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٥٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

  

�ل�ل����ء�اسم�دال� : ملخص البحث ٌّدعت�ا��اجة��جتماعية�إ���أن�يكو ٌ ّ ن ّ

�غ��ه، عليھ �عن �يتم���بھ �الذي �املسمى َّف�و�عنوان �و�وصاف، َّ �املعا�ي ّيخ�� ، ل

�ا �بواقع �الب�ئات�و�رتبط �من �مج�وال �عاملا �لنا �في���ء �وثيقا تباطا �ا ��ياة
ً ًً ً

ر

�خ��ممامل �اواملجتمعات والشعوب رختلفة�لنحظى�بمعرفة�تا و�عكس�، ر�وتطو

بما�يحدث�لھ�فيؤثر�و�تأثر�، والقيم�ف��ا، والل��ات واملعتقدات طبيعة�العادات

�وثقافية �اجتماعية ات �تطو ّمن ّ �مل، ّ�وسياسيةر ��سماء �تخضع �الثباتإذ  بدأ

 ،�و�ندثار�ن�يجة�ل�ذاوالشيوع والتغ��

��جتماعية �وعالقاتھ �حاملھ ���صية ��� ّ�و�ؤثر ّ ،���� �الفرد �سلوك و�وجھ

أسماء��ناث����منطقة�عس����عرض�البحث�و . مجتمعھ�و�عاملھ�مع�ما�يحيط�بھ

ّالواقعة����وسط�ا��زء�ا��نو�ي�الغر�ي�من القة��العو، �اململكة�العر�ية�السعوديةّ

�ا �اختيا ��� �العس��ية �املحلية �والثقافة ��سم رب�ن ّ ّ ،���� �بھ �ال�سمية و�واعث

�التأث���البي��، املنطقة �عل��ا�والثقا،ّ�و�جتما��،ّملعرفة �خصائص�ّ�� �مع�ا �فت��ز ،

����ال� �وسيلة�من�وسائل�كشف�تأث���املجتمع���سمن�و،�سميةّياملجتمع�العس��

   .ع���س�انھ�وتأثره��غ��ه

 � �أ�مية اسةوتأ�ي �تناورالد �عس�� ال���� �منطقة ��� �متعددة ����تبف، لقضايا حث

�العس��ية �املحلية �والثقافة ��سماء �ب�ن ّالعالقة �اّ �اختيا �البواعث�تو، ر��� ّب�ن

� �ال�سمية �تدعو�إ�� �ال�� �ف�ذ، وطبيع��اّالعس��ية اسة �الد ��سماء�ره �مع تتعامل

ّكجزء�من�نظام�اجتما���متغ���بفعل�الزم جيةٍ ّان�وامل�ان�واملؤثرات�ا��ا   .ر
  

  



      
 
 

    
 
 

٥٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

ا ا ا    

  املقدمة

سيدنا�محمد�خ���، والصالة�والسالم�ع���الن���املصطفى، ا��مد���وكفى

ى   :َّأما��عد. وآلھ�و��بھ�ومن�اقتفى، رالو

�القدامى�فقد� �وصنفو�ا�تص�يفات�مختلفة�فأجمل�باألسماء،ناعت���اللغو�و

�ف��ا �الكتب �كتابھ�عض�م وتناول�ا ،�عض�م �ثنايا �ح���، ��� ���ا ���تمام �يز لولم

�بمجتمعھ تباطھ �وا �باالسم ���تم �حديثة اسات �د �ظ�رت �فقد رال��ظة وكيفية�، ر

�عليھ، نطقھ �يجر �الذي �الصر�� يوم��انھ �عامال�لغو�ا�، ّ ��سماء ��عد �إذ �وداللتھ؛ ُ ً ُّ

�املختلفة �املجتمعات �ثقافة �عن �للكشف اسات، م�ما �الد �خيةرفسعت ّ�التا ، ر

دن، ّو�جتماعية، ّوالنفسية رواللسانية����الوطن�العر�ي��األ ّ ، والسودان، ومصر، ّ

اس��ا����املجتمعات�العر�ية، وا��زائر ّواملغرب�إ���د   .ر

ّو�عد��سم�جزءا�من��و�ة�املس�� ُ ً ُّ �دليل�عليھ����مجتمعھ، ُ ُ�عرف�بھ����، لوأو

��عامالتھ ��شاطاتھ، جميع �بجميع �فيب�ن�،و�رتبط �املجتمع ��� �املج�و ّ�و�كشف ل

تباط�املجتمع��غ��هو، ّالتغ��ات��جتماعية و��نھ�، َّوالعالقة�ب�نھ�و��ن�املس���بھ، را

ِو��ن�املس���و�ي�تھ
ّ ُ

مز��اشف�عن�القيم��جتماعي،  ّف�و� ًكما��عد�مجاال�خصبا�، ةر ً ُّ

�خية �التا �العلوم �فتتجاذبھ اسة ّللد ر �،ّ�واللغو�ة،ّ�والنفسية،ّ�و�جتماعية،ر

  .وت�ناولھ�من�منطلقات�ش��، ّ�والسيميائية،ّواللسانية

�مستقلة�ألسماء�إنا��ا�اجتماعيا�حسب� اسة �عس���فلم�تحظ�بد �منطقة �أما رَّ
َ

اسات�����سماء��عامة�تنوعت، ّاطال�� رإال�أن�الد َّ ّ
وتناولت��سماء�من�جانب�ن�، 

َ

�وتطبيقي ّتنظ�� �، ّي اسات �الد ��ذه �أيضا روتنوعت �خاصةً �السعودي �املجتمع ��ّ ،
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

����أسماء�الناس ��ان�عاما �ما �واحد�أو�منطقة�، ًفم��ا �ما��ان�خاصا�بج�س ًوم��ا

�ألسماء�أعالم��ناث����منطقة�عس���، من�املناطق يومن��ذا�املنطلق��ان�اختيار

اسة رمجاال�للد
ً

.  

اسات�السابقة؛� اسة�والد رو�ما�أن�ثمة��شابھ�ب�ن��ذا�الد �م��ا�ً�جزءا�اتناوللر

إال�أن�من�، - أسماء��ناث-
َّ

اسة��سم�ان�النظر�ف�معي ر�يجد�اختالفا����د
ً

فم��ا�، 

�اشتقاقات �تناو �داللتھ، ��سملما �و�يان �تفس��ه �التغ��ات�، أو �تناو �ما لوم��ا

�اع��تھ �ال�� �أو�الداللية �أو�الصرفية ّالصوتية ّ ّ ،� �البحثأما �تم���ذا اسة��فقد ر�بد

�منط ��� ��ناث �عس����و.�عس���قةأسماء �منطقة �ا��نو�ي�تقع �ا��زء �وسط ��ّ

�شماال�٢١و١٧ب�ن�دائر�ي�عرض�ْ، )١(ّالغر�ي�من�اململكة�العر�ية�السعودية
ً

وخطي�، 

� شرقا 35ْ: ٤١و ، 30ْ: ٤٤لطو
ً)٢( .  

�الشمال �من �والباحة: و�حد�ا �املكرمة �ا��نوب، مكة ان، نجران: ومن ، زوجا

ان�: ومن�الغرب، نجرانالر�اض�و: قومن�الشر، وجزء�من�اليمن زمكة�املكرمة�وجا

  .)٤(ّوتتم���ب�نوع�الطبيعة�ا��غرافية، )٣(والبحر��حمر

�ع��� �ساعدت �ال�� �الطبيعية ��حوال �ن�يجة �س�انية �بكثافة �تم��ت ّوقد ّ َّ

لظوا�ر�واملالمح�و�شيع�ف��ا�كث���من�ا، )٦(ّوغلب�عل��ا�ال�شكيل�القب��، )٥(�ستقرار

  .ل��اتتنوع�اللّاللغو�ة؛�

  : التعدد�من�ال�ساؤ�ي�بادر�إ���الذ�ن�،و�نا

 ؟ما�العالقة�ب�ن��سم�واملجتمع. 

 ؟����منطقة�عس��كيف�يتم�اختيار�اسم�املولودة. 

 سمية��ناث؟�� ّما�أثر�الب�ئة�العس��ية��.  

 ؟�عند�العس��ي�نما�بواعث�ال�سمية .  
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�املخ �و�واع��م �ال�سمية ��� �العس��ي�ن �طرائق �يرصد �البحث و�جيب�، تلفةّإن

� �ال�ساؤالت ��ذه �حول�اعن �ال�ساؤ �يك��� �أجبت. لال�� �ومنھ�ع��ا وقد �هللا �بفضل

� �وصفية �استقرائية اسة �د ��� ّع�� �أسماءر �الستعماالت ��ناثّداللية �����أعالم

صف�، �عس��منطقة �و �م�� ��و�استقراء �البحث ��ذا ��� د �و �مما �كث��ا �فإن وولذا ر ً

  . ًيدا�عن�الفرضياتلواقع�أسماء��ناث����املنطقة��ع

�والعمل   .لوهللا�أسأل�السالمة�من�الزلل�وا��طل����القو
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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  العالقة�ب�ن��سم�واملجتمع
ّتكشف�العلوم��ن��بولوجية�الثقافية ّ ��� ّ�عضا�من�ال��اث�التا ر ، ّو�جتما��، ً

�ج�لت، ّوالثقا�� �إذا �املختلفة �العالم �لشعوب ُوا��ضار ���سا، ّي �صلة س ُفتد ن�ر

�بي��ما �ال��ابط �لتب�ن �أسبا��ا�، ّبب�ئتھ؛ �لتب�ن �املجتمع ��� �الظوا�ر�املختلفة َّوتبحث

��لإل�سان����بي�تھ رمع�محاولة��عليل�ا؛�أل��ا�مفتاح�إلظ�ار�مراحل�التطو ٌ َّ .  

�فيؤثر�و�تأثر �ف��ا ��ع�ش �ال�� �بالب�ئة ���سان �حياتھ�، و�تصل �نمط و�ختلف

�عن�ساكن�ال��راء�وا��بالحيث�تختلف�ثقافة�ساك، ًتبعا�لذلك وال�، لن�الس�و

ه�إ����ختالف����الصفات�ا��لقية� ّيطرأ��ختالف����نمط�ا��ياة�فقط�بل�يتجاو ُ ز

�الس�و �ساكن �طباع ��� �والعذو�ة �الرقة �طباع�، لفنجد ��� �والغلظة �القوة مقابل

�وا��بال �ال��راء �فيھ، ساكن ��ع�ش �الذي �امل�ان �أ�عاد اك �إد ��ستطيع ركما
)٧( ،

ه�من�عدمھو�ذ  . رلك�يؤثر�امل�ان����استقرا

�املجتمع �قيم �العلوم ��ذه �ثقافة�، وعاداتھ، وديانتھ، ّوتب�ن �من ومعتقداتھ

�آخر�، ساكنيھ �مجتمع �ثقافة �إ�� ��نجذاب �ن�يجة �محيطھ �من ���سان فلو�خرج

�، ٌوطر�قة�تفك��ه�فس�تغ���كث���من�املفا�يم نو��نوع��ذا�التغ������الثقافة�فقد�ي�و

�للمتغ��ً�غ�� �املجتمع �أفراد �تقبل �حسب ��س��ا �جيا �تد ِا
ّ ً � �يتجرد�، ر �مندفعا ًأو��غ��ا ً

  . ًمعھ�من�ثقافتھ�تماما

من�إ���آخر زت�تقل�الثقافة�املجتمعية�من�جيل�أو� من�يضيف�، ّ زف�ل�جيل�أو� ّ

فيتغ���، ًإ���ما�سبقھ�ثقافة�جديدة�تجعل�إعادة�النظر�إ���الثقافة�السابقة�مطلبا

�و�ت ��و��ساسالسابق �و�صبح �عنھ، رطو �البديل �و�أ�ي ����، أو�يختفي ��ذا ىونر

  . ّ�ك�شافات�العلمية

ة روتتغ���اللغة�أيضا�بتغ���الثقافة�وانتقال�ا�من�البداوة�إ���ا��ضا ومن�جيل�، ً

�آخر ��عض�، )٨(إ�� ��� �حدث �كما �واختلطتا �واحد �م�ان ��� �لغتان �اجتمعت فر�ما

  .البلدان�العر�ية
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�فيھكما��ع���اللغة ن�عن��عض�املفا�يم�����ل�مجتمع�ت�و ًفتكشف��عضا�، ّ

ة�املجتمع�دي�يا ����يصف�صو مز�لغو �ا��ادث�فيھ؛�أل��ا� �من�التطو ر ّر ّي ر �خيا، َّ �وتا ، ر

�ب�ن�، �وسياسيا، �وثقافيا، �واجتماعيا �والعالقات ��جتما�� �بالبناء �ترتبط ّحيث

�واملؤسسات �وا��ماعات �وسي، �فراد �الكالم �املجتمعو�عد �أنماط �ب�ن ابطة � ، رلة

�العالقات �تبادل �إ�� �ما�، ومؤدية �وتتغ���بفعل �الثابتة ��جتماعية ��نماط ّفتتطو ر

�ة رّيحدث�ل�ا�من�أحداث�حضا
)٩(.  

