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 ظاهرة التذكير والتأنيث في العامية
 الجزائرية وعالقتها بالفصحى

 الدكتور عبد الكريم عوفي
 بمعهد اللغة العربية وآدابها أستاذ محاضر 

 جامعة باتنة )الجزائر ( 
ظاهرة )التأنيث والتذكير( من الظواهر اللغوية التي تشترك فيها اللغات  

 0من لغة إلى أخرى البشرية جمعاء، ولكن معاملة الجنس تختلف

فاللغات السامية األولى تفرق بين المذكر والمؤنث بوضع  كلمعة للمعذكر  
 0 ( 1)وأخرى للمؤنث

لمعذكر ولفعظ آخعر للمؤنعث، لوفي اللغات الهندية األوروبية يستعمل لفظ  
          ( ويعنعععععععععععى )ابعععععععععععن ( م ابعععععععععععل لفعععععععععععظ Sonففعععععععععععي اتنجليزيعععععععععععة يسعععععععععععتعمل لفعععععععععععظ )

(daughter  وفععععي األلمانيععععة يسععععتعملون لفظععععا للمععععذكر، ولفظععععا ( ويعنععععي )ابنععععة ،)
 0 ( 2)للمؤنث، ولفظا للمحايد

تميز بين جنس حي وجنس غيعر حعي،   algonquin" لغة األلجونكين  نإ 
 0 ( 3)وال يهمها بعد ذلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياء

ق معن شععوش شعر   masaiلغعة الماسعا   فعي وقد ذكر فندريس أيضا أن " 
 4)إفري ية يوجد جنس لما هو كبير وقو ، وجنس آخر لما هو صغير وضعيف "

)   0  
                                                           

، وينظععر م مععن أسععرار 33( البلغععة فععي الفععرق بععين المععذكر والمؤنععث، البععن األنبععار  )م دمععة المح ععق( نعع   1)
 0 160اللغة، للدكتور إبراهيم أنيس،   

 0 121، واللغة، لفندريس،   33   ( البلغة، البن األنبار  )م دمة المح ق(، 2)
 0 131( اللغة، لفندريس،    3)
 0 132( اللغة،    4) 
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وبععععل اللغعععات ت سعععم األسعععماء الموجعععودة فيهعععا معععن حيعععث الجعععنس إلعععى  
ثالثععععة أقسععععامم مععععذكر ومؤنععععث وقسععععم ثالععععث هععععو مععععا يعععععرف فععععي اللغععععات الهنديععععة 

 ا  لعيس معذكر وهعو فعي األصعل معا   neuterاألوروبيعة باسعم )المحايعد( أو )المعبهم( 
 .( 1)ال مؤنثا  و 

ب وله م " والمبهم فعي الهنديعة األوربيعة جعنس  neuterوقد عرف فندريس المبهم 
  .( 2)، ولكنه أقل انتشار منهما "على حدته، فهو ي ابل الجنسين الشخصيين معا  

وذكععر الععدكتور إبععراهيم أنععيس أن أفععرل اللغععات الالتينيععة ال ديمععة، كالفرنسععية  
                    تيطاليعععععععععععة ف عععععععععععدت الظعععععععععععاهرة الشعععععععععععائعة فعععععععععععي الالتينيعععععععععععة ال ديمعععععععععععةواتسعععععععععععبانية وا

 0( 3)مؤنثة أو مذكرة  إما )األسماء المحايدة (، وأصبحت في اللغات الحديثة
قد  –ومنها العربية  –ويرى الدكتور رمضان عبد التواش أن الساميات  

ما وزعت ال سم المحايد على ال سمين اآلخرين، وصارت األسم اء فيها إما مذكرة وا 
لكن المستشرق برجشتراسر يفترل أن اللغات السامية كانت ت سم  .( 4)مؤنثة

األسماء في الزمن ال ديم ت سيمات متفرعة أكثر من الحاضر، وال يعرف ما إذا 
 .( 5)كان تمييز المذكر والمؤنث، في ذلك الت سيم األصلي أم مازجه حديثا

من حيث التذكير والتأنيث داخل الفصيلة  وتختلف اللغات فيما بينهما 
في لغة أخرى، والعكس  في لغة قد يكون مذكرا   اللغوية الواحدة، فما كان مؤنثا  

 .أيضا  
  .( 6)ةعفكلمة )شمس ( مثال اسم مذكر في الفرنسية، ومؤنث في العربي 

العربية تذكر وتؤنث، وفي العبرية والسريانية مؤنثة، وهي  و)الكف ( في
 0( 3)ي اآلراميةمذكر ف

                                                           

 0( أعاله 1( انظر م مراج  الهامش ) 1)
 0 121( اللغة،    2) 
 0 160( من أسرار اللغة،    3)
 0 33( م دمة البلغة، البن األنبار ،    4) 
  0 115، 114( التطوير النحو  للغة العربية،    5) 
، والدراسعات اللغويعة عنعد الععرش، محمعد حسعين آل ياسعين، 40( م دمة مح ق البلغعة، البعن األنبعار ،    6) 

 0 162، ومن أسرار اللغة،   343 
   0 435،436، والدراسات اللغوية عند العرش،   162( من أسرار اللغة،    3)
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وقععد أولععى علماؤنعععا األوائععل هععذه الظعععاهرة عنايععة كبيععرة، فعععألفوا فيهععا كتبعععا  
المعععذكر  اورسعععائل جمععععوا فيهعععا األلفعععاظ التعععي ي ععع  فيهعععا التعععذكير والتأنيعععث، وبينعععو 

لعالمعة معن عالمعات التأنيعث المنصعو   والمؤنث منها، سواء كان اللفظ حامال  
 0 ( 1)يامؤنث سماعالعليها، أو كان اللفظ 

والم صععود بالمععذكر والمؤنععث عنععد علمائنععا العععرش هععو مععا ن ععرأه فععي قععول  
ابعن الحاجعش م "المؤنعث مععا فيعه عالمعة تأنيعث لفظععا أو ت عديرا، والمعذكر بخالفععه، 

