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  من مسالك اللغة 

  في 
   التذكير والتأنيث

)∗(مازن المبارك. د
   

ًمل تتبع اللغات مسلكا واحدا أو طريقة واحدة يف التفريق بني اجلنسني  ً
ًاملذكر واملؤنث، فقد كان منها ما اعتمد األصل يف اخللقة أساسا للتفريق  ّ

ًبينهما، فما كان يف خلقه ما يدل على تذكريه جعلوه مذكرا، وما  كان يف َ
وينطبق هذا احلكم على األحياء، وأما . ًخلقه ما يدل على تأنيثه جعلوه مؤنثا

ما ال حياة فيه فال صلة له باجلنس، كاجلماد مثل الوادي والنجم واحلجر فهو 
 أي غري املنحاز إىل إحدى Neutre) احليادي(جنس ثالث أطلقوا عليه اسم 

لك اللغات جنس ثالث خارج اجلهتني أو أحد اجلنسني، وهكذا أصبح يف ت
  .عن التصنيف اجلنسي املوصوف بالتذكري أو التأنيث

وأما اللغة العربية فاألمساء والصفات فيها إما مذكرة أو مؤنثة، سواء 
. ّأكانت حية أم جامدة، ولكن التذكري والتأنيث فيها على درجات أو أقسام

َ خلقه عالمات أو ًفمنها ما كان تذكريه أو تأنيثه حقيقيا، وهو ما كان يف
ًأعضاء تذكري أو تأنيث، ومنها ما كان ذلك فيه جمازيا، كأن يعامل االسم 
ًمعاملة املؤنث مثال وليس فيه عالمة تأنيث كالشمس واألرض، ومنها ما كان 

ًتأنيثه لفظيا ولو كان يف خلقه مذكرا كطلحة ومعاوية ً.  
                                                            

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

، ويف احلياة جنسان ًولعل ذلك إمنا كان انعكاسا لواقع احلياة على اللغة
َومن كل شيء خلقنا : ذكر وأنثى أو ما يقوم مقام كل منهما، قال تعاىل ِّْ َ َ ٍ

ْ َ ُ ِ َ
َزوجني لعلكم تذكرون ُ َّ َ َ ْ ُ َََّ ِ ْ َ ْ َ)١(.  

ّوفرقت العربية يف التعبري بني املذكر واملؤنث، فرتكت املذكر على حاله 
ا مسيت عالمات ال تأنيث، كما ُوأصله، ووضعت للمؤنث عالمات يعرف 

) هذه(وإىل املؤنث بـ ) هذا(ّفرقت بينهما بأمساء اإلشارة؛ فأشارت إىل املذكر بـ 
ًوكان األصل أن يوضع لكل من املذكر واملؤنث امسا خاصا به كالغالم  ً ٍ

األصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ غري لفظ ((: واجلارية، قال ابن النحاس
َوعناق، وجدي )٣( وأتان)٢(املذكر، كما قالوا عري

ْ ومحل ورخل)٤( ِ ََ
ْ وحجر)٥( ِ

)٦( 
لكنهم خافوا أن تكثر عليهم األلفاظ ويطول عليهم األمر، فاختصروا ذلك 
ا بني املذكر واملؤنث، تارة يف الصفة كضارب وضاربة،  بأن أتوا بعالمة فرقوا 
م جتاوزا ذلك إىل  وتارة يف االسم كامرىء وامرأة، ومرء ومرأة يف احلقيقي، مث إ

ًمجعوا يف الفرق بني اللفظ والعالمة للتوكيد وحرصا على البيان فقالوا كبش أن 
ولعل ما اجتمع فيه التذكري والتأنيث من غري األحياء ... ونعجة، ومجل وناقة

يعود السبب فيه إىل أن اللغات اختلفت فيه، فجاء تذكريه يف لغة قبيلة وجاء 
ْ فاجتمع احلكمان، كما هو تأنيثه يف لغة قبيلة أخرى، مث اجتمعت اللغتان ُ

                                                            
 .٤٩/ الذاريات ) 1(
 .احلمار، وغلب على الوحشي: ْالعري) 2(
 .احلمارة: األتان) 3(
ِ األنثى من أوالد املعز:َالعناق) 4(

َ
. 

َاخلروف الصغري أو اجلذع، أي احلدث من أوالد الضأن: َاحلمل) 5( َ ْالرخل. ََ األنثى من : ِّ
 .أوالد الضأن

ْاحلجر) 6(  .األنثى من اخليل: ِ



  
٣٣١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ّاليت وردت مؤنثة إال يف لغة احلجاز فهي مذكرة، ) احلال(ًاألمر مثال يف كلمة 
 وقد نقل )٧(فهو مذكر يف جند مؤنث يف احلجاز) الطريق(وكذلك لفظ 

ُّالسيوطي عن اليزيدي أن أهل احلجاز يقولون هي التمر وهي البـر وهي الشعري 
ْوهي الذهب وهي البسر ُ

  .)٩(ِّ ومتيم تذكر هذا كله)٨(
َّوإذا كان األصل أن يكون لكل مسمى اسم مييزه من غريه، وكان  ُ
ّاألحياء جنسني مها مذكر ومؤنث، فال بد أن يكون لكل منهما اسم كما 
رأينا، كاحلصان والفرس واحلمار واألتان، وهم لو مل يفعلوا ذلك يف كل األمساء 

ّالتعبري عما يفرق بينهما بقوهلم ذكر الوز ّمن اجلنسني فال بد أن يلجؤوا إىل  ّ ّ
َوأنثى الوز وذكر احلمام وأنثى احلمام ولكن قصد اإلجياز عندهم جعلهم ... ّ

ا إىل االسم املذكر فيصبح مؤنثا،  ًيستغنون عن كل ذلك بإجياد عالمة يضيفو
ِّولذلك كانت عالمات التأنيث كالتاء يف معلمة، واأللف يف كربى ومحراء،  ُ

  .ا من ضروب اإلجيازًضرب
ّوقد اهتم العلماء مبعرفة املذكر واملؤنث وعدوا ذلك من باب الفصاحة، 

وأول ((: ّبل قدم بعضهم معرفته على معرفة اإلعراب، قال أبو حامت السجستاين
ًوالنعت قياسا ) ١٠(الفصاحة معرفة التأنيث والتذكري يف األمساء واألفعال

))وحكاية
نيث والتذكري ألزم من معرفة اإلعراب وكلتامها ومعرفة التأ((:  وقال)١١(

ّمث عدد بعض ما استثقلوا فيه اإلعراب أو تركوه كالوقف، وختم كالمه . )) الزمة

                                                            
 .١٤٧: املذكر واملؤنث للسجستاين) 7(
ْالبسر) 8( َطلع مث خالل مث: هو التمر يف مرحلة من مراحل نضجه وهي: ُ ْ بـلح مث بسر مث َْ ُ ََ

َرطب مث متر ُ. 
 .٢٧٧/ ٢املزهر ) 9(
 .يعين دخول التاء والنون على األفعال يف مثل قامت هند، والنساء يقمن) 10(
 .٢٣: املذكر واملؤنث) 11(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُوأما تأنيث املذكر وتذكري املؤنث فمن العجمة عند من يعرب ومن ال ((بقوله 
))ُيعرب