���ا� �فتتوحد ��جتما�� �التواصل �وسيلة �أل��ا ���سان؛ �حياة ��� ّ�وتؤثر َّ

�وديانا� �و��ئا��م �أجناس�م �اختالف �ع�� �واملجتمعات وتتأثر�بالزمن�، �مالشعوب

، و�ما�يحدث����املجتمع، حسب�عمر���سان�ون��ھ�وانتقالھ�من�جيل�إ���آخر

فقد�ساعدت�ع���انتقال�كث���من�الثقافات�املختلفة�للمجتمعات�ن�يجة��حت�اك�

  .ّالثقا���و�تصال�السر�ع�بي��ا

�والثقافية ��جتماعية �ال�و�ة ّو�ع���عن ّ ،� ��� ة �الثو �ظ�رت �عندما مجال�رلذا

�الثقافية ��و���ا �ع�� �ا��فاظ �الدو �كث���من �حاولت �املختلفة ّ�تصاالت فع���، ل

�مطلب� �ال�و�ة �ع�� �ا��فاظ �أن �إال �العالم �دو �مع �التواصل �أ�مية �من َّالرغم ل

ّأسا����يكشف�ا��وانب��جتماعية وأحد��ذه�الوسائل�، ّوالسياسية، ّوالثقافية، ّ

ال�اشفة�أسماء��عالم�ال���تمكن�من
ُ

�التواصل�مع�ثقافة�املجتمع��خر�ومعرفة�

��سوده �مصادر�اللغة، التفك���الذي �من ا �مصد �ت�و ًرو��ذا �م��ا�، ن ُيظ�ر�املألوف

 .)١٠(والدارج�ف��ا

�أو� �مفتوحة �ف��ا �ي�و �ال�� �الب�ئة �طبيعة �من �جزء �إ�� �م��ا ��ش����ل نكما ٍ

ّبدو�ة�أو�حضر�ة، مغلقة ّو�ب�ن�الطبقة��جتماعية، ّ ّء�الدي���أو�املذ���و�نتما، ّ ّ ،

�املجتمع �ثقافة �من �جزء �ألنھ �يؤثر�و�تأثر؛ ٌف�و �العامة�، َّ �التحوالت �مع يتفاعل

�ا��ضار، املحيطة�بھ ّيوما�يحدث�ف��ا�من��غ���اجتما���داخ����التطو ر ّ أو��غ���، ّ

�جديدة �ثقافات �كتب�� �� ّخا ر
ه، )١١( �باختيا �قام �من �قيم رو�ب�ن ، وعاداتھ، ّ

�، ومعتقداتھ �الدي�يةفي��ز َّقيمھ َ
�خية، ِ ّوالتا ، ّوالسياسية، َّو�جتماعية، ر
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�الذي�)١٢(َّوا��مالية �ا��ضار �والتطو �مظا�ر�ا��ياة �ع�� �يدل ��� �نموذج �ألنھ ّي؛ ر ُّ ٌّ ٌ َّ

�ا��ياة، حدث�ف��ا فھ�حو ب���سان�وخ��اتھ�ومعا لو�كشف�عن�تجا ر   .ر

�خية �التا �التحوالت �من ��عضا ��سماء ّ�وتكشف ر ، ّوالثقافية، ّو�جتماعية، ً

اتھ�ع����جيال، َّوالسياسية�للمجتمع، ّوالنفسية رو�ظ�ر�ف��ا��عضا�من�تطو ُّو�دل�، ً

�مندثرة �وأمم �لشعوب �العلماء �ع���عل��ا �ال�� �النقوش �تحملھ �ما ��ذا فقد�، ع��

�النقوش �ل�ا، وا��مل، والرسوم، ّبي�ت �ا��صائص �من �كث��ا وم��ا�، ًوال��اكيب

أو�، أو�أماكن، فإطالق��سماء�ع���أ��اص، )١٣(قام��مطر�قة��سمي��م�وأماكن�إ

  . ًأو�أحداث�معينة�كشف�كث��ا�من��حداث�والتحوالت�املختلفة، أعوام

�مواكبا� ��سم �في�و �املجتمع ��� �وتتطو ��سم �داللة �تنمو �لذلك فقا ًو ن ر ًو

�ب�نھ�و��ن�املجتمع نللمتغ���ليحدث�التواز و�كشف�الزمن�عن�شيوع��سماء�أو�، ّ

�غ��ها من�دو �ا���� نندثا ز �آخر، ر و�واعث�ال�سمية���ا�ودالل��ا����، نأو�مجتمع�دو

فر�ما�ت�سع�الداللة�السم�ما�فت��ز�أسماء�جديدة، تلك�املجتمعات
ّ

��ناك�،  نأو�ي�و

أو�أ�ملت�، عودة�إ���أسماء�اندثر�استخدام�ا�لعدم�مناسب��ا�لذلك�الزمن�واملجتمع

�ثقاف �ع�� �لالنفتاح �الزمن؛ �من �أو�ا��اضرةف��ة �املدينة �إ�� �باالنتقال �أخر ، ىة

�املباشر�بأ�ل�ا س�ا، و�حت�اك �مدا ��� ��تصال�، روالتعلم �بوسائل ��حت�اك أو

  .املختلفة

�وتتفاءلُّو�دل �ت�شاءم ��انت �العرب �أن ��ذا �أمام�ا� َّ�ع�� �ترا�ا �بما بال�سمية

�املولود �والدة �يراه، �عد �ما �ع�� �سماه �مولود �ألحد�م �ولد ّفإذا ٌ �تفاؤال�ُ �أمامھ
ً

��شاؤما، )١٤(ًواستحسانا �أو �تفاؤال �مضادة �بأسماء �سماه ًأو ًّ
�تأدبا،  �أو ً��كما ً)١٥( ،

�ف��ا �عاشوا �ال�� �الب�ئة �مظا�ر �أسماؤ�م �حية�، فعكست �أجزاء�ا ا ّواستعار و

�ولينة، وجامدة �وام��اجھ�، صلبة �ل�ا �وتمثلھ �بب�ئتھ �العر�ي تباط �ا �مدى ّوأظ�رت ر

�جزء، بطبيع��ا ت �صو ًكما �باالستقرار�ر �تنعم �تكن �لم �يظ�ر�أ��ا �حيا��م �من �حيا َّا ُ �

  .  ّمع��ة�عن�حال��م�النفسية، فجاءت�ال�سمية�مناسبة�لدوافع�م
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�باألبناء �العناية �إ�� �دعا ��سالم �جاء �، وملا �الن�� �ال�سمية�وحث �ع��

�ا��سنة �م��ا، باألسماء �بالقبيح �ال�سمية �عن ����، ون�� �جديدة �عادة �ظ�رت كما

وأسماء�، �والصا���ن،�والرسل،���ال�سمية�ع���أسماء��ن�ياءو، ة�بمجيئھال�سمي

  .وكذلك�إضافة��سماء�إ���أسماء�هللا��عا���وصفاتھ�ا��س��، )١٦(رالسو

�اسم� �يألفونھ �مألوف �ل�ل �أصبح �فقد ��عينھ �اسما �لإل�سان �أن ّو�ما ً َّ

  . )١٧(ُ�ا��يوانات�وا��مادات�مما�يؤلف

�أن�العلماء�ق �نر َّو��ذا �التعليالت�لبواعث�ال�سميةى ظيفة��سم����، َّدموا وو

��حداثي��� �مجتمعھ، ل �س�ان �لثقافة تھ �وإشا �تلك�، رو�يانھ �أ�انت سواء

�أل��ا��ا �خاصة �أم �للمجتمع �عامة �، �حداث �العصو ��� ��سماء �ت�بعنا رولو

  .)١٨(املختلفة�فسيظ�ر��ختالف�الكب���بي��ا

  عادات�ال�سمية
�الظ �من �العديد ت �ا��ركة�زبر �إثر �العس�� �املجتمع ��� ��جتماعية ّيوا�ر ّ

�عس���فتغ��ت� �منطقة �بھ �حظيت �الذي �ا��ضار �و�نفتاح �الكب��ة ّالتنمو�ة ّي ّ

�حولھ �ملا �العس�� اك �إد �وتوسع ��جتماعية ّيا��ياة ر ّ ��ذه�، ّ �أحد ُو�غ����سماء ّ

  . ّالظوا�ر��جتماعية

�وتراث�غ���مادي�ل مز ّإن��سم�نتاج� ٌ ٌّ يٌ ر ّلثقافة�املجتمعية����تفرد�ا�يتأثر���ا�َّ

، ّولذا�يتفاعل�الفرد�عند�ال�سمية�مع�املم��ات�ا��اصة�بالزمان�وامل�ان، و�ؤثر�ف��ا

�ألنھ� �وتؤثر�فيھ؛ �العالم ��� �تحدث �ال�� �العامة �التحوالت ��عض �إ�� َّو�ستجيب

ه�و�نفرد�بأ، ًيتقاسم�مع�أفراد�مجتمعھ��عض��ف�ار�واملواقف�املش��كة�حينا رف�ا

ً�ديولوجية�ا��اصة�حينا�آخر ّ)١٩(  .  

� �لتطو صد ��و� �الفردي �باالسم �ال�سمية ��� �والتطو �التفاعل ��ذا صد رو ٌر ر ّ ُ َر

�ما�، ّالذات�العس��ية وث�املح���وما�حل�بھ؛�ألن�العوامل�املحيطة َّإذ�يو���املو ّ ر ُ

�فيحدث��غ���مباشر��لباعث�ال�سمية ّت��ح�تتغ���وتتطو رو�رصد��ذه�التطو، ر ات�َ
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�أف�ار �من �املجتمع �يخ��لھ �مما �كث�� �عن �تف�� فإ��ا
ُ �ومعتقدات�،�وعادات،َّ

�الثقافية ّفتكشف�عن��و�ة�العس�� �حاصل�ف��ا، ّي   .روت���ن�ع���تطو

  اختيار��سم�للمولودة  - أ

�عس�� �منطقة ��� �املولود �اختيار�اسم �مسألة �الوالدين ����، �شغل ��انا فقد

�الذي �باالسم �مولود�ما ��سميان �ال��ظة�َّالسابق �تلك �ذ�ن��ما ��� �حاضرا ً�ي�و ن

�باالنتماء�، ًأحيانا �مرتبطة �ال�سمية �ألن �فيھ؛ �التفك�� �إ�� �غالبا �يحتاجان َّوال ً

�عند�م �املتداولة ��سماء �من �مجموعة �ضمن �ي�و ه �فاختيا ن�جتما�� ر ف���، ّ

��سرة �حياة ��� �غالبا �م�مة ����صية ًمرتبطة ، و�عمام، و�جداد، �الوالدين، ّ

. والفخر�باالسم، لونحو�ذلك�مما�لھ�س�ب�مع�ن��التفاؤ، وشيخ�القبيلة، �والوا�

ر�الزمن؛�لتغ���العادات وغ���أنھ�حدث�لالسم�كث���من�التغ��ات�مع�مر ٌ ، و�عراف، َّ

�ال�سمية �فعل �ع�� �الباعثة �الزمان�، ّوالقيم �بحدود �مل��مة ��سرة ��انت �أن فبعد

ًوامل�ان�أصبح��ختيار�حرا��عيدا�ع �است�ناء�تفكر����، نھً نحيث�أصبحت��سر�دو

اج   .)٢٠(و�سم�قبل�والدة�املولود�ح���قبل�ا��مل�أو�الز

�و�حدد�اتجاه�الوالدين����منطقة�عس���عند�اختيار��سم�ملولود��ما�جملة�

  :   م��ا، )٢١(رمن��مو

�العائلة: ال��ت�ب -١ ��� �املولودة �اسم�، ترت�ب ��و�� �املولودة �تأخذ �أن و�غلب

�ألم�اجد �أو �ألب��ا ��و��. ��ا جة �الد �من ��ا �أقا ��عض رأو فالوالدان�، ر

ب��م��و���بالسموة ُّو�قا ر
)٢٢( .  

ج�ا -٢ �ز �عند �املرأة �خيار�ال�سمية: وم�انة �ل�ا �من�، ّفي��ك �تر�د �بما ف�س��
ُ

�محب��ا�، �سماء �لتظ�ر�مدى �؛ �أو�أخواتھ ج�ا �ز �والدة �باسم وأو��س��
ُ

 .واح��ام�ا�ل�م

ج -٣ جة�:وإخوة�الز ج�من�اح��ام�الز و�قد�ي��ك�أمر��سمية��بناء�إلخوة�الز و ُ

ج�ل�م  .ووالز

قد�ت��ك�ال�سمية�إلخوة�املولودة�وأخوا��ا: إخوة�املولودة -٤
ُ

. 
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�املولودة -٥ �والدة �أثناء ����اص ����اص�: وجود ��ؤالء ��عض �ي�و نقد

�ع��ما �أو��عيدين �و�ب �لألم �بوضع�: قر�ب�ن ��حيان ��عض �الوالد فيقوم

���اقائم �ال�سمية ��� �الوالدان �يرغب ��سماء �من �عددا �تحمل وتختار�، ًة

�تحملھ �الذي �باالسم �و�س�� قة َّو �جاء�، ر �الذي �أو�الزمن �امل�ان �أن َّكما

 . املولود�فيھ�لھ�أثره����تحديد��سم

�حددت�اتجاه�الوالدين�عند�ال�سمية����املا����وال�تزال�ممتدة� رو�ذه��مو

  .  ���ا��اضر�ب�سب�متفاوتة

�و �البأسقد �ع�� �تدل �العرب �عند ��سماء وتخليد�، والتم��، والشدة، ُّ�انت

�ليوم�أو�حادثة�معينة لذا�عند�إلقاء�نظرة�سر�عة�ع���من���أ�ل�منطقة�، )٢٣(ىذكر

َّعس������ال�سمية�ي�ب�ن�أنھ��ان�ع���النمط�نفسھ�الذي��انت�عليھ�عند�القدامى ّ.  

  بواعث�ال�سمية  - ب

�غ��هتتأثر��سمية��ناث�بجم �باعثا�ع���اختيار�اسم�دو �ت�و نلة�من��مو ًن
، ر

��ذه�البواعث   :و��، زوقد�ذكرت�أبر

  الدين    -١

سوخ��عض�املعتقدات� تبطت��سمية�املولودة�بالعادات�والتقاليد�ال���ت��ز� را ر
ُ

��سميتھ �ولدت�، عند �ال�� ��جتماعية �للب�ية �املختلفة �التفك���والثقافة ُوتكشف ّ

، ّ���ال�سمية�فل�ل�دين�أو�مذ�ب��سمية�ينفرد���ا�عن�غ��هوتظ�ر�الديانة�، ف��ا

�املجتمع �ثقافة �أثر��� ��خر �الثقافات �مع ��تصال غ���أن
ّ

ى �تحديد�، َّ �يصعب لذا

�الدي�� �أو�املذ�ب �الدي�ية ّال�و�ة ّ ،���� �دي�ية �ناحية �من �لإلناث �ال�سمية ّوت�و ن

 : منطقة�عس���ع���قسم�ن��ما

ّال�سمية�ع���أم�الن��   - أ َّ ضوان�هللا�عل��ن وجاتھ�و�ناتھ� ّ�ومرضعتھ�و ر   ز

وجاتھ، ومرضعتھ، ّقامت��سر����منطقة�عس���بال�سمية�ع���أم�الن��� ، زو

ضوان�هللا�عل��ن ّو�ناتھ� فة، ر وو�ذا�من�العادات�املجتمعية�املعر كما�أطلقت�ع���، ّ
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����هللا�ع��، أبنا��ا�أسماء��ن�ياء�عل��م�الصالة�والسالم أو�ع���، مرأو�ال��ابة�

 .الصا���ن�من�الرجال�وال�ساء

�بھ تباط �و� �التأثر�بالدين ��سميا��م �أسماء�، رو�ظ�ر��� �كب����� ��ش�ل ٍو���ز
�عند��سمي��م�بأسماء�هللا�وصفاتھ�مضافة�إ����لمة�عبد كدخيل�: ونحو�ا، رالذ�و

  .وضيف�هللا�ونحو�ذلك، وغرم�هللا، هللا

جات�الن����وقد�ك��ت�ال�سمية�بأسماء���صيات�إسالم ة�كز وية�مش�و ر ّ ،

�ع��ن �هللا ��� � �املجتمع�، رو�ناتھ ��� �جميعا �ع��ن �هللا ��� � �ال��ابة ًو�ساء ر

�الشا�عة ��سماء ��� �ت�و �ت�اد �ح�� �وا��ة �ك��ة �سبق �فيما نالعس�� : م��ا، ّي

ْأسماء َ
ِحليمة، َ�اجر، ِآمنة، 

ِخديجة، َ
َ

��ب، 
َ ّصفية، َزْ

ِ
  .    ِفاطمة، ِعا�شة، َ

 بر�الوالدين  - ب

�عند�أ �الرغبة �تتولد �ول�ذا �وال�����ما؛ �بالوالدين �و�عا�� �سبحانھ �هللا و���

�لوالد��م �محب��م �لبيان �ال�سمية�، �بناء �إ�� �في��أو �ا��ب ��ذا �ع�� نأو�التأكيد