وكعذلك معا ن عرأه فعي قعول  0( 2)وعالمة التأنيث التاء و األلف م صعورة وممعدودة " 
التأنيععث فععرل عععن التععذكير، ولكععون ابععن ع يععل م" أصععل االسععم أن يكععون مععذكرا، و 

التذكير هو األصل استغنى االسم المذكر عن عالمة تدل على التذكير، ولكون 
ععععن التعععذكير افت عععر إلعععى عالمعععة تعععدل عليعععه وهعععي التعععاء، واأللعععف  التأنيعععث فرععععا  

الم صورة أو الممدودة، والتاء أكثر في االسعتعمال معن األلعف، ولعذلك قعدرت فعي 
 0 ( 3)وكتف "بعل األسماء، كعين 

ذا أردنا التعرف على الظاهرة في اللغعات السعامية فنننعا نجعد الدراسعات   وا 
تفيععد أن العربيعة تشععترك مع  السععاميات فعي اسععتعمال  -شعع ي ات العربيعة -الم ارنعة

عالمعععات التأنيعععث )التععععاء واأللعععف الم صعععورة أو الممععععدودة ( للداللعععة علعععى اللفععععظ 
 .( 4)المؤنث

( سععامية األصععل، Atاء معع  الفتحععة قبلهععا، أ  )ويععرى برجشتراسععر أن التعع 
وأن األلف الم صورة توجد في العبرية واآلرامية، واأللف الممعدودة ال ي ابلهعا فعي 

 .( 5)اللغات السامية إال ال ليل 
وبعععد هععذا العععرل المععوجز لمالمععت ظععاهرة التععذكير والتأنيععث فععي اللغععات  

للظععاهرة فععي العاميععة الجزائريععة معع   تحليليععا   ، أقععدم وصععفا  ( 6)عامععة والعربيععة خاصععة
 0إبراز أوجه الت ائها م  العربية الفصحى وافتراقها عنها

                                                           

  12 -1ث، ألبى بكر بن األنبار ،   ، وم دمة مح ق المذكر والمؤن41( م دمة مح  ق البلغة،    1)
   0 2/361، وانظرم شرح جمل الزجاجي 2/161( الكافية في النحو 2) 
  0 4/11( شرح ابن ع يل  3)
  0 42، وم دمة البلغة،   113( التطوير النحو  للغة العربية،  4) 
  0 115( التطوير النحو  للغة العربية،   5) 
التععي حععددها علمععاء العربيععة لظععاهرة الجععنس، ألن ذلععك يبعععدنا عمععا نهععدف ( لععم أتوسعع  فععي عععرل الضععوابط 6) 

   0إليه من هذه الدراسة 
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سلك العامة مسلكا مغعايرا للعربيعة الفصعحى فعي تأنيعث األسعماء وتعذكيرها،  
ف عد تبعين معن  0إذ تكععاد )التاء( تكون العالمة الرئيسة للتأنيث في العاميعة الجزائريعة

اه الناس في أمعاكن مختلفعة، وفعي جهعات ععدة معن الجزائعر المادة المسموعة من أفو 
 أن م
األلفععععاظ التععععي وردت فععععي العربيععععة الفصععععحى مؤنثععععة أو يسععععتو  فيهعععععا  -1

، أو خالية من إحدى عالمات التأنيث، تؤنث بالتاء، وذلك (1)التذكير والتأنيث
 في مثلم
األلفاظ الدالة على أحوال المؤنث، أو يشترك فيها الجنسعان )المعذكر  -أ

، نحعععوم طال عععة، وعانسعععة، (2)لمؤنعععث(، والتعععي علعععى وزن )فاععععل(، و )فععععول(وا
، وقد حولوا )فاعل (5)، وعاقره(4)، ودافعة(3)وطاهرة، وحاملة، وصابرة، وصارفة

(، ونط هععم هععذه الصععفحات بالتععاء هععو األكثععر ةوفعععول ( فععي نط هععم إلععى )فاعلعع
 0وبال تاء هو ال ليل 

ى بعععال تعععاء، ألنهعععا أصعععلية فعععي وهعععذه الصعععفات جعععاءت فعععي العربيعععة الفصعععح
 0(6)التأنيث
علععى وزن  يءلمععذكر والمؤنععث، والتععي تجععااأللفععاظ التععي يسععتو  فيهععا  -ش

)فعععول( نط هععا العامععة علععى األصععل كمععا فععي الفصععحى بععال تععاء وهععو قليععل، أو 
وسع رو جيلح ون بها التاء وهو األكثر، ك عولهم م عر )فععول        وا ععع، فحولهوز ةعر

 .( ة( إلى فعول
)عجوز( يستعمله العامة للشيخ والمرأة على حد سواء، بالتاء وبال تاء،  ولفظ

جعوز  جعوز (هفهم ي ولون للمعرأة  صعغيرة كانعت أم كبيعرة م )عر ، وبععل النعاس (3)، وعر
من الكبار في المجتم  الجزائر  يتحاشون ذكر اسم المرأة عامة، العت ادات معينة 

                                                           

 16/124(  ينظرم المخص  البن سيدة 1)
 34-33(  البلغة، البن األنبار    2)
 0(  للكلبة عندما تشتهى الفحل 3)
الجلفة وبريكه ( سمعتهم ي ولون (  ي ال للشاة عندما تكون عشراءم دافعة، وفى منط ة الحضنة )المسيلة و 4)

 0أيضا م النعجة َدفَّ ر، والشياه َدفَّ  
 0 40(  لهجة تلمسان وعالقتها بالعربية الفصحى )ماجستير مخطوطة( التيجيني بن عيسى،   5)
 0 234/ 2(  ينظرم شرح الفصيت م ابن هشام اللخمي، 6)
ترد لعجوز كبيرة ( ينظر م العامية الجزائرية وصلتها  (  ي ال في المثل العامي الجزائر  م )الغيرة والحيرة3)

، وينظرم لهجة جيجل وعالقتها بالعربية الفصحى، 133بالعربية الفصحى د/ عبد المالك مرتال،   
 146 0 
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ذا و  (، وا  ععوزر رد فععى سععياق الحععديث الكععالم عععن المععرأة فيكنععون عععن ذكرهععا باسععم )َلعرجو
معع  مععوالت الععدار(  قععالوام )دار ، أو أهلععي، أو عبععاد ، أو عيععالي، أو عجععوز ، أو