)١٢(.  
 كتب ّكما ظهر اهتمام العلماء بالتذكري والتأنيث فيما صنفوه من

  :ّ؛ وكان ممن صنف فيه من العلماء))املذكر واملؤنث((
وهو إمام العربية  ه ٢٠٨ّ الفراء حيىي بن زياد أبو زكريا املتوىف سنة -١

املذكر (( و))املقصور واملمدود(( و)) معاين القرآن((وشيخ الكوفة وصاحب 
))واملؤنث

)١٣(.  
 وهو ه٢٥٥ والسجستاين سهل بن حممد أبو حامت املتوىف سنة -٢

ْالفرق(( و))األضداد((اللغوي الراوية واملقرىء النحوي، صاحب   وفعلت )) َ
)١٤(واملذكر واملؤنث((وأفعلت 

  . وغريها. ))
 اإلمام النحوي ه٢٨٥ّ واملربد حممد بن يزيد أبو العباس املتوىف سنة -٣
))املذكر واملؤنث(( و))املقتضب(( و))الكامل يف اللغة واألدب((صاحب 

)١٥( 
  .وغريها

 اللغوي والنحوي ه٣٢٨ واألنباري حممد بن القاسم املتوىف سنة -٤
 وغريها، له ))الزاهر(( و)) األضداد((اإلخباري العامل باألدب والغريب وصاحب 

))املذكر واملؤنث((كتاب 
)١٦(.  

 النحوي ه٣٠٥ وأبو موسى احلامض سليمان بن حممد املتوىف سنة -٥
                                                            

 .٢٤: املذكر واملؤنث) 12(
 . م١٩٧٥رمضان عبد التواب ونشره يف القاهرة سنة . حققه د) 13(
 ضمن ١٩٩٧ ونشرته دار الفكر بدمشق سنة حامت صاحل الضامن. حققه د) 14(

 .مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث
 . م١٩٧٠رمضان عبد التواب وصالح الدين هادي ونشر يف القاهرة . حققه د) 15(
 . م١٩٨٦و ه ١٤٠٦حققه طارق اجلنايب ونشر يف بريوت سنة ) 16(



  
٣٣٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

َّكويف والبصري وبقي كويف النـزعة، له الذي أخذ عن ثعلب، وخلط املذهبني ال َّ
))املذكر واملؤنث((كتاب 

)١٧(.   
املذكر ((، له كتاب ه٣٦١ والتسرتي، سعيد بن إبراهيم املتوىف سنة -٦
)١٨(واملؤنث

((.  
اإلمام اللغوي  ه ٣٩٢ وابن جين، عثمان، أبو الفتح املتوىف سنة -٧

 )) احملتسب(( و ))سر الصناعة(( و)) اخلصائص((الصريف النحوي، صاحب 
))املذكر واملؤنث((و

  . وغريها)١٩(
اللغوي أستاذ بديع الزمان  ه ٣٩٥ وأمحد بن فارس املتوىف سنة -٨

مل والصاحيب يف فقه اللغة وغريها، له  اهلمذاين وصاحب معجم املقاييس، وا
))املذكر واملؤنث((

)٢٠(.  
 ه ٥٧٧  وابن األنباري أبو الربكات حممد بن القاسم املتوىف سنة-٩

البلغة يف الفرق بني املذكر ((له . صاحب كتايب اإلنصاف وأسرار العربية
)٢١(واملؤنث

((.  
ّ ما تركت شيئا إال ذكرته أو أنثته، سواء أنها ومما لفت النظر يف لغة العرب  ً

ًأكان حيا أم مجادا ا حكمت على كثري من األلفاظ جبواز التذكري والتأنيث . ً وأ
ذكر مرة، ومعاملة املؤنث مرة أخرى، وأن علماءها اختلفوا يف وعاملتها معاملة امل

ّبعض األلفاظ، وذهب بعضهم إىل تذكريها على حني أنثها آخرون َ.  
ّوال شك أن هذه الظواهر وأمثاهلا جعلت العلماء يهتمون بالسماع، بل 

                                                            
 .م ١٩٦٧رمضان عبد التواب، ونشر يف مصر سنة . حققه د) 17(
يد هريدي ونشر يف القاهرة سنة ) 18(  . م١٩٨٣و ه ١٤٠٣حققه أمحد عبد ا
َّحققه طارق جنم عبد اهللا ونشره يف جدة سنة ) 19(  . م١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥ُ
 . م١٩٦٩رمضان عبد التواب ونشر يف القاهرة سنة . حققه د) 20(
 . م١٩٩٦رمضان عبد التواب ونشره يف القاهرة . حققه د) 21(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

جعلت بعضهم يذهب إىل أن التذكري والتأنيث ليس له قياس مطرد وال أصل 
ليس جيري أمر املذكر أو املؤنث على قياس مطرد وال ((: التسرتيقال . منضبط

ّ ويقول إن ما ادعوه من عالمات )) ّهلما باب حيصرمها كما يدعي بعض الناس
َّالتأنيث موجودة بعينها يف املذكر مثل خنثى وجرحى وباقعة ونسابة، كما أن 

ثل دعد وهند ًكثريا من األلفاظ املؤنثة عندهم خالية من عالمات التأنيث م
  .)٢٢(ِورجل وساق

ًّوذلك ما جعل كثريا منهم يفرد للسماع حيـزا يف كتابه عن املذكر  ّ ً
، بل جعل أبا بكر حممد بن أيب بكر الرازي )٢٣(واملؤنث كما فعل األنباري

 يضع منظومة يف األمساء ))خمتار الصحاح((صاحب معجم ه ٦٦٦املتوىف سنة 
  :ًمسا من األمساء املؤنثة السماعية يقول يف أوهلااملؤنثة السماعية يورد فيها ستني ا

ُملا فيه تأنيث من االسم مبهم ُ ًأخي ذا احلجا واحللم إن كنت طالبا  ٌ ِ 
ا ستون وهي منظم ّفعد ّ َّ  فخذ ما شرحنا واختذها بضاعة  :ِ
 لسان وعني والذراع وإصبع  وكف ونعل والعصا وجهنم

                                                            
 . وما بعدها٤٧: واملؤنثاملذكر ) 22(
ذه املناسبة، البن احلاجب املتوىف سنة )23(  قصيدة يف األمساء املؤنثة من غري ه٦٤٦ 

  . أن تكون فيها عالمة تأنيث
اإلمتاع : فصل عنوانه) دراسات يف العربية( ويف كتاب الشيخ حممد اخلضر حسني - 

  .مبا يتوقف تأنيثه على السماع
وردت قصيدة ابن ) دراسات يف اللغة(ضر حسني ويف كتاب الشيخ حممد اخل -

  .احلاجب
 مقال إحسان جعفر عن قصيدة ٢٧ ص ٢١العدد ) اللسان العريب( ويف جملة - 

لة... [ابن احلاجب، وفيها بيتان زيادة على ما أورده الشيخ اخلضر  ].ا



  
٣٣٥  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .)٢٤(نشرها األستاذ حممد وجيه التكرييتًوهي يف ثالثة عشر بيتا حققها و

م االجتماعية،  ّوقد رأينا العرب يقدمون املذكر على املؤنث يف حيا
ّوقدموه يف لغتهم فجعلوه األصل، لذلك تركوه بال عالمة تدل عليه وجعلوا  ّ
ّاملؤنث فرعا وجعلوا له عالمة تدل عليه، وقدموه على املؤنث يف باب التغليب،  ً

