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  أساليب تحديد المؤنث في العربية
 ل سالم العيسىفص.أ

  باحثة، ماجستير لغة عربية
نشأة ظاهرة التأنيث، وتعريفها، " أساليب تحديد المؤنث في العربية"تناول البحث  :ملخص

والوقوف على المعايير التي تعتمد لفرزه عن المذكر، والوقوف على أنواعه وعالماته الملفوظة 
محاولة لوضع ضوابط لها، من خالل عرض أوزانها القياسية، مع عدم إغفال والملحوظة، في 

صيغها السماعية، والمقارنة بينها من حيث الشيوع والندرة، كما تناولت التأنيث في األسماء 
المؤنث السالم، ومنع االسم المؤنث واألفعال والضمائر، وبعض القضايا المتعلقة بالتأنيث ، كجمع 

ك من خالل إيراد الشواهد، وإدراج األشكال ، والجداول، والرسومات من الصرف، كل ذل
من أجل التوصل إلى قواعد تضبط  -القديمة والحديثة–التوضيحية، واالستعانة بالمصادر والمراجع 

  .وترصد إجاباتهاهذه األساليب، وتجيب على تساؤالت الدراسة، 
Methods of Determining the Feminine in Arabic Language  
Abstract  : The study discussed the "methods of determining the feminine in 
Arabic Language", the emergence of the feminization phenomenon, 
definition,  discover the criteria adopted for sorting from masculine, and 
reveal its spoken and observed types and indications, in an attempt to set 
controls for them, through presenting its standard measures, without ignoring 
its acoustic form, and comparing them in terms of being common and rare.  
Also discussed the feminine in nouns, verbs and pronouns, and some issues 
related to feminization, such as "jam'u mu'annath salem", and "man'u al-ism 
al-mu'annath min al-sarf", through providing citations "shawahed", inclusion 
of forms, tables, illustration graphics, and the use of sources and references, 
ancient and modern, in order to reach to rules that control these methods, and 
answer the questions of the study, and monitor its replies. 

  : المقدمة
ــان    ــد المنَّ ــه الواح ــم اإلل ــديانِ  بس ــد الـ ــاد الماجـ   رب العبـ
    ـدــواآلل والتُّ  صلّى علـى خيـر األنـامِ محم ــانِبــ   اع باإلحســ
ــاني   ــؤاله واف ــذي بس ــدي ال   عن مـبهم التأنيـث فـي الوجـدان      أف
هــداك اهللا، إنــي مفصــح ،شــرــاني   أب ــد بي ــال تع ــألت ف ــا س عم  

  )13، ص1983ابن التستري، (
 أسبغلحكمة إلهية، انقسمت الموجودات في هذا الكون إلى ثنائية المذكر والمؤنث، وحتى       

  .والنبات، والجماد س على أشياء غير اإلنسان، كالحيوانجنال
لها،  والنحويين على حد سواء، محاولين وضع ضوابط وقد شغلت ظاهرة التأنيث أذهان اللغويين      

معرفة المذكر والمؤنث بمعرفة النحو واإلعراب، فنجد النحويين يضعون وقد قرنوا أهمية 
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ضوابطاً للتأنيث، ويتبعهم اللغويون، فأخذوا يؤلفون كتباً لضبط المؤنث السماعي، وأخرى لوضع 
قواعد للمؤنث القياسي، وعلى الرغم من جهود القدماء ومحاوالتهم في ترتيب هذا الباب، وجعله 

وقد أفاد هذا البحث من هذه الدراسات، اً، بقي البحث في التأنيث شائكاً، في قوائم شعراً ونثر
من خالل إثارة مجموعة من " محاوالً تسجيل ضوابط جديدة ألساليب تحديد المؤنث في العربية

  :التساؤالت منها
  ما هو المؤنث؟ وما الفرق بينه وبين المذكر؟ -
 ز بينه وبين المذكر؟ أهي العالمات؟للتميي وما هي األساليب التي لجأت إليها العربية -

األنثى، مع أنها ال تحمل صفاتها؟ وما المعايير  ولماذا تعامل كلمات كثيرة في العربية معاملة -
 المتبعة لتحديد نوع المؤنث؟

 وكيف يرد التأنيث في األسماء، وما عالقته -
 اإلعرابية؟ باألفعال، والضمائر والجموع؟ وما هي حركته

اؤالت فرضت تقسيم البحث إلى مقدمة، وثالثة أبواب، وخاتمة، بدأ بظاهرة وهذه التس      
التأنيث نشأتها وتعريفها، وأنواع التأنيث، وعالماته، واألوزان القياسية له، والتأنيث في األفعال، 

.  وفي الضمائر، وجمع المؤنث السالم، وأخيراً التأنيث والمنع من الصرف، متبوعة بنتائج البحث
متخذاً الخطوات  .وأسئلتها منهج الدراسة القائم على االستقصاءت الظاهرة المدروسة وقد فرض

بالشواهد واألدلة والحديثة، ودعمها استقراء الظاهرة في بطون كتب النحو القديمة : اإلجرائية التالية
د في محاولة والنثر، وإعطاء أمثلة تطبيقية، وتحليلها، واستنتاج القواعمن آي الذكر الحكيم، والشعر، 

  .يدية لهذه الظاهرة في العربيةقعتلوضع ضوابط 
  وأسأل اهللا التوفيق

  الباب األول
  ظاهرة التأنيث

  النشأة: أوالً
  .]35 :البقرة[]يا آدم اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ[: قال تعالى

في فكـرة الجـنس عـن    آدم، وأتبعه حواء، فتجلت حكمته برأ اهللا الكون، وأجراه على ثنائية، خلق 
  . أبدعواإلنسان وحسب، بل في معظم ما أودع خلق طريق الذكورة واألنوثة، ليس في 

  .ويجريها بأمر اهللا، فيحمل عليها من كلِّ زوجين اثنينيصنع الفُّلك،  uها هو نبي اهللا نوح 
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والوجود،  أال وهي استمرارية البقاء، ، لحكمة إلهية،]4: هود[]اثْنَينِقُلْنَا احمْل فيها من كُلٍّ زوجينِ [
مصدرها علم إلهي؛ فهي من الثوابت  -المذكر والمؤنث–األرض، وبما أن ثنائية الجنس  وتعمير

  .التي ال مجال فيها لألخذ والرد، وال يختلف عليها اثنان
تفريق بين لل نظر اإلنسان األول وانعكس ذلك على لغته، مستخدماً) المذكر والمؤنث(ولقد لفت الجنس 

)) 1(الشكل رقـم  (ويمثل . )16، صم1983 ابن التستري،( الذكر واألنثى وسيلة لغوية ال نحوية
  :أمثلة توضيحية

  الجنس
  

  مؤنث  ***  مذكر
  أم  ß  أب
  بنت  ß  ولد

  جارية  ß  غالم
  فرس  ß  حصان

ح من السـهل  أصبوعليه فقد استخدم اإلنسان الكلمات المستقلة، ال اإللحاق الصوتي، ونتيجة لذلك 
، وما دام اإلنسان في طوره األول، فاألشياء من حوله محـددة، ال تفـرع   التمييز بين المذكر والمؤنث

