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 في األسماء المؤنثة السَّماعيَّة
 هـ(666كٍر الّرازي )ت ألبي ب  

 تقديم وتحقيق        

 محمد وجيه تكريتي     

 أوال: التقديم

 أبو بكر الرازي

 القادر الرازي، زين الدين. الفقيه واللغوي.عبدحمد بن أبي بكر بن هو م  

صـر والاـا  هــ. زار م666ولد في الري، ومات في قونية، على األرجـ  سـنة 
وانتفــب بمــا كــان فــي المصــريين مــن علــو  الــدين واللغــة. وكــان فقي ــا  علــى المــ ه  
الحنفـــي، ومفســـرا  وأدبيـــا . ولهـــت مؤلفاتـــه التـــي ترك ـــا سيـــر دليـــت علـــى ثقافتـــه وســـهة 
ــــه، وناــــايه الهلمــــي. وتلــــ  المؤلفــــات بهكــــ ا مــــا يــــزات مسيويــــا  كـــــ)ار   مهرفت

ـــا  ـــة(، و)حـــدا   الحق ـــز الرحمـــة(، المقامـــات الحريري  ( و)روكـــة الفصـــاحة(، و)كن
و)زهـر الربيــب مــن ربيـب األبــرار(، و)األســماء المؤنثــة السـماعية( وهــي التــي نتناول ــا 

 اليو .

وبهكــ ا يبــب وســرا دلــى الدارســين كـــ)مستار الصــحا ( وهــو قــامو  ماــ ور 
 ( 2).متداوت، و)أنمو ا جليت في أس لة وأجوبة من غرا   آي التنزيت(
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 يث في اللغةظاهرة التأن

في اللغة الهربية مف ومان متقابالن، أو قت: ظاهرتان متقابلتان دا مـا : التـ كير 
والتأنيــ . وكــأّن ســر الوجــود كلــه، الــ ي أبدعــه الســال  جــت اــأنه، دنمــا يقــو  علــى 

 الت كير والتأني .

وقــد فلفــت الجــن  نظــر اونســان األوت، حــين عــرذ الفــر  بــين الــ كر واألنثــى 
 الحيوان وانهك  أثر  ل  باليبب على لغته.في اونسان و 

فوتــدت مقارنــة اللغــات الســامية مــثال ، علــى أن الســاميين القــدامى كــانوا يفرقــون 
بين الم كر والمؤن  في اللغة، ال بوسيلة نحوية، ولكن بكلمـة للمـ كر وكلمـة أسـر  

 ( 1).من أصت آسر للمؤن ف
هــو الفــري، غيــر أن النــايقين ويتفــ  الهلمــاء علــى أن األصــت التــ كير، والتأنيــ  

الهصــور لــ  يتفقــوا فــي قكــية تــ كير األســماء وتأنيث ــا. فقــد ظــت  عبــرباللغــة الهربيــة 
ف ـــ ا جـــالت الـــدين الســـيويي   ( 3).االســـتالذ فـــي هـــ ا غريبـــا  بـــين الحجـــاز وبـــين تمـــي 

 :هـ( يقوت في با  ) كر ألفاظ استلفت في ا لغة الحجاز ولغة تمي (122)ت

التمر، وهي البر، وهي الاـهير، وهـي الـ ه ، وهـي البسـر.  فأهت الحجاز هي
 ( 4).وتمي  ت كر ه ا كلهف

لــى ســماعية،  ومهنــى هــ ا أن المؤنثــات فــي اللغــة الهربيــة تنقســ  دلــى قياســية، وا 
وأن االســــتالذ دنمــــا وقــــب فــــي تلــــ  المؤنثــــات الســــماعية التــــي تسلــــو مــــن عالمــــات 

 ( 5).التأني 
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والتأني  ال تجري علـى قيـا  الت كير اهرة ن ظأوقد  ه  بهض اللغويين دلى 
ميــرد، وأن الســماي هــو الحكــ  الــر ي  فــي  لــ ، ومــن هــؤالء اللغــويين أبــو الحســين 

يقــوت فــي أوت  ،ســهيد بــن دبــراهي  التســتري الكاتــ ، مــن علمــاء القــرن الرابــب ال جــري
ر كتا  الم كر والمؤن  له: فقات سهيد بن دبراهي  التسـتري الكاتـ : لـي  يجـري أمـ

