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 .تسميةوالجزائر: مجتمع، أمة، 

 
 

 

 

 

 

 
 2222 يوليو 3و 2يومي  وهران،

 

 نِسبُه منذ العصر القديم" تسأس  ت  مجتمع "

    1999) ،أسماء وأماكن مصطفى لشرف،

 
مازيغية الستين  تزامنا مع المناسبة التاريخية لالحتفال بالذكرى 

أ
الستقالل الجزائر، تنظم المحافظة السامية لال

(HCAحمد حمد بن اأ نثروبولوجيا االجتماعية والثقافية )والمر  ( وجامعة وهران اأ
أ
( والمجمع CRASCكز الوطني لال

سماء 
أ
عالم الجزائري العلمي ال

أ
 مجتمع،عنوان: الجزائر:  ت، تح2222يوليو  3و 2 يومي ( ملتقى، في وهرانSASO)اال

مة 
 
 وتسمية.أ
 

شغال هذا الملتقى إلى سيتم التطرق  طر المرجعية في اأ
أ
 تعرف عليها، وذلك من خاللالتي تحدد الهوية وتسمح بال اال

نساب
أ
دوات اال سماء افي نظ ستخدمةالم اأ عالم م اأ

أ
سم  الجزائرية اال

أ
 .(dénomination)والتسمية (nominationّية )اال

ساسهذا ما سيتيح اإلجابة عن السؤال 
أ
سماء  إلىن نحن بالنظر جزائريات وجزائريين؟ م  كن نكون نحن : م  ياال

أ
اال

لقابا( سماء واأ سماء المواقع الجغرافية التي نحملها )اأ ماكن )اأ
أ
ن بها اال سماء التي ُتعيَّ

أ
سماء القبائل  (،وإلى اال اأ

سماء  ،والمجموعات العائلية سما االنتماءاأ سماhagionymes )الهاجيونيمات المقدسة الفضاءات ءوالنسب، اأ  ء(، اأ
دبية 

أ
سماء الشخصيات اال ونوماستية التجارية(، اأ

أ
دبيةالمنتجات التقليدية والحديثة )اال

أ
ونوماستية اال

أ
 (،الخيالية )اال

شخاص المعنويين 
أ
سماء المؤسسات، والمواقع اإللك ترونية، واال حداث التاريخية والسياسية والعسكرية، اأ

أ
سماء اال اأ

ونوماستية المنظمات(   إلخ؟...)اأ
 

يضا إشكاليات ح ذلك، ستطر باإلضافة إلى و  ونوماستية الجزائرية، خاصة في تتعلق اأ
أ
خرى لال ما يخص بمجاالت اأ

سمائها ودالالتها، وذلك من  ويةهُ  مة الجزائرية واأ
أ
خصوصية االستمرارية  هماديناميتين خالل السعي إلى فهم اال

لة )الزمن التاريخيوالثوابت المُ  جنبية للُمتغيرات  دون تجاهل، من جهة (historique  temps هيك 
أ
التفاعالت اال

خرى . من ، السياسية والثقافية( temporalité)الزمنية ّن ما يُ  جهة اأ ز اسم حتى لو اعترفنا اأ بصفة عامة هو العلم مّي 
نيه المورفولوجي والداللي.  استقراره الوطيد على مستوى مكّو 

 

و  وتحليل نتائجه الرهان الذي يجب تحقيقه إن كانت هده التسمية شخصية اأ ال يقتصر على التسمية فحسب، سواء اأ
صة، فرديةُم  وشخَّ  الُبنّوةتنّم عنه ترتيبات هذه الهوية وتحديدا تعريفاتها في ترتيب  بما يتعلق وجماعية، فهاأ
(filiationو ) ،نساب وكذلك عملية االعتراف والشعور باالنتماء إلى نفس المنطقة، نفس المجتمع

أ
نتائجها في علم اال

مة.
أ
 نفس اال

عمالما الذي تكشف عنه  -
أ
  المتعلقة اال

أ
سم   المحلي من المشهدالتسمية وإعادة التسمية ض و ّيةسم  باال

أ
 ّيةلال

سماء اإل سماء العائلية(، عندما تتم تعبئتها عبر التاريخ بشحنات ستوطانوالتسمية )اأ
أ
سماء الجغرافية ، اال

أ
، اال

نثروبولوجية ورمزية ك ثيفة ذات تبعّية، بعد مقاومة ثقافية ، تارة عنيفة وتارة خرى سلمية لينتهي بها  اأ مراأ
أ
إلى  اال

حال وقت االستعمار الفرنسي(؛ وبعد مشروع واسع إلعادة هيكلة الهوية، والشروع في الدموية )كما كان ال
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قصى كما االستيعاب ثم الوصول إلى حد االندماج
أ
الضرورة البيولوجية  «لشرف مصطفىر عن ذلك عبّ  اال

