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  :الملخص
 إبراز إلى البحث هذا يهدف  

 وضع في األساسية المؤثرات مختلف
 المجتمع في األسماء واختيار األلقاب

 أسماء دراسة خالل من وذلك الجزائري،
 والتطور، النشأة حيث من األعالم

 في العلماء بها قام التي والمجهودات
 بعض جهود وكذلك والحاضر، الماضي

 المؤثرات دراسة ثم المستشرقين،
 كامتزاج اللقب وضع في األساسية
 وظاهرة والطبيعة والشعوب الثقافات
 المؤثرات دراسة ثم وغيرها، التنابز

 نكالدي األسماء اختيار في األساسية
 ووسائل المختلفة والمناسبات والسياسة
  .الذاتية واألمزجة اإلعالم

  

Résumé: 
La présente recherche a pour 
principale ambition sociologique 
de mettre en valeur les divers 
paramètres qui président 
essentiellement  aux choix 
conscients et volontaires des 
patronymes dans la société 
algérienne ; et ce, à partir de 
l’étude des noms propres dans la 
perspective de leur genèse et de 
leur évolution. Notre recherche 
vise également à valoriser les 
efforts considérables consentis par 
nos illustres savants dans le 
domaine, partiellement exploré, de 
l’onomastique ainsi que la 
reconnaissance méritée des travaux 
de quelques orientalistes de renom. 
Il nous importe à ce titre de saisir 
les influences constitutives des 
noms, tels que le métissage des 
cultures et les folklores des peuples 
(légendes, mythes, sagas, 
traditions, etc.) sans omettre 
l’impact décisif de la religion sur le 
devenir des patronymes.  
 . 
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  :النشأة والتطور: دراسة أسماء األعالم -أ
من اللغويين األوائل الذين  درسوا أسماء األعالم دراسـة  ) هـ180 -148(يه يعد سيبو

ولم يضف علماء اللغة بعده شيئا جديدا من حيث , لغوية علمية عندما تحدث عن المعارف
األسماء التي هـي  : فالمعرفة خمسة أشياء: "التعريف والتصنيف، فهو يقول عن المعارف

فأما . واإلضمار, واألسماء المبهمة, واأللف والالم ,والمضاف إلى المعرفة, أعالم خاصة
وإنما صار معرفة . وما أشبه ذلك, "زيد وعمرو وعبد اهللا"العالمة الالزمة المختصة فنحو 

  ) . 1" (ألنه اسم وقع عليه يعرف به بعينه دون سائر أمته
مرحلة رائـدة مـن مراحـل    ) هـ216-122(لألصمعي ) اشتقاق األسماء(ويمثل كتاب 

لمعالجة موضـوع   -قبل غيرها  –إذ إنه أحد كتب ثالثة وضعت . تأليف في هذا المجالال
, "كتاب األصمعي: "وهذه الكتب هي. األسماء وما يدور حولها من لغط ومهاترات شعوبية

كتاب سعيد بن مسعدة الملقب "و, )"هـ206ت (كتاب محمد بن المستنير الملقب بقطرب "و
. وكلهم عاشوا إلى غاية بداية القـرن الثالـث للهجـرة    ،)"هـ215ت (باألخفش األوسط 

ومن هنا تأتي أهمية كتاب األصمعي من حيث كونه نموذجا , والكتابان األخيران مفقودان
  ).2(يمثل هذا االتجاه الرائد للتأليف في هذا الموضوع

) هـ321-223(ويتضح الدافع القومي بشكل جلي عند أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
أن قومـا ممـن   , وكان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب: "فهو يقول" االشتقاق"كتابه  في

وإلى ادعاء , يطعن على اللسان العربي وينسب أهله إلى التسمية بما ال أصل له في لغتهم
وعدوا أسماء وجهلوا اشتقاقها ولم ينفذ علـيهم فـي   , ما لم يقع عليه اصطالح من أوليتهم

