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 التسمية يف اجلزائر بني اختي�ارات
اآلباء و موضات العصر

دادوة حضرية نبي�ة
 باحثة دائمة، مركز البحث يف االنرثوبولوجيا

االجتماعية والثقافية، وهران

ملخص :
االسم الشخيص ما هو يف احلقيقة إال صورة حّية عن العصر الذي نعيش فيه. نالحظ يف 
السنوات األخرية تراجعا للنماذج التقليدية لألسماء، و عرف مؤشرها نت�اجئ ضعيفة. لقد 
وفقا  و  األذواق  بتنوع  ذلك  و  أبن�ائهم،  أسماء  اصطفاء  آلليات  جيدا  منتبهني  اآلباء  أصبح 
للمستويات واملراكز االجتماعية اليت يشغلها أفراد العائلة. و بالتايل أصبحت االختي�ارات 

التسموية غالبا ما تعتمد على ما هو شائع يف العالم دون احرتام األسماء املحلية.

الكلمات املفتاحية :
التسمية، اجلزائر، املوضة، األسماء التقليدية.

Résumé :
Le prénom n’est en vérité que l’image de la société dans laquelle nous 
vivons. Nous remarquons, au cours des dernières années, une régres-
sion des prénoms traditionnels, avec un indice de faibles résultats. Les 
parents sont devenus très attentifs aux  mécanismes de choix des pré-
noms de leurs enfants, avec la diversité des goûts et selon les niveaux 
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des statuts sociaux par des membres de la famille. Actuellement, le 
choix dépend, le plus souvent sur des prénoms à la mode tout en né-
gligeant les prénoms locaux.  

Mots clé :
Nomination, Algérie, Mode, Prénoms traditionnels.

Abstract :
The first name is indeed the image of the society in which we live. We 
note , in recent years, a decline in traditional names, with an index of 
poor results. The parents became very attentive to the mechanisms of 
choice of first names of their children, with the diversity of tastes and 
according to the levels of social status by family members. Currently, 
the choice depends mostly on fashionable names while neglecting lo-
cal names.

Key words :
Naming, Algeria, Fashion, traditional First.

مقدمة :
لقد مكنتنا الدرا�شة اللغوية والتاريخية لأ�شل اأ�شماء الأ�شخا�ص على مدى 
الظروف  هذه  اأنتجته  ما  مالحظة  من  اجلزائري  للمجتمع  الطويل  التاريخ 
ب�شفة  الأ�شماء  يف  تبلورت  جديدة  هوية  من  البالد  عا�شتها  التي  الطارئة 
عامة، وهذا ما يتنا�شب و تطورات الظرف التاريخي املوؤ�ش�ص ملعامل مرجعيتها 
و انتمائها احل�شاري، هذا الت�شور الذهني لأ�شل اأ�شماء الأ�شخا�ص : » رمز 
الكل، املجموع مثلما يتحدث عنه جيدا جاك بارك عندما يتحدث عن الهويات 

اجلماعية و ق�شايا التاريخ. « 1

اإن�شانيات، مطبوعات املركز الوطني  اإىل الرمز، جملة  1. بن رم�شان فريد، من ال�شم 
للبحث يف النرثوبولوجيا الثقافية والجتماعية. وهران، عدد 09، 1999، �ص. 85.
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حتريرية  ثورة  من  باجلزائر  املعا�شرة  الأحداث  توايل  انعك�ص  لقد 
مرحلة  ثم  زراعية،  و  ثقافية  اقت�شادية،  ثورات  اىل   )1962-1954(
التي  و  الرهاب  �شنوات  من  تبعها  ما  و  القت�شادي  و  ال�شيا�شي  النفتاح 
فربزت  لالأ�شماء  العامة  الختيارات  على  املدين،  الوئام  مبرحلة  انتهت 
الأذواق املحافظة و التي متيل وجهة املرجعية الدينية ثم تبعتها الختيارات 
الفرد  وما جنم عنها من حتولت يف ذهنية  الثورة  وفقا ملخلفات  الوطنية 

اجلزائري.
ال�شم ما هو يف احلقيقة اإل �شورة ناطقة، حّية عن الع�شر الذي نعي�ص 
فيه ففي حني حافظ البع�ص على الطقو�ص القدمية لالختيار والتِّي تقت�شي 
من  الكثري  يحمل  باأ�شلوب  لكن  خا�شة،  الزوج  عائلة  لأفراد  اأكرب  تدخال 
املرونة والدميوقراطية، اأدخل البع�ص الآخر عنا�شر تعّدت النطاق ال�شيِّق 
العائلي،  ف�شائها  عن  لالأجانب  حّتى  اأحيانا  لت�شل  الواحدة،  لالأ�شرة 
كالأ�شدقاء واملمر�شات الالئي لحظنا اأنهّن ُي�شهمن ب�شكل كبري يف توجيه 
عملية اختيار الأ�شماء : » من ال�شائع يف جمتمعاتنا اأن ت�شمية املولود عملية 
ويف  اأي�شا،  عليه  املتعارف  من  ولكن  » للكبار «.  فيها  الأولوية  تعطى  مهمة 
قائمة  يف  املولود  ا�شم  اختيار  يتم  املتو�شطية،  املجتمعات  من  اأو�شع  دائرة 
من اأ�شماء الآباء والأجداد اأو ممن تويف من الأقارب والذين يراد الحتفاظ 

بذكراهم. « 1
اأما الإ�شكال الذي يطرح نف�شه يف هذا املقام هو : من له احلق يف الت�شمية ؟ 

اأومن له �شلطة الت�شمية، الأ�شرة ؟ الأب و الأم ؟ اأم �شغوطات املجتمع ؟

1. فاطمة الزهراء ق�شي، الرتكيبـة ال�شكانيـة لق�شنطينـة الأ�شماء والأنـ�شاب هويـة وانتمـاء، 
املركز  الأ�شخا�ص يف اجلزائر. مطبوعات  و  القبائل  الأماكن،  اأ�شماء  الت�شمية،  و  ال�شماء 

الوطني للبحث يف النرثوبولوجيا الثقافية والجتماعية. وهران، 2005، �ص. 10
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1. من صاحب احلق يف التسمية ؟
الن�شياع  التي جتربنا على  و  بها  اإىل العرتاف  التي نطمح  القناعة  اإن 
ملنطقها اأنه من حقوقنا ال�شرعية اأن نحمل عنوانا ميّيزنا عن بقية اأقراننا يف 

املجتمع وذلك باتفاق جميع ال�شرائع ال�شماوية والو�شعية.
» فمن حق الطفل املولود اأن يدعى با�شم وهذا ما جاء يف وثيقة الأمم املتحدة 
حلقوق الطفل « 1. اأكيد اأّن الآباء ي�شميان ابنهما بالتفاق و الرتا�شي رغم : 
» ان املولود يدعى با�شم اأبيه، ولي�ص با�شم اأمه، فيقال خالد هو ابن �شفوان، 
ولي�ص خالد بن زينب والبن يتبع اأباه يف الن�شب، فمن الأجدى اأن تطلق يد 
اأّمه  « 2. وجماع  اأكرث مما يخ�ص  الأمر يخ�شه  مادام  ابنه،  ت�شمية  الأب يف 
الأمر اأن حق الت�شمية يكون لالأب، و كلمته هي النافذة يف مثل هذه احلال.
اإن عملية ا�شطفاء ال�شم تخ�شع ل�شروط كما راأينا و معظم الآباء جندهم 
وهذا  تقاليدنا،  و  ثقافتنا  من  النابعة  الأ�شيلة  الختيارات  على  حري�شني 
يدّل على الوعي الذي ح�شل لدى الآباء فنجدهم يبحثون لأجل ابنهم حّقا 
ا�شما اأ�شيال، جديدا اأو مل ي�شتخدم بالفعل، ولكن الذي ن�شادفه اأحيانا هذا 
الختالف املتنامي لالختيارات الذي ل مينع حركات املو�شة، لأنه ممكن اأن 

يحمل نف�ص الفكرة يف نف�ص اللحظة.

2. كيف خيتار اآلباء اسم طفلهم األول أو البكر ؟
هل نقوم بجهد عندما نبحث و باأكرث اأهمية اأ�شماء لأطفالنا الأوائل ؟

من املمكن اأن تو�شع م�شبقا قائمة من الأ�شماء املوافقة لع�شرها و املو�شومة 
بوقائع و اأحداث معينة.

