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األمساء املاليزية ودالاللتها: دراسة تأصيلية                       علي

األسماء الماليزية ودالاللتها: دراسة تأصيلية

 

د . عاصم شحادة علي

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

التأثريات احلضارية يف األمساء

قضية األمساء يف أي جمتمع تأخذ أمهية كربى من حيث اختيار االسم للفرد 
ومعىن هذا االسم ومناسبته له، وارتباط االسم بأبعاد اجتماعية أو ثقافية أو فكرية 
تناولوا  إذ  املاليزيني،  لدى  حسنا  مسارا  القضية  هذه  أخذت  وقد  سياسية.  أو 
أمساءهم  واختاروا  عقدي،  منطلق  من  ألبنائهم  اختاروها  اليت  األمساء  دالالت 
الصحابة رضوان اهللا عليهم، إال أن ذلك مل مينع من  الكرمي وأمساء  القرآن  من 
اختيارات غري صحيحة لألمساء من حيث املعىن والداللة والتركيب واالستعمال، 
أمساء  اختيار  إىل  املاليزيني  تدعو  اليت  مباليزيا  الكتب  تأليف  برزت ظاهرة  فمثال 
أبنائهم منها، وقد بلغت هذه الكتب شأوا حبيث أصبحت متداولة لدى األكثرية 
ألا كتبت باللغة املاليوية أوال، وألا تتناول األمساء اإلسالمية اليت وردت يف 
القرآن الكرمي، وميكننا تتبع منهجية هذه الكتب لنرى مدى احلاجة أو املقبولية اليت 
يرنو إليها املاليويون يف اختيار أمساء إسالمية تتوافق مع التوجه العام يف ماليزيا. 
ومن هذه الكتب املتداولة حناول أن ندرس منهجية هذه الكتب لبيان مدى اخلطأ 
الذي وقعت فيه، وبيان الفهم غري السليم لدالالت األمساء املختارة، أو االختيار 
السليم لألمساء من القرآن الكرمي، وميكن أن حنصر بعض هذه األخطاء يف هذه 

الكتب املتداولة مباليزيا كما يـأيت(1): 
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عند تدقيق النظر إىل الطريقة اليت مت فيها تناول األمساء من القرآن الكرمي 

واختيارها، جند أن هذه االختيارات قد متت وفق تفكري خاطئ، أو فهم غري سليم 

الكرمي. وهذه  القرآن  اختيار سليم لألمساء من  أو  املختارة،  الكلمات  لدالالت 

تصنيفها  مث  فيها،  املختارة  األمساء  ومجعنا  تناولناها،  اليت  الكتب  من  املجموعة 

حسب احلرف األول من كل كلمة سواء أكانت امسا أم فعال أم غري ذلك، ميكننا 

أن نتبني خطأها وفق التقسيمات اآلتية:

هذه  وردت  املعىن:  بسبب  االختيار  يف  خطأ  فيها  اليت  الكلمات  أوال: 

الكلمات بشكل بارز، إذ جند أمساء حتمل معاين قبيحة ال ميكن قبوهلا يف الثقافة 

اإلسالمية العربية، مثل الكلمات:

    

Nafkhah

وهي من النفخ؛ أي نفخ الريح يف الشيء.نفخة

وقد يكون اختيار هذه األمساء بسبب اجلرس الصويت الذي حتمله الكلمة دون 

أن يدرك املعىن احلقيقي هلا.

األمساء  هذه  يف  يالحظ  بأنواعه:  اجلمع  بصيغة  جاءت  اليت  الكلمات  ثانيا: 

املختارة، أا تدور حول أمساء جاءت بصيغة مجع التكسري تارة، مثل:

Absharمجع بصر، وتعين رؤية الشيء بالعني.أبصار

Aslihahمجع سالح، وهي اآللة املستخدمة يف احلرب.أسلحة

‘Asyyaمجع شيء، ويعين املوجود، أو يصلح أن يعلم أشياء

وخيرب عنه.



-325-

األمساء املاليزية ودالاللتها: دراسة تأصيلية                       علي

Burujanمفرد برج؛ داللة على الكوكب يف السماء.بروجا

Bashai’rوقد بصائر بصرية،  تعين  مفردها  كون  قبوهلا  ميكن 

تدل  بصائر  وكلمة  واملذكر،  للمؤنث  تكون 

على املعىن نفسه، وهو معىن معنوي يشري إىل 

القلب.  

Hash-

Hash

مجع حصة، وهي القطعة من اجلملة، وتستعمل حصص

مبعىن النصيب.

Khazai’nمجع خزانة، وهو معىن داللته تدل على شيء خزائن

حيام  يف  الناس  يستخدمه  يعقل،  ال  جامد 

باستمرار ودائما

Rusulمجع رسول، وهو املبعوث إىل الناس، أو الذي رسل

حيمل رسالة ما.

Ujab,هذا اسم صفة ال يصلح إطالقه على اسم إنسان عجاب

كوا حتمل معىن العجب، وهي صفة مذمومة، 

هلا أثر على شعور اإلنسان عندما  يتعجب.

Ghilmanال غلمان خادم،  أو  وهو شاب صغري  غالم،  مفرده 

يصلح هذا امسا إلنسان.

Kunuzمجع كرت، فال يصلح إال إذا كان مضافا إىل كنوز

شيء آخر مفيد ككرت العلم.
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وهذه األمساء مجع تكسري منها ما حيمل معىن ال يستساغ تسمية البشر 
به. وردت يف هذه الكتب صيغ مجع أخرى، كجمع املذكر السامل سواء أكان 
مرفوعا بالواو، أم منصوبا بالياء. وهذه األمساء وردت يف معاٍن حسنة بذاا، أو 

يف معىن سيء لكنها ال تتناسب أن تطلق على إنسان، مثل:
Hasibinمجع حاسب، وهي من حسب مبعىن استعمال حاسبني

فيجازى  الشخص  عليه  حياسب  ما  أو  العدد 
حبسبه.

Hafizhunمفردها حافظ، وهي من حفظ، أي ما يستعمل حافظون
يف كّل تفقد وتعهد ورعاية.

Dakhirunمفردها داخر مبعىن ذليل.داخرون

Dzakirinا هيئة ذاكرين مفردها ذاكر، وهي من الذكر ويراد
للنفس ميكن لإلنسان أن ما حيفظ ما يقتنيه من 

املعرفة وهو كاحلفظ.
Sajidunهللا ساجدون والتذلل  التطامن  من  وهو  ساجد،  مفرد 

وعبادته.
Syaribunمفردها شارب، وهو من الشرب مبعىن شاربني

تناول كل مائع ماء كان أو غريه.

Shabirinمفردها صابر، وهو من الصرب مبعىن اإلمساك صابرين
يف ضيق.
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Alamin,مفردها عامل، وهو من علم أي إدراك الشيء عاملني
حبقيقته، أو الذي ال خيفى عليه شيء.

Abidun,مبعىن عابدون الشرع  عبد يف  من  وهو  عابد،  مفردها 
اإلنسان يصح بيعه، و يكون ايضا مبعىن العبادة 

واخلدمة .

مفردها فائز، وهو من فاز مبعىن ظفر باخلري مع فائزون
حصول السالمة.

ثالثا: األمساء اليت وردت بصيغ األفعال سواء أكانت جمردة أم مزيدة أم مضارعا 
أم ماضيا أم أمرا. منها:

Tad,uأو حّث على تدع أو سأل،  من دعا، مبعىن ّمسى، 
قصد شيء.

Tardhaمن رضي، من رضا العبد عن اهللا تعاىل بأن ال ترضى
يكره ما جيري به قضاؤه، أو رضا اهللا تعاىل عن 

العبد بأن يراه مؤمترا بأمره ومنتهيا عن يه.

من رفع أعلى األجسام عن مقرها، أو يف البناء ترفع
إذا طّولته، أو يف املرتلة إذا شّرفتها.

Tas,aمن سعى، مبعىن املشي الّسريع.تسعى

Ta,budمن عبد.تعبد

Najjniمن جىن، مبعىن تناول الثمرة من شجرها، أو ما جنين
يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب.
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Sirranمبعىن أخفى.ِسرا
من اجلري مبعىن املّر الّسريع.أجري

رابعا: األمساء املفردة اليت حتمل معىن قبيحا ال حيبذ تسمية الناس املسلم ا، 
منها:

مبعىن اخلمول والكسلخامدة    
مبعىن املخيفة، أو املفزعة. رهيبة

Hasyaمبعىن بعدا من الشيء.حاش
Sahiqinعلى سحيق داللة  فيه  الواطئ،  املنخفض  املكان 

العذاب.
املجنونة.سفيهة

Sanaالغفلة.ِسنة
Ashifah,الريح الشديد احلارة.عاصفة

خامسا: األمساء اليت وردت على صيغة الفعل املاضي، مثل:
األمساء 
املاليزية

صورها 
العربية

املالحظات

Aslama    الشرع أسلم ويف  فالن،  إىل  الشيء  أخرج  مبعىن 
االعتراف باللسان وهو دون اإلميان، أو اعتقاد 
يف  تعاىل  هللا  واستسالم  بالفعل  ووفاء  بالقلب 

مجيع ما قضى وقّدر.
Aghnatقلة أغنت أو   ، تعاىل  هللا  وهو  احلاجات  عدم  مبعىن 

ضروب  حبسب  القنيات  كثرة  أو  احلاجات 
الناس.
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Aflahمبعىن ظفر وأدرك البغية، وهو الظفر بالسعادات أفلح
البقاء  وهو  الدنيا  احلياة  ا  تطيب  اليت 

والغىن(2). 

