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ية جملتمع املغرب األوسط بني اهلوية احمللية   الوافدة.  والثقافةالرتكيبة االّسم
  *1قرندع زوليخة 

 ـ عبد احلميد مهري ـ  02جامعة قسنطينة 1
 /اجلزائر  واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

zoulaihka.grendaa@univ-constantine02.dz 
 

 
 2021/ 10/ 29اتريخ القبول:                10/2021/ 23:  االرسال اتريخ 

 ملخصال 
ن فهم احلاضر و التأمل  يف املستقبل ال يكون إال من خالل املعرفة اجليدة للماضي ، ألن ذلك يعكس إ              

ما مدى أصالة الشعوب و عمق جذورها يف التاريخ ، و مبا أن املغرب األوسط شهد العديد من احلضارات املتعاقبة  
ية غنية يف جمملها تعرب عن   اليت أثرت يف مجيع جوانب احلياة خاصة الثقافية منها  ما ساعد عل ى تشكل هوية اّسم

ما مدى عمق ذلك التمازج احلضاري  الذي اختلط و تشابك مع اهلوية األم  لتنتج  تفاعل  حضاري فريد من  
نوعه ، و الفرتة الوسيطة أثرى تلك احلقب التارخيية ألهنا عرفت الفتح اإلسالمي ووفود رسالة ّساوية جديدة مصحوبة  

و عنصر جديد  الذي استطاع أن يتغلغل داخل اجملتمع احمللي  هذا األخري الذي احتضن الدعوة احملمدية    بتيار ثقايف 
ية لألجيال املختلفة   حيث سيطرة األّساء العربية خاصة   و الثقافة الوافدة   ما أذى إىل انطباعها على الرتكيبة االّسم

ابلضرورة طمس أو اختفاء  †ة التسمموية لكن ذلك ال يعين   اليت حتمل يف طياهتا مدلوالت دينية  على أغلب البني
اهلوية األم بل حافظت على وجودها حىت  لو كانت  بشكل حمتشم  ويف بعض األحيان مزجت ابلثقافة الوافدة 

ية غنية يف جمملها متعددة يف معانيها .   لتنتج بنية اّسم
عربية ، الثقافة ، اهلوية ، احمللية ، التأثر ، التبادل ، االندماج ،  األّساء ، الرتكيبة ، اإلسالم ، ال :فتاحيةاملالكلمات 

 املغرب اإلسالمي ، التعايش. 
 

 
  constantine02.dz-oulaihka.grendaa@univzاملؤلف املرسل: قرندع زوليخة االمييل:  *
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   مقدمة 
إنم العجز  الكبري الذي يشهده جمال الدراسات اإلنسانية   و االجتماعية يف تغطية الظواهر التارخيية       

وتفسريها ،خصوصا بعد تطور الفكر التارخيي من الفرتات القدمية إىل يومنا هذا ،  دفع إىل البحث عن  
التخلص من النظرة الكالسيكية    آليات جديدة هتدف إىل تغطية النقص احلاصل يف الدراسات التارخيية و 

القائمة ابألساس على املقاربة الوصفية اليت حصرت األحداث التارخيية يف زاوية معينة و فشلت يف تفسري  
ظواهرها اإلنسانية و االجتماعية ، هذا ما دفع العديد من الباحثني إىل جتديد املقارابت املنهجية يف الدراسات  

ادة اخلربية و اإلجابة على العديد من االستفسارات املطروحة ، و يدخل هذا التارخيية من خالل حتليل امل
يف إطار توظيف مناهج العلوم اإلنسانية و االجتماعية يف حقل الدراسات التارخيية ، وتعد املقارابت اللمسانية  

األ جمال  خاصة  التارخيية  الدراسات  منها  استفادت  اليت  احلديثة  املنهجية  املقارابت  أهم  ونوماستيك  من 
(onomastique)  األنثروبونيمية  ( البشرية  األعالم  أّساء  سواء  األّساء  بداللة  يهتم  الذي 

l’anthroponyme)  (أو املكانية ) الطوبونيميةla toponyme و اهلدف من هذه الدراسة هي ،)
 ا التارخيية. حصر تلمك األّساء يف الزمان و املكان اليت صيغت  فيه و البحث عن مدلوالهتا  و خلفياهت

و إذا خصمصنا  احلديث عن علم األنثروبونيميا ، فإنه منصب على دراسة أّساء األشخاص داخل أي      
جمتمع من اجملتمعات الذي ربطته عالقات ثقافية متعددة اشرتكت فيه عناصر عديدة من لغة و دين واتريخ 

و يعكس اهلوية الرتاكمية للعناصر البشرية    و انتماء قبلي أو جمايل، فتجد اسم الشخص خيتزن خالصة ثقافية
الدراسات جيد جماال خصبا يف الكتب املناقبية اليت حتتوي على عدد هائل من أّساء   النوع من  ،  وهذا 
األشخاص الذي  مت التطرق هلم سواء املرتجم  هلم أو الذين ذكروا بشكل عرضي بني ثنااي النص ما يسمح 

ية تعرب عن الفكر الثقايف و التطور  ابلقيام بعملية إحصائية لكل تم  لك األّساء  اليت حتتوي على تركيبات اّسم
االجتماعي الناتج على العديد من الرتسبات احلضارية اليت ختلق نوع من الرغبة على فهمها و حماولة فك  

فيه ، ما    رموزها و معرفة القوالب اليت صيغت على أساسها يف إطار جماهلا  اجلغرايف و الزمين اليت ظهرت
يسمح بتحيني و جتديد الدراسات املغاربية الوسيطة اليت الزالت تتخبط يف نقائص كبرية مرتبطة جبانب اهلوية  
الثقافية هذا ما خلق نوع من الصراع بني دعاة الرببرية و العروبة ، لكن  هذا النوع من الدراسات يساعد 

ى أي صراع أو إيديولوجيا من اإليديولوجيات ، كما  على الوقوف على احلقيقة التارخيية الصرحية بعيدا عل
أهنا متكن الباحث من استنطاق املادة اخلربية الصامتة اليت جاءت على شكل تركيبات اّسية و ضعت حتت  
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التصنيف و التحليل اليت يتم من خالهلا فصل  خمتلف العناصر التسمموية سواء األّساء الشخصية  لألعالم  
النمسب و األلقاب   الثقافية  أو  التارخيي الذي من خالله شكلت اهلوية  امللحقة هبم ووضعها يف سياقها  

لألعالم البشرية مستفيدين من احلمولة احلضارية اليت شحنت هبا خمتلف األّساء عرب العديد من املراحل  
يف العناصر    التارخيية ، و ال يكون ذلك إالم من خالل تطبيق مبادئ الدراسة األنثروبونيمية عليها و البحث

 املشكلة هلا من : 
Anthroponyme , ethnonyme , hagionyme   ,  martronyme ,  monyme  
partonym   ,  sobriquet . 
و   الدينية  و  الثقافية  إبراز خصوصياهتا  مع  األّساء  هذه  طبيعة  على  الوقوف  ميكن  ذلك  من  انطالقا  و 

إثر االصطد التأثريات اليت تعرضت هلا  العربية   االجتماعية ، و أهم  الثقافة  ام احلاصل بني اهلوية احمللية و 
الفكر   الواقع املعاش و  ية  غنية يف جمملها تعكس  الوافدة  ، ما أدى إىل تشكيل منظومة اّسم اإلسالمية 

 املسيطر آنذاك . 
وانطالقا مما سبق ذكره تتجلى العديد من اإلشكاليات  املرتبطة ابملوضوع ميكن حصرها يف :ـ هل         

ية لسكان املغرب  األوسط حافظت على خصوصيتها احمللية أم أتثرت ابلثقافة العربية الوافدة امل نظومة االّسم
؟ مبعىن آخر هل األّساء الواردة يف كتب املناقب  و الرتاجم ...إخل انبعة من العرف احمللي أم صيغت على  

فدة هل اقتصر على جيل من األجيال أم  القالب التسمموي العريب؟ و إذا افرتضنا وجود أتثر ابلثقافة الوا
ية لألفراد وفق النظرة السائدة ، وهل ميكن احلديث   ية ؟ وما هي تركيبة اهلوية  االّسم غطى كل الرتكيبة االّسم
ية   عن  ألقاب يف تلك الفرتة؟، وهل لعب اجملال اجلغرايف  دورا يف احلفاظ على بعض اخلصوصيات االّسم

