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مقدمة

غلعك ميف مػذه ماظدرادة مإدي معقاصـؾة معـاضـشة معقضـقع ماالدؿ ماظشـكـصلم
 Le prénomموعا مؼـريه معـ مأدؽؾة مععرصقة موظغقؼة موسؼائدؼة موتارخيقةم
واجؿؿاسقة موغػلقة موإؼدؼقظقجقة .مإن ماالدؿ ممل مؼعد ميف ماسؿؼادغا مطؾؿة مبلقطةم
ؼلؿكمبفاماظشكصمذطرامطانمأممأغـك،مبعدموالدتفمعؾاذرةمظقؿقزمبفمسـمباضلم
األذكاصماآلخرؼـموعامحيؿؾقغفمعـمأمساء.مصاالدؿمػق مغصموخطابمظغقيم
رعزيمحمؿؾمبدالالتمخمؿؾػة،معؿـقسةموشـقةمعـمحقثماظؿأوؼؾمادلرجعلموعـم
حقث مدالئؾقة ماالخؿقار مواظؿأدقس مواظؿؽقؼـ مواظؿػعقؾ مواظيت متشؽؾ ماعؿدادام
رؾقعقامظلقاضاتمادلؿارداتمواالدؿفالكماظؾغقيماالجؿؿاسلماظـؼايفمواظـػلل.

إذكالية الدرادة
غشريمعـذماظؾداؼةمأغـامملمغؾؿعدمسـماظدائرةمادلعرصقةموادلـففقةموادلقضقساتقةم
اظيتمأدلـاػامألغػلـامعـذمبدأغامغؾقثموغلائؾمعقضقعماالدؿ.1
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 1مدعقدي ،محمؿد ( ،)4114م"االدؿمدالالتفموعرجعقؿف مـمعؼاربةمأغـروبقظقجقا" مضؿـمصعاظقاتمادلؾؿؼكم
اظدوظلم:مأيمعلؿؼؾؾمظألغـروبقظقجقاميفماجلزائر ،موػران ،معـشقراتمعرطزماظؾقث ميفماألغـروبقظقجقام
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دقفمغقاصؾميفمعلاءظةماظعـاصرمادلادؼةموادلعـقؼةمواظلؾقطقةماظيتمالزاظتم
تؿقؽؿميفمادلكقالماالجؿؿاسلمواظـؼايفمواظـػللمسـدمسؿؾقةماخؿقارماالدؿ.
ظؼد مصـعـا مألغػلـا مبعض ماظؿلاؤالت مواظيت مأردغاػا مععامل محبـقة مسؾؿقةم
خلرؼطةماحلاظةمادلدغقةميفمعادةماالدؿ،موػل :
 .0عا مػل ماألمساء ماألطـر محضقرا مواغؿشارا ميف ماظزعـ ماحلاضر ميف مادلكقالم
اظشعيبماظؿؾؿلاغلم؟
 .4عامػلماألمساءماجلدؼدةمواظيتمملمتؽـمععروصةميفماظزعـماحلاضرم؟
 .3عامػلماألمساءماظؼدميةموادلعروصةماظيتماغدثرتموملمتعدمعلؿعؿؾةميفماظزعـم
احلاضر؟
 .2عا مػل ماألمساء ماظيت ماغدثرت مدلدة معـ ماظزعـ موسادت معـ مجدؼد مظؿقؿؾم
عؽاغةموصدارةماحلاظةمادلدغقةماظؿؾؿلاغقةم؟
 .5عامػلماألمساءمادلرذقةمظالغدثارمواالخؿػاءم؟
 .6ػؾمميؽـمظـامععرصةمغلؾقامدـماظشكصمعـمخاللمامسفم؟
 .7ػؾ مميؽـ مععرصة ماالغؿؿاء ماالجؿؿاسل مواظـؼايف مواظعؼائدي مواجلغرايفم
ظؾشكصمعـمخاللمامسفم؟
إن ماألدؽؾة مادلرتؾطة مباالدؿ مضد مال متـؿفل ،مصفل مسدؼدة موعؿـقسة ،موضدم
تشؽؾمعادةمخصؾةمظؽؾماظعؾقمماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةماظيتمتؾقثميفمعقضقعم
اإلغلان مطذات مثؼاصقة مواجؿؿاسقة موحضارؼة موتارخيقة موغػلقة موسؼائدؼةم
وإؼدؼقظقجقة ،مألغـا مغعؿؼد مأن ماالدؿ مضد مأصؾح موثقؼة مظغقؼة متعرب مصقفا موبفام
اظعائالت مسـ محاجات مورشؾات معرتؾطة مارتؾارا مسضقؼا ممبعاذفا معـ محقثم
اظػاسؾقةمادلادؼةموادلعـقؼةمواظلؾقطقة.
دعقدي ،محمؿدم( ،)4115م"االدؿموأصقظفماظـؼاصقةمواالجؿؿاسقة".متأظقػمذياسلم :أمساءموأمساءم...م
درادةماألسالممواحلاظةمادلدغقةميفماجلزائر،موػران،معـشقراتمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةم

واظـؼاصقة،مص03.ـ.43
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إنماخؿقارماالدؿمظؾؿقظقدماجلدؼدمظقلتمسؿؾقةمروعاغلقة مذياظقةمتؿؾاػكم
بفاماظعائالت،موإمنامػلمصعؾمععريفموغشاطمصؽريمواجؿؿاسلموثؼايفموسؼائديم
وإؼدؼقظقجلمبارينموعلؽقتمسـف ،موملمؼػصحمسـفماظػاسؾقنميفمعادةماخؿقارم
االدؿ مواظذي ميف مطـري معـ ماألحقان مؼصقؾف مصراع مداخؾل مبني مأصراد ماظعائؾة.م
حقث مؼؿؿلؽ مطؾ مواحد مباخؿقاره موؼلعك مجاػدا مإدي مصرضف موذظؽ ممبربراتم
خمؿؾػة ....مصاظؿؿلؽ مواإلصرار مسؾك مادؿ مععني مػق ميف محؼقؼة ماألعر ممتلؽم
مبـظقعةمصؽرؼةموثؼاصقةمواجؿؿاسقةموسؼائدؼةموإؼدؼقظقجقةمخاصة.

وصف ادلدونة
ظإلجابةمسـماألدؽؾةمادلطروحة،ماجتفـامدمقمعصؾقةماحلاظةمادلدغقةمظؾؾدؼةم
تؾؿلان ،مضرأغا مدفؾ مبعض ماظلـقات موأعام مشزارة مادلادة ،محددغا معدوغؿـام
حتدؼدامتارخيقامحقثماطؿػقـامبلـةم،4116موعاممتمتلفقؾفمأثـاءػامعـمعقاظقدم
ذطقرامخاصة.
جاءتمادلدوغةمعـمحقثماظقصػمواظؿقدؼدمطؿامؼؾل:
سدد معقاظقد مدـة م 4116م :معـ م 0مجاغػل م 4116مإدي م 30مدؼلؿرب م:4116م
8377معقظقد،معقزسنيمعـمحقثماجلـسمإدي:
ـم4267مذطقرم
ـم4110ماغاث
وضدماخرتغامظؾدرادةمعاممتمتلفقؾفمعـمعقاظقدمذطقرميفماألؼامماظؿاظقة :
2
ـم0مجاغػلم4116م:مسددمادلقاظقدم88
ـم0معارسم4116م:مسددمادلقاظقدم51
ـم0مجقانم4116م:مسددمادلقاظقدم28
 2عامؼػلرماظعددماظؽؾريمظؾؿلفؾنيميفمؼقم  0جاغػل،مػقمأنماظعائالتمتعؿؾمعـمأجؾمتلفقؾمعقاظقدػام
اظذؼـموظدواميفمأؼامم31و  31دؼلؿربمتؤجؾمتلفقؾفؿمإديمؼقمم 0جاغػلموذظؽ ميفماسؿؼادػؿمسقدموحػؾم
ؼؿـادبمععمبداؼةماظلـةمادلقالدؼة.
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ـم0مدؾؿؿربم4116م:مسددمادلقاظقدم23

ـم0مدؼلؿربم4116م:مسددمادلقاظقدم28

سددمادلقاظقدماظذطقرماظذؼـمذؽؾقامصعؾقامعادةماظدرادةمػقم:م.477
ظؼد مدفؾـا مبعض مادلالحظات ماألوظقة معـ مخالل مضراءتـا مظؾلفؾ ماظعامم
ظألمساء.مودقفمتؽقنمػذهمادلالحظاتمادلادةماخلاممظؾؿلاؤالتماظيتمررحـاػام
يفماظلابؼ :

