
 93-85 ،مص.ص.2202،م2سددممدصوترمإغلوغقوت

85 

م *. 

م**ػرقدذبنذرؿضان

ذأشخاصذاجلزائر:ذأرضذو

ممتطرح ماىزائر مسي ماٌدغقي مايوظي مأؼضومايولمبطؾقعي و -عللظي ماىزائر مشرل إذؽوظقيمم-مسي
المم-طؿومػقمحولمجمؿؿعـوم-جـقوظقجقوماظـلى،محقٌمؼظفرمظـومأنمأوظقؼيمجمؿؿعمسيمحوظيمأزعيم

تؽؿـمسيمادؿغراقماظؿػؽرلمسيماٌلؿؼؾؾموإسودةماخذلاعمايداثي،مبؼدرمعومتؽؿـمسيمإسودةمهقنيمذرائحم
وععمذظؽمم،أغفومحمػقصيمبوٌكوررمبعضفؿاٌؽؾقت".مإغفومعللظيمحوزلي،محؿكموإنمضولمعـماٌوضلم"

صفلمعللظيمالمميؽـموووزػومأوماالظؿػوفمحقشلو،مسيمحوظيمعومإذامختقؾـومظؾقظيمأنمايوظيماٌدغقيم
ماظؿؿـؾم مغػلف مػق مأغف مسيمغػسماظؿؿـؾماظعؼؾلماظؽقظقغقوظلماظػرغللمظؾـلى،مخوصي اظراػـيمدؿلؿؿر

م مظؾالاظرعزي مسي ماٌؾؾقر م"بوردؼغؿني"مفوغػلماظػذلةغلى متلدقذبقادطي مواىقشمإلسودة ماإلدارة س
بوألرضمعـمخاللمعردقمم "نيدشؿا"اظدلػذؼـمماظػرغللماظؽقظقغقوظلمظؾشكصقيماىزائرؼي.مؼؿعؾؼمأحد

م" ماألولSénatus Consultجمؾسماظشققخ مايوظيمم،" مضوغقن مخالل مبوظشكصمعـ مصقؿعؾؼ ماآلخر أعو
م(.0882اٌدغقيمظلـيم)

،موػلمعرتؾطيمبؿػؽرلمسيمجمؿؾفوعمضؿيممإغـومسيمػذاماإلدفوممغقدمأنمغؼذلحمبعضمسـوصرمترطقى
ذرسـومصقفمبالماغؼطوعمعـذمبضعمدـقاتمحقلماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبودؿعؿولمأزلوءماألسالمموأزلوءماألعوطـم

م)اظؿقبقغقؿ(مأومأزلوءماألذكوصم)األغذلوبقغقؿ(مسيمجمؿؿعـو.
اظشكص/ماظزعـ/ماٌؽون،متؿقاصؼمععماإلرورماٌطقرمم:وظؼدمتؾنيمظـومسيمإرورمػذاماظؿػؽرلمأنمثالثقي

ماٌرجعقي مأنمذظؾؿؼوؼقس مميؽـ مواظيت مسوعي مبصػي مأسالعـو مأزلوء مسي ماٌؿؾؾقرة ماشلقؼوتل، ماظـؿط عـ
اظؾغقؼي،موبوخؿصورماألبعودمواظرعزؼي،موبلبعودهماظدؼـقي،مملاظؿورخياظؿػؽرلمُتـلؿكدممحفيمسيمجمولم
م.مقبياظـؼوصقيمواظؿـوضػقيماألطـرمخص

ذ  

                                                                                                                                                                 
*
م.2222أصرؼؾم-،مجوغػل02صدرمػذاماٌؼولمبوظؾغيماظػرغلقيمسيمجمؾيمإغلوغقوت،ماظعددمم 

**
 .أدؿوذمجبوععيمعلؿغوٍمومبوحٌمعشوركمبوٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمسيماألغـربقظقجقوماإلجؿؿوسقيموماظـؼوصقيم 



 ػرقدذبنذرؿضان

86 

ذاسمذاؾعؾمذاجلزائري:ذرؿزقةذاؾشرخ

ريقؿقي،موالمذلءمسيماظقاضعمأطـرمذققسو،م-عـماحملؿؿؾمأنمسيمػذاماظعؿؾم"اظؼرؼى"معـماشلقؼيم
تعرؼػومظؾفقؼيموذومععـكمعـماالدؿ،مادؿماظعوئؾي،مادؿمضؾقؾيموادؿمضدؼس/وظلمصوحلمؼؼلؿمعقارـقغومو
ماشلفني،ممإذم-بف ماظشؽؾ مذات مأو ماظشعؾقي ماظعربقي مأو ماظدلبرؼي ماظؾغقؼي ماٌؿوردوت متلوؼؾ ميؽـ

اظعربلموتردكفو،مطؿومميؽـمتلوؼؾماظقسلمومتـالتف،ماالدذلاتقفقوتموصعوظقوتفومسيمايوضرم-اظدلبري
م.مععمذظؽمواٌعقشمواظيتمتؽقنمعقجفيمدمقماٌوضل