المـــ كر والمؤنـــ  علـــى قيـــا  ميـــرد، وال ل مـــا بـــا  يحصـــرهما، كمـــا يـــدعي بهـــض 
 ( 6).النا ف

ولهت ه ا ما دفب بهض الباحثين المحدثين دلى الوقوذ عند ه ا البا  والنظر 
ــــه: ــــه مــــن منظــــار الغمــــوض، ومــــن   المستاــــر  برجاتراســــر فــــي قول ــــ   في فوالتأني

يدة ماكلة، ول  يوف  المستارقون والت كير من أغمض أبوا  النحو، ومسا ل ما عد
 .( 3)حل ا حال  جازما ، مب صرذ الج د الاديد في  ل ف

 والدكتور صحبي الصال  في قوله:

فوالواقـــب أن االســـتالذ فـــي تـــ كير هـــ ه األلفـــاظ وتأنيث ـــا ال يمـــت دلـــى المنيـــ  
 ( 6).الهقلي بصلةف

التـ كير  فوقد سصص كثير من اللغويين الهر  بهـض مؤلفـات   لدراسـة ظـاهرة
والتأني  في اللغة الهربية، كـالفراء، وأبـي القاسـ  بـن سـال ، وأبـي حـات  السجسـتاني، 
والمبــرد، والزجــاا، وابــن األنبــاري، وابــن سالويــه، وابــن جنــي، وغيــره . وقــد اهتمــوا 
ــة المؤنــ ، وال تحمــت  علــى األســص بالمؤنثــات الســماعية، وهــي التــي تهامــت مهامل
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الـ ي  لـ  ألن هـ ا النـوي مـن المؤنثـات هـولمستلفـة، و واحدة مـن عالمـات التأنيـ  ا
 ( 1).يكثر فيه السيأ، فيحتاا دلى التنبيه عليهف

ومـــن اليبيهـــي بهـــد الـــ ي تقـــد  هنـــا أن نـــر  أبـــا بكـــر الـــرازي ي ـــت  بالمؤنثـــات 
 السماعية ويتوقذ عندها جامها  ل ا وناظما  بغية تس يت حفظ ا وت كرها.

 " ألبي بكر الرازي"في األسماء المؤنثة السماعية

ففــي األســماء المؤنثــة الســماعيةف منظومــة أبــي بكــر الــرازي التــي نسرج ــا اليــو  
صـــورة مـــن صـــور التـــأليذ التـــي اـــاعت فـــي عصـــره، أي: القـــرن الســـابب ال جـــري. 

هـــ( الــ ي وكــب منظومــة فــي 646ونــ كر مــن أعيــان هــ ا القــرن ابــن الحاجــ  )ت
ومة أسـر  فـي الصـرذ أيلـ  علي ـا: النحو أيل  علي ا: )الكافية(، كما وكب منظ

 ( 25).)الاافية(، ووكب أيكا  منظومة في األسماء المؤنثة السماعية

هــ(، وقـد وكـب )األلفيـة( وهـي 131ومن أعيان  ل  القرن أيكا  ابن مال  )ت
، و)منظومــة فيمـا ورد مــن ( 22)منظومـة ماــ ورة فـي النحــو، و)أرجـوزة فــي المثلثـات(

القصـــيدة الداليـــة المالكيـــة فـــي القـــراءات(، و)قصـــيدة فـــي األفهـــات بـــالواو واليـــاء( و)
 .( 21)األسماء المؤنثة(

                                                 

 .41مقدمة )البلغة( ص - 1
ناــرت هــ ه المنظومــة مــرتين: األولــى فــي بيــروت وناــرها لــوي  اــيسو وهــافر وقــد وقهــت في ــا   - 25

ي كتابـه: أبنيـة الفهـت فـي اـافية ابـن الحاجـ  أسياء، وأعاد يباعت ا كما هي الدكتور عصا  نور الدين ف
. ث  ناـرها دحسـان جهفـر مـرة ثانيـة بهلـة تصـوي  األسيـاء التـي ارتكبـت فـي يبهتـي الناـرة 41 -42ص

السابقة و ل  في اللسان الهربي في الهدد الحادي والهارين، ولكنـه وقـب فـي أسيـاء أسـر  مـا كـان ينبغـي 
 أن تنار ب ا.