وهكذا جند أن األمساء اليت اختريت يف هذه الكتب ال تقبل يف العربية وال 
ميكن أن نسمي ا إنسانا ما يف زماننا املعاصر، ولذلك أخذ املاليويون خيتارون 
أمساء أبنائهم من املناسبات الدينية اليت حيتفلون ا طوال السنة كمولد الرسول 
(صلى اهللا عليه وسلم) ، ومناسبة طهور الولد عندما يبلغ من العمر اثين عشر 
باألناشيد  املناسبة  ذه  حيتفلوا  كي  الصغر  منذ  الولد  يطهرون  ال  حيث  عاما، 
الدينية والطعام وهي عادات ما زالت مستمرة إىل يومنا هذا، ولذلك قامت هذه 
الدراسة بتتبع األمساء الصحيحة اليت ينبغي على املاليويني أن يفهموا معناها وأن 
يعرفوا حقيقة األمساء اليت اختاروها ألبنائهم ومدى صحة االسم من حيث املعىن 
أصحيح أم قبيح، وإن كان لفظا من القرآن الكرمي. قام الباحث بأخذ نسبة مئوية 
من كل سنة بلغت عشرة باملائة من عدد سكان ماليزيا الذي يبلغ تقريبا (11) 
مليون نسمة حسب تقديرات دائرة األحوال املدنّية مباليزيا، وكانت السنوات اليت 
اختريت منها عينات األمساء من قبل استقالل ماليزيا بعقد من الزمان وحىت سنة 
1990م، أي من 1940 إىل 1990م، مع مالحظة أن تسجيل الولد أو البنت يف 
دائرة األحوال املدنية مباليزيا يتم عند بلوغ الواحد منهم السنة الثانية عشرة من 

العمر لذا اقتضي التنويه إىل ذلك. 

اللفظ واملعىن جندنا  أو  يف ضوء ما ذكرناه عن داللة األمساء واملسميات 
متناولني موضوع التأثريات احلضارية يف األمساء من جوانب شىت، وهي تتمثل يف 

ما يأيت:

َد، أمساء   أوًال: البعد الديين، إذ سنتناول األمساء اليت تتضمن عبارة: ما ُعبَِّد وُحمِّ
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األنبياء، أمساء الصحابة، ألفاظ العبادة، أعالم ذات داللة إسالمية (مساجد). 

ثانيًا: البعد البيئي، عامل النبات: أمساء النباتات يف ماليزيا، وعامل احليوان: أمساء 
احليوانات يف ماليزيا، والنسبة إىل املدن، فسوف نبحث عنه إن وجد بكثرة، أما 

إن كان نادرا فسوف نشري إليه إشارة عابرة. 

ثالثًا: البعد االجتماعي، كاألمساء املركبة وداللتها يف ماليزيا: كتأثري بيئة القرية، 
وتأثري بيئة املدينة، وقد ورد بشكل حمدود جدًا.

رابعًا: البعد األعجمي، كالفارسي، والتركي، والصيين، وأرخبيل املاليو، وغريها 
املستعمرة  بالدول  أو  املجاورة،  بالدول  ماليزيا  وذلك حبكم صلة  األقطار.  من 

تارخييًا، ووروده مل يكن بنسبة عالية.

األسرة،  يف  مكررًا  الواحد  لالسم  التسمية  بعدم  وذلك  الثقايف،  خامسًا:البعد 
أو االبتداء باحلرف الواحد يف العائلة الواحدة، وهو شائع يف ُمّدة من الزمن مث 

خيبت.

سادسًا: البعد اللغوي، كالظواهر اللغوية يف األمساء من حيث: األمساء املركبة، 
والتصغري، واألصوات الغائبة يف اللغة املاليوية،(كالظاء، ....)، واألصوات املاليزية 
الغائبة عن العربية (الباء املشددة، ...)، وأمساء الفاعل، أمساء التفضيل، املختوم 

بألف ونون، ما كان على وزن فعيل.

 التاثريات احلضارية يف األمساء: 

لدى  األمساء  اختيار  يف  الديين)  (التأثري  الديين  البعد  يتمثل  الديين:  البعد 
َد، ونقصد  املاليويني يف ماليزيا باختيار تلك األمساء اليت تتضمن عبارة ما ُعبِّد وُحمِّ
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ذه العبارة األمساء اليت تبدأ باسم عبد أو عبد اهللا أو عبد يليها أي اسم من أمساء 
اهللا احلسىن، فمثًال عند النظر يف اإلحصائية(3) اليت حصلنا عليها من دائرة األحوال 
املدنية (مباليزيا) اليت تتضمن هذه العينة من األمساء املاليزية، حيث طلبنا أن يذكر 
التكرار يف االسم دون حتديد النسبة املئوية وذلك ألن هناك حاالت كثرية جدا 
ّمت فيها تغيري االسم من عقد إىل عقد، لذا لن جند أي حتديد للنسبة املئوية وإمنا 
لعدد تكرار االسم ليس غري. جند أن اليت تبدأ بعبد أو بعبد اهللا أو بعبد يليها اسم 
من أمساء اهللا احلسىن قد بلغ عددها (44697) امسًا، ويف الوقت نفسه كان عدد 
األمساء اليت بدأت باللفظ ABDUL مبعىن عبد (123873) امسًا. أما اسم عبد 
وميثل  امسًا   (24884) املستخدمة  األمساء  عدد  بلغ  فقد   ABDULLAH اهللا 
نسبة عالية قياسًا لألمساء (عبد، وعبدول)... إخل. أما األمساء اليت تبدأ باسم عبد 
يليه اسم من أمساء اهللا احلسىن، وهي أمساء شائعة، فكما يأيت: عبد الرمحن وعدد 
األمساء (5809) أمساء، عبد الرزاق (7296) امسًا، عبد احلليم (7441) امسًا، 
عبد احلميد (4297) امسًا، عبد العزيز (8949) امسًا، عبد الغين (2745) امسًا، 
 (1928) اللطيف  عبد  امسًا،   (1630) امللك  عبد  امسًا،   (3345) الرشيد  عبد 
إذ  الشيوع؛  اليت أخذت نسبة عالية من حيث  الشائعة  امسًا. وهذه هي األمساء 
األمساء  هذه  أن  يرون  ماليزيا  يف  املاليويني  أن  إىل  الشيوع  ذلك  توجيه  ميكننا 
حتمل معىن التربك بأمساء اهللا احلسىن، أو تعد نوعًا من أنواع اخللفية الدينية اليت 
تتملك املسلمني املاليويني يف خضم الطائفية اليت حتتدم يف املجتمع، فهي تعطي 
مناعة وقوة للماليوي املسلم، وجتعله يشعر بالتميز عن غريه من أبناء الطوائف 
التوجيه اآلخر فيمكننا رده إىل تفضيل  األخرى على أساس ديين عقدي، وأما 
املاليوي املسلم، ولو كان غري ملتزم بأحكام اإلسالم يف سلوكه، لألمساء ذات 
الداللة الدينية املرتبطة باهللا سبحانه وتعاىل، وذلك لشعوره النفسي أنه خيتلف عن 

الطوائف األخرى من حيث اختيار االسم ذي العالقة باخلالق سبحانه وتعاىل.
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وعند النظر يف النسبة يف اختيار األمساء اليت تبدأ مبا عبد جند أن النسبة كبرية 
منها، وهذا يدل على التأثري الديين اخلالص لدى املاليويني يف ماليزيا.