)أكععرمكم اللععه(، وهععذا االسععتعمال  الكلمععات المسععتعملة عبععارة  هععذه إلحععاق كلمععة مععن
جار علعى ألسعنة العامعة ممعن يسعكنون األريعاف وال عرى، وال سعيما منعاطق الجنعوش، 

فعععظ المعععرأة معععن األلفعععاظ المحظعععورة، التعععي تععععرف فعععي علعععم اللغعععة باسعععم )ألفعععاظ ألن ل
 taboo (1)0الالمساس( 
وهعذا االسععتعمال للفععظ )عجعوز( بععال تععاء مععرو  ععن العععرش الفصععحاء، ف ععد  

 .(2)أورد صاحش اللسان أن " العجوز والعجوزة من النساءم الشيخة الهرمة "
ذا كعانوا يريعدون زوجعة الرجعل، يؤنثون لفظ )زوج( في ولعونم )زوجعة( إ -ج

وقديما" ذكر   واللفظ مّطرد االستعمال، وال يستعملون)زوج( للمؤنث إطالقا  
المراد به المؤنث فيه لغتان م )زوج( لغة أهل الحجاز، و)زوجعة(  الفراء أن زوجا  

 .(3)لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد "
 لنعععا يعععا آدمو قو ععععالى م )وَ وقعععد ورد االسعععتعماالن فعععي ال عععرآن الكعععريم، إذ قعععال ت

 نَّ نتو كو  إنر  كَ ل ألزواج  قو  ها النبي  ا أيو وقال أيضا م )يَ . (4)ة (الجنَ  كَ وزوجو  أنتَ  نر كو اسر 
  .(5) ( ميال  جَ  احا  رَ سَ  نَّ كو ّرحو سَ وأو  نَّ كو ّتعو مَ أو  نَ ير عالَ تَ ها فَ تَ نيا وزينَ الدو  الحياةَ  نَ در ر  تو 

لك التميميععين، ألن لغععتهم ويظهععر أن العامععة فععي الجزائععر قععد سععلكت مسعع 
 –ولعععل ذلععك يرجعع  إلععى تععأثير ال بائععل العربيععة  0 (6)فععي االسععتعمال أكثععر شععيوعا  

ومنهععععا التميميععععة، التععععي نزلععععت ع ععععش الفععععتت اتسععععالمي فععععي منععععاطق مختلفععععة مععععن 
 0الجزائر، وقد يكون االستعمال ناتج عن ال ياس الخاطئ 

كان ينكر علعى أبنعاء روت لنا كتش اللغة ومعجماتها أن األصمعي  وقد 
ي عععول م " معععا أقعععل معععا ت عععول الععععرش  0عصعععره اسعععتعمال لفعععظ )زوجعععة( ويعععراه لحنعععا

والدراسعععات الم ارنعععة  .(3)الفصعععحاء فالنعععة زوجعععة فعععالن، إنمعععا ت عععول م زوج فعععالن "
                                                           

طم   ، والتطععوير اللغععو  مظععاهره وعللععه وقوانينععه، 134( ينظععرم دور الكلمععة فععي اللغععةم سععتيفن أولمععان،   1)
 203،   م2

  4/612اللسان )عجز( ( 2) 
    13/24، والمخص  3/330( البحر المحيط، ألبى حيان  3)
  35( سورة الب رة م  4)
  23( سورة األحزاش م  5)
 0 13/24، والمخص  30بن التستر ،   ال( المذكر والمؤنث،  6) 
 0 13/24، وينظرم المخص  234ن 233( الموشت، للمرزباني، 3)
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أثبتعععت أن لفعععظ )زوجعععة( لعععيس معععن أصعععل سعععامي، فهعععذا العععدكتور محمعععود فهمعععي 
( دخععععل اآلراميععععة أول األمععععر zeugosحجععععاز  ي ععععولم إن لفظععععة )زوجععععة( يونععععاني )

وكانععععت تنتهععععي بفتحععععة طويلععععة )زوجععععا( تكونععععت إلععععى جانععععش صععععيغة )زوج( غيععععر 
المنتهيعة بعأداة التعريعف، ثعم انت لعت إلععى العربيعة فحملعت معنعى كلمعة )بععل( التععي 

الرجعععل المتعععزوج، وزوجتعععه هعععي )العععزوج( ثعععم اختصعععت كلمعععة)زوج( بالمعععذكر  يتعنععع
مما اقترضته العربية في عصورها األولى من  و)زوجة( بالمؤنث، وبالتالي يكون

اللغات األخرى، وعلى مر السنين أخذ مكانته في المعجم اللغو  العربي، فصار 
 يؤد  وظيفته، وهعي داللتعه علعى المؤنعث )امعرأة الرجعل( إلعى جانعش كلمعة )زوج(

(1). 
وقعععد حعععاول عبعععد الجليعععل مرتعععال أن يفسعععر اسعععتعمال اللفعععظ فعععي منطعععق  

ية ف الم إن أهل الحجاز قاسوا )زوج( علعى كلمعات مماثلعة بعال تعاء، ال بائل العرب
 –فيمعععا يبعععدو لنعععا  -ن هعععذا التفسعععيرعععععلك. (2)قيعععمثعععلم عنعععق، وذرال، وسعععبيل، وطر 

 0مستبعد، ألن هناك كلمات كثيرة أنثت بال تاء

ألفعععاظ وردت فعععي العربيعععة الفصعععحى مؤنثعععة ععععن طريعععق السعععمال، أ  م  -د
هععععا نهععععا عالمععععة مععععن عالمععععات التأنيععععث، والعامععععة يؤنثو تلععععك األلفععععاظ التععععي ال تلح 

هعذه  (3)، والع عرش(6)، والفعرس(5)، وال عدوم(4)، والكبد(3)بنلحاق آخرها تاء، مثلم ال در
ينط ونها بالتاء  –وال سيما في منط ة الجنوش  -من عوامنا األلفاظ سمعت كثيرا  