1. اأحمد هيبي، الت�شمية يف ال�شالم، جملة العربي، الكويت، 1997 العدد 462، �ص. 167.
2. املرجع ال�شابق �ص. 167.
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و الواقع اأننا األفينا بع�ص الآباء يحددون انطالقا من هذه املنا�شبة قائمة 
مطولة من الأ�شماء التي يف�شلونها و التي ل تخ�شع نهائيا لأي تعديل. وبخالف 
هذه النظرة جند من تتحكم يف اختياراتهم اعتبارات خا�شة تنبع من ثقافة 

يعتقد فيها الأب كل اخلري كروؤيته حللم اأو تعلقه ال�شديد بويل �شالح الخ.
الختيارات  يف  تتمثل  الآباء  جل  حتقيقها  اإىل  يطمح  التي  النتيجة  اإن 
املتميزة، الفريدة و الأ�شيلة لالأ�شماء. وينبغي اأن نعرتف بال�شعوبات التي 
لهوؤلء  العامة  الأذواق  تباين  و  تنوع  اأمام  املدنية  احلالة  موظفو  يواجهها 
على  ي�شاعدهم  بدليل  امل�شتقبل  اآباء  تزويد  ظرورّيا  كان  ولذلك  الآباء. 
اإّن الأ�شماء ميدان غريب و عجيب، لكّنه خ�شب، زاخر بالأبعاد  الختيار. 

التاأويلية و الإيحائية.
امل�شتقبل  اأبا يف  �شي�شبح  يكون من  اأن  بالغة يف  اأهمية  ثمة  اأّنه  نرى  اإننا 
احلا�شر  توقعات  و  املا�شي  ا�شطرابات  توارداتو  حول،  مبعلومات  مزودا 
الأخرى  للظواهر  بالن�شبة  احلال  هو  ومثلما  اختيارها.  يريد  التي  لالأ�شماء 
وجدنا الأ�شماء على اختالف منابتها تخ�شع اأي�شا لقانون احلياة، ثم املوت 

ثم البعث من جديد.
ومن عالمات ذلك اأننا وجدنا بع�ص الأ�شماء بلغت اأوجها يف مرحلة تاريخية 
معينة، ثم �شّجلت هبوطا مفاجئا و هذا ما يف�ّشر حلظة موت هذه الن�شبة من 
الأ�شماء لتعود اإىل الظهور بعد ذلك لت�شجل ن�شبا عالية بني خمتلف طبقات 

املجتمع.
الّلحظة  اأحداث  و  وقائع  يعي�ص  و  يواكب  دائما  ال�شم  اأّن  على  يّدل  وهذا 

التاريخية، بل اإّنه عن�شر فاعل وذو بعد اإيجابي بعيد التلم�ص.
وهذه نتيجة وجدنا ما يوؤكدها اأثناء عملية ت�شجيل الأ�شماء لدى م�شالح 
املرتبطة  امليدانية  جولتنا  يف  در�شناها  التي  املناطق  يف  املدنية  احلالة 
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اأن الأ�شماء الدينية  مب�شاريع البحث اخلا�شة بالأ�شماء 1، حيث تو�شلنا اإىل 
بن�شب  و  تراجعت  ال�شبعينات،  �شنوات  يف  حم�شو�شا  ارتفاعا  �شجلت  التي  و 
كبرية خالل �شنوات الثمانينات حيث طبعت هذه املرحلة الأ�شماء اجلمالية 

التي �شاعدت على ظهورها و�شائل الإعالم املختلفة.
الدينية  لالأ�شماء  خاطفة  عودة  �شجل  الت�شعينات  بداية  مع  مبا�شرة 
و بلوغها اأوج املراتب متا�شيا مع احلدث ال�شيا�شي الذي كانت تعي�شه البالد 
و هذا مع ظهور التيار الديني الذي ن�ّشط العودة ال�شريعة لهذه النوعية من 

الأ�شماء.
و نحن نتحدث عن الدليل الذي من �شاأنه اأن ياأخذ باختيارات الآباء اإىل 
الأ�شماء  اإ�شكالية عدم وجود قانون ميلي اختيار  الت�شورات، �شادفتنا  اأبعد 
حيث اإنه : » ل يوجد هناك اأي فر�ص لأمر ديني ميلي اختيار الأ�شماء يف اللغة 

العربية. « 2
اأن ي�شتظهر داخل ن�شه ال�شرعي املواعظ  فقط القراآن الكرمي مدين له 
و كل ما يخ�ص ن�شاطات امل�شلمني من �شالة و زكاة… اإلخ، اأما فيما يتعلق 
باختيارات الأ�شماء فاإنها حرة بعيدة عن كل اإجبار و اإرغام ل�شاين من وجهة 

نظر الإ�شالم.

3. عصر اآلباء و موقع ميالد الطفل
اإن حر�شنا على اإبراز الفاعلية الدللية لال�شم جتعلنا نن�شاق اإىل احلديث 
عن �شن امل�شتهلك الذي يكون غالبا من بني اأول الأ�شياء التي يتم التفكري فيها 

الجتماعية النرثوبولوجيا  يف  البحث  مبركز  معظمها  اجنزنا  التي  البحث   1. م�شاريع 
و الثقافية بوهران.

2. Fatiha, DIB, Les prénoms arabes, 1995 éditions l’Harmattan, Paris p. 12, 13.
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الأ�شماء  به موجة جديدة من  نعني  الذي  و  اإنتاج جديد،  ن�شر  عند حماولة 
خا�شة ما تعلق باأ�شماء املو�شة، » اإذ يف الواقع اإن الآباء احلديثي العهد بالأبوة 
اإىل  ال�شن، يف الجنذاب  اأكرث ح�شا�شية بال مقارنة مع الآباء كبار  جندهم 

الأ�شماء احلديثة اأو تلك التي ب�شدد التاألق « 1.
اإىل  اقتناع  عن  ينـزعون  ال�شن  كبار  الآباء  اأن  توؤكد  اإن  و  هذه  املفارقة 
اختيارين  لنا  تقدم  فاإنها  التاريخية،  و  الدينية  الدللت  ذات  الأ�شماء 
متعار�شني،  وهلة  لأول  يبدوان  كانوا  اإن  و  معينة  مبميزات  مطبوع  كالهما 
هويتنا  من  النابعة  الأ�شيلة  الأذواق  ن�شر  على  العمل  و  الأ�شالة  ميثل  تيار 
ا�شترياد مناذج حديثة  و  التجديد  و  املعا�شرة  اإىل  يدعو  اآخر  و  ثقافتنا،  و 

ت�شع جمال و رقة.
اإىل  الأكرث اجنذابا  �شبابا هم  الأكرث  الآباء  اأن  اإىل  الأمر  اإن مرجع هذا 

اختيار ا�شم املو�شة » و بهذا املعنى جندهم اأكرث قبول ملو�شة الع�شر. « 2
و من هنا برزت اأهمية و�شع دليل يعمل على تو�شيح للخلف م�شرية ال�شم 
يف املا�شي و احلا�شر، و اأكيد اأن هذا املنحنى يقدم لنا كيفيات التعامل مع 
املو�شة، و ل �شك يف اأن الأذواق تختلف و تتباين فمن » الآباء من يريد مالءمتها 
و التكيف معها، و اآخرون يديرون ظهورهم عنها و اآخرون ميتنعون نهائيا عن 
م�شايرتها و ا�شتباقها و يف كل هذا جندهم يحملون البطاقات بني اأيديهم. 
اإّن هذا النت�شار و ال�شرتاك الوا�شع لالأ�شماء بني الّنا�ص يعود بالتحديد اأكرث 
ينتقل عرب  كان  ال�شم  اأّن  وهو  اأبنائهم  ت�شمية  الآباء يف  ينتهجه  �شلوك  اإىل 

1. Philippe BESNARD, Guy DESPLANQUES, 1991, un prénom pour tou-
jours, Editions Balland, p. 48.
« Les jeunes parents sont un peu plus sensible que les parents âges à l'attrait 
des prénoms naissants ou qui montent. ».
2. Philippe BESNARD, Guy DESPLANQUES, op. cit, p. 48.
« En ce sens, ils sont plus réceptifs à la mode du moment. »
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الأجيال اأكرث مّما يتم اختياره وهذا ما يعرف بالأ�شلوب التقليدي الذي عرف 
يف الآونة الأخرية انهياره و زواله و تباينت نتائجه اأكرث بني طبقات املجتمع.

