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التذكري و التأنيج يف العاميت العزاقيت وعالقتها بالفصحى
دراست يف املىروث

م.د.صفا رضا عبيد

كليـ ـ ــة العلـ ـ ــوم /جامع ـ ــة النهري ـ ــن
(خالصت البحج )

ظاىرة التذكَت كالتأنيث من الدراسات النحوية املقمة  ,دلا يًتتب عليها من
اثر يف تركيب اجلملة  ,كاللفظ إما مذكر كإما مؤنث  ,كسلالفة استعماؿ احدمها
موضع اآلخر خيل يف سباـ دراسة اللغة  ,الف تركيب اجلملة  ,ال خيلو من كونو إنناايان
أك لليان أك خخيان  ,كلكل منها ضماار سلتصة  ,فعبلقة ظاىرة التذكَت كالتأنيث
بدراسة اللغ ػػة جػػزء ال يتجػ ػزأ منه ػػا  ,ق ػػاؿ أبو بك ػػر بػ ػػن زلمػػد االنل ػػارم  " :إ ٌف من
سباـ دراسة النحو كاألعراب معرفة ادلذكر كادلؤنث  ,الفٌ من ذكرٌ مؤنثان أك أنث
( )
مذكران  ,كاف العيب الزمان لو  ,كلزكمو من نصب مرفوع أك خفض منصوبان "
العاـ ية مبلزمان للفصحى على مدل العصور السابقة  ,كقد بدا جليان
كاف ظهور ٌ
العلاسية حيث أشار اجلاحظ يف كتلو إىل ذلك من أف أمصارا كالكوفة
يف العصور
ٌ
كاللصرة كانت تصرؼ أمورىا يف عاميات تقرب كتلعد عن اللغة الفصحى  ,فصار
البد من تسليط الضوء على تلك العاميات ليس ألمهيتها كلكن اجتهادان خلدمة اللغة
الفصحى  ,كىذا ما دفعنا إىل تقدًن ىذا اللحث الذم ينَت اىل بعض ادلفردات اليت
لغوم من حيث األ صوات كالدالالت اللفظية بل حىت من
بدأت تأخذ أبعادان ٌة
التنيث .
حيث التذكَت ك أ
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كالتأنيث كعبلقتها
كسيتم تسليط الضوء على تلك العاميات من حيث التذكَت
بالفصحى كوهنما أم العامية كالفصحى تع ٌد ثنااية من الظواىر اللغوية كاالجتماعية
اليت تعرفها كعرفتها كل اجملتمعات ذلك أف األمر راجع يف جوىره إىل اللغة كننأهتا
كمراحل تطورىا.قاؿ تعا ىل يف كتابو الكرًن " آبدـ اسكن أنت كزكجك اجلنة
"( )أجرل اهلل سلحانو كتعاىل الكوف كل كاحد من القرينُت ( )3فخلق ادـ كاتلعها
حبواء عليهم ػػا السػػبلـ  ,فتجلت حكمتو يف فكرة اجلنس من حيث الذكورة كاألنوثة
ككانت بذرة االستمرار يف الوجود  ,كلقد تنلو اإلنساف منذ ا لعصور األكىل إىل ىذا
األمر كانعكس على لغتو كتعلَته فقد است عمل األلفاظ للتفرقة بُت ادلذكر كادلؤنث
كمنها أب كأـ ككلد كبنت كغَتىا كأصلح من السهل التمييز بُت ادلذكر كادلؤنث
خاصة كاف األشياء من حولو بسيطة كزلدكدة كليس فيها تعقيد ككيف يواجو صعوبة