نط هعم الكلمعات السعاب ة بعال ال دومة، والفرسة، والع ربة( أما و ، والكبدة،  (3))ال درة
والمالحععظ أن هععذه التععاء التععي تلحععق آخععر األسععماء  0تععاء فهععو مسععمول لكنععه قليععل

                                                           

 0 214  ( علم اللغة العربية،  1)
 0 124ق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة، )ماجستير مخطوطة(،   ر ( الفوا 2) 
 0 13/16( المخص   3) 
 0 30( البلغة،   4)
 0 30( البلغة،    5) 
 0 1/51،31( المذكر والمؤنث، ألبى بكر األنبار   6)
 0يؤنث على ع ربة، وفيهم أن الع رش للذكر واألنثى، وقد 4/340( اللسان )ع رش(  3)
 .( ينطق العامة ال اف كالجيم المصرية 3)
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عععَغيرَره ب يعععره، وصو ن ينعععه، وكر يمعععه، وحر ل يحعععه، ال (1)والصعععفات، مثعععل م ررح  عععينه، ومر ش  ، وخر
يتلفظ بها تاء خالصة، بل ي فون عليها، فهي كالهاء في حالة الوقف في العربية 

 0 الفصحى

ويععععرى الععععدكتور رمضععععان عبععععد التععععواش أن ظععععاهرة الوقععععف " انت لععععت إلععععى  
الكعععالم المتصعععل كعععذلك فعععي كعععل معععن اآلراميعععة والعبريعععة، إلعععى ألعععف معععد في عععال فعععي 

( )بنععت(، وفععي اللهجععات العربيععة yalda( )رديئععة(، وفععي العبريععة )  bisaاآلراميععة )
(sagarakbira ولععم تبععق التععاء المفتععوح مععا ،)قبلهععا إال عنععد االتصععال ( )شععجرة كبيععرة

 .(2)بمضاف إليه

ويؤنثون ما كان في األصل على صيغة )َفعلى( بفتت الفعاء وكسعرها  –هع 
في  0بنلحاق اللفظ تاء في األخير، في ولون م دفله، وحلوه، وليله، وسلوه، ونجوه

 0م دفلى، وحلوى، وليلى، وسلوى، ونجوى

نثععععة بععععألف األسععععماء التععععي جععععاءت فععععي اللغععععة العربيععععة الفصععععحى مؤ  -2
التأنيععث الم صععورة، وهععي التععي جععاءت علععى صععيغة )َفعلععى( بفععتت الفععاء، أو 
علععععى أوزان أخععععرى يؤنثهععععا العامععععة بالتععععاء، في ولععععون م شععععبعانه، وجوعانععععه، 

، وعطشعععععانه، وكسعععععالنه، وزعفانعععععه، وحيرانعععععه، ومليانعععععه، وفرعانعععععه، (3)سعععععكرانه
 (4)وفرحانه، غضبانهوتعبانه، وبردانه، وفشالنه، وقل انه، وندمانه، وهربانه، 

، 

ويالحعععععظ علعععععى هعععععذه األسعععععماء )الصعععععفات( أن العامعععععة جعععععاءت بهعععععا علعععععى 
)فعالنة( وهو مسلك مغاير للفصحى يطرد في ألسنة الجزائريين عامة، ومسعمول 

 0 (5)في بعل اللهجات العربية المعاصرة في الوطن العربي

                                                           

 .( تنطق في بعل المناطق مصغرة 1)
 .44( م دمة البلغة،    2) 
 .بالصاد ( ينطق سكان المناطق الجنوبية السين مشوبا   3)
ينظعععععر لهجعععععة بريكعععععة وصعععععلتها بالعربيععععععة  0( ينطعععععق سعععععكان المنعععععاطق الجنوبيعععععة أيضعععععا الغعععععين قافعععععا بعععععاطراد 4)

 0 143ولهجة جيجل،    ،133، 43، 45فصحعى)ماجستير(م عبد الكريم عوفي،  ال
 0 2/123( ينظرم معجم تيمور الكبير  5)
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ا إن هعععذا االسعععتعمال اللهجعععي فعععي ألسعععنة العامعععة لعععه أصعععول فعععي عربيتنععع 
وهععي مععن ال بائععل  -ال ديمععة إذ أوردت كتععش اللغععة ومعجماتهععا أن قبيلععة بنععى أسععد

كانعععت ت عععولم سعععكرانة، ومننعععة، أ  أنهعععا  -التعععي أوخعععذت عنهعععا العربيعععة الفصعععيحة
 0 (1) خالفت الفصحى في تأنيث النعوت التي على )فعالن وفعلى(

اد وقععععد أجععععاز المجمعععععان اللغويععععان المصععععر  والعراقععععي، فععععي أثنععععاء انع عععع 
م، أن يؤنععث كععل وصععف علععى صععيغة )فعععالن(، 1165ا فععي بغععداد عععام مععدورته

 0(2) على )فعالنة(
األسماء المؤنثة في العربية الفصحى، التي جاءت علعى صعيغة  -3

، وينط هععا العامععة بنسعع اط األلععف وصععفراءزرقععاء، و )فعععالء(، مثععلم حمععراء، 
، وبيضعععه، والهمعععزة، ويلح عععون آخرهعععا تعععاء، في ولعععونم حمعععره، وزرقعععه، وصعععفره

 0وخضره، وعميه، وكحله، وسوده، وعرجه 
وهععذا االسععتعمال فععي ألسععنة عوامنععا لععه نظيععر فععي معظععم اللهجععات العربيععة 

وقعد خالفعت العاميعات العربيعة الفصعحى فعي هعذا  (3)المعاصر في األقطار العربيعة
 0االستعمال 
ويبععععدو أن عالمتععععي التأنيععععث  األلععععف الم صععععورة والممععععدودة فععععي طريععععق  
لععععععل " السعععععر فعععععي زوال هعععععاتين و ال معععععن اللهجعععععات العربيعععععة المعاصعععععرة، االن عععععر 

العالمتعععين وحلعععول العالمعععة األولعععى، وهعععي التعععاء محلهمعععا هعععو ميعععل اللغعععة إلعععى أن 
معععن أن تكعععون عنعععدنا للتأنيعععث ثعععالث  تسعععير فعععي طريعععق السعععهولة والتيسعععير، فبعععدال  