أما األمساء اليت تدخل يف معىن ما ّمحد، ونقصد ا األمساء اليت ختتار اسم 
املبارك  االسم  هذا  اختيار  نسبة  كانت  فقد  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  حممد  النيب 
نسبة عالية جدًا مقارنة مع األمساء األخرى، وميكننا تأويل ذلك من خالل املعىن 
الديين أو التأثري الديين لشخصية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويؤكد هذا 
التفسري الختيار االسم لدى املاليويني أنه يف تاريخ مولده (صلى اهللا عليه وسلم) 
  maulidul rasul ذا اليوم املبارك باللغة املاليوية ويطلق عليه باملاليزية حيتفلون
تتأثر  أن  أوىل  باب  فمن  النيب)،   (مولد   maulud nabi أو  الرسول)،  (مولد 
األجيال السابقة والالحقة باختياره لكونه اسم هذا الرسول الكرمي ( صلى اهللا 
عليه وسلم)، وميكننا أيضًا تأويل ذلك االختيار السم (حممد) كونه ميثل – أي 
االسم- رمزًا لإلسالم يتربك به ليحفظ حامل االسم من الشر ومن السوء، وقد 
ورد اسم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم ) بصيغ كتابية خمتلفة، لكنها حتمل 
اآلتية  بالصيغة  االسم  يكتب  فمثًال  وسلم)،  عليه  اهللا  صلى   ) النيب  اسم  معىن 
أخرى  بصيغة  ويكتب   ،  MUHAMMAD لالسم  اختصار  وهي   (MD)
(MOHD)، أو (MOHEMED) أو (MAT) اختصار لالسم أثناء النطق 
به، أو (MOHAMMAD) كما ينطق يف العربية حيث الشّدة فوق حرف 
امليم، فيتطلب ذلك حرفني، ومها: (MM) يف اللغة اإلجنليزية، تعبريا عن الشدة 

يف العربية.

ومثة مالحظة، إذ جند بعض املاليويني يضيفون إىل اسم النيب ( حممد صلى 
اهللا عليه وسلم) امسًا آخر وذلك حىت ال يكون االسم (حممد) بدون االسم اآلخر 
تشبيها بالنيب (صلى اهللا عليه وسلم)، أو بسبب مكانة النيب عليه الصالة والسالم، 
إضافة  إىل  ويلجأ  مفردًا،  (حممد)  باسم  أبنائه  تسمية  أحيانا  املاليوي  فيتجنب 
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اسم آخر بعده، وميكننا تتبع ذلك من خالل األمساء اليت أخذت نسبة عالية من 
 (Mohd. Nor) الشيوع، تتمثل باسم حممد يليه اسم آخر كما يأيت: حممد نور
حممد يوسف (Mohd. Yusof) حممد ناصر (Mohd. Nasir) حممد عزمي 
 (Mohd. Ali) حممد علي (Mohd. Faizal) حممد فيصل (Mohd. Azmi)
(Mohd. Fauzi). واملالحظ  (Mohd. Nizam) حممد فوزي  نظام  حممد 
يف هذه األمساء املركبة اختيار أمساء إسالمية تلي اسم النيب (حممد صلى اهللا عليه 
وسلم) مثل : يوسف (وهو اسم لنيب)، وناصر (ميثل امسا دينيا رمبا اختصار لناصر 
الدين)، وزين (صفة للنيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا)، وداود (اسم نيب)، وهاشم 
(اخلليفة  وعلي  وسلم)،  عليه  اهللا  (صلى  الرسول  نسب  إىل  إشارة  النيب،  جد 
الرابع)، وعيسى (اسم نيب)، وغزايل (داللة السم عامل من علماء املسلمني وهو 
اإلمام أبو حامد الغزايل)، وفوزي و(رمبا اختيار مثل هذا االسم ميثل طموحا إىل 
الفوز، أو لسهولة النطق به ليس إال، أو لتكملة االسم بعد اسم النيب حممد (صلى 

اهللا عليه وسلم ) بشكل عشوائي دون ربطه بداللة معينة).

وقد كانت النسبة الكربى لشيوع األمساء لدى املاليويني تتمثل باسم النيب 
حممد (صلى اهللا عليه وسلم) وهي نسبة تعد عالية مقارنة مع األمساء األخرى، 
وهذا الشيوع يشابه إىل حد ما، ما ورد يف سجل أمساء العرب يف أن أكثر األمساء 
شيوعا يف البالد العربية اليت اعتمدت بوصفها عينة من عينات األمساء هو اسم النيب 
حممد (صلى اهللا عليه وسلم)، وقد ورد اسم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم) 

مفردا دون إضافة اسم الحق أو سابق له.

العاطفي  االنفعال  أنواع  من  نوعا  املبارك  االسم  هذا  اختيار  يكون  وقد 
ملعىن االسم الديين وداللته، وميكننا رد املعىن الديين للنيب حممد ( صلى اهللا عليه 
االسم  هذا  وقيمة  املبارك،  االسم  هذا  خيتار  عندما  املاليوي  قصد  إىل   ( وسلم 
هذا  على  يسقط  الذي  املدلول  مث  املختلفة،  الطوائف  ذي  املاليزي  املجتمع  يف 
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االسم. أولالنفعال العاطفي للماليوي عندما يشرع يف اختيار اسم يناسب عقيدته 
الشهرة حبيث جيعل كّل مسلم  وشعوره وتفكريه، وأخريا كان هذا االسم من 
ماليوي خيتاره البنه خصوصا، كونه امسا له انتشار واسع بني املسلمني كافة، وال 
سّيما خارج ماليزيا. وهذه العناصر األربعة اليت أشرنا إليها متثل العناصر املهمة 

اليت يرتد اليها املعىن.

وعند النظر يف املعىن اللغوي لكلمة (حممد) جندها مأخوذة من مادة (ح م 
د) مبعىن املشكور املثىن عليه، ومن قضيت حقه، وَحِمدُت رضيت عنه وارحتت 

اليه(4).     

أما العنصر الثالث ذو الداللة الدينية من األمساء فهو أمساء األنبياء عليهم 
السالم مجيعًا.

وعند النظر يف قائمة األمساء ذات الشيوع اليت تتضمن أمساء األنبياء عليهم 
السالم جندها تنحصر باألمساء اآلتية:

 (ISYHAK) إسحاق (ZAKARIA) زكريا (IBRAHIM) إبراهيم
يوسف   (ELIAS) إلياس   (YAHYA) حيىي   (ZULKIFLI) الكفل  ذو 
 ESAAH,) (5)عيسى ( MUSA) موسى (IDRIS) إدريس ( YOUSEF)

 . (ESHAH

وذلك –كما  الشيوع  من  عالية  نسبة  املباركة  األمساء  هذه  أخذت  وقد 
ذكرنا آنفًا- ألن هذه األمساء املباركة حتمل يف معانيها الداللة الدينية اليت ترتبط 

بشخص األنبياء عليهم السالم. 

أمساء  تتناول  اليت  املباركة  األمساء  هذه  الكرمي  قصص  القرآن  أورد  فقد 
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األنبياء املشهورة، مثل قصة إبراهيم وإسحاق ويوسف وموسى (عليهم السالم)، 
وهي جتد اقباال غري يسري من املاليويني يف اختيار أمساء أبنائهم.

إذ  املاليويني،  لدى  التربوي  األساس  اىل  النظر  نفسه  الوقت  يف  وميكننا 
الدينية لألجيال الصاعدة ويف املرحلة االبتدائية أمساء االنبياء  يدرس يف املدارس 
(عليهم السالم) كلهم وبالترتيب، والسيما أن األناشيد اإلسالمية اليت يطلق عليها 
باملاليوية كلمة nasyid تتضمن أمساء اهللا احلسىن، حيث حيفظها معظم املاليويني 
األنبياء  أمساء  أحد  املاليوي  اختار  فرمبا  ونسائهم.  رجاهلم  وصغريهم،  كبريهم 
لسماعه أو حلفظه املتواصل هلذه األمساء املباركة. فالتأثري الديين يف اختيار أمساء 

االنبياء (عليهم السالم) يأخذ شأوًا عظيمًا، ويتضمن داللة دينية لديهم.

أفراده  معظم  اجته  الدين  حنو  ما  جمتمع  توجه  كلما  أنه  البديهيات  ومن 
فنجد  اإلسالم،  به  ونقصد  الدين،  ذا  الوثيقة  العالقة  ذات  األمساء  اختيار  اىل 
يطلق  حيث  عليهم)  اهللا  (رضوان  الصحابة  مجاعة  اىل  يتوجه  املاليويني  بعض 
على الصحابة باملاليوية كلمة صحابات (SEHABAT)، ويقصد به الصحايب 

(رضوان اهللا عليه).

وعند التدقيق يف األمساء ذات الشيوع اليت حتمل امسًا من أمساء الصحابة جند 
أن عددا كبريًا من  املاليويني قد اختاروا أمساء اخللفاء األربعة (رضوان اهللا عليهم) 
فمثًال كان تكرار ورود اسم اخلليفة األول أيب بكر الصديق (رضي اهللا عنه) عاليًا، 
وقد بلغ عدد األمساء اليت اختريت من هذه العينة كررت كل سنة كما هو مذكور 
يف امللحق رقم (2) اخلاص بالذكور وبلغ العدد املكرر (1516)،  العدد احلقيقي 
الباء  (بفتح  بكر  أيب  اسم  ينطق  واملاليو  أمساء،   (11807) األربعة  العقود  عرب 
والكاف وتسكني الراء أبو َبَكْر) ABU BAKAR مث يليه اسم عثمان (رضي 
اهللا عنه) ذي النورين وهو اخلليفة الثالث، وقد كان تكرار اختيار االسم عاليًا، 
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وبلغ عدد األمساء املختارة (6647) امسًا وذلك بالتلفظ األيت: OSMAN (إذ 
أبدل حرف العني بالواو، وقلبت الثاء اىل سني) فأصبح االسم هكذا (أومسان ) 

وهو كتابة صوتية لكلمة عثمان.