ادلالحظة األوىل

إن مادلكقال ماظـؼايف ماالجؿؿاسل ماظؿؾؿلاغل مال مؼزال معؿؿلؽا مبشلء معـم
اظدالئؾقةماظعؼائدؼةماظيتمؼشقعفاماحلدؼثماظـؾقيماظشرؼػم:م(خريماألمساءمعام
سؾدموريد)مظؼدمزؾتماألمساءمذاتماحلؿقظةمادلعفؿقةمادلرطبمعـمظػظةم(سؾد)م
عضاف مإظقفا مادؿ معـ مأمساء ماهلل ماحللـك ،مـ مزؾت مػذه ماألمساء مـ محاضرةم
وعشاسةميفمادلكقالماظؿؾؿلاغلمحقثمدفؾـام 20مامسا معـ موزنم:مسؾدماهلل،م
سؾد ماظؼادر ،مسؾد ماهلادي ،مسؾد ماظؽرؼؿ ،مسؾد ماظرريان ،مسؾد ماظلالم ،مسؾدم
اظعزؼز.

ادلالحظة الثانية

غقع مادلكقال ماظـؼايف ماالجؿؿاسل ماظؿؾؿلاغل ميف محرطقة ماألمساء مادلرطؾة معـم
ظػظةم"سؾد"معضافمإظقفامادؿمعـمأمساءماهللماحللـك،محقثمأضقػمإظقفمادؿم
ثاظثمعـؾم:سؾدماظرزاقمأميـ،مسؾدماحلؿقدمسؾل،مسؾدماظـقرمغدؼر،مسؾدماظغاغلم
طؿال،موجاءتمػذهماظصقغةماجلدؼدةمظؿرتجؿمسؾكمعلؿقىمعنتماظدرادةمسربم
أربعمحاالتمامسقة.

ادلالحظة الثالثة

غقستماظذاطرةماالمسقةمعـماالدؿمادلرطبمعـمظػظةم"سؾد"معضافمإظقفامادؿم
عـمأمساء ماهللماحللـكمحقثمأضاصت مامسا مثاظـامسؾك معشاطؾةماظـقعماظلابؼم
مسؾدموادؿمعـمأمساءماهللم
مم
ممم مممممم مممم ممم ممممم
شريمأنماالخؿالفمػقمأنماالدؿمادلرطبمبؾػظةم
ذطره،م م ممم ممم م مم م مممممم ممم م ممممممم ممممم
ممأصؾحمتابعاموعضاصامإديممادؿمآخرمعـؾم:مإدالممسؾدماهلل،محمؿدمسؾدم
احللـكممممم مم مممممممممم مممممم
م م مم
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احلؿقد،محمؿدمسؾدماظعزؼز،محمؿدمسؾدماظؽرؼؿ،معصعبمسؾدماظرحقؿ،مإظقاسم
سؾدماظـقر،موجاءمسددمػذهماألمساءمسؾكمعلؿقىمعنتماظدرادةميفمدتمحاالت .م

ادلالحظة الرابعة

جاء ماالدؿ مادلرطب معـ مظػظة م"سؾد" معضاف مإظقف مادؿ معـ مأمساء ماهللم
احللـك ،معضافمإظقفمادؿمسؾكمغػسماظؿؽقؼـمواظرتطقؾةمادلعفؿقةمعـؾم:مسؾدم
اظـاصرمسؾدماظؼادر،محقثمدفؾـامحاظةمواحدةمسؾكمعلؿقىمادلنت.

ادلالحظة اخلامسة

ال مؼزال مادؿ محمؿد محيؿؾ معؽاغة معرعقضة ميف مادلكقال ماالجؿؿاسل مواظـؼايفم
اظؿؾؿلاغلمحقثمدفؾـام47معرةمادؿمحمؿد .شريمأنمادؿمحمؿدمملمؼعدمعلؿؼالم
بذاتف موظذتف معـ محقث ماظػاسؾقة مادلعفؿقة ،مصؾؼد مأضقػ مظف مأمساء مأخرى،م
ظقصؾحمعرطؾامطغريهمعـماألمساءمادلرطؾة.
جاء مادؿ محمؿد ميف مصقغؿف ماظقاحدة مادلقحدة معـ محقث ماظػاسؾقة مادلعفؿقةم
عرتني.مأعامحمؿدمعضافمإظقفمادؿمآخر،مصؾؼدمجاءميفم 45محاظةمعـؾم:محمؿدم
عـري ،محمؿد مإمساسقؾ ،محمؿد مؼزؼد ،محمؿد مرؼان ،محمؿد ماألعني ،محمؿدم
أذرف....