: أنه سأل أبا الـدقيش : فعارضوا باإلنكار واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم, الفحص عنها
وهدا غلـط علـى   . إنما هي أسماء نسمعها وال نعرف معانيها, ال أدري: ما الدقيش؟ فقال

-وكيف يغبي على أبي عبد الرحمن الخليل بـن أحمـد  . وادعاء على أبي الدقيش, الخليل
فجاءوا به مكبـرا  , دقشا ودقيشا ودنقشا: العرب سمت مثل هذا وقد سمع-نضر اهللا وجهه

, والـدقش معـروف  . ومعدوال من بنات الثالثة إلي بنات األربعة بالنون الزائدة, ومحقرا
, ونفرد لها بابا في آخر كتابنـا هـذا  , وسنذكره في جملة األسماء التي عموا عن معرفتها

  ).3" (والتوفيق للصواب, وباهللا العصمة من الزيغ
ويرد على مهـاترات  , اح ابن دريد يشرح في كتابه هذا معاني أسماء العرب الشخصيةور

وفي المادة اللغويـة  , ويبسط القول في االشتقاق اللغوي ألسماء القبائل والرجال, الشعوبية
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التي اشتقت منها هذه األسماء وتفسير اآلثار الدينية واألدبية التي تمت بصـلة إلـى تلـك    
وبـذلك  . اب قبائل العرب وبطونها وأفخاذها وتشعب بعضها من بعضوبيان أنس, المواد

يعد ابن دريد العالم بكثير من المعارف التاريخية النادرة التـي تتعلـق بقبائـل العـرب     
  .وبعض من يمت بصلة تاريخية إلى تلك القبائل وإلى أولتك الرجال, ورجالها

لمجال ولم يضيفوا جديدا لما قالـه  ثم جاء بعد ذلك علماء كثيرون وأدلوا بدلوهم في هذا ا
  .سيبويه وابن دريد واألصمعي

 (onomastique) وفي العصر الحديث نشا فرع من فروع علم المعجمية يسمى األسمائية

ويهـتم  ) anthroponymie(إلـى أعالميـة    -أحيانا–يدرس منشأ أسماء األعالم ويقسم 
ويهتم بدراسة أعالم ) toponymie(ومواقعية,بدراسة أسماء األعالم الدالة على األشخاص

  ).4(المكان في منطقة ما في لغة ما
ومع أوائل القرن الماضي شرع الكثير من المستشرقين األوربيين فـي دراسـة أسـماء    

الذي درس مجموعة األعالم السامية   )th .nöldeke( األعالم العربية ومن هؤالء نولدكة
, س أعـالم النسـاء العربيـة القديمـة    الـذي در )  e.gratze(وغراتر  , ومنهم العرب

)   j.wetzstein( وويتزشـياين , الذي درس األعالم في القرآن)  j.hotovitz( وهوتوفيتر
)  j.j.hess( وهـيس , الذي درس األعالم في جبل حوران في منتصف القرن التاسع عشر

ي درس الـذ )  e.littmann( ليتمانن . الذي درس أعالم البدو في وسط الجزيرة العربية
أعالم البدو في جبل حوران وأعالم مصر في منتصف القـرن العشـرين وللمستشـرق    

ومعنى ذلك كتاب األعالم العـرب  )  onomasticon(كتابا عنوانه ) l .caetani(يطالياإل
ولكن لم يكن في وسعه أن يتم إال الجزء األول من هذا الكتاب الذي يحمل عنوان العبـادة  

نتـائج  )  f.gabrieli( هللا كما عـرض المستشـرق اإليطـالي   درس فيه من اسمهم عبد ا
  ).5(م1915المؤلفات العربية واألوربية التي تناولت أعالم العرب في سنة 

  :اللقـــب -ب 
  : مفهوم اللقب  -1

وال يدرك تعرفيه إال إذا عرفنا , هو فرع من اسم العلم كما هو مبين في الدراسات النحوية
  اسم العلم الذي يقول فيه ابن مالك  وهو, اًألصل المأخوذ منه