 لثقافة األم؟ 
 :   أوالـ بروز الدراسة األنثروبونيمية  يف األحباث املغاربية                

ال ميكن  ألي ابحث علمي أن ينكر أن الباحثني األروبيني  كانوا السباقني للبحث يف موضوع              
ية لألعالم البشرية  اليت كانت تندرج ضمن األحباث املرتبطة ابجلغرافيا التار  خيية  ، ونذكر على  اهلوية االّسم
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ية للعائالت الفرنسية   وعنون حبثه ب : "   ألبار دوزاسبيل املثال الباحث الفرنسي   الذي اهتم برتكيبة االّسم
  ‡"  (1)  األنثروبونيمية الفرنسية ـ أّساء العائالت الفرنسية ـ

مث جاءت نقطة التحول الكربى فيما خيص األّساء العربية مع الدراسة اليت قامت هبا املستشرقة  الفرنسية  
، حيث عاجلت موضوع األّساء العربية انطالقا من كتب  (1)"   "  حصن االسم بعنوان :   جاكلني سوبليه 

حت هذه الدراسة فيما بعد من  أببعادها  االجتماعية و التارخيية مث أصب الرتاجم الوسيطة وحاولت ربطها  
الدراسات املهمة اليت ختدم األنثروبونيميا العربية و مرجعا مهما لكل الدراسات األخرى اليت عاجلت هذا 

مث انتقل هذا النوع من الدراسات إىل الوطن العريب عموما و اجلزائر خصوصا على يد جمموعة  ،  املوضوع  
  زهري خبوشموضوع األّساء عرب العديد من املراحل التارخيية فمثال :    من الباحثني املعاصرين الذين تطرقوا إىل 

قاموا بدراسة حول  األّساء يف الفرتة القدمية ، أما الفرتة الوسيطة فنجد الدراسة  (2)  عبد السالم غجايتو 
، مث جند العديد من الدراسات اليت تطرقت إىل  ( 4)  وحسني بوبيدي(3)   عالوة عمارةمن    §اليت قام هبا كل 

و سعاد بوجلوجية    ( 61و فاطمة الزهراء قشي(5)  هدى جباساألّساء يف الفرتة احلديثة منها : دراسة  
حول الفرتة املعاصرة فهي حمدودة نوعا ما و نذكر منها على سبيل املثال دراسة  =  ، أما الدراسات   (1)

 

J 1   :ـ تعترب دراسة ألبار دوزا من أهم الدراسات اليت تناولت موضوع األنثروبونيمية الفرنسية ومعلوماهتا الكاملة 
Albert dauzat ,traite d’ autonymes  française  ـles noms de familles  de France , 
paris   ,1951. 

 ـ نشرت دراسة جاكلني سوبليه أول مرة يف فرنسا :1
Gocqueline sublet,le voile de nom , essai sur le nom propre arabe , paris ,P U 
F,1991. 

 م ( 2000و نشرت دراسة حول  هذا الكتاب ) فدعق ، ت . 
م ،   2005ـ ـ   عبد السالم غجايت : له مقالة بعنوان : " من دالالت االسم يف االستعمال العرب" ، )غجايت ، ت . 2

 = ( 36ـ  33ص . 
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ما خيص املعاجم  و القواميس  اللغوية اليت قدمت قفزة نوعية يف دراسة األّساء  **، أما  ( 2)  كرمي كحول
إضافة إىل كتابه اآلخر    األمازيغي حملمد شفيق   املعجم العرب احمللية لسكان املغرب اإلسالمي عامة فإننا جند  

حممد  راسة اليت قام هبا  ، إضافة إىل الد  الدارجة املغربية جمال توارد بني األمازيغية و العربية املوسوم ب :  
آخرون يف كتاهبم اجلماعي بعنوان : املصطلحات األمازيغية يف اتريخ     محام و صدقي علي أزايكو و 

 . العرب و حضارته 
  البحث يف ـ      اثنيا ـ  أمناط األّساء العربية املشكلة لرتكيبة االّسية جملتمع املغرب األوسط             

 ـ   مدلوهلا ومعانيها
إن دراسة األّساء يف املغرب األوسط   حتتاج  إىل عدة طرق من أجل فهمها و فك رموزها ،             

ية حسب األجيال املشكلة لكل اسم مث دراسة كل جيل على حدا  وذلك من خالل تفكيك الرتكيبة االّسم
ية احمل لية و أي جيل  ، لتسهل على الباحث و القارئ معرفة أي جيل  من األجيال حافظ على  اهلوية االّسم

ية املعلن عليها بشكل مباشر سواء   كان له أتثر بثقافة الوافدة ،  و ختتلف أمناط األّساء حسب الرتكيبة االّسم
أحادية الرتكيب ) اسم العلم  فقط (  أو ثنائية ) اسم العلم + اسم األبوين ( أو ثالثية ) اسم العلم + اسم 

 
ـ  عالوة عمارة :رئيس فرقة حبث حول : " أّساء و ألقاب األشخاص يف املغرب الوسيط من خالل كتب  3=   **

 الرتاجم". 
هـ ، 4هـ ـ  3ـ  حسني بوبيدي : ـ له مقال بعنوان : " أّساء األعالم و القبائل و األماكن يف اجملاالت الكثامية من القرن  4

 م ( .   2017صوص املصدرية " ، ) بوبيدي ، ت . دراسة يف جذور  التعريب  من خالل الن
ـ هدى جباس : هلا مقال بعنوان : " االسم هوية و تراث ، مقاربة أنثروبونيمية لداللة األّساء يف قسنطينة " ، ) جباس ، 5

 م (   2015ت . 
ب هوية و دالالت " ، ) قشي ، ـ  فاطمة الزهراء قشي :هلا مقال بعنوان: " الرتكيبة السكانية لقسنطينة األّساء و األنسا6

 .(   29ـ 24م ، ص. 2005ت . 
ـ سعاد بو جلوجية :هلا مقال بعنوان: " األّساء و األلقاب يف مدينة قسنطينة هناية العهد العثماين و بداية االحتالل  1

م ، ص..  2017.  الفرنسي بني واقع التسجيل و إشكالية التغيري من خالل عقود الزواج و الطالق " ، ) بوجلوجية ، ت 
 .( 137ـ  130

 .( 771ـ 766م ، ص. 2017كرمي كحول : له مقال بعنوان : " سيميائية األّساء و األلقاب " ،  ) كحول ، ت . -2
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) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث (  األبوين + اسم اجلد الرابع ( أو رابعية  
أو مخاسية ) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث +اجلد 

لثاين  الثاين ( ، أو سداسية ) اسم العلم + اسم األبوين + اسم اجلد الرابع + اسم اجلد الثالث  + اسم اجلد ا 
ية تلحق ابلكنية اليت متثل اجليل السابع ) األبناء(  ، كما   + اسم اجلد األول ( ، و أغلب الرتكيبات االّسم

الزمين  حسب عدد األشخاص    اليت حيملها أي علم من األعالم متفاوتة يف توزيعها  ية  الرتكيبة االّسم أن 
ية فهي متفاوتة فيما بينها فال بعض يقتصر على  ذكر اسم العلم فقط  و بعض  املشكلني لكل تركيبة  اّسم

ية تتجاوز إىل ذكر اجليل اخلامس و السادس و حىت السابع  و الثامن وكل تلك الرتكيبات   الرتكيبات االّسم
 مشكلة من أمناط خمتلفة حسب كل جيل من األجيال ميكن تصنيفها ابلشكل اآليت : 

 ††( 1):  ن القرآن الكرمي (  ) م   اجلاللة أو املضافة إىل لفظ اجلاللة  ـ أّساء 1
    
إن تبين هذه األّساء يف جمال املغرب األوسط عامة مرتبط ابلدرجة األوىل ابلعامل الديين الذي ألقى بضالله   

على املرجعية الفكرية للمجتمع املغاريب  ، فظهرت نوع من األمناط التسمموية املستمدة من أّساء اجلاللة   
سالم ، لذلك يالحظ سيطرت هذه  األّساء  كنوع من االحتضان لثقافة اإلسالمية إلثبات صحة اعتناق  اإل

ية اليت تناقلتها لنا كتب الرتاجم و املناقب املختلفة  اليت تربز سيطرت األّساء   على خمتلف الرتكيبات االّسم
املضافة  إىل لفظ اجلاللة و على رأسها اسم عبد هللا و عبد الرمحن و عبد اخلالق  و عبد احلميد و عبد  

كما أن البعض    (1)(، 2002م،  التميمي ،  ت..1997.....إخ ) التاديل ،  ت .العزيز و عبد السالم  
تسمموا بلفظ اجلاللة دون إضافات مثل اسم مالك ووكيل ، كما أن التسممية ابألّساء املضافة إىل لفظ اجلاللة  

ي األنثوي من خالل تسممية هبة هللا  و زايدة    مل تقتصر على الذكور فقط بل تعدت ذلك إىل احلقل  االّسم
 .(. 59م ، ص. 2009هللا  اعتقادا ابلفال  احلسن و التفاؤل ) الربيعي ، ت .