م مدقؿققظقجقو مإرور مسي ماىزائري ماظعؾؿ مادؿ مأطقدةمؼظؾ مأػؿقي مذا متورخيقي، مبقداشقجقو مو سوعي
أنممترممبوٌعـكماظدضقؼمظؾؿػؽرلمحقلمهدؼدماظؿلؾلؾماٌـطؼلمظألوظقؼوت،موذظؽمبؼدرمعومميؽـمظؾفقؼي

مسدلماشلقؼيماألوغقعلؿقيم)األوغقعلؿقؽم=مادؿماظعؾؿ(.مم-بوظؿلطقدمسـدمطـرلؼـموحبؼمم-
طقػممتمتورخيقومبـوءمأزلوءماألسالمماىزائرؼي؟موعـماألدؽؾيماظقاجىمررحفومسيمػذاماٌؼولمػل:م

ماظققم؟مػؾمُتـصوحلم معكشلو موعو ماظيتمحددتمسيماٌوضلماظؿؿـالتماٌؿؾعي مػلماًقوراتماإلجيوبقي عو
مواألعوطـماىزائرؼنيمععمأغػلفؿ ماىزائرؼيمظألسالم مدؿظؾموإديمأجؾمشرلمعلؿكمم،األزلوء مأغفو أم

مظؾؿؽؾقتوتماظؿورخي ماألبدؼي ماظذاتمماظعالعي مرؿلغقـي مأجؾ معـ موهققـفو متقظقفو معـ مبد ماظيتمال قي،
مسيمػذام ماظيتممتمتـػقذػو مػلمادذلاتقفقوتماإلغؿوج معو ماٌلؿقىماظرعزيمغؿلوءل: موسؾك اىزائرؼي؟
اظلقوقموعومػلماظلقودوتماظؾغقؼيماألوغقعلؿقيماٌطقرةمعـمررفماظلؾطوتماظعؿقعقيمإديمشوؼيماظققممعـم

معرسيممظؾؿلؿقيمسيماىزائر؟مأجؾمبـوءماحملقطماٌ
بقادطيمردودمأصعولماظـُؿؿقدثنيماىزائرؼنيمسيمإرورمأحبوثـومسيمماظدراديمهغؼطيماغطالقمػذمتؿدسؿ

اٌقدانمحقلمحوظؿفؿماشلقؼوتقيمبوظضؾط،ماغطالضومعـماٌعطقوتماألوغقعلؿقي.مإنماظؿلوؤلمبفذهماظؽقػقيم
ماألحبو مظؿؾؽ ماظعؾؿقي ماألػؿقي محقل متلوؤل مظقسمصؼط معدى مأؼضو متلوؤل موظؽـ اٌعرصي،ممتؿطوبؼث،

مو ماظؿورخيقي، ماظعالضوت معع ماألسالم مأزلوء مو"إدارة" مأنمواظـؼوصقي، مميؽــو مغلؾي موبلي االجؿؿوسقي.
ماشلقؼوتلماظؾـققي،مدقاء ماظعربقمياظدلبرؼمبوظؾغيمغصقحماظعفز ماظدارجيأو مظؾقوظيمي اٌدغقيمماٌؿضؿـ
مسي ماألعوطـ مأزلوء مععفؿ مسي ماألوغقعلؿقيم1ئراىزاموحؿك ماشلقؼي مأن ماظعفقىماظؼقل معـ مؼؽقن مضد .

مػلمطقونمعـػفر،معـمحقٌمأنماًؾػ موظغقؼو سيمأزلوءمسوئالتممعؿضؿـمفغػلماىزائرؼيمتورخيقو
مايوالتم موسيمأحلـ معؿشظقي. مأو معقجقدخمؿؾػي مسيمػذاممػق مايول مػق مطؿو معدوغوتمخمؿؾػي، سي

مم.2اٌـول:مبـمحلني،مبؾقلني،مبؾققدني،مبـمحقدني...إخل

ذ  

                                                                                                                                                                 
1 Décret du 07 mars 1981, portant établissement d’un lexique national des noms de villages, villes  et autres 

lieux. 
ماحؿؿوالتمطـرلةمظؽؿوبيمػذاماالدؿ،موػلمطوآلتلمطؿومذطرػومصوحىماٌؼول:اظؾغيماظػرغلقيممتـقـومإنمم اٌذلجؿ:م2

 Benhocine, Belhocine, Belhoucine, Benhoucine, Belhossine, Belhoçine, Belhossine, Belhoçine, Belhouçine, 

Belhoucine, Belhucine, Bellehoucine, ets)  
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ذاألشخاصذأمساءذأعالمذذبواسطة"ذذاؼتالعذاجلـدية»

مبوظؿدوؼـم مواٌرتؾطي مسؿؾقيموراػـقي، ماٌلوئؾموإديمعلوئؾمأخرىمأطـر مأنمغؿطرقمإديمػوتف ميؽــو
ماٌػرغس ماٌدغقيماظػرغللمأو مسيموثوئؼمايوظي ماىزائرؼي،مدقاء ماٌعربمظألزلوء ،ماظؿدوؼـماظعربلمأو

،مإخل.مCadastrauxألراضلماوطذاماظقثوئؼماظؼوغقغقي،موثوئؼماحملودؾي،موثوئؼماظضرائى،موثوئؼمإدارةم
لقرلمإنماظصقرةمايوظقيمظؿدوؼـمأزلوءمأسالمماىزائرؼنيماحملؿقاةمسيماظقثوئؼماظرزلقيمػلماعؿدادمظؾؿ

