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ة  ون بمثاب ا یك يء م ن ش سانیة ع ة اإلن ارف والمعرف اریخ المع م وت اریخ العل ل ت شف داخ إنني  أحاول الك
أن تاریخ العلم، تاریخ المعارف، : وإن شئت فإن فرضیة العمل ھي، على وجھ العموم، كما یلي . الالوعي

ي ال تحكم ف و الم یس ھ ساني، ل ل اإلن ساني، أن العق وعي اإلن ل، وان ال  یخضع فقط للقانون العام لتقدم العق
ھ . قوانین تاریخھ، بمعنى من المعاني وتحت ما یعرفھ العلم عن نفسھ یرقد شـيء ال یعرفھ؛ ویخضع تاریخ

ي وھذه الق. وصیرورتھ وحلقاتھ وحوادثھ لعدد معین من القوانین والتحدیدات وانین والتحدیدات ھي تلك الت
ي  حاولت الكشف عنھا، لقد حاولت الكشف عن میدان مستقل ذاتیا، قد یكون میدان ال وعي العلم، أو ال وع

.المعرفة، وقد یملك قواعده الخاصة، مثلما یملك ال وعي الفرد البشري، بدوره، قواعده وتحدیداتھ

میشیل فوكو
في حوار مع جون بییر الكباش

La quinzaine Littéraire بمجلة نشر
1968 مارس 1، 46العدد 

)1/1986 عبیت الحكمةمجلة : الترجمة العربیة (
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ل  ة والتحلی ن الدراس صیبھا م ل ن م تن اھرة ل اول رصد ظ ا : ھذا الكتاب یح ر عنوان ذي یعتب صي، ال م الشخ االس
 وھو موضوع ظل طویال في عداد … من حاول العبث بھلوجودنا، نجیب من دعانا بھ ، ونتموقف ممن نسیھ ، ونھاجم

.المھمش

اول  ة التن ارج ھیمن ا، خ ى مغربی ا األول ى كونھ راھن عل ة ن ھذا الكتاب دراسة حول االسم المغربي، وھي دراس
..…القانوني أو المعجمي لھ

سل. ولعل الوعي باإلسم ھو وجھ من أوجھ الوعي بالذات دد ال ذات یح وعي بال ان ال ضبط فإذا ك ساني، وی وك اإلن
 فإن الوعي باإلسم سیكون رافدا من …الفعل وینظمھ، ویؤثر في جمیع جوانب الحیاة الفردیة، ویسمح للذات بتقییم ذاتھا

.روافد الوعي الشامل بالذات

سیة  ة والنف ة واالجتماعی ا الثقافی ة ولبنیاتھ ـذات المغربی  ورصد …إن استكشاف اإلسم المغربي ھو استكشاف لل
.طور ھذه الذات وتحولھالت

بینما . الھدف من ھذه الدراسة ھو دراسة اإلسم الشخصي أو الفردي  باعتباره الجانب المتحول  في اإلسم الكامل
   …یبقى اإلسم العائلي ھو الجانب الثابت والضابط والتصنیفي فیھ

ـربیة   ا المغ ي األنثروبونیمی ول ف ر والمتح د للمتغی ي رص ة ھ ذه الدراس ردي :ھ م الف رر اإلس ة تح د لدرج  رص
…وبحث في طبیعتھ ومـكوناتھ 

تقراء . الطبقي في اإلسم المغربيالبعد لھذا الكتاب ھو الكبیراالكتشافولعل  وھو االكتشاف الذي جاء نتیجة اس
ـبید  ـاء العـ صیاغة أسمـ ة ل دة المنظم د القاع صد رص اء ق د واإلم ماء العبی ن أس رة م ات كبی م المف: عین ولإس زة ع  كمی

.ألسماء العبید

ا  ع مم وألن موضوع ھذا البحث ھو نبش في المھمش والجزئي ، فقد كانت أول وأكبر العراقیل ھي ندرة المراج
.جعلنا نعتمد على مجھوداتنا الشخصیة بالدرجة األولى 

ا ولقد اعتمدنا كثیرا على السجالت الدراسیة لتالمیذ خمس مدارس اشتغلنا فیھا كمدرس خالل  تسع سنوات ووقفن
 على الوقوف 1994كما ساعدتنا تجربتنا في اإلحصاء العام للسكن والسكنى لعام . على مدى نمو المعجم االسمي سنویا 

ذي : على حقیقة المعجم االسمي لألجیال الماضیة  اد ال اء واألحف م األبن ن معج ا ع دة كلی ة بعی أسماء محلیة مائة في المائ
. مع معجم السلف المحليقطیعةیبتعد تدریجیا نحو 

رمین  سیاسیین والمج ین وال اب والممثل یین والكت ن الریاض ة م شارقة والمغارب ماء الم ى أس دنا عل ا اعتم كم
ذیعین  ر …والراقصات والمطربین والم امي أكث ك الخت ون الجنیری الم ،ك رامج واألف امي للب ك الخت ن الجنیری ضال ع  ف

ماء شمولیة ألسماء العاملین في إنتاج العمل  ھ ألس صیة من ماء الشخ ضمنا لألس ر ت المصور من الجنیریك األولي ، وأكث
. الشھرة 

صول  تة ف ى س ة عل اور موزع تة مح ارب س اب یق ذا الكت ة . ھ م الثقافی اد االس درس أبع صل األول، ی ي الف فف
سیة ة والجن ة والجغرافی ریس و. واالجتماعی افتي التك أثیر ثق اول ت اني، فیتن صل الث ي الف ا ف مأم ى اإلس ر عل ي . التغیی وف
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دحا وددا وق ماء ت صغیر األس الیب ت ة وأس ول . الفصل الثالث، یحلل وظیف را ح ؤاال كبی رح س ع، یط صل الراب ي الف م ف ث
روف . احتمال وجود عالقة تربط اإلسم بالشخصیة وفي الفصل الخامس، یقارب التسمیة بالصفات اإللھیة ویبحث في ظ

وعین . لصفاتوفلسفة االختصار االسمي ألسماء ا ى ن ب إل ك اللق ر یفك صل األخی م : وفي الف ي ث ب ذات ري ولق ب غی لق
. یمیط اللثام عن الخلفیة التي تحركھما

محمد سعید الریحاني
2001 ماي 20: القصر الكبیر 
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L’onomastique رع م وتتف م العل ة االس ي دراس ىھ رعین  إل ماء  l’anthroponymie ف ة  أس ي دراس  وھ
 .األمكنة و ھي دراسة  أسماء    La toponymieالبشر و 

ماء  ة أس تم بدراس ي یھ رع معرف ا ف خاصاألنثرویونیمی ث األش ات الباح سب مرجعی ف ح ر تختل ا  نظ ن زوای  م
شاربھ  ة : وم یتناول دارس ي س ث الفلك میةفالباح ور االس ن منظ ور Numérologique م ن منظ انون م ل الق  ، ورج

وقي انوني أو حق ور  ، و ق ن منظ نفس م ك ال ي عل ث ف سيالباح ور نف ن منظ دیموغرافیا م ي ال ث ف صائي ، والباح إح
...سوسیولوجي،والباحث في السوسیواوجیا من منظور 

ك    ولعل أكتر البحوث األنثروبونیمیة حضورا على رفوف المكتبات العربیة عموما و المغربیة خصوصا ھي  تل
مع غیاب  L’approche juridique et L’approche étymologiqqueالقانونیة والمعجمیةتتوخى المقاربتین 

 ....واإلحصائیةالسمیائیة  واضح لباقي المقاربات بما فیھا  المقاربات 

:في الحاجة الى دراسات إسمیة 

سمیة .الحاجة الى دراسات  أنثروبونیمیة ھي ضرورة ملحة  نحن نتحدث عن الموضوعیة ، عن الشفافیة ، عن ت
ا ا ي حیاتن م ف ة االس ي بأھمی دینا وع یس ل الي ل ألشیاء بمسمیاتھا ومع ذلك لیست لدینا دراسات حول ھذه المسمیات وبالت

وال  لع وأم ات وس ات ومنتوج الیومیة والمھنیة والثقافیة فنحن نستھلك األسماء كما نستھلك ونتداول ما حوالینا من خطاب
رى ونحن في  حاجة لدراسات جادة تسائل التفا.... ضایا الكب ن الق . صیل الصغیرة التي كبرنا داخلھا لنعبر من خاللھا ع

د  وعھا یمت ل وموض سؤال والتحلی ا ال دة منھجھ ة جدی نحن في أمس الحاجة الى دراسات ترسخ تقالید معرفیة دیموقراطی
اتجاه إعادة : ذا االتجاهلذلك  فالدراسات االسمیة قد تشكل خطوة  في ھ... من الیومي المألوف وینتھي بالطابو والممنوع 

.قراءة  الموروث الثقافي المغربي 

:االشكالیة المركزیة التي یتمحور حولھا الكتاب 

م"  رداالس ي وإرادة التف الل  "  المغرب ن خ ذاتھا ، م ا ب ي عالقتھ ة ف ذات المغربی ة ال اول مقارب اب یح مكت االس
ن الفردي ، وفي عالقتھا باآلخر، من خالل   تشریح خلفیات  وف م ن الخ اللقب ، لیخلص الى أن اللقب  یستمد وجوده م

ل . اآلخر المختلف بینما یستمد االسم الفردي مبرر وجوده من حب الذات وحب الحیاة  ا متفائ ردي دائم ولذلك فاالسم الف
اء .... ویتطور ویتغیر افي وا: وھو في كل ذلك یعكس إرادة مضمرة لدى اآلب صنیف الثق ن الت رر م ي إرادة التح لجغراف