�ف��ا�، )٢٤(عل��ما �تتا�ع ��سر�حيث �لبعض �ال�سب �سلسلة ��� ��ذا �ة �ر ؤو�مكن ُ

�اسم�الوالدحلقت�ن�أو�أك���تمثل�إحدا�ا�اسم�الولد�وتمثل�� ؛�لل�سمية�)٢٥(ىخر

ة�من��بن�ع���أبيھ   . و�ك���مثل��ذا����منطقة�عس��، راملتكر

�جدا��ن �ع�� ��ناث ��س�� �أجداد�م �ع�� �الذ�و ��س�� ّوكما ُّ
ر وتختلف�، ُ

ًال�سمية�ع���الوالدين�بالنظر�إ����سماء����منطقة�عس���ف��اه��عض��سر�واجبا�

ّاجتماعيا�يتع�ن�ع����بن�ا ًو�راه�البعض��خر�تخليدا�، لقيام�بھ����حياة�والديھ�

��عد�املوت َّوقد�يرفض��عض�الوالدات�أن��س���عل��ن؛�ألنھ�نذير�للشؤم�، ىللذكر َّ

�تذك��ا�ملن�حول�ا�بأ��ا�ستأخذ�، فقد�تأ�ي�مخالفة�ألخالق�جد��ا، عند�ن َّأو�ي�و ً ن

  . )٢٦(م�ا��ا

�لسؤ ��س�بانات �من �عدد �وضع ��عد �تب�ن �عس���َّ�وقد �منطقة �أ�ل ��عض ال

َّوعاد��م����ال�سمية�أن�طائفة�من�الناس�سموا�بنا��م�ع���، عن�أسما��م�ومعان��ا ّ ّ

�أسماء�، جدا��ن �وتخليد �سبق �فيما �الب�ئة �بطا�ع ��سماء �من �كث�� فحفلت
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َتا��ة: من�تلك��سماء، ا��دات ِ
َ

َّتركية،  ِ ْ ُ
ثابتة، 
َ

ْثمرة، 
َ

ىثنو،  ْ َ
َّىجر،  جمالء، َ

َ ْحب، َ ، تةَ

ْخزماء
َ

ْخز�مة،  َ ُ
خفرة، 

َ
ِذخ��ة، 

َ
ذئبة، 

ْ
َّحية، ِ َ نة، ُر ْزر ملة، َرْسماء، َ

َ ْ ْشرعة، َزْ�راء، ِز
َ

 ،

شرعاء
َ

ِشر�فة، 
َ

َشعفة،  َ
شلوة،  

ْ
ْشمسة، ِ َ

ْطمية، َصا��ة، 
َ

ِطامية، 
َ

ِعا�شة، 
ِعافية، َ

َ ،

عذا
َ َعسلة، َ َعصابة، َ

ْعقشة، ِ ْعمرة، َ علوة، َ
ْ ْعمشاء، َ ِغامية، َ

َ
غلب، 

ْ َ
َفلوة، اء ْ

، َمطرة، ِ

َمعدية َ
ِ

َن�تة، ُ ْ َ
�شطى، 

ْ َ
ة،  رنو ْ ُ

�فاال�تمام�بتخليد��سم�واح��ام�، َ�يا،  لوالقائمة�تطو

  .الوالدين�و�ر�ما�أدى�إ���ذلك

��سماء �ببعض �ال�سمية �إ�� �أدت �أخر �دي�ية �بواعث ّوثمة ى َّ ال�سمية�: م��ا، ّ

�القرآن�الكر�م دت����الق، ربأسماء��عض�سو أو�بأسماء�، رآن�الكر�مرأو��لمات�و

أو��ستجابة�، أو�الوفاء�بنذر�ألحد�الوالدين�أو�غ���ما، �عض��ولياء�والصا���ن

�ة�أحد�الوالدين����املنام ختمة: مثل، )٢٧(ؤلر
َ

�س�يم، 
َ

.  

وقد�تأ�ي��سمية��ن���عمال�ببعض�الفضائل�����سالم
ً

، َأمينة: �ال�سمية�بـ، 

ِوشر�فة
َ

�أسماء��نو�جدر�الذكر، ِوصا��ة،  �أن ��ناثا �انت� اتّ�العس��ي�أعالم

  .  ّوالبذيئة�ال���تخالف��عاليم�الدين��سالمي، ّخالية�من��لفاظ�الشركية

  ��تخليد�اسم��سرة -٢

أو�لم�، )٢٨(ًح���لو�لم�يكن��سم�حسنا ترغب��عض��سر����إحياء�اسم�ا��د

اض�ع���ال�سمية�بھ ٍيكن�والد��ب�غ��� أو�بر�، ���تخليد�اسم�ا��دوتك���الرغبة�، ر

�ا��اضرة ��� �قد�، والبادية، الوالدين �أنھ �العس�� �املجتمع ��� �عادة ��ناك َّولكن ّي

ْآل�جمحة: مثل�قول�م، ٍي�سب��بناء�إ���امرأة�معينة َآل�ثمرة، َ َ
�عاء،  َآل� ْ

ملة، َر ْآل� ، ِز

ّآل�سعيدة ْ ْآل�صبحاء، ُ ِآل�ظافرة، َ
َ

ّآل�غز�ل،  َ ُ
ِآل�مسفرة، 

ْ ْآل���، ُ   . دةَ

���� �للعائلة �املدنية ��حوال �بطاقة ��� ��ناث �ألسماء �ال�سبة ��ذه �توجد ّوال

  ..َّ�عض��سر�وإنما����عادة����املجتمع��عرف���ا��عض��سر�داخل�القبيلة

�و�عرف�ال�سبة�إ����ناث�عند�العرب�القدامى�فلو�نظرنا�إ���ال��اجم�سنجد�

ًعددا�كب��ا�من�الرجال��سبوا�إ���أم�ا� أو�جاءت�تكني��م�، )٢٩(�م�وألفت�الكتب�ف��مً
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

، وال�سبة�إ���ال�ساء�عند�م�ل�ا�أسبا��ا�وم��ا�ال�سبة�إ���ا��دة�العليا، )٣٠(ب�نا��م

اج�الرجل��بأك���من�امرأة، أو�ا���ل�ب�سب��ب   .)٣١(أو�لفضل�وش�رة��م، وأو�ز

�ال�سبة ��ذه �مثل �العس��ي�ن �عند �جاء ��سر��عر، وقد �كث���من ف�وأصبحت

�ا��دة�الثالثة�أو�الرا�عة�أو�، ب�سب��ا�إ����ن�� نو�ذه�ال�سبة�قديمة�جدا�قد�ت�و ً

 :  وسب��ا، أك���ل��فيد

  .ھّفينادي��ل�ابن�باسم�أم، ن�امرأةَّ��أن�الرجل�ي��وج�بأك���م -١

�ابنة�واحدة�فينادى���ا -٢ ى��أن��ب�ل�س�لديھ�سو َّ  . 

لف: مثل، احد�فينادى���اَّ��أن�املرأة�أم�البن�و -٣ ابن�
َ ْ
 .ةِز

ج�ا -٤ و��أن�املرأة�قامت�ب��بية�أبنا��ا�و��تمام���م��عد�وفاة�ز َّ . 

�ضعيف� -٥ ج �ز �ظل ��� �وتحمل�ا �ص���ا �وقوة ����اع��ا �عرفت �املرأة و��أن ُ َّ

 . ّال��صية

��سم�مثال�بقول�م -٦ ��أن�املرأة��شا�د�أمام�م��ل�ا�أك���من�الرجل�فيطلقو
ً

ن َّ :

�عاء ب�ت�آل�
ْ
ْآل�س��ة، َر َل�صبحاءآ، َ ْ �غ���، و�كذا، َ ��ناك�أسبابا�أخر �ما�ي�و ىو ًن ر

 . ما�ذكرت�نج�ل�ا

ت� زوقد�تنوعت�ال�سبة�إ���أسماء��ناث����منطقة�عس���خاصة�تلك�ال���بر

وم��ا�، )آل(وم��ا�ما�أضيف�إ��، فم��ا�ما�أضيف�إ���أل�التعر�ف، ���بطاقة�العائلة

  : من�أمثلة�ذلك، ًوالكنية�معا) آل(وم��ا�ما�أضيف�إ��، ما�جاء�ع���ش�ل�كنية

َا��وا�رة: م��ا، التعر�ف) أل(املضاف�إ��� -١ ِ
َ َالغثماء، َ ْ َ

. 

٢- � �إ�� �جرادة: منھ، و�و��ك��، )آل(املضاف َآل َ �جمعة، َ َآل ْ �حب�بة، ُ َآل ْ
ِ

�آل�،َ

َحس�نة
ِ

َآل�حمامة، َ آل�خ، َ
ُ

َ��ةَض ْآل�دجنة، ْ فدة، َ َآل� ْ
فيعة، َر َآل� ْ

ِ مثة، ُر آل�
َ ْ ، ِر

حيف آل�
َ

ِ �رة، ةُز ْآل� �نة، َز َآل�
ْآل�س��ة، َز َآل�سعيدة، َآل�سودة، َ

ِ
ْآل�شعثاء، َ َ

 ،

�شعفة آل
َ

�شميلة،  آل
َ

�عا�شة،  آل
َ

ِ
�عذيبة، َ َآل ْ َ �عزة، ُ َّآل �علية، َ آل�، ّآل

ْغرسة
َ

ِآل�فا�دة، 
َ

ْآل�فرحة،  َ
ِآل�متعبة، آل�قطمة، ِآل�فلوة، 

ْ آل�م��ة، ُ
ْ
آل�، ِ

نالة
َ

آل�الغرابة، 
ُ

ِآل��ادية، َيةْدَآل��، َآل��دبة، 
  .َآل��يفاء، َ
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ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�املضاف�إ���أب، وقد�ظ�ر�ع���نوع�ن: املضاف�إ���الكنية -٣ أبو�: ومنھ، ل�و

ِحليمة
أبو�خرشة، َ

َ ْ َ
ِأبو�شر�فة، 

َ
ابن�شعلة: ومنھ، والثا�ي�املضاف�إ���ابن، 

َ ْ َ
 ،

ابن�وعلة
َ ْ

ِ. 

َآل�أبو�حمامة، ُآل�أبو�جمعة: وم��ا، ًوالكنية�معا) آل(املضاف�إ�� -٤ َ �آل�أبو�،َ

ْ��لة َ. 

ال���بمع���أ�ل�بدال�من�) آل(ي��ظ��نا�استخدام�
ً

تدخل�التعر�ف؛�إذ�) أل(

��ب) أل( ��اسم �ال��ص ��سب �من �الثا�ي ��سم �وا��دة�، أو��م، ع�� أو�ا��د

لفةآلو، ّآل�ع��: نحو، لألسرة �، ز� َآل�أبو�حمامة: نحو، وتل��ا�كنية) آل(نأو�ت�و َ آل� ،َ

ْأبو���لة َ.  

� ��عر�فا�) أل(لودخو �ي�و �منھ �جزءا �لت�و ��سرة �اسم �ع�� ًالتعر�ف ن ًن

��لقاب، للصفة �إال�أن�،�وا��رف،و�� �و�ماكن �القبائل �إ�� �امل�سو�ة َّ�والصفات َّ

� نا��طاب�الل����اليوم�ي�و و�ذا�ما�نجده����، )٣٢(لتعر�ف��سر) آل(باستخدام�ّ

�عس���وكتاب��م �منطقة �أ�ل ��، خطاب �أسماء ��عض �جاءت فقد
ُ

�فصل� سر�وقد
ُ

�) أل(بي��ا�و��ن� مع�ما�تضاف�إليھ�و�ناك�اختالف�) آل(نالتعر�ف�ع���نحو�ما�ت�و

  .)٣٣(بي��ما

القصد�إ������ء��عينھ� يراد���اأن��و���) آل(و، التعر�ف) أل(و�ختالف�ب�ن�

�ذلك ��� �في�ساو�ان �املت�لم �كمعرفة �املخاطب �إذا�: نحو، ليعرفھ �ة �وا��ا رالغالم

دت�غالم ًأ �ة��عي��ار را��عينھ�وجا
و���مرتبطة�بما�تدخل�عليھ�وشديدة��م��اج�، )٣٤(

��عرفھ بما
ُ

�و�و�التعر�ف،  �دخول�ا �قبل �يكن �لم وتظ�ر�مع��
�ف��� ،)٣٥(ُ �الثانية َّأما

ت�، ولكن�أبدلت�ال�مزة��اء، أ�ل: بمع�� أأل(رفصا
ْ َ

ّولـما�توالت�ال�مزتان�أبدلوا�، )

� �ما �وانفتاح �لس�و��ا �ألفا؛ �الرجل«،)٣٦(قبل�اًالثانية ِوآل
�إل��م: ُ ل �يؤ �الذين وقومھ ُ َ ْ َ

 ،

َّو���تضاف�إ���ما��عد�ا�ذكر��خفش�أ��ا�تحسن�إذا�أضيفت�إ���، )٣٧(»�عود: أي

�د،�وآل�مكة�وأ�ل�مكة: نحو، اسم�خاص �د�وأ�ل� أت�ت�آل�
َ َ َ ز ز

ُأت�ت�آل�: ولو�قلت، ُ

ِالرجل�وآل�املرأة�لم�يحسن ِ
��عده�يمكن�أن�تضاف�َّو�ما�أنھ�اسم�يضاف�إ���ما، )٣٨(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�، )٣٩(إليھ�أسماء��سر�املنقولة�من�حرف�وألقاب يوأحسن�أماك��ا�كما�ذكر�الط��

ة رأن�ينطق���ا�مع��سماء�املش�و ُ  . )٤٠(وآل�ع��، آل�الن���محمد: ُمثل، َّ

  التقليد�   -٣

إن�فعل�ال�سمية�ب�ن����اص�املنتم�ن�إ���م�ان�ما�س�سفر�ال�محالة�عن�
ُ َّ

�متماثلة �مع�نماذج �يحيو �الذين ����اص �وتمثالت �طبا�ع �أن �ذلك ن�بي��م؛ َّ

�واحدة�س�نطبع�بنفس�السمات�وا��صائص�املش��كة� قعة�جغرافية ّ�عض�م���� ر

�للمؤثرات� �و�عرض�م �ذا��ا ف �الظر �مع ��عا�ش�م �بحكم �غ���م �عن �تم���م وال�� ّ

�واحدة، ذا��ا �طبقة�اجتماعية �ع���املنتم�ن�إ�� �منطبق �ما�إذ�غ، ّو�مر�نفسھ ًالبا

سا��م�بنفس�امل��ات�واملالمح�ال���وحد��م�اجتماعيا �تنطبع�مما ّ ر
)٤١(.  