  كجعفر وخرنقا: اسم يعين المسمى مطلقا    علمه
  والحـق      وشذقم وهيلة وواشق, وعدن, وقرن
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  )6(ولقبا    وأخّرن ذا إن سواه صحبا, وكنية, واسما أتى
صطالحي والظاهر أن نقل العلم إلى المعنى اال. فالعلَم في اللغة هو الحبل والراية والعالمة
  ).7(بدليل قول النحاة هو عالمة على مسماه, مأخوذ من المعنى الثالث الذي هو العالمة

واللقب في عرف النحاة ) 8(وأما في االصطالح فالعلم هو ما وضع لمعين ال يتناول غيره 
وينطق به مفردا مع االسم , كزين العابدين أو ذمه كأنف الناقة, هو ما أشعر بمدح المسمى

وعلله ابن مالك بأنه في الغالب منقـول  . فإذا كان مع االسم فالغالب أن يتأخر. نيةومع الك
ألن فيـه  , فلو قدم توهم السامع أن المراد مسماه األصلي, كبطة وقفة, من اسم غير إنسان

ويقول المكـودي  ) 9(فلو أتي به أوال ألغنى عن االسم, العلمية مع شيء من معنى النعت
, كجعفر وإلى كنيـة , لم ينقسم إلى أقسام اسم ويقال فيه االسم الخاصإن الع: في هذا الشأن

وأم كلثوم وإلى لقب وهو ما دّل على رفعة مسـماه  , كأبي زيد, وهو ما صدر بأب أو أم
  ).10(كالصديق والفاروق أو ضعته كقفة وأنف الناقة

ن مصـدرا  أ كا.أن االسم ما وضعه األبوان أو غيرهما في سابع والدته: ويرى ابن الحاج
, والكنية خاصة بالعرب من مفاخرهم, أم ال. دل على الرفعة أو الضعة.  أم ال, بأب أو أم

  .ولم ترد في القرآن إال في أبي لهب
, وال بالذكور على األرجـح , وال يختص بالذم, وأما اللقب عنده فهو كالم العرب وغيرهم

  ).11) (رضي اهللا عنها( يعني عائشة".  خذوا دينكم عن هذه الحميراء: "ففي الحديث
ومعنى ذلك أن اللقب ال يشترط فيه الوضع في األيام السبع األولى من تاريخ والدة الطفل، 

  .وللنساء كما هو للرجال, على عادتهم في االسم وأنه للمدح أيضا
  :أهمية اللقــب -2

يمكـن  إذ بمعرفة اللقـب مـا   , إن األلقاب ذات شأن رفيع في فهم الحياة وإدراك أسرارها
والتغيرات اللغوية الناجمة في ذلـك  , معرفة األحداث التاريخية وفهم الظروف االجتماعية

  ).12(العصر باإلضافة إلى التقرب من صاحب هذا اللقب والعصر الذي يعيش فيه
ولذلك كان اجتهاد علماء المسلمين واضحا في عنايتهم بألقاب الفقهـاء وعلمـاء الحـديث    

أو الداعي القوي إلـى العنايـة   , لك الدافع الديني عند المسلمينبل كان ذ. النبوي الشريف
الرفيعة باأللقاب عندهم لمعرفة علوم الحديث النبوي والتعقيـب عـن أسـانيده تضـعيفا     

ألنها قد , وأحوال رواته تعديال وتجريحا وال تتم هذه المعرفة إال بمعرفة ألقابهم, وتصحيحا
ولهـذا السـبب   , وقد ال يعرفها الطالب الحصيف ,تأتي في المسانيد ومجردة عن أسمائهم
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ـ 407ت (صنف علماء الحديث في ذلك كتبا كثيرة منها تصنيف أبي بكر الشيرازي ) هـ
وآخر ألبي ) هـ427ت (وآخر ألبي الفضل بن الفلكي, ومختصره ألبي الفضل بن طاهر

