في األسماء المؤنثة الس َّ
َّماعية

ألبي ب ٍ
الرازي (ت 666هـ)
كر ّ

تقديم وتحقيق

محمد وجيه تكريتي
أوال :التقديم
أبو بكر الرازي
هو محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،زين الدين .الفقيه واللغوي.
ولد في الري ،ومات في قونية ،على األرجـ سـنة 666هــ .زار مصـر والاـا

وانتفــب بمــا كــان فــي المص ـريين مــن علــو الــدين واللغــة .وكــان فقي ــا علــى الم ـ ه

الحنفــي ،ومفس ـ ار وأدبيــا .ولهــت مؤلفاتــه الت ــي ترك ــا سيــر دليــت علــى ثقافتــه وس ــهة
مهرفتـ ــه ،وناـ ــايه الهلمـ ــي .وتل ـ ـ المؤلفـ ــات بهك ـ ـ ا مـ ــا ي ـ ـزات مسيويـ ــا ك ـ ــ(ار

المقام ــات الحريري ــة) ،و(ح ــدا

الحق ــا ) و(روك ــة الفص ــاحة) ،و(كن ــز الرحم ــة)،

و(زهـر الربيــب مــن ربيـب األبـرار) ،و(األســماء المؤنثــة السـماعية) وهــي التــي نتناول ــا

اليو .

وبهكـ ا يبــب وســرا دلــى الدارســين كــ(مستار الصــحا ) وهــو قــامو

متداوت ،و(أنمو ا جليت في أس لة وأجوبة من غ ار

آي التنزيت).

 -2انظر ترجمته في األعال  55/6وفي مقدمة (مستار الصحا ) لنااريه.
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() 2

ماـ ور

ظاهرة التأنيث في اللغة
في اللغة الهربية مف ومان متقابالن ،أو قت :ظاهرتان متقابلتان دا مـا :التـ كير

ـأن ســر الوجــود كلــه ،ال ـ ي أبدعــه الســال جــت اــأنه ،دنمــا يقــو علــى
والتأني ـ  .وكـ ّ
الت كير والتأني .
نظــر اونســان األوت ،حــين عــرذ الفــر بــين الـ كر واألنثــى

وقــد فلفــت الجــن

في اونسان والحيوان وانهك

أثر ل باليبب على لغته.

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

من أصت آسر للمؤن ف.

() 1

ويتف ـ الهلمــاء علــى أن األصــت الت ـ كير ،والتأني ـ

هــو الفــري ،غيــر أن النــايقين

باللغــة الهربيــة عبــر الهصــور ل ـ يتفق ـوا فــي قكــية ت ـ كير األســماء وتأنيث ــا .فقــد ظــت

االس ــتالذ ف ــي هـ ـ ا غريب ــا ب ــين الحج ــاز وب ــين تم ــي .

(ت122هـ) يقوت في با

() 3

ف ـ ـ ا ج ــالت ال ــدين الس ــيويي

( كر ألفاظ استلفت في ا لغة الحجاز ولغة تمي ):

فأهت الحجاز هي التمر ،وهي البر ،وهي الاـهير ،وهـي الـ ه  ،وهـي البسـر.

وتمي ت كر ه ا كلهف.

() 4

ومهنــى هـ ا أن المؤنثــات فــي اللغــة الهربيــة تنقسـ دلــى قياســية ،والــى ســماعية،

وأن االس ــتالذ دنم ــا وق ــب ف ــي تلـ ـ المؤنث ــات الس ــماعية الت ــي تسل ــو م ــن عالم ــات
التأني .

() 5

 -1مقدمة ناار (البلغة في الفر بين الم كر والمؤن ) ص33.
 - 3انظر دراسات في فقه اللغة ص66.

 - 4المزهر  ،133/1وانظر دراسات في فقه اللغة ص66.
 - 5انظر مقدمة (البلغة) ص41.
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وقد ه

بهض اللغويين دلى أن ظاهرة الت كير والتأني

ميــرد ،وأن الســماي هــو الحكـ الــر ي

ال تجري علـى قيـا

فــي لـ  ،ومــن هـؤالء اللغــويين أبــو الحســين

ســهيد بــن دبـراهي التســتري الكاتـ  ،مــن علمــاء القــرن ال اربــب ال جــري ،يقــوت فــي أوت
الم كر والمؤن

كتا

الم ـ كر والمؤن ـ

النا ف.