وعملية نقل الأ�شماء دون انتقائها من طرف الآباء اإمنا تدل على اأن هوؤلء 
جمردون متام التجرد من كل املعلومات و يجهلون متاما الآليات التي تتحكم 

يف رغبات الآخرين و يف اختياراتهم اخلا�شة.
اأما الآن و قد تراجعت النماذج التقليدية و عرف موؤ�شرها نتائج �شعيفة، 
فاإنه من املوؤكد اأن الآباء اأ�شبحوا منتبهني جيدا فيما يخ�ص اآليات ا�شطفاء 
الأ�شماء هذا العامل الذي عرف حديثا تطورا عظيما، و ذلك بتنوع الأذواق 

وفقا للم�شتويات و املراكز الجتماعية التي ي�شغلها اأفراد املجتمع.
واعية  دوافعهم  اأ�شبحت  اأين  الآباء،  لدى  ح�شل  الذي  الوعي  هذا  ومع 
اأّن ا�شم الطفل  ان�شغالني متناق�شني.ذلك  و عقالنية حتى و لو كانت حتمل 
الذكر غالبا ما ُيرتجم جانبا هاما من تراث العائلة وجزءا اأ�شا�شيا من ُهويتها 
الجتماعية ؛ اإن ا�شم الطفل ـ امللك الذي يرث اأباه ويخلِّد ا�شمه ون�شبه ؛ فهو 
املُخول الوحيد للحفاظ على الرتاث الرمزي اجلماعي للعائلة البطريقية التي 
يكون » الأب فيها واجلد هو القائد الروحي للجماعة العائلية وينظم فيها اأمور 
ت�شيري الرتاث اجلماعي وله مرتبة خا�شة ت�شمح له باحلفاظ غالبا بوا�شطة 
نظام حمكم على متا�شك اجلماعة املنزلية. « 1 اأ�شبح اليوم من حق الكّل اأن 
ُيديل بدلوه يف م�شاألة الختيار، حيث اأر�شى مبداأ التفاو�ص جذوره عميقا بني 
عليها  ُيخيِّم  نووية  اأ�شحت  البطريقية  فالأ�شرة  الواحدة؛  الأ�شرة  اأفراد  كلِّ 
مع  الزوج  منزلة  ت�شاوي  منها  اعتبارات  لعدة  » ذلك  و  الدميوقراطي  اجلو 
عليه  حت�شلت  الذي  العلمي  الثقايف  امل�شتوى  بف�شل  وذلك  زوجته  منزلة 

ترجمة  احلديثة،  واخل�شائ�ص  التطور  اجلزائرية،  العائلة  م�شطفى،  1. بوتفنو�شنت 
دمري اأحمد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1984، �ص. 37.
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املراأة يف هذه ال�شنوات اإذ ح�شنت كثريا من و�شعيتها الثقافية والجتماعية 
والقت�شادية على الو�شعية التي كانت عليها « 1

اإنه اإذن بني هذا الطموح الوا�شع لالختيارات املتمّيزة و النادرة لالأ�شماء 
اأن يحدثه ا�شطفاء ا�شم �شاذ و غريب. بني هاتني اجلهتني  وبني ما ميكن 
تتحدد امل�شافة بني ما هو م�شرتك وبني ما هو �شاذ، ومن هنا يتم الختيار.

وجند عامل الأ�شماء معنيا بالتطور و التغيري لأن ذلك �شمة كل ظاهرة يف 
الوجود، وفقا للمراحل و الأحداث التاريخية و الجتماعية التي تطراأ على 
اأين عرفت �شجالت احلالت املدنية  به  باأ�ص  فاإّنه ثمة زمن ل  املجتمعات. 
املنت�شرة ارتقاءا يف الذوق حيث حدث تطور عظيم يف الأ�شماء التي يطلقها 
الأهل على اأبنائهم و بناتهم و كاأمّنا » الأ�شماء نف�شها تخ�شع لقانون احلياة 
يف التغيري و التبديل « 2 متا�شيا مع مو�شة الع�شر.ومع وعينا ال�شديد بهيمنة 
اأن نت�شاءل ملاذا تقوم املو�شة باإدارة  هذه الختيارات احلديثة وجب علينا 

الأ�شماء ؟. اختيار 
اأكيد اأّن اتباع عامل املو�شة اأمر مقبول و ُيُتمنى بل ومرغوب فيه يف بعده 
ا�شم  لختيار  العمق  يف  ي�شتخدم  �شخ�شي  كن�شاط  لي�ص  ولكن  احليوي، 

املولود.
ومن املنا�شب اأن نت�شاءل هنا عن الدوافع التي جتعل الآباء مييلون وجهة 

الأذواق احلديثة ؟
اإّنهم يطرحون و ب�شورة عفوية لهذه الفكرة رمية جيدة ي�شعون اأمامهم 
رغباتهم ال�شخ�شية التي اكت�شبوها منذ عهد طويل، عالوة على ذلك واجب 

1. عقون حم�شن، تغيري بناء العائلة اجلزائرية، جملة العلوم الإن�شانية، عدد 17، جامعة 
منتوري، ق�شنطينة، 2002، �ص. 129

2. اأحمد هيبي، الت�شمية يف ال�شالم، جملة العربي، الكويت، 1997 العدد 462، �ص. 164.
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التعامل مع م�شتجدات حميطهم، من ذلك وجدنا الآباء حديثا يحتجون على 
التقاليد الأ�شرية ا�شم لعم قدمي اأو على الدوافع الدينية و حّتى املحلّية. «

ومع هذا الطموح الوا�شع لالآباء يف الختيارات و الأذواق املتمّيزة لالأ�شماء 
وا�شطفاء ا�شم يتما�شى والع�شر، اأمام هذه النـزعة اجلديدة، فاإنه ثمة اأمر 
جدير بالتق�شي و هو ما الذي يدفع ال�شم باأن ي�شبح يف موقع املو�شة ؟ ما 

الذي يدفعه اإىل اأروقة ال�شهرة و يجعل الآباء يقبلون عليه ؟

4. توجيهات املوضة للذوق العام بعيدا عن العادات القديمة :
بالقوة  ات�شمت  والتي  �شعب  اأي  لأ�شالة  املوؤ�ش�شة  العائلية  العادات  اإن 
وال�شالبة يف عهود و اأزمنة معينة حيث طغت الأذواق التقليدية القدمية، هذه 
الأخرية تنازلت ور�شخت اأما الع�شرنة وتوجيهات املو�شة للذوق العام بعيدا 

عن العادات القدمية و عليه اأ�شبح » ذوق اليوم ينظم اختيار الأ�شماء « 1 
و كلما اقرتبنا من الع�شر احلايل، كلما اكت�شفنا اأن املو�شة اأو الع�شرنة 
تفر�ص نف�شها ك�شّيدة مطلقة بتغرياتها و تقلباتها، خملفة يف املركز الثانوي 
و يف و�شعية �شعيفة اأو مبعدة كل العوامل التي كانت قدميا متفوقة و راجحة، 
التي  اأو روحاين.كتلك الختيارات  بلون عاطفي  ات�شفت  التي  العوامل  هاته 
طغت عليها منذ زمن بعيد الدللت الدينية، اأو الت�شمية على �شخ�ص عزيز 

مثل اجلد اأو الأم اأو الأخت.
ملذات  من  ملذة  ال�شم  يجعل  ل  الذي  حزما،  اأكرث  اآخر  �شبب  ثمة  لكن 
الكثري من  اأن  و هو  بامتياز،  املو�شة  نفعيات  بل يجعله من  املو�شة فح�شب، 

�شلوكيات ال�شتهالك تخ�شع على الأقل للمنطق الجتماعي للمو�شة.