محمد وكتاب ألبي , وآخر ألبي الفرج بن الجوزي) هـ351ولد سنة (الفضل بن الفرضي
  ).13(أسباب األسماء: عبد الغني بن سعيد األزدي المصري سماه

  :األلقاب العربية قديما  -3
لقد كان لظاهرتي التفاؤل والتشاؤم اللتين آمن العربي بهما منذ العصـر الجـاهلي آثـار    
عظيمة على نفسه، فهما حالتان نفسيتان تثيران في نفسه الحب أوالكره تجاه هذا الشـيء،  

ه أو يتشاءم منه، ثم يؤثر ذلك على سلوكه العام نحوه، ثم على لغته، ونتيجة لهذا فيتفاءل ب
اإليمان عندهم و لهذا السلوك النابع من فكرهم أثر ذلك على تسميتهم األشياء،  وبخاصـة  

والعرب إنما كانت تسمي بكلـب  «  : وفي ذلك يقول الجاحظ. أسماء  األشخاص وألقابهم
وقرد على التفاؤل بذلك، وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج وحمار وحجر وجعل وحنظلة 

جحرا، أو رأى حجرا سمى ابنه بـه،  : يتعرض لزجر الطير والفأل، فإن سمع إنسانا يقول
وتفاءل فيه الشدة والصالبة والبقاء والصبر، وأنه يحطم ما لقي، وكذلك إن سـمع إنسـانا   

لخب والمكر والكسب، وإن كان حمارا تـأول  ذئبا، أو رأى ذئبا، تأول فيه الفطنة وا: يقول
ووجـدناهم  « :  ثم يقول في موضع آخر). 14(»فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلد 

يسمون بجبل وسند وطود، وال يسمون بأحد وال بثبير وأجأ وسلمى ورضـوى وصـنديد   
مون وصميم، وهو تلقاء عيونهم متى اطلعوا رؤوسهم من خيامهم، ويسمون برج، وال يس

بفلك، ويسمون بقمر وشمس على جهة اللقب، أو على جهة المديح، ولم يسـموا بـأرض   
وسماء وهواء وماء، إال على ما وصفنا، وهذه األصول في الزجر أبلغ، كما أن جبال أبلغ 
من حجر، وطوداً أجمع من صخر، وتركوا أسماء جبالهم المعروفة، وقد سـموا بأسـد،   

وا أن يسموا سبعا وسبعة، وسبع هو االسم الجامع لكـل  وليث، وأسامة، وضرغامة، وترك
  ).15(»ذي ناب ومخلب

هـي  « : ويقول أبو منصور الثعالبي في فصل تسمية العرب أبناءها بالشنيع من األسـماء 
من سنن العرب إذ تسمي أبناءها بحجر وكلب ونمر وأسد وما أشبهها، وكان بعضـهم إذا  

عه مما يتفاءل به، فإن رأى حجرا أو سمعه تأوَل فيه ولد ألحدهم ولدا سماه بما يراه ويسم
الشدة والصالبة والبقاء، وإن رأى كلبا تأول فيه الحراسة واأللفة وبعد الصوت، وإن رأى 
ذئبا تأول فيه المهابة والقدرة والحشمة، وإن رأى نمرا تأول فيه المنعة والتيه والشكاسـة،  



  وليجل العيد/ د -  جاليلي أحمد/ د                                    اإلنسانية لومـمجلة الع

166     2006 مارس -جامعة محمد خيضر بسكرة

ت العرب أبناءها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها، لم سم: وقال بعض الشعوبية البن الكليبي
ألنها سمتْ أبناءها ألعدائها ، وسـمتْ  : وسمت عبيدها بياسر وسعد ويمن ؟ فقال وأحسن

  ).16(»عبيدها ألنفسها
فهذه نماذج من األسماء واأللقاب التي كان العرب قديما يختارونها ألبنائهم لألسباب التـي  

  .عالبيذكر بعضها الجاحظ والث
ولعل الجانب اللغوي أو الداللة اللغوية في ذاتها لها تأثير بقدر ما في ردود الفعل بالنسبة  

