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األسمائّیة األدبّیة 

 

 : خصمللا

دد من العلوم  عو�دت موصولة �  ،علما من العلوم ال�ي صنع��ا اللسانيات  onomasticسمائية�عت�� األ 

األخرى كعلم االجتماع وعلم الل�جات والتار�خ واألدب.... وراكمت جهازا من املصط�حات الدقيقة ا�خاصة  

املعقودة عل��ا   الدراسات  لهاو ��ا من خالل ك��ة  ا�جاورة  بالعلوم  �� خصائصها وعالقا��ا  و�ع�ى   . الباحثة 

ببيان ير�خ    الّدراسة  أن  اللسانيات  بتطور  العلم  هذا  استطاع  فقد  األسمائية.  أد��ا  ال�ي  الوظائف  أهم 

ب فتعددت لذلك اهتماما��ا وضروب تخصصا��ا فصار ا�حديث جار�ا ع��" األسمائية  دصالتھ بأجناس األ 

واعها وأج��و��دف هذا البحث أيضا إ�� إبراز أهم أن  "...حالروائية" و"أسمائية الشعر" و" أسمائية املسر 

 مقار�ا��ا للنصوص األدبية شعرا ون��ا مستعينة أساسا باملنجز اللسا�ي. 

 أسمائية، شعر، لسانيات، التار�خ، وظيفة. :ال�لمات املفاتيح 

Abstract: 

The Onomastics is considered as a science that linguistics has coined. It seems to be 
linked to a multiple of other sciences like Sociology, Dialectology, History and 
Literature... According to the plethora of researches which have studied its 
characteristics and relationship with the sciences adjacent to it, the Onomastics 
accumulates a system of accurate terminologies. The present paper seeks to display the 
most important functions that the Onomastics has performed. Thanks to the evolution 
of Linguistics, this science can establish strong links with literary genres. And because 
of its concerns and multidisciplinary, it has become possible to talk about "the 
Onomastics of the novel", "the Onomastics of the poetry" and "the Onomastics of the 
drama"... Briefly, this paper aims to highlight its major types and obvious approaches to 
the literary texts - be it poetry or prose -, making use of the linguistic achievement in 
particular. 

 Key words: Onomastics, poetry, Linguistics, History, function. 
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 المقدمة:   -1

قنا البصر �� ما سيق لھ من حدود و�عر�فات نذكرها فيما  
ّ
إذا جّودنا النظر �� مصط�ح األسمائّية ودق

ناسھ،  وثيق العالقة باألدب وأج  -يتلو ألفينا أّن �عر�ف هذا العلم الذي لھ وشيجة متينة تصلھ �علوم أخرى 

�ستدعيھ النقاد �� دراستھ و�تخذون منھ عوال �� كشف عالم االسم ودوا�� التسمية ال�ي كث��ا ما نبش ��  

  الروايةمن هذه الوجهة، طال  -أصولها أهل النقد واللسانيون وعمقوا ا�حفر ف��ا. فهذا العلم

األجناس  2  والشعر  1 من  والنقد    -وغ��هما  األدب  عوالم   �� املصط�ح  هذا  �حضور  املتعقب  و��حظ 

واللسانيات دون عناء أّن ركما من املصط�حات واسعا توافر لھ، ودقق أنواعھ ومرجعياتھ ومهماتھ، وي��ي 

 بداهة بتلكم الوشائج ال�ي تر�طھ باللسانيات وأجناس األدب.

وح
ّ
إ�� مظاهر اخ��اقھ الكب�� لآلداب والفنون واألجناس األدبية،    -العلم  قبل �عر�ف هذا  -و�مكننا أن نل

  �� ��ا صالحّيتھ  أبان  إ�� أصناف ووجوه وحقول ش�ى  تبوأ بھ من�لة سنيا، والح متشّعبا  وحلولھ ف��ا حلوال 

خط��ا ع�ن �اشفة فقد التقطنا من املظان ال�ي ت
ُ
  -حّر�نا ف��ادرسها والتعامل معها والوصول م��ا إ�� نتائج ال ت

حايثھ وصدر عنھ مصط�حات ترّجحھ ب�ن علوم اللسان   -رواج هذا املصط�ح بما هو عيار ع�� علم عتيد

 وامل�جم وغ��هما من العلوم القائمة �� املعرفة البشر�ة وأجناس أدبية أكّب ع�� مدارس��ا: 

 مصطلح األسمائیة: األنواع والصنوف:  -2

 