ادلالحظة الساددة

ترذيتماظذاطرةماظؿؾؿلاغقةمععـكماحلدؼثماظـؾقيماظشرؼػمترذيةمحرصقةم
وذيعتماظؼطؾنيميفماالدؿماظقاحد،مصلؿتمبادؿمحمؿدمعضافمإظقفمادؿمعرطبم
عـمسؾدموادؿمعـمأمساءماهللماحللـكمعـؾم:محمؿدمسؾدماظعزؼز،محمؿدمسؾدم
اظؽرؼؿ،محمؿدمسؾدماحلؿقد.
صإنمػلميفمػذهماألمساءمواظيتممتـؾمثالثمحاالتميفمادلنتمضدماحؿػظتم
سؾكمغػسماظصقغةمعؼدعةمادؿموسؾدموادؿماهللمسؾكمادؿمحمؿدمعـؾم:مسؾدماهللم
حمؿد،موػلمحاظةمواحدةميفمادلنت.
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ادلالحظة السابعة
ذؽؾتماألمساءمادلرطؾةماظؼقؿةماالمسقةماألطـرمحضقراميفمادلنت،محقثمبؾغم
سددماألمساءمادلرطؾةم 65محاظةمعـؾم:مإظقاسمرضقان،مصرؼدمغقرماظدؼـ،مسؾدم
اظغاغلمطؿال،مبؾؼادؿمخاظد،مرؼاضمصقزي،مخمؿارمطرؼؿ... .

ادلالحظة الثامنة

بدأماالدؿماظـالثلمحيؿؾمعؽاغةمضؿـمادلـظقعةماالمسقةمحقثمدفؾـامسؾكم
علؿقىمادلنتم 5محاالتمعـؾ م:مشقتلمضقػماهللمجقالظل،محمؿدمزطرؼامضؿرم
اهلل،محمؿدماألعنيمدؾقؿان،مسرصةمإدالممرعزي،مسؿرمؼادنيمعفدي.

ادلالحظة التادعة

ظعؾمعامميؽـماإلذارةمإظقفمػقمشقابمبعضماألمساءمواظيتمطاغتمذاتمؼقمم
أطـر ماغؿشارا موذققسا ميف ماجملؿؿع ماظؿؾؿلاغل ،مبؾ مطاغت متشؽؾ ميف موضت معـم
األوضات مسالعة مداظة مسؾك ماظؿؿدن مواظؿقضر موحؿك مسؾك مغقع معـ ماالغؿؿاء مإديم
عقدة ماحلقاة ماظعصرؼة معـ محقث ماظػاسؾقة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مواظؿقدظؼم
اظعائؾلماظؿؾؿلاغلمعـؾم:مصؿقل،مصقزي،مرضا،مزوبري،مذيال،معراد،مغقري،م
صؤاد،مصضقؾ.

ادلالحظة العاذرة

تظفر مسؾك معلؿقى مادلنت مأمساء مجدؼدة مغلؾقا موباظؿاظل مصفل معرذقةم
ظإلغؿشارمعـؾ :
رؼانم5:معرات
رفم:م3معرات.
أداعةم:م3معرات.
ؼادرم:م3معرات.
عصعبم:م3معرات .
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ععادم:م3معرات.
عرضكم3معرات.
عـصػم:معرتني.

ادلالحظة احلادوة عشر

ؼضؿ مادلنت مأمساء ممل متؿعقد مسؾقفا مادلـظقعة ماالمسقة ماظؿؾؿلاغقة ،مصفلم
جدؼدة،مضدمتـؿشر م أومضدممترمبصؿتموتـدثرمبصؿتمأؼضامعـؾم:مآدمم(حاظةم
واحدة) ،محامت م(حاظة مواحدة) ،مسـرت م(حاظة مواحدة) ،مظؼؿان م(حاظة مواحة)،م
ظؤيم(حاظةمواحدة).