لالسم، وفي درجة اإلقبال عليه، ولهذا كره العرب قديما تسمية أبنائهم بأسماء تدل لغويـا  
صخر وأسـد وفهـد ونظائرهـا،    : على الضعف أو التراخي، وفضلوا عليها أسماء، مثل

  .اللتها اللغوية، كما هو مبين في النصوص السابقةلمجرد د
  :المؤثرات األساسية في وضع اللقب في المجتمع الجزائري -ج

  :كان لوضع األلقاب في المجتمع الجزائري مؤثرات أساسية نحملها فيما يلي
  :االستعمار الفرنسي  -1 

 23ففي , ن التاسع عشرأنشأ االستعمار الفرنسي في الجزائر الحالة المدنية في أواخر القر
, م صدر القانون المتعلق بإنشاء الحالة المدنية لألهلي المسلمين في الجزائـر 1882مارس 

وجاء في المادة الثالثة هـن  , م1883مارس  13ثم صدر المرسوم التطبيقي التابع له في 
الـة  وجوب أن يختار كل جزائري لقبا أو اسما عائليا خالل فترة إنشـاء الح : هذا القانون

 ِل اُألمالمدنية وتأسيس السج)RIGISTREMATRICE ( , وعندما ينتهي أعمال تأسيس
فإن استعمال اللقب , وتقع المصادقة عليها من قبل السلطة اإلدارية المختصة, الحالة المدنية

المختار يصبح إجباريا وال يمكن العدول عنه أو استعمال غيره إال وفقا للشروط المعنيـة  
  ).17(ها القانونالتي حدد

وهو نظام أنشـأه  . وال شك أن الجزائريين كانوا ال يعرفون نظام اللقب المعمول به حاليا
وإنما المعمول به والمتعارف عليـه هـو اسـتخدام االسـم     . االستعمار الفرنسي كما بينا

الشخصي واسم األب ثم الجد كما هو معمول به في سائر البالد العربيـة فـي الماضـي    
أي االنتماء النسبي المتدرج من الفرع إلى األصل واالنتساب إلـى القبيلـة أو   . والحاضر

  . وكان يقال مثال العيد بن السايح بن الطيب السائحي. العرش
أما األلقاب فلم يكن يلتفت إليها إال على سبيل السخرية من الشخص والـتهكم منـه فـي    

ولهذا عندما شرعت اإلدارة االستعمارية الفرنسـية فـي   , وقلما تستعمل في المدح, الغالب
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وضع نظام الحالة المدنية لم يكن الوقت كاف أمام السكان الختيار ألقاب مقبولة فقد تمـت  
وربما لعبت اإلدارة االستعمارية دورا في اختيـار ألقـاب   , ئ وسريعالعملية بشكل مفاج

لذلك إذا علمنا كل هذا :" وفي هذا يقول األستاذ عبد العزيز سعد. توحي بالسخرية والتهكم
أمكننا بكل سهولة أن نقرر أن القواعد التي بني عليها نظام الحالة المدنية واختيار األلقاب 

, فرنسي للجزائر جاءت قبل أوانها ومفاجئة للمجتمع الجزائـري في بداية عهد االستعمار ال
وجاءت كذلك في الظروف الزمنية التي كان الجزائريون خاللها بعضهم ما يـزال تحـت   

. وبعضهم ما يزال في حالة حرب مع الفرنسيين قاسية. وطأة أثار االحتالل المدمر الجديد
م اختيارها بقدر ما كانوا يهتمـون بـدفع   ولم يكونوا يهتمون باختيار األلقاب المطلوب منه

وأكثر من ذلك أنهم كانوا يرفضون ويعادون , االعتداء على حياتهم وعن أموالهم ووطنهم
ولهذا . كل اإلجراءات والتدابير التي تحملها قوانين المحتلين كيفما كانت طبيعتها وأهدافها