1. Albert DAUZET, Les noms de personnes, origines et évolution, 1939, Pa-
ris, Librairie de la Grave, p. 9 « Le goût du jour règle le choix des prénoms. »  
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يف  دائما  تظل  بل  القدم  يعرتيها  اأن  ميكن  ل  التقليدية  الأ�شماء  اإن  ثم 
الذاكرة ال�شعبية، حار�شا اأمينا على معان طاملا �شاركت يف تكوين الذهنية 
الروحية و التاريخية لالأمة و من ثم مل يكن من الواجب و�شفها بالأمناط 

التقليدية.
توؤدي  التي  هي  دائما  فنجدها  الع�شرنة  اأو  املو�شة  لتاأثريات  بالن�شبة 
الأذواق  وجهة  مييلون  و  الأ�شلية  القدمية  اأ�شمائهم  ترك  اإىل  بالكثريين 
ال�شخ�ص  ترتيب  يف  عظيم  دور  لال�شم  اأن  القتناع  كل  مقتنعني  احلديثة 
داخل املجتمع.وكما يالحظ فيليب برنار و غي ديبالنك فان : » البورجوازي 
الأ�شر  اأ�شماء املعمودية عادة هذه الأخرية ما جندها لدى  اأعطى لأطفاله 
البورجوازي يف اختيار الأذواق  اأن الفالح قلد  النبيلة… حتى  ال�شريفة و 
الرفيعة و نخل�ص من هذا اإىل اأّن » الأرياف تتبع العوا�شم والقرى املدن « 1 
عندما  ال�شم  به  نعني  و  اجلديد  الكت�شاف  جند  حينما  ن�شتغرب  ل  اإّننا 
املدن،  كربيات  البداية  يف  اكت�شح  قد  املو�شة  اأ�شماء  قائمة  �شمن  ي�شجل 

ينتهي به املطاف يف القرى و املناطق الريفية.
غري اأن الفارق بني الف�شاءين اأخذ ي�شيق نتيجة و�شائل الإعالم التي دخلت 
كل البيوت مبا فيها املناطق الريفية وقد اأتاح هذا الظرف اجلديد تغيريا يف 
» اأّن  التاأكيد عليه  اأّول ما يجب  و  اأذواق متمّيزة  و  الأ�شماء كا�شترياد مناذج 
التلفزة، الراديو و ال�شحافة العربية �شمحوا و اأجازوا اإمتام قائمة الأ�شماء 
التي  الظروف  و  لالأذواق  اجلديدة  الوجهة  هذه  اأمام  حديثة. « 2  باإبداعات 

1. Philippe BESNARD, Guy DESPLANQUES, op. cit, p. 9
« Le bourgeois donne à ses enfants les noms de baptême en usage dans les 
familles nobles… La province initie la capitale et la compagne la ville.»
2. Fatiha, DIB, op. cit, p.15  
« La télévision la radio et la presse de langue arabe ont permit de compléter 
la liste des prénoms de création récente. »
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تطراأ على املجتمعات من حني لآخر، جند اأنف�شنا ملزمني اأن نكون معا�شرين 
الواجهة. اإىل  القدمية  الأ�شماء  اإرجاع  ينبغي  مما  اأكرث  الأ�شماء  اختيار  يف 
واحلال اإنه يف » جمتمع ميّر باأزمة مثل جمتمعنا ينبغي اأن نعيد التفكري يف 

املعا�شرة بدل ا�شتحداث فرتات مكبوتة من املا�شي. « 1
وفقا  الختيارات  عمق  يف  حا�شل  ال�شريع  التجديد  من  نوع  ثمة  اإنه 
القفزات  بهذه  معنّي  اأّنه  مبا  الأ�شماء  عامل  م�ّشت  التي  اجلارية  للتطورات 
النوعية، وهذا من �شاأنه اأن يق�شي اأو يختزل اإىل الاّل�شيئ الفر�شية املوؤقتة 
العامة  الأذواق  �شرّيت  طاملا  التي  الفكرة  هذه  الدين.  اأو  الأ�شري  للتقليد 
ملختلف ال�شرائح يف زمن معني. و من املفيد اأن نوؤكد ب�شكل اأكرث عمقا و دقة 
اأنه ل يوجد نهائيا ا�شم خالد و اأبدي و اأن حتى ذلك الذي نعتقد اأنه م�شتقر 

من الأ�شماء فانهم قد عرفوا �شابقا ا�شطرابات عظيمة.
و  الأحداث  نتيجة  الأ�شماء  خمتلف  ت�شهدها  التي  القفزات  هذه 
امل�شتجدات الطارئة، فتلك التي ت�شهد اليوم جناحا عظيما و اإقبال منقطع 
بذلك  ي�شجل  و  معينة،  �شنوات  مرور  بعد  �شدى  لها  ي�شمع  ل  قد  النظري 

موؤ�شرها اأدنى درجات النجاح.
ال�شهرة  قمة  يف  فاليوم  ال�شتقرار  يعرف  ل  قد  الأ�شماء  حال  هو  هذا  و 

و غدا يف احل�شي�ص.
و ب�شفة عامة، لي�ص من املرغوب فيه اختيار ا�شم الآن و هو منحط،خا�شة 
اإذا ما اأ�شرف على م�شتوى اأعلى،و هكذا فاإننا ل ن�شتغرب حني جند الآباء 
الأ�شماء  يق�شون  عمومية،  الأكرث  اأو  انت�شارا  اأكرث  ا�شم  بتجنب  من�شغلني 

1. Farid BRNRAMDANE, A propos des noms propres Algériens, le journal El 
Watan, janvier 1999, p.1 « Dans une société en crise comme la notre, il s’agit 
de (ré) inventer une modernité que de réactualiser des tranches du passé 
refoulés. »
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التي هي اليوم يف القمة حيث اأفولها حديث.و اإن كانت هذه امليزة من اأهم 
�شرورة  فكرة  تر�شيخ  اإىل  الو�شائل  ب�شتى  عمدت  التي  و  املو�شة  خملفات 
يف  اآباء  �شيكونون  ممن  اخللف  اإّن  املنت�شرة.  و  العامة  الأ�شماء  جتنب 
اأثناء بحثهم عن ال�شم ل جتدهم يف نف�ص خط النطالق حلظة  امل�شتقبل 
يكونوا يف  باأن  اأكرث من غريهم  املو�شة.بل جندهم من�شغلني  �شباقهم نحو 

قمة ما هو جدير، و ت�شجيل اأ�شالتهم، حتى هويتهم الجتماعية.
غري اأّن » امل�شافة املوجودة بني ما هو م�شرتك و ما هو غريب و �شاذ، التي 

حتدد جمال الأ�شماء املمكنة لي�شت معروفة ب�شورة مماثلة للكل.. « 1
من هنا تبـرز القرابة النتقائية بني ال�شم و املو�شة، هل نتم�شك بالأذواق 

الأ�شيلة اأم جننح وراء الختيارات احلديثة ؟
احلا�شل  التوتر  هذا  من  بالتحديد  تن�شاأ  املو�شة  ظاهرة  اأّن  والواقع 
املو�شة  دائرة  يف  الولوج  لأجل  احلالية،  لالأذواق  المتثالية  و  الأ�شالة  بني 
و  املنت�شر  املنتوج  ذلك  عن  متاما  خمتلفا  اجلديد  املنتوج  يكون  اأن  ينبغي 
الأكرث ا�شتعمال و تداول بني خمتلف الطبقات الجتماعية، وعليه اأن ي�شمح 

ملكت�شبه اأن يتمّيز عن الآخرين.
وب�شورة اأكرث حتديدا عليه اأن ي�شجل م�شافات مع اأولئك الذين يريدون 
اأن يتميزوا عنه لكن يف الوقت نف�شه التاأكيد على ت�شابهه مع اأولئك الذين 
يقا�شمهم  اأّنه  مبا  منه،  القرتاب  يف  يرغبون  اأو  هويتهم  اإثبات  يريدون 

الف�شاء و العادات و التقاليد و الهموم.

1. Philippe BESNARD, Guy DESPLANQUES, op. cit, p. 10 
« L’intervalle entre le commun et l’excentrique, qui circonscrit le champ les 
prénoms possibles n’est pas défini de manière identique pour tous. » 
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به  اأعني  و  عنه  نتحدث  الذي  ذلك  انت�شارا،  و  ذيوعا  الأكرث  ال�شيء  اإنه 
التمييز و املحاكاة، اإنهما الثديان املغذيان للمو�شة.

خـــــاتمة
اإن اأي ا�شم ل يفر�ص اليوم اأو غدا، بل يلزمه وقتا لأجل الظهور، النبعاث، 
النمو و بلوغ النجاح ول يبلغ ال�شم اأوجه �شمن ال�شماء املطروحة اإّل حني 
ت�شبح يف الوقت نف�شه ال�شخ�شية التي حتمله معروفة و م�شهورة، و�شجلت 
اأثرا يجعل من ال�شم ذائع ال�شيت و النت�شار، ومن هنا تاأ�ش�شت و ب�شورة 

عفوية العالقة الوطيدة بني �شخ�ص ما و م�شري ا�شمه.
لكن ثمة عامل اآخر يظهر اأّنه يلعب دور املحّرك يف ن�شر املو�شة، و املتمثل يف 
درجة الألفة مبعنى كرثة العالقات و ال�شالت ما بني الأفراد اأي يف العالقات 

الجتماعية.
اإن حر�شنا على اإبراز الدوافع التي جتعل الأ�شماء احلديثة تنت�شر يوجب 
ت�شكل  التي  الوظائف  و  الطبقات  النت�شار �شمن  تو�شيح هذا  و  تبيان  علينا 

املجتمع يف جمموعه.
فالأكرث نزوحا اإىل ا�شتعمال اأ�شماء املو�شة حاليا هم الفئات الجتماعية 
الأكرث ات�شال بالعامل اخلارجي و بالأخ�ص تلك العائالت التي ت�شاهد كثريا 

