ظاهرة التذكير والتأنيث في العامية
الجزائرية وعالقتها بالفصحى
الدكتور عبد الكريم عوفي
أستاذ محاضر بمعهد اللغة العربية وآدابها
جامعة باتنة (الجزائر )
ظاهرة (التأنيث والتذكير) من الظواهر اللغوية التي تشترك فيها اللغات
البشرية جمعاء ،ولكن معاملة الجنس تختلف من لغة إلى أخرى0
فاللغات السامية األولى تفرق بين المذكر والمؤنث بوضع كلمعة للمعذكر
وأخرى للمؤنث(0 ) 1
وفي اللغات الهندية األوروبية يستعمل لفظ للمعذكر ولفعظ آخعر للمؤنعث،
ففع ع ع ع ععي اتنجليزيع ع ع ع ععة يسع ع ع ع ععتعمل لفع ع ع ع ععظ ( ) Sonويعنع ع ع ع ععى (ابع ع ع ع ععن ) م ابع ع ع ع ععل لف ع ع ع ع ععظ
( ) daughterويعنع ععي (ابنع ععة ) ،وفع ععي األلمانيع ععة يسع ععتعملون لفظع ععا للمع ععذكر ،ولفظع ععا
للمؤنث ،ولفظا للمحايد(0 ) 2
إن " لغة األلجونكين  algonquinتميز بين جنس حي وجنس غيعر حعي،
وال يهمها بعد ذلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياء(0 ) 3
وقد ذكر فندريس أيضا أن " فعي لغعة الماسعا  masaiمعن شععوش شعرق
(4
إفري ية يوجد جنس لما هو كبير وقو  ،وجنس آخر لما هو صغير وضعيف "
) 0
( ) 1البلغععة فععي الفععرق بععين المععذكر والمؤنععث ،البععن األنبععار (م دمععة المح ععق) ن ع
اللغة ،للدكتور إبراهيم أنيس،

0 160

( ) 2البلغة ،البن األنبار (م دمة المح ق)،
( ) 3اللغة ،لفندريس،
( ) 4اللغة،

0 132

 ،33وينظععر م مععن أس عرار

 ،33واللغة ،لفندريس،

0 131
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0 121

وبع ععل اللغ ععات ت س ععم األس ععماء الموج ععودة فيه ععا م ععن حي ععث الج ععنس إل ععى
ثالث ععة أقس ععامم م ععذكر ومؤن ععث وقس ععم ثال ععث ه ععو م ععا يع ععرف ف ععي اللغ ععات الهندي ععة
عذكر
األوروبيعة باسعم (المحايعد) أو (المعبهم)  neuterوهعو فعي األصعل معا لعيس م ا
وال مؤنثا(.) 1
وقد عرف فندريس المبهم  neuterب وله م " والمبهم فعي الهنديعة األوربيعة جعنس
على حدته ،فهو ي ابل الجنسين الشخصيين معا ،ولكنه أقل انتشار منهما "(.) 2

وذكععر الععدكتور إبعراهيم أنععيس أن أفععرل اللغععات الالتينيععة ال ديمععة ،كالفرنسععية
واتسع ع ع ع ععبانية واتيطاليع ع ع ع ععة ف ع ع ع ع ععدت الظع ع ع ع ععاهرة الشع ع ع ع ععائعة فع ع ع ع ععي الالتينيع ع ع ع ععة ال ديمع ع ع ع ععة
(األسماء المحايدة ) ،وأصبحت في اللغات الحديثة إما مؤنثة أو مذكرة (0) 3
ويرى الدكتور رمضان عبد التواش أن الساميات – ومنها العربية – قد
وزعت ال سم المحايد على ال سمين اآلخرين ،وصارت األسماء فيها إما مذكرة واما
مؤنثة( .) 4لكن المستشرق برجشتراسر يفترل أن اللغات السامية كانت ت سم
األسماء في الزمن ال ديم ت سيمات متفرعة أكثر من الحاضر ،وال يعرف ما إذا
كان تمييز المذكر والمؤنث ،في ذلك الت سيم األصلي أم مازجه حديثا(.) 5
وتختلف اللغات فيما بينهما من حيث التذكير والتأنيث داخل الفصيلة
اللغوية الواحدة ،فما كان مؤنثا في لغة قد يكون مذك ار في لغة أخرى ،والعكس
أيضا.
فكلمة (شمس ) مثال اسم مذكر في الفرنسية ،ومؤنث في العربيعة

(.) 6

و(الكف ) في العربية تذكر وتؤنث ،وفي العبرية والسريانية مؤنثة ،وهي
مذكر في اآلرامية(0) 3

( ) 1انظر م مراج الهامش ( )1أعاله 0
( ) 2اللغة،

0 121

( ) 3من أسرار اللغة،

0 160

( ) 4م دمة البلغة ،البن األنبار ،

( ) 5التطوير النحو للغة العربية،

0 33

0 115 ،114

( ) 6م دمة مح ق البلغعة ،البعن األنبعار ،

 ،40والد ارسعات اللغويعة عنعد الععرش ،محمعد حسعين آل ياسعين،

0 162
 ،343ومن أسرار اللغة،
 ،162والدراسات اللغوية عند العرش،
( ) 3من أسرار اللغة،

