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ملّخُص: 

ُتقدُِّم هذه الّدرا�صُة و�صًفا لف�صيلِة اجلن�ِص يف العربّيِة؛ ذلك اأنَّ تق�صيَم جن�ِص الكلِم ظاهرٌة 
ال غنى عنها، واأح�صُب اأّن االأمَر وكاأّنُه النامو�ُص الذي ال ت�صتغني عنه لغٌة من الّلغاِت، اإذ االأمُر 

كاأّنُه مرتبٌط بالّطبيعِة االإن�صانّيِة من تق�صيِم االأ�صياِء اإىل مذّكٍر وموؤّنٍث. 
تاأخُذ  ال  العربّيِة  الّتاأنيِث يف  فكيفّيُة  ُمتباينٌة،  متنّوعٌة  الّتاأنيِث  العربّيِة يف  واأ�صاليُب 
اأو املورفيماِت ال�رّصفّيِة التي  الّتاأنيِث  �صكاًل حُمّددا؛ فمنها طرٌق قيا�صّيٌة بوا�صطِة عالماِت 
تلحُق االأ�صماَء واالأدوات واالأفعاَل، ومنها غرُي َمقي�صٍة؛ وهي ما خَلْت من العالماِت؛ وقد جاء 
البحث يف مقّدمة واأربعة مطالب؛ اأّولها اجلن�ص املحايد واإمكانّية وجوده يف العربّية، وثانيها 
ق�صمُة اجلن�ِص ومطابقُة طبائِع االأ�صياِء، وثالثها اإ�صكاُل ح�رِص الباِب واّطراِدِه، ورابعها �َصنَنُ 

ِة يف االإبانِة عن نوِع اجلن�ِص.  العربيَّ
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Abstract: 
This study presents a description of gender in Arabic. Classifying gender 

is an indispensable phenomenon in all languages, for the human nature 
categorizes all things into masculin or feminine. 

Arabic has varied methods of showing feminism, some of which include 
adding feminine articles, and morphological affixes to nouns, articles, and 
verbs. Others doen’t include these articles. 

The study is divided into an introduction, and four basic issues: Firstly, 
the neutral gender and its existing in Arabic. Secondly, gender categorization 
and the matching of the norms of things. Thirdly, the problem of restricting 
gender and its consistency. Fourthly, Arabic rules in showing gender. 
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مقّدمة: 
تظهُر اأهمّيُة ف�صيلِة اجلن�ِص يف الّتفريِق بني املذّكر واملوؤّنث، اإذ يف كثرٍي من االأحداِث 
الكالمّيِة اأو الرّتاكيِب ُي�صبُح من ال�رّصوريِّ حتديُد نوِع اجلن�ِص، من مذّكٍر، اأو موؤّنٍث. ويبدو اأّن 
ت�صنيَف الّلغاِت لنوِع اجلن�ِص » يف اأغلِب الظنِّ يقوُم على الت�صّوِر الذي كان يف ذهِن اأ�صالِفنا 
الغابريَن عن العامِل، وقد �صاعدْت َعليِه بواعُث غيبّيٌة ودينّيٌة، وقد احُتِفَظ بهذا الّتقليِد حّتى 
امّينَي، بينما جنُد  اأْن َعِجَز من ي�صتعملوَنُه على فهِمِه« )1( . فالقمُر مذّكٌر عنَد �صائِر ال�صَّ بعَد 
امّينَي اجلنوبّينَي، مذّكرًة عنَد ال�ّصَماليِّنَي، ويف منطقِة احلدوِد يوجُد  َثًة عنَد ال�صَّ ال�ّصم�َص موؤنَّ
�صيٌء من اخللِط )2( . وهذا املنطُق الغيبيُّ مّما فّكَر فيه اأ�صحاُب الفل�صفِة مَن العرِب، فقد اأورَد 
اأبو حّياَن �صوؤااًل حوَل علَِّة تاأنيِث العرِب لل�ّصم�ِص، وتذكرِيِهم للقَمِر، فاأجاَبُه ِم�ْصَكَوْيِه قائاًل: 
»... ولكنَّ ال�ّصم�َص التي ق�صَد ال�صائُل ق�صَدها بعيِنها، فاإيّن اأظنُّ ال�ّصبَب يف تاأنيِث العرِب اإّياَها 
ا كبرًيا وكلُّما  َها بناُت اهلّلِ تعاىل اهلّلُ عن ذلَك علوًّ ُهم كانوا يعتقدوَن يف الكواكِب ال�رّصيَفِة اأنَّ اأنَّ
ًة با�صِم االآلهِة، فاإنَّ الالَة ا�صٌم مْن  وا ال�ّصم�َص خا�صّ كاَن منها اأ�رصُف عندُهم َعَبَدوُه. وقْد �صمُّ
بل هي  البناِت،  بنٌت من  َها  اأنَّ اال�صِم؛ والعتقاِدِهْم  لهذا  اأّنثوها  يكونوا  اأْن  اأ�صماِئَها؛ فيجوُز 
ِة  اأعَظُمُهنَّ عنَدُهم« )3( ، وينتقُد فندري�ص اإقحاَم فكرِة اجلن�ِص يف عْلِم اللغِة، وينتقُد فكرَة العقليَّ

ِة ال�صعِب ولغِتِه )4( .  َلٍة بنَي عقليَّ ُه يعرتُف بوجوِد �صِ ِة. َوَمَع ذلَك فاإنَّ اجلن�صيَّ
الذُّكوَرُة واالأنوثُة  اإْذ  الّطبيعِة غرُي موجوَدٍة؛  الّنحويِّ واجلن�ِص يف  لُة بنَي اجلن�ِص  وال�صّ
ٍة،  ٍة خالفيَّ ٍة تق�صيميَّ يف الّطبيعِة خمتلفٌة عّما هو يف الّنحِو، »فالتذكرُي والتاأنيُث نواٍح تطريزيَّ
َياِق، ولكنَّ الذُّكوَرَة واالأنوَثَة  للتفريِق بنَي طائفتنِي مَن الكلماِت من ناحية �صلوِكهَما يف ال�صِّ
االأع�صاِء،  بنَي وظائِف  التَّفريِق  ينبنياِن على  ِة  الطبيعيَّ الدرا�صاِت  مفهوماِن مْن مفهوماِت 
اُء  ؛ كحمزَة، الذي تلحُقُه التَّ ٍة قْد حترُم التَّذكرَي النَّحويَّ فالكلمُة التي تدلُّ على ذكورٍة ع�صويَّ

ُث جواًزا مَع كلِّ اأنواِع اجلموِع« )5(  يف اآخرِه. والفعُل يوؤنَّ
َمِن )6( ، ولغاٌت بدوِن احلالِة )7(  الزَّ الّلغاُت فيما بيَنَها » فهناَك لغاٌت بدوِن  وتختلُف 
ِة  ، ولغاٌت بدوِن اجلن�ِص )8( ، وهناَك لغاٌت لي�َص فيها اأيُّ ف�صيَلٍة مْن هذِه الف�صائِل التقليديَّ
اأ�صماِء  الف�صيلُة يف  هذِه  تتمّثُل  ال  اإْذ  ا؛  كليًّ العدِد  ف�صيلَة  الّلغاِت  بع�ُص  )9( وتفتقُد  جميعا« 
ينّيُة ال متّيُز بنَي املفرِد واجلمِع وكذلَك الّلغُة املالّيُة؛  بع�ِص الّلغاِت، فالّلغاُت اليابانّيُة وال�صّ

)الّلغة الّرئي�صة يف ماليزيا( ، اإْذ ال تعدُّ ف�صيلُة العدِد يف تلَك الّلغاِت جزًءا مَن الّنحِو )10( . 
اإىل  تاٍء  باإ�صافِة  غالبا  ِة  واحلاميَّ ِة  اميَّ ال�صَّ اللغاِت  يف  َفِة  وال�صِّ اال�صِم  تاأنيُث  ويكوُن 
ت�صعيُف  منها  كثريٌة؛  اأخرى  طُرٌق  فللتاأنيِث  ِة  االأوروبيَّ ِة-  الهنديَّ اللغاِت  يف  اأّما  ِر،  املذكَّ
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 Loup, Ve;( بِه  اآخَر  ا�صتبداُل حرٍف  ، ومنها   )Chat, te; gras se( ر  االأخرِي للمذكَّ احلرِف 
ِث بعدٍد مَن االأحرِف االأخريِة  neuf, ve( ومنها ا�صتبداُل عدٍد مَن االأحرِف االأخريِة يف املوؤنَّ

ِر  ِر )instituteur, trice, pecheur, cheresse( ومنها مدُّ احلرِف االأخرِي يف املذكَّ يف املذكَّ
 . )11( )berger, ere; fermier, iere(

اجلنس احملايد وإمكانّية وجوده يف العربّية: 
ى باجلن�ِص املحايِد يف العربّيِة، اإْذ اإنَّ »َمْن، وَما،  يرى بع�ُص الباحثنَي وجوَد ما ُي�صمَّ
مرييِن مو�صوَلنْي ِ... وهما ال ُت�صرياِن اإىل الّنوِع اأو العدِد« )12( . وُت�صتْعَمُل »َمْن«  لي�صتا �ِصوى �صَ
ُ عن امُلحايِد، وهي احلالُة  للكائناِت العاِقَلِة، و »ما« لالأ�صياِء، وهي يف راأِي هرني فلي�ص تعربِّ
�ُص فيها لال�صِم املحايِد ا�صطالٌح خا�صٌّ )13( ، وراأى  ا التي ُيخ�صَّ الوحيدُة يف العربّيِة اأي�صً