كقد علم اهلل ادـ األمساء كلها(. )4أف بعض اللغات اللدااية ال سبيز بُت ادلذكر كادلؤنث
فاستخدـ صيغة كاحدة يف الضماار كاألفعاؿ كبعض اللغات األرقى سبيز بُت ادلذكر
كادلؤنث يف الضماار كلكنها ال سبيز بينهما يف األفعاؿ كالصفات .
فهذه اللغة االصلليزية سبيز بُت ادلذكر فتطلق على ا لعاقل ) (heكعلى ادلؤنث العاقل
) (sheبينما يف األفعاؿ فاللغة االصلليزية ال تفرؽ بُت ادلذكر كادلؤنث (she eats
)  or he eatsم ػػن حي ػػث األفعاؿ كال م ػػن حي ػػث الصف ػػة ( he is clever
) or she is clever
كىناؾ لغات ذلا رقها يف تقسيم اجلنس فمثبل لغة ا الجلونكُت سبيز الكاانات احلية
جبنس كالبلحية جبنس أخر كأخرل ذبعل لكل قوم كضخم جنس ككل ضعيف جنس
أخر(. )5أما بعض اللغات فأنٌوا تقسم اجلنس إىل ثبلثة أنواع مذكر كمؤنث كزلايد أم
ال مذكر كال مؤنث .كذكر الدكتور إبراىيم أنيس ا ٌف أفرع اللغة البلتينية القددية
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كالفرنسية كاالسلانية فقدت الظاىرة النااعة ( األمساء احملايدة ) كأصلحت تذكر
كتؤنث(. )6كيرل الدكتور رمضاف علد التواب ا ٌف الساميات كمنها العربية قد كزعت
القسم احملايد على القسمُت اآلخرين فراحت تذكر كتؤنث ( . )7كقد زبتلف اللغات
فيما بينها من حيث التذكَت كالتأنيث فلعض الكلمات مؤ نثة يف العربية مثل
(النمس) كلكنها مذكر يف لغات أخرل كالفرنسية كاألمثلة كثَتة(.)8كقد أكىل علماانا
األكاال ىذه الظاىرة عناية شديدة فألفوا كتلا كرساال حوؿ التذكَت كالتأنيث كصنفوا
ادلذكر من ادلؤنث سواء كاف التصنيف حبسب اللفظ كما حيملو من مدلوؿ أنثوم أـ
()9
كاف مساعي  .كليس غريلا بعد ذلك إ ٌف يعد النحاة التذكَت يف العربية أصبلن
كالتأنيث فرعان منو كما خلقت حواء من ادـ عليهما السبلـ شلا يدؿ على أصالة اللغة
كذكقها الرفيع.
يقوؿ سيلويو  :األشياء كلها أصلها التذكَت  ,زبتص بعد ذلك ( يعٍت التأنيث )
فكل مؤنث شمء  ,.كالنيء يذكر  ,فالتذكَت أكؿ كيقوؿ  :أعلم اف ادلذكر أخف
عليهم من ادلؤنث الف ادلذكر أكال كىو اشد سبكنا كإمنا خيرج التأنيث من التذكَت  ,اال
ترل أ ٌف النيء يقع على كل ما أخخ عنو قلل اف يعلم أذكر ىو أـ أنثى  .كالنيء
يذكر(. )10كنرل بعد ىذا العرض باختبلؼ كتب النحو كاللغة يف العربية يف تقسيماهتا
للمؤنث ,كلكنها تتفق يف أ ٌفق ال يتجاكز األنواع:
المؤنث الحقيقي  :كىو الذم يلد كيتناسل كحىت لو كاف التناسل عن ريق الليض
كالتفريخ كلو عبلمات ظاىرة أك مقدرة ضلو  :ليلى كىند(. )11