 
 ( 95 – 25م ، ص . 2003ـ حول األّساء املضافة و املنسوبة ينظر : ) الثعاليب ، ت .ـ  1 ††
ية ألعالم كتاب التشوف ) التاديل ، ت.لإلطالع أكثر حول ذلك ينظر  -1 م ( و كتاب املستفاد 1997الرتكيبات االّسم

 م (2002يف مناقب العباد ) التميمي ، ت 
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   أّساء األنبياء و الرسل من  القرآن الكرمي : ـ 2
ية ملختلف      تشكل يف الغالب حضورا مكثفا  عرب األجيال املختلفة ، و هذا ما يثبت أن املرجعية االّسم

لكرمي بدرجة األوىل وذلك ملا حتمله تملك األّساء من خصوصيات دينية  أعالم  املغرب  األوسط هو القرآن ا
و روحية أثرت يف نفسية اجملتمع الذي أصبح يستمد أّسائه من النص القرآين سواء العربية منها أو األعجمية  

ال و  اليت عرهبا القرآن  ، و عرفت هذه األّساء انتشارا واسعا عرب أزمنة خمتلفة ميثلها كل جيل من األجي
"و معناه يضحك من قوله عز وجل : " وامرأته    يتسحاقوهو اسم عربي  ينطق "  سحاقمثال ذلك : اسم إ

أيضا اسم عربي     وزكرايء ( " ،   71قائمة فضحكت فبشرانها إبسحق ومن وراء  إسحق يعقوب)هود ،  
  يف العربية و معىن  " وهو من أّساء هللا   ذكر  يهوه" مبعىن"  اي " و "زخر" و هو مركب من"   " زخراي ينطق  
أب  " مبعىن "  أقراهاميكتب يف العربية  "    إبراهيم" ، كما أن اسم    " ذاكر للا" أو    " ذكر للا االسم  

"  "   و الشني تقلب سني يف العربية  مأخوذة من اجلدر  شلوموه  " ، أما سليمان فتنطق ابلعربية "  اجلمهور 
" ، واسم حيي يقابله    السالم " أو"    " مساملفمعىن االسم    ، لذلك   السالم" " أو "  السلم  " مبعىن "    شلم

ميسك ابلعقب أو "مبعىن  "    "يعقوق " ، أما اسم يعقوب فينطق    " يهوه منعممبعىن    يوهنا "يف العربية "  
" و معناه "    " يشوعابلعربية    عيسى" ، وجاءت هذه التسممية يف العهد القدمي  ، كما أن اسم    حيل حمل 

" مبعىن  يشمعيل  معرب يف القرآن الكرمي من "    ّساعيل"، كما أننا جند اسم إ  خالص يهوه أو يهوه خالص
ايوسف  " و  منتشل  " و معناه " موشية  ينطق ابلعربية "    موسى" واسم    ّسيع للا  " جلذر العربي "  من 

" ، ووردت التسممية يف سفر التكوين : " وّسته أمه يوسف قائلة : زادين الرب ابنا   " يزيد" و معناه يسف
"   و اسم "  يبكي أو صرخة الويل " وحيمل معىن الذي إيوق ينطق يف العربية "    أيوبآخر " ، أما اسم  

" و    " يوانه ابلعربية    يونس " ، و اسم  ييد "حمبوب أو عزيز " داقمعرب من العربية و حيمل معىن    داوود 
أيضا عريب من   صاحل" و اسم  " شعبو أصله عريب من  شعيب  " ، إضافة إىل اسم احلمامة  حيمل معىن " 

قوم اثمود البائدة  و اّسه مصاغ من العربية األوىل اليت تفرقت إىل الساميات الحقا و يقابلها يف العربية "  
 2009") صايفي ، ت .مبعىن مرتفع جدا أو اجلبلي "    أهارون طق ابلعربية "  فين  هارون ، أما اسم    صاليح" 

م    2006،  عرتوس ، ت .  128  –  127، ص.  2000، مشرقي ، ت.  131ـ    88، ص .2010  /
. ( ، أما ما خيص األّساء احملممدية فقد حظيت مبكانة خاصة يف جمتمع املغرب  170  –  90، ص .  
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صلى هللا عليه و سلم الذي ارتبط الفتح اإلسالمي للمغرب برسالته    األوسط و ذلك راجع ملكانة الرسول
السماوية ، ما ولد نوع من التسابق لتسممي أبّسائه كنوع من التربك هبا ، ودليل آخر على رسوخ الرسالة  
احملمدية يف العقلية املغاربية بصفة عامة اليت أصبحت مرجعا للحقل التسمموي لألعالم.  فسيطرت األّساء  

حملممدية مقارنة مع أّساء األنبياء و الرسل األخرى واضحة  خاصة اسم حممد  وهو اسم مفعول من الفعل  ا
.(و كذلك تسمموا  أبّساء أمحد و محاد ومحدون) أّساء  769م ،  ص .    2018محممد )كحول ،  ت .  

 ت الثقافية  املتبادلة .( عرفت انتشار ا واسعا يف األندلس  مث انتقلت إىل املغرب اإلسالمي نتيجة التأثريا
 :  ـ أّساء آل  البيت 3

ية لسكان املغرب األوسط   ابلعامل الديين الذي كان له دور كبري يف تشكيل خمتلف         أتثرت البنية االّسم
األمناط التسمموية املرتبطة ابلثقافة اإلسالمية اليت تعكس خمتلف  التأثريات الوافدة من املشرق ومنها التأثر  

ه خاصة أّساء ا لبيت  العلوي الذي عرف حضورا أبّساء آل بيت النيب صلى  هللا عليه وسلم مبختلف فروع
مكثفا يف خمتلف األجيال ، و تبين هذه األّساء يوحي بوجود موروث مذهيب أفرز بعض الرواسب الدينية  
اليت  شكلت الذاكرة اجلماعية جملتمع املغرب اإلسالمي  خاصة اسم علي املشتق من العلو وهو ضد السفل  

.( مت أتيت األّساء احلسمنية منها : احلسن ، حسون ، حسن ،  770م ، ص .    2018)كحول ، ت .  
حسان ، إضافة إىل األّساء احلسمينية من احلسني و حسني وكل هذه األّساء تعرب عن األوصاف احلميدة 

ي  835م ، ص .  1991املرتبطة ابحملاسن و كرمي اخللق و اخلصال )الزبري ، ت .   (، كما أن احلقل  االّسم
م  1991ن البيت النبوي كاسم القاسم ـ ابنه ـ  و اسم فاطمة ) من الفعل فطم : الزبري ، ت .تدعم أبّساء م

.( ـ ابنته ـ  وتنطق بلسان  احمللي ـ فاطيمة  أو فاطمة ـ و اسم أمنة ـ أمه صلى هللا عليه و    703، ص .  
 سلم ـ أصبح يتداول أبمينة أو اليامنة ـ  . 