ن قد فرضت فـي أغلبهـا علـى    ال غرابة في األمر إذا قلنا أن مثل هذه األلقاب إنما تكو
األهالي الجزائريين فرضا مباشرا أو غير مباشر إما بواسطة المسـؤولين مـن األهـالي    

وإما بواسطة ضباط الحالة المدنية الفرنسيين أنفسهم مسـتعينين  , المتعاونين مع الفرنسيين
ر ببعض العمالء المقربين إليهم من الجزائريين في ذلك الوقت الـذي كـان فيـه الشـعو    

الوطني واإلحساس القومي ما يزاالن في بداية نشأتهما وكانت المصالح اإلقطاعية والقبلية 
  ).    18(والفردية هي المسطرة على أفكار الناس

ولهذا السبب ال نستغرب وجود ألقاب مأخوذة من العاهات كـاألعور واألعمـى      
رات كالصيد والسـبع  واألعمش والعايب والعقون أو مأخوذة من أسماء الحيوانات والحش

وبو معزة وبو بقرة وبو كلبة وبو جرادة والفار أو مأخوذة من النبتات وما يتصـل بهـا   
  .الخ ...كتميرة وزيتوني ورماني

  :امتزاج الثقافات والشعوب  -  2
. وشـعوب مختلفـة  , لم يكن المجتمع الجزائري منذ القديم بمعزل عن التأثر بثقافات كثيرة

وب تركت بصمات واضحة في عملية وضع أو اختيار األلقاب فمنها وهذه الثقافات والشع
ومنها ما يعود إلى أصول , ما يعود إلى أصول أمازيغية ومنها ما يعود إلى أصول عربية

ومنها ما يعود إلى أصـول تركيـة وفرنسـية    , إفريقية خصوصا في الجنوب الجزائري
  .وغيرها
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بية كقريشي ومكاوي و مداني وتهامي أو ومن أمثلة هذا النوع وجود ألقاب من أصول عر
  .أصول افريقية كتمبوكتو أوتركية كحاجي وسلطاني

  :الطبـــيعة   - 3
ارتبط اإلنسان  الجزائري بالطبيعة ارتباطا وثيقا ، ويتجلى ذلك في عملية وضع   

األلقاب المستوحاة من الطبيعة المتصلة بها، فبعض هذه األلقاب مرتبط بعالم الحيوان وما 
  .يتصل به من طيور وحشرات وغيرها

واالرتباط بالحيوان ليس دليال على التحقير والنبز  دائما فقد يدل على التشـريف    
والتعظيم كلقب السبع والصيد والنمر، كما ترتبط بعض األلقاب بالطبيعة الجامدة من جبال 

  .وأنهار وأودية ،وشمس وقمر، أو بالنباتات، وما يتصل بها
  :األلقابالتنابز ب  -4

وال تلمـزوا أنفسـكم وال   ﴿:على الرغم من تحريم اإلسالم  التنابز باأللقاب في قوله تعالى
فإن هذا األمر شائع في المجتمـع  ). 19(﴾تَنَابزوا بِالْألقَابِ، بْئس االسم الفسوقُ بعد اِإليمانِ

يرا لهم، ثم يفقد هـذا  الجزائري الذي يلجأ أفراد منه إلى اختيار األلقاب ألفراد معينين تحق
  .اللقب السوء ما فيه من نبز وتحقير ويصبح علما، أو شهرة لصاحبه

  :االســم -د
واالسم وسم على المسمى وعالمة له , االسم عند الكوفيين مشتق من الوسم و هو العالمة

ألن الوسم في اللغة هو , ويذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو, يعرف به
  ).20(واالسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعنى, والعل

ومن ثم فإن اختيار االسـم  , فاالسم عالمة يحملها اإلنسان أو المكان أو الحيوان يعرف بها
  .ويفسر الكثير من الظواهر االجتماعية وغيرها, لإلنسان يحمل الكثير من الدالالت

  :في المجتمع الجزائري المؤثرات األساسية في اختيار التسمية -هـ 
وقد ينفـرد  , عندما ترزق األسرة الجزائرية بمولود جديد يفكر أفرادها في اختيار تسمية له