 ن الانقييي بالقاهرة.نارها أحمد بن األمي -22
 .5/115انظر )تاريخ األد  الهربي( لبروكلمان  -21
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تجمـــب ســـتين اســـما  مـــن األســـماء المؤنثـــة أمـــا منظومـــة أبـــي بكـــر الـــرازي ف ـــي 
ـــــا القاســـــ  الزجـــــاجي       ـــــت أب ـــــي رأي ـــــوت: مـــــن األســـــماء الســـــماعية، ألنن الســـــماعية. أق

فــي كتابــه )الجمــت  نف اوصــهـــ( قــد توقــذ عنــد األســماء المؤنثــة الســماعية، 345)ت
 في النحو( على ه ا النحو:

با  ما يؤن  من جسد اونسان وال يجوز تـ كيره. وممـا  كـره ولـ  يـ كره أبـو  -
لب ، و  زابكر الرازي: الكِّ . ،له ج   والك راي، والِقْن ، و السِّنُّ

بــا  مــا يؤنــ  مــن غيــر أعكــاء الحيــوان وال يجــوز تــ كيره. وممــا  كــره ولــ   -
ـــهود، اله ـــو  ،بكـــر الـــرازي: الكـــحى، وقـــدا ، ووراءيـــ كره أبـــو  ْر ، واله ـــروض، والصَّ

ـــ ـــ َّود، واله نـــا ، والح  ، وال ور، والق ل ـــوص  ـــز  ـــب و ، والج  ـــؤود، والصَّ د ور، وال  بـــوي، والك 
ْهـــز، واألْرو ، واله قـــا ، واليَّيـــر،  ْيـــت، واوبـــت، والغ ـــن   ، والّكـــْأن، والم  ، والس  والرَّْســـت 

، واليِّسَّة ، وا ه و ، والّسماء.والوحش، والق لْ  ، واليِّْست  ، واليِّ ُّ  ت 

بـو بكــر أ كر ويؤنـ  مـن أعكــاء الحيـوان. وممــا  كـره ولـ  يــ كره يــبـا  مـا  -
 . رْ الكِّ الهاِت ، والق ف ا، و و ن، تْ ْبي، والم  : اله ن   ، واوالرازي

بــا  مــا يــ كر ويؤنــ  مــن غيــر مــا  كرنــا. وممــا  كــره ولــ  يــ كره أبــو بكــر  -
 رازي:ال

ــــــ - ، واليَّريــــــ  ، و الصِّ ــــــبيت  ــــــراي، والالسَّ كــــــّي، ر سُّ ، والزَّ ــــــ ، واليَّــــــويُّ  ، والق لي
، والّســـــو  ،  ـــــو والـــــ َّنو   ـــــاي ، السِّ ، الم  و الحـــــانوت، و ال ، والصَّ ـــــر  ، وواِســـــي، وه ج  نـــــون 

 ( 23).وق باء  

هـــ( قـــد وكــب كتابـــا  فــي المـــ كر والمؤنـــ  533ورأيــت أيكـــا  ابــن األنبـــاري )ت
)البلغــة فــي الفــر  بــين المــ كر والمؤنــ (. وفــي هــ ا الكتــا  نقــرأ  ســ :أيلــ  عليــه ا
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تسهة وتسهين اسما  يحك  السماي بوجو  التأني  في ا، وتسهة وعارين اسما  يحك  
 السماي بجواز الت كير والتأني .

 أما األسماء التي  كرها ابن األنباري ول  ي كرها أبو بكر الرازي ف ي:

اليـــاغوت، واألنهـــا ، والقتـــ ، و ، والنحـــت، والســـبيت، الســـماء، والييـــر، والهيـــر
والمتن، والهجز، والكلب، والباي، والكري، والهان ، والقفا، واوبـي، والهنـ ، واوبـت، 
والقلـــــو ، والهـــــن ، والجـــــزور، والنـــــا ، والـــــ ود، واألكـــــحى، والحـــــانوت، والـــــنه ، 

واألرو ، والسرنـــ ، والحجـــر، والغـــن ، والكـــأن، الرَِّســـت، والمهـــز، والهنـــز، والهنـــا ، 
والبهيـــر، والفـــر ، والـــدجاا، والهقـــا ، والهـــر ، والظ ـــر، و كـــاء، والنبـــت، والرحـــا، 

ـــــ، واليـــــا ، واليـــــ ، والكـــــحى، والوالقـــــدو  ـــــت، ر سُّ ـــــروض، والقل  ، والنـــــو ، واله 
ه   د ور، وال    ،ودوالهر ، والوحش، والصَّ هو ، وي، وأجأ، وك ْحت، وكبك ، و ا ـب  والح 

ويباي الرجـت، وقـدا ، وأمـا ، ووراء، القليـ ، والـّ نو ، والمنـون، ومنجنون، والسن، 
 والمنين، واليري ، والصاي، والسال ، والصليذ، والسكين، والسو ، والسليان.