ة . واالجتماعي داخل اإلسم ، الى آفاق أكثر رحابة ،آفاق االختالف   والتفرد  مباختصار ، الكتاب یتعرص لمحاول االس
ن  ا م ر انفالت ة وأكث ر  تعددی ررا، أكث ر تح ة أكث ى مرحل صنیف ال ضبط والت ا ال المغربي االنتقال من مرحلة یغلب علیھ

…ة مغربیة في طور التحولالكتاب یتعرص بالدرس لھوی... التصنیف 
اب ھ الكت د ؟" : ثمة سؤال وجودي یطرح اذا نری ن؟ وم ن نح ة " م ر والثقاف شغل الفك ة ی ول الھوی سؤال ح ذا ال ھ

ربیتین  ي .…المغ ة ف افظفالھوی ر المح ابق الفك ستدرجھ للتط ھ وی ھ حیات دد ل ساني ، یح ود االن ابق للوج ي س ان  قبل  كی
ة والتر طة الثقاف ا بواس د معھ ة والتوح ي …بی ا ف دیثيأم ر التح ابقة   الفك ات س ع معطی سجام م عیا لالن ست س ة لی  فالھوی

ة . للوجود ، بل ھي ما نصنعھ من انفسنا ولذلك یمكننا خلق ھویات متعددة لذواتنا  ي دراس ا ھ ت نیتن د كان ن ،  فق أما نح
ا .. غالھ ،  عالقتھ  باآلخرطرق اشت: وظائفھ : مكوناتھ :  الفردي المغربي االسمالھویة المغربیة عبر دراسة  ولقد انطلقن

...من التسلیم بوجود ھویة مغربیة  لنثبت  بأنھا ھویة تتحول

: العائلي االسم الفردي دون االسمالبحث عن 
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ر من ھو و)(le prénom الفردياالسم:  المدني من شقین االسمیتكون  مالجانب المتحول والمتغی ل االس  الكام
الجانب الثاني من . ، وھو الجانب الثابت ذو ھاجس ضبط االنتماء الثقافي والجغرافي وغیره (le nom) العائلياالسمثم 

صنیف )  العائلي االسمأي (  المدني االسم ضبط والت سألة ال ر بم تم أكث ادام یھ از م ب إداري بامتی و جان ضع . ھ و یخ فھ
یا تحث اشراف وزارة الداخلیة التى تصدر الدوریات اء العائلیة محلیا ومركزاالسملتأطیر ومراقبة لجان  مكلفة بدراسة 

وائح  شر ل ة ، ون ماء عائلی تبدال أس ار أو اس ساطیر الختی داد م ة ، إع ة األسماء العائلی ي كتاب ري ف شأن التح والمناشر ب
ط .االسماء العائلیة  في الجریدة الرسمیة  ملكن ھاجس الضبط ھذا ، في الحقیقة، لم یشمل فق ل اماالس ائلي ب ضا  الع د ای ت

... الفردي من خالل تحدید الئحة لألسماء  المسموح بھا االسملیشمل 
ن  ھ م ن  موقف شف ع ة وك ھ الخالق دراستنا لإلسم الفردي المغربي نابعة من إیماننا بقدسیة المفرد ونبش في طاقت

.المجتمع والوجود 

 : وعاء لحمولة داللیة مكثفةاالسم

یة  یخضع االسم الفردي لسبع مكونات  ي : أساس الي والطبق وي والمج وي واللغ دیني والقطري والجھ ون ال المك
میة ... الجنسي  ة أو الرس ة أو العدائی ة  الحمیمی لكن التواصل الیومي یعید النقش على حموالت االسم الداللیة وفقا للعالق

....سیدي الحاج موالي الشریف ،السید الرئیس : الواضحة 
محمد الغرباوي السي : إلى الرسمیة الدنیا 
السي الغرباوي/ السي محمد: إلى صیغة الزمالة 

.محمد : إلى  الصیغة الشخصیة 
.سیمو :إلى الصیغة الحمیمیة التدللیة 

.امحیمیدة : إلى الصیغة القدحیة
إلى اللقب إلبعاده

شون اجذھك ستقي المھم ا ی ادي ، بینم لم التن ى س ن أعل ن ا، فالعالقات اإلداریة تنھل معجمھا م م م ا معجمھ تماعی
)...ألقاب وأقداح (أسفل سلم التنادي 

*الدوائر المتسعة *حركیة األسماء بالمغرب ومنطق  
ى " الدوائر المتسعة"یشتغل االسم الفردي المغربي وفقا  لمنطق  صى عل على الطریقة التي یرسم بھا سقوط الح

ى  ى تتالش سع حت ر تت ق   .  الماء دوائ سعة" ومنط دوائر المت ستویات " ال الت م ى ث شتغل عل ذا ی ي ، : ھ ستوى طبق م
.مستوى مجالي ومستوى حضاري 

ي روح  ، الطبقة السائدة المستوى الطبقيفعلى  صالحھا وھ ى م اظ عل ى الحف صة عل ة حری ة اجتماعی ى طبق تبق
ی". أسماء محافظة"المحافظة الجلیة في حرصھا على تسمیة منتسبیھا  اء أما الطبقة الوسطى، طبقة المتطلع ى االرتق ن إل

ر  دلك تعتب ي ب صوصا وھ مي خ ر االس ا والتغیی زي عموم ر الرم امو التغیی ي دین ى ھ االجتماعي وتحسین موقعھا، فتبق
...، ثم تتسع الدوائر نحو  الطبقات  الدنیا ھي التي تنتج الجدید من األسماءمركز الدوائر ف

دفعھا إل:  المتسعة ، فتبقى المدینة ھي مركز الدوائرالمستوى المجاليأما على  ماء وت ة ى تنتج األس رة القری دائ
.ثم إلى دائرة األریاف حیت تتالشى األسماء في الھامش مع الدوائر المتسعة

ضاريالمستوى الثالث،  أما على ستوى الح ي )( invadingcivilisationضارة الفاتحة ـ،  فالحالم ى ھ تبق
صدرھ ماء وت ات واألس تج الثقاف دوائر تن ز ال امشمرك ى الھ ة : ا إل ة والعربی ة والرومانی ضارة الیونانی ت الح ا فعل كم

ستان ، . اآلنواألمریكیةوالعثمانیة ،  المیة ،  كأفغان دان إس ي بل سم هللا"  فمن األسماء العربیة التي توجد ف م " ب و اس وھ
ـ سبة ل شيء بالن س ال دة "ذكر لكنھ لم یعد لھ وجود  في المركز العربي ، نف م ع" زبی و اس ن وھ ھر م شرقي  وأش ي م رب

شكل  حت ت شرقي وأض م الم ن المعج دثرت م ا ان ي لكنھ ة العباس ید الخلیف ارون الرش ة ھ ي زوج سمیة ھ ذه الت ل ھ حم
ي " الجیاللي"و" البتول" خصوصیة اسمیة مغربیة ونفس الشيء بالنسبة ل ة والت ة المغربی ماء المحلی ن األس وغیرھم م

… العربيكانت في زمن ما في مركز الدوائر بالمشرق

:رصد الوھي الثقافي وغیره لمجموعة لغویة من خالل أسمائھا
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صادي  سیاسي واالقت اعي وال افي واالجتم وعي الثق ور ال د تط صد رص ة تتق ات األنثروبونیمی د أن الدراس أعتق
ة أو . االسملمجموعة لغویة معینة من خالل دراسة  الل مرحل ة خ ل كما تسمح بتتبع طموح ھذه المجموعة اللغوی  مراح

.محددة من حیاتھا 
ا االسم ؤثر فیھ ا  وی أثر بھ ة ، یت ة المغربی ن الثقاف زء م ذل الفردي المغربي ھو ج و ل والت كوھ ع التح ل م  یتفاع

ا  ردي  موقف صبح الموقف الف العامة للمجتمع المغربي ویسجل مواقف فردیة اتجاھھا في البدایة قبل أن تنتشر الموجة فی
وذج م ن جماعیا بفعل شیوع نم ماءوحد م ي : األس ردي المغرب م الف ال، فاالس بیل المث ى س ان ،ن عل تعمار ك ان االس  إب

محلیا مائة في المائة  إلى أن صاحب االستقالل السیاسي للمغرب انفتاح على الذات بعدما كان ھذا االنفتاح مؤجال نظرا 
ة  ھذا . بوجود خطر خارجي یستأثر بكل االھتمام ویتمثل  في وجود االستعمار  ال للتعددی سح المج االنفتاح على الذات ف

ة  ات الثقافی س ....السیاسیة واختالف المرجعی د عك موق شرقیة  االس میة م اجم اس ى مع ھ عل ول بانفتاح ذا التح ردي ھ  الف
.خاصة بعد سفریات الطلبة إلى الجامعات المشرقیة  وتدفق السیاح و االفالم العربیة على المغرب 

قاموسھا لألسماء العربیة غیثة خیاط في الباحثة المغربیةوفي السبعینات، تالحظ
le livre des prénoms du monde Arabe

ست : الیھود المغاربة كانوا یتسمون بأسماء مغربیة من قبیل أن  ام ال رب األی میمون ، أفریحة ، سعدة ،یمنا لكنھم بعد ح
...جوناثان ،جوانا ، مایكل : ي المغاربة  أصبحت أسماؤھم أكثر أجنبیة تمیزا عن باق1973وحرب أكتوبر 

م ابتداءأما  ي للمعج زو  الغرب دأ الغ سیكیة ب الم المك ة األف ع موض ات ، وم ر الثمانینی مي من أواخ ي االس  المغرب
دا ، :وھكذا دخلت مكاتب الحالة المدنیة المغربیة أسماء مثل . تحدیدا على مستوى اإلناث  ا ، لین وفیا ، ماری ا ، ص كامیلی