ادتنتاجات

متـؾمادلالحظاتمدابؼةماظذطرمحاالتموعقاضػمثؼاصقةمواجؿؿاسقةموغػلقةم
وسؼائدؼةمظؾعائالتموعاماخؿارتفمعـمأمساءمألرػاهلا.
وضد مبقـا ميف مدرادة مدابؼة مسـ مطقػقة متعاعؾ مأصراد ماألدرة ميف ماخؿقار مادؿم
ادلقظقدماجلدؼد،مصؽؾمواحدم(جد،مجدة،مأب،مسؿ،مأم،مخال،مأخ،مابـ،)...م
ؼرؼدمأنمؼرتجؿمبعضا معـمرشؾاتفموعقاضػفمعـمخاللماخؿقارمادؿمععنيموصرضفم
سؾكماآلخرؼـمأومتػضقؾفمسـماألمساءمادلؼرتحاتماألخرى.مصؼدمتؿقؽؿميفمسؿؾقةم
اخؿقار مواضرتاح مأو مصرض ماالدؿ مجمؿقسة معـ ماظعـاصر ماظـؼاصقة مواالجؿؿاسقةم
واظـػلقةمواظعؼائدؼةمواإلؼدؼقظقجقةمادلرتؾطةمارتؾارامسضقؼامبشكصقةمصاحبم
االخؿقارمواظؼرارموباغؿؿاءاتفمادلكؿؾػة،محقثمجيعؾمعـماالدؿمحؼالمؼعربمصقفم
سربهمسـمرشؾاتفمادلؿعددةموسـمدؾطؿفماظؼقؼةمسؾكمعلؿقىماظعائؾة،مصاالدؿمسؾكم
حدمتعؾريمكلود لفي درتاوس 3ػقمدائؿامحمؿؾمبدالالتمخاصةمباالغؿؿاءمإديم
رؾؼةمحؼقؼقةمأوماصرتاضقةمظؾذيمؼلؿلمأومخيؿارمأمساءمظمخرؼـ.
3