األنواع  -مصط�ح األسمائية

 والصنوف 
 مرجعھ املصط�ح 

 L’onomastique traditionnelle [Baylon et Fabre, p 5] األسمائية التقليدية 

 L’onomastique moderne [Baylon et Fabre, p 48] األسمائية ا�حديثة 

 L’onomastique mineure [Baylon et Fabre, p 48] األسمائية الصغرى 

 L’onomastique romaine [Muret, p 79] األسمائية الرومانية 

سانية 
ّ
 [زكية دحما�ي، ص 181]  L’onomastique linguistique األسمائية الل

 

 

 
1- Jean Doubois et all: Dictionnaire de linguistique, p 346. 
2- Greimas et Courter: Dictionnaire raisonnée de la sémiotique p. 
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 مرجعھ املصط�ح  باألجناس األدبية  عالقة األسمائية

 L’onomastique littéraire [Mainguenau p 5] األسمائية األدبية 

 L’onomastique romanesque [Baudelle p 1/270] األسمائية الروائية 

 La poésie onomastique [Armelle p 247] الشعر األسمائي 

 Romancier onomaturgue [Baudelle 1/54] الروائي األسمائي 

 L’onomastique proustienne [Barthes p 128] األسمائيةالروسنيھ 

 

املصط�حات   استدعاء األسمائية

 اللسانية والبنيو�ة 
 مرجعھ املصط�ح 

 Le système onomastique النظام األسمائي 
[R. Barthes- Proust p 

121-128] 

 Le signifiant onomastique [Baudelle 2/592] الدال األسمائي 

 La motivation onomastique [Baudelle 2/576] الت��ير األسمائي 

 Le matériau onomastique [Baylon et Fabre p 245] األسمائية املادة 

 Le corpus onomastique [Baudelle 2/599] املدونة األسمائية 

 La structure onomastique [Anna Carlestedel p 145] البنية األسمائية 

 L’usage onomastique [Anna Carlstedel p 149] االستخدام األسمائي 

 L’acte onomastique [Baylon et Fabre p 88] العمل األسمائي

 La connotation onomastique [Baudelle 2/563] اإليحاء األسمائي 

 La composante onomastique امل�ون األسمائي 

[Greimas et Courtes 

Dictionnaire raisonne p 

261] 
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 مرجعھ املصط�ح  األسمائية من�جا 

 L’approche onomastique [Veronica Gonzalez p 10] املقار�ة األسمائية 

 L’analyse onomastique [Veronica Gonzalez p 245] التحليل األسمائي 

 La recherche onomastique [Baylon et Fabre, p 81] البحث األسمائي 

 

مصط�حات أخرى متعلقة  

 باألسمائية 
 مرجعھ املصط�ح 

 الشعر�ة واألسمائية 
Poétique et onomastique 

François Rigolot 

[Poétique n° 18-1974] 

 La richesse onomastique [Anna Carlstedt p 148] ال��اء األسمائي 

 La création onomastique [Anna Carlstedt p 153] ا�خلق األسمائي 

 onomastiqueLa stratégie  [Anna Carlstedt p 148] االس��اتيجية األسمائية 

 Sortilège onomastique [Anna Carlstedt p 64] ال�حر األسمائي 

 

نقّر    -بداءة  -ا�حائمة حول األسمائية واملشدودة إل��ا تجعلنا وال جرم أن هذه األخالط من املصط�حات

االصطالحات املتصلة ��ا وال�ي ���ي بأن ل�ل بأّن األسمائية استمدت صفة العلم من خالل هذه ا�حشود من  

علم جهازا من املصط�حات الّدقاق �سطر من�جھ وتب�ي مفهومھ و�ش�ل مجال اشتغالھ، و�دت روافد هذا  

تنفتح    - أي األسمائية ن�جا ومقار�ة  -العلم ومرجعياتھ عديدة اغت�ى ��ا املصط�ح واستند إل��ا فضال عن �و��ا

بمختل األدبية  النصوص  التسميات  ع��  وجذور  أسما��ا  بنيان   �� ق 
ّ
وتدق أسئل��ا  لتستكشف  أش�الها  ف 

 وحقائقها وتصانيفها وتحدد اس��اتيجية العمل ف��ا.

 حّد األسمائیة:  -3

سعينا قبل إ�� بيان ثراء ا�جهاز املصطل�� الذي رافق �شأة األسمائية وكشف عالق��ا بالعلوم األخرى  

 Les  -كما سن�ى فيما يتلو بيد أن التعر�فات ال�ي صاغها أغلب الباحث�ن �� األسمائية  -السيما اللسانيات

onomasticiens  فم تجاوره،  علمية  مشارب  من  و��لھ  العلم  هذا  �شّعب  ع��ا  تؤكد  نتج  ال�ي  التعار�ف  ن 

 Scienceالبحث �� األسمائية حّدها بأ��ا " دراسة أسماء األماكن واأل�خاص" وسّوتھ علما ألسماء األعالم  
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des noms propres1  ووّسع �وم��و  Comproux  مفهومها    -ميدان األسمائية فبدا مياال إ�� جعلھ مغطيا ��

و مقصد   ، 2رو�و واأل�خاص وا�حالتاألعم "سماء الطائرات وشفرة ا�حالقة وال
ُ
و�ناء ع�� هذا املفهوم نجل

�وم��و �� وصل األسمائية بالبحث �� أعالم امل�ان وأعالم ال�خص فضال عن أشياء أخرى ال نالحقها ��  

 ال�ي جعلها �وم��و مثاال من أمثلة الدرس األسمائي.  -بحوث لسانية ومنطقية أخرى كشفرة ا�حالقة مثال

  Lexicologieمن امل�جمية    Brancheوجماعتھ �عّرفون األسمائية ب�و��ا "شعبة    J. Duboisواإن جان ديب

بودال  3تدرس أصول أسماء األعالم" اللغة    Baudelle  أما  �� "قسم من  إذ  باللسانيات  �عالئقها  أقر  فقد 

السنن" أّن قر�ماس  4ومظهر من مظاهر  السيم  Courtes  و�ورتاس  Greimas  ون�حظ  قاموس  يوطيقيا  �� 

�ع�ى األسمائية من وجهة ّما التنظيم الداخ�� ل�خطاب "م�ونا فرعيا    –ينأيان عن هذه ا�حدود فعندهما  

 و�سعف �� إعادة إنتاج أثر الواقع.  Figurativation للصورانية

و�ذا �ان لفيف من دّراس اللسانيات والباحث�ن �� امل�جمية يصّرحون بأن األسمائّية إذ تتغّيا االشتغال  

ملرجع خار�� و�عادة إنتاج أثر املع�ى ال الواقع    Ancrage historiqueع�� امل�ّون األسمائي ترسيخا تار�خّيا  

ا األسماء   �� معاجم  من  ألفوه  ما  ضمن  م�جميا  مبحثا  فإ��م  باعتبارها  واأل�خاص  ذلك    –ألعالم   �� –  

يجمعون ع�� أّن األسمائية " دراسة االسم العلم درًسا لغو�ا �� ثباتھ وتحولھ والّنظر �� أح�امھ الصرفية  

ومن املهام األخرى    و�� ما ي�حق بھ من متغّ��ات سياقية، تكسبھ �حنات داللية �ان خاليا م��ا خارج النص

وا� األسمائية  �عهدة  باملبدع�ن  املنوطة  حدت  ال�ي  الدوا��  الفحص عن  ف��ا  النظر  تجود  أن  حمولة ع�� 

واألدباء إ�� اصطفاء أسماء أعالم م�ان وأعالم أ�خاص �عي��ا، و�دراجها �� املنظومة اإلبداعية والنسوج  

�� وظيفة  الشعر�ة والسردية، والن�وع إ�� �عليل ذلك االختيار و�سويغھ، و�س�� إ�� بيان أثر األسماء األعالم  

النصوص األدبية وما يطرأ ع�� بناها من التغ��ات وما �ع����ا من تبدالت صوتية وصرفية وم�جمية تتغ��  

��ا مالمح تلك الُب�ى وتفتح محّجات ع�� املتلقي وترسم من ثم فرادة املبدع الذي يخلق التسمية و�ؤسسها  

األعالم   أسماء  صا�ع  أنھ  األسمائيةForgeur de Npبما  إّن  ثم    .  اللسانيات،  من  قسما  تمثل  املع�ى  ��ذا 

بما �� علم أدوات بحث  عل��ا وتحولت  لها حشود من املصط�حات ا�خصوصة صارت وقفا  ��    -تراكمت 

األسماء لها"    -أصول  و"صارت  خاصة  طرقا  اكتسبت  أل��ا  األدبية  واألجناس  اإلبداعية  األش�ال  داخل 

ات حول دور االسم العلم �� األثر األد�ي وحول داللتھ اإلخبار�ة  إش�اليا��ا ومنا�ج عملها تمد الناقد بمعلوم 

 .5 الرمز�ة والتضمينية وداللتھ 

 
1-  Baylon et Fabre: Op.cit, p 9. 
2- Baylon et Fabre: Op.cit, p 7. 
3- Jeun Dubois et all Dictionnaire de linguistique p 346. 
4- Baudelle: sémantique de le l’onomastique romanesque,1/190. 
5- Baylon et Fabre: Op.cit, p 17 
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 مجاالت الدرس األسمائي:  -4

ب ع�� دراستھ أسماء األعالم قاطبة ولذلك فمدارها درس  
ّ

يرى جان دي بوا وجماعتھ أّن األسمائية تنك

اللذان تجري   La toponymie1وكذا أعالم األماكن    L’anthroponymieأعالم األ�خاص     - وهما القطبان 