�ف�س��� ��سم �أو�شرعية �املع�� �النظر�إ�� �دو ��سر�بالتقليد ��عض نفتقوم

�و�صدقاء ب ��قا �من �بھ �س�� �من أت �أو� �بھ �سمعت �أل��ا رباالسم ّر َّ ،���� فوقعت

ة�شرعا�وغ���الالئقة�اجتماع ً�سماء�املحظو   .�يار

�وامل�ان �لتأث���الزمان �تلقائية �استجابة �التقليد �منطقة�، �و�ذا �إ�� �وفد فإذا

ًومن�الطبي���أيضا�، عس���من�غ���أ�ل�ا�فمن�الطبي���التأثر�بطبيعة��سماء�ف��ا

���ا، تأثر�أ�ل�عس���باألسماء�الوافدة�إل��م ومما�الشك�فيھ�، نف�ستظرفو��ا�و�سمو

َّأيضا�أن�انتقال��سر�ال �لھ�أثره�ً �أخر ىعس��ية�من�منطقة�عس���إ���مناطق�أو�دو ل ّ

  .���ال�سمية

�واملصر�ة �النجدية �التأثر�باألسماء �ذلك �أمثلة ّ�من َأبرار: م��ا، ّ ْ ِأمينة، َ
َ

ّ��ية،  َ
ِ ،

َسالمة َ سالف، َ
َ َسماح، ُ َسميحة، َ ْ

ِ
ِفر�دة، َعفاف، َ

َ
ِف�يمة، ْفر�ال، 

َ
مالك، 

َ ملك، َ
َ َّمزاء، َ َ ،

َمش��ة ْ
ِ

ِمن، ُ
َ��ةُ ن�سوَم، ِم��فت، ِمو���، ْ ْ ِن�يلة، ْ

َ
نحا، 
َ

نفلة، 
َ

َ�دى،  �يلة، ُ
َ ْ َ . 

��س��و  �عادة ��سماء ��� �التقليد ��ذا َّ��بع َ ُ
َال�سماوه( َ ْ َ

َوالسموة، ُالسماوة،  ُّ ،

ِوالسماية
�س��، ))٤٢( �مفرد�ا ��سمياء �أ��ا��ا ّيدعو ِ

َ ن َ �س���«: لتقو، )٤٣(ُ ُّ�ذا ِ
َ

�اسمھ �اسمھ �وافق �إذا َفالن، ُ
�تقوٍ �كما ُ�و�كنيھ: ل، ُّ ِ

َ
�ذات�، )٤٤(»... �ال�سمية �أن َّو�ما

���صا�أو�أك��وه�أعر�وا�عن� ًأ�مية�كب���عند�العس��ي�ن�فإنھ�إذا�أحب�العس��يو ن َّ
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ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

��ذا�س���فالن ّح��م�لھ�ب�سمية�أحد�أبنا��م�بھ�فيقولو ثة، )٤٥(ن ، رو���عادة�متوا

فإذا��موا�ب�سمية�املولود�ع���أحد�ما�فإنھ�ي�ب���ع��
ّ

َّ�والد�املولود�أن�يث�ت�أنھ�

جال��ان�أم�امرأة س���بھ�بإ�داء��دية�للمس���بھ�
ً

ر َّ ُ َّّ ّسواء�أ�انت��دية�نقدية�أم�، َ

�عقيقتھ، ّعي�ية ��� �بھ �املــس�� ك ��شا َّوقد َ ُ
�وأمھ، ر �للمولود �ال�دايا �بإ�داء ، و�قوم

���م �س�� �ملن �املناسبات �عند ���داء ��� َّو�ستمر��عض�م ��عض، )٤٦(ُ �م�نو��و

�ا��قيقي ��ب لية �مسؤ ب �تقا لية �مسؤ �ا��ياة �مدى �سميھ �عن ال ّمسؤ و و رو ّ ً)٤٧( ،

�وعليھ�واجبات قو�صبح�الس���كأنھ�فرد�من��سرة�لھ�حقو ّ ّ)٤٨( .   

�م��ا �تنحدر �ال�� �القبيلة �ع�� ��ناث ��سمية �جاءت ��عض�، كما فجاءت

�القبائل �إ�� �م�سو�ة �الصا، أسما��ن �والوالء ��نتماء �ع�� �يدل �لتلك�ُّو�ذا دق

�القبيلة، القبيلة �السم �إحياء ًأو�ي�و �ال�، ن �قبيلة �ع�� ��ن�� ��سمية �ت�و �ما نو ر

�إل��ا �ي�ت�� �بأحد �أو �باالسم �إ��ابا �إل��ا �ذلك، )٤٩(ًت�ت�� ّ�شر�ة: ومن
، رانَزْ�، ِ

ْعب ْالعم، ّدليةَ ْالقر، ّر�ةَ َ
  . ّنية

تباط��سم�ب��ظة�الوالدة� -٤  ر��ا

�ال� ��� �الطفل �والدة �حالة �أحيانا�ساعد �مرتبطة�، ًسمية �ا��الة �أ�انت سواء

�و�جتماعية� �ا��و�ة �باألحوال �مرتبطة �أم �للوالدين �وال��ية �النفسية ّبا��الة ّ ّّ

�أسماء�لبنا��م�حسب�ا��الة�ال���تتعرض�ل�ا�، املحيطة���م ًوقد�وضع�العس��يو ن ّ

طمئنان�َّكما�أن�وجود�أ��اص�بقر��ا�ملساعد��ا�أو�لال، �م�أثناء�ا��مل�والوالدة

�ف��ا �ولدت �ال�� �ا��و�ة �أو�ا��الة �عل��م �ال�سمية �إ�� �دافعا �ي�و �قد ّعل��ا ً أو�، ن

  .ستظ�ر�فيما�ي���من�حديث، ىألسباب�أخر

من�الوالدة  - أ   ز��

�إ���تخليد�وقت� �غالبا �املولودة�ف�سعو ً�ستغل���ل��وقات�ال���تلد�ف��ا ن

شعفة: مثل، والد��ا�حسب�حالة�ا��و
َ

ْغيثة، 
َ

مطرة، 
َ ِمغيثة، َ

ْمزنة، ُ َمز�نة، ُ أو�وقت�، ُ

َسفرة: مثل، الوالدة َسمر، )٥٠(َ ق، َ وشر ُ ُ
َصباح،  َض��، َ ِفجر�أو�حسب�اليوم�والش�ر، ُ

َ
 :

َجمعة ْ َخم�سة، ُ ّ َ ُ
ْشعبانة،  َ

َّ��ية،  َ َّ��ية، ُ ِ
َعرفة، َ ْعيدة، َ ِ . 
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 م�ان�الوالدة  - ب

�و�ي�تھ ���سان �ب�ن �الصلة �امل�ان �العس��يو، �يمثل �س�� نوقد ّ �بأسماء�َّ

ِتمنية: من�ذلك، �ماكن ْ ْ�وعة، )٥١(َ ُرُ
فعة، )٥٢(

ْ
َعرفة، ِساقية، ِر�عة، ِر َ . 

 ا��الة�النفسية�للوالدين   - ج

�للوالدين �النفسية �با��الة �أحيانا �ال�سمية �بمواقف�، ًترتبط وتظ�ر�صل��ا

�بنا��م �ألسماء �اختيار��باء ��� �أثر�ا �ت��ك �موقفھ�، معينة �حسب ��سم فيطلق

�ال ��الفرحّالنف��� �ال��ظة �تلك ��� ��شعر�بھ ، والتعب، والغضب، نوا��ز، ذي

�أل��ا��ا �محرجة ��سماء �تلك ��عض �ت�و �ما � �لذا نوالتم�� �إناث�، ر �نال وقد

�الوالدين �يمر���ا �ال�� �ا��االت �تلك �من �عس���نص�با ��م، ًمنطقة فال�، وخاصة

�وأحوال �بثقافتھ تباطھ �وا �املجتمع �عن �بمعز �اختيار��سماء ري�و ل �تلك�، ھن من

  :ا��االت

��نتظار -١ ل�أن��ن���جاءت��عد�طو ى�شر، َ�شائر: مثل، َّ ْ أفراح، ُ
ْ َ

. 

َم��، َدالل، ِثالثة، ِثانية: مثل، َّأن��ن���جاءت��عد�عدد�من��والد -٢ ُ. 

�وفرح -٣ �سعادة ��� ��سرة �فيھ ��انت �وقت ��� �جاءت ��ن�� : مثل، َّأن

أفراح
ْ َ

ِاب�سام، 
ْ ِ�شائر، ِ

َ ى�شر، َ ْ  .يدةِع، ُ

َّ�أن��ن���جاءت����وقت��انت��م�فيھ�متعبة�من�ا��مل�والوالدة�أو� -٤

ج�ا ْحمساء: مثل، وغاضبة�من�ز ْحمسة، َ �ة، َ ِرا �ة، َز رز ِمتعبة، َ
ْ ُ . 

 )٥٣(وجود��عض����اص�أثناء�والدة��م  - د

�املولودة �والدة �عند ����اص ��سر�العس��ية�، يحضر��عض ��عض ّف�س��

ات، املمرضات: م��م، إ���ال�سمية�عل��م ب، أو�القابالت، رأو�الدكتو ، رأو�ح����قا

�وجدن�أثناء�والدة�املولودة ْشمسة: ُوممن َ
َشعفة،  َ

ْشر�فة، 
ِ

َ
أو�ساعدت�القابلة�أو�، 

ة: وم��ن، املمرضة����توليد�ا رسا ِسم��ة، َ
نم�سوة،�ش��ان،  َ ُ َ . 

 ترت�ب�الطفل�����سرة  - ه
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باعتادت��عض��سر�ال�سمية�ع����جد و�عض�ا��خر�، راد�للوالدين�و�قا

ِ�س���حسب�ترت�ب�الطفل�من�ذلك
َّبكر�ة(أو، رِا�عة، ِخامسة، ِثالثة، ِثانية: ُ

ِ
ْ

َّ؛�أل��ا�)ِ

�للعائلة �مولودة ِوحيدة(أو، لأو
�لألسرة)َ �الوحيدة ��ن�� �أل��ا ��ناك�، َّ؛ �ي�و �ما نو ر

�عا ��ش�ل �أو��والد �البنات �عدد �من �آخر��و��كتفاء �مثلًس�با �أسماء �فنجد : م

ْمنت��، ِ��اية، ِختام ُ. 

 التعو�ض�عن�وفاة�أخ�أو�أخت�سابقة  - و

ًوأحيانا�ع���، ��س����عض��سر�إ���ال�سمية�ع���أخ�أو�أخت�واف��ما�املنية

فقد�سميت�ع���والد��ا�ال���توفيت�، ِفاطمة: من�ذلك، �ب�أو��م�إذا��انا�ميت�ن
ُ ّ ُ

 . أثناء�والد��ا

 املناسبات  - ز

� �خية�شعر �التا ��حداث ����يل ��� ه �ودو �الزمن �بأ�مية ّالعس�� ر ر ، ّي

�معينة ىو�جتماعية�ف��غب����تخليد�ذكر �والدة�املولودة����خضم�تلك�، ّ نوت�و

�ا��دث �تخليد �من �تمكن �ال�� ��سباب �أحد �حداث
ّ ُ

�عن�،  �أغل��م �يتوا�ى فال

�ال�سمية�بنوع�ا��دث�سواء�أ�ان�ا��دث�يوميا�أم�سنو�ا �.  

��فق �ت�و �ال�� �املناسبة �حسب �املولودة �ع�� ��سم �إطالق �العس�� �اعتاد ند ّي

�والد��ا �، عند �ذلك ��العيد: من �املسلم�ن �يمر�ع�� �سنو �بحدث ُّال�سمية ّي فمن�، ٍ

َّ��ية: ولدت�يوم�العيد�أو�ليلة�العيد�أطلقوا�عل��ا َ ّ��ية، ُ
ِ

َعرفة، َ   .ِعيدة، َ

�خية �التا �لألحداث ��ان �ما ّ�و ر ب، ر �منطقة�أ، ووا��ر ��� �الطبيعية ّو��حداث

�من� �والدة �أن �ع�� �تدل �ما � ��سماء �من �عدد �وجد �حيث �ال�سمية َّعس���أثر��� ر ِ
ُ

ّسم�ن���ا��انت�أثناء�أحداث�حر�ية�أو�طبيعية ّ
ِ
َّحر�ية، َجرادة: م��ا، ّ

ِ
ْ ِذخ��ة، َ

َ
َمحة،  ْ   . ُر

  صفة�جسم�املولود  - ح

ِومن�ثم��س��، تنظر��عض��سر�إ���جسم�املولودة
ّ ُ

ُّ�باسم�يدل�ع������ء�من�

��شر��ا�أو�شعر�ا ْص�باء، َسودة، َكبيضاء: نجسم�ا�مثل�ال�سمية�ع���لو ْشقراء، َ
َ

 ،
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�أعضاء�ا �عضو�من �ع�� ْ�دبة: مثل، َّأو�تدل �خلقية، َ �صفة �ع�� َّأو�تدل ِ
َ ، ِنائفة: َّ

ِصغ��ة
َ .  

 

�قر�بة�من�م�ان�الوالدة - ط أو�، نع����دوات�و�الت�أو��شياء�ال���تكو

    شو�دت�أثناء�الوالدة

�الطفل �والدة �عند ��شا�دونھ �ما �ع�� �ال�سمية �القدامى �العرب وقد�، �اعتاد

�عس�� �منطقة �أ�ل �عند �نص�ب ��ذا �ملثل �ذلك، �ان َّحر�ية: من
ِ

ْخزنة، َ
َ

ِذخ��ة، 
َ

 ،

شلفة، زْ�بة
َ

ْمحمسة، 
ْمصباح، ِمسواطة، ِ

  .ِمصباحة، ِ

 ّ����تصال�الثقا�� -٥

��� ��سماء �اتصال ىير �بالب�ئةُ �غ���ا �أو �العرب �ملعامل�ا�، �جز�رة وكشف�ا

�عن�ثقافة�، الرئ�سية�ال���عاش�ف��ا��ذا��سم�أو�ذاك �يمكن�من�الكشف � ِمما
ّ ُ

�عس��، املجتمع�وحدود�تفك��ه �منطقة ����أسماء��ناث��� ا �بار فقد�، ًزونجد��ذا

�بالثقافة تباط�ا �وا ��سماء �سمات �كث���من �عن �ا، ركشفت �ع�� لعالم�فاالنفتاح

ج�من�منطقة�عس���إ���ا���از جود�، أو�البالد�الغر�ية، أو�مصر، و�خر�وا��ر وو

ّوان�شار�الو���الدي��، التعليم����املنطقة واطالع�املثقف�ن�، ّو�غ���ثقافة�الوالدين، ّ

��سالمي �خ �التا ّع�� �طا�ع�، ر �جعل ��سماء �معا�ي �كتب �كث���من �ع�� ٍو�طالع
�املحا �من �يرتقي �بالثقافةال�سمية �والتأثر �لآلخر�ن �والتقليد واملشا�دات�، �اة

�وغ���ا �لم�، )٥٤(اليومية �أسماء �منھ �سمعوا �فقد ��باء �ع�� �تأث��ه �لإلعالم �أن َّكما

  . )٥٥(ّ�ع�دو�ا�فسموا���ا

�مع� �تناسق�ا �ومدى �لألسماء �انتقا��م �طر�قة ��� �الثقا�� ّو�ظ�ر�تأث����تصال

ف�حيث�ي��أ��عض��باء�إ���وضع، �عض�ا و�أسماء�بنا��م�متناسقة����عدد�ا��ر

َّإما�مع�أسماء��م�ات�و�خوات�وإما�مع�أسماء��باء�و�خوة، أو����حرف�م��ا� َّ ،

�، سواء�اش��كت�مادة��سم�أم�اختلفت قو�ذا�إن�دل�ع������ء�ف�و�يدل�ع���ذو ُّ
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�بنا��ا �اختيار�أسماء ��� �وطر�ق��ا �أسرة �ل�ل ��س، ّخاص �التضامن ادة ، ّيررأو�إ

  : و�شمل��ذا�التناسق

 �شتقاق  - أ

�اسم� �من ��سم �ف�شتقو �أبنا��م �ألسماء �تناسق �وضع ��باء ��عض ن�يحاو ل

�ل�ا �السابقة �أو��خ، أو�أم�ا، الشقيقة ��ب �وخلود: لمث، أو�اسم خالد
ُ ُ

ِشارع�، ِ
َ

ْوشرعاء َ
�وعليا،  َع�� َّ �ة، ِ َّفواز�وفو ِز ْ َ َ

�ومنصو،  رناصر�ونصرة ْ َ
�ومعيضة، ِ ِعوض

ُ َّأما�، َ

�الشقيقات �أسماء �من �ة: فمنھ، �شتقاق �وفو �وفو َفائزة ِز ز
َ َ َ

�وع�د،  َع�ود َ ُ �ة�، ُ ِرّبد
ْ َ

رو�دو ُ ُ �و، َ �راء�و �رة�و را�رة�و ُ ْ ْ ُزَ ز َز ِ   .ز

��ن �اسم �ي�و �املفرد�ن�وقد �بصيغة �أو�شقيق�ا �أب��ا �واسم �ا��مع �بصيغة ��

�و�در: ما���ك َبدو ر ُ ُمشاعل�وم، ُ
ِ

ُمحاسن�ومحسن، شعلَ
ِ

َ  . 