Levi – Strauss, Claude (1962), « Les noms sont toujours significatifs de
l’appartenance à une classe actuelle ou virtuelle qui peut etre seulement de celle ou de
celui qui nomme », La pensée sauvage, Paris, Ed Plon, p.245.
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أعا مسؾك معلؿقى مثؼاصة ماجملؿؿع مبصػة مساعة ،مصإن ماالدؿ ميف مسالضؿفم
باجملؿؿعمدقاءماظذيمؼؾدسفمأوماظذيمؼلؿقردهموؼؿؾـاه،مصإغفمؼعدمععؾؿامثؼاصقام
واجؿؿاسقاموحضارؼاموجغراصقاموسؼائدؼاموإؼدؼقظقجقا،مؼؤػؾماظؾاحثماإلغلاغلم
واالجؿؿاسلمإديمضراءةمسؿؼماجملؿؿعموإبرازمخصقصقاتماغؿؿاءاتف،موعامتزخرم
بفمعـمضقؿموعامسرصؿفمعـمحمطاتمتارخيقة،مصؽؾمادؿمحيؿؾفمصردمعـمأصرادم
اجملؿؿع مإال موحيؿؾ مأؼضا مبني مرقاتف ماظؾغقؼة موصاسؾقؿف ماظقزقػقة مذقؽا معـم
ادلراحؾماظؿارخيقةمواظـؼاصقةمواالجؿؿاسقةماظيتمعرمبفاماجملؿؿع،مطؿامأنمطؾم
ادؿ،معفؿامطانمعلؿقاهموعفؿامطاغتمبـقؿفمادلعفؿقةماظؾغقؼة،مصإغفمؼشقعمذقؽام
عـماظـؼاصةمأوماظـؼاصاتماظيت مسرصفا ماجملؿؿعمواظيت متػاسؾمععفامأصرادهمسربم
اظزعـ متػاسال ماتصاظقا مأو ماغػصاظقا ،مصاجملؿؿع مبشرائقف مادلكؿؾػة مضد مؼؽؿلبم
أمساءمجدؼدةمعـمخاللمتػاسؾفؿمععمأصرادمآخرؼـموثؼاصاتمأخرىم(جفقؼة،م
ورـقة،مإضؾقؿقة،مدوظقةمسادلقة)...مصقؿأثرونموؼلؿقردونمعامؼؿؿاذكموأػقاءػؿ.م
طؿامأغفؿمضدمؼؿػاسؾقنمععمذاتفؿموذاطرتفؿ،مصقلؿؾفؿقنمسـاصرمعـمعاضقفؿ،م
ضدمؼلؿـؽرونمظعـاصرمعـمثؼاصؿفؿمالسؿؼادػؿميفمأغفامملمتعدمصاحلةميفماظزعـم
احلاضر موال متؿؿاذك مورؾائعفؿ موأػقاءػؿ موأذواضفؿ ماجلدؼدة ،...مطؾ مػذهم
اظلؾقطاتمدقاءمعـمحقثماالدؿريادمأومعـمحقثماإلحقاءمواظؾعثمأومعـمحقثم
اظؿـؽر مواإلتالف ميف معادة ماالدؿ ممل ممتر مبصؿت مسؾك مادللؿقى مادلكقال مادلعريفم
واظـؼايف مواالجؿؿاسل ماظعام ...مصؼد محتدث مصراسات ،مبعضفا مبائـ موصرؼحم
واظؾعضماآلخرمبارـموداطـ،مشريمأنمعامؼظفرمػذاماظصراعموعامؼرتذيفمػقم
تؾينمذرحيةماجؿؿاسقةمألمساءمجدؼدةمتلعكمعـمخالهلامإديمتصديمدلقجاتم
األمساءماألخرىماظيتمتؾـؿفا مذرحيةماجؿؿاسقةمأخرىم...موػذامعامضدمؼػلرم
بروز مأمساء ميف مغػس مادلرحؾة مويف مغػس ماحلاظة مادلدغقة ،معـ مسقامل مثؼاصقةم
واجؿؿاسقةموغػلقةموإؼدؼقظقجقةموتارخيقةمعؿؾاسدةمويفمأحقانمطـريةمعؿـاضضة.
ظؼدمصاحبمػذهماظظقاػرماظـؼاصقةمواالجؿؿاسقةمواظيتمأحدثتمذرخامطؾريام
وتـاضضامسؿقؼامسؾكمادلشفدماالمسل،مزفقرمخطاباتمتدؼـماجتاهموحتؾذماجتاهم
آخر ،ماألعر ماظذي مأدى مإدي متـاضض مسؾك معلؿقى ماخلطابات موظؽؾ مخطابم
عربراتف،موظؽؾمخطابمعـطؼماظذيمػقمعـطؼفماخلاص.
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ظؼد مسرصت مػذه ماظظاػرة ماظعدؼد معـ ماجملؿؿعات موعـ ماظـؼاصات ،مواظيتم
سرصتمأؼضامػزاتمسـقػةميفمتلقريمحاالتفامادلدغقةميفمعادةماالدؿمغظرامالضؿقامم
أمساء مجدؼدة موشرؼؾة موأجـؾقة مسـ مدفؾفا ماظقرين ،مواسؿرب مبعض مادلفؿؿنيم
واظؾاحـنيماالجؿؿاسقنيمواظؾغقؼنيمأنمػذاماظلؾقكماظـؼايفمواالجؿؿاسلمضدمؼللءم
إدي مادلـظقعة ماظؾغقؼة مواظـؼاصقة مواالجؿؿاسقة مظؾقاظة مادلدغقة ...موضد متػطـ مإديم
علاوئ مودؾؾقات مػذا ماالجتاه ماظؾاحث مجلبار دوزات Gilbert Dauzatم
حقث مثار موبغضب مذدؼد مسؾك مإضقام مأمساء مشرؼؾة ميف مادلـظقعة ماالمسقةم
اظػرغلقة،موصؾمبفماحلدماظؿأوؼؾلمإديمادؿـؿاجاتمشرؼؾة،مإذماسؿربمأنمػذهم
األمساء ماألجـؾقة ماظيت مشزت ماألغقعادؿقؽقة ماظػرغلقة متللء مإدي ماظؾغةم
اظػرغلقة ،مطؿا مأن مدساتفا مؼؾقـقن مسـ ماسرتاف مضؿين موسـ محؼقق مادلقارـةم
اظػرغلقة.4
وعفؿامؼؽـمعـمأعر،مصإنماالدؿموساءمحمؿؾمبدالالتمسدؼدةموعؿـقسة،مصفقم
تعؾري مصادق مسـ مادلـظقعة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مواظـػلقة مواظعؼائدؼةم
واإلؼدؼقظقجقةماظيتمأبدسؿفمأومتؾـؿف،مطؿامأغفمتعؾريمحلمسـمػقؼةمأومػقؼاتم
اغؿؿاءماجملؿؿعمبشرائقفمادلكؿؾػةموػلمتؾقثمسـمسـاوؼـمهلامعـمخاللمػذهم
األمساءماظيت متؿلابؼمدمقػا مويفمأحقان مطـرية متؿفاصتموراءػامتفاصؿامأصؼدػام
علؤوظقةماظؿػؽريميفمدالئؾقؿفامويفمعصدرؼؿفاماظؾغقؼةمواظػؽرؼةمويفمػذاماظصدد،م
المبد معـماإلذارةمإدي متؾؽماألدؽؾةماجلرحيةماظيتمملمؼػؽرمصقفامأثـاءمسؿؾقةم
اخؿقارماالدؿ :
 مطقػمحيسماظػردمبامسفمدلامؼصؾمإديمدـمععنيمعـماإلحلاسمواإلدراكموادلعرصة؟
4