الكتابية األخرى فهي (أومثان) OTHMAN، وأما عدد   الصيغة  وأما 
الرابع علي كرم اهللا  األمساء فهو (12424) امسًا، وورد بعد ذلك اسم اخلليفة 
وجهه، وقد بلغ شيوعه عددا عاليا، وكان عدد ترددات امسه (10533)، ويلي 
هذه األمساء اسم (حسن)  HASSAN فقد بلغ عدد تكراره يف العينة (7692) 
امسًا، وحسن هو اسم حفيد النيب (صلى اهللا عليه وسلم)، مث كان شيوع آخر 
عليه  اهللا  النيب (صلى  HAMZAH عم  عنه)  اهللا  السم سيدنا محزة  (رضي 
وسلم) وقد كان عدد تكرار شيوعه وعدد األمساء الواردة يف القائمة من حيث 
الشيوع (2177)، يليه االسم (جعفر) JAFAAR إذ إن الكتابة الصوتية هلذا 
االسم تأخذ الشكل الكتايب اآليت: JAFAAR (جافر) فقلبت العني ألفًا وذلك 
لعدم وجود حرف العني يف اللغة اإلنكليزية عند كتابته بالالتينية. أما عند كتابة 
األمساء باجلاوية فان حرف العني يكتب. وجعفر هو جعفر الطيار بن أيب طالب 
ابن عم النيب حممد (صلى اهللا عليه وسلم). هذه األمساء املذكورة آنفا للصحابة 
الكرام هي اليت أخذت نسبة يف الشيوع، وتؤكد أمهية التأثري الديين يف املاليويني 
أو  (ذكرا  وأعمارهم  وفئام  طبقام  اختالف  على  أبنائهم  أمساء  اختيار  عند 
أنثى). ومثة أمساء لصحابة آخرين وردت لدى املاليويني مثل عمر (رضي اهللا عنه) 
ولكنها يف الغالب أقل شيوعا، وميكن تأويل ذلك رمبا إىل الصوت ونظام النرب، 
إذ إن وزن ُفَعل ال يوافق يف جرسه األذن  لدى املجتمع املاليوي، ورمبا ألسباب 
شخصية كان اختيار األمساء األخرى لتوافق مثًال أمساء األبناء يف األسرة الواحدة 
ألن كلمة عمر عند كتابتها بالالتينية تبدأ باحلرف ( U ) أو ( O ) مع اهلمز، 

ورمبا لقلة األمساء اليت تبدأ باحلرف ( O ) مع اهلمز.
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وقد خيتار املاليوي يف بعض األحيان  أمساء ذات داللة بالعبادة وما يتعلق 
ا من ألفاظ، وعند التدقيق يف القائمة اليت تضمنت األمساء الشائعة مل يرد أي 
اسم ذي عالقة بألفاظ عبادة، ومن جهة أخرى مثة أمساء غري شائعة أخذت نسبة 
ضئيلة جدا من حيث الشيوع وهي األمساء اآلتية:  أنيتا، وفائزة، وسنية، وصافية، 
وتيما، وحيايت، ومستورة، ورسن. وهي أمساء لذكور وإناث مل تأخذ نسبة عالية 

من الشيوع، ومل تذكر يف قائمة األمساء لقلتها. 

وقلة  بالعبادة،  العالقة  ذات  األمساء  اختيار  يف  آنفًا  ذكر  ما  على  وبناء 
شيوعها، فإن األمساء اليت تتضمن دالالت إسالمية غامضة –أيضًا- نادرة الشيوع، 
وذلك رمبا ألن املاليويني مل يعرفوا معاين هذه الدالالت، ومن مث يكون االنفعال 
العاطفي الختيار هذا االسم يرتبط ذه الدالالت، ويسقط عليه االختيار ليناسب 
ما تستوعبه ذاكرته وخلفيته الدينية لشيوع األمساء ذات التاثري الديين اإلسالمي.

األلفاظ  االعتبار  يف  ياخذون  أبنائهم  ألمساء  اختيارهم  عند  فاملاليويون 
والكلمات الدينية ذات التاثري يف احلياة الفكرية واالجتماعية، وال سيما يف جمال 
العبادات، فثمة ارتباط وثيق بالقرآن الكرمي وبعض ألفاظه، وباهللا سبحانه وتعاىل 
اهللا  (رضوان  وبالصحابة  عليه وسلم)،  اهللا  وبالنيب حممد (صلى  احلسىن  وأمسائه 

عليهم) وغري ذلك من األلفاظ الدينية املتعّلقة بالعبادات أو باملساجد.

األبعاد اللغوية يف دراسة األمساء

اجتماعية  ظاهرة  دراسة  يعين  املجتمعات  من  جمتمع  يف  األمساء  دراسة 
وحضارية، ألن األمساء والتسمية لدى أي جمتمع يرتبطان باملجتمع كما ترتبط 

حبضارته ذات األبعاد الواسعة واجلذور العميقة.
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ولذلك وجدنا عناية كثري من الباحثني ذه الظاهرة، واتضح لدينا اهتمامهم 
ذا النوع من الدراسة على مستويات خمتلفة؛ على املستوى اللغوي والصويت، 
واملستوى الديين والتراثي واحلضاري؛ إذ حتدثوا عن املستوى العقدي، واعتمدوا 
على ما جاء من شواهد القرآن الكرمي واحلديث النبوي، وأقوال الصحابة، ودعوا 
إىل ضرورة التمييز بني االسم الصحيح من غري الصحيح، مالحظني مدى ارتباط 

هذه األمساء بتراث األمة وحضاراا.

وبقي املسلمون حريصني على اختيار التسمية املناسبة ألبنائهم يف املجال 
النظري، والتأليف والتصنيف، ويف الناحية العملية على أرض الواقع كما ورد يف 

املؤلفات اليت تناولت األمساء ومعانيها ودالاللتها(6). 

البدائية اعتقاد أن اإلنسان يتكون من الروح  وقد كان عند بعض األمم 
واجلسد واالسم،(7) وال تزال هذه العقيدة ماثلة من خالل أمهية االسم وإحياءاته 
الّداللية املستمرة، حىت أصبح جائزا للفرد يف معظم الدول أن يغري امسه على ضوء 

احلال اليت هو فيها.

اللفظي، وهو  املشترك  الدراسات احلديثة مبحث األمساء يف باب  وجتعل 
أكثر  أو  واحدًا  األعالم  أو  األمساء  معاين  تعدد  يكون  ويكاد  أنواع(8)،   أربعة 
اليت ترّد أصوهلا إىل أصول عربية، فإن  من هذه احلاالت، وال سيما يف األمساء 
معظم ما طرأ عليها من تغيري هو بسبب النطق، وهو أقرب ما يكون يف النوع 
الرابع.  وبذلك يرى كاردنر (Gardiner) أن كل كلمة مرياث من املاضي! وقد 
اشتقت معناها من التطبيق أو االستعمال بني عدد ال ائي من الناس خيتلفون فيما 
بينهم قليال أو كثريًا، وحينما أنطق كلمة كهذه فأنا أصّب يف عقل السامع،كل 

الرواسب واملقدرات املوروثة الستعماالا السابقة(9). 



-339-

األمساء املاليزية ودالاللتها: دراسة تأصيلية                       علي

ولكن كيف وضعت األعالم؟ يفسر لنا هذه الظاهرة ابن جين (392هـ) 
تفسريا منطقيا يف قوله:(10) «إمنا وضعت األعالم لضرب من االختصار، وتنكب 
يطول  ما  تأدية  بنفسه  يؤدي  قد  األعالم  الواحد من  االسم  أن  اإلكثار، وذلك 
لفظه، وميل استماعه. أال ترى أنك إذا قلت: كلمت جعفرا فقد استغنيت جبعفر 
هذا عن أن تقول: الطويل، البزاز، الذي يرتل مكان كذا وكذا، ويدعى أخوه 
كذا، ويدعى ولده كذا، ومبلغ جتارته كذا، ويلبس من الثياب كذا، ويتعاطى 
من كذا وكذا، إىل ما يطول ذكره مث ال يستويف ألنه ال ميكنك من التفصيل أن 
تذكر مجيع أحواله اليت ختصه، ولعلك أنت أيضا إمنا تعرف القليل منها، فكان 
ذلك يكون مؤديًا إىل اإلطالة، ورمبا مل تستوف الغرض والبغية، فلما رأوا ذلك 
كذلك أنابوا عن مجيعه امسا واحدا علما يغين عن اإلطالة واملاللة، وقصور املعىن 

مع حسور املّنة».