 :  أّساء الصحابة ـ 4
ية املغاربية  كدليل على أتثر اجملتمع بصحابة النيب صلى  شكلت هي        األخرى حضورا يف الرتكيبة االّسم

هللا عليه وسلم و الدور الكبري الذي لعبوه يف تبليغ الرسالة احملممدية ، هذا ما خلق نوع  من حب التسممي 
بكر إضافة إىل األّساء العمرية من    أبّسائهم ألهنا مرتبطة ابهلوية الثقافية  العربية اإلسالمية  خاصة اسم أيب

عمر و عمرو و عمار ، عامر وكل هذه األّساء تدل على التفاؤل ألنه يتم اختيار  األّساء الطيبة املباركة  
م  132م ، ص .    2007اليت تدل على التعمري ألن عمارة البيوت تكون ابملولود اجلديد )بوجلوجية ، ت .  
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ت له بعد التأثريات الناجتة عن التمازج بني الثقافة العربية الوافدة و  . (، كما أن هذا االسم خصوصا حدث
العرف احمللي ألن سكان املغرب  األوسط حافظوا على بعض اخلصوصيات اللسانية  النابعة من  الثقافة  

.( و ذلك من خالل إدخال  24م ، ص .  1999األم   فظهر اسم عمروس و عمروش  )شفيق ، ت .  
ية  تدعمت  ابسم  حفص و عثمان ) اسم يطلق  الواو و الشني عل ى أّساء األعالم ، كما أن املنظومة االّسم

.(وزيد و سعد و بالل ...... إخل )مصدر زاد  77م ، ص .    2018كحول ، ت .  ( ) على احلبارى  
 . (   36ـ  33م ، ص.  2005غجايت ، ت .  ( ) الشيئ يزيد زيدا

 :   ـ  أمناط أخرى 5
ية عربية توحي بشكل  ال ميكن أن نغفل         ية جملتمع املغرب  األوسط تدعمت أبمناط اّسم أن الرتكيبة االّسم

(اليت حتمل يف طياهتا داللة  26كبري  على احتضان الثقافة الوافدة  ومنها : التسممية أبّساء مرتبطة ابلطبيعة )
جتماعية و منها اختيار األّساء اليت  القوة و اجلمال ألنه ال ميكن أبدا جتاهل أثر البيئة يف احلياة الثقافية و اال

حتدد هوية اجلماعة و البيئة اليت ينتمون إليها ومثال ذلك األّساء املرتبطة ابلطيور مثل اسم : عصفور و اسم 
.( ، إضافة إىل األّساء املرتبطة ابلتضاريس  11م ، ص .  1981أوحبيب ت .  )  (سحنون) طائر حديد  

و  الصالبة  على  يدل  الذي  من    كاسم جبل  مستمدة  أغلبها  بصفة  مرتبطة  أّساء  إىل  وتتعدى    ، القوة 
األوصاف احلميدة و الفضائل اليت جاءت يف صيغة الفاعل  سواء مشتقة  من السعادة مثل : سعيد أو من  

. (أو من املنة مثل أّساء ميمونة و ميمون  666السمعد مثل : مسعود و سعدون )بن دريد ، د.ت ، ص .  
محام  )   ( و يف اللهجة احمللية  ينطق أمان  )،  (  47م ، ص .  1999الرازي ، ت .  )  (  انة،  )من إعطاء األم
.(وتتعدى هذه األّساء إىل الصفات اخللقية مثل : األخنس و  40م ، ص .    2004، أزايكو ، ت .  

م .(، إضافة إىل ظهور منط أخرمن التسممي مستمد 162م ، ص .    2006األجدع )الزخمشري ، ت .  
الكرمي مثل أّساء : عمران ، لقمان ، مرمي ، ايسني ، مدين )كل هذه األّساء هي سور من    من القرآن 

القرآن الكرمي : أل عمران ، مرمي ، لقمان ، ايسني ، واسم مدين جاء مذكور يف سورة العنكبوت من اآلية  
اإلصطخري    )   ( واسم مدين اسم قبيلة شعيب عليه السالم اليت كانت تسكن حبر القلزم  )   ( .  36  –  35

م (، كما ظهرت أّساء مرتبطة ابخلالفة مثل : منصور ، انصر ، املعتصم    162م ، ص .  2014، ت .  
 .(. 448ـ    447، ص .  )القلقشندي ، د.ت   (، املعز)هذه األّساء ظهرت يف البداية كألقاب مع العباسيني  
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ية جملتمع  املغرب األوسط  ـ  البحث يف أصوهلا            اثلثاـ التسممية احمللية و حضورها يف البنية االّسم

   و نقاط  أتثرها ابلثقافة الوافدة  ـ
برغم من أن األّساء العربية اإلسالمية طاغية على الرتكيبة االّسية  للمجتمع حسب ما هو متداول يف كتب   

إىل كتب الرتاجم و الفهارس و الطبقات و املشيخات ....إخل  ، إىل أن ذلك مل مينع   املناقب خاصة إضافة
أبدا من حضور العرف احمللي يف النمط التسمموي الذي استمد مقوماته من الثقافة األم و املوروث اللساين  

عنصر املشكل و الرئيسي   للهوية املغاربية  ، و الكتب التارخيية اإلسالمية مبختلف أنواعها مل تنكر أبدا أن ال
)ابن عبد احلكم جملتمع املغرب اإلسالمي  عموما هو العنصر الرببري الذي كان يضم جمموعات قبلية خمتلفة  

 495. ت ، ص .  م ، ابن حزم ، د 191م ، ص .    1991م ، البالذري ، ت .  170.ت ، ص .    ، د
.(  267م ، ص .  2010ت .  ، ابن خلدون ،    24م ، ص .  1983، ابن عذاري املراكشي ، ت .  

أتثرت كل التأثر ابلعنصر العريب الوافد عرب العديد من املراحل التارخيية  و قرون من الزمن ما ّسح بظهور  
حركة تعريب واسعة مست خمتلف جوانب احلياة و تعدت ذلك إىل أّساء األعالم البشرية و اجلغرافية على  

م ،  2012الغالم ، اجلوابن ، ت.  سالم  ، اللغة العربية)حد سواء  مستفيدة من عدة عوامل أمهها : اإل
م ، ص .    19972(، الوفود العربية و تشكل الدويالت املستقلة)بن أيب زرع الفاسي ، ت .  . 90ص.  
،  592م ، ص .    2009.  .( ، حركة التعريب اليت ظهرت مع املرابطني و املوحدين )عياض ، ت    29

القبائل اهلاللية)أطلق عليها البعض مصطلح الكارثة اهلاللية و    (، هجرات34.ت ، ص .    الزركشي ، د
.(، ظهور    36ـ    7م ، ص .    2008عمارة ،  )  ( يلوجية  تاابت الفرنسية و ذلك وفق نظرة إد ابخلصوص الك

م ، رافع ،  338م ، ص .    1938الشبكات التجارية ) لتفصيل يف املوضوع ينظر : ابن حوقل ، ت .  
.  105م ، ص .2012.(، احلج ، الرحالت العلمية )سعيد ، ت .  163ـ    156م ، ص .    2009ت .  

(، كل ذلك ابإلضافة إىل عوامل أخرى ساعد على  ظهور  مزيج من األّساء جملتمع املغرب األوسط   املتأثرة   
م يعرب  ابلثقافة الوافدة كما ذكر سابقا ، لكن ذلك مل يؤذي  ابلضرورة إىل إلغاء املوروث احمللي هنائيا فاالس

عن خصوصية اجملتمع و مقوماته احلضارية املسئولة عن تشكيل الذاكرة اجلماعية اليت تنعكس بدورها على  
 األّساء املختلفة ، و ميكن تقسيم األّساء احمللية اليت انتشرت يف املغرب اإلسالمي إىل :  
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 :    ـ أّساء عربية صيغة و فق اللسان احمللي1
أهنا طوعت على طريقة اللسان احمللي ليسهل نطقها و تداوهلا ومن أمثلة ذلك   أي أن مادهتا عربية إال     

من   و ميموانسن عزيزمن  يَعزان و حيي  من اسم حيياتنو  خلفاملستمد من االسم العريب  خيلوفن : اسم 
)مجيع هذه األّساء احمللية جاءت بصيغة اجلمع من خالل  إضافة النون اليت  تذل على ذلك أخر    ميمون

  ( الكلمة ، أما ما خيص ايء البداية فهي األخر أضيفت ألن األّساء احمللية تبدأ يف ابلساكن  عكس العربية
، سعدي ، ت .    17م ، ص .  1999، شفيق ، ت .    36  –  35م ، ص .  1996شفيق ، ت .  )