  .آدم األسماء كلَّها - سبحانه–فيها، وال تعقيد، كيف ال وقد علم اهللا 
يدعي بوجود جنس ثالث، غير المذكر والمؤنث، وقد ذكـره   الهندوأروبية من(ونجد في بعض اللغات 

 (Aristo)ألرسـطو  ) الخطابة(في تلخيصه لكتاب ) م1168 /هـ595ت (مد بن أحمد بن الرشد مح
األلسنة أسماء هي وسط بين المذكر والمؤنـث وكـذلك يوجـد فـي     وقد يوجد في بعض : "حيثُ يقول

  .)16، صم1983 ابن التستري،( "اليونانية
ألحقت بها  )الخُنثى(لمعاني، ولكن حتى وجوده في الجماد، واوهذا القول ال يخلو من الطرافة، ويفسر 

رجل خُنْث، وامرأة خناث، فالموجودات تقوم على ثنائية، ال : وقيل) خناثى(عالمة التأنيث، وتجمع 
  .ثالث لها، مذكرة ومؤنثة

ونظرة عجلى في ثقافة الشعوب البدائية، تكشف عن تنوع أجناس الموجودات تنوعاً طريفاً وفقـاً  
  .)11، صم1986 عمايرة،( لمعتقداتها الخرافية
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وضـخم،  يطلق المذكر على كل ما هو خطر، ومتـوحشٌ،  ففي العبرية مثالً، وفي الساميات عامة، 
ا المؤنث فيطلق على كل ما يتعلق باألمومة، واإلخصاب، والتغذية، وكـل مـا هـو     وشجاعأم

  .)18، صم1983 ابن التستري،(ضعيف، ووديع، وتابع
تقسم األشياء إلى مذكر ومؤنـث ومحايـد،   : فإن األلمانيةمن حيث اللفظ  أما ،هذا من حيث المعنى

  .فالرجل مذكر، والمرأة مؤنث، والطفل محايد
فتقسم األشياء إلى مذكر عاقل، ومؤنثة عاقلة، وأشياء غير عاقلة، بغـض النظـر   : أما اإلنجليزية

  ].He, She, It: [عن جنسها، فأصبحت الضمائر إشارات دالة عليها
ـ المجموع أن العربية لم تغفل العاقل، وغير العاقل، فقد عاملت غير العاقل على   ردـمعاملة المف

  .هذه جمال، وتلك جبال: المؤنث، نحو
  (Carl Brockelman)) بروكلمان(ويرى 

التقسـيم أتـى فـي    أن الجنس في اللغات السامية لم يكن محصوراً بالمذكر والمؤنث، وال بد أن هذا 
  .)14-13، صم1986 عمايرة،( مرحلة متأخرة

والتأنيث، ربما ألنها لغة كتبت لها الحيـاة، فظلـت    التذكيروللعربية بروز دون غيرها في مسألة 
فهي لغة الوحي، ومنطق النبي الكريم، ولسان الشعر العربي، وهي السـاحة التـي    حية متطورة،

 ،واألدبـاء  ،والحكمـاء  ،بين الفقهـاء  ،والمحاورات ،والمجادالت ،دارت على رحاها المساجالت
المذكر والمؤنـث،  : وقد مرت العربية بمرحلة لم يكن الجنس فيها واضحاً تماماً بقسميه .والعلماء

 كان يسـتوي فيهمـا المـذكر والمؤنـث    ] فعول[و] فعيل[والدليل على ذلك أن الصفات على بناء 
  .)4- 3ص السجستاني،(

  )2الشكل رقم (نه خالفاً لما أصبح في العربية الحديثة وهذا ما بي
        

  
  
  
  

لوضوح المسميات وعدم تفرعها من ناحية، وصفاء ذاكرة المتلقـي العربـي،    - كما سبق–ومرد ذلك 
  .القادرة على التمييز بين المذكر والمؤنث وفقاً لفطرته السليمة

ت (في التذكير والتأنيـث يحيـى بـين زيـاد الفـراء       ومما تجدر اإلشارة إليه أن أول من صنف
ت (ثم محمد بن يزيد المبـرد  ) م868/هـ255ت (، تبعه سهل بن محمد السجستاني )م822/هـ207

قتيل جريح
  

 صبور كذوب

 جريحة قتيلة كذوبة صبورة
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حتـى   وتتابعت التصنيفات) م939/هـ328ت (األنباري ومن ثم محمد بن القاسم ) م898/هـ285
  .)241، صم2000 نبهان،( العصر الحاضر

اللغويين العرب على حد سواء، شغلت النحاة و) والمؤنث المذكر(وهذا دليل على أن ظاهرة الجنس 
  .ومنذ القدم

  :معنى التأنيث :ثانياً
  .تدل عليه مؤنث، من الكلمات التي يتردد ذكرها في االستعمال اللغوي، ويختلف معناها باختالف ما

تزاد ) ملحوظة(عالمة لفظية ظاهرة أو مقدرة  ة إلىــــث هو كل اسم معرب بحاجــفالتأني
خال من العالمات اللفظية  مافإذا كان المذكر  )585، صم1978 سن،ح( على الصيغة لتدل عليه

  .)309، صم1982 حمادي،( فالمؤنث من وجدت فيه إحداهن
  .نعيمة    نعيم    : نحوعلى أن هذه العالمات قد تكون ملفوظة، 

  .أم       أب: وقد تكون ملحوظة، نحو
نثة متميزة بعالمتها الملفوظـة، أو الملحوظـة   وعليه فإن كثيراً من األسماء المتمكنة الحقيقية المؤ

  . عن مقابلتها المذكرة
وهنـاك   .)286ص ابن هشام،( له، لذلك يحتاج إلى عالمة وإذا كان التذكير أصالً، فإن التأنيث فرع

  .)34، صم1988 بركات،( دليالن على ذلك
). شـيء (: ذكر نحوما من اسم مذكر أو مؤنث إال ويمكن إطالق كلمة عليه تدل على الم: األول

  .أو مؤنثة مع أنها في اللفظ مذكرة فهي في المدلول كلمة قد تكون مذكرة،
  ما من اسم مؤنث إال ويحتاج إلى عالمة تميزه عن المذكر، فلما كانت العالمـة معيـاراً    :الثاني

فإن المذكر أصل والمؤنث فرع، ألـيس آدم أصـالً،    -تسبق أو تلحق المؤنث، أو ما يسند إليه –
  وحواء فرعاً له؟

  الباب الثاني
  معايير تحديد المؤنث

  :أنواع المؤنث: أوالً
تختلف كتب النحو واللغة في العربية في تقسيماتها للمؤنث، ولكنها تتفق في أنّه ال يتجاوز األنواع 

  :التالية
تفريخ، وحتى لو كان التناسل عن طريق البيض، وال وهو الذي يلد، ويتناسل،: المؤنث الحقيقي: أوالً