ويوضح لنا ابن جين يف دراسته ألمساء األعالم، أن ما يرد يف األعالم قد يقع 
فيه اخلالف، ولذلك يطلب أن نوليه نظرنا، وال نرده أو نطعن فيه، فإذا صحت 
سبب  ويفسر  هذا!  منهاج  فهذا  فكرة،  كان  لو  أنسك  فوق  به  أنست  روايته 
احتمال اخلالف «ألن العلم ملا كثر استعماله َلِحَقُه التغيري(11)»  ويفصل أنواع 

التغيري إىل نوعني؛ نفسه وإعرابه، ويسوق على ذلك األمثلة.

ابن  العلم  أو  االسم  إشكاليات  بعض  تشخيص  إىل  جين  ابن  سبق  وقد 
قتيبة، يقول ابن قتيبة (276هـ) يف اسم النجاشي ( أصحمي ) أن معناه عطية مث 

يعقب: «ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بني العربية وغريها(12).»

ويعلق ابن جين على علمني مها: ( مرمي ) و ( مدين )، وقياسهما: مرام 
أين  و مدان بقوله: «فإن قلت فإن هذين امسان أعجميان وليسا عربيني، فمن 
أوجبت ما فيهما للعريب؟ قيل: هذا موضع يتساوى فيه القبيالن مجيعا، كما محلوا 
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موسى على ذلك، فلم خيالفوا بينهما، وحكموا أيضا يف حنو: إبراهيم وإمساعيل؛ 
من حيث   ( العربية  اللغة  أي   ) العريب  أحكام  على  أصالن محال  بأن مهزتيهما 
كانت الزيادة ال تلحق أوائل بنات األربعة ( املؤلفة من أربعة حروف ) يف األمساء 
اجلارية على أفعاهلا حنو: مدحرج و مرهف، ومل يفصلوا بني القبيلني، بل تالقيا فيه 
عندهم(13)» وهذه احلقيقة تفسر لنا تعدد التفسريات لألمساء املاليوية اليت سنعرض 
لدراستها، إذ ترد إىل أصول عربية تارة وأخرى سنسكريتية، وال نستطيع أن جنزم 

إىل أيهما هي أقرب.

العريب  االسم  بني  التفرقة  ابن جين يف  اليت وضعها  اللغوية  القوانني  ومن 
والدخيل قوله: 

اليت هي: (  الذلق  الرباعي أو اخلماسي من أحد حروف  ال خيلو االسم 
ر ل ن ف ب م ) وغري هذه احلروف الستة مسيت املصمتة، أي صمت عنها 
أن تبىن كلمة رباعية أو مخاسية معّراة من حروف الذالقة(14)، قال:  ويف هذه 
احلروف الستة سر ظريف ينتفع به يف اللغة، وذلك أنه مىت رأيت امسا رباعيا أو 
مخاسيا غري ذي زوائد، فال بد فيه من حرف من هذه احلروف الستة أو حرفني 
ورمبا كان ثالثة، حنو جعفر و سفرجل و فرزدق، فمىت وجدت كلمة رباعية أو 
مخاسية معراة من بعض هذه األحرف الستة، فاقِض بأنه دخيل يف كالم العرب 

وليس فيه.

أو  اإلسالمية  املاليزية  لألمساء  دراستنا  اليت جندها يف  اللغوية  الظواهر  من 
املاليوية، ظاهرة قلب احلروف أو األصوات، وهذه الظاهرة هلا جذورها يف العربية 
التجويد، وكذلك كتب  أحكام  اللغوي يف كتب  الدرس  تناوهلا  وقد  كذلك، 
القراءات، وهي تتصل بظاهرة اإلدغام بني احلروف، بسبب التشابه بينها، وقد 
قسم اإلدغام اىل أنواع،  وهي: أوال: املتماثالن، كالباء عند الباء يف قوله تعاىل: 
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« اذهب بكتايب»  النمل/28، وتقرأ « اذهبِّكتايب» . وكالفاء عند الفاء، والكاف 
احلرفان  يتفق  عندما  ويكون  املتجانس:  ثانيا:  الواو؛  عند  والواو  الكاف،  عند 
خمرجا وخيتلفان صفة، ويكون يف االحرف اآلتية: ب ، ت ، د ، ذ .ومن ذلك 
أحكام التاء الساكنة، يف قوله تعاىل:  «أثقلت دعوا» األعراف/189؛ إذ تدغم 

َعوا»(15).    التاء الساكنة بال غنة يف هذا املوضع، وتقرأ:  «أثَقلدَّ

ومما يتصل بالقلب أن احلرف يقلب إىل حرف آخر إذا اقترض من كلمة 
يغيب يف اللغة املقترضة صوته مثل ثريا، فإا يف االسم املاليوي: Suraya بسبب 

غياب الثاء فيها.

والغالب أن يكون رافيشة Raifesha من رافيدة، و Samat من صمد، 
وزيادة بعض احلروف مطردة يف عدد من األمساء، ومنها روح  بن زنباع، فإن  

زنباع فعالل، والنون زائدة.

وبسبب غياب صوت احلاء نشأ التحريف يف اسم حممد فقد وجدنا صورا 
له بعضها ميثل اختصارا خمال، واآلخر خطأ يف الصوت، فمن االختصار  كثرية 
املخل أنه يكتب على النحو التايل: Mon, Mamat, Mat ، ويف بعض دول 
إفريقية ومنها ساحل العاج حتول االسم إىل: أمدو، و ممادو، و مادو، و مماده، 

ورمبا عدلوا عن االسم احتراما.

املتشاة واملتقاربة واملتجانسة إىل حروف  ابن جين من احلروف  وينتقل 
أخرى جيد النسب فيما بينها على قاعدة تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين، يقول: 
«املعنيان متقاربان واللفظان متراسالن قالوا: ( غدر و ختل )، فالغني أخت اخلاء، 
والدال أخت التاء، والراء أخت الالم. وقالوا: ( أفل و غرب )، فاهلمزة أخت الغني، 

والفاء أخت الباء، والالم أخت الراء»(16). 
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وإذا كان احلكم اللغوي عند ابن جين يوثق الصلة بني األلفاظ واملعاين، 
ويوائم ويعاشق بينهما على حنو ما رأينا يف: تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين، فإن 
األمر مباين وخمالف لدى عدد من اللغويني املعاصرين، ومنهم فندريس إذ يقول: 
«إنه من احلمق احلكم بوجود عالقة ضرورية بني أصوات الكلمة وداللتها»(17) ، 

وكذلك ما رأته عزيزة حامد فيمن خيتار االسم، ألنه صوت مجيل(18) .

ومما ينشأ من حتريف يف األمساء بسبب تقارب املخارج، يف اسم مصطفى 
هي:  غري صحيحة  و   ،  Mustafa هي:  واحدة  بطريقة صحيحة  تكتب  فإا 
Mustapha ، فالتاء حتولت إىل باء، ومثل هذا يف العلم Safiya الذي يكتب 
اللغة  ألن  والباء،  الفاء  احلرفني:  خمرجي  تقارب  من  ناشئ  واخلطأ   ،  Saphia

املاليزية ال تقارب بني الفاء والباء يف الكالم(19). 

ظاهرة تصحيح األمساء، وحتديد اجتاهاا

ميكننا تصنيف األمساء اليت مت تعديلها، أو تغيريها إىل أربعة أنواع:

من صواب إىل خاطئ يف معناه.  .1
من صحيح إىل صحيح.  .2

من معىن خاطئ إىل اسم صحيح يف معناه.  .3
من معىن خاطئ إىل معىن خاطئ أيضا.  .4

ويف حتليلنا هلذه األمساء، سوف حندد االجتاهات اليت تبني لنا، كيف وملاذا 
يلجأ املالويون إىل تبديل أو تغيري أمسائهم، إىل أمساء أخرى، قد تكون خمتصرة، 
أو أمساء متشاة من التصنيف نفسه لألمساء املختارة، مثًال: أمساء األنبياء، أو أمساء 
إليها صاحب االسم، مثل األصل  يعود  اليت  تعود إىل األصول  أمساء  أو  غربية، 

الصيين أو اهلندي، أو غري ذلك.
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أما منهجنا يف حتليل هذه الظاهرة، فيعتمد على معيارية أن االسم الذي 

اإلسالمية  العقيدة  خيالف  وال  مقبوال  أو  حسنا  معىن  حتمل  العربية  يف  داللة  له 

يعد امسا صحيحا، أما االسم الذي يتلفظ به بلغة األعاجم وإن كان حيمل معىن 

صحيحا فيعد امسا قبيحا ألن املاليوي يرى أن األمساء العربية اليت تنتمي إىل لغة 

قرآنيًا حيمل  لفظا  إليهم، وإن كانت  بالنسبة  تعد أمساء صحيحة  الكرمي  القرآن 

معىن قبيحا، مثال اسم زانية ويطلق على البنت وهو لفظ قرآين، لكن معناه ال 

يقبل يف أن يطلق امسا لبنت، وأما االسم املاليوي الذي له معىن حسن يف املاليوية 

فيعد امسا صحيحا، وكذلك االسم الذي حيمل معىن حسنا معجميا أو تارخييا أو 

ثقافيا فيعد امسا صحيحا، يف ضوء ما ذكرنا سوف تكون منهجيتنا يف حتليل هذه 

الظاهرة كما يأيت:

أوًال: االسم الصحيح-إىل اسم خاطئ:

مثة ظاهرة جتلت لنا، عند قراءة قوائم األمساء اليت حصلنا عليها من دائرة 

األحوال املدنية، قسم املواليد يف كواالملبور، ألمساء املاليويني يف ماليزيا منذ عام 

1940 إىل عام 1990، إذ وجدنا أمساء صحيحة يف املعىن، وحتمل دالالت معينة 

ميكننا أن نعدها من ناحية املعىن يف العربية أمساء حسنة أو صحيحة. وهذه األمساء 

مت تعديلها لدى بعض املاليزيني إىل أمساء خاطئة يف املعىن، حتمل معىن قبيحًا تارة، 

أو خطأ يف صياغة االسم، وقد ال تكون مثة عالقة بني (االسم واالسم القدمي). 