فهي األخرى أّساء    اسم تيعزمات و اتميمونت .(، أما ما خيص األّساء املؤنثة مثل  10م ، ص .    2007
عربية صيغت وفق القالب التسمموي احمللي من خالل إضافة التاء يف البداية و اتء التأنيث املفتوحة يف أخر  

 .( . 21م ، ص. 1999)شفيق ، ت . عزيزة و ميمونةاالسم لكل من  اسم 
 :   ـ أّساء حملية  عربت على مستوى النطق أو الكتابة2
هي أّساء مستمدة من الثقافة األم تعرضت إىل نوع من التعريب لكن ذلك مل يفقدها مدلوالهتا اللغوية اليت   

أتكد انتمائها  لثقافة احمللية ، و األمر املميز يف األّساء احمللية أهنا جاءت جامعة لكل العناصر الدينية و  
يعرب عن وعي اجملتمع  و تطوره الفكري و    الروحية و االجتماعية و الطبيعية اليت أنتجت حقل تسمموي

 تفاعله مع حميطه و التطورات اليت طرأت عليه  و ميكن تقسيمها هي األخرى  إىل :  
أ أمغاومثال ذلك اسم    ـ األّساء اليت حتمل مدلوالت دينية و اجتماعية  :   الشيخ مبعىن    مغرر ويقرئ 

وكماك  ) وقاق ( أو  ض إىل التعريب احلريف من  الذي تعر   وجماج أو     واجماجابإلضافة إىل ذلك جند اسم  
) مثال القاضي أبو الفضل عياض عند حديثه عن فقيه املصامدة واجاج بن    الفقيه مبعىن    أَكاك ) أقاق ( 

  ( ) وحول معىن االسم ينظر )، (592م ، ص .   2009عياض ، ت .   )  ( زلو اللمطي رّسه " واكاك "  
( أو الكاف املعقودة  ) هي  g) م استبدال اجليم املعجمة.(حيث يت173م ، ص . 1999شفيق ، ت . 

و    واَجرامالكاف املنقوطة ( حبرف اجليم لتتناسب مع اللسان العريب ، كما أننا جند أّساء أخرى مثل اسم  
.ت ،    محام ، أزايكو ، د )   الزعيم الروحي أو املرابط ابجلني  املعجمة و حيمل معىن     أقَرام أصل صيغته  

حيث مت استبدال الزاي الرببرية املفخمة و املنقوطة حبرف   تزويلعرب من     التصويل.(، و اسم  8ص.  
م ،  1997)التاديل ،   املستقيم و احملاسبو  مبعىن العادلالصاد العريب وهذا االسم حيمل مدلولني األول 
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  . الثاين مبعىن  146ص  .التيز و مفردها    اتزاليتاليت تكتب    الصلوات.(، و  م ،  1996)شفيق، ت 
 (. 683ص.

: و تعرب بصورة مباشرة عن الفكر العامي القائم     ـ  األّساء املرتبطة  ابحلظ و السعد و البخت و االحرتاز
ابألساس على التفاؤل  ، مع وجود بعض األّساء اليت توحي ابنتشار احلسد و الغرية وجتسد ذلك يف : اسم 

اليت تصور أصابع اليد اخلمسة وحتمي من العني) التاديل ، ت .  املستوحي من فكرة القالدة    اتمخيست
اللذان حيمالن مذلول الوقاية و    حريزو حمرز    .( ، ونفس األمر لكل من اسم390م ، ص .    1997

.(، أما األّساء املرتبطة ابحلظ والسعادة 69م ، ص .    1964الصيانة من كل الشرور )بنعبد هللا ، ت .  
)    يرزجان ( ، إضافة إىل    يالرزج ) إيالرزك أو إيالرزق( ،    زرج ) زرك، زرق  فيمكن حصرها يف : اسم

ينور ،  ،    توانرت ( مبعىن السعد ذو السعد و السعود ،  إضافة إىل أّساء أخرى مثل :  إيرزكان ، إيرزقان
 معىن  الدليل و الضياء و صاحب السعد و البخت وكل هذه األّساء حتمل     يلنور ، إياَلنور ، تومرت

 . م(103م ، ص.    1979)جمهول ، ت .
: توحي بتأثر  اجملتمع الوسيط بوسطه الطبيعي الذي استلهم منه    ـ األّساء املستمدة  من عناصر الطبيعة 

"  العديد من األّساء الدالة على اجلمال و القوة سواء التسممي أبّساء احليواانت منها أّساء الطيور مثل اسم  
(" ، إضافة إىل اسم .oussous , n .1976 , p .53) احلمام "   مبعىن "   أتبري " املصاغ من "    وتبري 

.(  ومث تعريبه إىل يشكر   .oussous , n .1976 ,p .8" وهو طائر احلجل " )  " إسكر " أو  " يسكر  
ية مثل اسم "   "     أزنكضد " املستمد من"   مطكو ، وجند حضور ألّساء حيواانت أخرى يف املنظومة االّسم

" وهو الفحل و    إيغمور" أو    " يغمور، إضافة إىل اسم    العجل  مبعىن    وغانأو أ  يوغانوهو الغزال ، واسم  
.(، والتسمي    123،    291م ، ص.    1997يطلق هذا االسم على ذكور احليواانت ) التاديل  ، ت .  

"    أزغارر املصاغ من " ازغاو "  والصخر  " وهو "  تنفيت  ابلعناصر الطبيعية ميتد أيضا إىل كل من أّساء "  
يطلق عليه أيضا اسم  اتونت و    الزيتون)" وهو شجرة   أزموراملستوحي من "   زمور" و اسم   السهلمبعىن 
"  وهو    أسيف" املستمد من اسم "    يالسيف.(، وكذلك اسم "  34م ، ص .2012الربكة ، ت .   ) أزرو

املصاغ    " زيري" ر األّساء تداوال  اسم  .( ومن أكث   47،  38م ، ص .1999") شفيق ، ت .     " النهر
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" فيقال " زيري "  ئزيري  " ويف اللهجة الزانتية  حتذف  مهزة "    اتزيري" أو"    تيزيري" أو "    ئزيريمن "  
 .   (.tibermacine , kojjuf , n .2009 ,p.29")  البدر أو القمر املكتملمبعىن " 

ل  " ،    َومليلاسم "     :  وأكثر األّساء تداوال  أّساء مرتبطة ابأللوان  ـ و جاءت    ماالل" " ، "  مَلول  " ،  مالم
ل  مبعىن    أماَللعلى أوزان خمتلفة  : فعميل ، فًعال  ، فعمول وهي مستمدة  من فعل    األبيضعلى وزن  أفعالا

ؤسقني  أو    ؤسكني " املصاغ من "    " يسكني.( ، إضافة إىل اسم    47م ، ص .    1996)شفيق ، ت .
.(، و تبين أّساء مرتبطة ابأللوان هلا داللتها  االجتماعية    124م ، ص .1999وهو األسود )شفيق ، ت .  

وميكن تفسريها بلون البشرة ، ابإلضافة إىل ذلك يوجد أمناط أخرى لتسمية تثبت احملافظة على املوروث  
ف املعقودة( مبعىن  " امللك "  ) ابلكا  أقليد أو أكليد" الذي جاءمن صيغة " جَلداسن  احمللي مثل اسم " 

(akli hadadou,n 2006 /2007,p .15." إضافة إىل اسم ،)وكادير  " املصاغ من "    وجادير
.( وكلها حتمل يف  23م ، ص .    1996" وحيمل معىن السور املنيع أو احلصن) شفيق ، ت.    أووقادير

 طياهتا  مذلول القوة و الصالبة . 
 