132

0 435،436

وقععد أولععى علماؤنععا األوائععل هععذه الظععاهرة عنايععة كبي عرة ،فععألفوا فيهععا كتبععا
ورس ععائل جمعع عوا فيه ععا األلف ععاظ الت ععي ي ع ع فيه ععا الت ععذكير والتأني ععث ،وبين ععوا الم ععذكر
والمؤنث منها ،سواء كان اللفظ حامال لعالمعة معن عالمعات التأنيعث المنصعو
عليها ،أو كان اللفظ المؤنث سماعيا(0 ) 1
والم صععود بالمععذكر والمؤنععث عنععد علمائنععا العععرش هععو مععا ن عرأه فععي قععول
ابعن الحاجعش م "المؤنعث مععا فيعه عالمعة تأنيعث لفظععا أو ت عديرا ،والمعذكر بخالفععه،
وعالمة التأنيث التاء و األلف م صعورة وممعدودة " ( 0) 2وكعذلك معا ن عرأه فعي قعول
ابععن ع يععل م" أصععل االسععم أن يكععون مععذكرا ،والتأنيععث فععرل عععن التععذكير ،ولكععون
التذكير هو األصل استغنى االسم المذكر عن عالمة تدل على التذكير ،ولكون
التأني ععث فرع ععا ع ععن الت ععذكير افت ععر إل ععى عالم ععة ت ععدل علي ععه وه ععي الت ععاء ،واألل ععف
الم صورة أو الممدودة ،والتاء أكثر في االسعتعمال معن األلعف ،ولعذلك قعدرت فعي
بعل األسماء ،كعين وكتف "(0 ) 3
واذا أردنا التعرف على الظاهرة في اللغعات السعامية فنننعا نجعد الد ارسعات
الم ارنعة -شع ي ات العربيعة -تفيععد أن العربيعة تشععترك مع السععاميات فعي اسععتعمال
عالم ععات التأني ععث (الت ععاء واألل ععف الم ص ععورة أو المم ععدودة ) للدالل ععة عل ععى اللف ععظ
المؤنث(.) 4
ويععرى برجشت ارسععر أن الت عاء م ع الفتحععة قبلهععا ،أ ( )Atسععامية األصععل،
وأن األلف الم صورة توجد في العبرية واآلرامية ،واأللف الممعدودة ال ي ابلهعا فعي
اللغات السامية إال ال ليل (.) 5
وبعععد هععذا العععرل المععوجز لمالمععت ظععاهرة التععذكير والتأنيععث فععي اللغععات
عامععة والعربيععة خاصععة( ،) 6أقععدم وصععفا تحليليععا للظععاهرة فععي العاميععة الجزائريععة مع
إبراز أوجه الت ائها م العربية الفصحى وافتراقها عنها0
( ) 1م دمة مح ق البلغة،

 ،41وم دمة مح ق المذكر والمؤنث ،ألبى بكر بن األنبار ،

12 -1

( )2الكافية في النحو  ،161/2وانظرم شرح جمل الزجاجي 0 361/2
( ) 3شرح ابن ع يل 0 11/4
( ) 4التطوير النحو للغة العربية ،113 ،وم دمة البلغة،
( )5التطوير النحو للغة العربية،

0 42

0 115

( )6لععم أتوس ع فععي عععرل الض عوابط التععي حععددها علمععاء العربيععة لظععاهرة الجععنس ،ألن ذلععك يبعععدنا عمععا نهععدف
إليه من هذه الدراسة 0
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سلك العامة مسلكا مغعاي ار للعربيعة الفصعحى فعي تأنيعث األسعماء وتعذكيرها،
إذ تكععاد (التاء) تكون العالمة الرئيسة للتأنيث في العاميعة الجزائريعة 0ف عد تبعين معن
المادة المسموعة من أفواه الناس في أمعاكن مختلفعة ،وفعي جهعات ععدة معن الج ازئعر
أن م
 -1األلفع ععاظ التع ععي وردت فع ععي العربيع ععة الفصع ععحى مؤنثع ععة أو يسع ععتو فيهع ععا
التذكير والتأنيث( ،)1أو خالية من إحدى عالمات التأنيث ،تؤنث بالتاء ،وذلك
في مثلم

أ -األلفاظ الدالة على أحوال المؤنث ،أو يشترك فيها الجنسعان (المعذكر
والمؤن ععث) ،والت ععي عل ععى وزن (فاع ععل) ،و (فع ععول)( ،)2نح ععوم طال ععة ،وعانس ععة،
وطاهرة ،وحاملة ،وصابرة ،وصارفة( ،)3ودافعة( ،)4وعاقره( ،)5وقد حولوا (فاعل
وفعععول ) فععي نط هععم إلععى (فاعل عة) ،ونط هععم هععذه الصععفحات بالتععاء هععو األكثععر
وبال تاء هو ال ليل 0

وه ععذه الص ععفات ج ععاءت ف ععي العربي ععة الفص ععحى ب ععال ت ععاء ،ألنه ععا أص ععلية ف ععي
التأنيث(0)6
ش -األلفععاظ التععي يسععتو فيهععا المععذكر والمؤنععث ،والتععي تج عيء علععى وزن
(فعععول) نط هععا العامععة علععى األصععل كمععا فععي الفصععحى بععال تععاء وهععو قليععل ،أو
(فععول
ةعجوزه ،فحولع عوا
يلح ون بها التاء وهو األكثر ،ك عولهم م رع وروسع ر
) إلى فعولة ).

ولفظ (عجوز) يستعمله العامة للشيخ والمرأة على حد سواء ،بالتاء وبال تاء،
وعجعوز )( ،)3وبععل النعاس
(عجعوزه ،ر
فهم ي ولون للمعرأة صعغيرة كانعت أم كبيعرة م ر
من الكبار في المجتم الجزائر يتحاشون ذكر اسم المرأة عامة ،العت ادات معينة
( )1ينظرم المخص

البن سيدة 124/16

( )2البلغة ،البن األنبار

34-33

( )3للكلبة عندما تشتهى الفحل 0
( )4ي ال للشاة عندما تكون عشراءم دافعة ،وفى منط ة الحضنة (المسيلة والجلفة وبريكه ) سمعتهم ي ولون
أيضا م النعجة َدفَّ ر  ،والشياه َد َّف 0
( )5لهجة تلمسان وعالقتها بالعربية الفصحى (ماجستير مخطوطة) التيجيني بن عيسى،

0 40

( )6ينظرم شرح الفصيت م ابن هشام اللخمي0 234 /2 ،
( )3ي ال في المثل العامي الجزائر م (الغيرة والحيرة ترد لعجوز كبيرة ) ينظر م العامية الجزائرية وصلتها
بالعربية الفصحى د /عبد المالك مرتال،