ومن اجلدير بالذكر . ّاء بضمري املذكر إذا كان بينهن رجل واحدفخاطبوا النس
أن نورد بعض املواضع اليت راعى العرب فيها التأنيث وآثروه على التذكري يف 

  : اللغة
ًمن تلك املواضع إيثارهم للتأنيث إذا كان املعدود مذكرا حمذوفا، على  ً

َُوالذين يـتـ :حنو ما جاء يف قوله سبحانه وتعاىل َ
ِ َّ ًوفـون منكم ويذرون أزواجا َ ََ ََْ َ َُ َ ْ ُ ِ ْ َّ َ

ًيـتـربصن بأنفسهن أربـعة أشهر وعشرا َْ َ َُ َ ٍ ُ َْ َ ََ َْ َّ ِ ِ َِ َ ْ َّ َ)وعشرة أيام، ولكن ملا حذف : أي) ٢٥
من صام (( املعدود املذكر عومل معاملة املؤنث، وكذلك يف قول النيب 

قال .  أيام أي ستة)) ...رمضان مث أتبعه ستا من شوال فكأمنا صام الدهر
ًستا من شوال، صحيح ولو قال ستة باهلاء جاز أيضا((: النووي قال أهل . ً
ًيقال صمنا مخسا وستا ومخسة وستة، وإمنا يلتزمون اهلاء يف املذكر إذا : اللغة ً

صمنا ستة أيام، وال جيوز ست أيام، فإذا حذفوا : ًذكروه بلفظه صرحيا فيقولون
))األيام جاز الوجهان

ز الوجهني فإن إيثار التأنيث عند حذف ومع جوا) ٢٦(
  .املذكر يف القرآن واحلديث يدل على أنه هو األفصح

ومن مواضع إيثار التأنيث على التذكري باب التأريخ؛ وقد آثر العرب 

                                                            
 ). م١٩٨٨ كانون األول –، متوز ٣٥/ العدد (جملة جممع اللغة العربية األردين ) 24(
 .٢٣٤:البقرة) 25(
 .٥٦ /٨شرح صحيح مسلم ) 26(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م اتبعوا التاريخ القمري، وأرخوا بالليايل وهي مؤنثة ألن  ّالتأنيث يف التأريخ أل
م وتار والشهر القمري أوله . خيهم هي الشهور القمريةالشهور املعتمدة يف حيا

ًليلة وآخره يوم، لذلك قالوا لما وقع يف أول الشهر حىت منتصفه مثال كتبته ألول : ِ
ُّأو ملستهله أو لغرته، وكتب لليلة خلت، أو لليلتني خلتا، أو . ليلة من شهر كذا

ِ ّ
ْلعش/ وهكذا إىل تسع عشرة، مث يقولون. ََلثالث خلت أو خلون ٍّر بقني أو لست َ ِ ِ َِ ْ َ ٍ

وهكذا قالوا لثالث أو خلمس أو . َبقني أو آلخر يوم منه أو لسلخه أو انسالخه
  ).اليوم(على ) ليلة(ًلست، إيثارا للمؤنث الذي هو 

ًومن مواضع إيثارهم للتأنيث أيضا ما جاء يف قاعدة من قواعد تذكري 
 نراعي املذكر يف املعدود العدد وتأنيثه، وذلك أن األصل يف األعداد املركبة أن

ًالعاقل متقدما كان أو متأخرا، فنقول ًعندي مخسة عشر طالبا وطالبة، : ً
ًوعندي مخسة عشر طالبة وطالبا، وأما إذا كان املعدود غري عاقل فنراعي 

ًعندي مخسة عشر مجال وناقة، وعندي مخس : جنس السابق منهما فنقول
ّعشرة ناقة ومجال، بشرط أال يفصل بني  العدد والتمييز فاصل، فإن فصل ً

. عندي مخس عشرة ما بني مجل وناقة: بينهما فاصل راعينا املؤنث فقلنا
  .وعندي مخس عشرة ما بني ناقة ومجل

ولعل مما يلفت النظر شدة اهتمام العلماء من لغويني وحنويني، مبوضوع 
م املفردة له، واحتالله حيـزا كبري ًاملذكر واملؤنث وكثرة مؤلفا ا يف كتبهم اليت مل ًّ

يفردوه هلا؛ لقد كثرت يف أبواب املذكر واملؤنث القواعد واألحكام، وكثرت فيها 
أقسامه من حقيقي وجمازي ومعنوي ولفظي، وكثر احلديث عن عالمات 
ا تدل على التأنيث يف ألفاظ وتدل على  ّالتأنيث يف األمساء والصفات، وكو

سم والصفة يف مثل فتاة ومعلمة، وتدل غريه يف غريها، كالتاء اليت تؤنث اال



  
٣٣٧  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

وكثرت . ّعلى املبالغة يف مثل عالمة وراوية، وقد تدل على غري ذلك كما سنرى
ًضوابط تأنيث العدد وتذكريه مفردا ومركبا ّوزاد األمر اتساعا حني تفنن .. ً ً

ًبعض العرب يف التعبري فأعادوا الضمري املذكر على االسم املؤنث ألن له مرادفا 
ّأتاه كتايب فاحتقرها ؟ وفسر ذلك : ظه مذكر والعكس، أمل يقل قائلهملف ُ

ّولقد ذهب بعض املفسرين إىل ذلك . بكون الكتاب هو الصحيفة أو الرسالة
ِِالسماء منـفطر به: نفسه يف تفسري قوله تعاىل ٌِ َ ْ َُّ ُ َ)إذ السماء مبعىن (( )٢٧

َالسقف وكل ما مسا فوقك فهو سقف قال تعاىل ََ :َوج َعلنا السماء َ َ َّ ََْ
ًسقفا ْ َ

)٢٨(
ّومع ذلك كله فقد كان للسماع وحده شأن كبري يف احلكم بالتذكري  ))

ًأو التأنيث، وكان اهتمام املعجمات وكتب اللغة والنحو شديدا يف إيراد ما مسع 
ْعن العرب مؤنثا، وما مسع مذكرا وما رووه بالوجهني دون أن يكون لذلك قياس أو ََ ً ً 

  .ضابط
سنة  أن كل ما سبق ذكره وأمثاله هو الذي دعا التسرتي املتوىف ال شك

  .  إىل أن يقول ليس للتأنيث والتذكري قياس مطرد وال باب حيصرمهاھ٣٦١
ُوهو الذي جعل بعض املحدثني من عرب ومستشرقني حيارون يف  ََ ُ
موضوع التذكري والتأنيث، بل جعل بعضهم يبالغ يف التفسري أو يركب الشطط 

  !أويل والتخييليف الت
أما املستشرقون فكان منهم برجسرتاسر الذي رأى باب التذكري 
َّوالتأنيث من أغمض أبواب النحو، وقال إن املستشرقني مل يوفقوا إىل حل 

                                                            
 .١٨: املزمل) 27(
 .٣٢: نبياءألا) 28(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .)٢٩(مشكالت هذا الباب مع كثرة ما بذلوا يف سبيل ذلك من جهود
ومها اللذان أعجب  WENSINK وفنسنك RIGHTوكان منهم رايت 