علؿقؼوتمتـظقؿممغػؽرمسياظؽقظقغقوظلمظؾفقؼيماألوغقعلؿقيماىزائرؼي.مإغـومدموولمعـدمعدةمععقـيمأنم
م م ممinsoupçonnéesاظؿقؾقؾمواظؿدخؾمشرلماٌشؽقكمصقفو ،مinsoupçonnablesواظيتمالمتؼؾؾماظشؽم

إدارتـومظدىمظقيموحؿكماإلدارةماظؽقظقغقومظدىمأغفومطذظؽمإديمحدماآلن،مواٌؿعؾؼيمدقاءمسؾكواظيتمتظفرم
ماىزائريم ماظشعى مإصؼود مسؾك مطؾفو ماٌلؿقؼوت مػوتف مسؿؾً مظؼد مذعقرؼي. مشرل مأو مذعقرؼي بطرؼؼي

موسيماظقضً ماظدلادؼغؿوتماظيتممفغػلمجـلقؿف. مأزلوءمتلدسمغلللمسـ موتدوؼـ معـح متورخيقو سؾقفو
سؾكماٌمطدممأغـومدمقؾمإاألسالمماىزائرؼيمسيمعقدانمسؾؿمأزلوءماألذكوصموسؾؿمأزلوءماألعوطـ؟معـم

حقلماٌؾؽقيماظػردؼي،مواظذيمصرضمم0881،ماٌلؾققمبؼوغقنم0882ضوغقنمإغشوءمايوظيماٌدغقيمظلـيم
مأغدجقين مطؾ معلؾؼو مُؼـعرف موبذظؽ ماٌلؿعورة. مواألزلوء ماألظؼوب مإدي ماظعوئؾي مادؿ م)أػؾك(إضوصي

indigèneمؼؿؿمإسالغفمعوظؽومعـمخاللمادؿماظعوئؾي،معومؼعينمإحداثمضطقعيمععماألذؽولماظؿؼؾقدؼيم
م(.0882عورسمم21ظؾؿلؿقي،معـمخاللماإلظزامموعـمخاللمتعؿقؿمادؿماظعوئؾيم)ماىزائرؼي

مسـم مخمؿؾػو مطون ماظعربقي، مأو ماظدلبرؼي مبوظلالظي ماًوصي ماظؿؼؾقدؼي ماىزائرؼي ماظؿلؿقي متؼؾقد إن
ماظػ ماألب(ماظـظوم مجفي معـ ماظعوئؾي م)ادؿ مأبقؼو مإعو مطون ماظدلبري، ماظؿؼؾقد مإن مظؾؿلؿقي. رغلل

patrilinéaireمأومأعقعقوم)ادؿماظعوئؾيمعـمجفيماألم(ممmatrilinéaireطقارق(.مسيمحنيمأنمبوظـلؾيمظؾ)م
اظؿؼؾقدماظعربلمطونمأطـرماطؿؿوالموعـففقي،مبؿقزقػفمظؽؾمعـ:مادؿ،مسؾؿ،مطـقي،مظؼى،مغلؾي،مطؿوم
ؼظفرمسيماٌـولماآلتل:مسؾدماظرريـمأبقمزؼدموظلماظدؼـمابـمخؾدونماظؿقغلل،محقٌمأنمغلىمػوتفم

ماظشكصقيمععروفمبوبـمخؾدون.
م موشرلماضؿصودي،موأنمضوغقنمضدمؼؼقلمبعضفؿ ماظـظوممطونمبوظقو معـمم0882أنمػذا ضدمأدرجمغقسو

اظعؼالغقيمسيمغظومماظؿلؿقيمبػرضمادؿماظعوئؾي،مإذمأنماظؿعرفمسؾكماألذكوصمػقمبوظػعؾمأطـرمؼلرام
ماظعوئؾي، مادؿ مادؿكدام ممسـد ممجعؾإذ موشرلمعؿغرلةممLa dénominationاظؿلؿقي معشذلطي عـمحقـفو

م مظـلؾفو. موبوظـلؾي مبلطؿؾفو مظؾعوئؾي مبوظـلؾي مععمذظؽمظقلًماظـفوضوغقغقو ماظؾورـقي مintrinsèqueوسي

شلذاماظـظومماىدؼدمػلمعومجيىمهؾقؾف،مبؼدرمعومجيىمهؾقؾمذروطمصرضف،موػلماظشروطماظػرؼدةم
موايدؼٌاظسيم ماظؼدؼؿ ماظقسلمالدؿعؿورظمؿورؼخ مسؾكمعلؿقؼنيمعـ ماظذيماذؿغؾ ماظقحقد محقٌمأغف ،

مبفدفممتزؼؼماشلقؼي،ماظشلءماظذيمدـقوولماظدلػـيمسؾقفمالحؼو.
مسؾكماظعـػماظرعزيماوعـمأ ماإلصرار مايؼؾم سيمٌؿضؿـجؾمتؾقنيمدرجي مبـوء متدعرلموإسودة آظي

األوغقعليتماىزائري،مدـلخذمعـوالمسـمادؿماظعوئؾيماظػرغلل،ممصفذاماألخرلمسرفمتطقرامرؾقعقومعـم
م مؼػرضمغػلف مأن مأجؾ معـ مضرون، مسشرة معداه مبؾغ متورخيل متطقر معلور مسؾقر مخالل امععقوربقصػف