القنوات عرب الف�شائيات.
ال�شرائح  الع�شرية بني خمتلف  الأذواق  انت�شار  العموم فيما يخ�ص  على 
امتثالية،  الأكرث  هم  والعمال  الو�شطى  الوظائف  جند  فاإننا  الجتماعية 
�شمّوا.  و  ارتفاعا  الأكرث  نتائجها  املو�شة  اأ�شماء  اأين حققت  بينهم  فيما  اإّنه 
اأن يكون ال�شم عبارة  و من املنطقي يف عمل يخ�ش�ص للتعرف على الهوية 
اأ�شا�شيا يف ق�شية النتماء مبا اأن  عن مدلول �شخ�شي جدا لكنه يلعب دورا 
بني  » ومن  ال�شمية.  بالهوية  الكثريين  عند  حتميا  متر  ذاتها  حد  يف  الهوية 
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الت�شاوؤلت الهامة التي يعاجلها مو�شوع الأ�شماء، اإ�شكالية احلرية، فالأ�شماء 
على الرغم من كونها عادية، معروفة و ماألوفة، و على الرغم من اأن الإن�شان 
يختارها ويح�ص يف هذا الختيار باحلرية املطلقة، غري اأن هذه احلرية مقيدة 
و م�شروطة بقيمة دينية اأو تاريخية )ثورية، وطنية( اأو جمالية وهي م�شمرة 

تفر�ص علينا الختيار يف ف�شاء معني دون اأن ن�شعر بهذا القيد. « 1

املراجع :

أ( ـ يف اللسان العريب :
- اأحمد هيبي، الت�شمية يف ال�شالم، جملة العربي، الكويت، 1997.

الوطني  املركز  مطبوعات  اإن�شانيات،  جملة  الرمز،  اإىل  ال�شم  من  فريد،  رم�شان  - بن 

للبحث يف النرثوبولوجيا الثقافية والجتماعية. وهران، عدد 09، 1999.
- بوتفنو�شنت م�شطفى، العائلة اجلزائرية، التطور واخل�شائ�ص احلديثة «، ترجمة دمري. 

اأحمد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1984.
- دادوة ح�شرية نبية، املرجعيات الدللية لالأ�شماء. درا�شة مقارنة بني منطقتي تليالت و 

الوطني  املركز  املدنية يف اجلزائر. مطبوعات  اأ�شماء. احلالة  و  اأ�شماء  بني ع�شري،. 
للبحث يف النرثوبولوجيا الثقافية و الجتماعية. 2005.

- فاطمة الزهراء ق�شي، الرتكيبـة ال�شكانيـة لق�شنطينة الأ�شماء والأنـ�شاب هويـة وانتماء، 

مطبوعات  اجلزائر.  يف  ال�شخا�ص  و  القبائل  الماكن،  ا�شماء  الت�شمية،  و  ال�شماء 
املركز الوطني للبحث يف النرثوبولوجيا الثقافية والجتماعية. وهران، 2005.

17، جامعة  الإن�شانية، عدد  العلوم  العائلة اجلزائرية، جملة  بناء  تغيري  - عقون حم�شن، 

منتوري، ق�شنطينة، 2002.

1. دادوة ح�شرية نبية، املرجعيات الدللية لالأ�شماء. درا�شة مقارنة بني منطقتي تليالت 
و بني ع�شري، اأ�شماء و اأ�شماء. احلالة املدنية يف اجلزائر. مطبوعات املركز الوطني للبحث 

يف النرثوبولوجيا الثقافية و الجتماعية. 2005، �ص. 60.
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ب( ـ يف اللسان الفرنيس :
- Albert Dauzat, 1939, Les noms de personnes, origines et évolution, Paris, Librai-

rie de la Grave.

- Farid Benramdane, 1999, A propos des noms propres Algériens, le journal 
El Watan, janvier 1999.

- Fatiha Dib, 1995, Les prénoms arabes, éditions l’Harmattan, Paris.

- Philippe Besnard et Guy Desplanques, 1991, un prénom pour toujours, Edi-
tions Balland.
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 االسم يف األسرة اجلزائرية :
الرتاث و احلداثة أي دور ؟

 دراسة وصفية مقارنة ألسماء طلبة قسيم علم االجتماع
جبامعيت سطيف و جباية

حمادوش نوال
أستاذة محاضرة صنف –أ-

بقسم علم االجتماع - سطيف -2

ملخص :
ما دام أن املجتمع اجلزائري يتغري، فالتسمية تتبع بالضرورة هذا التغري و تسايره، و يف ذلك 

ما مؤداه ظهور ما يشبه بالرجوع للماضوية من أجل اإلبداع و التمزي.
هذا االسم الذي سيتم البحث يف ماهيت�ه و دالالته السوسيولوجية و أسرار تبني�ه من طرف 

البعض و ختلي اآلخرين عنه من طرف األولياء، كل ذلك يف منطقتني مختلفتني جغرافيا.

باللغة الفرنسية :
La société algérienne change, le prénom suit. Il s’agit de s’interroger 
sur les raisons de cette mutation, s’interroger sur les facteurs  de cette 
fécondité  au niveau de contenu et comprendre, par la même, le secret 
d’adoption certains prénoms et rejeter d’autres  par les parents algé-
riens dans deux régions différentes ; à savoir la région de Sétif et celle 
de Bejaia.
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 باللغة االجنلزيية :
As the Algerian society is changing so should the names of its citizens. 
This change has an impact on some parents who prefer using ancient 
names to be distinguished and thus more creative.
We are wondering about the reasons, factors as well as the sociologi-
cal sense of those names that the parents either adopt or reject. We 

have taken Setif and Bejaia, two different regions, as a case study.

الكلمات املفتاحية :
االسم ، األسرة اجلزائرية ، املرجعية ، الداللة السوسيولوجية.

باللغة الفرنسية :
Le prénom, la famille algérienne, la signification sociologique, la ré-
férence.

باللغة االجنلزيية :
Name, Algerian family, the sociological significance, reference.

يتم تناول مو�شوع ال�شم باعتباره فرعا يهتم اإما بدرا�شة اأ�شماء الأعالم 
والب�شر، وهو ما ي�شطلح عليه بالـ l’anthroponymie 1، و اإما بدرا�شة اأ�شماء 
la toponymie 2، من طرف عدة مقاربات فردية  بـ  ي�شمى  اأو ما  الأماكن 
خمتلفة : لغوية، �شيميائية، نف�شية، اأنرتوبولوجية اأو �شو�شيولوجية اأو متعددة 

التخ�ش�ص و مركبة.

1. L'anthroponymie, formée de "anthropos" "homme" et de "nymie" "nom", 
fait partie avec la toponymie (de « topos » : lieux) de la science des noms pro-
pres appelée "onomastique", du grec "onoma" qui veut dire "nom propre" : 
"science des noms propres".
2. Est une branche de l'onomastique. Elle se propose de rechercher leur an-
cienneté, leur signification, leur étymologie (leur origine), leur évolution, 
leurs rapports avec la langue parlée actuellement ou avec des langues dispa-
rues et leur impact sur les sociétés.
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و لعل اأهم ما يف هذا النوع من الدرا�شات، اأنها تتو�شل للربهان على اأن 
�شم وجه من اأوجه الوعي بالذات، الذي غالبا ما يحدد ال�شلوكات  الوعي بالإ

ن�شانية، وي�شبط الأفعال وينظمها، بل و يوؤثر يف جل جوانب احلياة. الإ
متاما كما تتو�شل حلقائق ذات فائدة من حيث املعنى الذي يت�شمنه ال�شم 

الثقافية، اجلغرافية والجتماعية. التاريخية،  تاأويالته وتقاطعاته  و 
اأنه يتعر�ص  اأخرى، قد يبدو  واإن كان ال�شم و على غرار ظواهر  وعليه، 
لنف�ص قوانني العر�ص و الطلب املاألوفة و اليومية، و من ثم فهو يخ�شع لنف�ص 

اآليات ال�شتهالك و البحث من اجل الإنتاج.
اإل اأنه يبقى من الظواهر الإن�شية املعربة بامتياز عن ت�شنيفات و انتماءات 
فكرتني،  بني  ل�شراعات  و  بل  زمكانية  جمالت  تيارات،  جلماعات،  دقيقة 

جماعتني،.. باخت�شار لنموذجني اأو اأكرث.
يكتب حممد �شعيد الريحاين اأن ال�شم وعاء حلمولة دللية مكثفة 1 : و يف 
هذا القول ترجمة خل�شوع ال�شم لعدة مكونات اأ�شا�شية : منها ما هو ديني، 

قطري، جهوي، لغوي، جمايل، طبقي و جن�شي.
ذلك ما مفاده اأن ال�شم ل ي�شتغل بطريقة اعتباطية، بل على العك�ص متاما 
وكلما  بالت�شاع  القاعدة  تبداأ  حيث  الهرمي.  التدرج  ملنطق  وفقا  ي�شري  فهو 

ارتفعنا لأعلى بداأت ت�شيق لأن تختزل يف نقطة الهرم.
فعلى امل�شتوى الطبقي مثال، تتمركز الطبقة ال�شائدة يف القاعدة املنتجة 
�شماء اأو متحي القدمي منها، حماولة بذلك التميز  بال�شرورة اجلديد من الأ
عن باقي الطبقات وعن الرائج من الأ�شماء، ثم ي�شيق الهرم نحو الطبقات 

الدنيا مبتعدة اأكرث فاأكرث عن املركز.