اد ونیا ن ا ،ص ؤخرا ......ین ،دیان حبت  م ي س ماء الت ي األس ا . وھ داأم ر ءابت الد المھج ي ب سعینیات ،ف ر الت ن أواخ م
م . خصوصا، فقد التحق المغاربة الذكور بالموجة لحمل أسماء غربیة  دة العل حفات جری ى ص رأت عل د ق شت 11(فق  غ

ر یت ) 2001 ي أرض المھج ة ف ھ أن المغارب ھ كاتب ول فی اال یق ى مق ل حت صاء ب یش و اإلق ضایقات والتھم ون للم عرض
صلیات  صالح القن د م مائھم عن ة ألس ر المغرب ة لتغیی اك موج ة ، وأن ھن ماء مغربی ون أس ونھم یحمل رد ك داء لمج اإلعت

وب  ي المطل م الغرب ول واالس ي المحم م المغرب ین اإلس شابھ ب ى الت اء عل ارج بن ة بالخ صطفى: المغربی ل م مث
« Estéphane » فرید« Alfred ».....  رو االندماجرغبة في ل األف ات - االجتماعي تماما كما فع ي الوالی ان ف  أمریك

......المتحدة والیھود إبان العھد النازي 

: والخصوصیة“االسم المغربي”
ي  ط ف ث فق ا بح و عموم ة ھ ة العربی ي الثقاف ث ف شترك "إن البح ة " الم ات العربی ین الثقاف ي .ب ث ف ذا البح وھ

شت ة الم ات العربی ین الثقاف ھ ب ف فی یش للمختل ھ  تھم ي اآلن ذات و ف ي ، ھ افي العرب صوصیة ، : رك الثق یش للخ أي تھم
سبة . ھذا من جھة …والمحلیة ، والتنوع  ومن جھة أخرى ، ھناك مركزیة المشرق العربي وثقافتھ كمصدر للحقیقة بالن

ى وھذه . لباقي الثقافات العربیة األخرى ، خاصة المغاربیة  ةالحقا إل ین المغارب المفكرین والمثقف الھیمنة ھي التي أدت ب
ة  رض الثقاف ل ف ن أج ل م شیتھ وتناض ي وھامی افي المغرب ضور الثق ة الح رفض ذیلی ة ت ة مغربی ة ثقافی ي إدیولوجی تبن

ذه اإل. المغربیة كمكون أساسي ومختلف في نفس الوقت للثقافة العربیة دكتور محیوقد أطر ھ ا ال د دیولوجیا فكری د عاب م
ة  ة الفكری الجابري خالل فترة السبعینیات مؤسسا طرحھ على التمایز التاریخي بین المدرسة الفكریة المشرقیة والمدرس

ر . المغربیة وأن ھذا التمایز بین المدرستین وصل حد القطیعة اإلبستیمولوجیة  سابع أواخ وم ال ة الی راء مجل ھد ق ولقد ش
قات ، بین المفكر المغربي الجابري والمفكر المصري حسن حنفي ، ممثلي المشرق الثمانینیات حوارا عاصفا ، على حل

اب ...الروحاني والمغرب العقالني  ن ب إن االھتمام بالثقافة المغربیة لیس من باب التفوق على نظیرتھا المشرقیة  لكن م
ص. عدم التواطؤ لكبت الخصوصیة و المحلیة واالختالف الثقافي  رأ  وأنا شخصیا لما أن ي أو أق ي مغرب امج إداع ت لبرن

م : مقالة مغربیة حول األسماء ال أسمع وال أقرأ الواقع المغربي بل متخیل المتحدثین  فالضیف اإلذاعي أو الكاتب  ، رغ
ع  ممغربیتھ فھو حین یتحدث عن اإلسم المغربي فھو یضعھ في كفة واحدة م اني واالس م العم ة أن االس صومالي بحج  ال

م ياالس يء  المغرب ل ش ل ك ي قب م عرب و اس اب .  ھ رة الكت اءت فك ا ج ن ھن ي : وم صوصیة ف ن  الخ ث ع مالبح االس
 .المغربي

 :تركیب
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اة  انون الحی ام ، ق انون ع و ق رر ھ رادف للتح رد كم ي . التف افف ت  ، ءالفیزی مبین ار األعظ ة االنفج ف  نظری  كی
ر  وتبتع دورھا تنفج ونانفجرت الذرة الواحدة إلى أجزاء الزالت ب ي الك ا . د ف ي البیولوجی ون ف ف والتطوری وا كی برھن

انونق":  یخضع لنفس القانون فردي الالسمإن ا.. بدعت الخلیة األولى على األرض كل ھذا التعدد واالختالف حوالینا أ
.دم   عالمة احتجاج ضد أشكال تصنیفیة بدأت تدخل حكم التقا" التفرد"وبذلك یكون ."التفرد والسعي األبدي للتحرر



 13

:الفصل األول 

ار  ملعل اختی ة االس سلیة طویل ة تسل ة انتقائی صیة، عملی ماء الشخ ات األس ضم مئ ة ت ین الئح ن ب د م ود جدی  لمول
.تخضع لحسابات دقیقة على عكس ما تبدو علیھ التسمیة من تلقائیة ظاھریة

ال راھن ب سمیة ال م الت ة إن معج دار والطبق ة والم ة واللغ ة والجھوی دین والقطری اد كال دة أبع ھ ع تحكم فی مغرب ت
…والجنس  

I- البعد الدیني:

: بطاقة ھویة دینیة ووجودیة في آن واحداالسمبحیث یصبح . لكل عقیدة دینیة معجم خاص باألسماء

معجم إسالميمعجم مسیحيمعجم عبراني

شمعون
موشي
ناعوم
حاییم

دوخمر

یوحنا
بطرس
أنطوان

لوقا
إمیل

عبد هللا
أحمد

مصطفى
محمد

المختار

ھ  د أبنائ دا"وقد حدث أن أقدم الكاتب اللبناني مارون عبود على تسمیة أح م "محم ا لمعج م، خالف سیحي، االس  الم
اني ان ی" محمد"كون  اروني اللبن ق الم ن ح ي وأن م اریخ العرب نعت الت ة ص ذا إسم یحیل على شخصیة مرجعی ل ھ حم
 ذا الحمولة الدینیة المغایرة بكل العنف االسملكن رد فعل الطائفة المسیحیة المارونیة كان قویا وعرضت … الكریماالسم

.المتوقع

ل  ن قبی ماء م اف"كما كانت أس ـبد من زى"، "ع ـبد الع ة "،"ع ـبد الكعب ا …"ع الم لكنھ ول اإلس ل دخ ائعة قب  ش
).أنظر الفصل الخامس من ھذا الكتاب( أسماء الصفات اإللھیة تغیرت مع الدین  اإلسالم وتحولت إلى

ـلفظ . وقد یلتقي  ھذا المعجم الدیني مع ذاك في مجموعة من األسماء، أسماء األنبیاء والرسل مثال ة الت لكن طریق
 تعود االسمب

:لتفصل ھذا المعجم عن ذاك 
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)مسلم (ابراھیم #  )  یھودي ( أبراھام 
)مسلم ( یحـیى     #   )مسیحي ( یوحنا 

)مسلم ( عیسى #  )  مسیحي ( یسـوع 
)مسلم ( سلیمان #  )  یھودي ( شلومو 

)مسلمة ( مریم #    )    مسیحیة ( ماریا 

ھ  اء لمذھب اإلخالص والوف ماء ب م األس سرع معج ة فی ذاھب الدینی رع الم دة تتف بل حتى داخل العقیدة الدینیة الواح
علي، الحسن؛ الحسین، : ي الشیعي مثال االسم ھكذا نالحظ بوضوح ھیمنة بعض األسماء على المعجم .الدیني مرة ثانیة

…أبو بكر، عمر، عثمان:  بینما نالحظ غیاب بعض األسماء الكبیرة مثل …فاطمة

II- البعد القطري :
ھكذا . ياالسممعجمھ رغم االنتماء للحضارة والثقافة العربیة واإلسالمیة، یحتفظ كل قطر عربي بخصوصات 

:یتمیز معجم األسماء بالمغرب عن معاجم األسماء بالمشرق العربي

معاجم مشرقیةمعجم مغربي

عالل
عبد االلھ 
عبد النبي
الجیاللي

البتول
میلود
نعیمة

الحسنیة
ملیكة

رفعت 
عبد ربھ

عبد الرسول
جالل 

عذریة،عذراء
ولید،ربـیع

نعمة
شلبیة،بھیـة

سلطانة

I I I- البعد الجھوي :

صبح  متتنوع األسماء الشخصیة بتنوع جغرافیة المغرب بحیث ی ة االس ان ، إحال ن األحی ر م ي كثی صي ف  الشخـ
:عى إقلیـم الفرد أو قبیلـتھ 

…العیاشي، المفضل، افطیمو معجم منطقة جبالــة
زوار، معجم منطقة األطلس دي، ام و، اع ایط

…اخلج
سم ماء العینین، دادا،معجم منطقة الصحراء حمـا ،   ب

هللا علیھا

IV - البعد اللغوي :

:                   البعد الرابع لمعجم األسماء بالمغرب ھو البعد اللغوي األمازیغي 
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المعجم األمازیغي
المعجم العربي 

الموازي
باھا ، بیھي 

با حسین ، حوحو ،حوسى
موح ، موحا ، ھمو

اضمة فاطم ، طامو ، ف
عقا 

اعدي
اخلج ،اخلیجة

أعشا
ّاعبوال 
امزوار

 إبراھیم
حسن ،حسین

محمد ،امحمد،احمد
فطومة،فاطنة،افطیمو 

عبد القادر
سعید

خدیجة
عائشة
عبد هللا

فخر،أشرف

V  -البعد المداري  :
.قلیدیتھ أمام المعجم الحضري وحداثتھ یتمیز المعجم البدوي عن المعجم الحضري بعتاقتھ وت