بع�ُص الباحثنَي املحدثنَي، اأنَّ »َمْن« للمذّكِر، و »ما« للموؤّنِث )14( . 
اإْذ ُهما مَن  اأمٌر فيه نظٌر،  ِث،  للموؤنَّ ِر، و »َما«  للمذكَّ اأنَّ »َمْن«  الباحثنَي  وحتديُد بع�ُص 
«،      و  ا » كلُّ ُد جن�ُصهما بالرّتكيِب، ومّما مُياثُلُهما اأي�صً االألفاِظ املوجودِة يف العربّيِة مّما ُيحدَّ
»بع�ُص«، و »جميُع«، و »غرُي«، و »ال« املو�صولُة. وهو راأٌي بعيٌد كلَّ البعِد عن منطِق العربّيِة 
الألفاِظ  تناولِه  يف  امَلْرُزوقيُّ  ذكَرُهما  وقد  مًعا،  للجن�صنِي  كلتاهما  ُت�صتعَمُل  اإْذ  وتراكيِبها، 
ُه متى راَعى، مل يجْد يف االأجنا�ِص  ال�ّصموِل والعموِم، فـ«امل�صوؤوُل متى �صِمَع هذه االألفاَظ، فاإنَّ
َدُه وَجَعَلُه جواًبا« )15( ،  ُلُح اأْن يكوَن جواًبا لل�ّصائِل اإذا ق�صَ التي ُي�صاأَُل بها عْنَها �صيًئا اإال وَي�صْ
َ ابُن ع�صفوٍر عْن راأٍي ح�صيٍف يف هذِه امل�صاألِة، » فيجوُز فيما كاَن مَن املو�صوالِت،  وقْد عربَّ
احلمُل على  »َما«  و  »َمْن«،  نحِو  واحٍد؛  بلفٍظ  واملوؤّنِث،  واملذّكِر،  واجلمِع،  واالثننِي،  للواحِد، 
ِر، واحلمُل على املعنى؛ فيكوُن احلكُم على ح�صِب املعنى  الّلفِظ فيعامُل معاملَة الواحِد املذكَّ

الذي تريُد« )16( . وهو ردٌّ على ما جاَء به بع�ُص املحدثنَي. 
ِة فطبيعُة االأ�صياِء تقت�صي اإثباَته، واأرى اأن  اأّما حقيقٌة وجوِد اجلن�ِص املحايِد يف العربيَّ
ا ال يّت�صُح تذكرُيه اأو تاأنيُثُه اإال مْن الرّتاكيِب؛ نحو، بع�ص، وكّل،  يدخَل فيه جميُع الكلِم ممَّ

وجميع، وَمن، وما، وغري، وكذلك اإ�صافُة جميع ِالكلِم الذي يذّكُر ويوؤّنُث. 
واملوؤّنُث  املجازيُّ  املذّكُر  فيه  يدخُل  العربّيِة  يف  املحايَد  اجلن�َص  اأنَّ  باحٌث  عدَّ  وقد 
الّلغاِت  ٍث، موجوٌد يف بع�ِص  ٍر وال مبوؤنَّ . واجلن�ُص امُلحايُد مّما هَو لي�َص مبذكَّ املجازيُّ )17( 
االإن�صانّيِة، وقْد ذكَرُه اأفالطوُن، يف حديثِه عن �صالمِة االأ�صلوِب وما يجُب اأْن يراعَيه االأديُب 
ٌث، ومنها ما يكوُن و�صًطا بنَي ذلَك، فقْد  ٌر، ومنها موؤنَّ قائاًل: » اأجنا�ُص االأ�صماِء؛ فمنها مذكَّ
ا  ً مف�رصِّ ذلَك  اإىل  ُر�ْصٍد  ابُن  اأْوَماأَ  وقّدْ   .  )18( بدّقٍة«  املقوالِت  تلَك  ا�صتعماِل  اإىل  ا  اأي�صً يحتاُج 
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ِة الّرابعِة يف قوِلِه: »ويف بع�ِص االأل�ُصَنِة لي�َص  ه لكتاِب اخلطابِة يف الو�صيَّ ومبيًِّنا يف تلخي�صِ
ه يوجُد يف ل�صاِن الفر�ِص. وهذا يوجُد  ؛ كمثِل ما ُحكَي اأنَّ ِث �َصْكٌل خا�صٌّ ِر واملوؤنَّ يلَفى فيه للمذكَّ
ِث على  ِر وامُلوؤنَّ يف االأ�صماِء واحلروِف. وقد يوجُد يف بع�ِص االأل�ُصَنِة اأ�صماٌء هي و�َصٌط بنَي املذكَّ

ُه يوجُد كذلَك يف اليونانّيِة« )19( .  ما َحكى اأنَّ
ُة فيها جن�ٌص ثالٌث اأي�صا، هَو املبَهُم. ويبدو اجلن�ُص يف مظهٍر خا�صٍّ  ُة االأوروبيَّ والهنديَّ
َة اأو اأمريكا. فلغُة االأجلونكني )ALGONQUIN( وبع�ُص اللغاِت اأ�صقَطِت  يف بع�ِص لغاِت اإفريقيَّ
التذكرَي والتاأنيَث منَها، وق�صَمِت االأ�صماَء فيها اإىل اأ�صماٍء اأحياء واأ�صماِء جماداٍت، ومثُل ذلَك 
فِرَقَة  جمموعُة البانتو يف جنوِب اإفريقيا، ففي هذِه اللغاِت ُيراِعي املتكلُِّم يف �صيِغ االأ�صماِء التَّ
ها بعَد ذلَك ما يدُخُل حتَت كلِّ واحٍد مَن اجلن�صنِي مْن اأ�صياَء؛ فقْد  بنَي احليِّ واجلماِد؛ وال َيُهمُّ
ت�صُع االأجلونكنُي بنَي االأ�صياِء املدلوَل عليها باجلن�ِص احليِّ اإىل جانِب احليواِن؛ نحو االأ�صجاِر 

واالأحجاِر وال�صم�ِص والقمِر والنجوِم والرعِد والثلِج واجلليِد والقمِح واخلبِز )20( 
ِة بـ )chen( اأو بـ )lein( مْن جن�ِص املحايِد دوَن النَّظِر اإىل  وكلُّ كلمٍة تنتهي يف االأملانيَّ
ِة كلمُة )Fraulein( مبعنى اآن�صة،  ْوِع يف اللَُّغِة االأملانيَّ داللِتَها يف واقِع احلياِة، ومْن هذا النَّ
وكلمُة )Madchen( مبعنى بنت، و )Hauschen( مبعنى بيت �صغري. فكّلها ت�صنَُّف يف اللُّغِة 
، وكلُّ هذِه  ِة ال وفَق الّداللِة يف الواقِع اخلارجيِّ يِغ اللُّغويَّ ِة مَن املحايِد وذلك وفِق ال�صِّ االأملانيَّ
ُه يف  ُح اأنَّ ت�صنيَف اللغاِت لالأ�صماِء مْن هذا اجلانِب يختلُف مْن لغٍة الأخرى، ولكنَّ االأمثلِة تو�صِّ

َد ت�صنيٍف للكلماِت )21( .  كلِّ حالٍة ال يخرُج عْن كوِنِه جمرَّ
يفرتُق  االأجنا�ِص،  من  كثريًة  اأنواًعا  ِة  البدائيَّ الّلغاِت  بع�ِص  يف  اأنَّ  بروكلمان  ويرى 
الّتوزيِع؛  العامِل املح�صو�ِص، ومرجُع هذا  اأ�صياِء  ا، وتتوّزُع فيها كلُّ  ها عن االآخِر نحويًَّ بع�صُ

ٌة بقدِر ما يبدو للّرجِل البدائيِّ اأنَّ العامَل كلَُّه مَن االأحياِء )22( .  تاأّمالٌت الهوتّيٌة، اأو خرافيَّ
اأخفُّ عليهم من  »املذّكُر  فـ  الّتذكرُي؛  �ِصيبَوْيِه، وهو  يراُه  اأ�صٍل كما  والتاأنيُث فرٌع من 
ا يخرُج الّتاأنيُث من الّتذكرِي« )23( . وتبَع �صيبويِه  املوؤّنِث؛ الأنَّ املذّكَر اأّوُل، وهو اأ�صدُّ متّكًنا، واإمنَّ

بع�ُص الّنحاِة )24( ؛ ذلَك اأنَّ املوؤّنَث ذو عالمٍة واملذّكُر غرُي ذي عالمٍة. 