الدراسات واملقار�ات األسمائية، ومن خاللهما ا�عقدت ك��ة من البحوث وقد عّرب إبراهيم بن مراد    -حولهما

وفاقا    Toponymieوجعل مصط�ح املواقعية رديفا للثا�ي    Anthroponymie"2املصط�ح األّول باألعالمية " 

مونھ ومعناه واكتفى جمال ا�حضري ب��جمة املصط�ح األّول املذ�ور بـ"دراسة أسماء األ�خاص" وهو  ملض

ل�ن اختلفت املصط�حات املعّر�ة  –وتأسيسا ع�� هذا    3عند مونان "قسم من امل�جمية يدرس تطوّر األسماء"

ا و�عر�فهما �� املصنفات  فإن حّدهم  -للمصط�ح�ن املذ�ور�ن الدال�ن ع�� أعالم األماكن وأعالم األ�خاص

والقواميس لم يخطئ سبلھ بل بقي محتفظا بدالال��ما رغم صيغ ال��جمة وطرائقها. ومن غ�� شك تحوج  

إ�� اإلملام �عدد كب�� وف�� من املواد    La toponymisteعالم أسماء األعالم    - أسماء األعالم وم��ا أعالم األماكن

لفهم مدلو  �أداء جمة  لل صعابا 
ّ

تذ إ�� استعداد طو�ل ملقار�تھ  ال�ي  الباحث  م��ا، وتضطر  واملقاصد  ال��ا 

وقد ان��ت    5  . أّما درس أعالم األ�خاص فإنھ بدا معقودا ع�� درس جذور أسماء األعالم وتار�خها4  األسمائية

ملثال  ملعا�جة قضاياه ووجوه ا�شائيتھ وا  -لھ األسمائية األدبية عموما واألسمائية الروائية والشعر�ة حصرا

ال��وس�ي األسمائية  عل��ا  الفر���ي   L’onomastique proustienne6  األبرز  والسميوطيقي  للبنيوي  و�ان 

] إسهامات جليلة عميقة األثر �� البحوث األسمائية، وقد تصّدى �� دراستھ "بروست  1980روالن بارك [ت  

دوا��Proust et les nomsواألسماء   و�يان  األعالم  األسماء  لتوظيف  الصرفية    "  والتحوالت  اختيارها 

�ان البحث األسمائي �� األدب وأجناسھ قد استحكم �� العقود األخ��ة و�شّعب.    -والصوتية ال�ي اع����ا. ول�ن

االسم   مصط�ح  لھ  وتمّحض  مّتصال  األعالم  باألسماء  األدب  عالئق  عن  الفحص  ع��  اإلكباب  ومازال 

جمه  Le nom onomastiqueاألسمائي �سعاء  واللساني�نفإّن  النقاد  من  لبعض    -ور  صنافتھ  ضبط  إ�� 

 األسماء األعالم وّسع من مجالة البحث فيھ و��:

املاء    - اليونا�ي ماء    hydronymieأعالم  اللفظ  املياه  Hydro(من   Les cours) وتطول دراستھ مجاري 

d’eau   واألحواض الصغ��ةPièces d’eau . 

 ) و��تم بدراسة ا�جبال واألكم وال�خور... Orosمن اللفظ اليونا�ي جبال  ( L’oronymieأعالم ا�جبال    -

 . Odos(7(من اللفظ اليونا�ي طر�ق  L’odonymieأعالم الطرقات والسبل -

 
1- Jeun Dubois et all Op. cit. p 346 

سمائية في اللسانيات. ص   -2
ٔ
 .16زكية السائح دحماني: اال

 جورج مونان م م ص  -3
4- Baylon et Fabre Les noms de lieux. p 6. 

 (بالفرنسية).  37اللسانيات، ص جورج مونان، قاموس  -5
6- Roland Barthes: Le degre zero de lecriture p 128. 
7- Baylon et Fabre op cit p 5 



دبّية
ٔ
سمائّية اال

ٔ
 شرّيطي سليم  د.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اال

 

(461) 

 - إنما تنخرط �� مدار أعالم امل�ان  - و�جماال ن�حظ أّن هذه التصنيفات ال�ي تحر�ناها وذكرنا طرفا م��ا

و�ن بدت    -لذي ت��ّصع فيھ هذه األعالم الصغرى و�� مدّرات البحث �� األعالموهو املبحث األوسع واألك�� ا 

تفيد دّراس األدب والشعر خاصة لك��ة    -و�� بال شّك   -ضيقة متخصصة معقودة ع�� فرع واحد من أصل

 هذه املواضع فيھ وانفتاحھ عل��ا إذ �� فيھ أشبع و�� ثنياتھ أظهر... 