المعجم البدويالمعجم الحضري

ناھد
عالء

 ابتسام 
صابر 
عصام 

الحبشیة،حادة،الدریسیة
الھاشمي،دحان

مكة،شعبانة
ابویھ،بوعالم ،عسو

VI – البعد الجنسي :

 الجدیدة أثارت بعض الخلط ي على التمییز الجنسي الواضح لألسماء لكن بعض األسماءاالسمیحرص المعجم 

.مثال …رجاء ،عواطف ، إحسان ، جھاد ،بـھاء: الجنسي 

.التقابل: مـن بین أدوات التمییز الجنسي بین أسماء الذكور وأسماء اإلناث ، أداة شائعة في المعاجم اإلنسانیـة 

: ففي المعجم الفرنسي 
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أسماء االناثأسماء الذكور

JEAN 

 FRANCOIS 

MICHEL 

JULES 
ANTOINE          

JACQUES 

LOUIS 

EUGENE 

JEANNE             
FRANCOISE      

MICHELLE        

JULIE                 

ANTOINETTE         

JACQUELINE 

LOUISE 

EUGENIE 

:وفي المعجم اإلنجلیزي 

أسماء االناثأسماء الذكور

JOHN  

HARRY                 

JOSEPH 

OLIVER           

 PATRICK              

CHARLES    

JANE 

HARRIETE 

JOSEPHENE 

OLIVIA 

PATRICIA 

CHARLOTTE 

:وفي المعجم المغربي

أسماء االناثأسماء الذكور

سعید
میلود
جمال

سعیدة ، سعاد ، السعدیة
میلودة
جمیلة
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حسن ، حسین
عبد اللطیف
عبد الحفیظ

حسناء ، الحسنیة
لطیفة

حفیظة

:الكنیة- االسمكما نجد أداة ثانیة للتمییز الجنسي بین األسماء المغربیة ، إنھا أداة 

اسماء االناثأسماء الذكور

ابو شعیب
ابو طالب
ابو غالب

ابو بكر

ابو یحیى

ام ھاني
ام كلثوم
ام الخیر
ام العید

ام الغیث

:شكل مجموعات اسمیة أما باقي أدوات التمییز الجنسي فنوردھا مضمنة في 

أسماء اإلناثأسماء الذكور

أحمد،محمود، محمد
المھدي

مصطفىالمختار،

ملیكة
حلیمة
عائشة

قدور
عزوز
جلول

طامو
افطیمو
ارحیمو

عالء
طالل
جالل

ھیام
أحالم
ابتسام

نور الدین 
صالح الدین

فخر الدین

حسناء
شیماء
أسماء

صنع هللا
فتح هللا
خیرهللا

دینـا
صوفیا
صونیا
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أشرف 
أنور 
أسعد

سلوى
فدوى
ھدى

بھجت
مدحت

عصمت

صابرین 
نسرین
نادین

عنتـرة
حـمزة
عـروة

شھرزاد
دنیازاد
اسمھان

لطفي 
حسني
شوقي 

 زینب  
ھند

مریم

VII-البعد الطبقي  :

 :بعده الطبقي أیضا لھ االسم…یة الھوایاتمثل  السكن واللباس ونوعیة العمل وكمیة الممتلكات ونوع

معجم العبیدمعجم األسیاد

 زوزو سید العربي
 امبارا سیدي محمد

 امبروكة اللة غیثة
 میمونة اللة مینة

امعزوز موالي علي

ماء العب م أس ا معج ائع، بینم رم وش صیح ومحت ھ یالحظ من خالل الجدول أن معجم أسماء األسیاد ف ي غالبیت د ف ی
". مفعولاسم"قلیل التداول، أو غریب، أو مصاغ على 

ان -ولقد بدأ المغرب، منذ عقود قلیلة، خروجھ من نمط سوسیو ا ك ر فم ط آخ ى نم دم إل ي الق ارب ف صادي ض اقت
.ومواكبة التحول اإلجتماعيعلى معجم األسماء المغربیة إال االنتفاض 

:تركیب 

لمغربي، على األقل في أسمائھ التقلیدیة، ي ااالسمیبدو أن المعجم 
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 الفرد وربطھ بانتماءات سابقة لوجوده  "تصنیف" یخضع لمحددات ثقافیة واجتماعیة وجغرافیة مضبوطة، تتغیا 
.الفردي وإخضاعھ لثقافة شاملة سائدة
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:الفصل الثاني

. مد تقلیدي، ومد تحدیثي: یتحكم في حركیة األسماء في المغرب الحدیث مدان اثنان

:المد التقلیدي . 1
.التشبث بمعجم األسماء التراثیة والحفاظ علیھا وضمان استمراریتھا: یتحرك ھذا المد بمقصدیة ثابتة وھي

I-التشبث برموز التراث الدیني 

دین االنتساب للدین اإلسالمي وا ذا ال وز ھ ون برم المي، یحتفل تح اإلس د الف ا بع ة م لثقافة اإلسالمیة جعل المغارب
.الجدید ویخلدونھا في أسماء نسلھم

أسماء الصحابة والفاتحینأسماء الرسل  واألنبیاء

أبو بكرمحمد
عمرإبراھیم
عثمانیوسف 
عليإدریس

صالح الدینإسماعیل
طارقیونس

المعتصمسلیمان

: التشبت برموز التراث العلمي-ب 

د  ھ بع یدوا ل دیني وش الم ال یة الع ة بقدس طى قناع رون الوس ذ الق احتفاال بالنخبة العلمیة بالقبیلة، طور المغاربة من
...وسموا نسلھم باسمھ تبركا بھ "المواسم " وفاتھ، ضریحا بالقبیلة ونظموا لھ 
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اسم القبیلةاسم عالم الد ین

ـالــةدكـبوشعیب
بني عروسعبد السالم

الخلــوطبوغالب
…منطقة أصیلةالعربي

: المد التحدیثي   .2

ي  رة ف یتمیز ھذا المد بمحاولة تجاوز المعجم القدیم بحثا عن أسماء من أقطار عربیة أخرى أو طلبا ألسماء مبتك
…احاسبیل إنتاج تراكم إسمي، وفي سبیل إنتاج معجم إسمي جدید أكثر انفت

: المشرقي االسم  االنفتاح على –أ 

ذ  وریا من صر وس و م ة نح ة المغربی ات الطالبی شرقیة بالبعث اجم الم ى المع ي عل م المغرب اح المعج رس انفت تك
رب ل . الستینیات، وبتدفق األفالم  والمسلسالت والمسرحیات والروایات والقصص المشرقیة على المغ ى عام افة إل إض

...السیاحة

اإل سم المؤ نث الذ كرسماال

حیدر
بھیة 

نجوىفیصل 
سھیرمحمود

أمیمةفھد
سھىصنع هللا 

نعمةسعد هللا

:  المبتكر االسم اإلنفتاح على -ب 

: الجدید المبتكر، ومن بین األدوات المشغلة لھذا الغرض االسمي المغربي مؤخرا على االسمانفتح المعجم 

:، مثل حمولة دینیةإلناث من المعجم الغربي الخالیة من أیةاستعارة أسماء ل·
…صوفیا، صونیا، صابرین، كامیلیا، ، شیرین، نادین

:مثل تركیب أسماء للذكور عن طریق حذف أحد مكوناتھا،·
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 المبتكراالسم األصلياالسم

بھاء الدین
صالح الدین

عماد الدین

بھاء
صالح

عماد

عبد العزیز
 الحكیمعبد

عبد الماجد

عزیز
حكیم
ماجد

نصر هللا
سعد هللا

نصر
سعد

 :االسم المبتكر أحدث خلطا واضحا على مستوى جنس االسملكن عامل االنفتاح على 

الجنساالسم
إحسـان

األنثى+ الذكر
األنثى+ الذكربـھـاء
األنثى+ الذكرجـھـاد
األنثى+ الذكررجــاء

 :تركیب

مد تقلیدي یتقصد ضمان انتماء المولود الجدید إلى : حركیة األسماء بالمغرب بتجاذب مدین كبیرین تتمیز

. مجاال خصبا لتمریر أو تكریس ثقافة التفرد والتمیز واالختالفاالسمالجماعة بتراثھا وثقافتھا ؛ومد تحدیثي یرى في 
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:الـفـصـل الـثـالـث 

: تصغیر األسماء ظاھرة إنسانیة -1

:النموذج الفرنسي) أ 

 مصغرااالسم كامالاالسم

FREDERIC 

MAXIME 

ALEXANDRE 

ISABELLE 

LEONARD 

JEAN 
-GABRIEL
JEAN-
FRANCOIS 

FRED 

MAX 

ALEX 

ISA, ELISE 

LEON 

JEAN – GAB 
JEF 

:النموذج اإلنجلیزي]    ب 
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:النموذج المغربي) ج

 مصغرااالسم كامالاالسم

 مصغرااالسم.2 كامالاالسم.1

JOSEPH JOE 

SUZANA SUE/SUZIE 

ROBERT BOB 

WILLIAM BILL/WILL 
BILLY/WILLY 

EDWARD ED/ EDDIE 

MICHAEL MICK / MIKE 

PHILIP PHIL 

ANTHONY TONY 

SAMANTHA SAMA 

CHARLES CHUCK/CHARLIE 

DAVID DAVE 

GABRIEL  GABIE 

ANDREW ANDY 

JUDITH JUDY 
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عالل،اعلیلوعبد العلي

عبد الجلیل
جلول، الجیاللي

محمد، أحمد
حمودة، احمیدو

عمر
عمور، اعویمر

فاطمة
فطومة، فطوم

عبد العزیز
ـو عزوز،اعزی

ز

عبد القادر
قدور ،اقویدر

رحمة
موارحی

 ال في النموذج التصغیر یطال فقط األسماء التقلیدیةھناك مالحظة مشتركة بین الجداول الثالثة أعاله، ھو أن 
: وھذه ھي وظیفة التصغیر…اإلنجلیزي وال النموذج الفرنسي، وال النموذج المغربي