قسمُة اجلنِس ومطابقُة طبائِع األشياِء: 
اإْذ ال  اأبعُد املقوالِت عِن املنطِق العقليِّ )25( ،  اأنَّ ف�صيلَة اجلن�ِص  يرى بع�ُص الباحثنَي 
ِث حدَّ الّتطابِق بنَي الواقِع والّلغِة، فهناَك من اجلوامِد ما يذّكُر  يبلُغ الف�صُل بنَي املذّكِر واملوؤنَّ
وما يوؤّنُث على نحٍو اعتباطيٍّ )26( . ويف العربّيِة اأمثلٌة كثريٌة مّما يذّكُر ويوؤّنُث، دوَن وجوِد 
اأمثلًة على كلٍم موؤّنثٍة ال  اأوَردْت كتُب املذّكِر واملوؤّنِث  َنِة للكلمِة، وقْد  �صبٍب يف البنيِة املكوِّ
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بِع،  اِب، ال�صَّ ، امِلْلِح، الَكاأ�ِص، النَّ ، الِبْن�رَصِ ِد، اخِلْن�رَصِ يجوُز تذكرُيها؛ نحُو الَكِبِد، الَكِر�ِص، الَع�صُ
عرِي... )27( .  وِر، ال�صَّ بُّ ْلِو، الدَّ الدَّ

ْدِر،  واأمثلٌة اأخرى على كلٍم مذّكرٍة ال يجوُز تاأنيُثها؛ نحُو الَبْطِن، الَقمي�ِص، الرِّداِء، وال�صَّ
ْ�ِص... )28( . وقالوا اإنَّ »جميَع اأ�صماِء الَفْرِج من الذَّكِر واالأنَثى مذّكٌر« )29( . ومن االألفاِظ  وال�رصِّ
واحلاِل،  وال�ّصبيِل،  ريِق،  والطَّ وال�ّصلطاِن،  ال�ّصماِء،  نحُو  واملوؤّنُث؛  املذّكُر  فيه  ي�صتوي  ما 

ْلِم... )30( .  اِع، وامِل�ْصِك، وال�صِّ حى، والِقْدِر، وال�صّ واحلانوِت، والُهدى، واالآِل، وال�صُّ
َفاأَْهُل  َوَتاأنيِثَها؛  االأْلَفاِظ  َبْع�ِص  َتذِكرِي  يف  َواحِلَجاِز  يٍم  مَتِ اأْهِل  ِعْنَد  االخِتالُف  َوَوَقَع 
ر  يُم ُتَذكِّ َهُب، َوِهَي الُب�رْصُ َومَتِ ِعرُي، َوِهَي الذَّ ، َوِهَي ال�صَّ ْمر َوِهَي الرُبُّ احِلَجاِز َيقولوَن: »هي التَّ
 ، َقاَق، والكالَّ وق، والزُّ بيَل، وال�صُّ اط، وال�صَّ َ ِريق، وال�رصِّ هذا ُكلَّه« )31( و »اأهل احلجاز يوؤنثون الطَّ

روَن هذا ُكلَُّه« )32( .  وهَو �صوُق الب�رصِة، وبنو متيٍم يذكِّ
رٍد، وال  اأنَّ باَب مقولِة اجلن�ِص لي�َص َيجري على »قيا�ٍص مطَّ َتك�صُف  واالأمثلُة املتقّدمُة 
الّنا�ِص« )33( ، والّتاأنيث املعنوّي يف الّلغة العربّية  لهما باٌب يح�رُصُهما، كما يدَّعي بع�ُص 
�رصفّيًة  قاعدة  ت�صع  قاطعة،  معايري  لها  َد  ُيحدَّ اأن  الع�صري  ومن  ومت�صّعبة،  �صائكة  ق�صّية 

ا حتتها« )34( .  حمّددًة تندرج االأ�صماُء املوؤّنثة تاأنيًثا معنويًّ

إشكاُل حصِر الباِب واّطراِدِه: 
اِج قد الم�َص حقيقَة هذا الباِب يف قوِلِه: » اإنَّ من الّتاأنيِث والّتذكرِي ما  اأح�صُب ابَن ال�رّصّ
َد به، كما اأّنُه ياأتيَك من االأ�صماِء ما ال ُيعَرُف الأيِّ �صيٍء هَو« )35( . واأرى اأنَّ ابَن  ال ُيعلُم ما ُق�صِ
ُتهم يف ذلَك  ا ُمقنًعا على َمْن يّدِعي ح�رَص هذا الباِب واّطراِد قيا�ِصِه، اإذ ُحجَّ �ْصرَتِيِّ قْد ردَّ ردًّ التُّ

اأنَّ عاماِت املوؤنرِّث ثاٌث )36( : 
الهاُء يف قائمٍة، وراكبٍة.  Ú 

واالألُف املمدودُة يف حمراَء، وُخْنَف�صاَء.  Ú 

واالألُف املق�صورُة يف مثِل ُحْبلى، و�َصْكَرى.  Ú 

ن�ّصابٍة،  رجٍل  نحِو  يف  موجودٌة  فالهاُء  بعيِنها؛  املذّكِر  يف  موجودٌة  العالماُت  وهذه 
ُه ال يح�صيِه )37( .  وعاّلمٍة، وراويٍة، وهي اأمثلٌة كثريٌة، حّتى اأنَّ الفّراَء قال: اإنَّ

َد  واأّما االألُف املمدودُة فنحُو رجٍل َبَراكاء؛ لل�ّصديِد القتاِل، ورجٌل ذي َبْزالء؛ اإذا كاَن جيَّ
ّيِء  لل�صَّ وِزَبْعَرى  ُخْنَثى،  االألُف املق�صورُة فنحُو رجٍل  واأّما  الُثالثاِء واالأربعاء.  ، ويوُم  اأيِّ الرَّ
اإىل  ّي  �ْصرَتِ التُّ ابُن  ي�صُل  ذكَرَها؛  التي  االأ�صباُب  ولهذه  و�َصْكرى.  وَجْرَحى  رْثى،  وُكمَّ اخُلُلِق، 
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اإْذ كانا غرَي  ِر؛  املوؤّنَث مَن املذكَّ اال�صتغاُل بطلِب عالمٍة متيُِّز  لي�َص يجُب   « اإْذ  داّلٍة،  اإملاَحٍة 
، واإمّنا ُيعمُل فيهما على الّرواَيِة، وُيرَجُع فيما َيجِرَياِن عليِه اإىل احِلكاَيِة« )38( .  منقا�َصنْيِ

وظاهرُة الترّذكِر والترّاأنيِث يف االأ�صماِء تكوُن على �رضبِن )39( : 
الّتذكرَي والّتانيَث بالّطبِع وهو مَن احليواِن واالإن�صاِن، وَيعرُف �صخ�ٌص  ا�صتحقَّ  ما  ♦ 
الباِب بنَي  العربّيَة ف�صَلْت مّما هو حتَت هذا  الّلغَة  اأنَّ  االأنثى باملعاَيَنِة، ومعلوٌم  الّذكَر من 

املذّكِر واملوؤّنِث مبخالفِة االأ�صماِء، فقالوا: رجٌل/ امراأٌة، وبعرٌي/ ناقٌة. 
تذكرٍي  اأع�صاِء  وجوِد  لعَدِم  اال�صطالِح،  اأو  بالو�صِع  والّتاأنيَث  الّتذكرَي  ا�صتحقَّ  ما  ♦ 

وتاأنيٍث به؛ كاجلماداِت واملعاين. 
ِث با  العربيرِّة و�صَع قواعَد قيا�صيٍة الأجِل متييِز املوؤنَّ وقْد حاوَل بع�ُس علماِء 

، فقالوا )40( :  عاَمٍة؛ وهو ما ُيعرُف بالترّاأنيِث املجازيِّ
واالأذَن  العنَي  ثالثًة؛  اإال  مذّكٌر  فهَو  فيه  هاَء  ال  ا�صٍم  من  االإن�صاِن  راأ�ِص  يف  ما  كلُّ  Ú 
الّتذكرُي  ارِب، ويجوُز  ْدِغ، وال�صَّ ، فهَي موؤّنثٌة و�صائرُه مذّكٌر؛ نحُو اخلدِّ، والّراأ�ِص، وال�صُّ وال�ّصنَّ

بٌة يف العُنِق، واللِّيِت؛ �صفحُة العُنِق.  والّتاأنيُث يف الّل�صاِن، والقَفا، والُعُنِق، والِعْلَباِء؛ َع�صَ
كُل ما يف باطِن ج�صِد االإن�صاِن من ا�صٍم ال هاَء فيِه فهَو مذّكٌر؛ نحُو الَقلِب، والُفوؤاِد،  Ú 
ْدُي، والَبْطُن،  دُر، والثَّ ِر؛ ال�صَّ ها موؤّنثٌة. وما يف االإن�صاِن من املذكَّ حاِل، وامِلَعى، اإال الَكبَد فاإنَّ والطِّ
ُع�ُص، والُفروُج، وجميُع اأ�صماِء  ، والُع�صْ ْنُد، واحَل�صى، واخَل�رْصُ لُب، وامَلْرِفُق، والزَّ هُر، وال�صُّ والظَّ

الفرِج من الّذكِر واالأنثى مذّكٌر. 
، واليُد، وال�ّصماُل،  ُد، والّذراُع، والكفُّ وما يف بدِن االإن�صاِن من املوؤّنِث: الَكتُف، والَع�صُ
واليمنُي، والَوِرُك، والَفِخُذ، وال�ّصاُق، والَعِقُب، والرِّجُل، والقدُم. واالأ�صابُع كلُّها موؤّنثٌة اإال عنَد 

بني اأ�َصٍد. 