 بالعلوم المجاورة: عالقة األسمائیة    - 5

ا �انت األسمائية
ّ
واالنفتاح ع�� غ��ها من العلوم علما حديثا غّض اإلهاب إذ    - بالتسمية والتخّصص  -مل

بأن   -و�ن طالعتنا �عض البحوث ا�حديثة جدا  Camprous  ترتد �شأتھ إ�� القرن التاسع عشر حسب كم��و

فقد   1] ع�� سبيل املثال ال ا�حصر321بن در�د [ت  لھ جذورا ضار�ة �� القدم نقع عل��ا �� كتاب االشتقاق ال 

بقضاياها واملنشغلة  باألسمائية  املوصولة  الدراسات  �عض  من    -جنحت  �شّدها  ما  أهم  عن  الفحص  إ�� 

من   أجهز��ا  �ش�لت  بھ  ما  م��ا  وامتّحت  عل��ا  امتاحت  ال�ي  لها  ا�جاورة  األخرى  العلوم  إ��  وعالئق  روابط 

.  L’approche onomastiqueاألدوات، وأفادت م��ا �� ما ُوسم باملقار�ة األسمائية  املصط�حات وأرصد��ا من  

والقصد إ�� ضروب الصالت تر�ط "األسمائية" بالعلوم    ومن ثّم فإننا نتعقب حثيثا إشارات وافة بالغرض،

 سماء م��ا: اللسانية نذكر إملاحا إ�� �عض ما شّفت عنھ البحوث املؤسسة ع�� شواغلها وصال��ا بدراسة األ 

 .linguistiqueDiscipline  2نظام/بحث لسا�ي  األسمائية:-

 .3 واألسلو�يةاألسمائية تدرس أعالم األ�خاص واألماكن وتصدر عن اللسانيات -

 .Lexicologie 4األسمائية قسم من امل�جمية -

 .5 لسانيةاألسمائية ا�جيدة تحوج إ�� أسس -

 .6صالت بميادين أخرى من العلوم اإل�سانية مثل امليدان السوسيولسا�ي لألسمائية-

  L’étiologieوعلم أسباب �شأة األعالم    La science de l’étymologieلألسمائية عالئق �علم االشتقاق  -

 . L’étiologie onomastiqueولذلك تحدث �وم��و عن علم أسباب �شأة األسماء  7

 .8األسمائية متصلة با�جغرافيا وهما متذاو�ان م��ا�حان-

 .9االجتماع األسمائية موصولة بالتار�خ وعلم -

 
1- Baudelle : Op. cit, p 1/64. 
2- Baylon et Fabre: Les noms de lieux, p 15. 
3- Ibid, p 5. 
4- Ibid, p 13 et p 24. 
5- Ibid, p 12. 
6- HerreYannik : L’importance des noms, p 1. 
7- Baylon et Fabre: Op. cit, p 25. 
8- Ibid, p 100. 
9- Anna Carlstedel :Op. cit, p 149. 
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 .sémantiqueLa  1لألسمائية صالت بالنحو التار��� وعلم الداللة -

 . Dialectologie 2لألسمائية وشائج �علم الل�جات -

خرى كث��ة �عرب عن ك��ة من شداة املعرفة ��ا، ندرك حينئذ من خالل �شعب صالت األسمائية �علوم أ

والفهم بمجاالت دراس��ا أ��ا علم استقام لھ حشد من املصط�حات واملفاهيم واس��فدت عددا من العلوم  

كشفت الدراسات التطبيقية ال�ي أجر�ت ع�� أرصدة من األعالم، نجاع��ا �� درك آليات اشتغالها وتوفقها  

متصلة  جّمة  فوائد  بيان  علم    ��  مثل  العلوم  هاتيك  من  صالحي��ا  استمدت  صائبة  نتائج  إ��  والنفاذ  ��ا 

�� ميادين، وذهب    -الل�جات وعلم االشتقاق وعلم االجتماع واللسانيات �عروقها  هكذا تضرب األسمائية 

 زعم �عض الدارس�ن إ�� أ��ا غر�بة ع��ا وليست من مجاالت بح��ا. 

