه فهرما
وحجم ــي الفارس التاج تضخم حجم كما حجمه تضخم الهرم،
ــتق التي اش "ghrem "غرم، اللغوية املادة العثمانية. أما العمامة
تكون قد والتي "ighrem pl. igherman ــان، ئغرم "ئغرم ج ــا منه
أنها اعتقادي على فيغلب ،"hrm ــرم، "ه باجلذر املصري صلة ــا له
اللفظ ــه علي يدل ــكن، كما الس ــي ــتقرار ف االس إما على ــدل ت
البناء ــا تصبح عملية حينم ــييد على التش وإما "حضر"، العربي

تقنيات. ومن مواد من يستلزمه مبا تشييدا

فتفرعت  ــة" التاريخي ــل قب "ما ــارة احلض تلك ــئو منش ــا  أم
ــع الشاس مجالهم جتزأ ما بعد ــوا وتفرق فصائل، ــى إل ــم أرومته
إلى الجئا ــراء الصح ــي ف مكث من فمنهم ــر. التصح ــول مبفع
النيل، وادي ــي ف كان ــث حيث مك من ــات؛ ومنهم ــال والواح اجلب
العيش ــباب أس له توفرت أن ــى إل الزراعة ــي ف يتخصص ــذ فأخ
وجهة املغرب اجته من ومنهم احلضارة؛ ــيط لتنش املواتي الهنيء
ربوع املغرب عمر أن خاصة، إلى ــيته، وبضأنه مباش منتجعا الكبير
Gaffiot, 1046,) املتنقلة ــة الرعوي واحلياة االنتجاع فيها مواصال
ــتقر يس ــذ أخ أن ــى  إل  ،(Numidae - Bailly, 1331, nomadia

التي بالقوة احلضارة أقدم ــيخ من ترس ميكنه لم جزئيا ــتقرارا اس
صار أن إلى "أكركور" ــوروا ط الذين املصريون إخوانه ــخها بها رس
ممرات صارت فيه الداخلية، ــة الهندس معقد االرتفاع هائل هرما
من كتال ــه احلجارة في وصارت ودهاليز، ــراديب س "adebni "أدبني
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"أدبني" و "أكركور" ــني وب بينه ــبه الش وجه لكن عظيمة؛ الصخر
من كل القدمي: ــبه الش وجه هو ــن" ميدراس و"ضريح ــا" و"البازين
نوعها من ــم" "يزاح لم ــل)، قت (أو ــكان دفن م يعلو املباني ــك تل
من ــدود عدد مع ــع، إال الشاس ــي األفريق ــا مجاله ــي ــر، ف املقاب
أثر لها يوجد ال والتي ذكرها، ــبق س التي و"احلوانيت" ــر" "املطامي
شك فيه أن ال ومما اجلزائر. شرقي وسواحل تونس على سواحل إال
من يبق ولم وطرائقه، الدفن طقوس غيرا ــالم فاإلس ــيحية املس
"الكركور"... شأن، ك إال ما ليس له القدمية والطرائق الطقوس

الكبير  املغرب ــكان األصليون، وس الصحراء الكبرى ــكان س
ــيئا ش اختلطوا واحدة، ــاللة س إذن، القدماء، واملصريون ــون، األول
سالالت أخرى من بشرية بعناصر التاريخية العصور في ــيئا فش
أو األطروحة هذه يثبت لن ــمال. والش واجلنوب ــرق الش من وفدت
معمقة أنثروبولوجية أثرية ــوث بح إال ــمة، حاس بصفة ينفدها،
Bernard- و ضوصي، "بيرنار بطريقة ــة دقيق بيولوجية وفحوص
ــطوح س فحص على ــد تعتم ــي الت ــة ــك الطريق تل ،"Dausset

تصنيف ــى عل ــتنتاجاتها اس ــي وتبن ــدم ال من ــر احلم ــات الكري
.(J. Bernard) تلك السطوح التي تغطي ــية الهندس ــكال األش
واملغاربة ــون ــاء املصري ج أين من حتى ــرف ــد يع ق ــتعمالها وباس

تكون صحراء. أن قبل الكبرى" "الصحراء القدماء إلى
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