1. حممد �شعيد الريحاين : ال�شم املغربي واإرادة التفرد، درا�شة �شيميائية لالإ�شم الفردي، 
مطبعة ال�شليكي اإخوان، طنجة،املغرب،2001، �ص8.
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متاما كما هو يف امل�شتوى املجايل، اأين تتمركز الطبقة املتمدنة يف القاعدة 
رياف حيت تتال�شى  القرية فالأ الهرم نحو �شكان  لي�شيق  املنتجة لالأ�شماء، 
�شماء يف الهام�ص مع مقارنة بالقاعدة العري�شة ؛ و هكذا بالن�شبة لباقي  الأ

امل�شتويات.
وعليه و وفقا لهذا املنطق الهرمي، و بالإ�شقاط التطبيقي :

لن ن�شيف �شيئا جديدا، عندما تتم الإ�شارة اإىل حقيقة مفادها اأنه : ي�شهل 
على اأي جزائري اأن يتوقع عند التعرف حديثا عمن ا�شمه �شيد علي اأو حتى 
�شي اأحمد للذكور مريومة و فاطمة الزهرة لالناث باأنه من العا�شمة، اأو عن 
عمار، العمري و العمرية، ليخمن باأنه من منطقة اله�شاب العليا، بومدين، 

الهواري و الهوارية باأنه من جهة الغرب و هكذا.
اأ�شماء : مثل  اأن  اإذ  املختلفة،  للطبقات الجتماعية  متاما كما هو احلال 
�شكيب و جنيب اأو نايال و �شندرا ل ميكنها نظريا -و ب�شكل ن�شبي- اأن تكون 

يف نف�ص طبقة قا�شي و اجلمعي اأو كلثوم و اأم اخلري..
مُيار�ُص  �شخ�ص  ُكلٌّ  اأّن  جبا�ص  هدى  توؤكد  �شبق،  ما  لكل  تكملة  و  لهذا 
ثقافية،  نف�شية،  تراثية،  عوامل :  لعّدة  وفقا  بذلك  يقوم  اإمنا  الت�شمية،  فعل 
الدليل  املجال  نوع  العوامل  تلك  اإحدى  هيمنة  د  حُتدِّ و�شو�شيو-تاريخية. 
ال�شائد يف نظام الت�شمية؛ وذلك لأّن مرجعية النتقاء ت�شتند اإىل منط العامل 

ه لل�ُشحنة التعبريية ال�شائدة يف الوحدة الت�شموية ذاتها 1. املُوجِّ
ماهية  ب�شهولة  ي�شتنتج  ككل،  اجلزائري  املجتمع  لتاريخ  فالعائد  فعال  و 

1. هدى جبا�ص، » ال�شم : هوية وتراث، مقاربة اأنرثوبولوجية لدللة الأ�شماء يف ق�شنطينة 
 En ligne], 29-30 | 2005, mis en ligne] اإن�شانيات / Insaniyat ،» )2001-1901(
le 21 août 2012, consulté le 30 janvier 2015. URL : http://insaniyat.re-

vues.org/4571
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جمال  يف  و  حمددة  زمنية  حقبة  يف  ال�شم  و�شع  لنتقاء  املف�شلة  املرجعية 
اأن ال�شم اجلزائري ي�شبح جزء من املركب  جغرايف معني. ذلك ما معناه 
مع  يتفاعل  كما  فيهما،  بال�شرورة  يوؤثر  و  يتاأثر  اجلزائري،  التاريخ-ثقايف 

التغريات العامة و يتحول ب�شكل م�شتمر من فعل فردي اإىل اآخر جماعي.
اأ�شماء  مثال،  ال�شتعمار  مرحلة  اأثناء  اجلزائرية  الأ�شماء  كانت  لقد 
اإما  بايحاءات  متوازن  ب�شكل  و  كانت معباأة  واإن  جمزاأرة يف غالبيتها حتى 
اأحمد، حممد  �شيد  م�شتقاته :  بكل  اأحمد  و  ا�شم حممد  دينية : ذلك حال 
ال�شريف، حممد الطاهر، حممد مهدي للعروبيني و حمذ، حمند ال�شريف، 
علي،  �شيد  لإ�شم  ال�شيء  نف�ص  زيغ،  لالما  الطاهر  حمند  اأكلي،  حمند 
امل�شتقة  الأ�شماء  و غريها من  و مرمي  اآمنة، عي�شة،زينب  الزهراء،  فاطمة 

من اأ�شماء اأهل البيت، ال�شحابة و الأنبياء.
ملطي�ص،  ملنور،  م�شعود، حممود، مربوك، عمار،  ا�شم :  معتقدية حال  اأو 
للعروبيني و المازيغ على  اآكلي  اخلامج وبركاهم، ختيمة، حدة، اخلام�شة، 

حد �شواء.
للعروبيني،  نرج�ص  فلة،  وردة، زهرة،  نوارة،  ال�شيد،  كا�شم  اأو طبيعية : 

غيال�ص، خوخة، فروجة، حجيلة، ت�شكورت، الطاو�ص لالأمازيغ.
و لكن مع انق�شاء املرحلة ال�شتعمارية �شرعان ما �شاحب تلك الفرتة من 
ب�شبب  موؤجال  اأمرا  كان  بعدما  الذات  ت�شور  م�شتوى  على  تغريا  ال�شتقالل 

وجود اخلطر اخلارجي امل�شتحوذ على كل الهتمام و الرت�شد.
مرجعيات  لإ�شافة  املجال  ف�شح  من  ا�شتقراوؤه  ميكن  الذي  التغري  هذا 
عربية  اأ�شماء  قبول  و  الحتكاك  جراء  من  مغايرة  دينية  وحتى  بل  ثقافية 
غري جزائرية و م�شيحية غري اإ�شالمية، خ�شو�شا بعد تزايد اأ�شفار الكثري 
تنامي  و  و�شوريا  احلجاز  كم�شر،  بلدان  اإىل  اجلزائريني  العلم  طلبة  من 
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امل�شتقلة  للبالد  امل�شاعدين  التقنيني  و  الفل�شطيني  من  النازحني  ا�شتقبال 
حديثا من عراقيني، لبنانيني واأردننني ؛ ناهيك عن غزو الأفالم ال�شينمائية 
مثل :  اأ�شماء  ح�شور  ال�شبعينات  يف  الإ�شمي  القامو�ص  لي�شجل  امل�شورة،  و 
�شادية،  نبيل، منري  الوهاب، فرا�ص، مراد،  عمر، عالء، عبد احلليم،عبد 
�شامية، �شناء، فاتن، منى، اأماين و تهاين و غريها من الأ�شامي امل�شرقية 

التي ا�شتهر بها املمثلون و املغنون والكتاب و الأدباء.
الأمريكية  الأجنبية :  فالم  الأ مو�شة  و مع  الثمانينيات،  فرتة  يف  و  هذا 
و الفرن�شية عاود الغزو الغربي ظهوره و خ�شو�شا على م�شتوى اأ�شماء مثل : 
�شابني،  نادين،  ليديا،  �شونيا،  �شارة،  �شابرينة،  ليندا،  رميي،  �شامي، 