جذور أسماء األعالم وتار�خها وأصولها ودالل��ا والتحوالت ال�ي  وأف��ى اس��فاد هذه العلوم إ�� معرفة  

باالستخدام   عليھ  اصط�ح  ما   �� استخدامها  ووجوه  وتداول��ا  اصطنع��ا  ال�ي  والشعوب  عل��ا  طرأت 

الشعري    .onomastiqueL’usage   3األسمائي االستخدام  مصط�ح  شياع  األدب  مدار   �� كذلك  ون�حظ 

L’usage poétique   فت �عض البحوث املهتمة بمدارسة األعالم إ�� أن ا�حقول املعرفّية املتنوعة  بل انصر

ال�ي و�ج��ا األسمائية �� درسها لألسماء األعالم لم تكن بمعزل عن التطورات الطارئة املتسارعة ال�ي اقتحمت  

  ث األسمائي ح�ى اللسانيات وفروعها �األسلو�ية وعلم الداللة وامل�جمية ونحو ذلك مما �شغل بال الباح

L’onomasticien    ُعدتھ وآلتھ �� التصدي لألسماء    -الذي �عت�� هذه العلوم الفرعية املتولدة عن اللسانيات

ي خصائصها وأصولها ومناب��ا األو��. ومن هنا، فل�ن �انت األسمائية ناهضة   األعالم قاطبة ومباشرة لتق��ّ

ذلك، علما    4فقط ع�� "أسس لسانية جادة"   لبثت مع  فإ��ا  "علما معقدا ومصب علوم عداد  باعتبارها 

وعطلت قيمتھ بك��ة ما تواردت عليھ من علوم وما استد�� من    -حدوده غائمة غ�� محددة ألنھ فقد هو�تھ

إ�� صلة بّينة وا�حة    -غاية الهداية  -بدت بھ هاتيك العلوم فاقدة �خيط ناظم سالك ��دي   -آليات بحث

) للعقل (...) بالنسبة إ�� gênanteة ولعل ذلك جرأ �عض الدارس�ن ع�� جعل األسمائية مز�جة  باألسمائي

 .5 اللسان�عض علماء 
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املنوطة بھ فإنھ سيعطل حتما من    -إذا عطل من الوظيفة أو الوظائف  –يبدو أن علما ما من العلوم  

لن تظل �افية لرسم    -واملصادر ال�ي ��ل م��ا وغائيات �شأتھالفائدة والنجاعة. ألن فهم أصولھ وتوجهاتھ  

وجوهره العلم  هذا  بھ  -حدود  واملهموم�ن  املتلق�ن  جمهور  عند  تلقى  بوظائف  يتعزز  لم  وهوى    -ما  صدى 

 
1- Michel Erman: L’onomastique littéraire, p 239. 
2- Baylon et Fabre: Op. cit, p 17. 
3- Baylon et Fabre: Op. cit, p 6. 
4- Ibid, p 19. 
5- Anna Carlestedet: Op. cit, p 348. 
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من    -وا�حق، أن األسمائية لم تصفر ل�و��ا علما حديثا استنفرت علوما أخرى ساندة لها مؤصلة لغايا��ا

سانيون سواء �� املعقود من البحوث عل��ا مطلقا أو �� ما اختصت بھ األسمائية  وظائف تبّي��ا ال
ّ
باحثون والل

�� األخرى وظائف. وقد أ�حت البحوث ع�� االستخدام األسمائي    -إذ لم �عدم  - األدبية الروائية أو الشعر�ة

فا  لذلك  العناية  بھ غاية  فعنوا  املنشئ�ن وصناع األدب عامة،  الرمزي  الذي صدر عن مقاصد  الستخدام 

L’emploi symbolique    ��واالستخدام الواقréalisteL’emploi   1    هما هدفا التوظيف األسمائي بل هما

مثل   األسمائية  البحوث  عن  ر�حت  أخرى  بوظائف  ناهيك  األعالم  لألسماء  اصطنعتا  اللتان  الوظيفتان 

م  
ّ

لم �عطل    Balzac�وم��و إ�� أن روايات بلزاك  . وتبعا لذلك يلمح  Bizarrerieواإلغراب    Cocasserieال��ك

الوظيفة سداها وع�� هذا   �انت هذه  بل  الرمز�ة  القيمة  �نمن 
ُ
ف أنتونيون   األساس،   San Antonio  سان 

إن األسمائية باعتبارها    .Les Bizarrerie  2�� أعمالھ بالغرابات  R. Queneauبال��كم، �� ح�ن أولع ر�مون �ونو

إ�� حشد من الوظائف رافقت    -استطاعت النفاذ بكفاية عالية  -�� مس����ا البحثيةمجمع علوم استقطب��ا  

 اهتماما��ا بالنصوص األدبية ال�ي استظهرت ف��ا تلك الغائيات والوظائف. 