َسَنُن العربيَِّة يف اإلبانِة عن نوِع اجلنِس: 
تاأخُذ  ال  العربّيِة  يف  الّتاأنيِث  فكيفّيُة  ُمتباينٌة،  متنّوعٌة  الّتاأنيِث  يف  العربّيِة  اأ�صاليُب 
تلحُق  التي  ِة  ال�رّصفيَّ املورفيماِت  اأو  الّتاأنيِث،  قيا�صّيٌة بعالمات  فمنها طرٌق  حُمّددا،  �صكاًل 
االأ�صماَء، واالأدواَت، واالأفعاَل. ومنها غرُي َمقي�صٍة؛ وهي ما خَلْت مَن العالماِت. ومُيكُن اإجماُل 

االأ�صاليِب امل�صتخدمِة يف االإبانِة عن اجلن�ِس يف العربيرِّة يف االآتي: 
بع�ُص كلِم العربّيِة ُتقابلها كلماٌت اأخرى للجن�ِص االآخِر دوَن اإ�صافِة زائدٍة متييزّيٍة  Ú 

بينُهَما؛ نحُو اأ�صد/ لبوؤة، جمل/ ناقة، خروف/ نعجة، حمار/ اأتان. 
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اإذ »االأ�صُل يف االأ�صماِء  الّتاأنيث هو االأ�صُل يف نظاِم العربّيِة،  وكاأنَّ هذا االأ�صلوَب يف 
ِة باملوؤّنِث اأْن ال يدخُلها الهاُء« )41( ؛ »لكنَّهم خافوا اأْن تكرَث عليهم االألفاُظ، ويطوَل  املخت�صّ

عليهم االأمُر، فاخت�رصوا ذلَك باأْن اأتوا بعالمٍة، فَرقوا بها بنَي املذّكِر واملوؤّنِث« )42( . 
املورفيماِت  من  جمموعٍة  طريِق  عن  الّتاأنيُث  فيها  يتحّقُق  العربّيِة  كلِم  بع�ُص  Ú 
الّتمييزّيِة، اإذ مّلا كاَن التَّذكرُي اأ�صاًل ا�صتغنى عن عالمٍة بخالِف الّتاأنيِث؛ فاإّنُه فرٌع فافتقَر 

اإىل عالمٍة )43( ، وميكُن اإجماُلها يف االآتي: 

أّواًل- التّاء: 

الإزالِة  واملوؤّنِث  املذّكِر  بنَي  للفرِق  الّتاأنيِث  تلحَقُه عالمُة  اأْن  ّنٍث  موؤ االأ�صُل يف كلِّ 
فاإنَّ  ذلَك،  ونحو  و�صم�ٍص،  كهنٍد،  للتاأنيِث؛  عالمٌة  ِبنيتِه  يف  يوجُد  ال  ما  واأّما  اال�صرتاِك، 
باخت�صا�ِص  العالمِة  عن  لال�صتغناِء  الّلفِظ  مَن  ُحِذَفْت  ا  واإمّنَ ُمراَدٌة،  مقّدرٌة  فيِه  الّتاَء 
فاِت؛  ال�صّ يف  ِر  املذكَّ من  ِث  املوؤنَّ لتمييِز  بها  ُيجاَء  اأْن  واالأكرُث   .  )44( ّنِث  باملوؤ اال�صِم 
دائًما  التاأنيِث  على  داّلٍة  غرُي  التاأنيِث  تاِء  وال�صقُة  خمٍة،  و�صَ خٍم  و�صَ وم�صلمٍة،  كُم�صلٍم 

اأخرى:  اإىل معاٍن دالليرٍّة  اإْذ تخرُج 
للجن�ِص،  . فتْمٌر جمٌع  Ú  )45( َبَقَرة وَبَقر  َرة،  مَتْ ر  مَتْ الّتفريُق بنَي اجلن�ِص والواحِد: نحو 

رٌة ُمفرٌد، ُجِمَع جن�ُصُه باإ�صافِة ال�صقِة الّتاِء اإليها.  ومَتْ
و�صيٍخ  ومراأٍة،  وِمرٍء  وامراأٍة،  امرٍئ  كنحِو  اجلن�ِص؛  يف  ِث  واملوؤنَّ ِر  املذكَّ بنَي  للفرِق  Ú 

و�صيخٍة، وقالوا: غالٌم وغالمٌة، وَرُجٌل وَرُجلٌة )46( . 
ون�ّصابٌة،  عاّلمٌة،  رجٌل  ميدحوَنُه:  مَلْن  قالوا  فقْد   : مِّ والذَّ املدِح  �صفِة  يف  املبالغُة  Ú 
وراويٌة، فُيقال رجٌل راويُة ال�ّصعر، وبعرٌي راويٌة، وَبْغٌل راويٌة، اأْي ُيكرَثُ اال�صتقاُء عليه، وقالوا 

يف الّذّم: رجٌل 
حّلاَنٌة وِهْلباجٌة، اأْي الّثقيُل من الّنا�ِص االأحمِق )47( . 

موؤّنثٌة من جهِة  الّناقَة  اأنَّ  وذلَك  ونعجٍة،  ناقٍة،  كنحِو  قليٌل؛  الّتاأنيِث: وهو  لتاأكيِد  Ú 
ها يف مقابلِة جمٍل، وكذلَك نعجٌة يف مقابلِة َكْب�ٍص، فلْم يكْن حُمتاًجا اإىل عالمِة  املعنى؛ الأنَّ

تاأنيٍث؛ ف�صاَر دخوُلها على �صبيِل الّتاأكيِد؛ الأّنه كاَن حا�صاًل قبَل دخوِلِه )48( . 
ُث فعُله؛ كنحو  لتاأكيِد تاأنيِث اجلمِع: الأنَّ الّتك�صرَي ُيحدُث يف اال�صِم تاأنيًثا؛ ولذلَك ُيوؤنَّ Ú 
يف   الّل�صِق  واجُب  يكوُن  وقْد  جائٌز،  َل�صٌق  وهو   .  )49( وُعمومٍة  قورٍة،  و�صُ وِذكارٍة،  ِحجارٍة، 

»اأفِعلة« كـ »اأْغِربة« و »ِفْعَلة« كـ »ِفْلَحة« )50( . 
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واالأ�صُل  وامَل�صاِمَعِة،  واالأ�صاِعَثِة،  املهالبِة،  كنحو  الّن�صِب:  ياِء  معنى  يف  االإتياُن  Ú 
ا منها، فاأفادْت الّن�صَب  . فلّما مل ياأتوا بياِء الّن�صِب اأتوا بالّتاِء عو�صً ، وَم�ْصَمعيٌّ ، واأ�ْصَعثيٌّ ُمَهلَّبيٌّ

كما كانْت ّتفيُدُه الياُء يف ُمهلبيٍّ ونحِوِه )51( . 
، وَمواِزجٌة جمُع  الّداللُة على الّتعريِب: كنحو َجواربٍة، وَمواِزجٍة؛ الأنَّ اجَلْوَرَب اأعجميٌّ Ú 

َموَزج، وهو كاجَلْوَرِب. وهو ُمعّرٌب. واأ�صُلُه بالفار�صّيِة ُموَزْة )52( . 
اإحلاُقها للعو�ِص يف اجلمِع عن ياٍء حمذوفٍة: فال ُبدَّ منها اأو مَن الياِء يف الذي على  Ú 
زنِة »َمفاعيل«؛ كنحِو الَفَراِزَنة )53( ، واجَلَحاِجَحِة )54( يف جمِع َفرزان، وَجْحَجاح، وقيا�صه 

َفَراِزيُن وَجَحاجيُح، فلّما حذفوا الياَء ولي�صْت مّما ُيحَذُف عّو�صوا الّتاَء منها )55( . 
ة، نريد:  ا عن ياِء االإ�صافِة وذلَك يف: اأب، واأم، فنقول: يا اأَبة، ويا اأمَّ دخوُلها عو�صً Ú 

يا اأبي، 
ويا اأّمي )56( . 