« Il est aussi fâcheux de voir notre onomastique envahie, tout comme notre
vocabulaire de noms étrangers, qui déparent l"harmonie et l"unité de la langue par
leur aspect hétéroclité, ceux là comme ceux-ci ont besoin d"etre assimilés afin
d"obtenir droit de cité ».
Dauzat, Gibbert, « la francisation des noms de famille étrangers », Revue Politique et
parlementaire, t.CXXX ; N= 387.
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 مػؾمؼؼؾؾمأممؼرصضمػذاماظػردمامسفمإذامملمؼعفؾفمأومتلؾبمظفمعؿاسبمغػلقةموثؼاصقةمواجؿؿاسقةم؟
م -مػؾ مادلـظقعة ماظؼاغقغقة ماجلزائرؼة معفقؽة مظؿؽػؾ مبطؾب متغقري ماالدؿم
عصدرهمعؿاسبمغػلقة؟.
معامعصريمصردمؼؽرهمامسفم؟صاظعائالت ماظؿؾؿلاغقة محتت موضع موإؼؼاع ماظؿقذظؼ ماظـؼايف مختؿار مألرػاهلام
أمساءمدونمأنمتػؽرميفماظعقاضبماظـػلقةماظيتمضدمحتدثفاميفمغػلقةمحاعؾقفا...م
صؽؿمعـمادؿمذطرمضرؼبمعـمحقثماظقضعموادلعفؿقةمعـمساملماألغـك...مضدمطانم
ػذاماالدؿمذيقالموحمؾقبامأؼاممطانمحاعؾفمرػالمصغرياموظؽـمجمردمأنمبدأم
ؼؽربموؼرتجؾمحؿكمبدأمحيسمبأنمامسفمؼؼربفمإديمساملماألغـقؼةموؼؾعدهمرعزؼام
سـمساملماظذطقرة...موضدمدرسمػذهماظظاػرةماظؾاحثمفرنسيه برنارد 5حقثم
حتدثمسـماآلثارماظـػلقةماظلقؽةماظيت محيدػاماالدؿميفمذكصقةمحاعؾفموذظؽم
ألدؾابمخمؿؾػة.
مضدمؼؽقنماالدؿمضرؼبمظغةمعـمساملماألغقثة.مضدمؼؽقنماالدؿمشرؼؾامأومضدميامجدا.مضدمتؽقنماظؾـقةماظصقتقةمظالدؿمتـريماالمشؽزاز . م ضد مؼؽقن ماالدؿ معلؿؿدا معـ مصضاء مرؼقدل مأو ماجؿؿاسل معـقط مأو معـريمظؾفدل ...
وعفؿامؼؽـمعـمأعر،مصإنماخؿقارماالدؿمظدىماجملؿؿعماظؿؾؿلاغلمطانميفم
أشؾبماحلاالتمخاضعامدلؾدأم"مادلقدة "" "une modeواظذيمؼرتجؿمإبرازمدقاءم
بطرؼؼةمذعقرؼةموعؼصقدةمأومبطرؼؼةمشريمذعقرؼةموشريمعؼصقدةمثالثةمسـاصرم
أدادقةميفماظػؽرماظـؼايفماظؿؾؿلاغلماحملؾلموػل :
ماألصاظةمواحملاصظةمواالبؿؽار. .0األصاظةمعـمحقثماالغؿؿاءماظعائؾل.
5