 ّ�ش��اك����الصيغة�الصرفية�مع�التوافق����ا��رف��خ��  - ب

�النطق �عند ��عض�ا �مع �ت�ناسب �أسماء �إيجاد �بمحاولة ��باء ��عض ، �يقوم

�حر �وعدد �صيغ��ا ��� �م�ساو�ة ووت�و �وأمينة: م��ا، وحر�ا��ا، ف�ان َأم��ة
ِ ِ

َ َ
َشرف�، 

َ

َوترف َ
َفرح�ومرح،  ََ َ

ة،  ة�وشا َسا رَ َ��ر�وسمر، ر َ َ . 

�أو��خ���من��سم   - ج  ل�ش��اك����ا��رف��و

�عند� �ال��اء ف �حر �من �حرف ��� �أبنائھ �إشراك �إ�� ��باء ��عض و��س��

�حرف، �سمي��م ��� �و�ناث �الذ�و �أبناؤ�م ��ش��ك �م، رفر�ما �لإلناث�رو �يجعل ُا

�أبنا��م �للتمي���ب�ن �آخر؛ �حرف �وللذ�و ّحرف ��مر����، أو�ملحب��م، ر ��ذا و�نقسم

�أقسام �ثالثة �إ�� ��ناث ��و، أسماء �ا��رف ��� �لالش��اك �ال�سمية ��انت ، لفر�ما

ْأسماء: (مثل َ
أالء، 

َ
ْإيمان،  ْإيناس، ِ أمل(و، )ِ

َ
ِأما�ي، 
َ

ى�شر(و، ) ْ ِ�شائر، ُ
، َر�ف(و، )َ

َفاطمة، ِفاتن، ِفادية(و، )اجِرْ�ت
َمر�م(و، )َمنال، ُم��(و، )ِ ِمشاعل، َ

َمرح، َ ن، َ ومز ُ ُ( ،

ِ�ديل، ُ�دى،َ�اجر(و
��خ��، )َ �ا��رف ��� َأفراح: (مثل، أو��ش��اك ْ َ

َفرح، 
َ

َمرح،  َ( ،

طيف(و
َ

َترف، 
َ

َشرف، 
َ

�و�خ��، ) تما�ي: (مثل، لأو��ش��اك����ا��رف��و
َ

ِ��ا�ي، 
َ( ،

َسمر(و َ��ر، َ قشو( و) َ َ
ق،  وشر ُ ُ

ُع�ود(و�) َع�د، ُ َ .( 
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ّومن�ثم�فإن�مسألة�تناسق��سماء�من�ناحية��شتقاق�أو�الصيغة�الصرفية� َّ

�لألسرة �العام �الذو �إ�� � �تخضع �واحد �دال�� �مجال �أو��� �حرف ��� قأو��ش��اك ّ ،

  . والرغبة����تجا�س�أسماء��ناث�مع��عض�ا

  ى���اّ������اب�باالسم�أو�املسم-٦

�أو� �ألخالق�ا ���ا �باملس�� ����اب �أو �باالسم �لإل��اب �ال�سمية َّ�ت�و ن

َّومما�يث����ن�باه�أن��عض�البلدان�العر�ية�يقوم�، ل��اع��ا�أو���مال�ا�وغ���ذلك

ساء، َّس�ا��ا�بال�سمية�ع���ملوك ًأو�أمراء�تخليدا�لذكر�م�وفرحا���م�وتأييدا�، ؤأو�ر ًً

�ذلك، ألفعال�م �الناصرال�س: من �جمال �ع�� َّمية �السادات، َ َّوأنو ر ْ َ
، وغ���م، 

����تخليد�أسماء�امللوك�الذين�حكموا�اململكة�العر�ية� �ل�م�أيضا�دو روالسعوديو ً ن

ِعبد�العز�ز: وم��م، ّالسعودية
َ ْ وفيصل، ُوسعود، َ

َ
َوف�د، ِوخالد،  َ

حم�م�،  روعبد�هللا� ْ َ

 .هللا

�ي� �املنطقة ��� ��ناث �أسماء �النظر��� �ا��كم�و�عد �التأثر�بأم��ات �ي�و ناد

�محدودا �أسما��ن ��� ًالسعودي �أسماء�، ّ �ال�تظ�ر�فيھ �السعودي �املجتمع ّفطبيعة

� �ثم �ومن �والتأثر���ن �إال�بقلة �ناد�م��ات �ي�اد�ي�و �عل��ن ًرال�سمية ن �ا،َّ �ي�و ن�قد

للبعد�ب�ن�منطقة�نجد�وعس���أثر�����ذا�فلم�تكن��ناك�فرصة�للتأثر�بال�سمية�

�بقلة،عل��ن �ولكن �املنطقة ��� �و�عيان �الوج�اء ��عض �عل��ن ��س�� �قد ِ�إال�أنھ
ّ َّ ّ

 ،

�ة�م��وجة�من� ّوقد�وجدنا�إحدى�ال�ساء�الال�ي�سميت�ع���امرأة�تركية�تد���فو ز ُ ّ َّ

  .)٥٦(ّأم���سعودي

��ن�� �اسم �أن �بما ��عض�ً�سابقاَّولكن ��� �ل��ميع فا �معر �ظا�را �ي�و �ال
ً
و ً ن

�فم �السعودي �املجتمع �أم��ات�ّج�ات �بأسماء �ال�سمية �الناس �ع�� �الصعب َّن

�من�، سعوديات �ال�سمية �مباشر�بل ��ش�ل �عل��ن ��سم �لم �العس�� �املجتمع ٍلذا
ّ ُّ

ِ ّي

�عس�� �منطقة ��� �معدومة �ت�و �ت�اد �املنطلق �أصبحت�، ن�ذا فاألسر�بال�است�ناء

�اللطيف �ا��فيف ��سم �عن ��نفتاح�، تبحث ��عد �بھ �ل�س�� �ال��يب ّوالغر�ب
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�الذي�ش�دتھ�اململكة�العر�ية�السعودية�الذي�أس�م����إبراز�اسم��ن���ا��ضا ر
َ

ّي

  .  بوجود�ا����مجاالت�مختلفة

�خية �تا ة �مش�و ����صيات ����اب �ن�يجة �ال�سمية �تأ�ي �ما ّو ر ر أو�، ر

��عض�، ّأو�فنية، ّاجتماعية �عس���بأسماء �منطقة ��� ��ناث ��عض �سميت ِفقد
ّ ُ

�البطولة����املسلسالت�البدو�ة�الش���ات�من�املا����وا��اضر� ّ�الال�ي�يمثلن�دو ر

�با��مال �أو�يتصفن �م���، َحليمة: م��ن، فيما ْ
ِ
ودالل، َ

َ َوسم��ة، َ ْ
ِ

وف، َ
َ

زوف��و، ِاتن ْ ُ ْ َ
 ،

ْوأم��لثو ُ ْ ُ ُ
وم��فتم،�

َ ْ َ
َو�دى، ِ ا، ُ َرو�ا َ.  

���� �نجده �نحو�ما �ع�� ��جن�ية ايات �الر ��� ����صيات ����اب ّأو�ي�و و ن

َأم��ة: نّ�سمية��ل�م ِ
ايت�ن�مختلفت�ن؛�، )٥٨(َوغادة، )٥٧(َ وفقد�سميتا�ع���اسم�ن����ر

ايت�ن ًكما�س���أيضا�بمجدول�ن، وإل��اب�والد�ما�بتلك�الر
ِ
ّ ُ)٥٩(.  

  َّا��داثة�والعصر�ة  -٧

ً�انت��سماء�التقليدية�ألسماء��ناث�املن�شرة�قبل�ثالث�ن�عاما�ال�ت�اد�تخرج� ّ

ثمرة، ّعن�بنة
َ

َجمعة،  ْ َفعة، ْمساءَح، ُ ْ
عة، ِر ْرز َسفرة، َزْ�راء، َزْ�رة، َ ىسكر، َ

ْ ة، َ ، َرسا

َّسعدية ِ
ْ ْسعدى، َ ْشرعاء، ِشا�رة، ُ

َ
ِشر�فة، 

َ
شمسة، 

َ
ْش�رة، 

ُ
ّصفية، ِصا��ة، 

ِ
، ِعا�شة، َ

ِعز�زة، َعذا
َعسلة، َ ِعطرة، َ

علوة، َ
ْ َّعلية، َ ِ

ْعمرة، َ َمر�م، ِفاطمة، َ مطرة، َ
َ ة، ُم�رة، َ رنو ُ

.  

�تن�شر� �كما �قبيلة �ففي ��خر �دو �قبيلة ��� ��سماء ى�عض أن
َ

مل
َ ْ

: �يك���اسمع

ّصفية، ِصا��ة �، ِفاطمة، َ �شو�� عة: �رِب�� ور �، ُمنية، َز�نة، َ شو��
َ

مطرة: رانْ�
َ َ ،

ة رنو ُ
  . ِعا�شة: راة�وا���ازَّالسو���، ِفاطمة، َ�يا، 

�املنطقة ��� �التطو �أس�م �مختلف�، روقد �من �املتخصص�ن �من �عدد فود وو

�املختلفةا��� �املجاالت ��� �، سيات �أخر �مناطق �إ�� �املنطقة �أ�ل ىو��رة

�ف��ا �م ��غ���، رواستقرا ��� �املختلفة ��تصال �وسائل �من �عدد �وجود �إ�� ّباإلضافة

��جتماعية �جديدة، ّاملالمح �اجتماعية �عادات �، َّوإيجاد ��مو �من ��سماء رو�انت

ّديدة�وغ���التقليدية�وك��ت����حيث�وجدت��سماء�ا��، ال���دا�م�ا��واء�التغي��

��ناث �جديدة، )٦٠(أسماء �بأسماء ��ناث ��سمية ��سر�إ�� ��عض �ت��أ أو�، ّإذ
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�بال�سمية�ع���أسماء�، ّأو�أ��مية، مبتكرة ّع���الرغم�من�تمسك�املجتمع�العس�� ّي

  . رأو�أسماء��جداد�لتخليد�اسم��سرة�لألبناء�الذ�و، أو�عر�ية، ّإسالمية

ّتجا�ات����اب�باألسماء�عند��عض��سر�ف�س���باالسم�للتفرد��وتتحدد�ا

 .كما�سيأ�ي، ّأو���فة�ا��رس�املوسيقي�لھ، بھ

  َّطلب�التفرد  - أ

�والتم��� �للتفرد �طلبا �محيط�م؛ ��� �غ���من�شرة �أسماء �وضع ��باء ّيحاو َّ ً ل

�ا�وانتقا��ا، باالسم ����اختيا رو�تفننو �ت�سم�فقد�ظ�رت����الف��ة��خ��ة�أسماء، ن

مما�يجعل��سر�، َّوس�ولة�النطق�غ���أن��عض�ا�يخلو�من�الداللة، بحالوة�اللفظ

، ّ�س����إليجاد�دالالت�و�مية�لھ�إذا�لم�يكن�لھ�مع������العر�ية�ليقبلھ�املجتمع

وقد�جاءت�ال�سمية�بأسماء�غر�بة�، ّو���ز��ذا����أسماء��ناث�خاصة����مية

إتيان: م��ا، ّيوفر�دة����املجتمع�العس��
ْ
أ�س، ِ

َ ُ
زمو،  ُ ز، ُرَدينة، ُر ور َشادية، َ

ْفر�ال، ِ ِ ،

ِفر�دة
َ

ِمسا���، ِكناز، 
َّمزاء، َ نم�سو، َ ُ �، ُ�يام، ِنياف، ِميالف، َ ى�سر ْ ُ .  

ومن�ينعم�النظر����أسماء��ناث����منطقة�عس���يجد�التأث���الكب���لبعض�

� ��عض اج �لز �وذلك ؛ ��خر �أو�املناطق �العر�ية والدو ى �عس���من�ل �منطقة أ�ل

�العر�ية�كمصر�واملغرب �من�اململكة�العر�ية�السعودية�أو�من�الدو لمناطق�أخر ، ى

�و���اب�بأسما��م وتأث���مصر�، لأو�ن�يجة��حت�اك�بأ�ل�تلك�املناطق�أو�الدو

  .ى�و��قو

  �خفة�ا��رس  - ب

، سعت��عض��سر����منطقة�عس���إ���البحث�عن��سماء�خفيفة�ا��رس

�ثالثية�ا��ذر، وغ���شا�عة�ف��ا، جميلة�املع��، نطقس�لة�ال نوغالبا�ت�و وغر�بة�، ً

فة�����عض��سر، عن�املنطقة   . ّأو�أجن�ية�اللغة، وأو�غ���معر

��سم� �من �غالبا ��انت �قديما ��ناث �أسماء �أن ��سماء �عينة ��� �تب�ن ًوقد ً َّ ّ

يفة�ع����ذن�بدأ����اللط، ْوأن�البحث�عن��سماء�خفيفة�ا��رس، الثال�ي�املز�د

ْأبرار: م��ا، ًالثالث�ن�عاما�املاضية
َ

أالء، أمل، 
َ

ْإيمان،  ْإيناس، ِ َترف، ِ
َ

ِ��ا�ي، 
ِتما�ي، َ

َ
، َرنا، 
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ند
ْ
َ��ر، َدانة، َر�ف، َر َسمر، َ َشرف، َ

َ
طيف، 

َ
ل��، 
َ

ْل�ن،  ْمجد، ِ ملك، َ
َ ْنجد، َ َ

ندى،  
َ

 ،

�غم
َ َ

ْ�ند،  ْوجد، ِ ّود، َ ُ  .  