بهذا االختيار األب واألم والشك أن الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية التي تحـيط  
ن دراسة هـذه  ومن هنا تكو, بالمجتمع تتضافر كلها على توجيه هذا االختيار والتأثير فيه

  :المؤشرات أمرا ضروريا
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  :الدين -1
إذا نحن أمعنا النظر في األسماء الجزائرية أيقنا يقينا ال يقبل الشك أن للدين دورا    

يظهر ذلك في كثرة األسماء المركبة مـن  . هاما في عملية اختيار التسمية للمولود الجديد
مضافة إلى اسـم  ) محمد(كبة من كلمةواألسماء المر, مضافة إلى اسم الجاللة) عبد(كلمة 

وأسماء الرسل واألنبياء والخلفاء والصـحابة والصـحابيات   . من أسماء الرسول وصفاته
وتشكل األسماء المستوحية من الدين والمتصلة . وأسماء السور القرآنية وغيرها, واألولياء

  .به النسبة الكبرى من أسماء الجزائريين
 :السياسة -2

حداث السياسية ويتفاعل معها ويكون لهذا التأثر والتفاعل أثره في اختيـار  يتأثر الفرد باأل
التسمية للمولود الجديد فالذين عاشوا أحداث حرب التحريراختاروا ألطفالهم أسماء القـادة  

, "ورمضـان ", "يوسـف "و" بـن بلـه  "و, "عميـروش "و, "لطفي: "والزعماء الثوريين مثل
والذين عاصـروا أحـداث ثـورة    "....مراد"و, "ديدوش"و, "جميلة"و, "مليكة"و, "حسيبة"و

والذين ولدوا بعيد وفاة الـرئيس  ". عبد الناصر"و " جمال"المصرية سموا أطفالهم  1952
  .تسموا بهؤالء وهكذا" صدام حسين"أو بعد سطوع نجم " هواري بومدين"الراحل 

  :المناسبات المختلفة -3
 أحـد  فـي  الطفل ولد فإذا المختلفة المناسباتب الجزائري المجتمع في االسم اختيار يرتبط

 ولد وإذا, "رمضان"و, "شعبان"و, "رجب: "مثل الشهر، بهذا سمي المعروفة القمرية األشهر
" ميلـود " أو" مولود: "سمي النبوي المولد يوم في ولد وإذا ،"العيد" سمي نهاره أو العيد ليلة
 أو الربيع أول ولد وإذا" هالل" سمي ريالقم الشهر أول ولد وإذا ،"مولدي" أو" ميلودة" أو

 وإذا ،"عاشـور " سمي عاشوراء يوم ولد وإذا ،"خرفي" أو" ربيعة" أو" ربيع" سمي الخريف
  . وهكذا" جمعة بو" سمي الجمعة يوم ولد
- اإلعالم وسائل:  

 تأثيرهـا  التلفزيـون  وخصوصا الوسائل لهذه ويكون المختلفة اإلعالم بوسائل الناس يتأثر
 وازديـاد  االستقبال تحسن مع التلفزيون مشاهدة زادت أن بعد السيما األسرة على شرالمبا

 لـه  ويكون والمجتمع الفرد سلوك على ينعكس ذلك وكل, األجهزة وفرة عام كل القنوات
 الوسـط  فـي  متداولـة  تكـن  لم كثيرة فأسماء, للمولود التسمية اختبار عملية على تأثير

 أمثلـة  ومن األسماء مخزون بذلك فجددت منتشرة أضحت ونالتلفزي انتشار قبل الجزائري
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, "لطيفـة "و,"سـميرة "و, "فيـروز "و, "وحيـد "و, "فريـد "و, "الحلـيم  عبـد : "األسماء هذه
  ".نجالء"و ،"عبلة"و, "سميحة"و, "ميادة"و, "نجلى"و, "أسمهان"و,"وردة"و
- الذاتية األمزجة:  