و غريها.
متاما كما عرفت هذه املرحلة جتاذبات �شيا�شية مهمة منها ما تعلق ما 
عرفه املجتمع اجلزائري من انتفا�شة الربيع الأمازيغي، حيث جاءت كردة 
فعل لعدة م�شايقات لطاملا ذكرت باأنها كانت تتنا�شب مع ال�شيا�شة املنتهجة 
وقتذاك، ك�شدة الزحف ال�شريع للعملية التعريبية التي با�شر تنفيذها الرئي�ص 
الراحل )هواري بومدين(، التي ُيعرتف لها باأنها مل تكن موجهة ملنطقة دون 
اأخرى، بل �شملت كامل الرتاب الوطني ؛ اإل اأن وقعها على الأمازيغ كان قويا 
الالفتات،  كتابة  لغة  توحيد  �شهدوا  حيث  الرمزي،  امل�شتوى  على  عنيفا  و 
بالأمازيغية  املكتوبة  تلك  فكانت  املرورية.  الإ�شارات  و  الإ�شهارية  اللوحات 
عا�شوا  كما  ال�شتبدال،  و  للمحو  طبيعيا  هدفا  بالفرن�شية  املكتوبة  كغريها 
ي�شكنونها  التي  املناطق  بلديات  رف�ص موظفي  اإثر  اإحباطا عاما،  و  ا�شتياءا 

ت�شجيل مواليدهم باأ�شماء اأمازيغية 1.
األقى بظالله  باأنه قد  هذا النوع من املمار�شات، الذي يحكم املتتبعون، 

1. Pour plus de détails voir : Ali GUENOUN : Chronologie du mouvement ber-
bère : un combat et des hommes, édition casbah, Alger, 1999.
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لكل  بالن�شبة  موؤملة  ذكراه  و اأ�شبحت  بغريهم،  الأمازيغ  عالقة  على  بقوة 
و لت�شميته  مروره،  بعد  �شنة  كل  يتذكرونه  فيه  راحوا  ب�شكل  منهم،  واحد 
بالربيع الأمازيغي الأ�شود، متاما كما اأدى بهم لأن ي�شبحوا اأكرث راديكالية 
يف مطالبهم و ت�شوراتهم حول اللغة و الهوية المازيغيتني ؛ و لي�شت عودة 
الت�شمية الأمازيغية بقوة، �شوى واحدة من ال�شلوكات املندرجة �شمن خانة 
اأكرث من  اأ�شماء نهاية الثمانينات و ما بعدها،  الرد الفعل الهوياتي، لنجد 
يوبا،  يوغرطة،  ما�شيل،  ما�شين�شا،  كـ :  البعيد  التاريخ  من  تعود  قبل  ذي 

يو�شيل، رينا�ص، ك�شيلة، كاهنة، ثننة، تيزيري، ديهيا، تال، كنزة 1.
و منها ما تعلق بال�شتفاقة الإ�شالمية، حيث جاءت هي الأخرى يف هذه 
عن  احلديث  اأعاد  من  ظهر  حيث  اجلزائري،  املجتمع  تاريخ  من  املرحلة 
لتاأ�شي�ص  الوحيد  الأول  املنبع  و  املجتمع  يف  احلياة  مركز  باعتباره  الإ�شالم 

الهوية اجلماعية للجزائريني.
ما  و  ال�شوق،  لقت�شاديات  الحتكام  عن  بعيدا  املجتمعي  الطلب  فكان 
حتتمه هذه الأخرية من ال�شلوك العقالين جتاه النوعية و الثمن، و ما اإىل 
اإرهاق  بعدم  املجتمع اجلزائري،  غالبية  قامت  العتبارات.حيث  من  ذلك 
وراء  واجنرت  الختيار،  و  التفكري  جهد  يف  القت�شاد  مبنطق  و  نف�شها 
ر�شميا  ل  و  ر�شميا  تن�شئته  متت  الذي  املعريف  الن�شق  من  الأقرب  امل�شروع 

عليه، ذلك حتى و اإن كان هذا امل�شروع ميتا قبل ولدته 2.
فيه  راأت  اأنها  �شوى  الإ�شالمي،  التيار  وراء  الغالبية  اندفاع  وراء  لي�ص  و 

1. و هي ذاتها اأكرث الأ�شماء تكرارا يف قائمة طلبتي امل�شجلني بق�شم علم الجتماع، بجامعة 
عبد الرحمن مرية - بجاية -، لل�شنوات اجلامعية 2004 و حتى 2007 من مواليد �شنوات 

1984 و حتى 1988.
2. Monique Gadant : « Après octobre 88 : la crise du nationalisme et ses en-
jeux », In Revue de Naqd, N° 02, février / Mai 1992, Alger, p. 71.
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الذي يحيل عن  ال�شيء  ال�شيا�شي احلاكم :  النظام  ف�شاد  لها من  املخل�ص 
للهوية  لها  امل�شرتجع  و  ال�شعب ؛  باقي  و  احلاكمة  النخبة  بني  الهوة  عمق 
من  الكثري  فيها  ل�شور  عر�ص  ذلك  يف  و  للجزائريني،  والوطنية  الثقافية 
احلنني للما�شيوية الدينية يف نقائها الأول مع جتربة املدينة 1. و اأمام هذا 
املعطى �شهدت م�شالح احلالة املدنية �شيال م�شتجدا من الأ�شماء املوازية 
عبد  الرحمن،  عبد  الدين،  جمال  عبيدة،  مثل :  ذلك  و  امل�شروع  لهذا 
�شهيب،  الدين،  �شالح  اهلل،  ن�شر  اإ�شالم،  اأن�ص،  اإ�شحاق،  طه،  البا�شط، 
�شل�شبيل،  اأنفال،  اآية،  مروة، جنى،  �شند�ص،  �شفا،  رحمة،  �شرار،  يا�شني، 

اآلء، �شدرة، ت�شنيم، 2 وغريها.
التحق  فقد  هذا  يومنا  اإىل  و  الت�شعينات  نهاية  من  ابتداءا  و  واأما 
ق�شرا،  اأو  اختيارا  حتاول  التي  و  للت�شمية  املعا�شرة  باملوجة  اجلزائريون 
املحلي  بني  الرتكيب  والع�شرنة،  الأ�شالة  بيت  املزج  احتيارا  اأو  قناعة 
و الوافد و املفاو�شة بني اختيارات فردية و جمعية، خ�شو�شا و اأن املرجعيات 
الثقافية مل تتوقف على مد اأ�شماء ذوات حمولة عربية و دينية فح�شب كما 
الفرن�شية،  لت�شمل  معوملة  لتكون  جتاوزتها  بل  الأوىل،  املراحل  يف  عهدناه 

الرتكية، املك�شيكية، و حتى العربية… الخ.
الت�شموية  و يكفي يف هذا ال�شدد معاينة التطور الذي عرفته اخلارطة 

1. كرمية بن عامر، "الهوية و الدين : التجربة اجلزائرية منوذجا"، يف فعاليات اليوم 
 2003 اأفريل   21 بتاريخ  املنعقد  الهوية"،  عن  البحث  رحلة  و  "اجلزائريون  الدرا�شي 
باملركز اجلامعي م�شطفى ا�شطمبويل، مع�شكر، ق�شم علم الجتماع، ابن خلدون للن�شر، 

2006. �ص 40.

علم  بق�شم  امل�شجلني  طلبتي  قوائم  يف  تكرارها  مالحظة  ميكن  التي  الأ�شماء  هي  2. و 
لل�شنوات  �شطيف،   - حاليا  دباغني  حممد  و  �شابقا،  عبا�ص  فرحات  بجامعة  الجتماع، 

اجلامعية 2008 و حتى يومنا هذا من مواليد �شنوات 1989 و حتى1999.
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حتى  الزمن،  من  قرن  مدى  على  وذوقًا  نطقا 1  تركيبًا،  دللًة،  اجلزائرية 
�شجلت  التي  و  والت�شنيفية  منها  كالدللية  اجلوانب  من  هناك  اأنه  ن�شتنج 
ح�شورها بقوة اأكرث من غريها، ف�شرعية النتماء الديني التي �شّجلها الفعل 
قبيل  من  لأ�شماء  باعتماده  الع�شرين  القرن  بداية  يف  �شريحة  الت�شموي 
�شمنيا  ملُحاكاتها  �شعى  التِّي  نف�شها  هي  ؛  » مرمي «  الرمز» حممد «،  ال�شم 
وبروؤية  ُمَغاير  ورمزي  دليل  مبخزون  لكن  والع�شرين  الواحد  القرن  بداية 
�شرورة :  من  اأكرث  والإبداع  البتكار  هاج�ص  فيها  ل  �شكَّ ة  خا�شّ ت�شنيفية 
نزمي،  احمد  يعقوب،  اأحمد  لمني،  حممد  ر�شيم،  حممد  الرائج :  فاأ�شبح 
ماريا  كاتيا،  �شارة  اآنيا،  مرييام  ليليا،  اآية  للذكور،  مثال  يني�ص  حممود 