له :فقات سهيد بن دبراهي التسـتري الكاتـ  :لـي

علــى قيــا

() 6

ميــرد ،وال ل مــا بــا

يجـري أمـر

يحصــرهما ،كمــا يــدعي بهــض

ولهت ه ا ما دفب بهض الباحثين المحدثين دلى الوقوذ عند ه ا البا
فيـ ــه مـ ــن منظـ ــار الغمـ ــوض ،ومـ ــن
والت كير من أغمض أبوا

والنظر

المستاـ ــر برجات ارسـ ــر فـ ــي قولـ ــه :فوالتأني ـ ـ

النحو ،ومسا ل ما عديدة ماكلة ،ول يوف المستارقون

حل ا حال جازما ،مب صرذ الج د الاديد في ل ف(.) 3
والدكتور صحبي الصال في قوله:

فوالواقــب أن االســتالذ فــي ت ـ كير ه ـ ه األلفــاظ وتأنيث ــا ال يمــت دلــى المني ـ
الهقلي بصلةف.

() 6

فوقد سصص كثير من اللغويين الهر بهـض مؤلفـات
والتأني

لد ارسـة ظـاهرة التـ كير

في اللغة الهربية ،كـالفراء ،وأبـي القاسـ بـن سـال  ،وأبـي حـات السجسـتاني،

والمبــرد ،والزجــاا ،وابــن األنبــاري ،وابــن سالويــه ،وابــن جنــي ،وغيــره  .وقــد اهتم ـوا

علــى األســص بالمؤنثــات الســماعية ،وهــي التــي تهامــت مهاملــة المؤن ـ  ،وال تحمــت

 -6مقدمة البلغة ص55. -41

 - 3التيور النحوي للغة الهربية ص221.
 -6دراسات في فقه اللغة ص66.
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واحدة مـن عالمـات التأنيـ

المستلفـة ،و لـ ألن هـ ا النـوي مـن المؤنثـات هـو الـ ي

يكثر فيه السيأ ،فيحتاا دلى التنبيه عليهف.

() 1

وم ــن اليبيه ــي به ــد الـ ـ ي تق ــد هن ــا أن ن ــر أب ــا بك ــر الــرازي ي ــت بالمؤنث ــات

السماعية ويتوقذ عندها جامها ل ا وناظما بغية تس يت حفظ ا وت كرها.
"في األسماء المؤنثة السماعية" ألبي بكر الرازي

ففــي األســماء المؤنثــة الســماعيةف منظومــة أبــي بكــر الـرازي التــي نسرج ــا اليــو
ص ــورة م ــن ص ــور الت ــأليذ الت ــي ا ــاعت ف ــي عصـ ـره ،أي :الق ــرن الس ــابب ال ج ــري.
ون ـ كر مــن أعيــان ه ـ ا القــرن ابــن الحاج ـ

(ت646ه ــ) ال ـ ي وكــب منظومــة فــي

النحو أيل علي ا( :الكافية) ،كما وكب منظومة أسـر فـي الصـرذ أيلـ علي ـا:

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

() 25

ومن أعيان ل القرن أيكا ابن مال (ت131هــ) ،وقـد وكـب (األلفيـة) وهـي

منظومـة ماـ ورة فـي النحــو ،و(أرجـوزة فــي المثلثـات)( ،) 22و(منظومــة فيمـا ورد مــن

األفه ــات ب ــالواو والي ــاء) و(القص ــيدة الدالي ــة المالكي ــة ف ــي القـ ـراءات) ،و(قص ــيدة ف ــي
األسماء المؤنثة)(.) 21

 - 1مقدمة (البلغة) ص41.

 - 25ناــرت ه ـ ه المنظومــة م ـرتين :األولــى فــي بيــروت وناــرها لــوي

اــيسو وهــافر وقــد وقهــت في ــا

أسياء ،وأعاد يباعت ا كما هي الدكتور عصا نور الدين في كتابـه :أبنيـة الفهـت فـي اـافية ابـن الحاجـ

ص .41 -42ث ناـرها دحسـان جهفـر مـرة ثانيـة بهلـة تصـوي

األسيـاء التـي ارتكبـت فـي يبهتـي الناـرة

السابقة و ل في اللسان الهربي في الهدد الحادي والهارين ،ولكنـه وقـب فـي أسيـاء أسـر مـا كـان ينبغـي

أن تنار ب ا.