 . Ú  )57( الّتكثري: نحو غرفٍة، وِعمامٍة، واإداوٍة، وِنهايٍة، فالهاُء ها هنا داخلٌة للّتكثري
اإفادُة الّتذكرِي: ومّما يدلُّ على اأنَّ ال�صقَة الّتاِء ال تفيُد التاأنيَث ب�صكٍل مطلٍق اإفادُتها  Ú 
ٍة، ُيقاُل: عندي ثالثُة رجاٍل،  الّتذكرَي يف االأعداِد، فتلت�صُق بالعدِد املذّكِر من ثالثٍة اإىل ع�رَصَ
ِة، ُيقال: عندي ثالُث ِن�ْصوٍة،  واأربعُة ِغلماٍن، وال تلت�صُق بالعدِد املوؤّنِث من الّثالثِة اإىل الع�رَصَ
واأربُع َجَواٍر )58( . فاالأعداُد »تاأنيُثها بالعك�ِص من تاأنيِث جميِع االأ�صياِء، فالّتاُء فيها عالمٌة 

للّتذكرِي، و�صقوُطها للّتاأنيِث« )59( . 
وقْد تلحُق ال�صقُة الّتاِء الفعَل املا�صي؛ يف نحِو قاَمْت هنٌد، الإفادِة تاأنيِث الفاعِل، وقد 
يكوُن اإل�صاُقها واجًبا يف موا�صَع، وجائًزا يف اأخرى، ومذهُب ابُن االأْنَباِريِّ اإثباُتها، وقباُحة 
َقْتَها، كاَن االختياُر اإثباَت الّتاِء، وكاَن حذُفها  حذِفها. يقوُل: » واعلْم اأنَّ اأفعاَل املوؤّنِث اإذا ال�صَ

قبيًحا، كقوِلَك: قامْت هنٌد وفاطمُة« )60( . 
توؤّدي  بل  الّتاأنيِث،  يف  اأ�صالٍة  ذاَت  نعدُّها  ال  نا  اأنَّ التاأنيِث  تاِء  يف  القوِل  وُم�صت�صفى 
معايَن داللّيٍة متباينًة؛ نحو الّتذكرِي، والّن�صبِة، واالإفراِد، والُعجمِة، والّتعوي�ِص، وغرِي ذلَك من 

املعاين املختلفِة، وهو ما ُيخرُجها عن اأ�صالِة التاأنيِث. 
العالمِة  اإحلاُق  اإليه  اأُ�ْصِنَد  فيما  اّت�صَع  لذلَك  ؛  بحقيقيٍّ فلي�َص  بالّتاِء  اجلمِع  تاأنيُث  اأّما 
ُيك�ِصُب  اأنَّ اجلمَع  ذلَك  وَفَعَلْت، وقْد عّللوا  واالأّياُم،  الّرجاُل وامل�صلماُت  َفَعَل  وترُكها. فنقوُل: 
؛ الأّنُه تاأنيُث اال�صِم  اال�صَم تاأنيًثا؛ الأّنه ي�صرُي يف معنى اجلماعِة، وهذا الّتاأنيُث لي�َص بحقيقيٍّ
فعِلِه  يف  جاَز  فعٌل  اإليه  اأ�صِنَد  فاإذا  ونحِوهما،  والنَّعِل  الّداِر  مبنزلِة  وهو  املعنى،  تاأنيُث  ال 
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اعتباٌر  وال  اجلمِع،  اإرادِة  على  والّتذكرُي  اجلماعِة،  اإرادِة  على  فالتاأنيُث  والّتاأنيُث،  الّتذكرُي 
اأو تاأنيِثِه )61( . فعنَد االإتياِن باجلمِع ال�ّصامِل املوؤّنِث مْن بع�ِص كلِم العربّيِة  بتذكرِي واحِدِه، 

املذّكرِة، ُيف�صي بنا االأمرُ اأْن نكوَن اأماَم جن�صِن متباينِن: 
وحمزة،  وحمّمد،  وامتحان،  واختبار،  ا�صطبل،  نحِو  يف  ُر:  املذكَّ املفرُد  اأحِدهما  Ú 

وعبيدة... 
الّثاين اجلمُع املوؤّنُث ال�ّصامُل منها: ا�صطبالٌت، واختباراٌت، وامتحاناٌت، وحمّمداٌت،  Ú 

وحمزاٌت، وعبيداٌت. 
الّلفِظ  على  حملوُه  الأّنهم  فهو  اجلموِع  هذه  مثِل  مَع  وتاأنيِثه  الفعِل  تذكرَي  اأجاَز  فمن 
مّرًة وعلى املعنى مّرًة فقالوا: جاَء )جمع( الهنداُت، وجاَءْت )جماعة( الهنداُت. فـ )جمع/ 

جماعة( هو املعنى. 
اأنَّ العرَب تنّبهوا اإىل ما َيظهُر من تبايٍن يف اجلن�ِص حنَي اجلمِع يف نحِو ما  واأح�صُب 
َم؛ فقْد اأجاَز الفّراُء الّتذكرَي والّتاأنيَث اإْن كانْت يف واحِدِه الهاُء ف�صقطْت )62( . واختياُر كثرٍي  تقدَّ
ْ عْن ِبنيِة واحِدِه؛ نحو هذه �ِصْدَرٌة، وهذا �ِصْدٌر باإ�صكاِن الّداِل  مَن الّنحوّينَي اأنَّ كلَّ جمٍع مْل يغريَّ

فيهما جميًعا، فاإْن ُقلت ثالَث �ِصَدٍر بفتِح الّداِل اأّنْثَت )63( . 
وتلّم�ُص مّما ورَد مْن اآراٍء لعلماِء العربّيِة يف اأمِر عالمِة الّتاِء يو�صُل اإىل وجوِد اختالفاٍت 
ا، فقد ذهَب �صيبويِه اإىل اأّن الّتاَء يف الكلماِت؛ نحو اأخٍت، وبنٍت، وثنتنِي، وكلتا، وملكوٍت،  اأي�صً
وعنكبوٍت، حلقْت هذِه الكلماُت للّتاأنيِث )64( . واأّما الفّراُء فريى اأنَّ تاَء بنٍت، واأخٍت، بداًل من 
الِم الفعِل. اأِي الواُو. وهَي ت�صبُه الّتاَء املربوطَة املعّو�صَة يف نحِو �صنٍة، ورَئٍة، وفئٍة؛ ولكّنها 
هم هَي اأ�صلّيٌة تثبُت يف الو�صِل والوقِف، ولي�صْت للّتانيِث؛ الأنَّ  ا )65( . وقاَل بع�صُ لي�صْت عو�صً

تاَء الّتاأنيِث يكوُن ما قبَلها مفتوًحا )66( . 
»الَت«،             نحِو  يف  احلرِف؛  على  تاأنيٍث  مورفيَم  باعتباِرها  الّتاَء  تدخَل  اأْن  ومُيكُن 
. وقاَل بع�ُص  الّنفِي )68(  للمبالغِة يف  الّتاَء يف »الَت«  اإنَّ  َت« )67( . وقيَل  »ُربَّ و  »ُثّمَت«،  و 

البغدادينَي زائدٌة )69( . 
نحُو  ِة؛  العربيَّ املعاِجِم  ن�صو�ِص  بع�ِص  يف  نراُه  ما  اأنَّ  الّتواِب  عبُد  رم�صاُن  ويرى 
تاِء  ِر  تطوُّ لظاهرِة  ا،  لغويًّ ركاًما  يكوَن  اأن  ي�صحُّ  ال  »خنف�صاء«،  و  »خنف�صا«  و  »خنف�صة« 
اأنيِث املق�صوَرِة  الّتاأنيِث اإىل االألِف املق�صورِة، وهَو بدايٌة ملرحلٍة جديدٍة من اندثاِر األِف التَّ
كثرٍي  يف  حَدَث  ما  مبثِل  انتَهْت  التي  املرحلُة  تلَك  وهَي  حملَُّهما،  اِء  التَّ وحلوُل  واملمدوَدِة، 
ُر �صاَر يف هذِه الكلمِة  . فالتطوُّ ِة املعا�رَصِة، مْن �صياِع هاتنْيِ العالمتنْيِ مَن اللَّهَجاِت العربيَّ
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قدمًيا على النَّحِو االآتي: خنف�صاء خنف�صا خنف�صة، كما حدَث بعَد ذلَك يف مثِل: �صحراء �صحرا 
�صحرة.. وغرِي ذلَك )70( . 

اِب اأنَّ اأمثلَتُه )»خنف�صة« و »خنف�صا« و »خنف�صاء( ماأخوذٌة مَن القامو�ِص  وَّ وذكَر عبُد التَّ
يذكران  جندهما  ال  اأي�صا  العرِب  ول�صاِن  املحيِط  القامو�ِص  اإىل  بالعودَة  ه  اأنَّ غرَي  املحيِط؛ 
وُخْنَف�صاء  ُخْنَف�َصة  »واالأنثى  منظور:  ابن  قال  عامّي؛  ا�صتعمال  ولعّله  ؛  )خنف�صا(  ا�صتعمال 

وُخْنَف�صاءة« )71( . 
ويف ا�صتعماالِت اأ�صماِء االإ�صارِة يف العربّيِة جنُد اأنَّ االإبانَة عن معنى التانيِث ُتف�صي 

اإىل مالزمِة الّتاِء لبع�ِص هذه االأ�صماِء، وميكُن تو�صيُح ذلَك مْن االآتي: 
الدِّاللةا�صُم االإ�صارِة

مفرٌد موؤّنثتيَك/ تلَك
مفرٌد مذّكرذاَك/ ذلَك

مثّنى موؤّنثتاِنَك
مثّنى مذّكرذاِنَك

مثّنى موؤّنثهاتاِن
مثّنى مذّكرهذاِن

ِر؛ نحو:  ويف االأ�صماِء املو�صولِة، جنُد ما ي�صبُه مالزمَة التاِء للموؤّنِث، وامتناَعها مَع املذكَّ