لالإناث. �شريفة 
متاما كما حدث لأ�شامي تركية يف الأ�شا�ص مثال و التي قد مت جزاأرتها : 
عبد  اإياد-  الدين،  جمال  كنان  القدو�ص،  عبد  ر�شالن  ح�شني،  �شكندر  كـ 

املجيد، مريال ا�شمهان، �شهيناز، �شانيزو غريها.
لدرجة قد ت�شاءل البع�ص ممن ي�شتغلون يف احلالة املدنية، بل و يبالغون 
اجلديدة،  القدمية  الأ�شماء  بهذه  ي�شمون  الذين  الأولياء  يعتربون  حني 
يف  دينية  حمولة  ذات  اأ�شماء  بني  الرتكيب  حاولوا  اإن  و  كونهم  باملنافقني، 
الأوىل  يهجرون  فاإنهم  وقع خفيف وع�شري،  دنيوية ذات  واأخرى  الأ�شا�ص 
لطاملا  اأنه  حيث  الوافد،  و  املحلي  بني  بالتائهني  و  الثانية ؟ ؟ ؟  حل�شاب 

غلبت الكفة لالأجنبي على ح�شاب الأ�شلي.
و مهما تكن التعاليق و الأحكام القيمية التي ت�شدر عن هوؤلء اأو غريهم، 

1. جتدر ال�شارة اإىل اأن حتى نطق الأ�شامي يف جمتمعنا قد تغري اإذ : ُينطق ريان يف اإحدى 
عائالت اأقاربي مبنطقة بجاية : بـ غيان و �شيدرا بـ �شيدغا و مهدي بـ ميدي، وهكذا. حيث 
اأوربيا يف حد  اإن مل يكن  و  اللكنة الأوربية عند نطق ال�شم، حتى  اإ�شفاء  اأنه يف�شل  يبدو 

ذاته.
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م�شتوى  على  حا�شل  تغري  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكرث  هناك  اأنه  فالأكيد 
الإح�شا�ص لدى الآباء عموما، حيث باتوا ي�شعرون بالتحرر من قيود الت�شمية 
امل�شتندة للمرجعيات التقليدية : كتلك اخلا�شة مبرجعية الغائب و املتويف، 
الذين  اأبنائهم  ت�شميات  ما  و  املاألوف ؛  امل�شرتك  و  اجلماعي  الديني، 
متاحا  يكن  الذي مل  -الأمر  قبل ميالدهم،  ملعرفة جن�شهم حتى  يتو�شلون 
قبال-، و التي اأ�شبحت تخ�شع للتفكري امل�شبق، التفاو�ص بل و التفا�شل، اإل 
ترجمة لإرادة م�شمرة لديهم على تخطي الت�شنيفات الثقافية، اجلغرافية 
اإىل  بها  بالتايل  والتحرر  للمولود  املهدى  ال�شم  خالل  من  الجتماعية  و 

اآفاق الختالف و التميز.
ال�شابقة  درا�شاتي  يف  اإليه  التو�شل  مت  ما  توافق  ال�شتنتاج  هذا  يف  و 
حول الت�شكيل الهوياتي يف املجتمع اجلزائري 1، يف كون اأن ما عا�شه اأفراد 
فعل  كرد  و  بهم  اأدت  والهوية،  الذات  عن  البحث  جولت  من  املجتمع  هذا 
اإ�شالمية، و ل  يخل�شه من حالت التيه، لتبنى هوية خا�شة بهم، لي�شت ل 

هي دميقراطية علمانية.
بني  من  العظم( 2  جالل  )�شادق  و�شف  حد  على  اأ�شبحوا  بذلك  و 
ي�شري  �شيء  اأي  فيه  يوجد  ل  التي  املجتمعات  يعي�شون �شمن  الذين  الأفراد 
وفقا للمبادئ الإ�شالمية اأو يتوافق مو�شوعيا مع ال�شريعة الإ�شالمية ؛ كما 
الفردية  و احلريات  الدميقراطية  اأي �شيء، وفقا لالأ�ش�ص  فيه  ي�شري  اأنه ل 

و اجلماعية، املنف�شلة ب�شكل تام عن الدين.

1. حمادو�ص نوال : ال�شلوك اللغوي و الهوياتي يف املجتمعات املغاربية، دار الأيام للن�شر 
و التوزيع، الأردن، 2014، �ص �ص 1،298.

2. Sadik Djala Al Azm : « Un difficile dialogue de civilisation : sur l’islam et 
la société et l’occident », In Le monde diplomatique, septembre 1999, pp. 16, 
17.
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و عليه، يكفى النظر ملختلف ال�شلوكات التي حتدث يف الواقع اجلزائري 
بل  الأ�شرة،  لقانون  مبقاربته  مثال  عدي 1،  لهواري  فعل  كما  و حتليلها، 
و مليكانزمات الت�شمية و مرجعياتها حتى يتم الربهنة على �شحة ال�شتنتاجات 

ال�شابقة.
الكائنة �شمنه،  املمار�شات الجتماعية  و تغريت جل  املجتمع،  لقد تغري 
بامتياز،  �شو�شيوتربويا  مكونا  اأ�شحى  قد  منها  واحد  باعتباره  و ال�شم 
و ممررا ب�شكل م�شتمر و متوا�شل لقرارات ال�شعور اإىل الال�شعور. ومن ثم 
فهو اأكرث من ذلك فاعل اإيحائي يف �شخ�شية لي�ص البن فح�شب، بل و حتى 
مراحل  يف  به  �شميوا  ملا  النتقام  بدافع  و  الذين  اأوليائه ؟.  �شخ�شيات  يف 
الأخرية  الآونة  يف  راحوا  تقليديتها ؛  و  املرجعية  لأحادية  احتكاما  �شابقة، 
قدمية  م�شتجدة،  اأو  تراثية  �شفتها  كانت  مهما  امل�شادر  كل  ا�شتغالل  اإىل 
اأو جديدة، عربية اأو غربية، اإ�شالمية اأو م�شيحية من اأجل اختيار ما ميكنه 

اأن يرتجم املعنى الذي يريدون اإ�شفاوؤه على ال�شم.
و عليه و كمحاولة للخال�ص اإىل خامتة :

املختلفتني،  اجلغرافيتني  املنطقتني  بني  الفروق  اإظهار  على  الرتكيز  اإن 
املرجعية  �شواد  حيث  من  مت�شابهة  غري  اأ�شماء  ت�شودهما  جمالني  كونهما  و 
اله�شاب  اأن مناطق  اإىل  الأ�شماء، ل يحيل يف م�شمونه  ت�شتوحى منها  التي 
الديني  اإيديولوجية  على  �شوى  ت�شتند  بالذات،  �شطيف  و منطقة  العليا، 
وال�شغرى  عموما،  القبائل  مناطق  اأن  اأو  الت�شمية،  عند  اإق�شائي  و ب�شكل 
قد  ب�شكل  القدمي ؛  احل�شري  الإرث  مبرجعية  اإل  تعرتف  ل  اأخ�ص،  ب�شفة 
ُيفهم فيه اأن ال�شطايفيون اأكرث اإخال�شا للمرجعية الدينية اأكرث من غريهم 

من اجلزائريني،و اأن البجاويون اأكرث رجوعا للوراء ؟

1. Lahouari Addi : Les mutations de la société Algérienne : famille et lieu 
social dans l’Algérie contemporaine, la découverte, Paris, 1999, pp. 74, 78.
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على العك�ص متاما، فيحدث اأن تتواجد مرجعيات موازية يف كلتا املنطقتني 
يف ظل احلفاظ على مبداأ الأف�شلية الغري عفوية، ما دامت تقوم بهند�شتها 

جملة من الظروف و الأحداث.
هذا املبداأ الذي يبدو باأنه ل ينكف يتغذى من حماولت التماهي الهوياتي 
؛ ذلك يف  الذات يف كل منطقة على حدى  للتعبري عن  الأقرب  النموذج  مع 
و اعتدال على حد و�شف حممود قدا�ص 1 لنموذج ل  التو�شل بهدوء  انتظار 
وطني )ni nationaliste( و ل غربي )ni occidental(، يقوم على حقائق 
عا�شها  حالت  و  بها  مر  بظروف  اجلزائري،  باملجتمع  متعلقة  مو�شوعية 

وثقافات تعاطى معها و طموحات �شكلها من خاللها.

1. Mahfoud Keddache : « La guerre d’Algérie au miroir des décolonisations 
françaises », In Actes du colloque international en l’honneur de Charles. Age-
ron, Sorbonne, 2000, édition société française d’histoire d’outre – mer, 2000, 
pp. 677, 683.
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