  ].ليلى، وهند: [وله عالمات ظاهرة أو مقدرة نحو
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من بينها، وجوب تأنيث كل من فعله، ونعتـه، وخبـره،    )286ص ابن هشام،( وله أحكام مختلفة
  .وإشارته، وضميره
في ذلـك،  ألنه مما يتصل بالحقيقة، والطبيعة، وال جدال  المؤنث الحقيقي؛ تسميتهوقد اتفق النحاة على 

صفة طبيعيـة حقيقيـة   شياء التي لم يروا فيها ما كانوا رأوه في اإلنسان، أو الحيوان من أما سائر األ
 نخلة، وسماء، وعين، فالمؤنث فيها ال مذكر له من نوعـه : فكان تأنيثه على المجاز نحو ،قاطعة

  .)301، صم1982 حمادي،(
مختومـاً بعالمـة تأنيـث    وهو الذي ال يلد، وال يتناسل سواء أكان لفظه : المؤنث المجازي: ثانياً

وال سبيل لمعرفته إال عن طريق السماع، والمؤنث  |شمس|: أو مقدرة نحو |سفينة|: ظاهرة، نحو
المجازي يخضع في استعماله لكثير من أحكام المؤنث الحقيقي خضوعاً واجبـاً فـي مواضـع،    

  :مثل )587، صم1978 حسن،( وجائزاً في مواضع أخرى
  .الدار اتسعت: عليه نحووجوب تأنيث الضمير العائد  -  أ

 .اتسع الدار: اتسعت الدار، أو: جوازه، نحو -  ب

صـفته، أو  قترب في شكله، أو اومن الراجح أن التأنيث المجازي منوط بتصورات الشعوب، فما 
وتقاليـدهم؛  عاداتهم تربطه باألنثى الطبيعية اعتبروه مؤنثاً، ولما كان البشر مختلفين في  قرينةوجدت 

  .والتذكير في آن، مثل الريحفت في التأنيث المجازي، فنجد ألفاظاً يجوز فيها التأنيث فإن األمم اختل
  .]81 آية :االنبياء[ ]وِلسلَيمان الريح عاصفَةً[: قال تعالى

  .]22آية : يونس[]رِيح عاصفٌ[: وقال تعالى
لـخ  إ ...والكبـد ، والسن، كما تجيز العربية التأنيث والتذكير في كثير من أعضاء الجسد، كالرأس

  .كبدة: وإن وجدنا اآلن من يلحق بها عالمة التأنيث ويقول
كل لغة قـدراً   مرحلة زمنية بعيدة، فلما انفصلت اللغات حملتوجواز التذكير والتأنيث هذا عائد إلى 

على أشـياء اختلـف فيهـا    من اإلرث اللغوي المشترك، إضافة إلى اختالف القبائل في اصطالحها 
ما هـذه الصـوت، أو مـا هـذا     : وهذا واضح في اإلشارة نحو. كير والتأنيث فجاز الوجهانالتذ

 جرياً على نفس القاعـدة . لخإ... دمشق، وعمان : ويلحق بهذا األمر أسماء المدن، نحو. الصوت
  .وال ندري فقد تخضع العملية لالختيار يوماً ما. )32-30م، ص1986 عمايرة،(

] حمزة، وزكرياء: [يشمل عالمات تأنيث ظاهرة مع أن مدلوله مذكر، نحوو: المؤنث اللفظي: ثالثاً
  :)587، صم1978 حسن،(وهي أعالم رجال، وللمؤنث اللفظي أحكام منها

  .اشتهرت حمزة بالشجاعة: ال يؤنث له الفعل، فال يقال .أ 
 .حمزة اشتهرت بالشجاعة: ال يعود عليه الضمير مؤنثاً، فال يقال .ب 



  أساليب تحديد المؤنث في العربية

57 

 .حمزات     حمزة     : جمع مذكر سالم، يقالال يجمع في األرجح  .ج 

 .مررتُ بحمزةَ: فيمنع من الصرف، يقال –يراعي لفظه في الغالب  .د 
 .ثالث حمزات: يذكر له اسم العدد، يقال .ه 

  أدى إلى اضطراب الظاهرة التأنيثية، وعدم اطَّرادربما كان هذا النوع من التأنيث هو الذي 
  .حمزة هذه: فنحن مثالً ال نقول ،قواعدها

وهو مؤنث حقيقي في مدلوله، أو مجازي، ويخلو لفظه مـن عالمـات   : المؤنث المعنوي: رابعاً
ويجري عليه كثيـر مـن   ] عين، وبئر: [فيه نحو ، والمجازي]زينب، وسعاد: [التأنيث الظاهرة نحو

إليه،  تأنيث الفعل له، وتأنيث ضميره، ونعته، واإلشارة: أحكام المؤنث الحقيقي، والمجازي، نحو
  .ومنعه من الصرف، وعدم منعه وفقاً لحالته

 تشتمل صيغته على عالمة تأنيث ظاهرة، ومدلولـه وهو مؤنث : المؤنث اللفظي والمعنوي: خامساً
  .ويخضع ألحكام المؤنث اللفظي، والمؤنث المعنوي] فاطمة، وليلى، وغيداء: [مؤنث نحو

طيع أن نضع االسم تحت نوعين، أو ثالثة أنـواع  فنحن نست ومن المالحظ التداخل بين هذه التقسيمات،
في نفس الوقت، فالهدف من التقسيم التحديد فقط، فاالسم فاطمة، مثالً، يعـد مؤنثـاً حقيقيـاً، ولفظيـاً،     

  .ومعنوياً في آن واحد
يمكـن   - الغـي ولسـبب ب –وتكون صيغته مذكرة في أصلها اللغوي، ولكن : المؤنث التأويلي: سادساً

  .معها ُأنث الفعلوالكتاب هنا الرسالة لهذا ) أتتني كتاب: (مؤنثة تقول العربتأويله بكلمة 
  : أي الكلمة، ويمثلها قول الشاعر ßهذه الحرف   : ونحوها

  سائْل بني َأسد مـا هـذه الصـوتُ     يا أيها الركب المزجِـي مطيتّـــه  
  .)589، صم1978 حسن،( ويريد الضجة، أما عن أحكام هذا النوع من التأنيث

  .يصح مراعاة صيغته اللفظية، من ناحية عدم تأنيثه .أ 
 .مراعاة تذكيرها اللفظي عند نعتها واإلشارة إليها .ب 

 ألتــــامت: وجود قرينة جلية تمنع اللبس نحويصح مراعاة معناها الذي تؤول به، شرط  .ج 

 .الكتاب بالسطور

  .منعاً للبس –االستطاعةقدر  –على صيغة اللفظ  ولكن من األفضل االقتصار. الورقة: أي
لكنها أضيفت إلى مؤنث، فاكتسبت التأنيث، بسـبب  ما كانت صيغته مذكرة : المؤنث الحكمي: سابعاً