�أسما �أغلب ��انت �وا��زالةفقد �والقوة �تمتاز�بالطو �املنطقة ��� ��ناث ، لء

��عض�ا ��� �السمع �ع�� �لطيفة �س�لة �اليوم ��خر�، وأصبحت ��عض�ا ��� وغر�بة

��م �لغتھ ��� �بمعناه �التامة �املعرفة �عدم ��غلب �الذي �باأل���� أو�ح���، ّلل�سمية

ًمعرفتھ����اللغة��عد��عر�بھ�إذا��ان�معر�ا ّ)٦١(  .  

�جمي �اللفظ �النطقن�و��و �س�ل ال
ً

�تباعدت�،  �إذا �لطيفا �السمع �ع�� قعھ ًو و

فھ ب�يؤدي�)٦٢(أساليب�الفصاحة����الكالم من ّو�عد��ذا، ومخارج�حر ر؛�ألن�التقا َّ

  .)٦٣(إ���ثقل����النطق�والسماع

�ة�انجذاب��عض��باء�إ����سماء�ا��ديثة�والس���خلف��سماء� ؤو�مكن�ر

�النظر�إ فتظ�ر��عض�، ���مدى�مالءم��ا�مع�أسما��منال���تمتاز�با��فة�وا��رس�دو

�ا��اضر�بألفاظھ� قة �و �لآلباء �القو�ة �بأسمائھ �املا��� �قسوة �ب�ن �جامعة ر�سماء

�السمع �ع�� �ثقيال �بي��ا �ا��مع �ي�و �أو�أسماء �لإلناث الرقيقة
ً

�ب�ت�: مثل، ن ِأم��ة
َ

ْمف�� �ب�ت�شا�ر، ِ ِبتو
َ ل ْ ُ ّتركية�ب�ت�، َ ُ

فرحان
َ

ْ��ب�ب�ت�حضرم،  َ ِة�ب�ت�محسنرسا، َزْ
ْ ُ ،

عقشة�ب�ت�ف�د
َ ْ ِليان�ب�ت�سعيد، َ

َ َ
ِمرام�ب�ت�عائض، 

َ ِمسا����ب�ت�إبرا�يم، َ ِ
ْ
ِ

ّمعدية�، َ َ ُ

�سعد �ظافر، َب�ت �ب�ت ِوجد
ْ �السم�، َ �مالءمتھ �مراعاة �دو �باالسم �إ��اب نف�ناك

  .  �ب

  ّ�سماء����مية  - ج

�أو����مية �الغر�بة �ا��ديدة ��ناث �أسماء ��عض �الناس�و��افت، ّشاعت

�معرفة�املع������كث���م��ا أو�، َّملجرد�التقليد�ملن�س���بمثل�ا، نع���ال�سمية���ا�دو

�التغي�� ��� ��سماء�، رغبة ��ذه �لداللة �مراعاة �دو �الغر�ية �باألسماء نأو�ال�شبھ

�شرعي��ا �أي، ومدى �تحت اج�ا ��سر�إد ��عض �عر�يروحاولت تاال: م��ا، ّ�مع��
َ

 ،

ِتال�ن
َ

�ية،  ّر و ا، الما، ُ رلو
ُ

ا،    . َريا
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ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

��خر� �مع �التما�� ��� �كب��ة غبة � ������ �باالسم �ال�سمية ��ذه رفعكست ّ

�النماذج�� �مع �ا �صو �معظم ��� �تتوافق �لم �أ��ا �من �الرغم �ع�� �نماذجھ رومحا�اة َّ

��صيلة ج���ا�، ّالثقافية �و ات ��ختيا �طبعت �ال�� �والنفسية ��جتماعية ووالقيم ر ّ ّ

  . )٦٤(فيما�سبق

�ذك �يجدر �أنومما ��سر�َّره ��عض �عند ��سماء �من �باأل���� ّ�ال�س��

�معرفة�املع���ا��قيقي�لھ����لغتھ��م، ّاعتباطي ��سم�ع����بنة�دو ّفيطلقو ن ن ُ ،

�إ���وضعھ�تحت�لفظ�عر�ي�ليأخذ�تلك�الداللة و�و����حقيقة��مر�ل�س�، نو���أو

�املع�� �وال �اللغة �ب، �عر�ي �للنفس �طمأنة ��ذا �يفعلو نوإنما ّ
�الذي� �ا��ميل املع��

�لھ ��سم، اجتلبوه �مع�� �عن ��خر�ن �لسؤال ��باء�. ًوتجنبا ��عض �ي�نافس وقد

أو�ذات�داللة�عكسية�، و�م�ات�ع����سماء�مما�يدفع�إ���اخ��اع�أسماء���يبة

�بال�داللة�مطلقا؛�ملواكبة��سماء�الغر�ية�ا��ديدة ًأو�ت�و   . )٦٥(ن

  

�الدا �ذكر�البواعث ��عد �يظ�ر�لنا �العس��ية ��ن�� �اختيار�اسم �إ�� �َّأنّعية

�عس�� �منطقة ��� �التقليد�، �نمط�نالسم�ا �عليھ ��غلب �بدو �أو �في � يٌّتقليدي ٌّ ر ّ

ّوالتعب���عن��حوال�املناخية�أو�النفسية�للمرأة، و���اب باإلضافة�إ���ال�سمية�، ّ

�وجامدة �حية �الطبيعة �مواد �وصلبة، َّع�� �طا�، لينة �عليھ ��غلب �املدنيّومد�ي ة�ّع

��لفاظ ��� �والرقة ة ��ختيار، روا��ضا ��� �للب�ئة�، )٦٦(والتأ�ي �تصو�ر��� ٌّفاألسماء

�وام��جوا�بطبيع��ا   .نال���سك��ا�العس��يو

اد�معدلھ زو�ت���أن�التغ������عادات�ال�سمية�لإلناث� ّ ؛�لالنفتاح�َّ ر�عن�الذ�و

� �التعليمبّاملجتم�� �باآلخر، وجود �وسائ، و�حت�اك ��تصالروتطو ّفتم��ت�، ل

�املدين ���ذين ��سماء ّحركية َ �إ���، ّ �املولود �انتماء �ع�� �املحافظة �إ�� �س�� لفاألو

�وثقاف��ا �وترا��ا �والتم���و�ختالف، ا��ماعة �التفرد �تمر�ر�ثقافة ، )٦٧(ّو�خر�إ��

�الذ�و �أسماء ��� �وشا�عا ��ناث �أسماء ��� �مندثرا �التقليدي رف�� ً ً ّ �املد�ي�، ى ّونجد

  .ًعا����أسماء��ناثشا�
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شاقة��سم�وأناقتھو��ب�ن�حرص�العس��ي�ن �عنوانا�لصاحبتھ، ر�ع��� ًلي�و ، ن

فيحمل�دالالت�متعددة�وأش�اال��عب��ية�متنوعة
إذ�اتج�ت��نظار�إ����سماء�، )٦٨(ً

�للتفرد �أو�طلبا �إ��ابا �و���مية؛ �الغر�بة ّا��ديثة ً ً �ثالثية، ّ �غالبا ال�، ًو�انت زوما

�خ ��سماءالس�� �دالالت ��و�معرفة ��ختالف �إال�أن �مستمرا �ا��ديد ّلف َّ وع���، ً

ّأما�إذا��انت�أ��مية�فإذا�، ّمن�تطلق�أ���لألن���أم�الذكر�إذا��انت�أسماء�عر�ية َّ

ً�لألسرة�فإ��ا�تضعھ�تحت�جذر�عر�ي�است�ناسا�بھ�داللة��سمظ�رتلم� ّ َّ.  

�كبار�السن  ��باء �أن �و�� �حقيقة �ثمة �بأسماء�َّو�ناك �ال�سمية �إ�� ن�ي��عو

�خية، ّدي�ية ّأو�تا �إ���ال�سمية�، ّأو�بي�ية، ر نبخالف��باء��ك���شبابا�الذين�يجنحو ً

  .و�ذا�أمر�نراه����ال�سمية�عند�م، )٦٩(بأسماء�جديدة



      
 
 

    
 
 

٥٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

  تعدد البواعث
�عن�البعد��جتما�� ��سم ّال�يمكن�عز ل ولذا�يظ�ر�، )٧٠(ّوالثقا��، ّوالنف���، ُ

�تلك�الدالالت�مقصودة�لالسم�عد ند�من�البواعث�والدالالت����املجتمع�قد�ت�و

�ال�سمية�إ���باعث�واحد�فر�ما�، أو�غ���مقصودة، �عي��ا وكما�أنھ�ال�يمكن�أن��عز ُ َّ

�ف��ا �باعث �أك���من �اندثر، اجتمع �قد �البواعث ��ذه ��عض ��ان �ثم�. وإن ومن

�وتفس���مس� �ا مو � �فك ��ستد�� �م�شابكة �معقدة زفال�سمية �من�، با��ار فالبد

�العوامل� �من �كث�� �تق��� �ال �ح�� �متعددة ايا �ز �من �ال�سمية �فعل النظر�إ��
ُ و

�عدة� �تضافر �نتاج �ال�سمية �فكرة �ستطمس �إذ �ال�سمية �فعل ��� ّاملسا�مة َ

 . )٧١(عوامل

وقد��ش��ك��عض��سماء�، جاءت��عض��سماء�تحمل�بواعث�متعددةقد�و

  : م��ا، ���أك���من�باعث

  ى�شر �انتظارر�ما�: ُ ل�انت��سمي��ا�فرحا�بقدوم�ا��عد�طو َّأو�فرحا؛�أل��ا�، ً ً

�ما�حدث�أمر�سعيد�ألسر��ا�، ر�بنة�الوحيدة�ب�ن�مجموعة�من�الذ�و رأو�

 .عند�قدوم�ا

 َّحية احف: َ و�ما�لم�تكن��سمي��ا�ع���ا��ية�من�الز َّ وقصد���ا�ا��ياة�أي�، ر

�م، َّأ��ا�عاشت��عد�موت�عدد�من��طفال�قبل�ا ًا��ان�لقبا�ل�ا��عد�وفاة�رو

�ما��انت�مصابة�بمرض�فاعتقد�أ��ا�ستموت، عائل��ا�و�قا��ا َّو ُ أو��انت�، ر

فلم�، فغلب�ع���اسم�ا، ُ�شيطة����حرك��ا�ومتقنة�للعمل�الذي��سند�إل��ا

�عد��عرف�إال�بھ
ُ

أو��ان�تفاؤال�من�العائلة�لت�سم���ذه�الصفة، 
ً

أو�تتصف�، 

 .باملكر

 ْخزماء َ
أو��انت�ع����بل�ا��ميلة�، َّت�ال�سمية�ع���نبات�ا��زامىر�ما��ان: 

ُال���يوضع����أنف�ا�حلقة�صغ��ة��شد�ف��ا�الزمام َ ْ َ�س���ا��زام، )٧٢(َ
ِ َّ ُ

. 
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

 نة� َ
ُمز�ونة، ز ْ �والد��ا: َ �عند �جميلة ��انت �ذات�، ر�ما �ت�و �بأن نأو�تفاءلوا

 . أو��انت�والد��ا�س�لة، جمال�وحسن����املستقبل

 َشقراء ْ َ
�إ���و:  �مائلة �و�شرة �صافية �حمرة ���سان ��� ��� الشقرة

ٌ ٌ ُ َ ْ ُ

�الصفة، )٧٣(البياض ���ذه �والد��ا �وقت ��شر��ا �لو �ي�و � نفقد �ما�، ن رو

سميت�ع����عض��بل�ال���ت�سم�با��مال�و�س���الشقر
ُ ّ َّ ُ. 

 ْعزالء �أو�القبيلة: َ ��سرة �عن �منعز �م�ان ��� �والد��ا �ت�و لقد أو��انت�، ن

وأطلق�عل��ا��سم�، �طفول��ا�فعزلت�عن�بقية��سرةمصابة�بمرض�ما���

 . �عد�ذلك

 العيد: ِعيدة� �أيام ��� �والد��ا �ت�و �والد��ا�، نقد �عند �أسر��ا �ت�و نوقد

 .وفرح��م���ا�مثل�فرح��م�بقدوم�العيد

  كحلة
َ �وسودا�ما: ْ �عين��ا �أ�داب �لك��ة �بذلك �سميت ّ�ما �، ر �لو نأو��ان

�شر��ا�مائال�إ���السواد
ً

. 

 ْمو ��نتظار؛�ألن�ل�ا�أخوة�توفوا�قبل�ا: تةَ َّ�ما�جاءت�والد��ا��عد�طو ل أو�، ر

ر�وقت�طو�ل�ع���الوالدين�ولم�يأ��ما�طفل�فسميت���ذا�إ�عادا�للع�ن� ًملر ّ و

�املوت، وا��سد �ع�� فت �وشا �والد��ا �عند �مر�ضة أو��و�لقب�، رأو��انت

 .  ديدَّغلب�ع���اسم�ا؛�أل��ا�غ����شيطة�وتقوم�باألعمال�ببطء�ش

 تفاع: ِنائفة �و� �الطو �من رمأخوذة �والد��ا، ل �عند �طو�لة ��انت أو�، فر�ما

�ا��سم لتفاءلوا�بأن�ت�سم�بطو ّ
�اليد����الكرم�والعطاء،   .لأو�طو

�ي: خاتمة ��سم �أن �يت�� �العرض ��ذا �املجتمعاتو�عد �طبيعة ، كشف

ا��ا �خيةوأحدا��ا، رواختيا ّ��جتماعية�والتا عس��ي�ن�����سمي��م�و���الو�ظ�ر�لنا�، رّ

� �ج�س ��ل ��ن�� ،بأسمائھّباختصاص �اختيار�اسم ��� �بواعث�، وطر�ق��م فبي�ت

ّال�سمية�جانبا�من�ا��ياة��جتماعية�العس��ية ّ �بالثقافات�، ً ّيوتأثر�املجتمع�العس��

�ال�سمية� �إ�� �العس��ي�ن �الندفاع �القديمة ��سماء �كث���من �اندثرت �إذ املختلفة؛



      
 
 

    
 
 

٥٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�الفر�د �اللطيف، ّو�����، �واملخ��ع،باالسم �ا��رس ��ناك�، ذو ��عد فلم

ّيخصوصية�لالسم�العس�� ّ�الدي�ية�و�جتماعية�والثقافية�البواعثو�ذه�. ّ ّ ل�ست�ّ

�السعودية� �العر�ية �اململكة ��� �نفس�ا ��� �ت�و �قد �عس���بل �منطقة �ع�� نحصرا ً

�العر�ية �لل�، لوالدو ��ناك�بواعث�أخر ىكما�ال�نخفي�أنھ�قد�ت�و ن ّ
سمية�غ���ما�

ٍفل�ل�أسرة�، ول�ذا�ال�يمكن�أن�تحصر�البواعث�ف��ا، ذكرناه�����ذا�املقام�نج�ل�ا ّ

نو��ئة�ومنطقة�أسلو��ا�وعادا��ا�ال���تمك��ا�من�اختيار�اسم�دو ٍ ٍ   .�آخر�ٍ

  

  



      
 
 

    
 
 

٥٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

  املراجعاهلوامش و

                                                           