… التقلیدي العتیق یظھر أكثر شبابااالسم جعل 

: تصغیر األسماء المركبة –2

:  وھي صیغة تصغیر حدیثـة االسمصغیر األسماء المركبة في المغرب یخضع أیضا لعملیة حذف أحد مكونات ت

االسمالجنس
الكامل

االسم
المصغر

حیاةحیاة النفوس
قمرقمر الزمان

شمسشمس الضحى
نورة، ھدىنور الھدى

أنثى

فاطمةفاطمة الزھراء
عبدهعبد هللا 
عبدهفیظعبد الح

سعدسعد هللا 
نصرهنصر هللا

بھاءبھاء الدین
صالحصالح الدین 

ذكر

جمالجمال الدین 

: أسماء مركبة غیر قابلة للتصغیر -3
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سؤولیة  ى الم ل عل ا تحی ع لكونھ ماء دل صلح كأس صغیر، وال ت ة للت ر قابل ا غی ة ولكنھ ة ومركب ماء تقلیدی ة أس ثم
:مـثـل.  سابقا كنیاتوھي األسماء التي كانت تعتبر .كـبر السن والنضج أو األمومة أو 

اسم األنثىإسم الذكر

أم ھانيبو عزة
أم كلثومبو بكر

أم العزبو سلھام
أم الخیربو غالب
أم الغیث بو الشتاء

م ة لھ ا: ویالحظ أن المناضلین السیاسیین العرب یتخذون من ھذه الالئحة أسماء حركی و عم و أب اد، أب و جھ ر، أب
…نضال، أبو إیاد

: أسماء مصغرة أصال -4
…زوزو، فیفي، سوسو، لوسي، بوسي، دولي، لوال: وھي أسماء مكونة من مقطعین لغویین متماثلین في الغالب

…وھي لیست أسماء شخصیة ، بل ھي أسماء دلع ، أو أسماء مستعارة لفنانات أو راقصات أو بائعات الھوى
: أوزان الدلع والقدح في صیغ التصغیر المغربیة -5

:النوع األول*
ة:  أوزان تصغیریة قدیمة أضحت الیوم أوزانا رسمیة دح القدیم دلع أو الق االت ال ذه . وبدأت تتخلى عن إح ن ھ م

)...جلول(و  افعول ) ارحیمو(إفعیلو : األوزان 

: النوع الثاني *
ذه األوزان . یة لحد اآلنأوزان تدلیل وتودد ودلع غیر رسم ون" من ھ عدون " : فعل عید(س دون )س د(، حم ) محم

..…)حسن(حسون 

: النوع الثالث *
اء . أوزان القدح واإلستفزاز والتحقیر ا بالھج . وھذه األوزان ال مستقبل لھا في معجم األسماء المغربیة الرتباطھ

ذه األوزان  ن ھ ل" "وم ل"و" امفیع ل"و" افویع ي" افعیع ا ف د   : كم د(امحیم ة )محم ة(، افویطم بس )فاطم ( ، اعبی
……)عباس

: المقدس  االسم صیغ التصغیر وحضور -6

: أمـثـلـة 

عبد القادر                                     .1
.فخر الدین.2
… فتح هللا.3

دس  ضمنة للمق ة والمت ماء المركب صغیر األس یغ ت ارة ( إن ص سنى، أو اإلش ماء هللا الح دینأس ضع ) …لل تخ
صغیر : فكون اإلسم مركبا من كلمتین . لصیاغة خاصة وة الت ل ق ل ك ة، جع ة مركزی ة دینی ة، والثانی ة ذیلی ى دنیوی األول

:ي سواءكان األمر دلعا أو قدحا االسمتنصب على الكلمة األولى من التركیب 
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الكلمة الثانیةالكلمة األولى
دنیویة
ذیلیة

قابلة للتصغیر

دینیة
یةمركز

غیر قابلة للتصغیر
عبید

فخیر 
فتیح

القادر
الدین

هللا

…، شیخ اإلسالمسیف الدولة، شیخ العرب: نفس الصیاغة بالنسبة ألسماء أخرى منقرضة

:تركیب 

لقد كان التصغیر دائما وبكل آلیاتھ، رد فعل متحرك ضد ھیمنة فئة محدودة من األسماء سعیا وراء تجدید المعجم 
.وجعلھ أكثر انفتاحا وأكثر تعددیةي ، االسم
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:الفـصـل الـرابـع 

صبح  ة فی ب اآلی ا و تنقل اك نھائی ستقر ھن ى ت عور حت ى الالش شعور إل رارات ال ل لق ر متواص و تمری اء ھ اإلیح
...الالشعور ھو الذي یوحي ویذكر ویقرر

:یة وھذا ھو عمل الترب
.إدخال الشعور في الالشعور 

ق  ة، أال  یح صیة الفردی ن الشخ تمكن م ى ت ة حت مادام عمل التربیة ھو اإلیحاء النظامي بسلوكات ومعارف معین
… مكونا تربویا وفاعال إیحائیا في الشخصیة اإلنسانیة؟االسماعتبار 

I-ومركزیة المعنى في المعاجم اإلنسانیةاالسم :
زي نموذجا المعجم اإلنجلی

ي  بما أن معاجم التسمیة في أوروبا تتقاطع في الكثیر من األسماء الشخصیة، فسنقتصر على دراسة معجم أوروب
ي راث دین ـبري كت م العــ ن المعج م . واحد ینھل من معاجم الجنوب الالتیني ومن معاجم الشمال الجرماني وم ھ المعج إن

ـوسف وسنعمل على مقارنة معجم. ي االنجلیزياالسم ة لی ى مقال ادا عل ي اعتم سمیة العرب  التسمیة االنجلیزي بمعجم الت
 :466، عـدد العربينشرت بمجلة " األسماء من ویلیام إلى نـصـار" عیسى إبراھیم تـحت عـنوان 

المرادف االنجلیزي العربياالسم
Alexanderعبدالناصر، ناصر، نصار

نعمة، نعیمة
Ann , Nancy

زالغالي، عزی
Anthony

نفیسة، الغالیة،عزیزة
Antoinette

Benedictمبارك

Christopher, Chrisعابد
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Dorothyفیروز، لؤلؤة، جوھرة

Eugeneولــیــد

Eveحواء، حیاة 

Felixسعید

Georgeحارث، الحارث

Geraldسنان

Haroldزعیم، قائد

Herbertنصر

Hilaryفرح،بـھیجة،ابتھاج

James, Jimmyبیعقو

John, johnnyیوحنا، خیر هللا،یحیى

Kurtغـانم، رابــح،فایز

Kennethوســیم، جمیل

Lionelأسامة، لیث،أرسالن

Marthaسیدة

Mathewخیر هللا،یحیى،یوحنا

Richardسلطان، ملك

Rogerحسام،سیف،فیصل

Ronaldحاتم،كریم،جواد،ھشام

Williamناصر، عبد الناصر

الل االسمویبدو من خالل ھذه المقارنة السیاقیة للمعجمین  ن خ ا م ى م اء بمعن ي لإلیح یین، الھاجس القوي والخف
…المعنى مركزي في معاجم التسمیة اإلنسانیة: التسمیة 
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II-ئة االجتماعیة االسم : والتنش

ا االسممل التالیة كافیة لجعل ھل یمكن لالسم المساھمة في رسم معالم الشخصیة الفردیة ؟ ھل العوا اعال إیحائی  ف
:وتربویا 

.  عامل التردد اإلیحائي الیومي لإلسم على مسمع صاحبھ-1
.االسم عامل المقارنة بشخصیة كبرى حملت نفس -2
 وواقع سلوك صاحـبھ ؟االسم  عامل التقویم الذي یمارسھ المحیط على الفرد حین تتعاظم الھوة بین داللة -3

دینأ اء ال رئین وعلم اء والمق ة والفقھ ن األئم ضة م ة عری ام فئ سنا أم صدفة أن نجد أنف ل …لیس من باب ال  تحم
…عبد الباسط، المقرئ، جمال الدین؟: أسماء من نفس المجال الدیني الذي قدر لھا أن تكرس حیاتھا خدمة لھ

ل د تحم ن العبی ة م ام طبق سنا أم د أنف ا أن نج صدف دائم رزق ألیس من غریب ال سعد وال ظ وال ب الح ماء لجل  أس
ق  والبركة لبیت األسیاد؟ ثم ألیس مجرد ضربة حظ ھذا الـتمایز بین  أسماء العبید وأسماء األحرار بصیاغة أسماء الرقی

…رغم تقاطع أسماء العبید واألحرار على مستوى االشتقاق اللغوي؟" اسم المفعول" بصیغة

:لنالحظ الجدول 

سماء األحرارأأسماء العــبید
امباركمبروك
سعید، اسعیدمسعود

عبد الرازقمرزوق
عزوز، عبد العزیزمعزوز
یمنى، یامنةمیمونة
امباركةمبروكة
اسعیدة، السعدیةمسعودة
رزیقة، رازقةمرزوقة
عزیزة، العزیزةمعزوزة
رابح،ربوحمربوح

رابحةمربوحة
أیمنمیمون

III - اإلیحائيماالس مكونات :

صد ب منق ائي االس م االیح ةاالس ة لغوی ل بدالل بر،رحمة،تفاؤل(  المحم ال، ص عادة، جم ى )  …س ة عل أو بإحال
.…)في الفكر أو التاریخ أو الدین( شخصیة مرجعیة