إبراهيم أنيس . ًصبحي الصاحل وأشاد بآرائهما متابعا يف ذلك د. ما د
  .))أسرار اللغة((صاحب كتاب 
))دراسات يف فقه اللغة((الصاحل يف كتابه . يقول د

)٣٠( :  
ّومن أغرب االختالف وأعجبه بني هاتني اللهجتني العربيتني ((

ََِّالشماليتني   ويورد ))األمساء وتأنيثهاما يتعلق بتذكري ) يعين احلجازية والتميمية(َّ
ونضيف إىل ذلك أن أعضاء جسم ((بعد ذلك أمثلة أوردها السيوطي مث يقول 

اإلنسان كالعنق والعضد مؤنثة عند احلجازيني مذكرة عند التميميني، وكذلك 
ِّاحلال يف أمساء األماكن كالطريق والسوق والصراط والسبيل، ففي حني تؤنثها  ُ

ِّاحلجاز تذكرها متيم والواقع أن االختالف يف تذكري هذه األمساء وتأنيثها ال . ُ
 كما يقول –ّميت إىل املنطق العقلي بصلة، وأن اخليال السامي اخلصيب 

قد خلع على بعض األشياء اجلامدة مسات  RIGHTاملستشرق رايت 
ًاألشخاص احلية، فأنث بعضها وذكر البعض اآلخر تبعا لتصوره كال منها ّّ ً ّ ّ .

 مبثل هذا التعليل أن نفهم تقسيم املؤنث إىل حقيقي وجمازي، وحنن نستطيع
ازي تعبري عن شيء مبهم يتعذر تفسريه، لكنه   وقد أشبه يف أذهان –ّففي ا

الساميني ومعتقدات العرب بوجه خاص ما يكتنف املرأة من سحر وغموض 
ر  أن نذك– يف هذا املوطن –وعلينا ) ٣١( كان بالتأنيث أجدر منه بالتذكري–

                                                            
 .١١٢: التطور النحوي للغة العربية) 29(
 . وما بعدها٨١: ص) 30(
 .٩٤: من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس) 31(



  
٣٣٩  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

بعض مظاهر ( يف كتابه WENSINKبشيء من اإلعجاب رأي فنسنك 
فهو ينفي أن تكون عالمات التأنيث كالتاء ) اجلنس يف اللغات السامية

ا  واأللف املمدودة واملقصورة أمارات حقيقية على التأنيث، وينتهي إىل أ
ّليست أكثر من عالمات للمبالغة تفيد التكثري كعالمة وفهامة يف وصف  ّ

ّولعلنا ال . ذكر، وقتلى وجرحى وشهداء وعلماء يف وصف بعض اجلموعامل
ّنستبعد هذا الرأي كثريا إذا ما قارناه مبا تسبغه العربية الفصحى من صيغ تفيد  ً
ا كل أمارة دالة عليه، كاملرأة احلامل واملرضع والعاقر  التأنيث، رغم فقدا

يرى بوضوح أن هذه الصفات ((ّ، واملربد ...والطالق والثاكل والعانس والكاعب
 ويقف الدكتور الصاحل ))الدالة على التأنيث من غري عالماته ال ختضع للمنطق

ًعند متييز املربد بني ما نعت به املؤنث نعتا خالصا ملعىن الوصفية، وما نعت به  ً
ْعلى معىن احلدثية أو الفعلية ؛ مبعىن أن ما أفاد الفعلية لزمته عالمة التأنيث  َ ّ

: ويستدل املربد بقوله تعاىل. ُّضارع فعله مثل طلقت املرأة فهي طالقةحىت ي
ْوم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعتَيـ َ َ َ ََ َْ َّ َُ ٍ ِ ُْ ُّ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ)ويعلق الدكتور الصاحل على )٣٢ ّ

 هذا التعليل املنطقي لعالمة - أي املربد -ّويف جتشمه ((:  بقوله–قول املربد 
 بصعوبة التعليل فيما مسع من الشواهد األخرى، كأن التأنيث يف اآلية إحياء

ّأمرها أهون يف نظره من أن يتكلف له دليل من املنطق  وينكشف ((: مث يقول)) ُ
لنا مرة أخرى أن عالمات التأنيث ليست ذات بال حني نرى أن األصل يف 

 ويورد أمثلة من أمساء جاءت يف القرآن ))ّاألمساء جتردها من هذه العالمات
واألمر أهون من هذا فما زاد القرآن يف ذكره ((: كرة ومؤنثة ليصل إىل القولمذ

تلك األلفاظ املتأرجحة بني التذكري والتأنيث على أن أظهرنا على عدم استقرار 
                                                            

 .٢: احلج) 32(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًهذه األلفاظ لدى فصحاء العرب، ونزوله باألمرين مجيعا حيفظ لغري هلجة  ُ
تساهل يف قضية لغوية ال متت ًقريش اعتبارها، مؤكدا يف الوقت نفسه ضرورة ال

))إىل املنطق العقلي بصلة
)٣٣(.  

  :وتتلخص آراء الدكتور الصالح فيما يأتي
 اختالف اللهجتني احلجازية والتميمية يف التذكري والتأنيث من -١

  .أغرب االختالف وأعجبه
تذكري األمساء عند قوم وتأنيثها عند آخرين كأعضاء جسم اإلنسان -٢

مساء األماكن كالطريق والسوق والصراط والسبيل أمر ال العنق والعضد، وكأ
  .ّميت إىل املنطق العقلي بصلة

 اخليال السامي اخلصيب كما يقول رايت خلع على بعض األشياء -٣
ّاجلامدة مسات األشخاص احلية، فأنث بعضها وذكر بعضها اآلخر تبعا لتصوره  ً ّ َ ّ

خاصة مما يشبه ما يكتنف وما كان يف معتقدات الساميني عامة والعرب . هلا
  .ًاملرأة عندهم من سحر وغموض جعلوه مؤنثا

 يعجب الدكتور الصاحل برأي فنسنك الذي يرى أن تاء التأنيث - ٤
ّليست للتأنيث حقيقة، بل هي كتاء عالمة وفهامة، تفيد املبالغة يف وصف  ّ

ته أي ًويرى أن ذلك ليس بعيدا، بدليل أن العربية تؤنث ما ليس يف صيغ. املذكر
   .داللة على الـتأنيث كوصفها للمرأة حبامل ومرضع وعاقر وكاعب وناهد

ِ تكلف املربد يف التفريق بني مرضع ومرضعة يف القرآن يوحي -٥ ُِ ُ ّ ُّ َ َ
  .بصعوبة التعليل يف الشواهد األخرى

                                                            
ربد، وهو يف كتابه هنا ينتهي حديث الدكتور الصاحل ونقله عن إبراهيم أنيس وامل) 33(

 .٨٩ إىل ص ٨١ من ص ))دراسات يف فقه اللغة((



  
٣٤١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .ّ عالمات التأنيث ليست بذات بال ألن األصل يف األمساء جتردها منها- ٦
ّاظ يف القرآن بني التذكري والتأنيث يدل على  تأرجح بعض األلف-٧

عدم استقرارها عند فصحاء العرب، واستعمال القرآن هلا مذكرة تارة، ومؤنثة 
ًتارة أخرى، فيه رد اعتبار للهجات غري القرشية، كما أن فيه تأكيدا لضرورة  ّ ّ