 التفـاؤل  عنصـرا  األمزجـة  هذه على ويغلب االختيار عملية في دورها الذاتية لألمزجة
. أعـدائهم  على وإما لهم إما تفاؤال أبنائها تسمي العرب أن دريد ابن رأى وقديما والتشاؤم

 ،)الربح من" (رابحة"و" ربيحة"و) الفوز من"(فوزية: "التفاؤل على الدالة األسماء أمثلة ومن
, "جميلـة "و, "جمـال "و, "جميـل "و, "سعيدة"و, "سعيد"و, "منصورة"و, "منصور"و, "آمال"و
, "سالم"و, "سليمة"و, "سالمة"و, "الشافية"و,"مفتاح"و, "فاتح"و, "فتيحة"و, "صليحة"و, "عفاف"و
, "صـغير "و, "لقصـير : "التشـاؤم  علـى  الدالة األمثلة ومن". بشرة"و, "بشرى"و, "سليم"و
  .قليلة األسماء هذه, "غيران"و, "فلس"و

 دالة بأسماء المولودة فتسمي البنات كثرة من األسرة ضامتعا عن تعبيرا التسمية تأتي وقد
  .الخ"....حدة"و, "بركاهم: "مثل ذلك على
 الوجهـة  مـن  الجزائري المجتمع في واألسماء األلقاب دراسة أن إلى نشير األخير وفي

 فـي  الجزائريين ألقاب وأن خصوصا والدراسة البحث إلى حاجة في واللغوية االجتماعية
 خصائصـهم  مـن  الكثيـر  تحمل أسماءهم وأن بينا، التي لألسباب يهمعل فرضت معظمها
  .     تفصيل إلى يحتاج ذلك وكل الدينية، ومعتقداتهم االجتماعية، وأذواقهم النفسية،

  الهوامش
  
, ج) ت.د(بيـروت , الكتب عالم, هارون محمد السالم عبد تحقيق, الكاتب, سيبويه - 1

 .:ص
 وصالح, التواب عبد رمضان تحقيق األسماء اشتقاق,األصمعي, المحقق مقدمة ينظر - 2

 .:ص, ط, مصر, الخانجي مكتبة, ادياله الدين
, مصـر , الخـانجي  مؤسسـة  هارون محمد السالم عبد تحقيق, االشتقاق, دريد ابن - 3

 ,ص:. 
, ط, بيـروت , لبنـان  مكتبـة ,النظري اللغة علم معجم, الخولي علي محمد ينظر - 4

 ص:. 
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 العصـر  إلـى  األخيـر  لجـاهلي ا القرن من العربية األعالم أسماء" فالتر فيبكا ينظر - 5

,  , الجـزء   المجلـد , الرباط, العربي اللسان مجلة" العباسي
 .:ص

 التـراث  إحيـاء  دار, الحميد عبد الدين محي محمد تحقيق, عقيل ابن شرح, مالك ابن - 6
 .و: ص بيروت, العربي

 ./: األشموني شرح على الصبان حاشية - 7
 ./: للسيوطي الهوامع همع - 8
 ./: نفسه المصدر - 9

 ./: المكودي شرح على الحاج بن حمدون ابن حاشية - 10
 ./: نفسه المصدر - 11
, الجيـل  دار, عزب محمد زينهم محمد تحقيق, األلقاب في األلباب نزهة, العسقالني - 12

 .: ص ، ,ط, بيروت
 .-: ص, نفسه المصدر - 13
 ./: الحيوان, ظالجاح - 14
 ./: نفسه المصدر - 15
: ص) ت,د( بيروت, الحياة مكتبة دار منشورات, العربية وأسرار اللغة فقه, الثعالبي - 16

-. 
, الجزائـر , هومـة  دار الجزائـر  فـي  المدنية الحالة نظام, سعد العزيز عبد ينظر - 17
 .: ص -ط
 .: ص, نفسه المرجع - 18
 .:األية, لحجراتا سورة - 19
 ./: اإلنصاف, األنباري ابن - 20