ولعل من أب�ن هاتيك الوظائف وأجالها �� ما أشار إليھ ش��اوس �� مصنفھ الفكر ال�ّ�ي و��: التمي��  

tentification  ف  والتصنيClassifier    والتعر�فDéfinir socialement3   ��ع 
�
وهذه الوظائف و�ن بدت كال

العلم لالسم  أعالمها  نحتھ  الذي  املصطل��  خز���ا  وع��  األدب    -األن��و�ولوجيا  مجاري   �� اندفاقھ  فإن 

ع بفضولھ إ�� بأجناسھ املتنوعة بدا جليا و�ينا وال يحوج إ�� دراسة، ينضاف إ�� ذلك أن جمهور املتلق�ن ين� 

أي أعالم األ�خاص وأعالم امل�ان ال�ي ��يأت أن ت�ون   Les mystères des nomsكشف غموض األسماء  

وقد ذكر ش��اوس ذلك �� املظان فضال عن وظائف أخرى أعلق باالسم العلم    -ع�� األحياء واألموات  -شواهد

للتذكر   يوظف  العلم  االسم  إّن  إذ  بھ  صلة  التجوهر ول  réminiscenceوأظهر  سلطة   Pouvoirبيان 

d’essentialisation  وسلطة الشاهدPouvoir de citation4. 

�األن��و�ولوجيا    متنوعة  بحثية  مجاالت  طالت  متعددة  العلم  االسم  حايثت  ال�ي  الوظائف  وتبدو 

هر �� واللسانيات فاصطناع الوظائف لالسم العلم مر��ن بجدة هذه العلوم وجدي��ا و�ح�ام توظيفها ملا يظ

 الثقافة الغر�ية. 

يدلف م��ا إ�� غور الذاكرة و�رحل �� مسالك املا��ي وكنھ أثره    أن لالسم العلم وظيفة عرفانية  كوال ش

لم يخل االسم العلم من وظيفة    -�� فهم اإل�سان للعالم ومقولة أشيائھ وابت�اره التسميات. إ�� جانب ذلك

يص�� ��ا االسم العلم سلطة إقناع تحمل ع�� التبكيت والكشف عن معتقدات   Argumentativeحجاجية 

بامل للمعتقد  ا�خاطب  ا�حجا��  ال��وستية  Croyancesع�ى  األسمائية  ��ضت  األساس  هذا  عالم    -ع��   ��

 
1- M. Erman : L’onomastique littéraire, p 239. 
2- HerveYannik: Op. cit, p 3. 
3- Molino. Le nom proper dans la langue- langage n 66-1982 p 17. 
4- Anna Carlestedel: Op. cit, p 48. 
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م��ا أن األسمائية تتيح ذلك اللعب    M. Erman1بنصيب وافر من الوظائف أ�ح إل��ا ميشال أرمان    -الرواية

الدال   اللعبية  C.Jeu sur le signifiantع��  الوظيفة  ) من  n poétiqueFonction ludique /fonctio  (أي 

�� مدار القيمة ا�جمالية    Le plaisir des sonoritesأي املتعة التنغيمات األلفاظ    Euphonieخالل التناغم  

La valeur esthétique  األسمائي ا�خلق  أصل   �� ��ا  La création onomastique  املنغرسة  تنج��   ،

الق أسر  من  بمقتضاها  و�تحرر  اإل�سان  يحياها  ال�ي  والكنائية  الضغوطات  الوظيفة  أن  غ��  والتوتر،  لق 

Fonction métonymique    فقد سبق لش��اوس أن حدد دورها ��    –تلوح أوصل باألدب وأك�� دورانا حولھ

، مثال لإلملاع إ��  Nostradam   اصطناع األسماء األعالم مع االستعارة و�ستد�� أنا �ارلستد شعر نوس��ادام 

  و�يليكيس   Castor  ور البحر وغوامضھ حيث ت��ض أسماء مثل �استور هذه الوظيفة الظاهرة �� تركيم ص

Pulux  بوظيفة كنائية يتجاور ف��ا اإلسمان مع صور النار لـ سانت ألم  Saint Elme    و�وكبcrinite   ال�ي �ع�ي

Astre Chevelu    نجم مشّعر ألنStell a crimit    ب
ّ
و�� هذا املساق الكنائي    Comette  2�� الالتينية �� مذن

الذي بھ يتأسس البعد الكنائي و����خ   Le signifie étymologiqueيّت�ح املدلول االشتقا�� مثلما أشرنا  

من هنا   Masque3وهو بالكناية القناع   resonner avec�� الالتينية يفيد اتصا�� مع  Peronذلك أن اللفظ 

فهم األسماء األعالم وما ي��صع ف��ا من الدالالت املؤسسة ع��  نفهم اس��فاد األسمائية لالشتقاق ظه��ا ل

الكناية، ولعلنا إذا أمعنا النظر �� ما يلوح �� البحوث من وظائف مرصودة لألسمائية ظهرت لنا �� غضو��ا  

  Flotter�� تردد/تموج    -بقدر كب��  –وظيفتان هما الوظيفة اإلسنادية ونظ����ا التصنيفية فهما �ساهمان  