ّالتساهل يف قضية لغوية ال متت إىل املنطق العقلي بصلة ّ.  
  :لى ما أورده الدكتور الصالحًونقول تعليقا ع

َ ال ندري مل كان اختالف احلجازيني والتميميني يف التذكري -ً ١
والتأنيث أغرب اختالف وأعجبه ؟ وقد استغرقت وجوه االختالف بني 

ً بدءا من )٣٤(هلجتيهما عشرات الصفحات من كتابه دراسات يف فقه اللغة
 الفروق الصوتية من نرب للهمزة االختالف يف الوجوه اإلعرابية إىل االختالف يف

ّأو ختفيف هلا، ومن إدغام أو فك للمثلني أو املتجاورين املتقاربني من احلروف، 
... وإىل طريقة معاجلة كل من اللهجتني لألفعال واألمساء واحلروف والصيغ

ا فروق مدهشة  وهي كلها فروق واضحة يقول الدكتور الصاحل عن بعضها إ
  !تستحق االهتمام

كذا فليس االختالف بني احلجازيني والتميميني يف التذكري والتأنيث وه
ولعل ما سبق للدكتور الصاحل أن . وحده هو الغريب أو األغرب واألعجب

ًذكره مستأنسا بأقوال الدكتور إبراهيم أنيس يوضح شيئا من أسباب هذا  ً
الم ّفمهما صقلت اللغة العربية ومهما وحدت قبل اإلس((: اخلالف حني قال

ا ومت صقلها بعد اإلسالم فإننا ال نستطيع أن نتصورها إذ  ّومهما قويت وحد
ّذاك إال مؤلفة من وحدات لغوية مستقلة منعزلة متمثلة يف قبائلها الكثرية 
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لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُإن أقصى ما يغتفر لنا االقتصار ((: ويضيف الدكتور الصاحل قوله) ٣٥(املتعددة
رئيسيتان عظيمتان، إحدامها حجازية عليه من هلجات العربية الباقية جمموعتان 

واألخرى جندية شرقية أو كما تدعى ) قرشية(ًغربية أو كما تسمى أحيانا 
موعة )متيمية(ًأحيانا  ّ، فهذه القسمة الثنائية الباقية هي احلد األدىن لتلك ا

وليستحيلن علينا بدون هذه . الواسعة من الوحدات اللغوية املستقلة املنعزلة
ً نعلل تعليال علميا صحيحا وجودالقسمة أن ً ً  يذكر أمثلة من اختالف )) ......ّ

ّوأمثال ذلك أكثر مما نتصور، واخلالف حوله يف أصل ((: اللهجات مث يقول
ّهلجيت قريش ومتيم أوسع نطاقا مما نقدر أو نستشعر ً((

)٣٦(.  
مث إن ما ذكره من قيام وحدات لغوية مستقلة منعزل بعضها عن بعض 

ًم قد يفسر لنا بعض الظواهر اللغوية كأن تضع قبيلة امسا ما ملسمى قبل اإلسال ِّ ُ
ًمعني، وتضع قبيلة أخرى امسا آخر للمسمى نفسه، وتصل إلينا أمساء املسمى  ّ
ا مرتادفات، إذ ال يعقل أن تضع قبيلة واحدة أكثر  منهما ومن غريمها فنقول إ

ّرت امسا ملسمى وأنثته ّوقد تكون إحدى القبائل ذك. من اسم واحد للمسمى ّ ً
ًأخرى الختالف االعتبار يف نظرة كل منهما إليه، فاليت نظرت إىل امسه مثال 
ًرأته مذكرا فذكرته، ونظرت األخرى إىل معناه فرأته مؤنثا فأنثته، مث وصل إلينا  ّ ً

على أن هذا التعليل سواء ! تذكريه وتأنيثه وليسا مها من وضع قبيلة واحدة 
ًم خمطئا فليس لنا أن جنعل لتعليلنا أثرا يف اللغة اليت تبقى على ما ًأكان مصيبا أ ً

  .وصلت إلينا عليه
ّ قوله إن تذكري أمساء عند قوم وتأنيثها عند آخرين ال ميت إىل -٢

  .املنطق العقلي بصلة
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٣٤٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ّ وقوله إن خيال الساميني اخلصيب ومعتقدات العرب وما تراكم يف -٣
ًا جعلهم يذكرون ويؤنثون بتأثري منه وتبعا نفوسهم حول غموض املرأة وسحره ّ

  .ّلتصورهم إياه
مها يف احلق قوالن عجيبان ألن قائلهما هو نفسه الذي يقول ويف كتابه 
ّنفسه، إن عدوى املنطق األرسطي فاق أثرها يف الدراسات اللغوية كل حد، 

ًوعلينا أن نقصي جانبا مجيع املباحث اليت ال تتعلق بفقه اللغة تعلق(( ًا وثيقا؛ ً
ّفاملنطق الصوري وتعليالته وأقيسته وما وراء الطبيعة والغيبيات وفرض القواعد 
واملعايري كما تفرض أحكام القانون، كل هذه ليست من املنهج اللغوي يف 

))شيء
جيب إقصاء التفكري عن منهج فقه اللغة لئال جتيء ((: ويقول!! )٣٧(

وراء الطبيعة أو املنطق األحكام فيه مطبوعة بالطابع الغييب أو ما 
))الصوري

فهل التعليل باخليال السامي اخلصيب وبنظرة العرب إىل املرأة !! )٣٨(
  !.وما فيها من غموض وسحر يتفق وهذا الكالم ؟

َّمث إننا لو أردنا أن نتتبع آراء هؤالء من مستشرقني وعرب لنطبقها على 
 املرأة بسحره أوغموضه واقع اللغة فهل نصل إىل ما وصلوا إليه من أن ما يشبه

َّأنثوه وما خالف ذلك ذكروه؟ ّ!  
أرى أن نظريتهم لو صحت لكان القمر أوىل املوجودات بالتأنيث 

ما آيتان بارزتان لكل إنسان مرافقتان . ولكانت الشمس أوالها بالتذكري إ
لكل عريب يف صحرائه؛ أما القمر فهو الذي يأسره بسحره وهاالت ضوئه وينري 

ويؤنسه يف ليله، فهو أشبه باملرأة من الشمس اليت جتلدهم بسياط له مسراه 
ّأشعتها وتلهب الرمال من حتت أرجلهم فكيف سوغ هلم خياهلم اخلصيب وما 

                                                            
 .١٨: دراسات) 37(
 .٦- ٥: الدراسات) 38(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م عن سحر املرأة وغموضها أن يكون القمر مذكرا والشمس مؤنثة  ًيف معتقدا
  !! ؟

ً ال ندري حقا كيف ذهب الدكتور الصاحل إىل ما ذهب إليه -٤
ملستشرق فنسنك، الذي ال يرى يف عالمات التأنيث أمارات حقيقية على ا

مع أنه مل يذكر !! ّالتأنيث، ولكنه يراها عالمات على املبالغة يف وصف املذكر
بل إن ! ّإذا كان ذلك كذلك فكيف تعرب العربية عن املؤنث ومتيزه من املذكر؟

ذا الرأي ألنه يرى العربية  تسبغ التأنيث على الدكتور الصاحل يستأنس 
صفات مؤنثة كثرية ال أمارة يف لفظها على التأنيث مثل املرأة احلامل واملرضع 