�إبر، ا��ر�ي) (١ �بن �ناصرع�� �بن �عس�� امل��م. ا�يم �منطقة �السعودية �العر�ية �للبالد . ا��غرا��

عبد�ال�ادي�بن�، يوالش�ر، ٢٠: ١، �ـ١٤١٨ -�ـ�١٤١٧، ط.د، أ��ا، غيثان�بن�ع���بن�جر�س: تقديم

ب�ال��كية����املنطقة�ا��نو�ية�. عبدهللا مطا�ع�: الر�اض. م١٨٧٢ -١٨١٣/�ـ١٢٨٩ –١٢٢٨وا��ر

 .١٢:ص، �ـ١٤١٩، ط.د، �يناس�لألوفست

ن، الز�ل��) (٢ : الر�اض). سلسلة�آثار�اململكة�العر�ية�السعودية.(آثار�منطقة�عس��. وأحمد�عمر�وآخر

  .٢١:ص، ت.د، ط.د، سعد�عبد�العز�ز�الراشد: �شراف�العام، دار�ال�الل�لألوفست

�عس��) (٣ �منطقة �السعودية �العر�ية �للبالد �ا��غرا�� �ال�و، ٢٠: ١امل��م ب �املنطقة�وا��ر ��� �كية

 .٢١:آثار�منطقة�عس��و، ١٣: ا��نو�ية

، �ــ١٣٩٨، ط��و��، مؤسسة�الرسالة. السراج�املن������س��ة�أمراء�عس��. عبدهللا�بن�ع��، مسفر) (٤

، �ــ١٤٠١،ط�الثالثة، املكتب��سالمي. )عس��(شبھ��جز�رة�العرب�. وشاكر�محمود، ١٢ - ١١:ص

�خية����ا��ياة��جتماعية�و�قتصادية. �ع��غيثان، وابن�جر�س، ١٧ - ١١: ص اسة�تا رعس���د  ر

��و��، دار�البالد: جدة. )م١٩٨٠ –١٦٨٨/ �ـ١٤٠٠ –١١٠٠( ب�و، ٢٦: ص، �ـ١٤١٥، ط وا��ر

 .٢٨ – ٢٤:آثار�منطقة�عس��و، ١٩ – ١٧:ال��كية����املنطقة�ا��نو�ية

�ع����، يعس��) (٥ �أحمد �. ع�� �خية١٨٧٢/��ـ١٢٨٩ -م١٨٣٣/�ـ١٢٤٩عس���من �تا اسة �د � رم : �أ��ا.ر

��د�ي �أ��ا �نادي �جر�س، ٣٨٩: ص، �ـ١٤٠٧، ط.د، مطبوعات �ع��، وابن �بن ����.  غيثان بحوث

�واملعاصر �عس���ا��ديث �خ �العو�في: جدة. رتا �طبا�� ��و��، إشراف ، ١٩٤: ص، �ـ١٤٢٣، ط

�سوال�س ��و��. كينا�ـان، رو�و �العاملية �ا��رب �ب�شره. ّعس���قبل �والتعقيب�اعت�� �وتحقيقھ

  . ٢٢ -٢١:ص، �ـ١٤٣٠،ط��و��، ن. د، ّع���بن�سعد�الش�ـرا�ي: عليھ

�املن��: انظر) (٦ �نصوص. حمد، وا��اسر، ١٥ – ١٣:السراج �ـران �و �غامد �سراة ، ومشا�ـدات، ز��

�و، ٤٠٤: ص، �ـ١٣٩١،ط.د، دار�اليمامة: الر�اض. وانطباعات �العرب �جز�رة  – ٩٧:)عس��(شبھ

١١٠ – ٥٤/ ٩٩ ،� �جر�س، �و�قتصاديةوابن ��جتماعية �ا��ياة ��� �خية �تا اسة ّعس���د ّ ّ ر  - ٢١:ر

�ـاشم�بن�، والنع��، ١٠١ -٨٧: ١ امل��م�ا��غرا���للبالد�العر�ية�السعودية�منطقة�عس��و، ٢٢

�املا���. سعيد �عس����� �خ �ع���: الر�اض. وا��اضر رتا �عام ر�مائة �بمر �لالحتفال �العامة و�مانة

. عبدهللا�بن�محمد، وأبو�دا�ـش، ١٠٤ -٦٨: ص، �ـ١٤١٩، ط.د، ملكة�العر�ية�السعوديةتأس�س�امل

ن��سالمية�والوسيطة� ��د�ي. )�ـ١٢٠٠ - ٤٠٠(وأ�ـل�السراة����القر ، ت.د، ط�الثانية، النادي

لفة، ١٧ –١٦:ص دعوة�الشيخ�محمد�بن�عبد�الو�ـاب�وتأث���ـا�ع���. محمد�بن�عبد�هللا، زوآل�

�ب �مقاومة �عام �من �املصر �العثما�ي �ا��كم �عس���ضد . م١٨٤٠- ١٨١١/�ـ١٢٥٥ -١٢٢٦يالد

��و�� ،ن.د :الر�اض �جرمان، و��ل��، ١٦٤، ٦:ص، �ـ١٤٢٤، ط �بن �محافظة�. محمد �ثار���

 . ٢٢: ص، �ـ١٤٢٦، ط��و��، ن.د: ب�شة. ب�شة
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ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�حسن، يغامر) ٧( �امليدانية. محمد ��ن��بولوجية اسة �الد �ة�س. رطر�قة �ا��ام���: ركند املكتب

 .٧:ص، م١٩٨٩، ط.د، ا��ديث

  .١٤ -١٣:ص، �ـ١٤٠٣،ط��و��، مكتبات�ع�اظ: جدة. اللغة�واملجتمع. ع���عبد�الواحد، وا��) (٨

ط�، النادي��د�ي�الثقا��: جدة، أبو�بكر�أحمد�باقادر: �عر�ب. علم�اجتماع�اللغة. توماس، ��لوكمان(٩)

  .١٢ -١١:ص، �ـ١٤٠٧،�و��

�السامرا�ي(١٠) �. إبرا�ـيم، � �العر�ية �اجتماعية(�عالم �لغو�ة اسة ���لية: �غداد. )رد ، ط.د، املكتبة

  .٦: ص، م١٩٦٤

�محمد، ي�عس��(١١) �الرحمن ����. عبد ��عالم �بأسماء �املرتبطة �والثقافية ��جتماعية ّالعوامل

نة(املجتمع�السعودي� اسة�تحليلية�مقا رد مجلة�العلوم�، ّشر�العل��مجلس�ال�: جامعة�ال�و�ت. )ّر

  .  ١٣٧ - ١٣٦: ص، م٢٠٠١ر�يع�، ١: العدد، ٢٩: مج، ّ�جتماعية

ط) (١٢ ناؤ و� : ص، م١٩٨٩، ط�الثانية، دار�العلم�للمالي�ن: ب��وت. قاموس��سماء�العر�ية. شفيق، ر

�حسن، والساعا�ي، ١٤ –١٢ �. سامية �املصر��ن �والتغي����جتما��(أسماء �والدالالت . )ل�صو

  .٧٧ – ٧٦: ص، م٢٠٠١،ط.د، مكتبة��سرة

�أحمد، ط��ان)  (١٣ �بن �أ. سالم �قديمة �جنو�ية �عر�ية �أعالم �اللغو�ة�(سماء �مدلوال��ا ��� اسة رد

ة�امللك�عبد�العز�ز. )والدي�ية ة: ردا : ص،�ـ١٤٢٧، نالسنة�الثانية�والثالثو، ٢: العدد�، رمجلة�الدا

١٥٧  .  

�بحر، ا��احظ: انظر) ١٤( ن: تقديم. ��يوانا. عمر�بن ��ـار �محمد �السالم دار�إحياء�: ب��وت، وعبد

�العر�ي ��و��، ال��اث �د، ١٩٧ – ١٩٦: ١،�ــ١٤٣١،ط �د �ا��سن، روابن �بن . ��شتقاق.محمد

�وشرح ن: تحقيق ��ـار �محمد �السالم ��و��، دار�ا��يل: ب��وت، وعبد وابن�، ٧ - ٥: ١،�ـ١٤١١،ط

س س، رفا علق�. ھ�اللغة�العر�ية�ومسائل�ا�وس�ن�العرب����كالم�االصاح������فق. رأحمد�بن�فا
ّ

ضع�حواشيھ ، ٥٧: ص، �ـ١٤١٨، ط��و��، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، أحمد�حسن����: وعليھ�و

قرأه�وقدم�لھ�وعلق�عليھ. فقھ�اللغة�وسر�العر�ية. عبد�امللك�بن�محمد، والثعال��
َّ

، خالد�ف�ـ��: 

�التواب: تصدير �عبد �ا��ان��: ـرةالقا�، رمضان ��و��، مكتبة ، ٦٣٢ - ٦٣١ :٢، �ــ١٤١٨، ط

�ع��، والقلقشندي �بن ��ع���. ّأحمد ��م��ية: القا�رة. ُصبح ، ٤٢٥: ٥، �ـ١٣٣٣، ط.د، املطبعة

ب����معرفة�أحوال�العرب. يمحمود�شكر، و�لو��� : ُع����شرحھ�وت��يحھ�وضبطھ. ربلوغ��

. ع���محمد، يوامل�او، ١٩٣ : ٣،ت.د، ط�الثانية، العلميةدار�الكتب�: ب��وت، يمحمد�ب��ة��ثر

� �و�سماء �والدالالت(الب�ئة �املعا�ي ��� اسة �القا�رة. )رد ، �ـ١٤٢٦، ط.د، دار�النصر: جامعة

 .٣٦ – ٣٤:ص

�ا��امسة، عالم�الكتب: القا�رة. الداللة علم. أحمد�مختار، عمر) (١٥ ، ٢٠٦ -٢٠٥: ص،م١٩٩٨، ط

، ١٨١ -١٨٠:ص، م٢٠١٠،ط�الثالثة، مكتبة��نجلو�املصر�ة. العر�ية ��اتالل ��. إبرا�يم، وأن�س
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ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�اللسانيات. عوض، وعكرمة �منا�� �ضوء ��� �الداللية ��شر�ن. الوظيفة �جامعة�: جامعة مجلة

ن: مج، �داب�والعلوم���سانية، �شر�ن   .  ١٧٣:ص، م٢٠٠٦، ١: العدد، والثامن�والعشر

اسة����املعا�ي�والدالالت(سماء�الب�ئة�و�و، ٤٢٦ :٥صبح��ع���(١٦)   . ٤٤ – ٤٣:)رد

�بكر، السيوطي) (١٧ �أ�ي �بن �الرحمن �عبد �الدين �الفر�دة. جالل �شرح ��� �السعيدة : تحقيق. املطالع

بدر�الدين�، وابن�الناظم، ٢٢٤ – ٢٢٣: ١،م١٩٧٧، ط. د، دار�الرسالة: �غداد، ن��ان�ياس�ن�حس�ن

�: تحقيق. ���ألفية�ابن�مالكشرح�ابن�الناظم�ع. محمد�بن�محمد�بن�مالك نمحمد�باسل�عيو

  .٤٧: ص،�ـ١٤، ط��و��، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، السود

�إبرا�يم. السيد) (١٨ اسة����علم�اللغة��جتما��(أسماء��عالم�املعاصرة�. يص�� �طة. )رد ا ر� دار�: ز

  .٧: ص، م١٩٩٦، ط .د، املعرفة�ا��امعية

�ة�أن��و�ولوجية�لداللة��سماء����قسنطينة�، وتراثّ�و�ة� :�سم. �دى، جباس )(١٩ ّمقا -١٩٠١(ر

 ٢٩�،٣٠: العدد، )املجلة�ا��زائر�ة�����ن��و�ولوجيا�والعلوم��جتماعية(مجلة�إ�سانيات. )م٢٠٠١

�ع���الشبكة�العنكبية، السنة�التاسعة،  ّبحث�م�شو   .   م٢٠٠٥، ر

                                                                                           ٤٥٧١/org.revues.insaniyat://http    

�وتراث: �سم) (٢٠ �قسنطينة، ّ�و�ة ��� ��سماء �لداللة �أن��و�ولوجية �ة ّمقا �ع���، ر �م�شو � ربحث

  .ّالشبكة�العنكبية

م��ـج�البحث����أسماء�. نظام�ال�سمية����اململكة�العر�ية�السعودية. إبرا�يمأبو�أوس�، الشمسان) (٢١

�العرب. العرب �ألسماء �قابوس �السلطان �الز���: إشراف، موسوعة �بن �السلطان�، محمد جامعة

أسماء�الناس�. أبو�أوس�إبرا�ـيم، والشمسان، ١٥٠:ص، �ـ١٤١١، ط��و��، مكتبة�لبنان: قابوس

  .٤١: ص، �ـ١٤٢٦، ط��و��، مكتبة�الرشد: الر�اض. لسعودية���اململكة�العر�ية�ا

 .١٧٥: ص، م٢٠١٢، ط��و��، ن.د. �ساء�بال�حدود... �ساء�بال�قيود. ع���عبد�هللا، مو���) (٢٢

اج�عند�العرب����ا��ا�ـلية�و�سالم�. عبد�السالم، �ال��ماني��(٢٣) نة(والز اسة�مقا رد عالم�: ال�و�ت. )ر

�و�داباملجلس�الو(املعرفة�   . ٢٣٢- ٢٣١:ص، �ــ١٤٠٤ذو�القعدة�، ط.د، )نط���للثقافة�والفنو

  .٤٢:أسماء�الناس����اململكة�العر�ية�السعودية(٢٤) 

�السعودي(٢٥)  �املجتمع ��� ��عالم �بأسماء �املرتبطة �والثقافية ��جتماعية أسماء�و، ١٥٣:ّالعوامل

  .٤٢:الناس����اململكة�العر�ية�السعودية

ّالعوامل��جتماعية�والثقافية�املرتبطة�و، ١٤٨: مية����اململكة�العر�ية�السعوديةنظام�ال�س)  ٢٦(

�السعودي �املجتمع ��� ��عالم �العر�ية�و، ١٥٤ -١٥٣:بأسماء �اململكة ��� �الناس أسماء

  . ٤٣ -٤٢:السعودية

، تب�العلميةدار�الك: ب��وت. قاموس��سماء�العر�ية�واملعر�ة�وتفس���معان��ـا. ّحنا�نصر، ا����)  (٢٧

  .١٣ – ٩: أسماء��عالم�املعاصرةو، ٩:ص، �ــ١٤٢٤،ط�الثالثة
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�الرحمن، الب����) (٢٨ �عس���ءأسما. عبد �منطقة ��� �خر����(�الناس �ع�� �تطبيقية �لغو�ة اسة رد

�مع�جي���آبا��م�وأجداد�م١٤٢٧-٢٦الثانو�ة�العامة�لسنة ا�ـ).�ـ سالة�دكتو ر� ة ،ر : راملدينة�املنو

  .١٤٦:ص، �ــ١٤٣٢ –�ــ١٤٣١،ا��امعة��سالمية

�تلك�املؤلفات)  ٢٩( �وألقا��م: من �الشعراء �، ك�� �الشعراء �من �أمھ ��سب�إ�� ومن
ُ