 ذو اإلحالة على شخصیة االسم ذو الداللة اللغویةاالسم
مرجعیة

صالح الدینجمال
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المعتصمھیام

عنترةصابر

بلقیسأحالم

شجرة الدرةرحمة

دالیلةابتسام

محمدنجیب

مھما - اإلیحائي ذي اإلحالة على شخصیة مرجعیة تستمد منھا داللتھا، یمكن ألي اسم شخصياالسمفیما یتعلق ب
مرجعیة  بشخصیة االسم أن یصبح اسما إیحائیا شریطة ارتباط -بلغت غرابتھ اللفظیة ومھما كانت أصولھ األجنبیة

.معروفة تشفع لكل الغرابات المحتملة العالقة بھ

   -  IVالرمزي في اإلبداع األدبي االسم اإلیحائي واالسم 

ین  ز ب مفي البدایة، المناص من التمیی ین االس ة وب ھ الیومی ي حیات سمى ف سان الم م اإلن ذي یھ ائي ال م اإلیح االس
.ما یھم قارئ العمل ومتلقیھ الرمزي الذي ال یھم شخوص العمل اإلبداعي بقدر 

ة  ة أو الملحمی صیة أو الروائی شخوص القص ماء ال ة، فأس ة والغیری سیر الذاتی ذكرات وال ات والم دا الیومی ا ع م
:لمحمدبرادة، نجد " لعبة النسیان" ففي روایة . تخضع لعنایة خاصة من المؤلف بحیث تصبح ھي مفتاح الشخوص

".ة الغالیةاللـ" :  األم مصدر القوة واألمل-
".الطایع: " الذي یستسلم للواقع-
".الھادي:" الذي یقاوم روح اإلنھزامیة ویدعو للفعل-

لصامویل " في انتظار غودو"  قد یكون وظیفیا كما في مسرحیةاالسموبالمثل، فاالنزیاح عن االیحائیة في 
: فكان بیكیت، حیث اقتضت غرابة شخوص المسرحیة غرابة موازیة على صعید التسمیة 

(Pozzo) بـــوزو -
(Godot)  غــودو -
…(Estragon)  إستـراغون-

ز االسمكما  یمكن إغفال أو محو  دوى التمی راغ والج ن الف ة ع ة ، رؤی اء  عن الشخوص من تشكیل رؤیة عدمی
…شباحویصاحبھا في ھذه الحالة غیاب كامل  لوصف الشخوص لیبدوا مجرد أ…والتفرد

:تركیب 

ي . لإلیحاء تأثیر فعال في تغییر السلوك الفردي وتطویر الحیاة اإلتسانیة، ھذا مؤكد لكن التأثیر اإلیحائي لإلسم ف
بناء الشخصیة، ھل ھو بنفس التأثیر والفعالیة ؟
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:الـفـصـل الـخـامـس

شریف  وي ال فاتھ: "عمال بمضمون الحدیث النب أخالق هللا وص وا ب الى " تخلق صفات هللا  تع سمیة ب ارت الت ، ص
د )أسماء هللا الحسنى( ماء التحمی ب أس ود (، إلى جان د، محم د، أحم م ) …محم ز معج صوصیة  تمی شكل خ م، ت اء االس

ي لكن أسماء الصفات اإل.اإلسالمیة عن غیرھا من المعاجم اإلنسانیة روج ف لھیة ،أو أسماء هللا الحسنى ،لم یقدر لھا أن ت
).أو منعدمة(لذلك كانت ھناك أسماء شائعة وأسماء نادرة . بیوت المسلمین على قدم المساواة

:   األسماء الشائعة - التسمیة بالصفات اإللھیة  -1

:میة عن طریق التعبید ھذه الئحة ألسماء الصفات اإللھیة األكثر شیوعا في معجم األسماء اإلسال
ان - عبد اإللھ -عبد هللا  رحیم - عبد الرحم د ال ك - عب د المل دوس- عب د الق سالم- عب د ال ؤمن- عب د الم د - عب  عب

اح- عبد الرزاق- عبد الوھاب- عبد الغفار- عبد البارئ-    عبد الخالق– عبد الجبار -العزیز یم- عبد الفت د العل د - عب  عب
ع-الباسط ز- عبد الراف د المع سمیع- عب د ال صیر- عب د الب م- عب د الحك دل- عب د الع ف- عب د اللطی ر- عب د الخبی د -عب  عب
ریم- عبد العلي - عبد الشكور- عبد الغفور- عبد العظیم-الحلیم د الك د المجیب- عب ع- عب د الواس یم- عب د الحك د - عب  عب
د الباعث- عبد المجید-الودود شھید- عب د ال ق- عب د الح د الوكی- عب د الواجد-ل عب د الماجد- عب د الواحد- عب د - عب  عب
د صمد-األح د ال ادر- عب د الق در- عب د المقت والي- عب د ال ر- عب د الب واب- عب د الت و- عب د العف رؤوف- عب د ال د - عب  عب

. عبد الصبور- عبد الرشید- عبد الراشد - عبد الباقي- عبد البدیع- عبد الھادي- عبد النور-المقسط
اس بقراءة سریعة لالئ وق الن س ت ي تعك صفات الت ي ال یوعا ھ ر ش حة، یالحظ أن التسمیة بالصفات اإللھیة األكث

……إلى العدل والسلم وعزة النفس والبراءة والعطاء والمعرفة والرحمة

.  األسماء النادرة- التسمیة بالصفات اإللھیة -2

افیة ماعدا األسماء المذكورة سالفا والمصنفة ضمن الئحة األسماء الشائع ة، یتعذر العثور على أسماء صفات إض
:لثالثة أسباب

: السبب األول *
:  بالرھبة والقوة في االسمإیحاء 

یمن  ار–المھ ر- القھ ابض- المتكب افض- الق ذل- الخ وي - الم ث– الق تقم -الممی سقط– المن انع- الم ضار- الم - ال
. المتعالي- الرقیب- الحسیب-المقیت
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: السبب الثاني *
:  في االسمیة تركیب

.مالك الملك، ذي الجالل واإلكرام

: السبب الثالث *
: ألوھیة الصفة وعدم تقاطعھا مع األفعال البشریة والسلوك اإلنساني في

. الوارث- الباطن- الظاھر- اآلخر- األول- المؤخر–المقدم 

ار  ة، أن اختی باب الثالث ذه األس راءة ھ الل ق ن خ ظ م میالح م االس ن معج ماال م ا وال س یس تلقائی سنى ل اء الح
:اعتباطیا، وإنما ھو موضوع اعتبارات إیحائیة غیر معلن عنھا

.  الصفة في تقابل مع القوة في صفات             أخرىتسامح-
. الصفة في تقابل مع تركیبیة بعض الصفاتبساطة-
. الصفة في تقابل مع ألوھیة صفات أخرىإنسانیة-

ار ت المضمرة عند التسمیة بصفة من صفات هللا تعالى، إنھا لعل ھذه ھي االعتبارا ارات اختی ماعتب ر االس  األكث
سانیة ثالث . تسامحا وبساطة وإن ارات ال ذه االعتب دت ھ د مھ سانیة(لق ساطة، واإلن سامح، والب ور خاصیة ) الت ى ظھ إل

.اختصار إسم الصفة اإللھیة: جدیدة 

 الدینیة في داللة دنیویة؟اختصار الداللة:  ي  االسم اإلختصار -3

ذه 67إذا كانت األسماء المنسوبة إلى صفات هللا تعالى ال یستعمل منھا سوى  ن ھ  من الصفات الربانیة ، فإنــھ م
ما/ السبع وستــین صفة شر اس ة ع ط أربع ة فق صر/ اسما ،ثم یا وروح الع مي تماش صار اس ت موضوع اخت فة كان : ص

…عصر السرعة والفردیة والتحدیث 

 المختصراالسم الكاملاالسم

مومنعبد  المومن
عزیزعبد العزیز
عليعبد العلي

حفیظعبد الحفیظ
جلیل عبد الجلیل
كریمعبد الكریم
حكیم عبد الحكیم
شھیدعبد الشھید
حمیدعبد الحمید
مجیدعبد الماجد
مالكعبد المالك
نورعبد النور

الھاديعبد الھادي
رشیدلرشیدعبد ا

صار  ن االخت ملك صفة االس ة أن ال ا بحج ف أحیان اد الذع وعنی ـوع انتق ذات ال زال موض ار بال ذا اإلط ي ھ ي ف
……عبد الحكیم، عبد الحفیظ : "التعبید"اإللھیة یجب أن تتمیز دائما عن الصفة الفردیة ب
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ى وھذا االنتقاد ال یمس اإلناث اللواتي یبقین أحرارا في اإلتصاف بالخص ة أنث سلم برب : ال اإللھیة لعدم إیمان الم
…لطیفة، ماجدة، حلیمة، عزیزة، حفیظة، جلیلة، كریمة، حكیمة، شھیدة، نورة، رشیدة

:تركیب 

فاتھ:   " وعمال بالحدیث النبوي الشـریفسیرا وراء نھج رسول هللا  أخالق هللا وص وا ب سلون . "تخلق د الم عھ
على تسمیة نسلھم ناھلین 

:، اختاروا من الصفات اإللھیة ما یوحي بثالث قیم االسمولوعیھم بإیحائیة . عجم أسماء هللا الحسنىمن م

التسامـح
و البساطة
واإلنسانیة

ة صفات اإللھی صار اسماء ال ع اخت راھن م زمن ال ى . وقد اتضح ھذا االختیار أكثر في ال ر یبق سؤال الكبی ن ال لك
: مطروحا 

شري االسمھل أفقد االختصار  دنیوي الب ـار ال ي أسماء الصفات اإللھیة من إطارھا  الدیـني وحـصرھـا في اإلط
…الخالص؟
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:الـفـصـل الـسـادس