ونضرب أمثلة على ذلك لنستبني التوجهات اليت التجأ إليها املاليزيون عند تعديل 

أمسائهم، أو أمساء أبنائهم أو بنام.

ومن ذلك جند أن الفتيات قد قمن بتغيري أمسائهن، وبعض الرجال غريوا 

أمساءهم، أو األمساء اآلتية الصحيحة يف دالالا ومعانيها يف اللغة العربية، واخلاطئة 

اليت ال حتمل معىن يف الدالالت العربية لألمساء وميكننا تصنيف ذلك بالترتيب على 
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النحو اآليت:

جدول (1)

أمساء أجنبيةبعد التعديلاألمساء الصحيحة

CHE LIN

MA
يكتب  والذي  عائشة، 

باحلرف الالتيين بالصيغ:

CHE GAVA

SEOU

CHRISTINA

Aishah, Aisah

مما سبق يف اجلدول رقم (1) جند أن التعديل لالسم الصحيح (عائشة) قد أدى 

باملقطع (che) وإما امسًا أجنبيًا وهو  يبدأ  إما امسًا  إىل اختالف املعىن، فأصبح 

(كريستينا) وهو اسم أوريب مما يعين أن التعديل كان من معىن صحيح يف العربية 

اخلاطئ ألن  باالسم  بدأنا  أننا  العربية. مع مالحظة  إىل معىن ال حيمل داللة يف 

التحليل يدور حوله.

ولتأكيد هذا التوجه، فإن نظرة عميقة إىل األمساء الصحيحة اليت استبدلت 

ا أمساء غري صحيحة، مبعىن ال حيمل داللة يف العربية، وتعد يف نظر اللغة العربية 

أمساء خاطئة يف معناها. ونورد األمساء الصحيحة اليت مت حتويرها إىل خاطئة كما 

يأيت:

جدول رقم (2)

أمساء خاطئةأمساء صحيحة

Ching Ah Choiقمر الدين
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Yoon, Mek, Pisahعثمان

Nilam, Amoiهارون

Laing, Dg, Epokعائدة

Ang, Chongأمينة

Angela, Anikعارف

Angitra, Anjahأنس

Ann . Agustinaآسية

I, Dangalحممد عارفني

Voon, Agustinaحممد علي

Ampok, Hendraفاطمة

Chai, Ang Siewحممد

Swan, Akعبد العزيز

فعند تدقيق النظر يف اجلدول رقم (2) آنفًا، جند أن األمساء الصحيحة إما 
مركبة أو مذكرة أو مؤنثة، وحتمل دالالت عربية، وأمساء إسالمية كأمساء األنبياء، 
َد، وأمساء عربية أصيلة يف املعىن، وعند حتديد الظاهرة اليت برزت  وما ُعبَِّد وُحمِّ
عند وصف األمساء اليت ُغّيرت، جند أا أمساء ال حتمل أي داللة يف املعىن يف اللغة 
العربية، وإمنا هي أمساء قد تكون صينية مثل Ching Ah Choi أو أمساء صيغت 
على شكل حرف أو حرفني بالالتينية مثل: (I, Ak) وأمساء أوربية أو هندية مثل

Augstina  َو Henpea. وهي من مث ال حتمل أي معىن لدى املاليوي املسلم، 
فتعد  بذلك من األمساء اخلاطئة.

مع مالحظة أن ترتيب األمساء عشوائي، والقصد من ذكرها هو وصف الظاهرة.
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ثانيًا: االسم الصحيح-إىل اسم صحيح:

أما الطريقة األخرى اليت تصنف فيها األمساء، كما وردت يف القوائم، فهي 
األمساء الصحيحة يف معناها، استبدلت أو ُعِدَل عنها إىل أمساء صحيحة –أيضًا- 

يف معناها الداليل يف اللغة العربية، وال ضري من هذا التغيري فقد يكون هذا التغيري 
خاضعًا لغرض ذوقي على مستوى الفرد أو مستوى األسرة أو اجلماعة اليت ينتمي 
إليها ذلك الفرد، أو قد يكون سببه دافعا نفسيا لذلك الشخص. وأكثر ما يلمحه 
األفراد يف اختيار االسم هو اجلرس املوسيقي. ويكون التغيري لالسم عادة بتقدمي 
طلب إىل دائرة األحوال املدينة مباليزيا. وأمثلة ذلك كما ورد يف قوائم األمساء 

كما يأيت:

إليهاملعدول عنه
(Aisa) عائشة(Aisah) عائشة

عبد الغفارحممد
(Mat) عبد الصمدحممد

جاللحممد
قادرحممد

(Mahmod) عبد الغينحممود
(Abdul) عبد الكرميعبد اهللا

مع مالحظة أن نسبة تكرار هذه الظاهرة كما وردت يف اجلدول رقم (3) كانت 
قليلة جدًا، مقارنة مع غريها من الظواهر.

ثالثًا: االسم اخلاطئ-إىل اسم صحيح:

اليت حتمل معاين أجنبية (أوربية/ الظاهرة يف تغيري األمساء،  وتتجلى هذه 
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غربية) إىل أمساء ذات دالالت واضحة يف العربية، واألمثلة على ذلك كثرية كما 
يف اجلدول اآليت:

جدول رقم (4)

أمساء خاطئة أمساء صحيحة

Aksar أقصر أقصى
Akmat أكمات إمساعيل
Alfunsu الفونسو عبد الرشيد

Batiah بتية خدجية
Benny بين حممد رضوان

Anchai أنشاي فاطمة
Andi أندي عبد العزيز
Awa أَوى صربية
Ayu أيو ُسحيمي
Bassal سحيمي
Anson بلقيس
Baskis حممد

Benyamin

ويالحظ يف اجلدول (4) أن األمساء اخلاطئة، قد استبدلت ا أمساء حتمل معاين 
بارزة كثريًا، ,قد يكون سبب  إسالمية، ومعاين واضحة، وكانت هذه ظاهرة 
ذلك الوعي الديين، أو الذوق اجلماعي يف املجتمع اإلسالمي، أو شعور صاحب 
االسم،  اجتماعية خاصة بصاحب  أو ألسباب  بعدم وجود معىن المسه،  االسم 
كأن يكون املجتمع الصغري الذي حييط به ال يتقبل امسه بتفاؤل. فمثًال (الفونسو) 
أصبح (عبد الرشيد) فالفونسو داللة حتمل معىن تارخييًا لشخصية يف إسبانيا، فقد 
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يكون صاحب االسم فهم داللته، فحول امسه إىل معىن يقوده إىل الرشد فأصبح 
(عبد الرشيد).

رابعًا: االسم اخلاطئ-إىل اسم خاطئ:

ميكننا مالحظة أن تغيري األمساء كان من معىن خاطئ، إىل آخر خاطئ، وقد 
يكون اخلطأ لالسم اجلديد اخلاطئ، يف الصياغة (الكتابة الصوتية)، أو يف حتوير 
االسم بوساطة االختصار، واستخدام احلروف بدل األمساء، وقد يكون اخلطأ يف 
االسم اجلديد، نتيجة لعدم الفهم الدقيق ملعىن االسم اخلاطئ الذي اختاره. ويعد 
ذلك من األبعاد االجتماعية اليت تسود جمتمعًا ما، على مستوى وسائل اإلعالم، 
والكتاب، وحركة التأليف، وأثر ذلك يف الوعي أو عدم الوعي. (ويؤكد ذلك، 
أن دائرة األحوال املدنية يف ماليزيا، قد عممت يف كتاب يوزع على كل مراجع 
من املواطنني، لتسجيل والدة أبنائهم، تبني فيه كيفية كتابة االسم املبارك (حممد) 
الذي  العام  الوعي  على  يدل  وهذا  واحدة،  بصيغة  أو  بطريقة  الالتينية  باللغة 
حتاول فيه اجلهات املسؤولة، توعية املواطن باختيار االسم املناسب الصحيح كتابًة 

ومعًىن.