الدِّاللةاال�صُم املو�صوُل

مفرد موؤّنثاّلتي
مفرد مذّكراّلذي

مثّنى موؤّنثالّلتان
مثّنى مذّكرالّلذان

جمع املوؤّنثالالتي/ الّلواتي
جمع املذّكراّلذين

ويف االأمثلِة املتقّدمِة ملَمٌح بنّيٌ من ُطُرِق االإباَنِة يف مقولِة اجلن�ِص يف نظاِمها، وكاأنَّ 
ِر، وحماولَة اإل�صاِقها  العربّيَة يف نظاِمها حتاوُل اإبعاَد ما يكوُن مْن عالماِت التاأنيِث عِن املذكَّ

ُ عنه، لكنَّ هذه القاعدَة لي�صْت قاعدًة حُمّددًة يف جميِع نوامي�ِصَها.  مبا تعربِّ
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ويظهُر اأنَّ تاَء الّتاأنيِث املربوطِة اأكرُث عالماِت الّتاأنيِث ا�صتخداًما يف العربّيِة؛ لذلَك ُو�ِصَم 
ما حلقْت به مَن االأعالِم موؤّّنًثا، واإْن كاَن الذي حلقْت به مذّكًرا معًنى فهَو يو�صُف باملوؤّنِث 
؛ نحو ُعبيدَة، وَطْلحَة، و »كثرٌي مَن الكوفّينَي يجّوُز: قالْت طلحُة ونحُوُه، مراعاًة لّلفِظ«)72(  الّلفظيِّ
غرَيٍة، وعالَمٍة، وَرَقَبٍة. غري اأنَّ الكلَم  . وهذِه الّتاُء يكوُن ما قبَلها حمّرًكا بالفتِح دائًما؛ كنحِو �صَ

املكّونَة مْن مقطٍع واحٍد عنَد الوقِف يكوُن ما قبَلها �صاكًنا؛ كنحِو اأْخٍت، وِبْنٍت. 
ا يف الفعِل امل�صارِع؛ نحو َتْدر�ُص فاطمُة، ومعنى  وقْد تكوُن تاَء الّتاأنيِث مَن ال�ّصوابِق اأي�صً
»َدَر�َصْت«،  ت�صرُي  »َدَر�َص«  فـ  جْذِرِه،  بعَد  الّتاأنيِث  تاِء  دخوَل  ُل  يتقبَّ املا�صي  الفعَل  اأنَّ  ذلَك 

والفعُل امل�صارُع عنَد اإ�صناِدِه للموؤّنِث الغائِب، ُي�صبُق بتاِء تاأنيِث داّلٍة على ما اأ�صِنَد اإليه. 
ويف نظاِم العربّيِة قواعُد مثبتٌة حتدُِّد �ُصَبَل املطابقِة بنَي اأجزاِء الرّتاكيِب يف الّتذكرِي 
والّتاأنيِث؛ كنحِو املطابقِة بنَي الفعِل والفاعِل، اأو املبتداأِ واخلرِب، اأو الّنعِت واملنعوِت... )73( . 

اأو املوؤّنِث با�صتخداِم  اأْن نتحايَل على املذّكِر  العربّيِة  ا�صتعماالِت  وميرُّ بنا يف بع�ِص 
قُر مذّكٌر، واأنثاُه �صقرٌة )74( . ولكْن نقوُل يف  اأو مورفيٍم حُمّدٍد للجن�ِص، فال�صّ كلمٍة حُمّددٍة، 
َرادوا  اأَ َواإِذا  يوُن�َص  َعن  عمر:  اأَُبو  »َقاَل   .  )75( اأنثى  والُعَقاُب  قِر،  ال�صّ اأنثى  اال�صتعماِل؛  بع�ِص 
ة َذَكٌر« )76( ونقوُل ذكُر العقاِب، واأنثى  ر َقاُلوا َهَذا �صاٌة َذَكر َوَهَذا َحمامٌة َذّكٌر َوَهَذا َبطَّ املَذكَّ

االأرنِب. 

ثانًيا- ألُف التّانيِث: 

وهي على �رضبِن؛ مق�صورٍة ومدودٍة
ْغرى، و�َصْكَرى، وِذْكَرى، وقْد حدَّها ابُن يعي�َص  فاأّما املق�صورُة فنحو ُحْبلى، ُكرْبى، و�صُ
الو�صِل  األٌف واحدٌة �صاكنٌة يف  اإمّنا هي   ، فُتَمدَّ اأخرى  األٌف  لي�َص مَعَها  بقوِلِه: »تكوُن مفردًة 
ْت عِن االإعراِب  َها َق�رُصَ والوقِف فال يدخلٌها �صيٌء مَن االإعراِب، ال رفٌع، وال ن�صٌب، وال جرٌّ. كاأنَّ

كلِِّه، مَن الق�رِص وهَو احَلْب�ُص« )77( . وقالوا: اإنَّ األَف الّتاأنيِث املق�صورِة اأ�صٌل للممدودِة )78( . 
وُتزاُد االألُف اآخًرا على ثاثِة اأ�رضب: (97( 

اأحُدها للّتاأنيِث؛ كنحِو دنيا، وُحْبلى.  Ú 

، وِمْعزًى، فمْن نّوَن فاألُفه األُف اإحلاٍق، ومْن  Ú  )80( الّثاين اأْن تكوَن ُملحقًة؛ كنحِو اأرطًى
ْن للّتاأنيِث.  مْل ينوِّ

كنحو  الكلمِة؛  حروِف  لتكثرِي  بْل  اإحلاٍق،  وال  تاأنيٍث  لغرِي  تكوَن  اأْن  الّثالُث  Ú 

القبعرثى)81(. 
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ا االألُف املمدودُة، فتجيُء على �رضبِن: )82(  واأمرّ
االأّوُل: ما يكوُن �صفًة للموؤّنِث، وملذّكرِهِ لفظٌة على غرِي بناِئِه، ويجيُء على َفْعالَء؛  Ú 

كنحو حمراَء، و�صفراَء، وعوراَء، ومذّكُرها على اأْفَعَل. 
الّثاين: ما يجيُء ا�صًما ولي�َص له مذّكٌر اُ�ْصُتقَّ له من لفِظِه، وهو يجيُء ا�صًما؛ للواحِد،  Ú 

واجلمُع. فالواحُد؛ كنحو �صحراَء، وَطْرفاَء. وللجمِع؛ كنحو احُلكماِء، واالأ�صدقاِء. 

ثالًثا- الكسرُة: )83( وقْد تكوُن قصريًة أو طويلًة: 

مائِر؛ نحو »ذي« و »هذي«.  تاأتي ك�رصٌة طويلٌة يف بع�ِص ال�صّ Ú 

للمذّكِر،  »اأنَت«  و  ِث،  للموؤنَّ »اأنِت«  نحو  مائِر؛  ال�صّ بع�ِص  يف  ق�صريٌة  ك�رصٌة  تاأتي  Ú 
الياِء،  من  الك�رصَة  الأنَّ  بالك�رِص؛  املوؤّنَث  وا  خ�صّ وقْد   « للموؤّنِث.  واأكَرَمِك«  للمذّكِر،  واأكَرَمَك« 

والياُء مّما 
توؤّنُث بها« )84( . 

تاأتي الك�رصُة الق�صريُة يف بع�ِص اأعالِم الّن�صاِء؛ نحو »َرَقا�ص ِ«، و »َحذام ِ«، و »َقَطام«،  Ú 
»وقْد اخترَي له الك�رُص؛ الأّنه كاَن معدواًل عّما فيه عالمُة تاأنيٍث، فُعِدَل اإىل ما فيِه تلَك العالمة؛ 
الأنَّ الك�رَص من عالماِت الّتاأنيِث« )85( . وهي اأعالٌم موؤّنثٌة معدولٌة عْن »راق�صَة«، و »حاذمَة«، 

و »قاطمَة«. 
تاأتي الك�رصُة الق�صريُة يف الفعِل املا�صي فتكوُن عالمَة تاأنيٍث؛ نحو َدَر�ْصِت.  Ú 

ِل�صنَي« و«اْجِل�صي«.  تاأتي الك�رصُة الّطويلُة يف الفعِل امل�صارِع وفعِل االأمِر؛ نحو »جَتْ Ú 

والياُء هي من الّلوا�صِق التي حُتّدُد ال�ّصخ�َص، والّنوَع، والعدُد عنَد الت�صاِقها بفعِل االأمِر. 
وهي تدلُّ على الّتاأنيِث، واملخاطبُة، واالإفراُد؛ يف نحِو اكتبي، واذهبي. 