Vernier, Bernard (1989), « Fétichisme du nom, échanges affectifs intra-familiaut et
affinités électives », in Actes de la recherche en sciences sociales, N°78.
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 .4احملاصظةمعـمحقثماظلريورةماظؿارخيقةمظالغؿؿاءماظعائؾل.
 .3االبؿؽارمعـمحقثماظػاسؾقةماحلاضرةمظزعـماالغؿؿاءماظعائؾل.
صؾاالدؿ مترتجؿ ماظعائؾة ماحلاالت ماظـالثة معـ متارخيفا ماظـؼايف مواالجؿؿاسلم
واحلضاريمعاضقاموحاضراموعلؿؼؾال،مصاألعرماظذيمخيضعماالدؿميفمحدمذاتفم
طؽقانمثؼايفمواجؿؿاسلموحضاريمإديماظـظامماظعامماظذيمختضعمظفمطؾماظظقاػرم
اظـؼاصقة مواالجؿؿاسقة مواحلضارؼة محقث مأغف مؼقظد ،مؼؽرب ،موؼـؿشر ،مؼضعػم
وؼؼؾ مادؿعؿاظف ،موؼذبؾ موميقت موؼـؼرض ،موضد متؽؿب مظف ماحلقاة مصقؾعث معـم
جدؼدمأومضدمؼـلكمإديماألبد.
وضد مؼرتجؿ مادلنت ماظذي ماخرتغاه مظؾدرادة ،مبؽؾ مأغقاسف موتصـقػاتف مادللارم
اظطؾقعلمظؽؾمادؿ،موؼظفرمذظؽمجؾقامعـمخاللماألذؽالماظؾقاغقةماظؿاظقة :
حمور التكرار
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالدؿماظدؼينم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحمقرماظزعـمم

 .1األمساء ذات احلمولة الداللية الدونية
أ.مأمساءمعرطؾةمعـمظػظةم"سؾد"معضافمإظقفامادؿمعـمأمساءماهللماحللـك.
ب.مأمساءمعلؿؿدةمعـمادؿماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿ..
ت .أمساء معلؿؿدة معـ مأمساء ماخلؾػاء ماظراذدؼـ مأو ماظصقابة مرضقان ماهللم
سؾقفؿ..
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ث .أمساءمعلؿؿدةمعـمأمساءماألوظقاءماظصاحلني.
 حمقرماظؿؽرارماالدؿماظدؼين
 حمقرماظزعـ
 .2األمساء ذات البنية ادلعجمية ادلركبة  :االدؿمادلرطب
 حمقرماظؿؽرار م
 حمقرماظزعـ
حمقراظؿؽرارممممممممممممممممممممممممممماالدؿمادلرطبمم
م
م
م
م
م
م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممحمقراظزعـم
غالحظ مأن ماألمساء مذات ماحلؿقظة ماظدالظقة ماظدؼـقة موطذا ماألمساء مادلرطؾةم
عـؿشرةمبؽـرةموعرذقةمظالغؿشارمأطـرمحقثمضؿمادلنت :
ادؿم=مسؾدم+مادؿمعـمأمساءماهللماحللـكم=م20مامسا
ادؿم=محمؿدم=م47مامسا
ادؿم=معرطبمعـمامسنيمأوماطـرم=م67مامسا

06

االدم ودوره يف حتدود هووة انتماء العائلة

 .3األمساء ادلرذحة لالنتشار




حمقرماظؿؽرار
األمساءماجلدؼدة
حمقرماظزعـ

حمقرماظؿؽرارممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالمساءماجلدؼدةم

م
م
م
م
م
م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحمقرماظزعـمم

 .4األمساء ادلرذحة لالندثار واالختفاء



حمقرماظؿؽرار
حمقرماظزعـ

حمقرماظؿؽرار
م
م
م
م
م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحمقرماظزعـمم
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وخالصة ماظؼقل مؼؾؼك ميف ماسؿؼادغا ماالدؿ مزاػرة مثؼاصقة مواجؿؿاسقة معرتؾطةم
ارتؾارامسضقؼامبفقؼةماغؿؿاءماظعائؾةماظيتمراػـتمسؾقفمعـمأجؾمضقلمعامترؼدم
ضق ظف مععربة مسـ محاظؿفا ماالجؿؿاسقة موعلؿقاػا ماظـؼايف موضقة مسؼقدتفا موحرطقةم
إؼدؼقظقجقؿفا .مصاالدؿ مسالعة مداظة موخطاب معؿعدد ماظدالالت مال مؼؽشػ مسـم
داخؾف مبلفقظة ،موباظؿاظل مصفق مؼقجف مظؾؼارئ ماظؾاحث مادلؿلائؾ ماظلؤال متؾقىم
اظلؤالمدلعرصةمػقؼةماالغؿؿاءماالجؿؿاسلمواظـؼايفمواظعؼائديمظؾفؿاساتماظؾشرؼة.م
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