 -22نارها أحمد بن األمين الانقييي بالقاهرة.
 -21انظر (تاريخ األد

الهربي) لبروكلمان 115./5
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أم ــا منظوم ــة أب ــي بك ــر الـ ـرازي ف ــي تجم ــب س ــتين اس ــما م ــن األس ــماء المؤنث ــة

الس ـ ــماعية .أق ـ ــوت :م ـ ــن األس ـ ــماء الس ـ ــماعية ،ألنن ـ ــي أري ـ ــت أب ـ ــا القاسـ ـ ـ الزج ـ ــاجي

(ت345هــ) قــد توقــذ عنــد األســماء المؤنثــة الســماعية ،وصـنف ا فــي كتابــه (الجمــت
في النحو) على ه ا النحو:

 با ما يؤن من جسد اونسان وال يجوز تـ كيره .وممـا كـره ولـ يـ كره أبـوالكلب ،والهجز ،والكراي ،و ِ
الق ْن  ،و الس ُّ
بكر الرازيِّ :
ِّن.
 -بــا

مــا يؤنـ

مــن غيــر أعكــاء الحيـوان وال يجــوز تـ كيره .وممــا كـره ولـ

الصــهود،
ي ـ كره أبــو بكــر ال ـرازي :الكــحى ،وقــدا  ،ووراء ،واله ـ ْر  ،والهــروض ،و َّ
الص ــبو  ،والج ــزور ،والقل ــوص ،والـ ـ َّ ود ،والهن ــا ،
والحـ ـدور ،وال ب ــوي ،والك ــؤود ،و َّ
األرو  ،والهقــا  ،واليَّيــر،
و َّ
الر ْســت ،والسْيــت ،واوبــت ،والغــن  ،و ّ
الك ـأْن ،والم ْهــز ،و ْ
ِّ
ِّ
ِّ
السماء.
والوحش ،والقْلت ،والي ُّ  ،والي ْست ،واليسَّة ،واهو  ،و ّ
 بـا مـا يـ كر ويؤنـ مـن أعكــاء الحيـوان .وممــا كـره ولـ يـ كره أبـو بكــرالرازي :الهن  ،واو ْبي ،والمتْن ،والهاتِ  ،والقفا ،و ِّ
الك ْر .
 -بــا

مــا ي ـ كر ويؤن ـ

مــن غيــر مــا كرنــا .وممــا ك ـره ول ـ ي ـ كره أبــو بكــر

الرازي:
َّ
َّ
ـي،
 َّالسـ ـ ــبيت ،واليَّري ـ ـ ـ  ،و ِّ
الص ـ ـ ـراي ،وال ُّس ـ ـ ـر  ،والقلي ـ ـ ـ  ،واليـ ـ ــويُّ ،والزكـ ـ ـ ّ
الصـ ــاي ،والحـ ــانوت ،والمنـ ــون ،وو ِ
َّ
اسـ ــي ،وهجـ ــر،
الس ـ ـال  ،و َّ
السـ ــو  ،و ِّ
وال ـ ـ نو  ،و ّ
() 23
وقباء.
و أريــت أيكــا ابــن األنبــاري (ت533ه ــ) قــد وكــب كتابــا فــي الم ـ كر والمؤن ـ
أيل ـ عليــه اس ـ ( :البلغــة فــي الفــر بــين الم ـ كر والمؤن ـ ) .وفــي ه ـ ا الكتــا
 -23انظر الجمت ص116. -111
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نق ـ أر

تسهة وتسهين اسما يحك السماي بوجو التأني

السماي بجواز الت كير والتأني .

في ا ،وتسهة وعارين اسما يحك

أما األسماء التي كرها ابن األنباري ول ي كرها أبو بكر الرازي ف ي:
الس ــماء ،واليي ــر ،والهي ــر ،والنح ــت ،والس ــبيت ،والي ــاغوت ،واألنه ــا  ،والقتـ ـ ،
والمتن ،والهجز ،والكلب ،والباي ،والكري ،والهان  ،والقفا ،واوبـي ،والهنـ  ،واوبـت،

والقلـ ــو  ،والهـ ــن  ،والج ـ ــزور ،والنـ ــا  ،وال ـ ـ ود ،واألك ـ ــحى ،والحـ ــانوت ،وال ـ ــنه ،
الرِســت ،والمهــز ،والهنــز ،والهنــا  ،واألرو  ،والسرن ـ ،
والحجــر ،والغــن  ،والكــأنَّ ،
والبهي ــر ،والف ــر  ،وال ــدجاا ،والهق ــا  ،واله ــر  ،والظ ــر ،و ك ــاء ،والنب ــت ،والرح ــا،