مما جيعلنا نقف لنسأل الدكتور الصاحل مىت حيتاج ) ٣٩(.والعاقر والكاعب والناهد
أليس حني خيشى اللبس بني املذكر واملؤنث ؟ أي ! اللفظ إىل عالمة تأنيث 

ّكون لكل منهما على السواء كمعلم ومعلمة، فإذا ّيف الوصف الذي يصح أن ي ٍ

َّجاءت صفات ال تكون أصال إال للمؤنث يف معناها فما احلاجة إىل تأنيث  ً
ًلفظها؟ بل أال يكون تأنيث لفظ ال يدل إال على مؤنث لغوا أو فضوال؟ إنه  ً
ّمطلب ال يصدر إال عمن يريد أن يطبق القانون املنطقي العقلي على اللغة،  َ ّ

ّال نظر إىل منطق اللغة اليت ال تزاد عالمة إىل لفظ من ألفاظها إال عندما ب
األصل : وكذلك هي العربية قال أبو حيان. تدعو حاجة الفهم واإلفهام إليها

َيف األمساء املختصة باملؤنث أال تدخلها عالمة تأنيث، كأتان وقلوص وعناق،  ّ
ا وقال أبو بكر األنباري إن العرب ال يدخلون اهل اء على النعوت اليت تنفرد 

                                                            
 .٨٣: الدراسات) 39(



  
٣٤٥  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ا بني الذكر واألنثى م ال حيتاجون إىل عالمة يفرقون  ّاألنثى أل
)٤٠(.  

ا املذكر وفيها عالمة -٥ ُ يذكر املربد أن يف العربية كلمات نعت 
ًتأنيث، كعالمة ونسابة، وأن عالمة التأنيث تلحق أيضا الوصف اخلاص  ّ ّ

ًة ليكون الوصف مضارعا لفعله، مثل أشدنت ّباملؤنث إذا أريد به معىن الفعلي
ٍَوم تـرونـها تذهل كل مرضعة َيـ: واستشهد بقوله تعاىل. الظبية فهي مشدنة َ َِ ُْ ُّ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ

ْعما أرضعت َ َ َْ َّ َ)٤١(.  
ذا بوضوح إىل أن الصفات الدالة  ّويرى الدكتور الصاحل أن املربد يشري 

ًويرى أن املربد يتجشم تعليال ! قعلى التأنيث من غري عالماته ال ختضع للمنط ّ
 مما يوحي بصعوبة التعليل يف الشواهد )) مرضعة((ًمنطقيا لعالمة التأنيث يف 

ا أهون من يتعلل فيها مبنطق   !! )٤٢(َّاألخرى وكأ
ّوههنا أمور حيسن أن نتوقف عندها ؛ فالقول إن التاء يف عالمة وأمثاهلا 

م أدخلوها للداللة على تأكيد املبالغة، ّللداللة على التأنيث ال يسلم له أل
ّومعروف أن التاء كما تكون للداللة على التأنيث كما يف معلمة وفتاة، تكون 
لتمييز الواحد من جنسه مثل خنل وخنلة ومنل ومنلة، وتكون لتمييز اجلنس من 
ْالواحد مثل كمء، وكمأة، وتكون للمبالغة مثل راوية أو لتأكيد املبالغة مثل 

ّة ونسابة، وقد تكون للداللة على النسب مثل أزارقة ومهالبة، وتكون ّعالم
ّمل مسيت بتاء : ًعوضا عن فاء الكلمة احملذوفة يف مثل ثقة وعدة، وقد قيل

                                                            
 .١٦٣ / ١: املذكر واملؤنث) 40(
  .٢/احلج ) 41(
 .٨٤: الدراسات) 42(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ا تسمية على الغالب يف  التأنيث وقد جتيء لغري التأنيث؟ فكان اجلواب أ
))األكثر من األشياء

)٤٣(.  
ما ّومعلوم أن الفعل ال يؤنث مع عال ِمة ونسابة وأمثاهلما إذا وصف  ُ ّ

ازي، وأن التاء دخلت عليها لتأكيد  ّاملذكركما جيوز تأنيث الفعل مع املؤنث ا
  .املبالغة

وأما وصف املرأة مبرضع يف موضع ومبرضعة يف موضع آخر، فليس فيه 
ّأو يف تعليله تكلف أو جتشم لتعليل منطقي، ولكنه منطق اللغة الذكية اليت  ّ

ّلكل حالة مهما تدق صيغة تعرب عنها التعبري الذي مييزها من غريهاتضع  ّ وما . ّ
ًيراه الدكتور الصاحل تكلفا من املربد وتعليال يصعب تعميمه يف الشواهد  ّ ًّ

  :بقوله) يف األلفية(ّاألخرى هو ما عرب عنه ابن مالك 
ّعن تاء استغىن ألن اللفظ نص  ّوما من الصفات باألنثى خيص  ٍ

ِغدت مرضعة طفال ولدكذي 
ُ ً ِْوحيث معىن الفعل تنوي التاء زد  ً َ 

ًوتفسري ذلك أن الصفات اخلاصة باألنثى ال تلحقها التاء استغناء بداللة 
ا  ا من اجلنس الذي ) مرضع(املعىن عن داللة اللفظ، فوصفك للمرأة بأ يعين أ

ذه الصفة دون غريه من الذكور، وأما حني تريد الدال لة على أن املرأة يتصف 
ّتقوم اآلن بفعل اإلرضاع فال بد من أن تزيد التاء تعبريا عن تلبسها بالفعل، قال  ً ّ

ْوم تـرونـها تذهل كل مرضعة عما أرضعتَيـ: تعاىل َ َ َ ََ َْ َّ َُ ٍ ِ ُْ ُّ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ)فالذاهلة ليست جمرد) ٤٤ 
امرأة من جنس النساء املرضعات، ولكنها أم ترضع يف ذلك الوقت الذي 

  ! ر فيه ذهوهلاِّيصو
                                                            

 .٤٠: واملؤنث للسجستايناملذكر ) 43(
 .٢/احلج ) 44(



  
٣٤٧  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

وينكشف لنا أن عالمات التأنيث ليست ((:  يقول الدكتور الصاحل-٦
))ّذات بال حني نرى أن األصل يف األمساء جتردها من هذه العالمات

)٤٥ (

ًواحلق أننا إذا تركنا حكمه هكذا عاما مطلقا من كل قيد كان عكسه هو  ً
ّه داللة معينة؟ وداللة إذ كيف ميكن يف اللغة االستغناء عن شيء ل! الصحيح 

وإذا كانت ظاهرة التصنيف اجلنسي يف . تلك العالمات ظاهرة يف تسميتها
ا يف اللغة العربية  ال يفلت منها اسم بعض اللغات ال تشمل إال األحياء، فإ

ًوال صفة يف شيء سواء أكان حيا أم مجادا وعالمات التأنيث جزء مهم من . ًّ
ا العلماء، وأعطوها حيـزا كبريا من موضوع هو من أكرب املوضوعات  ًاليت اهتم  ًّ

ّكتبهم أو خصوها بأن أفردوها بالتأليف ؛ ولو أن الدكتور الصاحل قيد حكمه  ّ
وقال إن عالمات التأنيث ليست بذات بال يف األمساء اليت جيوز فيها التذكري 