 ،133وينظرم لهجة جيجل وعالقتها بالعربية الفصحى،

0 146
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عوز) ،واذا ورد فععى سععياق الحععديث الكععالم عععن الم عرأة
فيكنععون عععن ذكرهععا باسععم (لَ رع وجع ر
قععالوام (دار  ،أو أهلععي ،أو عبععاد  ،أو عيععالي ،أو عجععوز  ،أو م عوالت الععدار) م ع
إلحععاق كلمععة مععن هععذه الكلمععات المسععتعملة عبععارة (أكععرمكم اللععه) ،وهععذا االسععتعمال
جار علعى ألسعنة العامعة ممعن يسعكنون األريعاف وال عرى ،وال سعيما منعاطق الجنعوش،
ألن لف ععظ المع عرأة م ععن األلف ععاظ المحظ ععورة ،الت ععي تع ععرف ف ععي عل ععم اللغ ععة باس ععم (ألف ععاظ
الالمساس) 0)1( taboo
وهعذا االسععتعمال للفععظ (عجعوز) بععال تععاء مععرو ععن العععرش الفصععحاء ،ف ععد
أورد صاحش اللسان أن " العجوز والعجوزة من النساءم الشيخة الهرمة "(.)2

ج -يؤنثون لفظ (زوج) في ولعونم (زوجعة) إذا كعانوا يريعدون زوجعة الرجعل،
وقديما" ذكر
واللفظ مطّرد االستعمال ،وال يستعملون(زوج) للمؤنث إطالقا
الفراء أن زوجا المراد به المؤنث فيه لغتان م (زوج) لغة أهل الحجاز ،و(زوجعة)
لغة تميم وكثير من قيس وأهل نجد "(.)3

آدم
وق ععد ورد االس ع
(ووقلن ععا ي ععا و
عتعماالن) ف ععي ال ع عرآن الكع عريم ،إذ ق ععال تع ععالى م َ
(4
إن وكنتو َّن
أنت
وزوج َك َ
اس وك رن َ
(يا وأيها النبي وقل ألزواج َك ر
الجنة )  .وقال أيضا م َ
و
ر
(.)5
الدنيا وز َينتَها فَتَعالَ ري َن أو َمتّ وع وك َّن وأو َس ّروح وك َّن َس َراحا َجميال )
الحياة
ن
د
ر
َ و
تو ر َ
ويظهععر أن العامععة فععي الج ازئععر قععد سععلكت مس علك التميميععين ،ألن لغععتهم
أكثععر شععيوعا فععي االسععتعمال( 0 )6ولعععل ذلععك يرج ع إلععى تععأثير ال بائععل العربيععة –
ومنه ععا التميمي ععة ،الت ععي نزل ععت ع ععش الف ععتت اتس ععالمي ف ععي من ععاطق مختلف ععة م ععن
الجزائر ،وقد يكون االستعمال ناتج عن ال ياس الخاطئ 0
وقد روت لنا كتش اللغة ومعجماتها أن األصمعي كان ينكر علعى أبنعاء
عص عره اسععتعمال لفععظ (زوج ععة) وي عراه لحنععا 0ي ععول م " م ععا أقععل مععا ت ععول الع ععرش
الفص ععحاء فالن ععة زوج ععة ف ععالن ،إنم ععا ت ععول م زوج ف ععالن "( .)3والد ارس ععات الم ارن ععة
( ) 1ينظععرم دور الكلمععة فععي اللغععةم سععتيفن أولمععان،
،2

 ،134والتطععوير اللغععو مظععاهره وعللععه وقوانينععه ،طم

م203

( )2اللسان (عجز) 612/4
( ) 3البحر المحيط ،ألبى حيان  ،330/3والمخص

24/13

( ) 4سورة الب رة م 35
( ) 5سورة األحزاش م 23
( ) 6المذكر والمؤنث ،البن التستر ،

 ،30والمخص

( ) 3الموشت ،للمرزباني233،ن  ،234وينظرم المخص
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0 24/13
0 24/13

أثبت ععت أن لف ععظ (زوج ععة) ل ععيس م ععن أص ععل س ععامي ،فه ععذا ال ععدكتور محم ععود فهم ععي
حجعععاز ي عععولم إن لفظع ععة (زوجع ععة) يونع ععاني ( )zeugosدخع ععل اآلراميع ععة أول األمع ععر
وكان ععت تنته ععي بفتح ععة طويل ععة (زوج ععا) تكون ععت إل ععى جان ععش ص ععيغة (زوج) غي ععر
المنتهيعة بعأداة التعريعف ،ثعم انت لعت إلععى العربيعة فحملعت معنعى كلمعة (بععل) التععي
تعن عي الرجععل المتععزوج ،وزوجتععه هععي (الععزوج) ثععم اختصععت كلمععة(زوج) بالمععذكر
و(زوجة) بالمؤنث ،وبالتالي يكون مما اقترضته العربية في عصورها األولى من
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
وقععد حععاول عبععد الجليععل مرت ععال أن يفسععر اسععتعمال اللفععظ فععي منط ععق
ال بائل العربية ف الم إن أهل الحجاز قاسوا (زوج) علعى كلمعات مماثلعة بعال تعاء،
مث ععلم عن ععق ،وذرال ،وس ععبيل ،وطريع عق( .)2لكع ع عن ه ععذا التفس ععير -فيم ععا يب ععدو لن ععا –
مستبعد ،ألن هناك كلمات كثيرة أنثت بال تاء0
د -ألفععاظ وردت فععي العربيععة الفصععحى مؤنثععة عععن طريععق السععمال ،أ م
تل ععك األلف ععاظ الت ععي ال تلح ه ععا عالم ععة م ععن عالم ععات التأني ععث ،والعام ععة يؤنثونه ععا
بنلحاق آخرها تاء ،مثلم ال در( ،)3والكبد( ،)4وال عدوم( ،)5والفعرس( ،)6والع عرش( )3هعذه
األلفاظ سمعت كثي ار من عوامنا -وال سيما في منط ة الجنوش – ينط ونها بالتاء
(ال درة( ، )3والكبدة ،وال دومة ،والفرسة ،والع ربة) أما نط هعم الكلمعات السعاب ة بعال
تععاء فهععو مسععمول لكنععه قليععل 0والمالحععظ أن هععذه التععاء التععي تلحععق آخععر األسععماء