ظؾؿلؿقي.مأعومسيماىزائرمصؼدمهؼؼمذظؽم"مسيمأضؾمعـمثالثيمسشرمدـي"،موػذامعومأذورمإظقفم تصـقػقو
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أزلوءماظعوئالتمسيماٌغربمصرلجعممl'institutionأعومتلدقسم.م0111دـيممLouis Milliotم3ؾيويؾوقسذؿ
اًوصمبرسقيمصوحىماىالظي(مواظيتمطوغًمسيماظؾداؼيمم0192عورسمم8)زفرلمم0192صؼطمإديمدـقاتم

ماظؾوؼؾؽلم موضدمأدىماٌردقم مbeylicalإجؾورؼيمبوظـلؾيمظؾؿلؿػقدؼـمعـماٌـحماظعوئؾقي. مم جقانمم12ظـ
إديماغطالقماإلصالحمسيمتقغس،معـمدونمأنمؼؾغلمادؿعؿولماظؿلؿقوتماظؿؼؾقدؼي،معـول:مسؾلمبـمم0129

4أريدمبـمسؿقرمبقدربوظي
ممم.

ذأمساءذاؾعائالتذاجلزائرقة:ذؿنذـظامذاؾتدوقنذإىلذاإلـؽارذاملعياريذذذذذذذذذذذذذ

سؾكمأنماالدؿماٌكؿورمدقؽقنمادؿممعومغصأعوممعؼووعيماىزائرؼنيماظؼقؼي،مغصماظؼوغقنمعـمبنيمو
متمرزلقومررحمعشؽؾيمتدوؼـماألزلوءماىزائرؼيم)ردوظيموضدم،م0889بداؼيمعـمذظؽممضطعيماألرضمو

مظؾ مجدؼد مغظوم مابؿؽور مخالل معـ مصرغلو( ممؿقاصؼوتإعدلارقر معطؾعيمPhonétiqueاظصقتقي موضوعً .
بـشرمطؿقىمعؽرسمممDe Slaneمدوذسالنوهًمإذرافمعذلجؿمسلؽريمازلفمم0888اإلعدلارقرمدـيم

ادؿمم1222،مإذماحؿقىمسؾكمعومؼؼوربم-اظذيمأصؾحمأطـرمذققسومبعدػوم-ألزلوءماألذكوصمواألعوطـ
"مألػقاءإديماآلن.مإنم"امإعالءمأومررؼؼيمطؿوبيماألزلوءماىزائرؼيمواظيتمتؿقاصؾمطؿوبؿفومسيماظؿلثرلمسؾك

مطؾمعـ"رؿقحوت"ممعـرشؿموظػوتفماظؿدابرل،موبعـمرشؿموظؽؿوبيماألزلوءماىزائرؼيمطـرتمببمعؾؼيؿاٌ
مظؾفغراصقو ماظقرين ماٌعفد 5جغراصقل
ممم مم0198دـي ماظوطذا مسي ممبعفدؾاٌكؿصني اظدرادوتمملوغقوت

ماظعوصؿيماظشرضقي 6ظؾفزائر
مم محقٌمأنمم،0198دـي مغفوئل، مبشؽؾ متلدقسمأيمغظوم مؼؿؿ ممل مأغف إال

مادؿعؿولماإلداراتمطونمظفماظـصرمسيماظـفوؼي.
،مميؽـفومأنمتػلرمسدمم0882ايوظيماٌدغقيمبداؼيمعـمدـيممتلدقسإنماظظروفماظيتممتًمصقفوم

عـم(مإديم"احملوصظنيماٌقزػنيم0188)مم Ageronمآجروناظؿفوغسمسيماٌدوغوت،ماظيتمترجعمسيمغظرم
ماظـوسمضؿـ ماظقاحدمصؽي مترضقؿفؿ ممتً مماظذؼـ محموصظني مجغراصقني، مإدي ماآلخر حمؼؼني،موتؾق
مأسؿولموو طوغقاممضدطونمأشؾؾفؿمضؾوطمصػمدوبؼنيممتمسزشلؿمعـماىقشمومضدرقبقشراصقني،موطالء

م.7،مصوينيمظؽؾمذلءموشرلمصوينيمظشلءمحمدد....،"ردؼؽني

صورمشلومأبعودمضصقىمشرلمعؿكقؾي،مإذممأوظؽؽماٌقزػنيإنمػوتفماظعؿؾقيماظيتمأجرؼًمعـمررفم
األزلوءمبفؿمؼؿؿممورمإظصوقأغفمأعوممرصضماىزائرؼنيماًضقعمظؼقاسدماظـظومماألوغقعليتماىدؼد،مص

م" مأصضؾ،متعلػقيبطرؼؼي مػق مظؾقققاغوتموػـوكمعو ماظػرغلقي معـحماألزلوء م"حقٌموصؾمإديمحد ،"
حقٌممتممتعرؼىماألزلوءماظعربقيمظؾقققاغوت،ماألزلوءماظؾشعيمأوماٌفقـيمعـؾ:ماظشودي،مأيماظؼردم