تتمثل  اليت  القوائم  الظاهرة كثرية، كما ورد يف  اليت تؤكد هذه  وأمثلتنا 
باألمساء اخلاطئة قبل التعديل وبعده. وميكننا مالحظة ذلك يف اجلدول اآليت:

جدول رقم (5)

املعدول عنه املعدول إليه
Awang أوانج Awangua أَواْنجوا
Senat سينات Chin Ah
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Non Seme

Jusoh Desa

Boo Thong

Botak Bolot

Allen Kau

Edmeet Ang

Apun Arpi

Apf Amnah

Angelf /Tina

Siau/

Melah/

القدمي اخلاطئ، كلها خاطئة  اختيرت امسا بديال لالسم  اليت  أن األمساء  يالحظ 
اختيارنا  أن  مالحظة  مع  وسياقًا.  وجذرًا  داللة  العربية  بقياس  نقيسها  عندما 
لألمساء كان عشوائيًا، ومل يكن ّمث ترتيب لالسم اخلاطئ، مث االسم املقابل له ألننا 
نريد فقط دراسة الظاهرة اليت يظهر فيها أن األمساء املختارة قد جندها خاطئة يف 
املعىن مثل (seme)، أو خاطئة يف الصيغة مثل (Amnah) وقد يقصد به االسم 
(Aminah)، أو خاطئة يف الداللة كلمة (Apa) وهي تعين يف املاليوية (ماذا) 

يف العربية.

اخلامتة: 

يف ضوء ما تناولناه يف حتليل األمساء املاليوية، وجدنا أن الشعب املاليزي 
مييل إىل األمساء ذات الدالالت الدينية، وال سيما ما ُعبِّد وما ُحّمد منها، وأن 
هناك بعضا من األمساء قد تغريت ألسباب عقدية تعود إىل حالة االرتداد عن الدين 
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تبدلت من اسم صحيح إىل اسم خاطئ، كانت  اليت  إذ إن األمساء  اإلسالمي، 

بسبب تغيري الدين من اإلسالم إىل ديانة أخرى كالبوذية خصوصا. ويالحظ أيضا 

يف األمساء املاليوية أا مركبة من امسني، وهي ظاهرة بارزة مباليزيا. ووجد البحث 

أن بعضا من املاليزيني  يسمون أبناءهم بألفاظ قرآنية قد يكون معناها قبيحا، مثال 

كلمة زانية، وغريها. وكانت النسبة يف اختيار هذه األمساء القبيحة يف املعىن قليلة، 

ولذا مل يتناوهلا البحث. 

املالحق اإلحصائية:

امللحق رقم 1

املائة األوىل من الذكور واإلناث 

Name Frequency

MAZLAN 1063

ZARINA 1056

ZALEHA 1033

NORIZAN 1027

ASIAH 1022

ABDUL AZIZ 1018

RAHIMAH 1015

RAZALI 1003

ALI 989

ANUAR 970

AISHAH 936
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NORIAH 922
ASMAH 916

AZLINA 908

ROSLINA 907

ABDUL RAHIM 891

ROZITA 882

NORDIN 880

ZAMRI 879

HASMAH 868

MOHD FAIZAL 865

OSMAN 855

SAMSIAH 855

ESAH 852

MINAH 851

ABDUL RAZAK 849

AZHAR 848

HAMZAH 844

ROHAYA 840

HABIBAH 837

ROSNANI 836

MOHAMED 832

NORLIZA 812

ABDUL HALIM 795
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ZAINAL 771

ZURAIDAH 763

ABD RAHMAN 760

ALIAS 755

MOHD NAZRI 754

YUSOF 747

KHADIJAH 739

JOHARI 732

KHATIJAH 732

MOHD FAUZI 729

HABSAH 728

SUHANA 726

KAMARUDIN 718

ZAINAL ABIDIN 714

ADNAN 699

AZIZ 699

FATIMAH 4955

ISMAIL 4450

AHMAD 3146

AZIZAH 3102

ABDULLAH 2736

ROHANI 2664

ZAINAB 2607
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IBRAHIM 2338

ROKIAH 2278

HASNAH 2194

RAMLAH 2125

NORAINI 2121

FARIDAH 2114

HALIMAH 2042

NORHAYATI 2038

HAMIDAH 1927

ROSLI 1916

AZMAN 1882

MOHAMAD 1852

AMINAH 1830

ROHANA 1814

SALMAH 1813

ZAKARIA 1812

JAMILAH 1796

OTHMAN 1662

ROSLAN 1649

KAMARIAH 1646

ZULKIFLI 1626

ZAITON 1605

RAMLI 1570
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AZMI 1552

ABU BAKAR 1516

ABDUL 
RAHMAN

1487

NORMAH 1448

MAIMUNAH 1369

FAUZIAH 1329

RAHMAH 1252

MARIAM 1236

ZAHARAH 1227

SITI FATIMAH 1158

HASSAN 1152

SABARIAH 1147

JAMALIAH 1134

ROSNAH 1133

ISHAK 1089

SUHAIMI 1081

SULAIMAN 1081

HASHIM 1079

MAZNAH 1070

OMAR 1065
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امللحق رقم 2                       أول مائة من الذكور

Name Frequency Name Frequency

ISMAIL 4450 IDRIS 648

AHMAD 3146 SAMSUDIN 647

ABDULLAH 2736 HARUN 644

IBRAHIM 2338 MOHD 
NASIR

636

ROSLI 1916 MOHD 
YUSOF

612

AZMAN 1882 SALLEH 593

MOHAMAD 1852 ABDUL 
HAMID

590

ZAKARIA 1812 HAMDAN 589

OTHMAN 1662 MOHD NOR 587

ROSLAN 1649 MANSOR 585

ZULKIFLI 1626 AZLAN 579

RAMLI 1570 KAMARUDDIN 570

AZMI 1552 YAHYA 567

ABU BAKAR 1516 MOHAMMAD 562

ABDUL 
RAHMAN

            1487 ZAINUDDIN 545

HASSAN 1152 ZAIDI 541
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ISHAK 1089 MUHAMAD 536

SUHAIMI 1081 MOHD 
NIZAM

534

SULAIMAN 1081 MOHD 
RIZAL

532

HASHIM 1079 JAAFAR 523

OMAR 1065 MUHAMMAD 516

MAZLAN 1063 ZAINUDIN 504

ABDUL AZIZ 1018 GHAZALI 501

RAZALI 1003 AZIZAN 490

ALI 989 HUSSIN 484

ANUAR 970 HASAN 478

ABDUL 
RAHIM

891 DAUD 472

NORDIN 880 ABDUL 
WAHAB

471

ZAMRI 879 MOHD ZAKI 467
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MOHD 
FAIZAL

865 ABD RAZAK 461

OSMAN 855 MOHD ALI 456

ABDUL 
RAZAK

849 ABD AZIZ 455

AZHAR 848 MOHD 
ZAMRI

453

HAMZAH 844 MOKHTAR 453

MOHAMED 832 NAZRI 452

ABDUL 
HALIM

795 MUSTAFA 449

ZAINAL 771 AWANG 440

ABD 
RAHMAN

760 ZAHARI 431

ALIAS 755 JAMALUDDIN 426

MOHD 
NAZRI

754 YUSOFF 426

YUSOF 747 HAMID 418
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JOHARI 732 AMIR 412

MOHD 
FAUZI

729 ABD RAHIM 406

KAMARUDIN 718 SHAMSUDIN 403

ZAINAL 
ABIDIN

714 ZULKEFLI 398

ADNAN 699 MOHD AZMI 397

AZIZ 699 RAHIM 396

MOHD 
NOOR

695 JAMIL 395

AMRAN 676 RAHMAT 390

MUSA 662

JAMALUDIN 661
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امللحق رقم 3                                أول مائة من اإلناث

NameFrequencyNameFrequency

FATIMAH4955HABSAH728

AZIZAH3102SUHANA726

ROHANI2664LATIFAH691

ZAINAB2607 SITI

AMINAH

665

ROKIAH2278PATIMAH662

HASNAH2194SALMIAH659

RAMLAH2125SALBIAH657

NORAINI2121ROBIAH654

FARIDAH2114ZAINON651

HALIMAH2042ROSMAWATI650

NORHAYATI2038JUNAIDAH647

HAMIDAH1927SALINA647

AMINAH1830SITI AISHAH625

ROHANA1814MAHANI616

SALMAH1813MERIAM595

JAMILAH1796SARIMAH589

KAMARIAH1646SHARIFAH577

ZAITON1605ZALINA573

NORMAH1448NORSIAH564
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MAIMUNAH1369SITI HAJAR562