 خامتة  
نثروبونيمية  من الدراسات املهمة جدا يف حقل البحوث اإلنسانية و االجتماعية ألهنا  تعترب الدراسة األ      

تعاجل موضوع  مرتبط ابهلوية الثقافية و االجتماعية و احلضارية ملختلف الشعوب وذلك ابالعتماد على علم  
عرفت تعاقب    اللسانيات الذي قدم  خدمات جليلة ملثل هذه الدراسات ، خصوصا املرتبطة ابلشعوب اليت 

العديد من احلضارات  ما ساهم يف تشكل ذاكرة  مجاعية  غنية يف جمملها ابلعديد من الرواسب املستمدة 
من تلك احلضارات ، واملغرب األوسط عرف تعاقب حضارات خمتلفة أمهها احلضارة العربية اإلسالمية  ،  

ية و هذا ما نستخلصه من كتب  اليت أثرت يف جماالت متعددة ما أذى إىل انطباعها على الرتكيب ة االّسم
الوافدة  ووضعها حمل احرتام ألهنا   الثقافة  املناقب والرتاجم ...إخ ، ألن جمتمع املغرب األوسط احتضن 
مرتبطة ابلرسالة احملمدية و الدين اإلسالمي ، فظهر نوع من التسابق  إىل تبين أّساء جديدة انطبعت على  

ية مشبعة أب ّساء مستمدة يف أغلبها من القرآن الكرمي سواء أّساء مضافة إىل لفظ اجلاللة  كل الرتكيبة االّسم
التغريات  و   أو أّساء األنبياء و الرسل وتعدت ذلك إىل أّساء الصحابة و أّساء أخرى ، و رغم  تلك 
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ية  لكن ذلك مل مينع أبدا من تسجيل حضور الثقافة احمللية    التقلبات عرب قرون من الزمن   يف البنية االّسم
املنبثقة من اهلوية األم  و املشبعة بنوع من االمتداد  الثقايف الضارب جبذوره إىل ما قبل الفتح اإلسالمي  ،  
معلنة على عدم اضمحالهلا الكلي يف الثقافة العربية اإلسالمية  بل عرفت نوع  من التعايش انعكس على  

ية مزجت بني   الثقافة الوافدة واهلوية األم، ابلرغم من ظهور نوع  قالب األّساء اليت ظهرت فيه تركيبات اّسم
 من التعريب اللفظي والكتايب بسبب صعوبة اللهجة احمللية . 

 
Conclusion  
The anthroponomic study is one of the most important fields acting on human 

and social researches regarding its focus on social, cultural and civilizational 

issues of different nations. 

This field of study is based on linguistics that helpes much in dealing with 

researches connected to nations having known a good number of consecutive 

civilizations, and consequently, developed a very reach collective memory. 

Arab Islamic Civilization is one of the most important civilizations known by 

the Central Maghreb, what makes its impact great and remarkable on different 

aspects of the population’s life including proper names adopted in this region 

during several stages of history as mentioned in biographies and books 

enumerating qualities and virtues. 

This can be explained by the hospitality that the coming culture had received 

since it was related to Islam. 

There were a kind of race towards adopting new names inspired from the 

Holly Quran (names of prophets, compound nouns containing “Allah”), as 

well as naming with companions names. But even after ages, the local culture 

flowing from the mother identity that goes back to the pre-Islamic era, kept 

its place in forming proper names in the Central Maghreb announcing a 

partial, but not total, melting in the Arab Islamic Civilization in a kind of 

cultural coexistence in spite of arabization of some difficult local names.  
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 المصادر و المراجع :  
بن أيب زرع الفاسي، علي، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و اتريخ  مدينة فاس  ـ ا1

 .  1ج.،   م1972، تح : عبد الوهاب بن منصور ، دار املنصور لطباعة و الوراقة ، الرابط ، 
هارون ، دار  ـ ابن حزم األندلسي ، أبو حممد علي ، مجهرة أنساب العرب ، تح : حممد بن عبد السالم  2

 .   2املعارف القاهرة ،  د  . ت ، ج.  
 م. 1938ـ  ابن حوقل ، أبو القاسم ،   صورة األرض ، مطبعة بريل لنشر والتوزيع ، ليدن ، 3
م  2010ـ ابن خلدون ،عبد الرمحن ، ديوان العرب ، تح : عادل بن سعد ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  4

 . 6،ج.
لقاسم عبد الرمحن ،  فتوح مصر و املغرب ، تح : عبد املنعم عامر ، قصور الثقافة  ـ ابن عبد احلكم ، أبو ا 5

 للنشر و التوزيع ، القاهرة ، د . ت . 
ـ ابن عذاري املراكشي ، أبو عبد هللا حممد ، البيان املغرب يف أخبار األندلس و املغرب ، تح : ليفى  6 

 . 1م، ج.1983بروفينسال ، دار الثقافة ، بريوت ، 
ـ اإلصطخري ، إبراهيم بن حممد ، املسالك و املمالك ، تقدمي : محاة هللا ولد سامل ، دار الكتب العلمية  7

 م. 2014ع ، بريوت ، للنشر و التوزي
 م  1981مشكاة نور وعلم و حق ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، دمشق ،   ـ أوحبيب ، سعيد ، سحنون8
فتوح البلدان ، تح : رضوان حممد رضوان ، املكتبة العلمية ،    ـ البالذري ، أمحد بن حيي البغدادي  ،  9

 . م 1991بريوت ، 
الطوبونيميا ابلغرب اإلسالمي ـ مقدمات يف الفهم ـ ، كتاب الطوبونيميا  ابلغرب  ،  حممد  ـ بن الربكة ،  10

لشرق لنشر و  اإلسالمي  أو ضبط األعالم اجلغرافية  ـ مقدمات يف الفهم و املنهج و العالئق ، أفريقيا ا 
 م..  2012التوزيع ، املغرب ، 

موسوعة السلطان قابوس ألّساء العرب ـ سجل أّساء العرب ـ ، املطابع العاملية    ،  حممدـ  بن الزبري ،  11
 . 2م ،  ،ج. 1991لنشر و التوزيع ، مسقط ، 

املاليني لنشر و    مجهرة اللغة ، تح : رمزي منري بعلبكي ، دار،  أبو بكر حممد بن احلسن  ـ بن دريد ،  12
   .2م ج. 1988التوزيع ، بريوت ، 
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 . 1،  جملة اللسان  العريب ، ع.  ون وعروبة املغرب ابن خلدم ، 1964،  عبد العزيز   ـ بنعبد هللا ،13
األّساء و األلقاب يف مدينة قسنطينة هناية العهد العثماين و بداية   م ،  2017ـ بو جلوجية  ، سعاد ، 14

ي بني واقع التسجيل و إشكالية التغيري من خالل عقود الزواج و الطالق " ، املعامل ، ع.  االحتالل  الفرنس
20. 
أّساء األعالم و القبائل و األماكن يف اجملاالت الكثامية من القرن    م ،   2017ـ  بوبيدي ، حسني  ، 15
 . 20ع.  هـ ، دراسة يف جذور  التعريب  من خالل النصوص املصدرية  ، املعامل ، 4هـ ـ  3

التشموف إىل رجال التصوف و أخبار أيب العباس السبيت  ،    ،أبو يعقوب يوسف بن حيي    ـ التاديل ،  16
 . تح: أمحد التوفيق ، منشورات كلية اآلداب ، الرابط  

املستفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس و ما يليها من    ،  أبو عبد هللا حممد بن عبد الكرمي  ـ التميمي ،  17
، تح : حممد بن شريفة ، منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، مطبعة طوب بريس ، الرابط ،    البالد

 . م 2002
مثار القلوب يف املضاف و املنسوب    ،  أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إّساعيل النيسابوري  ـ  الثعاليب ،18

 . م  2003لتوزيع ، بريوت ، ، تح : حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية للنشر و ا
احليوان ، تح : عبد السالم هارون ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ،  أبو عثمان عمر بن حبر  ـ  اجلاحظ ،  19

 . 5، د . ت ،  دن ، ط ،ج. 
االسم هوية و تراث ، مقاربة أنثروبونيمية لداللة األّساء يف قسنطينة  ،  م ،  2005ـ جباس، هدى ،  20

 د.ع . اجلزائرية يف األنثروبولوجيا و العلوم االجتماعية ،  منشورات اجمللة 
علي صدقي و آخرين  : املصطلحات األمازيغية يف اتريخ املغرب و حضارته    و آزايكو ،    حممد ـ محام ،  21

 .   1م ، دن.ط، ج. 2004،  مطبعة املعارف اجلديدة ، الرابط ، 
معجم مقاييس اللغة ، تح : إبراهيم مشس الدين ،    ،  أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكرايء  ـ الرازي ،  22