                                                                                                                                                                 
3 Milliot, L., L’état civil en Algérie (1937), Cité par Djebbar, A. et Arrach, Kh.- Anthroponymie et état civil. 

Les patronymes d’Oran, Mémoire de fin de licence, Université d'Oran, Département de français, 1996, p.56. 
4 Quemeneur, J., Liste des communes d’Algérie, Cahiers Nord-africains, 1963, p.26. 
5 Mangenest, J., Transcription des noms indigènes sur les cartes de l’Afrique du Nord. Ingénieur en chef 

géographe (Institut géographique national), in Onomastica, revue internationale de toponymie et 

d’anthroponymie, France, Lyon, Ed. IAC, 1948, p.155. 
6 Onomastica, A propos de la nomenclature des cartes d’Algérie. Compte-rendu de la séance de l’Institut des 

études orientales d’Alger du 22/2/1948, Lyon, Ed. IAC, 1950, p.155.  
7 Ageron, Ch., Les Algériens musulmans et la France (1871 - 1919), Tome 1, Paris, Ed. PUF, 1968, p.176. 
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ماظشودظل( مظـ خوعٍ،مأيمم-يمصؼدماظعؼؾتؾػراؼق،مأيماظذم-راسمطؾى،مأيمرأسماظؽؾىم-)بوظـلؾي
زاغلمأيماظزاغلموبوظـلؾيمم-بفؾقل،مأيماجملـقنم–راذل،مأيماظراذلم)بوظـلؾيمظـمرذقد(مم-اٌؿعػـ

ظؼدممتمإغشوءمسددمعـماإلجراءاتماشلودصيمإديمتدعرلموإسودةمم.(Ageron/مأجرونظـمزؼـيم)اىؿقؾي("م)
ماظيتممتمتؾـقفومعـمررفماىزائرؼنيماظؿلؿقيموسيماٌؼوبؾمػـوكمادذلاتقفقوتماالجؿـوبماألوغقعليت

مؾشرفؼؼدمم ومػروبومعـمجفوزماإلحصوءموعـماظؼؿعماإلداري،مإالمأغـومحبوجيمإديمإجراءمجردمظذظؽ.
Lacherafعػودهمأنمإغشوءمايوظيماٌدغقيمإجراءمٌراضؾيماظلؽونمجبرجرةمعـم سيمطؿوبفماألخرل،متؼرؼرام

،موذظؽمسيمإرورمتطؾقؼماظعؼوبماىؿوسل.مؼؼقل:م"مإنماظلؾطوتماظػرغلقيمأدلًمخاللماألوغقعلؿقؽ
عـمخالظفمطؾمدؽونمضرؼيمععقـيمجمدلؼـمسؾكمتؾينمطونمغظوعومملمبشفدمظفمعـقؾمسيماظعوملمواظذيم

موػؽذام مبويرفم)ب( متؾدأ مأزلوء مؼؿؾـقن ماجملوورة ماظؼرؼي مودؽون مبويرفم)أ( متؾدأ مسوئؾقي أزلوء
م مج مم–دواظقؽ: مم-د مايرفم)م-زم-وم-ػـ مشوؼي مإدي مإخل موزح، محروفمم( مطؾ االظؿػوفمسؾك
ععمذظؽ،مصؼدممتمبؾقغماظذروةمسيمعراتمسدؼدةمسـمررؼؼمسؿؾقوتماإلغؽورماٌعقوريمذومومم.8اشلفوء"

اظيتمؼعوغلمعـفومإديمحدماآلنمبعضمواجؿؿوسقيماظػردؼيمواظعوئؾقي،مم-اًصقصقيماظؾوثقظقجقي،ماظـػلق
مبوظالاٌقارـنيماىزا ماظؿلؿقي معللظي مععوىي ممت ماالدؿؼالل موعـذ مم-ئرؼني. مSNPعلؿك مادؿمم )بال

سوئؾي(،مظؽـمتلؿقوتمأخرىمعوزاظًمسيماالدؿعؿولمواظيتمالمميؽـماىفرمبفومسالغقيمبلؾىماٌضوعنيم
ماظيتمهؿؾفومواٌؿعؾؼيمبوىـس،ماإلػوغي،ماظػقش،ماٌقتمواظػضالت...ماظدالظقي

ذة،ذإجراءذجدقدذؾؾتشػريذاؾؾغوي؟ذذذذذذذػرـدةذاألمساءذاجلزائرق

مبلقطم مإجراء مجمرد متؽقن مأن مسـ مأبعد ماألسالم مأزلوء م"صرغلي" معشروع مصنن مآخر، مدفؾ وسي
اظذؼـمأسدوامعردقممموطذظؽظؾؿشػرل،مظؾؿعرفموإسودةمإغؿوجماألصقاتماألصؾقيمطؿومتؿصقرػومإدارتـو،م

،مأالمختػلمأومأالمتلذلمخمؿؾػمغؿلوءلسؾقفم.مو9حقلمععفؿمأزلوءماظعوئالتموأزلوءماألعوطـم0182
مسدامnotationإجراءاتماظؿدوؼـم مبشؽؾمتؼين،مغؼوئصمعـمرؾقعيمخمؿؾػي،معو ماظـؼوئصماٌعدلمسـفو