فـي  فكلمة كـّل مـذكرة   . ]21 :ق[]وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ معها ساِئقٌ وشَهِيد[: اإلضافة، قال تعالى
  .)589، صم1978 حسن،( إليه نفسأصلها، ولكنها اكتسبت التأنيث من المضاف 
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ومن المالحظ أن أغلب هذه التقسيمات تخضع للقياس على اعتبار أنه مـن وسـائل االسـتعمال    
إلـى أنـه مـن    اللغوي، ومن السبل المنطقية التي يدخل من خاللها إلى الظاهرة اللغوية، إضافة 

ى مذكر ومؤنث يستعملون األسماء إلمستلزمات التفكير العلمي في النحو، ولهذا نجد النحاة في تحليل 
  .)129، صم2002 الملخ،( ثالثة معايير

  .حيث العالمة ، اسم مؤنث منةفاالسم المختوم بواحدة من عالمات التأنيث الثالث: معيار العالمة -1
فالمؤنث ما يتناسل، والمذكر بخالفه، وهذا المعيار فرز مفهـوم المؤنـث   : معيار المطابقة الحقيقية -2

 .ذكّر الحقيقيالمالحقيقي في مقابل 

معيار اإلشارة، فما يشار إليه باسم إشارة مذكّر فهو مذكّر، وما يشار إليه باسم إشارة مؤنث فهـو   - 3
 .مؤنث

  ماذا عن األسماء المؤنثة سماعياً؟هذا كل ما يتعلق بالمؤنث القياسي، ولكن 
ت (كـر الـرازي   لسماع منه نصيب وها هو أبو بلإن التأنيث ال يجري دائماً على قياس مطّرد، ف

يهتم بالمؤنثات السماعية، ويتوقف عندها، جمعاً، ونظماً بغية تسـهيل حفظهـا   ) م1267/هـ666
  :)245، صم1988 التكريتي،( قائالً

  لما فيه تأنيـثٌ مـن االسـم مـبهم       أخي ذا الحجا والحلم إن كنت طالبـاً 
ــنظم    فخذ ما شـرحنا واتخـذها بضـاعةً    ــي م ــتون وه ــدتها س   فع

ــان و ــبعلس ــذراع وإص ــين وال ــنم   ع ــا وجه ــٌل والعص ــفٌ ونع   وك
  ودرع الوغى، والمنجنيـق المقـوم    ونار وغـوٌل والسـراويل واللظـى   
  كذا عقب والكـرش فاعرفـه تغـنم     وقوس من اآلالت والفخـذ عضـونا  
  كذا سقر والشمس والقوس والسـهم   ومنها جحـيم النـار ثـم سـعيرها    

ة، وعدتها عنده ستون اسماً مؤنثاً، كما وقف أبو القاسم عبد الرحمن بن إلى آخر المؤنثات السماعي
الجمـل  (في كتابـه   عند األسماء المؤنثة السماعية، وصنفها) م948 /هـ337ت (إسحاق الزجاجي 

البلغة فـي  (في كتابه يورد ) م1188/هـ577ت (ونجد في المقابل أبا بركات األنباري ) في النحو
بوجود التأنيث فيها، وتسعة وعشـرين   تسعة وتسعين اسماً يحكم السماع) لمؤنثالفرق بين المذكّر وا

 لـخ إ... السـماء، والطيـر، والعيـر    : اسما ال يحكم السماع بجواز التذكير والتأنيث، من مثـل 
  .)258-249، صم1988 التكريتي،(

دل عليهـا  د محدد في العربية نستدتنحصر بع ة الــــــوعليه فإن األسماء المؤنثة السماعي
، وباإلشارة رابعـة  )315، صم1982 حمادي،( عود الضمير أخرى، وبالنعت ثالثةببالتصغير تارة، و

  ).3(كما في الشكل رقم  الثالثي من هذه الكلمات، تظهر العالمة التأنيثية،تصغير اللفظ  فعند
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  .العين كحلتها: ووجوب عود الضمير إلى هذا اللفظ نحو
  .هذه جهنم: أما اإلشارة، نحو] 12 آية :الغاشية[]فيها عين جارِيةٌ[: عالىأما النعت لقوله ت

، وقد أرجع علماء )والتأنيثالتذكير (في العربية ألفاظاً كثيرة استقر لها الجواز على الوجهين ونجد 
ـا للمسـميات،   العربية هذه الظاهرة  والصـفات، وتـذكيرها،    إلى اختالف اللهجات العربية فـي نظره

الطريق يؤنثه أهـل الحجـاز،   : "يقول) م822/هـ207ت (وتأنيثها، ونجد يحيى بن زياد الفراء 
 الفـراء، ( "هذه هدى حسـنة : ويذكره أهل نجد، والهدى مذكر، إال أن بني أسد يؤنثونه، ويقولون

  .)87، صم1975
 وعليه فمن ذكّر فقد أصاب، ومن أنّث فقد أصاب، وال غرابة، إن تطـورت بعـض المؤنثـات   

السماعية إلى ناحية التذكير في اللغة، بسبب خلوها من عالمـة التأنيـث، أو تطـورت بعـض     
وال شـك أن اسـتخدام   . )42، صم1975 الفـراء، ( المؤنثات السماعية إلى قبول عالمة التأنيث

السماع والوقوف على المروي كفيل بمعرفة المؤنث السماعي، ودليل على مرونة اللغة العربيـة،  
  .ن تبادل في االستعمال بين المذكر والمؤنثلما يطرأ م

   )433م، ص1999 الحلواني،( ملخصاً لمعايير تصنيف المؤنث) 4(ويمثل الشكل رقم 
  
  
  
  
  

  .وهذا التقسيم يتقاطع مع أنواع المؤنث المذكورة سابقاً
  :عالمات التأنيث: ثانياً

وأربع فـي   نٍ منها في األسماء،خمس عشرة عالمة، ثما لقد تعددت عالمات التأنيث، وقد ذُكر منها
  .)166م، ص1978 االنباري،( األفعال، وثالث في األدوات

 المؤنث

 ب معيار المعنىبحس بحسب معيار الواقع

مؤنث لفظي ومعنوي مؤنث مجازي مؤنث معنوي مؤنث حقيقي  مؤنث لفظي

 دار أذن   عين

 عيينة ُأذينة  دويرة
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  .هذه العالماتبجدوالً ) 5: الشكل رقم(ويضم 
  أمثلة/   في األدوات       أمثلة/  في األفعال    أمثلة/    في األسماء      

  ربت، الت  التاء  قامتْ  التاء  ليلى  األلف المقصورة
  اله  الهاء  تفعلين  الياء  غيداء  مدودةاأللف الم

  إنها  الهاء واأللف  قمت  الكسرة  أخت  التاء المفتوحة
      قُمن  النون  فاطمة  التاء المربوطة

          هن  النون
          أنت  الكسرة

          هذي  الياء
         مسلمات  األلف والتاء

  :وتندرج هذه العالمات في نوعين
  :وتشمل) رةالظاه(العالمات اللفظية : األول

  .نعيمة      نعيم: المذكر إلى مؤنث، نحو التي تنقل) تاء النقل(تاء التأنيث المتحركة  - أ 
  .لمياء: والممدودة، نحو ،ليلى: المقصورة، نحو: ألف التأنيث بنوعيها -ب