 . 1م ،  ج. 1999دار الكتب العلمية ، بريوت ، 
خلارجي يف العهد املوحدي  العالقات التجارية  بني املغرب األقصى و العامل ا  م ،    2009ـ رافع ، رضا ،  23

 . 2امعة اجلزائر ج،   3ع .   ، جملة دراسات اترخيية ،  
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العوامل و احملددات السيسيوثقافية املرتبطة أبّساء األعالم   ،    م ،    2009،    فضل عبد هللا ـ  الربيعي ،  24
 .   4ثروبولوجيا ،  جامعة عدن ، ع. جملة أن 

اتريخ الدولتني املوحدية و احلفصية ، تح: حممد ماضود ،  ،  أبو عبد هللا حممد بن إبراهيمـ الزركشي ،  25
 . ت. د  كتبة العتيقة للنشر و التوزيع ، تونس ، امل

26  ، الزخمشري  بن عمر  ـ  القاسم حممد  ،  ،  أبو  النشر ، بريوت  الفكر لطباعة و  دار  البالغة ،  أساس 
 . م 2006

،  امللتقى الدويل السابع حول األسلمة و التعريب يف املغرب  ـ سعيد ، حممد ، تعريب النخبة األفريقية  27
م ، منشورات جامعة تونس  2012، أفريل ، 28، 27، 26عهد الوسيط ، املنعقد بتونس و املشرق يف ال
 اإلنسانية و االجتماعية .  ، كلية العلوم

28  ، عثمان   ، ،    ـ سعيدي  ليبيا   ، العربية  اللغة  منشورات جممع   ، األمازيغية  للكلمات  العربية  اجلذور 
 .م2007

وارد بني العربية و األمازيغية ، مطبعة املعارف اجلديدة ، الرابط  الدارجة املغربية جمال ت ،  حممد  ـ  شفيق ،  29
 . م  1999، 

م  1996املعجم العريب األمازيغي،  أكادميية اململكة املغربية لنشر و التوزيع ، الرابط ،  ،  حممد  ـ شفيق ،  30
 . 1، ج.
 ـ  أّساء األنبياء   ترمجة أّساء األعالم  من القرآن الكرميم ،    2010م /    2009ـ صايفي ،  منري ،  31

 أمنوذجا ـ ، مذكرة ماجيستري  يف الرتمجة ، جامعة منتوري ، قسنطينة.  
 . م  2006املعجم الوايف لكلمات القرآن الكرمي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة , ،   حممد  ـ  عرتوس ، 32
اإلسالمي الوسيط  ـ قراءة يف نقاش  اهلجرة اهلاللية و إشكالية احنطاط حضارة املغرب  ،  عالوة  ـ عمارة ،  33

املطبوعات   ، ديوان  اإلسالمي  الغرب  و  للجزائر  الوسيط   التاريخ  ـ ،  ضمن كتاب دراسات يف  اترخيي 
 م. 2008اجلامعية ، اجلزائر ، 

أبو الفضل ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، تح: علي عمر ،  ـ  عياض ،  34
 . 3ج.، م  2009الدينية ، القاهرة ، مكتبة الثقافة 
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من دالالت االسم يف االستعمال العريب القدمي  ، جملة  م ،  ،  2005ـ  غجايت ، عبد السالم ،    35
 .   3الدراسات اللغوية ، ع. 

انتشار اللغة العربية يف الساحل الشرقي اإلفريقي من  ،  حممد حمفوظ  جوابن ،    حسن صاحلـ الغالم ،  36
الثاين إىل الثالث للهجرة  / الثامن إىل اخلامس عشر ميالدي  ، امللتقى الدويل السابع حول األسلمة  القرن 

م  2012أفريل ،     28،    27،  26و التعريب يف املغرب و املشرق يف العهد الوسيط ، املنعقد  بتونس  يف  
 ، منشورات جامعة تونس ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية. 

الرتكيبة السكانية لقسنطينة األّساء و األنساب هوية و دالالت  م ، 2005فاطمة الزهراء ،   ـ قشي ،  37
 .  مركز البحث يف األنثروبولوجية االجتماعية و الثقافية ، وهران  ،  

أمحد بن علي : صبح األعشى ) األعشا( يف صناعة اإلنشاء ، تح : حممد حسن مشس  ـ القلقشندي ،    38
 ت. العلمية ، بريوت ، د. ، دار الكتب الدين  

، جامعة    10، مج .    سيميائية األّساء و األلقاب ، جملة البدر  م ،     2018ـ كحول  ، كرمي  ،    39
 ، د.ع .  اجلزائر  

،    لطلحةـ  40 ـ، جملة  م ،  2000،    حسني     فدعق  قراءة يف كتاب :ـ حصن االسم جلاكلني سوبليه 
 . 49االجتهاد ، ع.

شية  يف أخبار الدولة املراكشية ، تح :  سهيل زكار و عبد القادر بوابية ، دار  احللل املو   ـ جمهول ،  41
 . م  1979الرشاد احلديثة لنشر و التوزيع ، الدار البيضاء ، 

مجان من فضة قاموس أعالم الكتاب املقدس ، مكتبة اإلخوة للنشر و التوزيع ،  ،    مكرم  ـ  مشرقي ،  42
 .  م  2000القاهرة ، 

 سية : المراجع بالفرن
Akli hadadou , -mohamed akli haddadou, 2006 /2007 ,dictionnaire des 

racines berbéres  communes -  suivi d’un index francais – berbére termes 

reléves , haut – commissarait l’amazighite  , tizi – ouzou. 

Fakjihani, tibermacine ,  tmast µ Kojjuf   :  dictionnaire tcawit – taerabt , haut 

commissariat  a lamazighite n  . 2009 . 

Oussous ,Mohamed, lexique animal ( français – amazighe – arabe ) , 

fondation culturelle twalt , série lexiques (1)  ,  n1976, p. 

,1983 . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

52 

 

 Sources  and references  
1- Ibn Abi Zara’ Al-Fassi, Ali, Al-Anees Al-Mutarib, Rawd Al-Qirtas in the 

news of the kings of Maghreb and the history of the city of Fez, edited by: 

Abdel-Wahhab Bin Mansour, Dar Al-Mansour for Printing and Al-Warraqah, 

Rabat, 1972 vol. 

 2. Ibn Hazm Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali, The Arab Ansab Group, 

edited by: Muhammad bin Abd al-Salam Harun, Dar al-Maaref, Cairo, d. T, 

c. 2 . 

 3- Ibn Hawqal, Abu al-Qasim, Image of the Earth, Brill Press for publication 

and distribution, Leiden, 1938.  

 4. Ibn Khaldoun, Abd al-Rahman, Diwan of Lessons, edited by: Adel bin 

Saad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 2010 AD, c.6.  

5 -Ibn Abd al-Hakam, Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Abd al-Hakam, 

Fattouh Egypt and maghreb, Tah Abd al-Moneim Amer, Culture Palaces for 

Publishing and Distribution, Cairo, d. NS . 

 6. Ibn Adhari Al-Marrakchi, Abu Abdullah Muhammad, Al-Bayan Al-

Maghrib in the news of Andalusia and Maghreb, edited by: Levi Provencal, 

House of Culture, Beirut, 1983 AD, vol.1.  

 7 – Estakhri ,Ibrahim ban Mohamed ,al masalik wa mamalik  , submit :hama 

allah salim,for publishing and distribution , Beirut ,2014. 

8 Ouhbib said , sahnoun is a  niche of light and  knowledge and thrut  , house 

of thought , Damascus . 

9 -Baladori , ahmed baghdadi  , fotouh al – boldan , investigation :  radwan 

Mohamed radwan , scientific libray , Beirut , 1991. 

10 - Bin al Baraka , Mohamed , the toponieme in the Islamic west  - 

intreduction of to undustanding east Africa , Maghreb , 2012. 

11 - Bin al zubair , Mohamed , sultan qaboos encyclopediaof arabe names   , 

global names, muscat , 1991. 

12. Bin Duraid, Abu Bakr Muhammad Bin Al-Hassan, Jamhrat Al-Lughah, 

edited by: Ramzi Mounir Baalbaki, Dar Al-Million for Publishing and 

Distribution, Beirut, 1988 AD. 2 .  