وقْد تلت�صُق الياُء بالّنوِن للّداللِة على الّتاأنيِث، وتفَتُح الّنوُن؛ الأنَّ الّزيادَة التي قبَلها 
مبنزِلِة الّزيادِة التي يف اجلمِع؛ كنحو قوِلَك: اأنِت تفعلنَي، ومل َتْفَعلي، ولْن َتْفَعلي )86( . وقد 
ذهَب االأخف�ُص اإىل اأنَّ الياَء يف تفعلنَي عالمُة تاأنيٍث وهَي لي�صْت �صمرًيا، ومّما يوؤّكُد ذلَك عنَدُه 

ْبِت، يف خطاِب املوؤّنِث )87( .  َ اأّنّ الّتاأنيَث قْد جاَء بالك�رصِة وهي جُمان�صٌة للّتاِء يف نحِو �رصَ

رابًعا- الّنوُن الّدالُة على الّنسوِة: 

مائِر جنُد  «، واالأُمر »اْكُتنْب«. ويف ال�صّ «، وامل�صارُع »يكتنْبَ تلحُق املا�صي كنحو »َكَتنْبَ
و   ،» »اأننتَّ نحِو  الّتاأنيِث؛ يف  باإ�صافِة مورفيٍم جلمِع  يكوُن  االإناِث  بنَي جماعِة  الّتفريَق  اأنَّ 

 . )88( » «؛ نحو »اأكَرَمُكنَّ «، و »ُكنَّ « يف مثل »كتْبنُتَّ «، و »ُتنَّ «، و »اإياهنَّ «، و »اإياكنَّ »ُهنَّ



389

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )2( - شباط 

وقْد بذَل علماُء العربّيِة الو�صَع كلَُّه يف و�صِع قواعَد ينقا�ُص عليها هذا الباُب، واإْن كاَن 
�َص لكتِب الرّتاِث مّما تناولْت هذا  ِهم باأّنُه مّما ال ينح�رُص وغرُي مّطرٍد؛ ولكنَّ املتلمِّ راأُي بع�صِ
ًة ُيف�صي به اإىل ُحكٍم قويٍّ ال ُيدافُع، باأنَّ قواعَد هذا الباِب  الباَب وكُتِب املذّكِر واملوؤّنِث خا�صّ

مّما تتفّلُت وي�صعُب ح�رُصها واّطراُدها. 
اجلموِع  من  املتخلرّقَة  االإ�صكاليرّاِت  يخ�سُّ  فيما  بها  قالوا  التي  االأحكاِم  ومن 

ُماولَن تو�صيَفها وح�رضَ هذا الباِب: 
كلُّ جمٍع لغرِي النا�ِص، مذّكًرا كاَن واحدُه اأو موؤّنًثا؛ كاالإبِل جمُع جمٍل، واالأرُجِل جمُع  Ú 

ِرجٍل، والبغاِل جمُع َبْغٍل، والّظباِء جمُع ظْبٍي، فهو موؤّنٌث )89( . 
راٍت، وُدَرْيهماٍت،  كلُّ جمٍع يف اآخرِه تاٌء، فهو موؤّنٌث؛ كنحو َحَماماٍت، وَجراداٍت، ومَتَ Ú 

وُدَنْينرياٍت )90( . 
واأرى اأْن يكوَن جواُز الّتذكرِي والّتاأنيِث يف اجلمِع املنتهي بالّتاِء اإذا كاَن مفردُه مذّكًرا، 
الّتفكرَي املنطقيَّ يرّجُح ذلَك؛ فدرْيهماٌت هي جمُع ِدرهٍم قبَل ت�صغرِيِه، وكذلَك  اأنَّ  واأح�صُب 

ا.  ُدنينريات؛ فمفرُدها قبَل الّت�صغرِي ديناٌر، وهو مذّكٌر اأي�صً
ويذكُر �صبحي ال�صالُح اأّنُه معجٌب براأِي فن�صنك )Wwnsinck( يف كتاِبِه »بع�ُص ظواهِر 
ةِ« )snme aspects gender in Semitic languages( عندَما  اميَّ اجلن�ِص يف الُّلغاِت ال�صَّ
على  ًة  حقيقيَّ اأماراٍت  واملق�صورِة  املمدوِة  واالألِف  كالتاِء  التاأنيَث؛  عالماُت  تكوَن  اأن  نفى 
َها لي�َصْت اأكرَث مْن عالماٍت للمبالَغِة تفيُد التكثرَي؛ نحُو عاّلمة وفّهامة يف  اأنيِث؛ ويرى اأنَّ التَّ
و�صِف مذّكٍر، وقتلى وجرحى و�صهداء وعلماء، يف و�صِف بع�ِص اجلموِع؛ وال ي�صتبعُد �صبحي 
رغَم  التاأنيَث  تفيُد  مْن �صيٍغ  الف�صحى  ُة  العربيَّ ت�صيُغُه  قورَن مبا  ما  اإذا  اأَي  الرَّ الُح هذا  ال�صّ
والثاكِل،  والطالِق،  والعاقِر،  واملر�صِع،  احلامِل،  املراأِة  نحو  عليِه؛  ٍة  دالَّ اأمارٍة  كلَّ  فقداِنها 

والعان�ِص، والعاكِب والناهِد )91( 
ويجُد الباحُث يف العربّيِة اإ�صكالّيًة اأخرى تتبُع مقولَة اجلن�ِص؛ ذلَك اأنَّ بع�َص الكلَم يكوُن 

الأ�صياَء موؤّنثٍة وال تذّكُر، اأو مذّكرٍة وال توؤّنُث، ون�صّمي بها موؤّنًثا حيًنا، ومذّكًرا حيًنا اآخر. 
فال�ّصاعُد هو مذّكٌر وال يوؤّنُث )92( ، ومعناُه الّذراُع وهَي موؤّنثٌة )93( . والبئُرموؤّنثٌة )94( 
اأْن يكوَن  اإىل  اأ�صماِء البئِر مذّكٌر )95( ، وقد يذّكر ويوؤّنث )96( ويف�صي هذا  ، والقليُب ا�صٌم من 
، فكيَف  غرِي منطقيٍّ اأمرٍ  اأماَم  اأّننا  اأحُدهما مذّكٌر واالآخُر موؤّنٌث، ومعنى هذا  ا�صمان؛  عنَدنا 
يكوُن عنَدنا ا�صمان؛ اأحُدهما مذّكٌر واالآخُر موؤّنٌث، وهما داالن ملدلوٍل واحٍد، وقَع بنَي املذّكِر 

واملوؤّنِث. 
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تاأنيُث جمِع الكرثِة بالّتاِء والقليُل بالّنوِن، وقد فعلِت العرُب ذلَك ا�صتح�صاًنا للفرِق  Ú 
ْت )97( .  َن، واجلذوُع انك�رَصَ بنَي القليِل والكثرِي؛ نحو قوِلهم: االأجذاُع انك�رَصْ

عدُم دخوِل مورفيماِت الّتاأنيِث يف بع�ِص الكلِم؛ كنحو طالٍق، وحائ�ٍص، وطامٍث.  Ú 

االأ�صماَء  هذه  اأنَّ  ذلَك  والبيولوجّيِة؛  االجتماعّيِة  الّطبيعِة  ان�صجاُم  الأّنه  اإاّل  ذلَك  وما 
ا، ولي�َص ثّمَة خ�صيٌة من الّلب�ِص اإْن مْل تقرتْن بعالمٍة  ْت بها املراأُة بيولوجيًّ فات( اخت�صّ )ال�صّ

؛ اإْذ ال مذّكُر لها.  �صكلّيٍة للّتاأنيِث؛ فاإنَّ املعنى والُعرَف االجتماعّي َاأَدلُّ
ي�صتوي املذّكُر واملوؤّنُث يف بع�ِص الكلِم:  Ú 

وامراأٌة  و�صكوٌر،  �صبوٌر  رجٌل  فيقاُل:  مفعوٍل،  مبعنى  وَفعيٌل  وِمْفعيٌل،  وِمْفعاُلٌ  فعوٌل، 
�صبوٌر و�صكوٌر، وامراأٌة ِمعطاٌر ومئناٌث، ومنطيٌق، وجريٌح، وقتيٌل، واإذا مْل يريدوا املو�صوَف 
اأثبتوا الهاَء )98( . وقْد تدخُل الهاَء على بع�ِص الكلِم على �صيغِة«ِمْفعاٍل«على غرِي قيا�ٍص؛ نحو 

ذامة«، و »ِمطرابة«، و »ِمْعزابة«. واملراُد بها مبالغَة املدِح اأو الّذِم )99( .  »رجل جِمْ
كلُّ جمٍع كانْت يف واحدِتِه الهاُء ف�صقطْت من جمِعِه فاجلمُع ُيذّكُر ويوؤّنُث؛ كنحو بقٍر  Ú 

ٍة، وَنخٌل جمُع َنْخَلٍة )100( .  جمُع َبَقرٍة، وجراٌد جمُع َجَرادٍة، وحبٌّ جمُع حبَّ
كلُّ جمٍع على جمِع الّتك�صرِي للّنا�ِص و�صائِر احليواِن الّناطِق، يجوُز تذكرُيه وتاأنيُثه؛  Ú 

كنحو امللوِك، والق�صاِة، والّر�صِل )101( . 
اإذا اأ�صنَد للجمِع فعٌل فيجوُز يف فعِلِه الّتذكرُي والّتاأنيُث، وقْد عّلَل ابُن يعي�َص ذلَك؛ اأنَّ َمْن  Ú 
َث على اإرادِة اجلمِع، ومْن ذّكَر فعلى اإرادِة اجلمِع وال اعتباٌر بتاأنيِث واحِدِه اأو تذكرِيِه)102(.  اأنَّ