  ):الملحوظة(العالمات المقدرة : الثاني
بالتصغير وعود  -كما سبق–يها وهذه خاصة باألسماء المعربة الثالثية، وهي مسموعة ونتعرف إل

  .الضمير، والنعت واإلشارة
  .)365م، ص1990 ابن عقيل،( )م1273/هـ672ت (يقول ابن مالك 

  كاكتــــفْ : التـا وفي أسامٍ قدروا عالمـــــــةُ التأنيــث تاء أو 
 ـــرف التقـــدير ــي  : ويعـــــ ـــرد ف ــوه كالـــــ ونح

تعود إلى نظام قديم، تتضمن عناصر اإلشارة، والتاء أكثرها شيوعاً فـي  ) المورفيمات(وهذا العالمات 
كبيرة، إال في الكلمات ذات المقطع الواحد، فيأتي ما قبلها : اللغات السامية، وهذه التاء يفتح ما قبلها ، نحو

اء عند الوقف، مع أنه ال عالقة صوتية بين تقلب ه) كبيرة(بنت مؤنث ابن وهذه التاء في : ساكناً، نحو
  .كبيرة الحجم: التاء والهاء، والدليل على أصالتها أنها تعود للظهور في تركيب اإلضافة نحو

ومن الداللة  . )20، صم1983 ابن التستري،( "اإلضافة ترد األشياء إلى أصولها: "وكما يقول اللغويون
كما وجد في القاموس   .)218سورة البقرة، اآلية ( ]رحمتَ[: على أصالتها وجودها في القرآن مفتوحة

  ).20م، ص 1983ابن التستري، (المحيط في باب التاء عشرون كلمة كتبت بالتاء المفتوحة 
  التربية ßالتربيت : نحو

  البرية ßو البريت 
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د على صـيغة فعـالء مؤنـث أفعـل،     ـــــأما العالمة الثانية فهي األلف الممدودة، وتوج
  :على اللون، والحلية، والعاهة نحو ةـــــلدالا

  المذكر    المؤنث
  أبيض    بيضاء
  يدأغ    غيداء
  أحدب    حدباء
 .الدال على التفضيلوتوجد على صيغة فُعلى مؤنث أفعل  أما العالمة الثالثة، فهي األلف المقصورة،

  .أكبر          كُبرى: نحو
  .محلها في اللهجات، الهاء، أو تاء التأنيث ن العالمة الثانية والثالثة حلتإو

  حمره  *  حمراء  :نحو
  عمية    عمياء  
  كبره    كبرى  

  .)22، صم1983ابن التستري،(والتيسير والسر في ذلك هو ميل اللغة إلى السهولة
وقد يكون السر هو العودة إلى التاء، التي اعتبرت في األصل عالمة التأنيث األولى، ولعل األلف يوقف 

ر في مـد  عليها بالتاء؛ ألنها يقف عليها بالهاء، والهاء قريبة المخرج من األلف، وقد يكون للنبر أثر كبي
، فإن كان المد يسيراً كانت ألفاً مقصورة، وإن كان المد طويالً انتهت األلف )ها(هذه األلف المحولة عن 

  .)296ص ابن هشام،( بالهمز، والتبادل بين المقصور والممدود يحصل في العربية
  ]العرجاء ßالعرجى [و ] ىالغن ßالغناء [و] لميناءا ßالمينا  : [نحو

  . للشعر ةــيورجٌل علّامة، ورا: أما التاء، نحو. مع المذكرنيث ترد ن عالمات التأإ
  .ويوم ثالثاء وأربعاء ،جيد الرأي: أي رجٌل ذو بزالء: وأما األلف الممدودة فنحو

قـد وجـدت هـذه    و. رجٌل خُنثى، ورجال جرحى للجمع عند المذكر: أما األلف المقصورة، نحو
واختفـت مـع المؤنـث    . )49-48، صم1983 سـتري، ابن الت( العالمات مع المذكر والمؤنث

  .السماعي كما سبق
  .)288ص ابن هشام،( ومن الوظائف التي تقوم بها تاء التأنيث

  |فائقة  ßفائق |: نقل االسم من المذكر إلى المؤنث نحو -
  .|عروسة  ß عروس| : تأكيد التأنيث، نحو - 
  : بالتـاء نحـو   همفـرد س الجمعـي، الـذي يفـرق بينـه وبـين      جـن وتأتي لبيان اسـم ال  -
  .|بقر ßبقرة  |

 مذكر
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   |سنة| : أو من الم الكلمة، نحو |هبة|: كما تأتي عوضاً من فاء الكلمة نحو -
  .لخإ... أو لتأكيدها، نحو نسابة  |راوية  |: أو للمبالغة، نحو -

ويشترط النحاة أن يكون ما قبل هذه التاء مفتوحاً، أما عن سبب فتحها فربما كان صوتياً، للتخلص 
  : والي السواكن نحومن ت
ـ اء لكسر حدة الثقـــنجيء بالفتحة بين الالم والتفكلْبتْ   ßكلب  | ßل فأصـبحت  ــــ
  | كلْبتْ

      ß   | ةكَلْب|  
  .)33، صم1986 عمايرة،( على أن بعض اللهجات العربية الحديثة تكسر ما قبلها

بنت، وأخت، : المقطع الواحد، نحو أما عن تاء التأنيث التي سكن ما قبلها، فتقع في الكلمات ذات
وسكون التاء موجود   .)39،41، صم1986 عمايرة،( لخإ.. وكلتا، وذات وذيت وكيت، وثنتان 

  .في اللغات السامية القديمة، وإن كانت الشواهد على ذلك قليلة
  :األوزان وعالمات التأنيث: ثالثاً

مـن  لها عالقة وثيقة بأوزان المشتقات، لما ) الممدودةاأللف  التاء، األلف المقصورة،(إن لعالمات التأنيث 
العالمـات، وأوزان تـدخلها،   والمعنى، فهناك أوزان ال تدخلها هـذه  مستوى اللفظ، دالالت على 

  .وأوزان ال تدخلها إال بقلة
  )).6(الشكل رقم (فيوضحها الجدول الوارد في  أما عن األوزان التي ال تدخلها التاء مطلقاً

  التوضيح  هدالشا  الوزن
فَعول بمعنـى   -

  فاعل
  صبور بمعنى صابر 

رجـل صـبور، وامـرأة    : نحو
  صبور

هذا الوزن ال تدخلـه التـاء   
ــن  ــمعت ع ــاً، وإن س مطلق

فالتاء : امرأة صبورة: العرب
  .هنا للمبالغة

فعول بمعنـى   -
  مفعول

  حلوب بمعنى محلوب
  حلوب أو حلوبة بقرة: نحو

ويجوز فيها التأنيـث بالتـاء   
بين المذكر والمؤنث،  الفارقة

  .أو عدم التأنيث
معطـار  ) لكثـرة الفـتح  (مفتاح   مفعال -

  )لكثرة العطر(
رجــل معطـار وامــرأة  : نحـو 

هذا الوزن يصـلح للمـذكر   
وللمؤنــث وال تدخلــه التــاء 
ــن  ــمعت ع ــاً، وإن س مطلق
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  .امرأة معطارة: العرب  .معطار
للرجـل  ) جـريء (مغْشَم بمعنى   مفْعل  -

  والمرأة
وزن يصـلح للمـذكر   وهذا ال

وللمؤنــث وال تدخلــه التــاء 
  .مطلقاً

م، 1978 حسن،( األوزان السابقة إال ما سمع منها عن العربوخالصة القول إن التاء ال تدخل على 
592 -593(.  