فإن العرب الوصف بأحد اجلنسني ًوالتأنيث لكان مصيبا، وأما ما ثبت له عند 
ا اجلهل باإلعراب كما قال السجستاين، ومعرفة اجلنس  اجلهل به عجمة دو

 إن علماء اللغة جعلوا من أقسام ، بل)٤٦(من عالمات الفصاحة كما رأينا
ًاملؤنث قسما مستغنيا عن عالمة التأنيث لقيام معىن التأنيث فيه، وما قام معىن  ً

ال بال له عند صاحب وما ) ٤٧(التأنيث فيه ال عالمة للتأنيث يف لفظه
 ه ٣٢٨ يقول عنه أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املتوىف سنة )) الدراسات((
ًإن من متام معرفة النحو واإلعراب معرفة املذكر واملؤنث، ألن من ذكر مؤنثا أو (( ّ

                                                            
 .٨٦/ دراسات ) 45(
 .٤ و٣انظر ما سبق يف ص ) 46(
 .١/١١٠املذكر واملؤنث حملمد بن القاسم أيب بكر األنباري : انظر) 47(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًأنث مذكرا كان العيب الزما له كلزومه من نصب مرفوعا أو خفض منصوبا أو  َ ًً ً ّ ّ
))ًنصب خمفوضا

)٤٨(.  
 أما تأرجح بعض األلفاظ يف القرآن بني التذكري والتأنيث، فدليل -٧

ا مل تستقر لدى فصحاء العرب ّفهل ذكر القرآن لفظة ! عند الباحث على أ
ّأنثها العرب أو أنث لفظا ذكره العرب؟ ّإن القرآن حاكى لغة العرب فذكر ما ! ً

ّذكروه وأنث ما أنثوه وجاء بالتذكري والتأنيث مل ًا استعملوه يف لغتهم مذكرا ّ
ّومؤنثا، وهذه احملاكاة هي من أوكد شروط التحدي وألزمها، إذ لو خالف  ً
م لسقط حتديه هلم ولنجوا من ثغرة  َالقرآن يف شيء من أسلوبه شيئا من أسلو ّ ً

ّفالسماء اليت أنثها العرب كما أنثها القرآن يف قوله . الفرق بني األسلوبني
ّذكرها القرآن بإعادة ضمري املذكر عليها يف ) ٤٩(ّء انشقتإذا السما: تعاىل

ٌالسماء منفطر به: قوله تعاىل
 كما ذكرها بعضهم، روى اجلوهري أن )٥٠(

  :شاعرهم قال
ًإذا رفع السماء إليه قوما  حلقنا بالسماء مع السحاب َ ُ 

َوأما أن نستنبط من تذكري القرآن وتأنيثه لبعض األلفاظ، إعالن القرآن 
َّبذلك هوان التذكري والتأنيث، واحلض على التسامح يف هذه القضية اللغوية،  َ َ
فأمر يف غري موضعه واستنباط غري حكيم، بل لو استنبطنا من هذه الظاهرة 
ّالقرآنية يف تذكري ما ذكره العرب وتأنيث ما أنثوه، وتذكري وتأنيث ما أجازوا 

أساليب العرب املختلفة لكان ذلك َفيه الوجهني ضرورة تقليد القرآن يف حماكاة 
                                                            

 .١/١٠٧املذكر واملؤنث ) 48(
 .١االنشقاق ) 49(
 .١٨املزمل ) 50(



  
٣٤٩  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

  .أوىل وأحكم
إن للغة واقعها لدى العرب وهلا منطقها اللغوي، وإن املنهج الوصفي 
ّيقضي بأن نأخذ اللغة كما نقلت إلينا أي على ما هي عليه، وأما تعليل 
ظواهرها فقد نصيب به وقد خنطىء، وسواء أكنا مصيبني أم خمطئني فإن اللغة 

ّلى ما هي عليه، ال يثنينا عن تقليدها منطق وال يردنا عن وظواهرها تبقى ع
ا حبث أو درس أو استنباط، وما ثبت لدينا مساعه عن العرب وصح نقله  ّحماكا ُ
ّعنهم، فهو لغتنا سواء أرضي أرسطو أم سخط، فكيف إذا أداها إلينا، القرآن 

ّبنصه الثابت، ونص علماؤها على أخذها مساعا، جنوز ألنفسنا  ً ّ ِّأن حنكم املنطق ّ

ا قضية لغوية ليست ذات بال  ؟ مث !!ّالعقلي ونتخيل التعليالت، لنصل إىل أ
كيف جيوز أن يصنع ذلك من قال إن املنطق الصوري وتعليالته وأقيسته وما 
ّوراء الطبيعة من الغيبيات وفرض القواعد واملعايري كما تفرض أحكام القانون كل 

  !!؟)٥١(يف شيءهذه ليست من املنهج اللغوي 
وقد رأيت أن أحلق يف آخر هذا البحث أمثلة من ألفاظ قرأت لبعض 
ًالزمالء والكتاب أحكاما يف تذكريها أو تأنيثها خمالفة ملا جاء يف كتب اللغة،  ّ
فمنهم من منع ما جيوز تذكريه، ومنهم من منع ما جيوز تأنيثه، وإين ذاكر فيما 

  :ة إىل أحكامهم أو أمسائهميأيت بعض ما وقفت عليه منها دون إشار
  : الحـال

َّوهي كلمة تؤنث وتذكر! مل ترد إال مؤنثة ) احلال(كتب زميل أن كلمة  ُ.  
فيه هذا باب ما ينتصب من املصادر ألنه حال وقع ((:  قال سيبويه-

هذا باب ما ((و. ))يف األلف والالممنه هذا باب ما جاء ((و. )) األمر فانتصب
                                                            

 .١٨: دراسات) 51(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  .))معرفةمنه جاء 
 الكتاب )) واحلال ال يكون معرفة((قال األعلم الشنتمري  و- 

  .١٨٧ و١/١٨٦
 حال: يقال= وهو يذكر ويؤنث = احلال ((:  ويف شذور الذهب-
  .وحال حسنة، وقد يؤنث لفظها فيقال حالةحسن، 
  .))وغيرهالوصف جنس يشمل احلال ((:  ويف شرح األمشوين-
ونصبه ، صاحبهعلى هيئة ّفضلة دالة هو احلال ((:  ويف مجع اجلوامع-

  .))نصب املفعول به
  على هيئةٌدالفضلة وهو احلال يذكر ويؤنث، ((:  ويف مهع اهلوامع- 
  .))صاحبه

 ومن )) حويلة: احلال مؤنثه لقولك يف تصغريها((:  وقد قال العكربي-
ا عن تصغري حال حىت ))حالة((ً ليست تصغريا لـ ))حويلة((أين له أن   واستغنوا 

ْحول(بس بتصغير ال تلت   .؟)َ

) حال(َّاعلم أن لفظ احلال يذكر فيقال ((:  ويف هداية السالك-

ًوأن معناه قد يذكر فيعود الضمري عليه مذكرا، . بالتاء) حالة(ويؤنث فيقال  َّ

ُويسند إليه الفعل بغري تاء، ويشار إليه باسم اإلشارة املوضوع للمذكر، 
ًث معناه فيعود الضمري عليه مؤنثا، ، وقد يؤن...ويوصف مبا يوصف به املذكر

ًويسند إليه الفعل املاضي مقرتنا بتاء التأنيث، ويشار إليه باسم اإلشارة 
املوضوع للمؤنث، ويوصف مبا يوصف به املؤنث، ومن شواهد تذكري لفظ 

  :احلال قول الشاعر



  
٣٥١  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

َّفدعه وواكل أمره واللياليا ِ ٍإذا أعجبتك الدهر حال من امرىء  ْ ٌ َ 
  :واهد تأنيثها قول الفرزدقومن ش

ًعلى حالة لو أن يف القوم حامتا  على جوده ضنَّت به نفس حامت ّ ٍ 
ّفإن كان لفظ الحال مذكرا فأنت في سعة من أن تذكر معناه أو تؤنثه ّ ً َّ.  