 0 (4)عالمات تصبت في اللغة عالمة واحدة لكل أنوال المؤنث "
بهاء التأنيث فعننهم يذكرونعه ويؤنثونعه،  هالجنس المميز واحدأما  -4

فهم ي ولون م هذا الب ر، هذا النخل، هعذا التمعر، هعذا  0وتذكيره أكثر اّطرادا
وهععععذا  و تمععععره ونحلععععه النحععععل، وي ولععععون فععععي المفععععردة المؤنثععععةم ب ععععرة ونخلععععه،

 .(5)االستعمال يوافق استعمال العربية الفصحى

                                                           

، والمزهعر، للسعيوطي 2/633، والصعحاح، للجعوهر  )سعكر( 353( ينظرم إصالح المنطق، البعن السعكيت،  1)
2/213 0 

  0 153، 156( أضواء على لغتنا السمحة، محمد خليفة التونسي،    2)
    .43 ، وم دمة البلغة، 55( التطوير اللغو  مظاهرة وعلله وقوانينه، د/ رمضان عبد التواش،   3) 
   .43، وم دمة البلغة،  56( التطوير اللغو  مظاهره وعلله وقوانينه،    4)
 .33( البلغة،    5) 
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في اللهجات العربية ال ديمة إذ  ير والتأنيث كان شائعا  وهذا المسلك في التذك
أورد أبو حيان في البحر المحيط أن" الجنس المميز مفرده بهعاء التأنيعث يؤنعث فعي 

 0(1)لغة الحجاز ويذكر في لغة تميم ونجد، وقد جاء ال رآن بهما "

 إن هذا االستعمال عند عوامنا ال ي تصر على األلفاظ التي مويِّز مفردها 
بهاء التأنيث، بل هو عام ويشمل األسماء األخرى التي عورف تأنيثها عن طريق 

 0وهذا ما تتناوله الف رة التالية 0السمال

ألفععاظ يسععتو  فيهععا التععذكير والتأنيععث، والتأنيععث ورد فيهععا عععن طريععق  -5
 .السمال، ألنها ال تحمل عالمات التأنيث المعروفة

باسم اتشارة، ك ولهمم هذا الدار،  فالعامة عندنا يذكرون ما أصله التأنيث
ععَرال، وهععذا البيععر، وهععذا الفععأس، وهععذا لرَكععررش، وهععذا البيععت، وهععذا َلعرجععوز،  وهععذا َلكر

 .(2)وهذا السوق

لكععن العامععة عنععدما يخبععرون عععن هععذه األلفععاظ نجععدهم ينط ععون صععفاتها  
ه، مؤنثععة، في ولععونم هععذا الععدار كبيععره، وهععذا الكععرش مليانععه، وهععذا لعجععوز مسععكين

وهعععذا االسعععتعمال مسعععمول فعععي منعععاطق  0وهعععذا البيعععر ضعععي ه، وهعععذا لكعععرال سعععمينه
 0الشرق الجزائر  والجنوش عامة

واسعم اتشععارة فعي الجمععل المت دمععة يالحعظ أنععه مت ععدم علعى المشععار إليععه،  
لكنهم عندما يؤنثون تلك األسماء فنن اسم اتشارة يأتي معؤخرا فعي الرتبعة وقعد ال 

ى َلمَّنره ؟ )هذه اليد لمن؟(، والريت يتلفظ به ويكتفى بال صفات الغير، نحوم اليد ذ 
ى ماضعععيه )هعععذه الموسعععى حعععادة(، والفعععرس ذ ى  قاويعععه )العععريت قويعععة(، والمعععوس ذ 

 0جرَّايه )هذه الفرس سريعة الجر (
ومععن األسععماء أيضععا التععي ي عع  فيهععا التععذكير والتأنيععثم الععذرال، والطريععق،  

تعععف، والنحععل، والكعععف، والرجعععل، وَلرنرععع والزقعععاق، ش، وَلعرسعععل، والسعععماء، والمعععوت، وَلكر
                                                           

 .2/233، وينظرم المزهر330/ 3( البحر المحيط  1)
 0عند سكان الجنوش  دا  ( تنطق السين صا 2) 
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فععتت " م الزيععت  يي ععول " بنعع 0واليععد، وَلبرصععل، والعععود )الفععرس(، والصععب ، والزيععت
يع 0الحّره دوا  أ م  (1)0َيطرلَع ر فوعوكر  تفلفعظ )الزيعت( مؤنعث، وي ولعونم ك ّصعفِّيور الزِّ

 .(2)مذكرفلفظ )الزيت( في العبارة  0عندما يصفى الزيت فوق الماء
وقععد ثبععت مععن اسععت راء الصععي  المسععموعة أن اسععتعمال اسععم اتشععارة المفععرد  

 0م  هذه األسماء  المذكر أكثر اطِّرادا  
ولععععل هعععذا االسعععتعمال، أ  تعععذكير األسعععماء المؤنثعععة، يرجععع  إلعععى إحسعععاس  

العامععة عنععدنا بععأن مععن سععمات التععذكير التعظععيم كمععا هععو الحععال عنععد ال بائععل العربيععة 
وليس األمر ببعيعدأن تكعون العاميعة الجزائريعة مسعايرة فعي تطورهعا للغعة  0 (3)ال ديمة

العربيععة الفصععحى، ألن " األسععماء التععي تععدل فععي العربيععة علععى التععذكير والتأنيععث فععي 
 .(4)"آن واحد تميل في تطورها إلى االست رار على حال واحدة، وهي التذكير

بالتذكير والتأنيعث تععود إلعى إن هذه األلفاظ التي وردت على ألسنة العامة  
أصول قديمة في العربية الفصحى ولهجاتها، ولذلك النجانش الصواش إذا قلنام إنها 

ف د روت كتش اللغة ومعجماتها بعل األلفاظ مععزوة  0امتداد لما استعملته العربية
 بالتذكير إلى قبيلة وبالتأنيث إلى قبيلة أخرى، فمثالم