  :أما عن أوزان المشتقات التي تدخلها التاء فهي
ـ  المشتقات الدالة على معنى خاص باألنثى،:  أوالً يس أمـراً طارئـاً عليهـا،    ويناسب طبيعتها، ول

امرأة حامل، أو حاملة، واألفضل حذف التاء ألن الحمـل مـن طبيعـة    : كالحمل، والوالدة، نحو
  .المرأة

  ول،ـــــا كان على وزن فعيل بمعنى مفعـــم: ثانياً
  مجروحة، بحذف التاء جوازاً: جريح أي فتاة: نحو. شرط أن يعرف من السياق
  .)595م، 1978 حسن،( ذات لونين بياض وسواد: حلةٌ حصيف، أي: ومن أمثلتها في أقوال العرب

  ).م1932 /هـ1351ت [أما إذا كان وزن فعيل بمعنى فاعل فتلحقها التاء كقول أحمد شوقي 
   ــة قطتـــــــي جـــــــد ــت حليفــ ــي للبيــ   وهــ

  )البيت على مجزوء الرمل(
وإذا تجاوزنا عن تاء التأنيـث إلـى   ة حليف، فكلمة أليف لحقتها التاء على وزن فعيل وكذلك كلم

ألف التأنيث المقصورة، نجد لها أوزاناً نادرة مبعثرة في المراجع، وأوزاناً شـائعة فـي الكـالم    
في الجدول الـوارد فـي    ، وتدرج أشهر أوزانها المسموعة )602- 600م، 1978 حسن،( الفصيح

  ).7الشكل رقم (
  الشاهد  الوزن  الشاهد  الوزن

- ى[  لَىفْععجالر كبِإلَى ر ِإن[ 
  )8اآلية : سورة العلق(

  )حجل اسم طائر: مفردها(حجلَى   فعلَى

  )اسم بمعنى الخالفة(خلِّيفَى   فعيلَى  شُغَبى: نحو  فُعلَى -
نهـر فـي   (بردى : نحو  فَعلَى -

  )الشام
  )بمعنى التبذير(بذُرى   فُعلَّى 

  )اسم االختالط(خُلَّيطَى   عيلَىفُ  قَتْلى  فَعلى -
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  )اسم نبات(شُعارى   فُعالَى  )اسم طائر(حبارى   فُعالَى -
اسـم للباطـل   (سمهى   فُعلَى -

  )والكذب
وهـي مـن   ) بمعنى المفاوضة(فَوضوضى   فَعيلَى

  األوزان النادرة
مشــية فيهــا (ســبطْرى   فعلَّى -

  )تبختر
    

أما عن أوزان العالمة الثالثة  –ن األوزان السابقة قد تراوحت بينه الشيوع والندرة ومن المالحظ أ
الكتـب، وبعضـها   بطون نادر مفرق في  - أيضاً –محضة، بعضها فهي سماعية ) دودةماأللف الم(

  .)602-600م، 1978 حسن،( شائع مشهور
  ).8: الشكل رقم(وتدرج أشهر أوزانها في الجدول الوارد في 

  الشاهد  الوزن  لشاهدا  الوزن
اليـوم العاشـر مـن    (عاشوراء   فاعوالَء  صحراء  فَعالء -

  )محرم
تصـح بـالفتح   (وعينها مثلثـة    َأفْعالء -

اسـم  (والضم والكسر كأربعاء 
  ))يوم

ـ جاسم ل(قاصعاء   فاعالء ر اليربـوع،  ح
  )حيوان أكبر من الفأر بقليل

  )لتكبراسم ل(كبرياء   فعلياء  عقْرباء  فَعلالء  -
  ).جماعة الشيوخ(مشيوخاء   مفْعوالء  )اسم للقصاص(قصاصاء   فعاالء -
  )معظم الشيء وشدته(براكاء   فَعاالء  )اسم النوع من القعود(قُرفُصاء   فُعلُالء  -
ــوط (ســيراء   فعالء  )نوع من التمر(فريثاء   فَعيالء - اســم ثــوب مخل

  )بالحرير
  )اسم للكبر(خُيالء   فُعالء  )ة في العراقبلد(جلوالء   فَعوالء  -
      )اسم موضع(حنَفاء   فَعالء -

فاأللف واستعماالً، تليها األلف المقصورة،  ،التأنيث شيوعاًونخلص من ذلك إلى أن التاء أكثر عالمات 
  .دودةمالم
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  .شيوع عالمات التأنيث في العربية) 9الشكل رقم ( ويمثل
  

  تاء التأنيث    
    المقصورة األلف  

      األلف الممدودة
فحسـب، بـل    يتبين أن عالمات التأنيث غير مختصة بالمؤنثومن خالل استقراء الشواهد السابقة، 

ذات أصـالة فيـه، وإن   تتجاوزه إلى المذكر، مما يدل على أنها ليست حكراً على التأنيث، وليست 
  . بمادته ال بعالماته الشكليةز كانت عالمات دالة عليه، فهي عالمات شكلية، والمؤنث ينما

وعلى الرغم من أن التذكير والتأنيث في العربية من خواص األسماء إال أن لألفعـال والضـمائر   
  .نصيب من عالماته

  الباب الثالث
  أحكام عامة في التأنيث

  :التأنيث في األفعال: أوالً
الماضـي،  : ها اللسان، وهينظرة عجلى إلى األفعال تكشف عن ثالثة أنماط، أدركها العقل، وألف

وتقترن تاء التأنيث بالفعل الماضي كالحقة، إذا ُأسند إلـى المؤنـث، وفـي    . والمضارع، واألمر
قالتْ، وسبب سكونها : ها أقوال تتنوع بين الوجوب، والجواز، واالمتناع، وتكون ساكنة نحوقإلحا

  .كره توالي الحركات، هذا في الفعل الدال على الزمن الماضي
، م1988 بركـات، ( فتأتي التاء سابقة فـي حـالتين  ) المضارع(في الفعل الدال على الزمن الحاضر  أما
  :)76ص

  |أنت تقومين|  :إذا أسند إلى مخاطبة، نحو:  األولى
  .|هي تقوم| :إذا أسند إلى غائبة، نحو: والثانية

غة الفعـل المضـارع مـن    المفرد أو الغائبة المفردة في صيوالعربية لم تفرق بين المخاطب المذكر 
بين المذكر الغائـب المفـرد، مقابـل المؤنـث     فَرقت مر للسياق، في حين الناحية الشكلية، وتركت األ