 .»الثقافية ... ةوديمومة الحاجللحضارة 

ونوماستية في الجزائر، من -
أ
طر المرجعية اال

أ
مة، كما هو الحال في العديد  كيف تمكنت اال

أ
سيس مفهوم اال

أ
تا

ز ل من المجتمعات البشرية، مدعومة  الترابية تهالوحدة الوطنية وبتماسكها االجتماعي، ووحدبالشعور الُمعّز 
سها الميثيات، والذهنيةتمثيالتها و  ة وانتقالها الشفوي والك تابي؟مؤّس 
قكيف تُ  - ونوماستيةالُهوية  حقَّ

أ
ر وكيف الجزائرية تاريخيا (identité onomastique) اال  عنها لغويا؟ ُيعبَّ

 

 :التاليةلالستخدامات َاّسست فرضيات عديدة  هناك

ولى: -
 
و الموثق لثوابت ثقافية و الوجود االفتراضي أل لةو/ اأ نثروبولوجية ُمهيك 

ن تنص على اأ  كيانالجزائر  اأ
ونوماستي وجغرافي وتاريخي   ؛شاملاأ

ن نفتر  ألثانية: - ّن يمكننا اأ زات ميّ  الناجم عن مركزي المفهوم ال ذلك هو ((Algérianité ألجزأئريتية مفهوم ض اأ
خيال وللهوية الوطنية بكل عناصرها ن للم  ّ

ونوماستية تتعلق بالمفهوم المكو  مازيغية، اإلسالمية، االساسية اأ
أ
: اال

ثير النسبي ؛العربية
أ
جنبية ) دون إغفال التا

أ
، العثمانية، إلخ... ناهيك عن ، الرومانيةاإلفريقيةللمكونات اال

ثير واستعمال 
أ
سماءتا

أ
الجزائرية في البلدان المتوسطية )إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فلسطين، مصر،  اال

 الخ...(.
بيض  إذا تقاسمتحالة ما  يف ألثالثة: -

أ
ونوماستية الجزائرية مع بيئتها اإلقليمية )شمال إفريقيا، البحر اال

أ
اال

و المغرب راعتبار الجزائية، إفريقيا( بعض التمثيالت الذهنية المتطابقة، فهل يمكن المتوسط، الدول العرب  اأ
نثروبولوجي الكبير نظمة التسموية ةبمثابة وحدة اأ

أ
 ؟ةلحقب تاريخية بعيد ولو، يمكن إدراكها من خالل اال

 

ماكن حسب  باطاتتر االفي هذا الصدد، ما هي 
أ
سماء اال سماء السكان واأ التاريخية  تراكماتلاتلك القائمة بين اأ

 ؟واللغوية

 السكان؟ تسميةب ياإلقليمتسميةالفضاء لحق تُ كيف  -
 ركائز الي مساهمة ما ه -

أ
 ؟يإلقليملفضاء اية في إثبات الشرعية التاريخية لوسماال

 

سماء  ولى اهتمام خاص لنتائج البحوث الجزائريةسيُ  عالم المجسدة في ظرف في مجاالت علم اأ
أ
عشرين عاًما على اال

قل
أ
ساس الدراسات المنج   مساهمة تبحث في هي ذ؛ إاال وية ووالسياس زاالتبعيدا عن االخت ،زةحقيقة الواقع على اأ  /اأ

يديولوجية.
أ
 اال
 

ونوماستيةتسليط الضوء على وجود هوية  هوهدف وال صيلة،  اأ  التالية: تموقعات ال حول تتمحور جزائرية اأ

همية البعد االستراتيجي للقالب اإلثن - سماء المواقع لساني، الذي واأ ونوماستي )اأ
أ
يغلب عليه الطابع اال

سماء ال سماء الفنية، السياسية، التسويقية ...( في استمقبائلالجغرافية، اأ
أ
شخاص، اال

أ
سماء اال ة الحقائق راري، اأ

 .الثقافية واالجتماعية في الجزائر

حداث: حجم -
أ
لالستعمار / إنهاء االستعمار / تسلسل تاريخي عنيف  متمثلة في الصدمات المترتبة عن اال

راضي بدافع اإلحساس بالحرية. " استرجاع
أ
البقاء حّرا. فتاريخه  شعب حّر، ومصّمم علىالّشعب الجزائرّي  اال

الف السنين جعلت الجزائر دائما منبت والجهاد،  سلسلة متصلة الحلقات من الك فاح الممتدة جذوره عبر ا 

رض العّزة والكرام  ).2222الجزائري  )الدستور  .ة"الحّرّية، واأ
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زمة الداللة و تحديد نوع - سباب استمرارهااأ قدرة الفاعلين  نقصفي مجال العلوم االجتماعية، خاصة في ظل  اأ
و إعادة بناء موضوع ، الفضاء اإلقليميدالالت  ركائز " من خاللألجزأئر" االجتماعين والسياسيين على بناء اأ

 اإلسكان
أ
 .سمية، الزمن، واال

نثروبولوجيا االستعمارية من حيث التسمية  راتتلفا -
أ
السياسية والعودة االنعكاسية على المفاهيم العملياتية لال