 0 (5)نثه الحجازيونالسوق م يذكره التميميون ويؤ 
 0 (6)الزقاق م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون
 0 (3)الطريق م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون
 0 (3)السماء م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون
  0 (1)التمر م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون

 0( 1)م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون الذهش 
                                                           

 باطراد ( فوكم فوق، ألن الجيجليين ينط ون ال اف كافا   1)
 150( ينظرم لهجة جيجل وعالقتها بالعربية الفصحى،  2) 
 .233( لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، غالش فاضل المطلبي،    3) 
 .161( من اسرار اللغة،  4) 
       ، والمزهععععععععر 33، والبلغععععععععة،   4/1411، والصععععععععحاح )زقعععععععق(35ر ، ( المعععععععذكر والمؤنععععععععث، البعععععععن التسععععععععت 5)

2/225.   
   .1/155، وصبت األعشى، لل ل شند  4/1411قق( ز ( الصحاح ) 6) 
 .2/225، والمزهر13/13، والمخص  4/1411( الصحاح )زقق(  3) 
 .1/33، والبحر المحيط 33( المذكر والمؤنث، البن التستر ،  3) 
 .2/233( المزهر  1)
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من األلفاظ التعي وردت بالتعذكير والتأنيعث ولعم تععز ل بيلعة معينعةم الععرس و  
، وهذه الكلمة األخيرة يستعملها العامة 0( 5)، والزبد0( 4)، والذرال0( 3)والموسى0( 2)

المشط، فالعامة ينط ونها  ومثلها أيضا  0( 6) بالتأنيث الغير، قتنطق بالتاء )الزبده (
 0(3)بالتاء)المشطه(

بعدو ظعاهرة الجععنس معن الظعواهر الصععبة التععي ي عف العدراس إزاءهععا هكعذا ت 
فهعععذا برجشتراسعععر ي عععول بشعععأنها م"  0فعععي تحديعععد الضعععوابط التعععي تعععتحكم فيهعععا حعععائرا  

 0( 3)ظاهرة التذكير والتأنيث من أغمل أبواش النحو، ومسائلهما مشكلة"
من  ءشيأما فندريس فيرى أن " التمييز بين األجناس النحوية ال ي وم على  

   )مائدة(   tableكانت  ذامن كان أن ي ول لما الع لم إذ ال يمكن تنسان كائنا  
)م عد   tabouret)إناء ملت ( مؤنثة في حين كانت   salieret)م عد( و   chaiseو

 .( 1))إناء السكر ( مذكرة "  sucrier)م عد بجوانش (   fauteuilمطبخ ( و 
ش تأنيععث هععذا اللفععظ وتععذكير ذاك، أو وعلععى هععذا األسععاس فععنن معرفععة سععب 

لمععذا اسععتوى التععذكير والتأنيععث فععي ألفععاظ دون أخععرى أو لمععاذا جععاءت عالمععات دالععة 
تب ععى مععن األمععور الغامضععة،  .علععى التأنيععث فععي ألفععاظ، ولععم تجععئ فععي ألفععاظ أخععرى

ولعلهعععا ترجععع  إلعععى معععا ارتبطعععت بعععه صعععفة الجعععنس فعععي أذهعععان الشععععوش معععن أفكعععار 
 0( 10)فععي تحديععد طبيعتهععا  ا  ار التععي ي ععف الباحععث إزاءهععا حععائر متباينععة، هععذه األفكعع

ولهذا قال الدكتور إبراهيم أنيسم " يجعش أن نعتعرف بتلعك الح ي عة الملوسعة فعي كعل 
تمت للمنطق الع لي  اللغات وهي أن فكرة التأنيث والتذكير قد اختلطت بعناصر ال

  .( 11)بسبش "
فعي محعاولتهم  -منعذ ال عديم -نلكن هذه الصعوبة لم تثن عزيمعة الدراسعي 

تفسعععير ظعععاهرة الجعععنس، فهعععذا العععدكتور علعععي عبعععد الواحعععد وافعععي ي عععدم لنعععا تفسعععير 
                                                                                                                                        

 .2/233، والمزهر 6/263( التهذيش )ذهش(  1)
 .2/224، والمزهر 13/11( المخص  2)
 .1/155، وصبت األعشى 2/224، والمزهر 13/13، والمخص  351( إصالح المنطق،    3) 
 .13/13، والمخص  2/336، وشرح جمل الزجاجي 36( المذكر والمؤنث، البن التستر ،   4) 
 .3/5( اللسان )زبد(  5)
  .40( العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى،    6) 
  .51( العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى،    3) 
 .112( التطوير النحو  للغة العربية،    3) 
 .721( اللغة، ص،  9)

 0 287( لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، ص  70)

 0 761( من أسرار اللغة، ص  77)
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التأنيعععث لفعععظ )العععرأس( فعععي عاميعععة بععععل المصعععريين، إذ أرجععع  ذلعععك إلعععى تعععأثير 
 .( 1)األعضاء المؤنثة المجاورة لها، وهي العين واألذن

وفععععي العاميعععععة  وهععععذا اللفععععظ نفسععععه جعععععاء فععععي العربيععععة الفصعععععحى مععععذكرا، 
، ولعلعععه كعععذلك فعععي لهجعععات عاميعععة أخعععرى فعععي األقطعععار ومؤنثعععا   ا  الجزائريعععة معععذكر 

، لكن األعضعاء المجعاورة لهعا هعي العربية مما يستو  فيه التذكير والتأنيث أيضا  
فععي عاميععة الجزائععريين أو  ا  فهععل ن ععول م إن لفععظ )الععرأس( اسععتعمل مععذكر  0نفسععها

سعؤال يحتعاج إلعى إجابعة  0ء معذكرة مثلعه؟في عاميات أخرى ألنه مجاور ألعضا
 -كما ي ول الدكتور إبراهيم أنيس -ولعل تأنيث كلمة )الرأس( يرج  إلى 0م نعة

 وهذا 0 ( 2)م " رواسش سامية قديمة احتفظت بها اللهجات الحديثة "