( ) 1علم اللغة العربية،

0 214

( ) 2الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة( ،ماجستير مخطوطة)،
( ) 3المخص
( ) 4البلغة،
( ) 5البلغة،

0 124

0 16/13
0 30
0 30

( ) 6المذكر والمؤنث ،ألبى بكر األنبار 0 51،31/1
( ) 3اللسان (ع رش)  ،340/4وفيهم أن الع رش للذكر واألنثى ،وقد يؤنث على ع ربة0
( ) 3ينطق العامة ال اف كالجيم المصرية.
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()1
ومليح ععه ،ال
وص ع َعغ ري َره  ،ر
والص ععفات ،مث ععل م ررحيم ععه ،ر
وحنين ععه ،و ركبيع عره ،و
وخش ععينه ،ر
يتلفظ بها تاء خالصة ،بل ي فون عليها ،فهي كالهاء في حالة الوقف في العربية
الفصحى 0

وي ععرى ال ععدكتور رمض ععان عب ععد التع عواش أن ظ ععاهرة الوق ععف " انت ل ععت إل ععى
الكععالم المتصععل كععذلك فععي كععل مععن اآلراميععة والعبريععة ،إلععى ألععف مععد في ععال فععي
اآلراميععة ( ( ) bisaرديئععة) ،وفععي العبريععة (( )yaldaبنععت) ،وفععي اللهجععات العربيععة
(( )sagarakbiraشععجرة كبي عرة) ،ولععم تبععق التععاء المفتععوح مععا قبلهععا إال عنععد االتصععال
بمضاف إليه(.)2
هع – ويؤنثون ما كان في األصل على صيغة (فَعلى) بفتت الفعاء وكسعرها
بنلحاق اللفظ تاء في األخير ،في ولون م دفله ،وحلوه ،وليله ،وسلوه ،ونجوه 0في
م دفلى ،وحلوى ،وليلى ،وسلوى ،ونجوى0
 -2األس ععماء التع ععي جع ععاءت فع ععي اللغ ععة العربيعععة الفص ععحى مؤنثعععة ب ععألف
التأنيععث الم صععورة ،وهععي التععي جععاءت علععى صععيغة (فَعلععى) بفععتت الفععاء ،أو
علع ععى أوزان أخع ععرى يؤنثهع ععا العامع ععة بالتع ععاء ،في ولع ععون م شع ععبعانه ،وجوعانع ععه،
سع ععكرانه( ،)3وعطشع ععانه ،وكسع ععالنه ،وزعفانع ععه ،وحي ارنع ععه ،ومليانع ععه ،وفرعانع ععه،
()4
وتعبانه ،وبردانه ،وفشالنه ،وقل انه ،وندمانه ،وهربانه ،وفرحانه ،غضبانه
،
ويالحع ععظ علع ععى هع ععذه األسع ععماء (الصع ععفات) أن العامع ععة جع ععاءت بهع ععا علع ععى
(فعالنة) وهو مسلك مغاير للفصحى يطرد في ألسنة الجزائريين عامة ،ومسعمول
في بعل اللهجات العربية المعاصرة في الوطن العربي(0 )5
( ) 1تنطق في بعل المناطق مصغرة.
( ) 2م دمة البلغة،

.44

( ) 3ينطق سكان المناطق الجنوبية السين مشوبا بالصاد.
( ) 4ينط ع ععق س ع ععكان المن ع ععاطق الجنوبي ع ععة أيض ع ععا الغ ع ععين قاف ع ععا ب ع ععاطراد 0ينظ ع ععر لهج ع ععة بريك ع ععة وص ع ععلتها بالعربي ع ععة
الفصحعى(ماجستير)م عبد الكريم عوفي،

 ،133 ،43 ،45ولهجة جيجل،

( ) 5ينظرم معجم تيمور الكبير 0 123/2
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إن ه ععذا االس ععتعمال اللهج ععي ف ععي ألس ععنة العام ععة ل ععه أص ععول ف ععي عربيتنع عا
ال ديمععة إذ أوردت كتععش اللغععة ومعجماتهععا أن قبيلععة بنععى أسععد -وهععي مععن ال بائععل
التععي أوخععذت عنهععا العربيععة الفصععيحة -كانععت ت ععولم سععكرانة ،ومننععة ،أ أنه ععا
خالفت الفصحى في تأنيث النعوت التي على (فعالن وفعلى) (0 )1

وقع ععد أجع ععاز المجمعع ععان اللغويع ععان المصع ععر والع ارقع ععي ،فع ععي أثنع ععاء انع ع عاد
دورتهم عا فععي بغععداد عععام 1165م ،أن يؤنععث كععل وصععف علععى صععيغة (فعععالن)،
على (فعالنة) (0)2
 -3األسماء المؤنثة في العربية الفصحى ،التي جاءت علعى صعيغة
(فعععالء) ،مثععلم حم عراء ،وزرقععاء ،وصععفراء ،وينط هععا العامععة بنس ع اط األلععف
والهم عزة ،ويلح ععون آخرهععا تععاء ،في ولععونم حم عره ،وزرقععه ،وصععفره ،وبيضععه،
وخضره ،وعميه ،وكحله ،وسوده ،وعرجه 0

وهععذا االسععتعمال فععي ألسععنة عوامنععا لععه نظيععر فععي معظععم اللهجععات العربيععة
المعاصر في األقطار العربيعة( )3وقعد خالفعت العاميعات العربيعة الفصعحى فعي هعذا
االستعمال 0

ويبع ععدو أن عالمتع ععي التأنيع ععث األلع ععف الم صع ععورة والممع ععدودة فع ععي طريع ععق
االن ع ععرال مع ععن اللهجع ععات العربيع ععة المعاص ع عرة ،ولعع ععل " السع ععر فع ععي زوال هع ععاتين
العالمتععين وحلععول العالمععة األولععى ،وهععي التععاء محلهمععا هععو ميععل اللغععة إلععى أن
تسععير فععي طريععق السععهولة والتيسععير ،فبععدال مععن أن تكععون عنععدنا للتأنيععث ثععالث
عالمات تصبت في اللغة عالمة واحدة لكل أنوال المؤنث "(0 )4
 -4أما الجنس المميز واحده بهاء التأنيث فعننهم يذكرونعه ويؤنثونعه،
وتذكيره أكثر اطّرادا 0فهم ي ولون م هذا الب ر ،هذا النخل ،هعذا التمعر ،هعذا
النح ععل ،وي ول ععون ف ععي المف ععردة المؤنث ععةم ب ع عرة ونخل ععه ،و تمع عره ونحل ععه وه ععذا
االستعمال يوافق استعمال العربية الفصحى(.)5