فنقوُل: قامِت الّرجاُل، وقاَم الّن�صاُء، ويف القراآِن الكرمِي: {قاَلِت االأعراُب} )103( . 
فِة لغر�ِص املبالغِة؛ كنحو َرْبعٍة مبعنى معتدِل الّطوِل، وَيْفَعٍة  دخوُل الّتاِء مَع ال�صّ Ú 
هم:  مبعنى �صاب. فنقوُل: فتى َيفعٌة، وفتاٌة َيفعٌة، ورجٌل َرْبعٌة، وامراأٌة َرْبعٌة )104( . وقاَل بع�صُ

اإنَّ التاَء لي�صْت للمبالغِة )105( . 
ٌة  وامراأ فروقٌة،  رجٌل  وقوُلهم:  �صامٌر،  ناقٌة  قوِلهْم:  نحو  فاِت؛  ال�صّ بع�ُص  Ú 

 .)106( فروقٌة 
بع�ُص الكلِم يف العربّيِة جاَء مذّكًرا وموؤّنًثا، ومردُّ ذلَك تبايُن الّلهجاِت؛ كنحِو االإبهاِم  Ú 
موؤنٌث وتذكرُيُه لغٌة لبع�ِص بني اأ�صد )107( . والّزوُج عنَد اأهِل احلجاِز يقُع على اّلذكِر واالأنثى 
جميًعا وعلى واحٍد منهما )108( . وال�ّصعرُي يذّكُره اأهُل جنَد ويوؤّنُثه غرُيهم )109( . وقْد يزاُد يف 
بع�ِص الكلِم مّما يقُع على املذّكِر واالأنثى يف العربّيِة الحقُة )ان( ؛ الأجِل تاأكيِد الّتذكرِي؛ كنحو 

ُثْعُلباَن واالأُْفُعَواِن )110( . 
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مائِر املنف�صلِة يف الّتثنيِة واجلمِع؛ كنحو اإّيانا، وهما، واأنتما، وهوؤالِء،  بع�ُص ال�صّ Ú 
واأوالِئَك؛ الأنَّ حاَل املتكّلِم وا�صحٌة فلْم يحتْج اإىل عالمٍة فا�صلٍة )111( . 

( ، وعّلُتهم يف ذلَك اأنَّ األفاَظ العقوِد يجوُز اأْن نقدَِّر فيها  Ú 90األفاُظ العقوِد ِمْن )20 ـ
فالأنَّ  الّتانيِث  عالمُة  واأّما  والّنوِن،  بالواِو  فاجلمُع  الّتذكرِي  عالمُة  فاأّما  والّتذكرَي،  الّتاأنيَث 
االآحاَد ت�صتعمُل للموؤّنِث بغرِي الهاِء، فلّما اجتمَع يف اال�صِم حكُم العالمتنِي مل يحتاجوا اإىل 

لفٍظ لكلِّ واحٍد منها )112( . ومئٌة، واألٌف، ومليوٌن، وملياٌر. 
�صيغُة اأفعَل الّتف�صيِل؛ كنحو اأح�صَن واأكرَب، وخرٍي و�رٍص؛ لكن َّ املو�صوَف الذي ي�صبُق  Ú 

ا�صَم الّتف�صيِل ُيفرُِّق بنَي املذّكِر واملوؤّنِث؛ الأّنه حمّدٌد للجن�ِص. 
َم« قاَل  العربّيِة ال يقابُلها كلمٌة مذّكرٌة كنحو كلمِة »جهنَّ الكلِم املوؤّنثِة يف  بع�ُص  Ú 

ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن} )113( .  ُم الَّ تعاىل: {َهِذِه َجَهنَّ
ويحدُث يف بع�ِص االأعالِم املذّكرِة يف العربّيِة التي �ُصّميْت بها بع�ُص �صوِر القراآِن الكرمِي 
اأْن ُيعرّبَ عنها بداللِة الّتاأنيِث يف ال�ّصياِق على اإرادِة ال�صورِة؛ نحو قوِلَنا: يو�صُف قراأَتَها، حمّمٌد 

حفظَتها، ويون�ُص ف�رّصَتها، ونحو ذلك )114( . 
َث حماًل على البقعِة اأو  َث، فمْن اأنَّ َر وُتوؤنِّ ويحدُث يف بع�ِص اأ�صماِء املكاِن اأو البلِد اأْن تذكِّ
 ، املدينِة، ومْن ذّكَر حماًل على املكاِن اأو البلِد، ومْن ذّكَر كذلَك قّدَر باأ�صماِء الّرجاِل اأو احليِّ

والتاأنيِث حماًل على القبيلِة )115( . ومنه قوُله تعاىل: { كذرّبْت عاٌد} )116( . 
اأو غرَي عاقٍل،  اجلمُع عاقاًل  كاَن  اإذا  اأحياًنا  ُيحّدُده  العربّيِة  وتغليُب جن�ِص اجلمِع يف 
اإذ يكوُن الّتغليُب للمذّكِر عندما يكوُن اجلمُع خليًطا  فنقوُل: عندي خم�َصَة ع�رَص بنًتا وولًدا، 
نا نبني العدَد على املتقدِِّم.  مَن املذّكِر واملوؤّنِث مّما يعقُل، اأّما اإذا كاَن اجلمُع مّما ال يعقُل فاإنَّ
َة ناقًة وجماًل، واإذا اأ�صيُف العدُد اإىل معدوٍد  فنقوُل: عندي �صّتة ع�رَص جماًل وناقًة، وخم�َص ع�رْصَ
فنبني العدَد على املتقدِِّم منهما. فنقوُل: عندي �صّتُة رجاٍل ون�صاٍء، و�صتُّ ن�صاٍء ورجاٍل، وال 
يجوُز ذلَك دوَن ال�صّتِة، ويف الف�صِل بنَي العدِد واملعدوِد يتمُّ تغليُب املذّكِر اإذا كاَن عاقاًل، واإذا 
كاَن غرَي عاقٍل فيتمُّ تغليُب املوؤّنِث؛ نحو عندي اأحَد ع�رَصَ بنَي رجٍل وامراأٍة، وبنَي امراأٍة وَرجٍل، 

َة بنَي يومٍ  وليلٍة، وبنَي ليلٍة ويومٍ  )117( .  و�رِصُْت ثالَث َع�رْصَ
اإْذ هَي غرُي  ويوؤّنُث  ُر  يذكَّ ما  الكرمِي على  القراآِن  مَن  اأمثلًة كثريًة  �صيَدَة  ابُن  �صاَق  وقْد 
ٍة بعيَدٍة عِن  ٍة لغويَّ ِد يف ق�صيَّ ٍة على حاٍل عنَد ف�صحاِء العرِب ويرى �رصورَة عدِم الت�صدُّ م�صتقرَّ
ِث املجازيِّ باأوىل مْن تذكرِيِهْم،  ، فلي�َص القوُل بتاأنيِث جمِع اجلن�ِص، اأو املوؤنَّ املنِطِق العقليِّ
مذهِبها،  تقدمِي  على  حتمُل  بع�ٍص  دوَن  القبائِل  بع�ِص  لدى  ًة  حقيقيَّ اعتباراٍت  هناَك  وال 

وت�صويِب طريقِتَها )118( . 
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وبعد: 
ُد هذه املباحثُة اأْن ُتقدَِّم و�صًفا لف�صيلِة اجلن�ِص يف العربّيِة لتظِهَر حقيقًة بيِّنًة  فمق�صِ
باأنَّ حتديَد نوِع اجلن�ِص يف كثرٍي من الكلِم لي�َص اأمًرا هّيًنا؛ فهناَك مَن الكلِم ما يذّكُر وما يوؤّنُث 

على نحٍو اعتباطيٍّ دوَن وجوِد �صبٍب يف البنيِة املكّوَنِة للكلمِة. 
فباُب ف�صيلِة اجلن�ِص يف العربّيِة من االأبواِب التي تعتا�ُص على ابِن الّلغِة يف حتديِد 
مّما  الرّتاِث  لكتِب  واملتلّم�ُص  املوؤّنِث.  عالماِت  اإحدى  بنيِتِه  يف  لي�َص  مّما  الكلِم  من  كثري 
ًة؛ ُيف�صي به اإىل حكٍم قوّي باأنَّ قواعَد هذا  تناولْت هذا الباَب وكتُب املذّكِر واملوؤّنِث خا�صّ
ِة ينبغي اأْن ُي�صنََّف مْن ِجَهِة  الباِب تتفّلُت وي�صعُب ح�رَصها واّطراَدها. وكلُّ ا�صٍم يف العربيَّ
ٍة  ِث العتباراٍت �صكليَّ ها مَن املوؤنَّ ِر، وبع�صُ االأ�صياِء مَن املذكَّ اإْذ ت�صبُح بع�ُص هذِه  اجلن�ِص، 
العربّيِة؛  ا�صتخداًما يف  الّتاأنيِث  اأكرُث عالماِت  املربوطِة  الّتاأنيِث  تاَء  اأنَّ  اأحياًنا، وقْد ظهَر 
فهو  معًنى  مذّكًرا  به  حلقْت  الذي  كاَن  واإْن  موؤّّنًثا،  االأعالِم  من  به  حلقْت  ما  ُو�ِصم  لذلَك 

 . الّلفظيِّ يو�صُف باملوؤّنِث 
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