  .هو يلعب، وهي تلعب: نحوف بالياء، والمؤنث بالتاءباختصاص المذكر 
ـاً  تلعب، تلعبين على استخدام ا :ولما التقت صيغة المذكر والمؤنث في المخاطب المفرد، نحو لتاء حرف

  .بحث عن وسيلة للتفريق، فكان الكسر للمضارعة،

 أكثر شیوعًا

 أكثر شیوعًا
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: وتميزت العربية بإفراد صيغ الثنية في المذكر والمؤنث، فقد ميزت بين الغائبينِ والغائبتينِ، نحو
تميز بين المذكر والمؤنث في المثنى المخاطب، فأشارت بـنفس الصـيغة،   بانِ ولكنها لم لعيلعبانِ وت

  .ذكر والمؤنث على حد سواءتلعبان، للم: نحو
  .)86، صم1986 عمايرة،( أما عن فعل األمر فقد تعاملت معه العربية معاملة المضارع  

نجد الفعل، ولكننا والنتيجة أن تاء التأنيث في األفعال تأتي سابقة أو الحقة وتحدد وفقاً لما يسند إليه 
فَـانظُر كَيـفَ كَـان عاقبـةُ     [: عالىمؤنث مع الفاعل المؤنث، قال ت حاالت يأتي معها الفعل غير

مكْرِه51 :النمل[]م[.  
وقد عاملت العربية جمع التكسير، واسم الجنس، معاملة المفرد المؤنث في بعض الحاالت، قـال  

  .]14 :الحجرات[ ]األعرابقَالَت [: إلى جانب قوله تعالى، ]30: يوسف[]وقَاَل نسوةٌ[: تعالى
  .)م1988 ابن هشام،( ، والتذكير على معنى الجمعالفعل على معنى الجماعة فجاء التأنيث في

  :التأنيث في الضمائر: ثانياً
  :تندرج الضمائر في ثالث مجموعات وهي

  .والعربية ال تفرق بين المذكر والمؤنث في هذا النوع من الضمائر: ضمائر التكلم -أ
  .أنا ذهبتُ، مفرد مذكر أو مؤنث: نحو

  .مع مذكر أو مؤنثنحن ذهبنا، ج
نحو  :المذكر والمؤنث، بالفتح للمذكر، والكسر للمؤنثوفيه تميز العربية بين : ضمائر الخطاب -ب

وأنـت ذهبـت باألسـماء     ،وهذا المبدأ قائم في الضمائر المتصلة باألسماء واألفعال، أنتَ ذهبتَ
تقلب الكاف شـيناً،   -يماً وحديثاًقد–اللهجات العربية  كتابك وكتابك، ونجد أن بعض: واألفعال، نحو

 عمـايرة، ( وال يحدث ذلك إال مع المؤنثتصبح ضربتش،       ضربتك  : أو ما يشبه الشين، نحو
  ).م688 /هـ68ت (كقول قيس بن الملوح  ،)86، صم1986

ـنْشِ دقيـقُ   يناشِ عيناها وجيـــــــدش  عخال أن عظم السـاق م  
  )لكاملالبيت على البحر ا(

  .اً الجتماع الكلمتين في الهمسنوربما كان قلب الكاف شي
والنون، وهذا مـا  يعتمد على المفارقة الصوتية بين الصوتين الساكنين الميم إنه لجمع فاأما في خطاب 

  ).10الشكل رقم (يبينه 
  الفعل  االسم  ضمير الخطاب  الجمع
  ضربتم  كتابكم  أنتم  المذكر
  ضربتن  كتابكن  َأنْتُن  المؤنث
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أما إذا كانت ضمائر الغيبة ضمائر جـر متصـلة    ،)هي(مقابل ) هو(وفيها : ضمائر الغائب -ج
باألسماء، أو ضمائر نصب متصلة باألفعال، فإن المؤنث ينماز بـالفتح، ويبقـى المـذكر علـى     

  .)89، صم1986 عمايرة،( الضم
  ).11الشكل رقم (وهذا ما يبينه 

  
  
  
   

صيغ في خطّ موازٍ لما في جمع المخاطـب أي المـيم للمـذكر، والنـون     أما في الجمع فتسير ال
نه ،مللمؤنث، ه.  

  .وهكذا تنتظم ظاهرة التأنيث في الضمائر وفق قواعد مطّردة
  واألسماء الموصولة؟  ارة،ــــــولكن ماذا عن التأنيث في أسماء اإلش

في القرب والبعد وهذا ما يبينه  مشار إليهيختلف اسم اإلشارة في المذكر عنه في المؤنث، مع مراعاة ال
  ).12الشكل رقم (الرسم البياني الوارد في 

  

  

**  ****  ****  ****  ****  
          
          
          
          

  

، م1988 بركـات، ( والخالصة في اإلشارة للقريب يختص المذكر بـالفتح، والمؤنـث بالكسـر   
          ر، ذلـك ــــــبالتاء كعالمة تميزه عن المذك، أما في اإلشارة للبعيد فينماز المؤنث )67ص
  .تلك

هو
  

كتابه هضرب 

كتابها  ضربها  هي

 المؤنث
 تلك

ھذه  تي
 وھذي

 ذي

 ذا

 ھذا
 تا

 ذلك

 المذكر
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 إذ إن التاء تصبح عالمة ينماز بهـا االسـم   ة،ــــذا ما نلحظه في األسماء الموصولــوه
األسـماء  ) 13(ويمثل الرسم البيـاني شـكل رقـم     التي، ßل المؤنث عن المذكر، الذي الموصو

  .الموصولة من حيث الجنس والعدد
  

**  ***  ***  ***  
        
        
        

  
  :عالمة التأنيث وجمع المؤنث السالم: ثالثاً*

وهي األلـف   تدخل التاء كعالمة دالة على جمع المؤنث السالم، لينماز عن جمع المذكر السالم، بالحقة
  .والتاء، مقابل الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم

  
  ).جمع مذكر سالم(               +           =       معلم : نحو

  ).   جمع مؤنث سالم(معلمات = ا ت+ معلمة 
جمع؛ ألنها دلت على أكثر من اثنتين، وهي مؤنثة؛ ألنها دلت علـى مجموعـة   : فكلمة معلمات

  ).جمع تكسير(فواطم  ßفاطمة  : نحو إناث، وهي سالمة ألنها سلمت من التكسير في بنائها
قَانتَات تَاِئبات  مْؤمنَات[: على التأنيث السالم كما ورد في القرآنمؤنثة جمعها والغالب في المفردات ال

اتاِئحس اتابِدعابـدة،   ائبـة، ت مؤمنة، قانتـة، : منها على الترتيب، ومفرد كل ]5 آية :التحريم[]ع
حقـة زائـدة علـى    وهـذه الال . سائحة، وكلها مختومة بتاء التأنيث وأتى جمعها بالالحقة األلف والتاء

) قضـاة (بينها وبين األلف والتـاء األصـلية فـي     األغلب، بدليل أن المفرد يخلو منها، ويجب التفريق
  .)72، صم1971 عيد،( واأللف والتاء الواردة في جمع التكسير