ین االسم ،وھو  الشخصياالسمبادئ ذي بدء، البد من التمیـیز بین  رد؛ وب مي للف ص الرس ـدلع أو الت م ال ، ـغیراس
ین  ة؛ وب راد العائل ض أف صدیقات وبع دقاء وال ن األص غیرة م رة ص ـین دائ ـیما ب ـنا حم ى ق ذي یبق ـبال و اللق ذي ھ  ،ال

.موضوع ھذا الفصل

I-خلفیات محتملة إلصدار اللقب  :

.اللقب ھنا سابق لكل تواصل مع الشخص الملقب:  الشخصياالسم عدم معرفة -أ   
.وھو بعد سادي في التلقیب:  الشخصياالسم عدم الرغبة في معرفة -ب

. الھدف ھنا ھو التسلي بردود أفعالھ في مواقف معینة:  الرغبة في إثارة الفرد -ج  

...نموذج الفنانین والمناضلین: الرغبة في إخفاء الھویة الذاتیة-د   

…ألقاب المجرمین والمتسولین :   اإلصرار على إدماج الفرد في ثقافتھ-ھـ

. الرغبة في تمییز شخص عن آخر أو آخرین یحملون نفس إسمھ–و 

:مـن خالل ھذه الخلفیات الست المحتملة، یظھر أن اللقب نوعان
. یصدره اآلخرون على شخص معین،لقب غیري-
ي- ب ذات شھرة أو لق م ال م، أو اس ي االس ي /  الفن ـھ أ/ الحرك وره أو زبنائ سھ لجمھ رد نف ھ الف دم ب ستعار، ویق و الم

…خصومھ

ريقار بطبعھ یرافق صاحبھ طیلة المشوار الذي ارتبط بھ، فإن) اسم الشھرة(=اللقب الذاتيوإذا كان  اللقب الغی
.لقب عابر، ولقب قار: نوعان

I I-اللقب الغیري :

:  اللقب الغیري العابر، آلیاتھ –1

.   التجزيء–أ 
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سبب التلقیباللقباالسم

 المال–جا  جمال
"درھم الحالل"كریم، 

عبوس، ســوداوي  اللیل–جا  جلیل

أبلــھ، مــغفل طار–المخ المختار

:  التفخیم -ب 

سبب التلقیباللقباالسم

ْبطـینةبتینة َ غیر عاشقــةُ

خشن الطــبعصعیضسعید

ة  حبیبة ر (حبیب اء أكث ب
)انفجاریة

فــظـــة

:  الترقیق-ج  

سبب التلقیباللقباالسم

عدم نطقھ بالكافأمالكمال

لطفھ، رقتھ األنثویة مستفىمصطفى 

استیالب، جھل بواقع البالدھبكادرعبد القادر

: النحت -د 
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سبب التلقیباللقباالسم

مقلق حد الجنونّجنونجلول

یتلعثم في كالمھمصفطىمصطفى

ةنـمامقنیةھنیة

: اللقب الغیري القار، آلیاتھ–2
: النسبة لثقافة معینة–أ 

سبب العالقةاللقب 

د أو خاي احمد الجریدة أبط الجرائ وس بت ھ
تصفحھا

ولع زائد بمشاھدة األفالمخاي احمد السینیما

ى اإلدالء خاي احمد الخبرة وني عل رص جن ح
برأیھ في كل األمور

ع قدرةخاي احمد األركسترا ى جمی  على العزف عل
األدوات الموسیقیة

:  النسبة للعائلة - ب 

العالقةاللقب
زواجامرأة المعطي

ابوةبو التیجاني

…بنوةولد دادي

: النسبة للمھنة-ج 

).المحتسب (=المحـتـب-
).عون السلطة (=المـقـدم-
)الجابي(=الكریصون-
.البـاشـا-

:التشبیھ : د
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ب التلقیبسباللقب
دائما تمسك بمندیلأم كلثوم

شاربھ قصیر ومربعھتلر

غبي، أبلھشارلو

:ھـ  التغریب 

…طاطي، بریكیدم: التغریب اللفظي-
…)یشبھ شخصیة راحلة(=،المرحوم) حي ومیت(=حیو میت: التغریب المعنوي-

:  التصغیر-و 

سبب التلقیباللقباالسم

اعویمرعمر

احمیدة، حمودةأحمد

افطیمو، فطومفاطمة

ـیز ال ـردتمی ب فــ الملق
رین ـن آخ ھ ع ر من أكب

…االسم نفسیحملون

: صفات الجسد-ز

اللقبالھدف

…القرع، الشیباني، الزعرالشعر

…العبد، الروبیو، بیوضاللون

ورو  القامة ال، ك التج
…)األحدب(=

…الضب، الضعیفالحجم

و  األعالمشیة وج، الكوخ
…)األعرج(=

صیر، النظر ور، الب األع
…األحول

... الغوات، بحیبح، التمتامالتلفظ
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:  االنتماء-ذ 

اللقبنوعیة االنتماء

…المصري، العراقيقطري

…الیھودي، النصرانيدیني

الریفي، السوسي، الشلح، لغوي
…العروبي

…الرھوني، الدكالي، الزمرانيقبلي

… المراكشي، البیضاويمدیني

I I I-اللقب الذاتي :

ین ردي مع . اللقب الذاتي، أو اسم الشھرة، یطبعھ الفرد لذاتھ عكس اللقب الغیري، ویرتبط اللقب الذاتي بمشوار ف
:وفي ھذا اإلطار یمكننا التمییز بین

… الخاص بأھل الطرب والتمثیل الفنياالسم-
…ناضلین الخاص بالم الحركياالسم-
…، وھو أكثر شیوعا عند األدباء والفنانین التشكیلیینياالسم التصرف -

یم : من بین األسماء الفنیة الشائعة  د الحل روز، عب شریف، فی ر ال ة، عم صغیرة، وردة الجزائری أم كلثوم، نجاة ال
…حافظ

د، أبو جھاد، أب: ومـن بین األسماء الحركـیة الخاصة بالمناضلین السیاسیین العرب و الولی و عمار، أبو نضال، أب
…أبو زیـد، أبـو أیمـن

كما تتبنى بنات الھوى أسماء حركیة إلخفاء ھویتھن، شأنھن في ذلك شأن كل العاملین في السریة كالجواسیس 

. وغیرھم

یة وھذا النوع من األلقاب الذات.  بشكل یفصح عن توجھ أو فلسفة مااالسمي فھو عادة كتابة االسمأما التصرف 

شائع بصفة خاصة بین األدباء والفنانین التشكیلیین، لسبب واضح وھو اعتماد الفئتین من المبدعین على القلم أو الریشة 

)…سمعیة ( لتقدیم أنفسھم أكثر من اعتمادھم على أدوات أخرى 
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:ياالسم ومن بین األسماء األدبیة الشھیرة التي أخضعت لفعل التصرف 

- T.S Eliot(Thomas Stearns Eliot)
- (David Herbert Lawrence) D .H. Lawrence-(G.B.S)George Bernard Shaw

- e.e. cummigs )بحروف صغرى(…

IV- فلسفة اللقب :

اس فات الن ال وص ن أفع ع م ة للمتوق ایرة ومخالف ف مغ ي مواق ین . یتفجر اللقب الغیري ف ابرا ح ب ع ون اللق فیك
ر االستفزاز و التسلي بردود األفعال، لكنھ أحیانا یتطور ویدوم فیصبح آنذاك لقبا قارا یعمر یھدف لخلق لحظة المرح عب

.أكثر حتى من السیاق الذي أنتجھ، وذلك بفعل عملیة التعبئة والترویج الممنھجة والموازیة لھ

..أما اللقب الذاتي فیبدو طریقة حدیثة في تقدیم الذات الفاعلة إلى جمھورھا أو قواعدھا

       لماذا، إذن، اللقب ؟

؟. ھل ھو الخوف من اآلخر المختلف وعدم احتمالھ

ھل ھو الخوف مما یمثلھ ھذا اآلخر من عاھات وأعطاب ونقائص؟

سبتھ  رد أو ن ب الف ا تعیی ا جمیعھ ري تتغی ب الغی وتتخذ أزمة التواصل الناتجة عن ھذا الخوف عدة أشكال في اللق
.مألوفة بغیة االطمئنان من عدم خطورتھ إلى مكان معروف أو صفة 

ن االسمأما اللقب الذاتي فیتقصد فصل  م الیومي ع ن االس ائي م ب التلق صل الجان ي، ف ي أو األدب ي أو الفن  الحرك
ور …الشخصیة عن الجانب المسؤول والمدروس والفاعل ام جمھ صیتھ أم ل شخ امرة بكام  ألن ذاتي اللقب ال یرید المق

.ھن بجزء من شخصیتھ فقط إنھ یرا.یتخوف منھ

:تركیب 

ذات الفردي  یستمد وجوده من االسم ، فإن الخوف من اآلخر    إذا كـان اللقب یستمد وجوده  من  ب ال ب ح وح
م  ولذلك ،ف… التي یتطلع إلیھا اآلباء من خالل أبنائھم في مـحاولة منھم لتحقیق حـلم ، أمـل ،فانتازیا مكبوتةالحیاة االس

ردي  ھ الف ستمد من ا ت ا ھام ب خزان ل اللق ا یظ ابي بینم ھ اإلیج ب بمعجم ن اللق ا ع ز دائم میتمی ا االس ة وجودھ اء العائلی
.ورسمیتھا
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 ، بحیث یتمیز الفرد كوجود وككائن مستـقل، ومـبدأ  التفردیة  لمبدأین متـفاعلین ھما مبدأ  االسمتخضع الھویة 
مجال دیني لغــوي قطري قبلي طبقي  بــحیث یالتصنیف صبح اـلفرد مـوضوعا ذا حـمولة داللیة مكـثفـة تــــحیل عل