�حب�ب �بن ، ملحمد

وتحفة���بية�فيمن��سب�إ���غ���أبيھ
َ ُ

  . �ملجد�الدين�محمد�بن��عقوب�الف��وزابادي

وابن���لة، َابن�حبتة: من�ذلك) (٣٠
َ ِابن�الذيبة، َ

ّ
َىابن�الز�عر،  ْ ُ ابن�طوعة، َّابن�ضبة، ِابن�شلوة، ُ

َ
ابن�، 

َوابن�غزالة، َعقر�ة َ
ّابن�القر�ة،  َّابن�ميادة، َّ ة�من�كتا�ي. َ من��سب�إ���. محمد، حب�ب. رأسماء�مختا

ُ

، �ـ١٤١٠، ط��و��، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، يمحمد�صا���الشناو: تحقيق. أمھ�من�الشعراء

�، والف��وزابادي �بن �محمد �الدين �غ���أبيھ. �عقوبمجد �إ�� ��سب �فيمن ��بية : تحقيق. تحفة

  . �ـ١٤١٠،ط��و��، دار�الكتب�العلمية: ب��وت، يمحمد�صا���الشناو

��سالمي. جر��، ز�دان)  (٣١ �التمدن �خ �عل��ا، دار�ال�الل: القا�رة. رتا �وعلق اجع�ا � �جديدة طبعة
ّ

: ر

  .٢٥٨: ص، م١٩٥٨، حس�ن�مؤ�س

  . ١٢٣ -١٢٢:ة�العر�ية�السعوديةأسماء�الناس����اململك) (٣٢

  .١٢٣:أسماء�الناس����اململكة�العر�ية�السعودية) (٣٣

أحمد�السيد�سيد�: تحقيق�وضبط�وإخراج. شرح�املفصل. موفق�الدين��ع�ش�بن�ع��، ابن��ع�ش) (٣٤

سھ، أحمد �ف�ا ضع �و راجعھ �الغ��: ور �عبد �ا��واد �عبد �ا��س�ن، إسماعيل املكتبة�: سيدنا

  . ١١٢: ٨ ،ت.د، ط.د، التوفيقية

�ج��)  (٣٥ �عثمان، ابن ��عراب. أبو�الفتح �لھ. سر�صناعة ���از: قدم �الرحمن �عبد ّحققھ�، يفت��

وعلق�عليھ
ّ

  . ٢٩٥: ١ ،ت.د، ط.د، املكتبة�التوفيقية: سيدنا�ا��س�ن، أحمد�فر�د�أحمد: 

�امللو�ي����شرح. أبو�البقاء�موفق�الدين��ع�ش�بن�ع��، وابن��ع�ش، ٩٩: ١سر�صناعة��عراب) (٣٦

  .٢٧٨:ص، �ـ١٣٩٣،ط��و��، املكتبة�العر�ية: حلب، فخر�الدين�قباوة: تحقيق. التصر�ف

�ال�نا�ي، كراع) (٣٧ �ا��سن �بن �اللغة. أبو�ا��سن�ع�� ��� وضا���، أحمد�مختار�عمر: تحقيق. املنجد

  .١٠٨: ص، م١٩٨٨، ط�الثانية، عالم�الكتب: القا�رة، عبد�البا��

�مسعدةأبو�ا�، �خفش) (٣٨ �بن �سعيد �القرآن. �سن �قراعة: تحقيق. معا�ي �محمود : القا�رة، �دى

  . ٩٨: ١،�ـ١٤١١،ط��و��، مكتبة�ا��ان��

�إبرا�يم، الشمسان) (٣٩ �أوس �وال�شكيل. أبو ف �ا��ر ��� �العر�ية ��سماء �كتابة ه�: وتباين رصو

��عالم. وأسبابھ �ألسماء �الكتا�ي �معاي���النقل ��منية: توحيد �نايف�: �الر�اض،��عاد أ�اديمية

��منية �للعلوم ��و��، العر�ية �العر�ية�و، ٣٩ – ٣٨:ص، �ـ١٤٢٤،ط �اململكة ��� �الناس أسماء

 . ١٢٣:السعودية
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�جر�ر، يالط��) (٤٠ �بن �القرآن. أبو�جعفر�محمد �آي �تأو�ل �عن �البيان �وضبط�. جامع �وحققھ ّ�ذبھ ّ

�عليھ �وعلق نصھ
َّ

ف:  �معر �ا��ر، و�شار�عواد س �فا �الرسالة: ب��وت، ستا�يروعصام ط�، مؤسسة

 .٢٠٢: ١،�ـ١٤١٥،�و��

�وتراث: �سم) (٤١ �قسنطينة، ّ�و�ة ��� ��سماء �لداللة �أن��و�ولوجية �ة ّمقا �ع���، ر �م�شو ربحث

  . ّالشبكة�العنكبية

عبد�هللا�سالم�آل�، والقحطا�ي: انظر. ل�ا�عدد�من��لفاظ�تختلف�حسب�ج�ات�منطقة�عس��) (٤٢

�الع. فا�ع �عس��م��م �منطقة ��� �املحلية �والل��ات �والتقاليد �العامة�. ادات �املطبوعات ة رإدا

��عالم ة ا ربو ��و��، ز ��جتماعية�و، ٢٢٥:ص، �ـ١٤١٤، ط �ا��ياة ��� �خية �تا اسة رعس���د ر

د، ١٠٠ - ٩٩: و�قتصادية �إبرا�يم ،ووالداو �عس���ا. بص��ة �متصرفية ��� ��جتماعية ��ياة

ا�ـ. )م١٩١٨ – ١٨٧٢/�ـ١٣٣٧ -١٢٨٩( رسالة�دكتو : ص، �ـ١٤١٦، �لية��داب�للبنات: الر�اض، ر

  .١٧٥: �ساء�بال�حدود... �ساء�بال�قيود�و، ٥٣٠:أسماء�الناس����منطقة�عس��و، ٩٩

 . ٥٧: ص، م٢٠١١،ط��و��، دار�السا��: �ب��وت.ا��زام. أحمد، أبو�د�مان) (٤٣

�:  تحقيق. �و��اح�العر�يةتاج�اللغة. أبو�نصر�إسماعيل�بن�حماد، يا��و�ـر) (٤٤ رأحمد�عبد�الغفو

  .٢٣٨٣: ٦، سما: مادة، م١٩٩٠، ط�الرا�عة، دار�العلم�للمالي�ن: ب��وت، عطار

ة�وا��ياة�. فلوة�سعيد�بن�سعد، الش�را�ي) (٤٥ �خية�لإلدا اسة�تا رعس������ظل�ا��كم�السعودي�د ر ّر

دنية، ست��رسالة�ماج. )م٢٠٠٠ -١٩٢٢( �قتصادية�و�جتماعية�والثقافية �شر�ن�، را��امعة��

�  .١٢١ –١٢٠:ص، م٢٠٠٥لأو

، �ـ١٤٢٦.�نماط��جتماعية�والعادات�والتقاليد�بمنطقة�عس��. عبد�الرحمن�محمد، يعس��) (٤٦

�خية����ا��ياة��جتماعية�و�قتصاديةو، ٨١ – ٨٠: ص، مخطوطة�البحث اسة�تا رعس���د  - ٩٩:ر

  .١٧٥:�ساء�بال�حدود... �ساء�بال�قيودو، ٥٣١ -٥٣٠:أسماء�الناس����منطقة�عس��و، ١٠٠

 .٥٧:ا��زام)  (٤٧

  . ١٧٥:�ساء�بال�حدود... �ساء�بال�قيود) (٤٨

 . ١٢٠:أسماء�الناس����منطقة�عس��) (٤٩

أسفرنا: حيث�يقال، والسفر�عند�ـم��ـو�وقت�طلوع�ضوء�الصباح، ��أي����وقت�السفر�(٥٠)
َ ْ َ ْ َ

ظ�ـر�: أي، 

 . ضوء�الصباح

�منطقة�عس���تمنية�)  (٥١   . ىمن�قر

 .من�محافظات�منطقة�عس��)  (٥٢

�باشا) (٥٣ �ال���ي�سليمان�شفيق �ضيفھ�املتصرف �ابنھ�ع�� �يعة � �قبيلة �أفراد �أحد ��سمية ُمن�ذلك ّ .  ر

 .١٩٩: )م١٩١٨ – ١٨٧٢/ �ـ١٣٣٧ -١٢٨٩(ا��ياة��جتماعية����متصرفية�عس���

�خية����ا��ياة��جتماعية�و�ق) (٥٤ اسة�تا رعس���د أسماء�الناس����منطقة�و، ١٠١ -١٠٠:تصاديةر

  . ٥٤٢ -٥٣٩:عس��



      
 
 

    
 
 

٥٧٧

                                                                                                                                                

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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�السعودي) (٥٥ �املجتمع ��� ��عالم �بأسماء �املرتبطة �والثقافية ��جتماعية أسماء�و، ١٥٩:العوامل

 .٥٤٥: الناس����منطقة�عس��

�عالقة�)  (٥٦ ��شأت �الطائف �إ�� �يقدمو ��مراء ��عض �و�ان �الطائف ��� ��سكن ��سرة ��انت نعندما

َّفسمت��م�، َّو�انت�م��وجة�من�أم���سعودي، ّقة�ب�ن�والدة�الفتاة�وإحدى�ال�ساء�ال��كياتصدا

اية�ابنة�املرأة�املسماة، ابن��ا�ع����ذه��م��ة ّحسب�ر   ).  ّيعا�شة��سمر: (و

ت�أم��ة�. �و���أم��ة�النع��(٥٧) �ات��جن�ية�كما�ر و�سمي��ا��انت�ع���اسم���صية����إحدى�الر ّو

  .�النع�

��عنوان) ٥٨( �فر�سية اية �ر �اسم �ع�� ��انت �الكميليا(و�سمي��ا  )   camellias (La Dame aux)غادة

� �عام �مرة �ألو ��شرت �وقد ��بن، �ألكسندر�دوماس �إ���١٨٤٨لللفر���� �ذلك ��عد �وحولت م،

�عام �س �با ��� �الفودفيل �مسرح �ع�� �عرضت رمسرحية �العر�ية، م١٨٥٢ُ �إ�� �ترجم��ا وقد�، وتمت

: إعداد�وتحليل�وتقديم. غادة�ال�اميليا. إلكسندر��بن، دوماس: انظر. س�نما�املصر�ةظ�ـرت����ال

يحاب�ع�او    .١٨ -٥: ص، ت.د، ط.د، دار�ا��رف�العر�ي، ر

اية�لل�اتب�الفر�����ألفو�س��ار�أعاد�صياغ��ا�بأسلو�ھ) (٥٩ مصطفى�لطفي�املنفلوطي�وسما�ا�: وو���ر

مصطفى�لطفي�: بقلم. نتحت�ظالل�الز�زفوأو�، جدول�نما. ألفو�س، �ار).نتحت�ظالل�الز�زفو(

�العر�ي: ب��وت، املنفلوطي  . ت.د، ط.د، قدار�الشر

   .١٥٩: العوامل��جتماعية�والثقافية�املرتبطة�بأسماء��عالم����املجتمع�السعودي) (٦٠

ّيالحظ�أن��عض�من�س���باأل�����من��سماء�أخذ�ا�من�الشب�ات�العنكبية) (٦١ ّ َّ َ َّ .  

ط�، دار�الكتب�العلمية: ب��وت. سر�الفصاحة. أبو�محمد�عبد�هللا�بن�محمد، ابن�سنان�ا��فا��) (٦٢

  .٦١ – ٦٠:وأسماء�الناس����اململكة�العر�ية�السعودية، ٦٥ – ٦٤:ص، �ــ١٤٠٢،�و��

�د) ٦٣( �من����علب�ي: تحقيق�وتقديم. �جم�ـرة�اللغة.أبو�بكر�محمد�بن�ا��سن، رابن�د يمز دار�: ب��وت، ر

 .٤٦: ١، م١٩٨٧، ط��و��، العلم�للمالي�ن

�وتراث: �سم) (٦٤ �قسنطينة، ّ�و�ة ��� ��سماء �لداللة �أن��و�ولوجية �ة ّمقا �ع���، ر �م�شو � ربحث

  .ّالشبكة�العنكبية

�العز�ز، ناللعبو) (٦٥ �عبد ��باء فو���. فواز�بن �وجناية �ا��ز�رة. �سماء �، ��يفة ، ١٣٧٤٨العدد

  �ـ١٤٣١خرة��جمادي��٦، ا��م�س

 htm.٣ar/٢٠١٠/٢٠١٠٠٥٢٠/com.jazirah-al.www://http     

  .٢٥: ١، ت.د، ط.د، ن.د: العراق. معان��ـا�وأسباب�ال�سمية���ا.. أسماء�الناس. عباس��اظم، مراد(٦٦)  

�سعيد، الر�حا�ي) (٦٧ �امل. محمد �الفردي��سم �لالسم �سيميائية اسة �د �أو � �التفرد ادة �وإ رغر�ي لر

  .٢٤:ص، م٢٠٠١، ط��و��، ن.د: املغرب. العر�ي

اسة����املعا�ي�والدالالت(الب�ئة�و�سماء�) (٦٨   .  ٢٤٤: )رد
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
ّدراسة وصفية داللية سامء أعالم اإلناث يف منطقة عسريأ  ّ 

�ة�ب�ن�منطق���ب���عش��٢٠٠٠ -١٩٤٥داللة��سماء�خالل�الف��ة�. ن�ية�دادوة�، حضر�ة )(٦٩ ( ر�مقا

املجلة�ا��زائر�ة�����ن��و�ولوجيا�والعلوم�(مجلة�إ�سانيات�.)و�ران(ت�وتليال) تلمسان

�ع���الشبكة�العنكبية، السنة�التاسعة، ٣٠، ٢٩: العدد، )ّ�جتماعية ّبحث�م�شو    . م٢٠٠٥،ر

٤٥٨٤/org.revues.insaniyat://http     

�م، عيدان) (٧٠ �الصمة. حمدإخالص �د�بن ����دالية�د �ال�سمية ّسيمياء ً ��غداد. ر ��لية�: جامعة مجلة

ن: مج، ال��بية�للبنات   . ٢٣:ص، م٢٠١٥، ل�صدار��و، والسادس�والعشر

�وتراث: �سم)  (٧١ �قسنطينة، ّ�و�ة ��� ��سماء �لداللة �أن��و�ولوجية �ة ّمقا �ع���، ر �م�شو � ربحث

  .ّالشبكة�العنكبية

�الزمام: ِوا��زامة، ّدالش: ا��زم)  (٧٢ �ف��ا ��شد �الناقة �أنف ��� ُّبرة ُ َ َوا��زم، ُ َ
�منھ�:  �يفتل ���اء ُ��ر�لھ

: ب��وت، يعبد�ا��ميد��ـنداو: تحقيق. الع�ن. ا��ليل�بن�أحمد، الفرا�ـيدي. خزمة: واحد��ا، حبال

 . ٢٩: �١شتقاقو، ٤٠٦: ١،خزم: مادة، �ـ١٤٢٤،ط��و��، دار�الكتب�العلمية

 .٧٠١: ٢،شقر: مادة: ال��احو، ٣٤٥: ٢،شقر: مادة: �نالع)  (٧٣