دـيمعـمم012مأنمالمتؿؿؽـاظؾغقؼيم؟مظؼدمأذورمجغراصققمععفدماىغراصقوماظػرغللمأغفمعـمشرلماظطؾقعلم
م مايضورة(اظؿقضرلي"اظقجقد مإدي م)غلؾي متقحم" م)عـ ماىزائرؼي ماظؽؿوبي موتلقؼي  ,Mangenestقد

م.(1948
وعـمػـومميؽـموصػمػذاماٌشروعماًوصمبوظػرغلي،مواظذيمؼفدفمإديماظعؿؾمظقسمصؼطمععمصؽوتم
رزلقيموظؽـمؼفدفمإديمسؿؾقوتمعـمعلؿقؼوتمعؿعددة.مإنمعومؼدسؿمأرروحؿـو،مػلماٌالحظوتماٌعؾـيم

جمؾسماظشققخ،ماظيتمتعؿدلمأنم"تلدقسمايوظيماٌدغقيمماظلوبؼيمأعوممىـيمSabatierمسباتيإلدارةم
مظـزعماىـلقي،مإذمأنمػدفمػوتفماألخرلةمطونمؼؿؿـؾمسيماظؿقضرلم طوغًموجيىمأنمتؽقنمعشروسو

م مأغرونظالغصفور"م)ادؿشفدمبفو معـمAgeronم مأطـر مسوئالتماألػوظلمبؼقة (،ممبعـكم"صرغليمأزلوء
 .مم10اٌكؿؾط"تعزؼزماظزواجمأجؾم

                                                                                                                                                                 
8 Lacheraf, M., Des noms et des lieux, Alger, Casbah éditions, 1998, pp. 170-171. 
9 Lexique des noms, Op.cité. 
10 Ageron, C. A., Op. cité, p.187. 
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م مطؾمعـ مالحظ ماألعوطـمCheriguen 12شرقؼانومPellegrin11مبؾيغرانظؼد مألزلوء مػـوكمدقطرة أن
ماألذكوصم مصرغللمحملدداتمأزلوء مأصؾ معـ ماإلنقؾقي،ممanthroponymiquesحؿك ماألزلوء عـؾ
مأزلوءماألغؾقوء،مأزلوءمضدؼللماظرزغوعوتمواظؿؼقميوت،...
لؿقؼنيمعـماظؿقؾقؾ،مآخذؼـمبعنيماالسؿؾورماظؿػرعموبوظؿوظل،مؼؿؾنيمظـومضرورةمتلؾقطماظضقءمسؾكمع

مم.Signifiant/signifiéمممم-اظــوئلمظؾدال/ماٌدظقلم
ماظػؽوتممles signifiésأوالمسؾكمعلؿقىماٌدظقالتم مسـ محملي مأسطقـو ماٌػفقم( ماظذػـ، )اظصقرة،

ظصوقماألزلوءماٌعقؾي،ماظلقؿقغطقؼقيمإلسودةماظؿلؿقيماٌلؿعؿؾيمعـمررفمعؽؾػلماإلدارةماظؽقظقغقوظقيم)إ
إؾيذمعـؾمنيإلدارؼنيمصرغلقم0882أزلوءمايققاغوت...إخل(،مسؾكماظرشؿمعـماٌالحظيماظػعؾقيمسيمدـيم

مأؿوري:مHamelمفاؿل"مظؾعضماظؿشوبفمسيماظـطؼمععمأزلوءمأوروبقيم"معـؾ:ممEllie Tabetم13تابت
Amauryم،ذساسيSassiمم.م

مسربقيم مأغفو مؼؼول ماظيت ماألزلوء مأصؾ معللظي معـ ماغطالضو مجزئقو، ماٌشؽؾ مػذا محؾ مأعؽـ ظؼد
ماٌلؾؿنيموحؿكم م مررفماٌلقققني، معـ مدقاء معلؿعؿؾي ماإلنقؾ، مأزلوء مأػؿ مصؽـرلمعـ وصرغلقي،

م معـؾ: ممEliséeذإؾيزياظقفقد مإؾياس/ م Jeanمجون، محييا/ مـعيؿةم/مNoémieمـاوؿي، مزؽري،
Zacharieمصدوق،ممقازؽرمم/مSadokمآن،مصادقمم/مAnneم....حـام /م

ذذذذذ   ذؿنذاؾعالؿةذإىلذتدؿريذاؾدال

مضؾؾمجملءم معـماألصؾماإلنقؾلمطوغًمعلؿعؿؾيمسيمسلولمإصرؼؼقو ماظؿذطرلمأنماألزلوء جدؼرمبـو
(،محقٌم"أنم 0119Cheriguen،مشرقؼاناظقفقدؼيمواٌلقققيم)ماظدؼوغؿنيمطؾمعـمبقادطياظعرب،م

م معـمدفالتموحقظقوتماظؽـقليم" ماظؿعؿقدمسيماظعوملماٌلققلمعلؿعورة  ,Ellie Tabet)أشؾىمأزلوء

ماظدؼـ(1882 مسي مايول مػق معو معـؾ ماظؼدؼؿمم، ماظعفد ماظشكصمسي محيؿؾف ماظذي مصوالدؿ اإلدالعل،
مسيماظدؼوغوتم ماالدؿ مإنمػـوكممتوثؾمبنيمتصقر مواسؿؾورقي. مظقسمتلؿقيمجزاصقي اظؿقحقدؼيمواىدؼد