��  ال� العلم  االسم  و�دراج  لها  املال�سة  الدالالت  الستقطاب  اشتقا��  مدلول  إ��  وردها  الروائية  خوص 

املر�وز �� االسم العلم   La richesse onomastiqueمحضنھ الثقا�� واالجتما�� و�ذلك يتبّدى ال��اء األسمائي

�� وظ الناظر  األدب...و�قع  نصوص   �� الثانو�ة  ا�جمالية  لضرب من  إ��  ا�حقق  م�ى س��  األسمائية  ائف 

تقت��ي  -تدبرها حيث  التأو�لية  الوظيفة   �� أخرى  وظيفة  السياقات    -ع��  �عض   �� األعالم  األسماء 

األسمائية و�يحاءا��ا  دالل��ا  حزم  عن  كشفا  مكثف  تأو���  جهد  إ��   La connotationا�خصوصة 

onomastique  ف تجزم  وعليھ  والصرفية  الصوتية  أبنت��ا   �� قن�ال�� ا�حالة  بوجود   Conzalez-V  ��وني�ا 

الذي    -قصدية وا�حة �� اختيار األسماء األعالم إذ أن انتخا��ا وتخ��ها ُيحوج إ�� البحث عن صالحية االسم

الت��ير األسمائي ت��ير توجهھ تلك القصدية    Remotivassion onomastiqueسيختار إلعادة ضروب  وهو 

األسمائي االستخدام  وراء  العلمل  -املتخفية  آليات    -السم  درس  هو  األعالم  دراسة  مناط  أن  ذلك  ومسوغ 

األسماء   بھ  ��حن  وما  والداللية  اإلحالّية  وأ�عاده  العلم  االسم  اشتقاقات   �� باحثة  لها  الن��ي  االشتغال 

 واألعالم من معان مضمرة. 

 
1- Veronica Gonzalez: Approche onomastique des grandes marques de Jacques Poulin, p 10. 
2- Anna Carlestedel: Op. cit, p 48. 
3- Veronica Gonzalez : Approche onomastique des grandes marques de Jacques Poulin, p 10. 
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 : خاتمةال -7

�عدد الوظائف ال�ي تضطلع ��ا األسمائّية وال�ي تتحّرك �� فضاء أف�ار �لود    ن�حظ �� الدرس األسمائي 

ترجحت   لقد  عملنا،  طي  م��ا  مظاهر  إ��  أشرنا  ال�ي  ال��ي  الفكر  كتابھ   �� أوزاعا  املبثوثة  ش��اوس  ليفي 

عل ا�حيل  باملرجع  األسمائي  الدال  تصل  ال�ي  اإلحالية  الوظيفة  ب�ن  باألسمائية  اللصيقة  يھ  الوظائف 

الشعر    �� اطرادا  األك��  الوظيفة  هذه  أن  ذلك  وأجناسھ  األدب  بإ�شائية  األعلق  و��  الكنائية  والوظيفة 

والرواية خصوصا ملا تلقيھ ف��ما من ظالل جمالية فنية تر�� باألدب وتوفر لھ �سطا من اإل�شائية م�جبا.  

ى آخر هو "ت�خيص" األحداث أو كشف  و�ن �اشفتنا "أنا �لستاد" با�ساع الوظيفة الكنائية لتؤشر ع�� مع�

 Leهو إجراء ف�ي جما�� أوغل �� شعاب الرؤ�ة وأقوى جر�انا ع�� املواد األسمائية  1مراحل تار�خية �املة

matériau onomastique    إل��ا للقارئ ومن الوا�ح أن وظائف أخرى أ�حنا  بما يوفره من إمتاع والتذاذ 

ا األسمائية �� النصوص اإلبداعية عامة و���ي حقا بأّن تواصال �التصنيف والتعر�ف والتمي�� �شف ع��

ى جاس خالل األعمال املؤسسة �أعمال ش��اوس وما ترْت ف��ا من وظائف األعالم  -قو�ا
ّ
  - يتج�� للدارس أ�

 والّنصوص األدبية ال�ي �شتغل عل��ا األسمائية وتتصدى لها بالدرس والبحث والفسر.

ه لألسمائية باعتبارها علما يدرس أصول أسماء األعالم وتب�ن أثر هاتيك  وا�جهاز املصطل�� الذي توفر 

األسماء �� الوظيفة األدبية للنصوص وما �ع��ي بناها من عميق التحّوالت والتبدالت الصرفية وامل�جمية  

 والداللية يزّود دارس األدب بمفاتيح نفهم ��ا ك��ة من أسرار �شأة النصوص األدبية و��شائي��ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Anna Carlestedel: Op. cit, p 49. 
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