( ) 1ينظرم إصالح المنطق ،البعن السعكيت ،353 ،والصعحاح ،للجعوهر (سعكر)  ،633/2والمزهعر ،للسعيوطي
0 213/2
( ) 2أضواء على لغتنا السمحة ،محمد خليفة التونسي،

0 153 ،156

( ) 3التطوير اللغو مظاهرة وعلله وقوانينه ،د /رمضان عبد التواش،
( ) 4التطوير اللغو مظاهره وعلله وقوانينه،
( ) 5البلغة،

 ،56وم دمة البلغة،

.33
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 ،55وم دمة البلغة،
.43

.43

وهذا المسلك في التذكير والتأنيث كان شائعا في اللهجات العربية ال ديمة إذ
أورد أبو حيان في البحر المحيط أن" الجنس المميز مفرده بهعاء التأنيعث يؤنعث فعي
لغة الحجاز ويذكر في لغة تميم ونجد ،وقد جاء ال رآن بهما "(0)1

إن هذا االستعمال عند عوامنا ال ي تصر على األلفاظ التي وميِّز مفردها
بهاء التأنيث ،بل هو عام ويشمل األسماء األخرى التي وعرف تأنيثها عن طريق
السمال 0وهذا ما تتناوله الف رة التالية0
 -5ألفععاظ يسععتو فيهععا التععذكير والتأنيععث ،والتأنيععث ورد فيهععا عععن طريععق
السمال ،ألنها ال تحمل عالمات التأنيث المعروفة.
فالعامة عندنا يذكرون ما أصله التأنيث باسم اتشارة ،ك ولهمم هذا الدار،
وهععذا لَ ركع َعرال ،وهععذا البيععر ،وهععذا الفععأس ،وهععذا رل َكع رعرش ،وهععذا البيععت ،وهععذا لَ رعجععوز،
وهذا السوق(.)2
لكععن العامععة عنععدما يخبععرون عععن هععذه األلفععاظ نجععدهم ينط ععون صععفاتها
مؤنثععة ،في ولععونم هععذا الععدار كبي عره ،وهععذا الكععرش مليانععه ،وهععذا لعجععوز مسععكينه،
وهععذا البي ععر ض ععي ه ،وهععذا لكع عرال س ععمينه 0وه ععذا االسععتعمال مس ععمول ف ععي من ععاطق
الشرق الجزائر والجنوش عامة0
واسعم اتشععارة فعي الجمععل المت دمععة يالحعظ أنععه مت ععدم علعى المشععار إليععه،
لكنهم عندما يؤنثون تلك األسماء فنن اسم اتشارة يأتي معؤخ ار فعي الرتبعة وقعد ال
يتلفظ به ويكتفى بالصفات الغير ،نحوم اليد ذى لَ َّم رنه؟ (هذه اليد لمن؟) ،والريت
قاوي ععه (الع عريت قوي ععة) ،والم ععوس ذى ماض ععيه (ه ععذه الموس ععى ح ععادة) ،والف ععرس ذى
جرايه (هذه الفرس سريعة الجر )0
َّ
ومععن األسععماء أيضععا التععي ي ع فيهععا التععذكير والتأنيععثم الععذرال ،والطريععق،
والنحععل ،والكععف ،والرجععل ،ولَررن عش ،ولَ رعسععل ،والسععماء ،والمععوت ،ولَ ركتععف ،والزقععاق،
( ) 1البحر المحيط  ،330 /3وينظرم المزهر.233/2
( ) 2تنطق السين صادا عند سكان الجنوش 0
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واليععد ،ولَ ربصععل ،والعععود (الفععرس) ،والصععب  ،والزيععت 0ي ععول " بنعي فععتت " م الزيععت
صعفِّ ريو ِّ
عوك )1(0أ م
الزيعت َي ر
طلَع ر فو ر
الحره دوا  0فلفعظ (الزيعت) مؤنعث ،وي ولعونم ك ّ
ّ
()2
عندما يصفى الزيت فوق الماء 0فلفظ (الزيت) في العبارة مذكر .

وقععد ثبععت مععن اسععت راء الصععي المسععموعة أن اسععتعمال اسععم اتشععارة المفععرد
المذكر أكثر اطِّرادا م هذه األسماء 0

ولعععل ه ععذا االس ععتعمال ،أ ت ععذكير األس ععماء المؤنث ععة ،يرجع ع إل ععى إحس ععاس
العامععة عنععدنا بععأن مععن سععمات التععذكير التعظععيم كمععا هععو الحععال عنععد ال بائععل العربيععة
ال ديمة( 0 )3وليس األمر ببعيعدأن تكعون العاميعة الجزائريعة مسعايرة فعي تطورهعا للغعة
العربيععة الفصععحى ،ألن " األسععماء التععي تععدل فععي العربيععة علععى التععذكير والتأنيععث فععي
آن واحد تميل في تطورها إلى االست رار على حال واحدة ،وهي التذكير"(.)4
إن هذه األلفاظ التي وردت على ألسنة العامة بالتذكير والتأنيعث تععود إلعى
أصول قديمة في العربية الفصحى ولهجاتها ،ولذلك النجانش الصواش إذا قلنام إنها
امتداد لما استعملته العربية 0ف د روت كتش اللغة ومعجماتها بعل األلفاظ مععزوة
بالتذكير إلى قبيلة وبالتأنيث إلى قبيلة أخرى ،فمثالم
السوق م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون
الزقاق م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون

()5

()6

0

()3

0

الطريق م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون
السماء م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون

التمر م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون

0

()3

()1

الذهش م يذكره التميميون ويؤنثه الحجازيون(0) 1

0

0

( ) 1فوكم فوق ،ألن الجيجليين ينط ون ال اف كافا باطراد

( ) 2ينظرم لهجة جيجل وعالقتها بالعربية الفصحى150 ،

( ) 3لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ،غالش فاضل المطلبي،
( ) 4من اسرار اللغة.161 ،

.233

( ) 5الم ع ع ععذكر والمؤن ع ع ععث ،الب ع ع ععن التس ع ع ععتر  ،35 ،والص ع ع ععحاح (زق ع ع ععق) ،1411/4والبلغ ع ع ععة،
.225/2

( ) 6الصحاح (زقق)  ،1411/4وصبت األعشى ،لل ل شند .155/1
( ) 3الصحاح (زقق)  ،1411/4والمخص

 ،13/13والمزهر.225/2

( ) 3المذكر والمؤنث ،البن التستر  ،33 ،والبحر المحيط .33/1
( ) 1المزهر .233/2
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 ،33والمزه ع ع ععر

ومن األلفاظ التعي وردت بالتعذكير والتأنيعث ولعم تععز ل بيلعة معينعةم الععرس
(0) 2والموسى( ،0) 3والذرال( ،0) 4والزبد( ،0) 5وهذه الكلمة األخيرة يستعملها العامة
بالتأنيث الغير ،قتنطق بالتاء (الزبده ) (0) 6ومثلها أيضا المشط ،فالعامة ينط ونها
بالتاء(المشطه)(0)3
هكعذا تبعدو ظعاهرة الجععنس معن الظعواهر الصععبة التععي ي عف العدراس إزاءهععا
حععائ ار ف ععي تحدي ععد الضع عوابط الت ععي ت ععتحكم فيه ععا 0فه ععذا برجشت ارس ععر ي ععول بش ععأنها م"
ظاهرة التذكير والتأنيث من أغمل أبواش النحو ،ومسائلهما مشكلة"(0) 3

أما فندريس فيرى أن " التمييز بين األجناس النحوية ال ي وم على شيء من
الع لم إذ ال يمكن تنسان كائنا من كان أن ي ول لماذا كانت ( tableمائدة)
و ( chaiseم عد) و ( salieretإناء ملت ) مؤنثة في حين كانت ( tabouretم عد
مطبخ ) و ( fauteuilم عد بجوانش ) ( sucrierإناء السكر ) مذكرة "(.) 1

وعلععى هععذا األسععاس فععنن معرفععة سععبش تأنيععث هععذا اللفععظ وتععذكير ذاك ،أو
لمععذا اسععتوى التععذكير والتأنيععث فععي ألفععاظ دون أخععرى أو لمععاذا جععاءت عالمععات دالععة
علععى التأنيععث فععي ألفععاظ ،ولععم تجععئ فععي ألفععاظ أخععرى .تب ععى مععن األمععور الغامضععة،
ولعلهععا ترجع ع إل ععى م ععا ارتبط ععت ب ععه ص ععفة الج ععنس ف ععي أذه ععان الش عععوش م ععن أفك ععار
(0) 10
عائر فععي تحديععد طبيعتهععا
متباينععة ،هععذه األفك عار التععي ي ععف الباحععث إزاءهععا حع ا
ولهذا قال الدكتور إبراهيم أنيسم " يجعش أن نعتعرف بتلعك الح ي عة الملوسعة فعي كعل
اللغات وهي أن فكرة التأنيث والتذكير قد اختلطت بعناصر ال تمت للمنطق الع لي
(.) 11
بسبش "

لكن هذه الصعوبة لم تثن عزيمعة الد ارسعين -منعذ ال عديم -فعي محعاولتهم
تفس ععير ظ ععاهرة الج ععنس ،فه ععذا ال ععدكتور عل ععي عب ععد الواح ععد واف ععي ي ععدم لن ععا تفس ععير
( ) 1التهذيش (ذهش)  ،263/6والمزهر .233/2
( ) 2المخص

 ،11/13والمزهر .224/2

( ) 3إصالح المنطق،

 ،351والمخص

( ) 4المذكر والمؤنث ،البن التستر ،

 ،13/13والمزهر  ،224/2وصبت األعشى .155/1

 ،36وشرح جمل الزجاجي  ،336/2والمخص

.13/13

( ) 5اللسان (زبد) .5/3
( ) 6العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى،

.40

( ) 3العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى،

.51

.112

( ) 3التطوير النحو للغة العربية،
( ) 9اللغة ،ص.721 ،
( ) 70لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ،ص 0 287
( ) 77من أسرار اللغة ،ص 0 761
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التأني ععث لف ععظ (الع عرأس) ف ععي عامي ععة بع ععل المصع عريين ،إذ أرجع ع ذل ععك إل ععى ت ععأثير
األعضاء المؤنثة المجاورة لها ،وهي العين واألذن(.) 1
وهع ععذا اللفع ععظ نفسع ععه جع ععاء فع ععي العربيع ععة الفصع ععحى مع ععذكرا ،وفع ععي العاميع ععة
عذكر ومؤنث ععا ،ولعل ععه ك ععذلك ف ععي لهج ععات عامي ععة أخ ععرى ف ععي األقط ععار
الجزائري ععة م ع ا
العربية مما يستو فيه التذكير والتأنيث أيضا ،لكن األعضعاء المجعاورة لهعا هعي
عذكر فععي عاميععة الج ازئ عريين أو
نفسععها 0فهععل ن ععول م إن لفععظ (ال عرأس) اسععتعمل مع ا
في عاميات أخرى ألنه مجاور ألعضاء معذكرة مثلعه؟ 0سعؤال يحتعاج إلعى إجابعة
م نعة 0ولعل تأنيث كلمة (الرأس) يرج إلى -كما ي ول الدكتور إبراهيم أنيس-
م " رواسش سامية قديمة احتفظت بها اللهجات الحديثة "( 0 ) 2وهذا
األمر يحتاج إلى تح يق علمي دقيق 0
ال شععك أن " تطععور انت ععال الكلمععة فععي تطورهععا مععن التععذكير إلععى التأنيععث
أم ععر يحت ععاج إل ععى معرف ععة الظ ععرف االجتم ععاعي الخ ععا  ،ال ععذ يب ععرز مث ععل ه ععذا
التطور"(0 ) 3
هذه هي المالمت العامة التي تحدد استعمال ظعاهرة الجعنس فعي العاميعة
الجزائرية وصلة هذا االستعمال بما ورد في العربيعة الفصعحى ولهجاتهعا ال ديمعة
والحديثة ،وكما ذكعرت فعنن تحديعد الضعوابط اللغويعة المتحكمعة فعي الظعاهرة تب عى
مع ععن األمع ععور التع ععي يصع عععش علع ععى الباحع ععث أن ي ع ععدم بشع ععأنها أريع ععا قاطعع ععا ،رغع ععم
اهتمامات الباحثين المستمرة0
وفي ضوء ما ت دم يمكن أن نخل