واحلال . هذا حال، وهذه حال، وحال حسن، وحال حسنة: تقول

ّالذي أنا فيه طيب، واحلال اليت أنا فيها طيبة ً، وكان حالنا يوم كذا مجيال، ّ
  .وكانت حالنا يوم كذا مجيلة

ٌأعجتك الدهر حال((وتأمل يف قول الشاعر   فقد أسند الفعل املاضي )) َ

ًإىل لفظ احلال املذكر مقرتنا بتاء التأنيث   : ّوقال أبو الطيب املتنيب. َّ

ُفليسعد النطق إن مل يسعد احلال ْ ديها وال مال  ُ ُال خيل عندك  ُ َ 
ًفذكرها لفظا ومعىن ً ّ.  

ْوأما إذا كان لفظ احلال مؤنثا فليس لك معدى عن تأنيث الفعل الذي  َ ً
. تسنده إليها وتأنيث اإلشارة إليها وتأنيث وصفها، وتأنيث ما خترب به عنها

ّوهلم جرا ّ((.  
  : وقال ابن مالك-

ُفردا أذهب(ِ يف حال كـ ُمفهم  ُمنتصباحلال وصف فضلة   )ً
 مشتقا ًنه متنقالوكو  ّن ليس مستحقا لكيغلب
 ً لفظا فاعتقدُِّعرفواحلال إن   ً معىن كوحدك اجتهدتنكيره

َّأو صفة أشبهت املصرفا  ُِّصرفاٍ بفعل ُينصبواحلال إن   ٍ
ًذا راجل، وخملصا زيد دعا  ً كمسرعاتقديمهفجائز   ٌ



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 )) عليه، كاحلالةاحلال كينة اإلنسان وما هو ((:  ويف القاموس احمليط-
  .احلالة: ِوالكينة. ِأحوال وأحولة:  جّويذكر والوقت الذي أنت فيه، 

مؤنثة : احلال من األحوال: ّوقال أبو حامت سهل بن حممد السجستاين
َّوقد تذكر ًهي احلال، وهي احلالة، باهلاء أيضا، وهو احلال، وثالث : يقال. ُ

  .أحوال، وثالثة أحوال
  :قفا واللسانُُالذراع والعنق وال

  .جاء نقد لتأنيثها يف مناقشة رسالة جامعية
ّ والذراع مؤنثة وقد ذكره بعضهم، واللغة اجليدة التأنيث- مسعت . ّ

  .)٥٢(اللغتني من أيب زيد األنصاري
وأما أبو زيد فكان يقول لنا ((: قال السجستاين. َّوالقفا يؤنث ويذكر

  .))الذراع والقفا والعنق واللسان: َّيف اجلسد أربعة أشياء تؤنث وتذكر: ًكثريا
واللسان يؤنث ويذكر، وما يف القرآن منه يدل على التذكري ألن يف 

) ٥٣(ألسنثالث : وهي مجع مذكر، وأما من أنث اللسان فيقول) ألسنة(القرآن 

ّاللسان يذكر إذا أريد به اجلارحة، ويؤنث إذا أريد به اللغة، ((ويف خمتار الصحاح 
ثة ألسنة مثل محار وأمحرة ومن أنثه قال ثالث ألسن مثل ذراع ّفمن ذكره قال ثال

ٌّلسان الذي يـلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب وأذرع على أن يف القرآن  ٌ ْ ُْ ُ
  ! وواضح أن صفة عريب هنا للغة وليست للجارحة)٥٤(ُمبني

ْالفلك وأما  بضم الفاء وتسكني الالم، أي السفينة، فال حاجة إىل ُ

                                                            
 .١٢١: املذكر واملؤنث للسجستاين) 52(
 .١١٢: املذكر واملؤنث للسجستاين )53(
 ١٠٣: النحل) 54(



  
٣٥٣  مازن املبارك.  د– من مسالك اللغة يف التذكري والتأنيث

ا واالستشهاد بقول فالن أو فالن، ألن القرآن الكرمي استعملها اخلالف حوهل
ًمؤنثة ومذكرة، ومفردا ومجعا دون تغيري يف لفظها َفأجنيناه ومن : قال تعاىل. ً

ْمعه يف الفلك املشحون ُ)وقال)٥٥  : ّوآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك ٌ
َ فأفردها وذكرها، وقال)٥٦(املشحون َّ َ : جتري يف البحر مبا ينفع والفلك اليت
: َّفجمعها وأنثها وقال) ٥٨(وترى الفلك مواخر فيه: وقال)٥٧(الناس
ٌويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه َ ّ  من كل زوجني فيهاقلنا امحل ... ّ

وهكذا مل تعد بنا حاجة إىل االستشهاد بقول ابن . ّفأنثها وأفردها) ٥٩(اثنني
ًا فهو مذكر ال غري، وإذا جعلته مجعا فهو مؤنث ًإذا جعلت الفلك واحد((بري 
  .))ال غري

ْالكميت وأما  َ ْفهو من الكمتة وهي احلمرة الشديدة، وتوصف اخليل ُ ُ

ٍا فهو أكمت وهي كمتاء ويقال لكل منهما كميت سواء يف ذلك الذكر 

ْواألنثى واجلمع كمت إن التصغري ألن احلمرة فيها ((قال اخلليل بن أمحد . ُ

ا ليست خالصة ألحد اللونني فصارت مبنـزلة خمال ٍطة للسواد فحقروها أل ّ
َدوين ذلك ْ َ ُ((

)٦٠(.  

ّوالكمت أشد . وعن األصمعي أن الكمتة أحب األلوان إىل العرب
                                                            

 .١١٩: الشعراء) 55(
 .٤١يس ) 56(
 .١٦٤البقرة ) 57(
 .١٤/النحل) 58(
 .٤٠- ٣٨/هود) 59(
 .١٣٥ –١٣٤: ٢الكتاب ) 60(



  
لد –مع اللغة العربية بدمشق جملة جم ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًاخليل جلودا وأصلبها حوافر
وإذا غلب السواد على الفرس فهو أحوى . )٦١(

َّوإذا غلب عليه احلمرة فهو مدمى، قال طفيل َ ُ
)٦٢(:   

َرى فوقها واستشعرت لون مذهبج ا  ُ ّوكمتا مدماة كأن متو َ ُ ً ْ ُ 
*  *  *  

  .أغناين عن ذكر املراجع واملصادر ما ذكرته منها يف احلواشي: مالحظة

                                                            
 .٣٧٥: اخليل) 61(
 .١٤٤:  وانظر التهذيب مبحكم الرتتيب البن شهيد٢٣: الديوان) 62(