  .أبيات ßبيت : نحو
  .المفرد المؤنث، كما يأتي من المفرد المذكرهذا الجمع يأتي من و

  .لباتطا ßطالبة  : نحو
  .واجبات ß واجب       

  ).ا ت(بغير الالحقة  عـــــل نجد كلمات مؤنثة تجمـــــــوفي المقاب

 ن و
 ي ن

 معلموَن
 معلمیَن

 مفرد

 مثنى

 المؤنث
 التي اللتان اللواتي

 لذيا

 اللذاِن

 الذیَن

 المذكر

 جمع
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  .أعناق ß  عنق: نحو
  .دمى ß  دمية       

ولخفـة هـذا   غير مطردة، ألنها شكلية، ) ا ت(الجمع بالالحقة وربما يعود السبب في ذلك أن قاعدة 
  .في مراحل نطقهم األولىيستخدمه األطفال بكثرة الجمع وسهولته 

  ):ا ت(أيضاً تغير ضبط بعض المفردات عند جمعها بالالحقة و
  .زهرات          زهرة: نحو

  . غُرفات  رفة        غُ     
  .؛ وذلك بسبب تغير ضبط بعض الكلمات عند جمعهاإذن بحاجة إلى إعادة نظر) سالم(فكلمة 

اإلعرابية، فتخرج عن األصل في حالة النصب فقط، مما يجعلهـا  ) ا ت(أما عن عالمة جمع الالحقة 
  .]38 آية :ق[]ولَقَد خَلَقْنَا السماوات والَْأرض[: قال تعالى. تنماز عن بقية المنصوبات

  ).ا ت(التي تجمع بالالحقة  أصناف المفردات) 14الشكل رقم (ويبين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خليفـة، ( مؤنث، وهي كلمات تأتي على صورته، وتعرب إعرابهوهناك مصطلح ما ألحق بجمع ال
  .وذ             ومنها أوالت . )75م، 1980

  .]4آية  :الطالق[]وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن[: قال تعالى

 تجمع
  تجمع

 مقابل

 فاطمات -فاطمة  ليالت - ليلىِ 

 -معاوية  -سمراء 

  الجمع بالالحقة
 )ا ت(

  سعاد 
  

 سعادات

  واجب
  

 واجبات

 آخره تاء التأنيث مطلقاًما كان  مطلقاًآخره ألف التأنيث ما كان 

 اسم الجنس لغير العاقل المؤنث المعنوي
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  :التأنيث والمنع من الصرف: رابعاً
 فإنهـا ال تصـرف،   - األعـالم خاصة من  – لمؤنثبا ع النحو العربي صرف كل ما يتصلــيمن

، )317م، ص1988 بركات،( تنوين ض والـــــال يدخله خف: ى ال ينصرف، أيـــومعن
نطقهم تمييز هذه األسماء من غيرها، وجعلها خاصة باألنثى  اءــــــوكأن العرب أرادوا أثن

  ).15الشكل رقم (وقاعدة التأنيث الممنوع من الصرف يبينها 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ويمكن تلخيص قاعدة المنع من الصرف فيما يلي
يمنع من الصرف كل األعالم المؤنثة، سوى ما كان على ثالثة أحرف وسطها ساكن، فيجـوز   -

  .فيها الصرف وعدمه، والمنع أجود
  .هنْد          هنْد  : نحو

إذا  شـاة وقلـة  : رف، نحوأما العلم المختوم بتاء التأنيث، وجاء على ثالثة أحرف، فيمنع من الص
  .سمي بها

العلم المؤنث معنوياً والزائد على ثالثة أحرف يمنع من الصرف مطلقاً، حتى وإن أطلق اسم مـذكر   - 
  .ماجالل وإكر: على مؤنث نحو

إال إذا كان  ،مــــولكن، ماذا لو ُأطلق اسم علم مؤنث على مذكر؟ في هذه الحالة يصرف العل
  .حمزة، وطلحة: أنيث فإنه ال ينصرف نحوفيه عالمة من عالمات الت

وهذا ما دعا أحد الباحثين للقول إن إشكالية تعدد معايير فرز المؤنث من المذكر تبرز في العربية 
وهـو  " مجيـد "علمـا لمـذكر تصـغيره    " مجد"فاالسم . في مبحثي التصغير والمنع من الصرف

وهو في األصـل  " مجيدة"لمؤنث فتصغيره  أما إذا كان علماً" رأيت مجداً: "مصروف وجوباً فيقال
، م2002 الملـخ، ( ممنوع من الصرف، إال أنه قد يصرف تخفيفاً ألنه علم ثالثي ساكن الوسـط 

  .)130ص

 و

  قاعدة المنع من الصرف

  األعالم المؤنثة

  الصفات التي تختص 
  باألنثى

  لفظاً ومعنى

  المشبه
  المؤنثب
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ومهما تعددت المعايير في فرز المؤنث والمذكر؛ يبقى اللسان العربي الفصيح، والفطرة العربيـة  
  .وفرزه عن المذكرالسليمة هي المعيار األهم في تحديد المؤنث 

  
  :الخاتمة

ـ  "ةــفي العربي ثــاساليب تحديد المؤن"عالجت هذه الدراسة  ا، ـ، وإذا كان هذا هـو هدفه
  :هناك مجموعة من النتائج تُجمل فيما يأتي إنــف

اقتران التأنيث بالتذكير، وأنه ال يوجد تطابق بين اللغة والواقع، بـل التطـابق بـين اللغـة     : أوالً
ني في األشياء المذكرة والمؤنثة، وربما يرجع سبب ذلك لنظام اللغة العربيـة،  والتصور الذه

  .الذي يخضع لثنائية التذكير والتأنيث
ية عرفية، تعود إلى إطـالق  هناك إشكالية في فرز المؤنث والمذكر، وذلك ألسباب اجتماع: ثانياً

  .على إناث على الذكور فيها عالمات تأنيث، وإطالق أسماء ألعالم ذكور أعالمٍ
معنى سمان في اال نستطيع إخضاع كثير من الكلمات المؤنثة للمنطق العقلي، فقد يشترك : ثالثاً

، في حين نجد كلمات تذكرها بيئة، )بلد، وبلدة: (واحد، ونجد أحدهما مذكراً، واآلخر مؤنثاً، نحو
في ظروفها  وهذا يدل على عدم استقرار هذه الظاهرة) سكينسوق، : (وتؤنثها أخرى، نحو

  .التاريخية القديمة
ودليـل   الصوتية، وهي ليست أصيلة في التأنيـث عالمات التأنيث ال عالقة بينها من الناحية : رابعاً

  .التي ُألحقت بهالذكر الحكيم، فالتأنيث ينماز بمادته، ال بالعالمات ذلك ما جاء في آي 
ـ يعتمد في تحليل األسماء إلى مذكر : خامساً  ار العالمـة، والمطابقـة الحقيقيـة،   ومؤنث على معي

واإلشارة، ولكن يبقى اللسان العربي الفصيح، والفطرة العربية السليمة هـي المعيـار األهـم    
  .واألوضح
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