 0األمر يحتاج إلى تح يق علمي دقيق 

إلععى التأنيععث ال شععك أن " تطععور انت ععال الكلمععة فععي تطورهععا مععن التععذكير  
أمععععر يحتععععاج إلععععى معرفععععة الظععععرف االجتمععععاعي الخععععا ، الععععذ  يبععععرز مثععععل هععععذا 

 0 ( 3)التطور"

هذه هي المالمت العامة التي تحدد استعمال ظعاهرة الجعنس فعي العاميعة  
الجزائرية وصلة هذا االستعمال بما ورد في العربيعة الفصعحى ولهجاتهعا  ال ديمعة 

ضعوابط اللغويعة المتحكمعة فعي الظعاهرة تب عى فعنن تحديعد ال ذكعرتوالحديثة، وكما 
مععععن األمععععور التععععي يصعععععش علععععى الباحععععث أن ي ععععدم بشععععأنها رأيععععا قاطعععععا، رغعععععم 

 0اهتمامات الباحثين المستمرة

 يةمالتوفي ضوء ما ت دم يمكن أن نخل  إلى المالحظات ا 

 .في استعماله اللغات الجنس ظاهرة عامة في اللغات البشرية، وتختلف  -1

                                                           

 0 316( علم اللغة،    1)

 0 165( من أسرار اللغة،    2)

 0 115هجات العربية الفصحى، لق النحوية بين الر ، وينظرم الفوا165( من أسرار اللغة،    3)
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البشععرية األسععماء معععن حيععث الجععنس ثالثععة أقسععامم معععذكر،  ت سععم اللغععات -2
 -ومنهععا العربيععة ولهجاتهععا -مؤنععث، ومحايععد، وال تعععرف اللغععات السععامية

 0المحايد

واأللععععف  عالمععععات التأنيععععث فععععي اللغععععات السععععامية ثععععالث، هععععيم التععععاء   -3
 0الم صورة والممدودة

ئريعة، اختفت العالمتعان األلعف الم صعورة والممعدودة معن العاميعة الجزا -4
 0ا التاء موالعاميات العربية المعاصرة، وحلت محله

خالفعت العاميععة الجزائريععة الفصععحى فعي تأنيععث األسععماء والصععفات التععي   -5
جاءت على أوزان)فاعل، وفعول، وَفعلى، وَفعالء (، إذ أنثعت بالتعاء فعي 

 0العامية

( بععدل )زوج(، وهعو اسععتعمال قعديم أوثععر عععن ةيطّعرد اسععتعمال لفعظ )زوجعع  -6
ة تمعععععيم اسعععععتعماله، وهعععععي معععععن ال بائعععععل التعععععي أخعععععذت عنهعععععا العربيعععععة قبيلعععع

ا هعععذا االسعععتعمال ضعععمن مععععا و الفصعععيحة، مععع  أن بععععل اللغعععويين أدرجعععع
 0أسموه باللحن 

مععل العامععة األلفععاظ المؤنثععة السععماعية فععي الفصععحى معاملععة األلفععاظ اتع  -3
 0التي تؤنث بالتاء

اصعععرة، ومععع  بععععل تتفعععق العاميعععة الجزائريعععة مععع  العاميعععات العربيعععة المع  -3
اللغعععات السعععامية، كالعبريعععة واآلراميعععة فعععي ظعععاهرة الوقعععف بالفتحعععة علعععى 

 0آخر االسم الذ  ينتهي بالتاء

 

مواف عععة العاميعععة الجزائريعععة اللهجعععة التميميعععة فعععي تعععذكير معععا مفعععرده هعععاء   -1
 0التأنيث
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اسععععععتعملت العاميععععععة الجزائريععععععة األسععععععماء التععععععي وردت فععععععي العربيععععععة   -10
بععععنفس  -وكععععان التععععذكير فيهعععا أكثععععر -نيعععث، الفصعععحى بالتععععذكير والتأ

 0االستعمال

مالعععت العامعععة إلعععى تعععذكير األسعععماء المؤنثعععة، وهعععو مظهعععر ععععام فعععي   -11
 0العربية الفصحى

ظععععاهرة الجععععنس مععععن األمععععور التععععي يصعععععش تحديععععد طبيعتهععععا، ألنهععععا   -12
  .( 1)تمت للمنطق الع لي بصلةالاختلطت بعناصر 

إلععى  تمطععرد، وقععد ألمععوأخيععرا فععنن ظععاهرة الجععنس ال تخضعع  ل يععاس   -13
يس ل "هع(، إذ قالم 361)ت    هذا األمر قديما أبن التستر  الكاتش

يجعععععر  أمعععععر المعععععذكر والمؤنعععععث علعععععى قيعععععاس مطّعععععرد، وال لهمعععععا بعععععاش 
 ( 2)الناس" يحصرهما كما يّدعى بعل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 0 233( لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،    1)

 0 43( المذكر والمؤنث،    2)
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 ومراجعه مصادر البحث
إصالح المنطقم يع وش بن إسحاق، تت م أحمد محمد شاكر، وعبد   -1

 0ت(0، )د3م هارون، دار المعارف بمصر، طمالسال

أضعععواء علعععى لغتنعععا السعععمحة" سلسعععلة كتعععاش العربعععي" م محمعععد خليفعععة   -2
 0م 1135التونسي، مطبعة حكومة والكويت، 

البحعر المحععيطم أثيععر العدين أبععي عبععد اللعه محمععد بععن يوسعف بععن علععي   -3
ة بمصععر، دبععن يوسععف بععن حيععان األندلسععي الغرنععاطي، مطبعععة السعععا

 0هع1323، 1طم

البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنثم أبو البركات ابن األنبعار ، تعت   -4
 0م 1130م د/ رمضان عبد التواش، مطبعة دار الكتش، 

د/            برجشتراسععر، تععت م 0التطععوير النحععو  للغععة العربيععةم ج  -5
رمضان عبدالتواش، مكتبة الخانجي بال اهرة، ودار الرفاعي بالريعال، 

 0م1132

م د/ رمضععان عبعععد التعععواش،  هوير اللغعععو  مظععاهره وعللعععه وقوانينعععالتطعع  -6
م، طم 1131مكتبععة الخععانجي بال ععاهرة، ودار الرفععاعي بالريععال، ط م 