ي المغربي   إحالة على أصول المسمى وعلى مرجعیاتھ انطــالقا من شبكة تصنیفیة االسمفلقد كان المعجم …جنسي 
.ضاء تصنیفي السمھلألسماء إذ كان حتى زمن قریب، یصعب اإلنفتــــاح على اآلخر إال داخل ف

ال  ولقد كان الزمن عامال كبیرا في نمو األسماء الشخصیة وتطور تنظیمھا الداخلي تماما كما كان فاعال في المج
ن االسمفأمام التحوالت االجتماعیة المتسارعة ،لم یكن أمام .اء االسمالخارجي الذي تحیا فیھ  ث ع  الشخصي سوى البح

ت االسمت شبكة التصنیف وھكذا عرف.توازن أمام المتغیر  ي ، بفعل االشتقاق والتفریع وغیرھما ، تغیرات متالحقة كان
…،   تقدم الفرد على المرجعأھم نتائجھا تقدم أسماء الھویة الفردیة الخالــصة على أسماء التصنیف 

راالسموبذلك تكـون األسـماء الحدیـثـة التداول في المعجم  ي التغیی رة إرادة ف ي ثم دأت ي المغرب ة ب  ، إرادة قدیم
صغیر  ـغ الــت ـع صی مم صرف االس ـیة ، والت ـیة إیجاب ـماء إیحائ ار أس دللي ، وابتك مي الت صفــات االس ماء ال ي أس ي ف

ـھیة  ـھا …االل ي مجمـل ي ف ماء وھ ن األس دود م ـجم مح ة مع ـد ھیمن ـاج ضــ ات احتجــ اج ، عالم ارات إرادة إلنت وإش
.يسماال…التجدید والتعددیة واالختالف
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ال  امش الحتم ى الھ ا عل ا إدراجھ اب فارتأین اور الكت ین مح ھذه المالحق ھي نصوص استعصت على التبویب ب
.إضاءتھا بعض الجوانب المنسیة من الموضوع

"أحادیث نبویة : "1الملحق *

" ".عبد الرحمان"و" عبد هللا"إن أحب أسمائكم إلى هللا "-
مائكم "- ر أس ارثا"إن خی ام"و" لح ـم " ھم مونع ـبد هللا "االس ان"و " ع د الرحم ماء " عب سموا بأس وت

".األنبیاء وال تسموا بأسماء المالئكة
".من أتاه هللا إسما حسنا ووجھا حسنا وجعلھ في موضع غیر شائن لھ،فھو من صفوة هللا في خلقھ"-
"  أسماءكمنواإنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحس"-

اسم الحیوان المغربي : 2الملحق 

…مـبروك، مرزوق، مسعود :  یطلق المغاربـة على الماشیة والبھائم صفات أو أسماء من قـبیل 
؟)خروف، أضحیة العید(بشحال شریتي ھاذ لمسعود -
؟) …ثور حرث، حمار ( دیال من ھذا المبروك -

ا ا سمى بھ ان ی دیماوھي نفس التسمیة التي ك ة ق د المغارب ة . لعبی ین بین ین االثن ة ب دیم : والعالق ع تق ة والنف الخدم
.الالمشروطین

الب …أما الكالب المغربیة األلیفة فتطلق علیھا أسماء أجنبیة، كون غیر المسلم یعیش في ضالل، كما تعیش الك
المغضوب علیھم والقوم الضالین،ولذلك یتصرف الالشعور المغربي عند تسمیة الكالب كأنھا امتداد لمعاجم القوم 

:ومن أمـثلة أسماء الكالب المغربیة

Dick, Jacques, Louisa, Tony, Linda…

االسمالخط العربي و : 3الملحق *

رب  د الع ھ عن ا نال م م ن األم ة م د أم ل عن م ین رزوق، ل ز م د العزی د عب ول محم ا یق الخط، كم اء ب ل االحتف لع
ربي صار مقدسا الرتباطھ بتدوین القرآن، وھناك من كان یقدس نوعا معینا من الخط، الخط والمسلمین، بل إن الخط الع

.الكوفي مثال، كونھ أول خط نسخ بھ الفرقان
ى  درة عل ضا الق ا أی ت لھم د كان ھ، فق دس وتجمیل ة المق ق كما كان للحرف والخط العربیین القدرة على زخرف خل

.. على صفحة ما، تدوین اسم الھالك على رخامة قبره االسمتوقیع :  وتخلید الوجود الفاني والسمو بھالمقدس



 48

ولعل أقدم تحیة تركھا الخط العربي السم فردي ھي ھذه االلتفاتة لملك الشعر العربي والتي كتبت على قبره بلغة 
: میالدیة 328عدنان القدیمة عام 

ھذا ضریح امرئ القیس بن عـمـرو"
".التاجملك العرب كلھم الذي اعتصب ب

االسماألغنیة العربیة و : 4الملحق *

سان  ف اإلن ة موق ى حقیق ا عل ي، وقفن ي والعرب رب المغرب ة الط ة لعمالق ة أغنی ن ثالثمائ د م ا ألزی د اختیارن بع
 في الحیاة العربیة، باستثناء األمداح النبویة واالبتھاالت االسمغیاب واضح ألھمیة  : االسمالمغربي والعربي عموما من 

:فھو یتغنى ب . ياالسمإال المكون فالغناء العربي یتغنى بكل مكونات الھویة الفردیة ...األغاني الصوفیةو

..)جفن، عین، حور، شعر، لون : ( الصفات الفسیولوجیة
..)ضحكة، صوت : (الصفات الصوتیـــة
..)نظرة، مشیة : (جمالیة اإلیـــماءات

)…حناء      : (األكســســـوار
)…عبوس، نشاط، ال مباالة، خفة دم : (الطبـــع/ ــزاج الم

..)فالح، طبیب : (الـــــمھـــنــة

:، ناھجا عدة طرق االسموبالمقابل، یتجاوز الغناء العربي أیة وقفة  جمالیة عند 

"…اللیل یا لیلى یعاتبني : "المـــــــــــناداة
"حبیبتي/ حبیبي "ب  : االسماستبدال 

"…أیظن أني لعبة في یدیھ : "ضمیراستعمال ال
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صحافة في الماستر حاصل على شھادة - ل وال ة والتواص ن الترجم ة م ا للترجم د العلی ك فھ ة المل ةمدرس رب / بطنج ة (المغ تابع
ھادة ، و)ربالمغ/، تطوانلجامعة عبد الملك السعدي ى ش ترعل يالماس ة ف ة اإلبداعی ة الكتاب وم االجتماعی ون والعل ة الفن ن كلی  م

ك جامعةب كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  منفي األدب اإلنجلیزياإلجازةعلى شھادة  بالمملكة المتحدة، وبجامعة النكستر د المل  عب
. المغرب/، تطوانالسعدي

" مجلة كتابات إفریقیة" ھیأة تحریر عضو، و2008منذ "اتحاد كتاب المغرب"عضو -
ة  وث  African Writing Magazineاألنغلوفونی ة بورنم ن مدین صادرة م ال

Bournemouth وب رة جن ضو، و2010ذ منإنجلت شاریة ع ة االست ر الھیئ للتقری
...2010منذ بیروت  من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره العربي للتنمیة الثقافیة

:اللغة العربیةصدر لھ ب
)2001 (دراسة سیمیائیة لإلسم الفردي، "االسم المغربي وإرادة التفرد"-
)2003(مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح"-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثالث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"ت الثالثالحاءا"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة"الحاءات الثالث"-
)2009، األولالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (تاریخ التالعب باالمتحانات المھنیة في المغرب"-
)2010(مجموعة قصصیة، "موت المؤلف"-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012(مجموعة قصصیة، "وراء كل عظیم أقزام"-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014(مجموعة قصصیة، "ال للعنف"-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطاتحاد كتاب المغرب، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
دق "- ةص صورة اإلخباری اء ال الل بن ن خ ي م ي العرب شعار اإلعالم رة، " (یة ال اة الجزی عار قن ر"ش رأي اآلخ رأي وال ا"ال ، )، نموذج

2015.

:صدر لھ باللغة اإلنجلیزیةو
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-
1493104093 

: للحواركتب ضافتھ عدة استكما 
ي- س الفیالل ات "،أن ٌریحانی َ َِ َ ن ْ (" ْ املة م وارات ش سلة ح ینُسل حفیاأربع اء ص ً َ لق ع ً اني م عید الریح د س ان)محم دار : األردن/، عم

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة األولى، الصایل للنشر
ع ثالثون" (مع الریحاني في خلوتھ"،كتاب جماعي- ة واألدب م انيحوارا في الفن والثقاف عید الریح د س اد محم اء ونق ا أدب  أجراھ

.2015، الطبعة األولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعالمیون عرب

أفریكا "و"  رید سیھ بریس"دور نشر في عدة أنطولوجیات نشرتھا  للقسم المغربي للنصوص المكونةاإلنجلیزیة ترجمة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" وورلد بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مختارات من القصة اإلفریقیة المعاصرة: صوت األجیال"-
Contemporary African Short Stories)ة لثم ة اإلنجلیزی ى اللغ ة إل ة العربی ن اللغ ة م صوص مترجم ة ن صاصین ثمانی ة ق انی

.2010، )مغاربة
د"- ي الجدی شعر اإلفریق ا ال س  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجی خم

...2012، )قصائد مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:   قید اإلعداد للطبعدراسات في اإلعالم،لھ عدة
".األسباب والوظائف والغایات: اإلعالم في حوار الحضاراتمةمساھ "-
سي إن إندراسة مقارنة لألداء اإلعالمي لقنوات ("  في إعالمي الحداثة وما بعد الحداثةالصورة اإلخباریة "- وز، ال رانس ، أورونی 24ف
).الجزیرةو