اظشكص،ممظدىذقهمعومسـموبنيماظشكصماظذيمحيؿؾف.مإنماالدؿمسيمتؼؾقدماظؽؿوبماٌؼدسم"ؼـُعدلم
.موعـف،م14اظشكص"مميسمطذظؽ)...(.مإنمادؿماهللمؼعودلماظذاتماإلشلقيموبوظؿوظل،مصننمتؼدؼسماالدؿم

ادؿقسىماٌؿوردوتمػقمأصؾمصرلورةموادعيمظإلبداعماألوغقعليتماظذيمماظؽؾرلمصننماإلدالممسيماٌغرب
معـم مععؿدلا اظدؼـقيمواظصقصقيماألطـرممنقذجقيمبوظـلؾيمظؾلؽونماظدلبرماألصؾقني،مواظذيمضدممخمزوغو

م ماظيت ماألذكوص، مأزلوء معطؾقسي مػل مأشؾؾفو مبسي ماٌدوغي مإن مأؼضو. متدؼـقي مnomenclatureؾصؿي
ؼشؽؾموبعماٌؿقزمظؾدؼـماإلدالعل"مايوظقيمتؾنيماألػؿقيماٌؿـقحيمألزلوءماهللمسيماإلدالم،ممإنمػذاماظط

                                                                                                                                                                 
11 Pellegrin, A., Les noms de lieux d’Algérie et de Tunisie. Etymologie et interprétation, Tunis, Ed. SAPI, 1940, 

p.213. 
12 Cheriguen, F., Toponymie des lieux habités. Les noms composés, Alger, Ed. Epigraphe Dar al Ijtihad 1994, 

p.63. 
13 Tabet, E., Notes sur l’organisation des tribus et l’étymologie des noms propres, Oran, Ed. Heintz, Chazeau et 

Cie, 1882. 
14 Mouloubou, L et Buit, J. M., Dictionnaire biblique universel, Paris, Editions Desclée, 1984, p.p.509- 510.  
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أزلوءماهلل،ماألزلوءماظيتمػلمسيمايؼقؼيمصػوت،متصػماهللمسيمخمؿؾػماٌؽوغيماظؾورزةماظيتمهؿؾفوم
م مجقاغؾف، مماتعقزبقصػفو مواالدؿـورة، ماالرالع ماىؾور،مواظؼقة، ماظؼدؼر، ماظرريـ، مسيمضقظـو اًؾؼ،

م .15صػيمهلل(م"م11اظقظل،مإخلم)ؼقجدم
عـؾؿومػقماظشلنمبوظـلؾيممفغػلمإنمأزلوءماألسالممذاتماألصؾماظػرغللمهؿؾماظؿؿـؾماألوغقعليت

م مصؿوذاممذاتظألزلوء م ماألذكوص(. م)أزلوء مؼعينمشؾؾيماحملدداتماألغذلوبقغقؿقي األصؾماظعربل،معو
ـمسؿؾقوم)اظصقرةماظلؿعقي،ماظصقتقي(،مأيمسيمايؼقؼيمصقؿومؼؽؿمle signifiantاآلنمسـمعلؿقىماظدالم

واٌػرغس"مألزلوءماألسالمماىزائرؼي؟مإغـومالمغؿؽؾؿمسـمإجراءاتمذعـؾمػذام"اٌشروعماٌلؿلصؾمظؾفـلقي
اظؿعقؼضماحملضيمواظؾلقطيمظعـوصرماٌشفدماألوغقعليتماٌـػذةمبطرؼؼيمسوعي،ممظؽـمإجراءاتمماٌـحمو

م اءماٌعروفمواألطـرمخؾـومسيمبـم"متؽققػ"ماألزلوءماىزائرؼيمػقماإلجرمقغفلؿؼسؾكماظعؽس،مإنمعو
فمظقسمصؼطمإديمد.معـمػـومميؽـممتققزمعشروعمماظػرغليماظذيمؼفلوغقوتاظعالضيمبنيماظؽقظقغقوظقيمواظؾ

سؿؾقوتمخمؿؾػيماٌلؿقؼوتمالمتؼؾمأػؿقي،مممبقادطي،موظؽـماإلذؿغولمبقادطيماٌعوؼرلماٌصـػيماظشؽؾقي
طوغًماظطرؼؼيمتؼؿضلموضعماىزائريمأعومموضعمجدؼدمخيؿورممبـوءموتؽقؼـماظالذعقرمواٌكقول.سيم

ماإلدؿ محبرؼي مطونمصقف مميؽـممو مسربقي مألزلوء مبعضماٌؿؾػظوتماظػرغلقي م" مصـ مطوآلتل: مػق اٌـفٍ
ذظقحدػومأحقوغومأنمتضعماظـُؿفؿؿمسؾكمعضؿورمجيعؾفمخيؿورمادؿمصرغلل،مػؽذامصننم سؾكمظلونمأمحد

مممممممممم.م Amédée"(Guemeneur, 1963) مأؿديواظذيمحيقلمإديم Amedeمأؿدصرغللمؼؿققلمبلفقظيمإديم