 0م1111، 2

عبعد       تهذيش اللغةم أبو منصعور محمعد بعن أحمعد األزهعر ، تعتم   -3
السععععالم هععععارون وآخععععرين، الععععدار المصععععرية للتععععأليف والنشععععر، ال ععععاهرة، 

 0م 1163 -1164

الدراسععات اللغويععة عنععد العععرش إلععى نهايععة ال ععرن الثالععثم محمععد حسععين   -3
 0م1130، 1آل ياسين، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط م
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د/                  فن أولمعان، ترجمعة م يدور الكلمة في اللغة م سعت  -1
 0م1133كمال محمد بشر، مكتبة الشباش، ال اهرة، 

ذاني، تععت م مععيععل المصععر  المهشععرح ابععن ع يععل م بهععاء الععدين بععن ع   -10
ي الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، يحممحمد 
 0م 1134، 6طم 

د/               شرح جمعل الزجعاجيم ابعن عصعفور اتشعبيلي، تعت م  -11
صععععاحش جعفععععر أبععععو جنععععاح، دار الكتععععش للطباعععععة والنشععععر، جامعععععة 

 0م1132الموصل، العراق، 

                                   خمععععععععععععععععععععععي، تععععععععععععععععععععععت م لام الهشعععععععععععععععععععععع نشععععععععععععععععععععععرح الفصععععععععععععععععععععععيت م ابعععععععععععععععععععععع -12
          د/ عبععععععععععد الكععععععععععريم عوفي)دكتععععععععععوراه مخطوطععععععععععة(، جامعععععععععععة الجزائععععععععععر، 

 0م 1112

صععبت األعشععى فععي صععناعة اتنشععا، ال ل شععند ، المؤسسععة المصععرية   -13
العامععععة للتععععأليف والترجمععععة والطباععععععة والنشععععر، " نسععععخة مصععععورة ععععععن 

 0ت(0الطبعة األميرية"، )د

الصعععععحاح " تععععععاج اللغععععععة وصععععععحاح العربيعععععة "م اسععععععماعيل بععععععن حمععععععاد   -14
الجوهر ، تت م أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، 

 0م1134، 3ط م

العاميععععة الجزائريعععععة وصعععععلتها بالفصعععععحى م د/ عبعععععد المالعععععك مرتعععععال،   -15
 0م1131الشركة الوطنية للنشر والتوزي ، 

دار نهضعععة مصعععر للطبععع   ،وافعععي علعععم اللغعععة م د/ علعععي عبعععد الواحعععد  -16
 0ت( 0، )د3والنشر، ال اهرة طم
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ضععوء التععراث واللغععات  فععي علععم اللغععة العربيععة " مععدخل تععاريخي م ععارن -13
السعععامية " م د/ محمعععود فهمعععي حجعععاز ، وكالعععة المطبوععععات، الكويعععت، 

 0م1133

ق النحويعععععة بعععععين اللهجعععععات العربيعععععة الفصعععععيحة، م عبعععععد الجليعععععل ر الفععععوا  -13
 0م1132تير مخطوطة، جامعة الجزائر، مرتال، رسالة ماجس

الكافية في النحوم جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر، المععروف  -11
بابن الحاجش، شرحم رضي العدين األسعتر ابعاد ، دار الكتعش العلميعة، 

 0ت(0بيروت، )د

عبدالله           لسان العرش المحيط م ابن منظور اتفري ي، ت ديم   -20
ياط، دار الجيل، بيروت، دار لسان العرش، العاليلي، ترتيش يوسف خ

 0م1133بيروت، ط م 

فنععععععععدريس، تعريععععععععش عبععععععععد الحميععععععععد الععععععععدواخلي ومحمععععععععد  0اللغععععععععة م ج  -21
 0 1150ال صا ، مطبعة لجنة البيان العربي، 

وعالقتهععا بالعربيععة الفصععحى " دراسععة لغويععة وصععفية " م  ةلهجععة بريكعع  -22
 0م1136نة، عبد الكريم عوفي )ماجستير مخطوطة(، جامعة قسنطي

لهجعععععة تلمسعععععان وعالقتهعععععا بالعربيعععععة الفصحى)ماجسعععععتير مخطوطعععععة(م   -23
 0م1111 -1110تلمسان،  ، جامعةالتيجيني بن عيسى

 يلهجععة جيجععل وعالقتهععا بالعربيععة الفصععحى " دراسععة لغويععة للهجععة بنعع  -24
فتععععععععععععت " )ماجسعععععععتير مخطوطعععععععة (م بل سعععععععام بلععععععععرج، جامععععععععة عنابعععععععة، 

 0م1136

دار    العربية الموحدةم غالعش فاضعل المطلبعي،لهجة تميم وأثرها في   -25
 0 1133الحرية للطباعة، بغداد، 
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تتم  ،المخص  م أبو الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده  -26
 0ت(0لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، )د

المذكر والمؤنثم ابن التستير  الكاتش، تت م د/ عبد المجيد هريد ،   -23
 0م1134، 1كتبة الخانجي بال اهرة، ودار الرفال بالريال، ط م م

المععذكر والمؤنععث م أبععو بكععر بععن األنبععار ، تععت م محمععد عبععد الخععالق   -23
 0م1131عضيمة، مطاب  األهرام التجارية بال اهرة، 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهعام عبعد العرحمن جعالل العدين السعيوطي،  -21
، 3رين، دار التعراث بال عاهرة، ط متت م محمد أحمعد جعاد المعولى وآخع

 0ت(0)د

       م أحمعععععد تيمعععععور، 2معجعععععم تيمعععععور الكبيعععععر فعععععي األلفعععععاظ العاميعععععة ج   -30
 0م1131تت م د/ حسين نصار، الهيئة العامة للتأليف والنشر، 

سرار اللغة م د/ إبراهيم أنيس، مكتبة اآلنجلو المصرية، ال اهرة، أمن   -31
 .1133،  6ط م

تت     باني،ز لله محمد بن عمران بن موسى المر الموشت م أبو عبد ا  -32
 م1165م على محمد البجاو ، دار نهضة مصر، 