ولكـن أبـا بكـر الـرازي  كـر عـددا  مــن األسـماء المؤنثـة السـماعية لـ  يـ كرها أبــو 
سـت، احـي ، وسـهير، و لبركات، وهي: ج ن ، واللظـى، والفلـ ، وفـردو ، وملـ ، وجا

 .( 24)وعق . غير أن أبا البركات قات عند )النار(: فوالنار وأسماؤها مؤنثةف

هـــ( يــ كر فــي منظومتــه فــي األســماء 646وقــد ظ ــر لــي أن ابــن الحاجــ  )ت
المؤنثــة ســتين اســما  يجــ  فيــه التأنيــ ، وســبهة عاــر اســما  يجــوز فيــه التــ كير أو 

 التأني .
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المؤنثة السماعية ليست محصورة بـ)ستين(، بـت  وهك ا نسلص دلى أن األسماء
و  يـهي تزيد على ه ا الهدد. ولهت باحثـا  يـن ض بهـ ء هـ ه الدارسـة فيقـد  لنـا فـي 

 وعلى مهاج  اللغة المستلفة. ،لموكوياالحقيقة مهتمدا  على ما صنذ في ه ا 
 والتحقيق ةالمخطوط

الـرازي علـى نسـسة  اعتمدت في دسراا )األسماء المؤنثـة السـماعية( ألبـي بكـر
( ياـتمت 2566سيية وحيدة محفوظـة فـي الظاهريـة بدماـ ، كـمن مجمـوي بـرق  )

علـــــى كتـــــا  )تفســـــير غريـــــ  القـــــرآن( ألبـــــي بكـــــر محمـــــد بـــــن عزيـــــز السجســـــتاني 
ـــة المؤلـــذ بهنـــوان )فيمـــا اتفـــ  لفظـــه وافتـــر  مهنـــاه(، 335)ت هــــ(، ورســـالة مج ول

 ينا.باوكافة دلى الرسالة )المنظومة( التي بين أيد

أبيـات مـن مقصـورة ابـن  هوقد كت  المجمـوي بسـي نسـسي واكـ ، وعلـى غالفـ
 دريد مب أبيات وتسميسات.

سوتــه فــي القــرآن الكــري ، ا  ة منــه فــي قصــة يوســذ عليــه الســال  و والورقــة األسيــر 
 وعليه وقذ للوزير أسهد بااا.

 والمجموي في حالة جيدة، وقد كبي الناسخ أواسر الكلمات بالاكت.

 23ســـ ، وفـــي الصـــفحة  13X5 ،25ورقـــة، مســـاحت ا  64مـــوي فـــي يقـــب المج
 وهي تامة. أ(.64 - 63سيرا ، وتقب المنظومة في ورقة واحدة منه )

 ( 25).ـه313الناسخ : علي بن يحيى بن محمد المولوي سنة 

ومـــن أجـــت دســـراا هـــ ه المنظومـــة وهـــي علـــى البحـــر اليويـــت، قمـــت بنســـس ا، 
قابلــت األسـماء علــى المصـادر التــي رجهــت وكـبيت مــا لـ  يكــن مكـبويا  من ــا، و 

دلي ا، بغية التحق  والتوثي  وحاولت أن أبين القبيلة التي كانت تؤن  أو ت كر، كما 
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 كــرت لغــات االســ  دن وجــدت لــه. واــرحت بهــض األســماء التــي ِسْلــت  أن ــا تحتــاا 
دلى الار ، واستا دت لبهك ا مما وقهت عليه مـن الاـواهد وجهلـت  لـ  كلـه فـي 

وااي. ث  صـنهت ثبتـا  للمصـادر والمراجـب التـي اسـتسدمت ا وسـراا هـ ه الرسـالة الح
 اللغوية.

وبهد. فحسبي من ج دي المتواكـب السيـر. وأسـأت اللـه تهـالى أن يجهلنـي فـي 
 عداد النافهين والمنتفهين، وأن يأس  بيدنا دلى سدمة تراثنا الهربي السالد.

 انا أن الحمد الله ر  الهالمين.و وآسر دع
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