FAUZIAH1329NORMA560

RAHMAH1252JULIANA555

MARIAM1236RAFIDAH552

ZAHARAH1227MARIAH536

 SITI

FATIMAH

1158HALIJAH683

SABARIAH1147SAUDAH535

JAMALIAH1134ZAINUN526

ROSNAH1133SAADIAH517

MAZNAH1070ZURAIDA516

ZARINA1056NORMALA515

ZALEHA1033SUZANA504

NORIZAN1027SARINA502

ASIAH1022ZAKIAH502

RAHIMAH1015ROSNI500

AISHAH936 SITI

ROHANI

496

NORIAH922MASTURA495

ASMAH916NORAZLINA493

AZLINA908HASLINA490

ROSLINA907HAYATI488
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ROZITA882ZUBAIDAH480

HASMAH868 SITI

MARIAM

470

SAMSIAH855RABIAH469

ESAH852TIMAH466

MINAH851SAPIAH464

ROHAYA840SHAMSIAH446

HABIBAH837SANIAH444

ROSNANI836ZALIHA444

NORLIZA812FAIZAH438

ZURAIDAH763ANITA432

KHADIJAH739

KHATIJAH732
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الكتب اليت اخترناها تنحصر فيما يأيت:   -1

Dr. Miftah Faridi1996, Nama Nama Muslim, Thinkers Library 
Malaysia; Maulana Ahamad Muhammad,1996, Nama Yang Baik 

Bagi Kanak Kanak Islam, Jahebrsa, Johor Bahru; Abdul Fatah Hj 
Yacob, Nama- Nama Islam Yang Indah Dan Menarik,Minerva, 
Publication Seremba, Malaysia; Mohammad Ainul Sofwa, Koleksi 
Nma-Nama Untuk Si Manja, Al-Hidayah, Malaysia; Jaafar Al-
Mathari AbdulRahman, Nama-Nma Indah Dalam Islam, Jasmine 
Enterprise, Kuala Lumpur; Saidin Ar-Rusdi, Nama- Nama Putra 
&Putri Anda Dengan Nama-NNama Ialam Yang Terbaik, Nurulhas, 
Kuala Lumpur.

وغريها من الكتب اليت الفت بعدها ومل خترج عما جاء به هذه الكتب. 
وهي: الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ط1، بريوت، لبنان، دار املعرفة، 1998م؛   -2
وابن منظور، لسان العرب.  استفدنا من مصادر عدة يف شرحنا ملعاين األمساء اليت وردت يف هذه 

الدراسة

انظر: املالحق رقم ( 1 ).    (16)
انظر: حممد بن أبو بكر الرازي، خمتار الصحاح، ط1 ( بريوت: دار الكتاب العريب، 1979م)،   (17)

مادة « محد» . 
إبراهيم يف العربية «أفراهام» ومعناه يف التوراة: «أبو الشعب» أو «أبو اجلماهري» (تكوين 17:6)،    (18)
ويف العربية «روهام» مبعىن: العدد الكبري. ويرجع االستخدام احلايل لالسم إىل النيب إبراهيم عليه 
السالم الذي كان يسمى أوًال «أَبرام»، ومع انتقال االسم إىل العربية قلبت فتحة اهلمزة كسرة 
والفاء (األسنانية الشفوية املجهورة الرخوة) باًء (شفوية جمهورة شديدة). أما إسحاق فاسم علم 
مذكر مأخوذ عن االسم العربي «ِيْصَحاق» مبعىن: يضحك. وهو يدل على َضحك سارة زوجة 
َرْت مبولده وهي غري مصدقة لكرب سنها.  إبراهيم وأم إسحق – الذي أصبح نيب اهللا – حينما ُبشِّ
ويدل اسم العلم إسحاق أيضا على «بين إسرائيل» ألن إسحاق هو أصلهم كما أن إمساعيل أخاه 
من أبيه هو أصل العرب. وعند انتقال االسم يصحاق إىل العربية قلبت الياء األوىل مهزة، والصاد 
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العربية سينا اسم علم مذكر، يف العربي «ِيْشَماع يل» وهو اسم مركب من املضارع «َيْشَمْع» 
واسم اإلله «إيل» ومعناه احلريف «يسمع الرب» أو من «يسمعه الرب» وصيغة االسم مشتقة من 
مادة سامية مشتركة داللتها األساسية « مسع» وهي يف األشورية «شيموع» ويف الفينقية «مشاع» 
ويف العربية «شامع» ويف اآلرامية «ْمشع» ويف احلبشية «َسِمع ويف العربية «َسِمع». وأما إْلَياس فهو 
االسم القرآين للنيب «إيليا» أحد أنبياء بين إسرائيل، وله صيغة قرآنية أخرى هي إلياسني وقد وردت 
يف قوله تعاىل: «سالم على إلياسني» (سورة الصافات: اآلية 130) ومن صوره األخرى: إيلي، 
وإىل. وأما زكريا فهو اسم علم مذكر عن اسم العلم العربي (ْزَخْرَيا) أو(ْزَخْر َياُهو) مبعىن: ِذْكر 
واسم اإلله (يهوه). ويرجع االستخدام احلايل لالسم إىل زكريا النيب أيب حيي، ويف القرآن الكرمي: 
(هنالك دعا زكريا ربه) (سورة آل عمران: اآلية 38)، و(ذكر رمحت ربك عبده زكريا) (سورة 
مرمي: اآلية 2)، وهناك أيضا: زكريا: أحد أنبياء بين إسرائيل، له سفر حيمل امسه من بني أسفار 
بالساكن،  االبتداء  لصعوبة  بالفتحة  الزاي  العربية شكلت  إىل  االسم  انتقال  وعند  القدمي،  العهد 
وشكلت الراء بالكسرة بدال من السكون، كما شددت الياء، وله يف العربية صورة أخرى هي: 
اجلامعة،  ( مسقط: مطبعة  قابوس  السلطان  موسوعة  قابوس،  السلطان  انظر:  جامعة  َزَكريَّاء. 

1991م)، ج1، ص72، ص77، ص100، ص728. 

من املصادر القدمية واحلديثة اليت تناولت األمساء ومعانيها من وجهات نظر خمتلفة ما يأيت : الدراسة   (19)
اللغوية املعجمية: وتتمثل يف: ( األصمعي(216هـ) اشتقاق األمساء،  وابن قتيبة (276هـ) 

املشهورة:  األعالم  كتب  من  األمساء  دراسة  االشتقاق.  (321هـ)  دريد  وابن  الكاتب،  أدب 
مثل: (  ابن جين (392هـ) يف املبهج، وابن اجلوزي (597هـ) كشف النقاب عن الكىن 
فقه  يف  الدراسات  معجمية.  دراسة  األمساء:  يف  (املرصع  (606هـ)  األثري  وابن  واألنساب، 

التسمية ، مثل: ( ابن قيم اجلوزية (751هـ) حتفة املودود،  وابن قيم اجلوزية (751هـ) زاد 

املعاد، وبدر الدين العيين (855هـ) كشف القناع املرىن عن مهمات األمساء والكىن).
وأما املراجع احلديثة فأبرزها: موسوعة السلطان قابوس، وإلبراهيم السامرائي، األعالم العربية، 
وناصر حىت حّنا، قاموس األمساء العربية،  وحسني خريوش التسمية ماهيتها وفلسفتها وخصائصها 

الداللية، وكوركيس عواد،  أشتات عربية، وبكر عبد اهللا أبو زيد- تسمية املولود، وغريهم.

إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ط4 ( القاهرة: األجنلو املصربة، 1988م) ، ص78.  (20) 
أمحد خمتار عمر،  علم الداللة،  ط3 ( بريوت: عامل الكتب، 1992م)، ص163.  (21)

انظر:  املرجع السابق، ص165.    (22)
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انظر: أبو الفتح بن عثمان بن جين،  املبهج يف تفسري أمساء شعراء ديوان احلماسة، ط1 (بريوت:   (23)

دار اهلجرة، 1998م) ص-31 32.

(24)   املرجع نفسه 24.

مطبعة  (القاهرة:   ط4  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق  الكاتب،  أدب  قتيبة،   ابن  انظر:   (25)

السعادة، القاهة ، 1963م).

انظر: ابن جين،  املبهج، ص20.  (26)

انظر: ابن جين، سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، ط1( دمشق: دار القلم، 1985م)،   (27)

ج1، 64 وما بعدها. ( بتصرف بسيط)

1401هـ)،  املنار،  مكتبة  الزرقاء،  األردن،  ط3(  التالوة،  حق  عثمان،  شيخ  حسين  انظر:   (28)

ص108 وما بعدها. ( باب إدغام املتجانسني، وباب إدغام املتماثلني )

انظر: ابن جين،  املبهج، ص45 .   (29)

انظر: إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص78.  (30)

 .The book of Muslim name p:1, London 1986  :انظر  (31)

 Haji Abdul Razak Abddul Hamid , Haji Mokhtar انظر:   (32)

 Mohmd . Dom.1992. Learn Jawi. Fajar Bakti sdn. Bhd. Kuala

Lumpur.p.82.