والق ـ ــدو  ،والي ـ ــا  ،واليـ ـ ـ  ،والك ـ ــحى ،وال ُّسـ ـ ـر  ،والن ـ ــو  ،واله ـ ــروض ،والقل ـ ــت،
والهر  ،والوحش ،والصَّهود ،والحدور ،وال بوي ،وأجأ ،وك ْحت ،وكبك  ،و اـهو ،
ومنجنون ،والسن ،ويباي الرجـت ،وقـدا  ،وأمـا  ،ووراء ،القليـ  ،والـ ّ نو  ،والمنـون،
والمنين ،واليري  ،والصاي ،والسال  ،والصليذ ،والسكين ،والسو  ،والسليان.

ولكـن أبـا بكـر الـرازي كـر عـددا مــن األسـماء المؤنثـة السـماعية لـ يـ كرها أبــو

البركات ،وهي :ج ن  ،واللظـى ،والفلـ  ،وفـردو  ،وملـ  ،وجحـي  ،وسـهير ،واسـت،
وعق  .غير أن أبا البركات قات عند (النار) :فوالنار وأسماؤها مؤنثةف(.) 24
وقــد ظ ــر لــي أن ابــن الحاج ـ

المؤنثــة ســتين اســما يج ـ

(ت646ه ــ) ي ـ كر فــي منظومتــه فــي األســماء

فيــه التأني ـ  ،وســبهة عاــر اســما يجــوز فيــه الت ـ كير أو

التأني .

 -24البلغة ص66.
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وهك ا نسلص دلى أن األسماء المؤنثة السماعية ليست محصورة بـ(ستين) ،بـت

هي تزيد على ه ا الهدد .ولهت باحثـا يـن ض بهـ ء هـ ه الدارسـة فيقـد لنـا فـي يـو
الحقيقة مهتمدا على ما صنذ في ه ا الموكوي ،وعلى مهاج اللغة المستلفة.
المخطوطة والتحقيق

اعتمدت في دسراا (األسماء المؤنثـة السـماعية) ألبـي بكـر الـرازي علـى نسـسة

سيية وحيدة محفوظـة فـي الظاهريـة بدماـ  ،كـمن مجمـوي بـرق ( )2566ياـتمت
عل ـ ــى كت ـ ــا

(تفس ـ ــير غريـ ـ ـ

القـ ـ ـرآن) ألب ـ ــي بك ـ ــر محم ـ ــد ب ـ ــن عزي ـ ــز السجس ـ ــتاني

(ت335هـ ــ) ،ورس ــالة مج ول ــة المؤل ــذ بهنـ ـوان (فيم ــا اتفـ ـ لفظ ــه وافت ــر مهن ــاه)،
باوكافة دلى الرسالة (المنظومة) التي بين أيدينا.
وقد كت

المجمـوي بسـي نسـسي واكـ  ،وعلـى غالفـه أبيـات مـن مقصـورة ابـن

دريد مب أبيات وتسميسات.

والورقــة األسيــرة منــه فــي قصــة يوســذ عليــه الســال واسوتــه فــي القـرآن الكـري ،

وعليه وقذ للوزير أسهد بااا.

والمجموي في حالة جيدة ،وقد كبي الناسخ أواسر الكلمات بالاكت.
يقــب المجمــوي فــي  64ورقــة ،مســاحت ا  25 ،5X13س ـ  ،وفــي الصــفحة 23

سي ار ،وتقب المنظومة في ورقة واحدة منه (64 - 63أ) .وهي تامة.
الناسخ  :علي بن يحيى بن محمد المولوي سنة 313هـ.

() 25

ومــن أجــت دسـ ـراا ه ـ ه المنظومــة وه ــي علــى البحــر اليوي ــت ،قمــت بنس ــس ا،
وكـبيت مــا لـ يكــن مكـبويا من ــا ،وقابلــت األسـماء علــى المصـادر التــي رجهــت
دلي ا ،بغية التحق والتوثي وحاولت أن أبين القبيلة التي كانت تؤن

 -25انظر ف ر مسيويات الظاهرية (مجاميب) القس األوت ص.413 -411

-143-

أو ت كر ،كما

كــرت لغــات االسـ 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

الحوااي .ث صـنهت ثبتـا للمصـادر والم ارجـب التـي اسـتسدمت ا وسـراا هـ ه الرسـالة
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.
وآسر دعوانا أن الحمد الله ر الهالمين.
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