ذفذهذالئحةذػرـدةذاألمساءذاملؽشوػةذذواملـشورة

Ahmed 

أريدم  
Amédée 

 أعقدي
 Kaci 

 ضودل
Cassis 

 طلقس
Khemis زيقسم  Camille 

 طؿل
 Adjemi 

 ذيعل
Eugène 

 أوجني
Baker 

 بؽر
Albert 

 أظؾرل
 Bendjerad 

 بـمجراد
Bengerat 

 بـغرلا
Benamar 

 بـمسؿور
Bernar 
 بورغور

 Louiz, Louis 

 ظقؼز،مظقؼس
Louisa, Louise 

 ظقؼزا،مظقؼز
Charef 

 ذورف
Charles 

 ذورل
 Leyla 

 ظقؾك
Lili, Lilia 

 ظقؾل،مظقؾقو
Lahcen 

 يلـ
Lancel 

 ظـلول
 Chadlia 

 ذودظقي
Chatal 

 ذؿول
Mériem 

 عرؼؿ
Marie,  

Mariane 

 عوري
 عورؼون

 Moussa 

 عقدك
Maurice 

 عقرؼس

                                                                                                                                                                 
15 Gimaret, P., Les noms divins en Islam. Exégèse lexicographique et théologique, Paris, Ed. Du Cerf, 1988, 

p.06.  
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Djenat 

 جـوت
Jeannette 

 جـوت
 Mourad 

 عراد
Maury, Maurin 

 عقري،معقرانم
Maouel 

 عقال/ععقل
Marcel 
 عردول

 Halou 

ؾقح  
Helli 

 ػؾل
Djeddi 

 جدي
Japy 

 جوبل
   

Naïma 

 غعقؿي
Noémi 

 غقعل
 Euldja 

 وىي
Elise 

 إظقز
Othmane 
 سـؿون

Aumont,Omant 

 أوعقغً،مأعقغً
 Fredj 

 صرج
Alfred 

 أظػرد
Fridi 

 صرؼدي
Freddy 

 صردي
 Henni 

 ػوغل
Henri 

 ػـري
Raïna 

 راؼـي
Reine 

 راؼـ
 Ramdane 

 رمضان

Raymond 

 رميقغد
Slimane 

 دؾقؿون
Simon 

 زلقن
 Seghier 

غرلص  
Petit 

 بقتل؟
Toumi 

 تقعل
Thomas 

 تقعوس
 Tourki 

 ترطل
Turquet 

 تقرطل
 

ماٌصويوتم مػذه مظغقؼيإن م"زوػرة" متؽقنمجمرد مأن مسـ مػلمأبعد مػلمعصوشيمم،اظصقتقي، طؿو
ظؿدعرلممإديمعـطؼمجدؼدسيماظؿورؼخماظؼدؼؿموايدؼٌمظؾفزائرممكضعوعؼدعيمعـمررفمعمظػقفو،مألغفومُتـ

منيوإسودةمبـوءمايؼؾماألوغقعليت.موؼشؿغؾمعشروعماظؿدعرلمػذامسؾكموجفلماظعالعيماظؾغقؼيماٌؿؿـؾؿ
ظزعقؾـومسيمحوظيمعومإذامادؿعدغومسؾورةمم-،مإذمؼؿعؾؼماألعرle signifiéواٌدظقلمممle signifiant سيماظدالم
بؿقظقجلمواضطرابمػقؼوتل،مومبقووظيم"غزعماظذاتمم-بعالجمغػلق-ماألعرم،مإذمؼؿعؾؼـػللاظماحملؾؾ

désubjectivisation16سؾكمعلؿقىماظػردموسؾكمعلؿقىماجملؿؿع"م. 

ذاالستـتاجذذذ

مهدثسـفؿمعـمررفمذكصممتماظؽالمممأغفمظقسمعـماٌؾوظغيماظؼقلمأنماىزائرؼنيمضدمغلؿكؾص
سؿومملمؼعربقامسـفمأبدا.موبعؾورةمأخرى،مصننماظعـوصرماٌـظؿيمظؾقوظيماٌدغقيمايوظقي،ممبعـكماظؽقونم
ماظزعؽوغلم مواظـلى ماٌرجعقي متقاصؾ متضؿـ مال ماإلدارؼي ماٌصؾقي موظقس ماظعؼؾقي ماظؿؿـالت اجملرد،

                                                                                                                                                                 
16 Ouaddah, Kh., L’anagramme suicidaire ou la question du patricide. Remarques sur le télescopage de l’ordre 

des filiations dans «La répudiation» de Rachid Boudjedra.- Colloque de  psychopathologie maghrébine. Institut 

du monde arabe. Actes publiés sous la direction de Charles Bonn et Baumstiler, Paris, Ed. L’Harmattan, 1990, 

p. 85. 
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م"ظؾقرفم ماظرعزي ماظؿقاصؾ ماضطراب موأعوم ماظقجقد، مررؼؼي مسي مخؾؾ مأعوم مإغـو مبوظػعؾ ظؾفقؼي.
مممذ.17ظشرفطؿومؼعؿؼدمذظؽم اشلقؼوتل"مtransmissionاظقجداغل/ماظعورػلماًوصمبوظؿقاصؾم

 ادذترمجة:ذحمؿدذحريشذبغد                                                                ممممممممممم
ذدتاريذاملجيالؾيذ و

مممممممممممم
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