إلى المالحظات االتيةم

 -1الجنس ظاهرة عامة في اللغات البشرية ،وتختلف اللغات في استعماله.
( ) 1علم اللغة،

0 316

( ) 2من أسرار اللغة،

0 165

( ) 3من أسرار اللغة،

 ،165وينظرم الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصحى0 115 ،

142

 -2ت سععم اللغععات البش عرية األسععماء مععن حيععث الجععنس ثالثععة أقسععامم مععذكر،
مؤنععث ،ومحايععد ،وال تعععرف اللغععات السععامية -ومنهععا العربيععة ولهجاتهععا-
المحايد0
 -3عالمع ععات التأنيع ععث فع ععي اللغع ععات السع ععامية ثع ععالث ،هع ععيم التع ععاء واأللع ععف
الم صورة والممدودة0
 -4اختفت العالمتعان األلعف الم صعورة والممعدودة معن العاميعة الج ازئريعة،
والعاميات العربية المعاصرة ،وحلت محلهما التاء 0
 -5خالفعت العاميععة الجزائريععة الفصععحى فعي تأنيععث األسععماء والصععفات التععي
جاءت على أوزان(فاعل ،وفعول ،وفَعلى ،وفَعالء ) ،إذ أنثعت بالتعاء فعي
العامية0
 -6يطّعرد اسععتعمال لفعظ (زوجعة) بععدل (زوج) ،وهعو اسععتعمال قعديم أوثععر عععن
قبيل ع عة تمع ععيم اسع ععتعماله ،وهع ععي مع ععن ال بائع ععل التع ععي أخع ععذت عنهع ععا العربيع ععة
الفص ععيحة ،مع ع أن بع ععل اللغ ععويين أدرجع عوا ه ععذا االس ععتعمال ض ععمن م ععا
أسموه باللحن 0
 -3تعامععل العامععة األلفععاظ المؤنثععة السععماعية فععي الفصععحى معاملععة األلفععاظ
التي تؤنث بالتاء0
 -3تتفععق العاميععة الجزائريععة م ع العاميععات العربيععة المعاص عرة ،وم ع بعععل
اللغععات السععامية ،كالعبريععة واآلراميععة فععي ظععاهرة الوقععف بالفتحععة علععى
آخر االسم الذ ينتهي بالتاء0

 -1مواف ععة العامي ععة الجزائري ععة اللهج ععة التميمي ععة ف ععي ت ععذكير م ععا مف ععرده ه ععاء
التأنيث0
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 -10اسع ع ععتعملت العاميع ع ععة الجزائريع ع ععة األسع ع ععماء التع ع ععي وردت فع ع ععي العربيع ع ععة
الفص ععحى بالت ععذكير والتأني ععث - ،وك ععان الت ععذكير فيه ععا أكث ععر -ب ععنفس
االستعمال0
 -11مال ععت العام ععة إل ععى ت ععذكير األس ععماء المؤنث ععة ،وه ععو مظه ععر ع ععام ف ععي
العربية الفصحى0
 -12ظ ععاهرة الج ععنس م ععن األم ععور الت ععي يص عععش تحدي ععد طبيعته ععا ،ألنه ععا
(.) 1
اختلطت بعناصر التمت للمنطق الع لي بصلة
 -13وأخي ع ار فععنن ظععاهرة الجععنس ال تخض ع ل يععاس مطععرد ،وقععد ألم عت إلععى
هذا األمر قديما أبن التستر الكاتش (ت361هع) ،إذ قالم " ليس
يجع ععر أمع ععر المع ععذكر والمؤنع ععث علع ععى قيع ععاس مطّع ععرد ،وال لهمع ععا بع ععاش
() 2
يدعى بعل الناس"
يحصرهما كما ّ

( ) 1لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،
( ) 2المذكر والمؤنث،

0 233

0 43

144

مصادر البحث ومراجعه
 -1إصالح المنطقم يع وش بن إسحاق ،تت م أحمد محمد شاكر ،وعبد
السالم هارون ،دار المعارف بمصر ،طم( ،3د0ت)0
 -2أضع عواء عل ععى لغتن ععا الس ععمحة" سلس ععلة كت ععاش العرب ععي" م محم ععد خليف ععة
التونسي ،مطبعة حكومة والكويت 1135 ،م0
 -3البحعر المحععيطم أثيععر العدين أبععي عبععد اللعه محمععد بععن يوسعف بععن علععي
بععن يوسععف بععن حيععان األندلسععي الغرنععاطي ،مطبعععة السعععادة بمصععر،
طم1323 ،1هع0
 -4البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنثم أبو البركات ابن األنبعار  ،تعت
م د /رمضان عبد التواش ،مطبعة دار الكتش 1130 ،م0
د/
 -5التطععوير النحععو للغععة العربيععةم ج 0برجشت ارسععر ،تععت م
رمضان عبدالتواش ،مكتبة الخانجي بال اهرة ،ودار الرفاعي بالريعال،
1132م0
 -6التط عوير اللغععو مظععاهره وعللععه وقوانين عه م د /رمضععان عبععد الت عواش،
مكتبععة الخععانجي بال ععاهرة ،ودار الرفععاعي بالريععال ،ط م 1131م ،طم
1111 ،2م0
عبعد
 -3تهذيش اللغةم أبو منصعور محمعد بعن أحمعد األزهعر  ،تعتم
السع ععالم هع ععارون وآخ ع عرين ،الع ععدار المص ع عرية للتع ععأليف والنشع ععر ،ال ع ععاهرة،
 1163 -1164م0
 -3الد ارسععات اللغويععة عنععد العععرش إلععى نهايععة ال ععرن الثالععثم محمععد حسععين
آل ياسين ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،ط م1130 ،1م0
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 -1دور الكلمة في اللغة م سعتيفن أولمعان ،ترجمعة م
كمال محمد بشر ،مكتبة الشباش ،ال اهرة1133 ،م0