13- Benabdallah, Abdel Aziz, 1964 AD, Ibn Khaldun and the Arabism of 

Morocco, Al-Lisan Al-Arabi magazine, p.1. 

 14- Bou Leguija, Souad, 2017, names and surnames in the city of 

Constantine, the end of the Ottoman era and the beginning of the French 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

53 

 

occupation, between the reality of registration and the problem of change 

through marriage and divorce contracts , v .20 

15 – BOUBIDI , HUSSIEN ,2017, The names of the flags, tribes, and places 

in the canonical domains from the 3rd century AH-4th century AH, a study 

of the roots of Arabization through source texts, landmarks, V. 20. 

 16- Al-Tadali, Abu Ya`qub Yusuf bin Yahya, Tashawuf to the men of Sufism 

and the news of Abu  abbas   al – sasabti  edited by M ahmed al – tawfik , 

publication of the faculty of arts ,rabat , 1997 . 

17 -Al tamimi , abu Abdullah Mohamed ben abdukarim , the beneficiary of 

the abbad in the city of fez and beyond from the country , edited by :Mohamed 

ben charifa , publication of the faculty  of artsand humnities , tob press,rabat 

, 2002. 

18 – Al tahlabi ,abu mansour abdu malik bin mohamed ben issmail ,fruits of 

heartsin ,  the added and attributed to :Mohamed abu fadal  Ibrahim , al asriya 

library for publishing  and distribution , beirut , 2003. 

19 –Al – jahiz , abu Othman omar ibn bahr , animals , edited by : abdel salam 

haroun , ibn sina library , cairo , d .t .d, . 

20 – Gabbas , huda , 2005 , ad , name , ldentity and heritage an throponic 

approach to the significance of namesin constantinePublications of the 

Algerian Journal of Anthropology and Social Sciences, Dr.  

21. Hammam, Mohamed and Aziakou, Ali Sedky and others: Amazigh terms 

in the history and civilization ofmaghreb, New Knowledge Press, Rabat, 2004 

AD, Dn.T, c. 1 . 

 22- Al-Razi, Abu Al-Hasan Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Razi, Dictionary 

of Language Standards, edited by: Ibrahim Shams Al-Din, Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyya, Beirut, 1999 AD, c. 1 . 

 23. Rafea, Reda 2009 AD, Trade Relations between the Far Maghreb and the 

Outside World in the Almohad Era, Journal of Historical Studies, . 3, 

University of Algiers 2.  

24- Al-Rubaie, Fadl Abdullah, 2009 AD: Sisi and cultural factors and 

determinants associated with proper names, Anthropology Journal, 

University of Aden, p. 4 . 

 25- Al-Zarkashi, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim, The History of the 

Almohad and Hafsid states, edited by: Muhammad Madoud, the Antique 

Library for Publishing and Distribution, Tunisia, d. NS . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

54 

 

 26- Al-Zamakhshari, Abu Al-Qasim Mohamed ben omar , asasal – balagha 

,dar al – fikr  for printing and publishing ,Beirut , 2006 

27 – said ,Mohamed arabizing the african elite , the seventh  international 

forum on islamisation and arabisation in the Maghreb and the levant  in the 

middleages , heldin tunis ,27 – 28 april , 2021. 

28 – said , othman  ,the Arabic roots of amazighe words , publication of  the 

Arabic language academy , libya , 2007. 

29 –CHafik ,Mohamed, maghrebien dialect , a field of interaction  between 

Arabic andamazigh , new knowledge press, rabat ,1999. 

30- Shafiq, Muhammad, The Amazigh Arabic Dictionary, The Academy of 

the Kingdom of Morocco for Publishing and Distribution, Rabat, 1996 AD, 

vol.1.  

31- Saifi, Mounir, 2009AD / 2010AD, translation of the proper names from 

the Holy Qur’an - the names of the prophets as a model - Master’s note in 

translation, Mentouri University, Constantine. 

 32. Atrous, Mohamed , The Adequate Dictionary of the Words of the Noble 

Qur’an, Al-Adab Library, Cairo, 2006.  

33- Amara,  allaoui, Crescent Migration and the Problem of Decline in the 

Civilization of the Medieval Islamic Maghreb, a reading in a historical 

debate.. within the book Studies in the Medieval History of Algeria and the 

Islamic West, University Publications Office, Algeria, 2008 AD.  

34- Iyadh, Abu al-Fadl, Arranging Perceptions and Approaching Paths to 

Know the Flags of Malik’s Doctrine, ed.: Ali Omar, Religious Culture 

Library, Cairo, 2009 AD, c.3. 

 35 - Ghajati, Abd al-Salam, 2005 AD, From the connotations of the name in 

the ancine Arabic usage journal  of linguistic studies  

36 – Al ghulam , Hassan , joban , salah Mohamed Mahfouz , the spread of the  

Arabic language in the east African coast from the second to the third century 

of hijri , , the seventh  international forum on islamisation and arabisation in 

the Maghreb and the levant  in the middleages , heldin tunis ,27 – 28 april , 

2021. 

37 – kachi , fatim Zahra , 2005 , ad ,the demoghraphics of Constantine ,names 

and genealogy  , identity and connotation , reserche centre in social and 

cultural  anthropology , oran . 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

55 

 

38 – Al – qalqachandi , ahmed bin ali , subh al – acha  in the construction 

industry , edited : Mohamed Hassan chams  al – din , dar al kutub  al illmiya 

, Beirut . 

39 -  kahoul , karim , 2018, a.d , the semiotics of names and titles  al – badr 

magazine , vol .10, university of Algiers  

40- By Talha Fadaq, Hussein, 2000 AD, reading in a book: - Fortress of the 

Name by Jacqueline Sublet - Journal of Ijtihad, 41- Anonymous, Al-Hallal 

Al-Mushafi fi Akhbar Al-Dawla Al-Marrakesh, edited by: Sohail Zakkar and 

Abdelkader Boubayeh, Dar Al-Rashad Modern for Publishing and 

Distribution, Casablanca, 1979.  

42. Mashriqi, Makram, Juman from Silver Dictionary of Bible Flags, Al-

Ikhwa Library for Publishing and Distribution, Cairo 2000 AD.  

 

REFERENCES IN FRENCH 

1 - Akli hadadou, -Mohamed akli haddadou, 2006/2007, dictionnaire des 

racines berberes communes - suivi d'un index francais - berbere termes 

releves, haut - commissarait l'amazighite, tizi-Ouzou.  

2 - Fakjihani, tibermacine, tmast u Kojjuf: dictionnaire tcawit-taerabt, haut 

commissariat a lamazighite n. 2009 . 

3 -  Oussous ,Mohamed, lexique animal ( français – amazighe – arabe ) , 

fondation culturelle twalt , série lexiques (1)  ,  n1976, p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

56 

 

The Proper names Structure of the Central Maghreb Between the 

Local Identity and the Coming up Culture 

Recherche  name : 

Grenda zoulaikha 

Constantine university 02 -  abdul hamid mehri / college of humanities 

and social science /Algeria 

zoulaihka.grendaa@univ-constantine02.dz 

 
Abstract : 
       Understanding the present and meditating on the futur can only achieved 

through a good know ledge  of the past beacause  this reflects the extent of 

the originality of the peoples and the depth  of the rootsin history , sience the 

middle Maghreb witnessed many successive civilization that affected all 

aspects of life expecially culturalones what helped from a rich nominal  

identity in its entirety it the intermediate period  enriched thosehistorical 

periods because it witnessed the Islamic conquest and the delegation of a new 

heavenly message accompnidie by a cultural current and a new element  that 

was able  to penetrate  into the local community the latter , whchich embraced 

the Mohamed cal and incomnig  culture , did not harm its impressions of the 

nominal composition of the different generation , as these names dominated 

especially those that carry religious  connotations but this does not necessarily  

neam   the obliteration or disappearance of the mother identity that preserved 

its existence even  if it was modestly in some sometimes it was mixed with 

theincoming culture to produce a rich nominal structure in its entirety 

multiple in itsmeanings . 
Key words: 

Arab Islamic Civilization, Islamic Maghreb, Central Maghreb, Linguistics, 

Collective memory, Islamic conquest, proper names structure, Coming up 

culture, Local identity, Arabization, books of biographies and qualities, 

Cultural coexistence, Local dialect. 
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