ويالواستمراريتها في ت
أ
 ا

أ
سماء اال ونوماستية م )عالت اأ

أ
ويالت( onomastiqueاال

أ
داخل وخارج  السياسية والتا

 الشبكات االجتماعية.التي توفرها تسهيالت الالبالد وذلك بفضل 

 اور ألمؤتمر: حم
مة والهوية تيالجزائري -

أ
ونوماستيةة: اال

أ
 عبر التاريخ. اال

ونوماستية -
أ
 تها اللسانية.تراكماالجزائرية و اال

ونوماستية الجزائرية ومرجعياتها الداللية. -
أ
 اال

ونوماستية -
أ
 الجزائرية: مجال للتواصل المستمر. اال

ونوماستية الجزائرية  -
أ
 .يةاالستعمار إبان الحقبةاال

ونوم -
أ
دب، المسرح، اال

أ
استية: التمثيالت الذهنية والرمزية في مجال الملكية الثقافية، التجارية والرقمية )اال

 ، المدونات والمواقع اإللك ترونية...(.مواقع التواصل االجتماعيالسينما، التلفزيون، 

ونوماستية الجزائرية، المصفوفة االثنوليسانية  -
أ
لة و (ethnolinguistique)اال

أ
 .الشفهيةمسا

ونوماستيةوالتربية الوطنية. -
أ
 اال

 

مازيغية، الفرنسية، اإلنجليزية. لغات ألمؤتمر:
أ
 العربية، اال

 نشر النصوص المختارة بعد تقييمها من طرف اللجنة العلمية. مسيت مالحظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wordيرجى إرسال مداخلتكم المقترحة مك توبة وفق صيغة وارد  للمشاركة في ألملتقى:
 (Times New Roman, 12 p.p.)  :مع إدراج المعلومات التالية ، 

جل إلرسال مداخلتكم المقترحة خر اأ  .2222جوأن  4: ألسبت اأ
..................................................................................................................... 

يتوجب إرفاق كل مداخلة مقترحة بسيرة ذاتية مقتضبة عن المتدخل الرئيسي )ال تتجاوز صفحة واحدة على 
عماله المنجزة في الميدان.  و اأ ك ثر(. على الكاتب ذكر خبرته و/اأ

أ
 اال

ك ثر(. 02)  أن ألمدأخلة:عنو
أ
 كلمات على اال

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....................................................... 
 

ك ثر(. كلمة على 222ُملخص المداخلة و الكلمات المفتاح بلغة المداخلة و باإلنجليزية ) بطاقة ألملخص:
أ
 اال

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...................... 
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و عبر اإلرسال اإللك تروني على العناوين اإللك ت  رونية التالية:ُترسل المشاركات عن طريق البريد اأ
colloquescientfique@hcamazighite.dz 

secretariat@hcamazighite.dz 

 ألرئيس ألشرفي للملتقى:
لعاب البحر المتوس-   .2222ط ، وهران عبد العزيز درواز، محافظ اأ
مازيغية. - 

أ
مين العام للمحافظة السامية لال

أ
 سي الهاشمي عصاد، اال

 رئيس أللجنة ألعلمية للملتقى:
حمد  ، 2سماعيل بالسكا ، بروفيسور،و رئيس جامعة وهران  محمد بن اأ

محمد بوقرة، مدير البحث المشترك كراسك، رئيس الجمعية الجزا ئرية فريد بن رمضان )بروفيسور، جامعة اأ
عالم(.

أ
سماء اال

أ
 ال

 أعضاء اللجنة العلمية:

مازيغية(، وردية يرمش )بروفيسور، مديرة وحدة 
أ
بوجمعة عزيري )مدير التعليم و البحث بالمحافظة السامية لال

ستاذة  ستاذة محاضرة، جامعة قسنطينة كراسك(، ليندة مونسي )اأ البحث راسيد/كراسك(، هدى جباس ) اأ
سيا كسور )كراسك(، إيدير حاشي )كراسك(، )لى مجاهد محاضرة، بجاية، كراسك(، لي بروفيسور، كراسك(، اأ

 نورالدين ميهوبي )كراسك(، كهينة شاكر )كراسك(، سارة هديا )كراسك(.
عضاء لجنة ألتنظيم:

 
 أ

حمد لعالوي، طاهر بوخنوفة، سعيد زعموش، عبد الله  بوجمعة عزيري، شريفة بيالك، محمد موسي، اأ
 صديقي.  

     

 
 

 
 

 
 .......................................................................................................................................اللقب :
 ..........................................................................................................................................اإلسم:

و الرتبة:  .........................................................................................................................الوظيفة اأ
و معهد البحث:..  .............................................................................................................الجامعة اأ

 ........................... ......................................................................................الهاتف/الفاكس:.......
 ........................................................................................................................... .الهاتف النقال:

 ............................................................................................................. عنوان البريد اإللك تروني:
 ............................................................................................................. ,,,,,العنوان البريدي:......
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