د/

 -10شععرح ابععن ع يععل م بهععاء الععدين بععن ع يععل المصععر المهم عذاني ،تععت م
محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ،
طم  1134 ،6م0
د/
 -11شرح جمعل الزجعاجيم ابعن عصعفور اتشعبيلي ،تعت م
صع ععاحش جعفع ععر أبع ععو جنع ععاح ،دار الكتع ععش للطباعع ععة والنشع ععر ،جامعع ععة
الموصل ،العراق1132 ،م0
-12شع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععرح الفصع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععيت م اب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عن هش ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عام اللخمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي ،تع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععت م
د /عبعع ع ع ععد الك ع ع ع ع عريم عوفي(دكتعع ع ع ععوراه مخطوطع ع ع ع ععة) ،جامعع ع ع ع ععة الج ازئع ع ع ع ععر،
 1112م0
 -13صععبت األعشععى فععي صععناعة اتنشععا ،ال ل شععند  ،المؤسسععة المص عرية
العامع ععة للتع ععأليف والترجمع ععة والطباعع ععة والنشع ععر " ،نسع ععخة مصع ععورة عع ععن
الطبعة األميرية"( ،د0ت)0
 -14الص ع ععحاح " ت ع ععاج اللغ ع ععة وص ع ععحاح العربي ع ععة "م اس ع ععماعيل ب ع ععن حم ع ععاد
الجوهر  ،تت م أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت،
ط م1134 ،3م0
 -15العاميع ععة الجزائريع ععة وصع ععلتها بالفصع ععحى م د /عبع ععد المالع ععك مرتع ععال،
الشركة الوطنية للنشر والتوزي 1131 ،م0
 -16عل ععم اللغ ععة م د /عل ععي عب ععد الواح ععد واف ععي ،دار نهض ععة مص ععر للطبع ع
والنشر ،ال اهرة طم( ،3د0ت) 0
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-13علععم اللغععة العربيععة " مععدخل تععاريخي م ععارن فععي ضععوء الت عراث واللغععات
السععامية " م د /محمععود فهمععي حجععاز  ،وكالععة المطبوعععات ،الكويععت،
1133م0
 -13الف ع عوارق النحويع ععة بع ععين اللهجع ععات العربيع ععة الفصع ععيحة ،م عبع ععد الجليع ععل
مرتال ،رسالة ماجستير مخطوطة ،جامعة الجزائر1132 ،م0
-11الكافية في النحوم جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر ،المععروف
بابن الحاجش ،شرحم رضي العدين األسعتر ابعاد  ،دار الكتعش العلميعة،
بيروت( ،د0ت)0
عبدالله
 -20لسان العرش المحيط م ابن منظور اتفري ي ،ت ديم
العاليلي ،ترتيش يوسف خياط ،دار الجيل ،بيروت ،دار لسان العرش،
بيروت ،ط م 1133م0
 -21اللغ ع ع ععة م ج 0فن ع ع ععدريس ،تعري ع ع ععش عب ع ع ععد الحمي ع ع ععد ال ع ع ععدواخلي ومحم ع ع ععد
ال صا  ،مطبعة لجنة البيان العربي0 1150 ،
 -22لهجععة بريك عة وعالقتهععا بالعربيععة الفصععحى " د ارسععة لغويععة وصععفية " م
عبد الكريم عوفي (ماجستير مخطوطة) ،جامعة قسنطينة1136 ،م0
 -23لهجع ععة تلمسع ععان وعالقتهع ععا بالعربيع ععة الفصحى(ماجسع ععتير مخطوطع ععة)م
التيجيني بن عيسى ،جامعة تلمسان1111 -1110 ،م0
 -24لهجععة جيجععل وعالقتهععا بالعربيععة الفصععحى " د ارسععة لغويععة للهجععة بن عي
فت ع ع ع ع ععت " (ماجسع ع ععتير مخطوطع ع ععة )م بل سع ع ععام بلعع ع ععرج ،جامعع ع ععة عنابع ع ععة،
1136م0
 -25لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدةم غالعش فاضعل المطلبعي ،دار
الحرية للطباعة ،بغداد0 1133 ،
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 -26المخص م أبو الحسن علي بن إسماعيل ،المعروف بابن سيده ،تتم
لجنة إحياء التراث العربي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت( ،د0ت)0

 -23المذكر والمؤنثم ابن التستير الكاتش ،تت م د /عبد المجيد هريد ،
مكتبة الخانجي بال اهرة ،ودار الرفال بالريال ،ط م 1134 ،1م0
 -23المععذكر والمؤنععث م أبععو بكععر بععن األنبععار  ،تععت م محمععد عبععد الخععالق
عضيمة ،مطاب األهرام التجارية بال اهرة1131 ،م0
-21المزهر في علوم اللغة وأنواعهعام عبعد العرحمن جعالل العدين السعيوطي،
تت م محمد أحمعد جعاد المعولى وآخعرين ،دار التعراث بال عاهرة ،ط م،3
(د0ت)0
 -30معج ع ععم تيم ع ععور الكبي ع ععر ف ع ععي األلف ع ععاظ العامي ع ععة ج  2م أحم ع ععد تيم ع ععور،
تت م د /حسين نصار ،الهيئة العامة للتأليف والنشر1131 ،م0
 -31من أسرار اللغة م د /إبراهيم أنيس ،مكتبة اآلنجلو المصرية ،ال اهرة،
ط م.1133 ، 6
 -32الموشت م أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني،
م على محمد البجاو  ،دار نهضة مصر1165 ،م
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