المؤنث المجازي  :كىو الذم ال يلد كال ينتاسل سواء أكاف لفظو سلتوما بعبلمة
تأنيث ظاىرة ضلو سفينة أك مقدرة ضلو مشس كال سليل دلعرفتو إال عن ريق السماع ,
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كادلؤنث اجملازم خيضع يف استعمالو لكثَت من أحكاـ ادلؤنث احلقيقي خضوعان كاجلان
يف مواضع كجاازان فػػي أخرل مثػػل  :كجوب تأنيث الضمَت العااد عليو ضلو الدار
اتسعت كجوازه إذا قلنا اتسع الدار .
المؤنث المعنوي:كينمل عبلمات تأنيث ظاىرة مع أف مدلوه مذكر ضلػ ػػو  ( :محزة
ك زكريا ) كىي أعبلـ رجاؿ .
المؤنث المعنوي  :كىو مؤنث حقيقي يف مدلولو أك رلازم كخيلو لفظو من عبلمات

التأنيث الظاهرة نحو  ( :زينػػب كسعاد ) كاجمل ػػازم في ػػو ضل ػػو ( عُت كببر ) كجيرم
عليو كثَت من أحكاـ ادلؤنث احلقيقي كاجملازم .

المؤنث اللفظي والمعنوي  :كىو مؤنث تنتمل صيغتو على عبلمة تأنيث ظاىرة
كمدلولو مؤنث ضلو فطمة كليلى كخيضع ألحكاـ ادلؤنث اللفظي كادلؤنث ادلعنوم(. )12
عالماث التأنيج

ذكر التصريفيُّوف أف التأنيث فرع التذكَت؛ ألنو األصل يف األمساء؛ لذا فإنو
حيتاج إىل عبلمة كػ "احتياج التعريف إىل عبلمة؛ ألنو فرع التنكَت ،كاحتياج النفي
كشلهو إليها ؛ ألنٌو ا فركع اإلجياب ( ، )13كال جيوز اجتماع عبلميت تأنيث يف اسم ،
نسب أبو ىحيَّاف للخليل قولىو ع ف السلول  :إهنا "اسم جنس كاحدىا سلواة ...
كاأللف فيها لئلحلاؽ ،ال التأنيث ،ضلو علقى كعلقاة ،إذ لو كانت للتأنيث دلا أنث
باذلاء"( )14؛ ألنو ال ذبتمع عبلمتا تأنيث  ،كقد ذكر ذلك التصريفيُّوف ( ،)15ك قد
نسب إىل أيب عمرك النيلاين ما ظاىره إجازة اجتماع عبلميت تأنيث يف اسم ،قاؿ أبو
حياف  " :أما ضهيأ باذلمز مقصوران فهمزتو زاادة كهمزة عرفئ  ،أك شلدكدان فهمزتو
للتأنيث زاادة ،أك شلدكدان بعده ىاء التأنيث كعبلمات التأنيث ثبلثة :
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األلف املقصىرة:

 .1من عبلمات التأنيث األلف ادلقصورة( ،)16كالفرؽ بينها كبُت ألف اإلحلاؽ أهنا
ال تنوف ،كتنوف ألػػف اإلحلاؽ ،قػػاؿ أبػػو حيَّ ػػاف ف ػػي قىولًػ ًػو تىػعالػ ػى { ىٍربسلػهم ىً
َجٍيػ نعا
ى ى
ى
ىي ي ٍ
()17
ىكقيػليوبػي يه ٍم ىش َّىت }  " :قرأ اجلمهور ( ىش َّىت) بألف التأنيث ،كملنر بن عليد منونان
جعلها ألف اإلحلاؽ "(.)18
 .2كلؤلمساء ادلؤنثة باأللف ادلقصورة أكزا هف ،منىا :

فُـ ْعلَ ــى :

تعرف الف التأنيث ( المقصورة )
كحٍللى  ،ككخل  ،كدنيا  ،كمص ػػدران كرجعى دبعٌت رجوع  ،كمنو
امسػ ػان كأينٍثى  ،ككصفػ ػان ي
الس ٍوأىل مؤنث
ما كاف مؤنثان ألى ٍفػ ىعل  ،ضلو  :كخل مؤنث أكخ ،كدنيا مؤنث أدىن  ،ك ي
األسوأ(. )19

فَـ ْعلَ ــى :

كمن اسم َجع كأسرل ،كشىت ،كمنو السلول عند غَت اخلليل الذم جعلها
"اسم جنس كاحدىا سلواة ( ... )20كاأللف فيها لئلحلاؽ ،ال التأنيث ،ضلو علقى
كعلقاة" كقاؿ أبو حياف  " :قاؿ الكسااي  :السلول كاحدة ،كَجعها سبلكل ،كقاؿ
األخفشَ :جعو ك كاحده بلفظ كاحد ،كقيلَ :جع ال كاحد لىو من لفظو"  ،كمنو تىػٍتػىرل
عند غَت كنانة فإف أبا ىحيَّاف ذكر أف "َجهور العرب على عدـ تنوينو  ...ككنانة تنونو،
كينلغي أف تكوف األلف فيو لئلحلاؽ كهي يف علقى ادلنوف  ،ككتلو بالياء يى يد ُّؿ على
ذلك ،كمن زعم أف التنوين فيو كصخان كنصران فهو سلطئ ؛ ألنو يكوف كزنو فىػ ٍعبلن ،ك ال
اجلر ،لكن ألف اإلحلاؽ يف
حيفظ فيو اإلعراب يف الراء فنقوؿ تًته يف الرفع ،كت وًت يف ِّ
ادلصادر نادر ،كال يلزـ كجود النظَت ،كقيل :تًتل اسم َجع كأسرل"(.)21
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فَـ َعالَـ ــى  :يكوف على معاين األمساء ضل ػػو خضػػارل كشقارل كحوارل َجعان
()22
اىل -جاء
كاليتامى  ،كالنصارل  ،كقد ذكر أبو ىحيَّاف أف "ىذا اللناء  -أعٍت فىػ ىع ى
مقصوران َجعان ،كجاء شلدكدان مفردان ،كألفو للتأنيث أيضان ،ضلو بىػىرا ىكاء"(. )23

فُـ َعالَ ــى :
اىل ،ألف أينٍػثىى للتأنيث  ،كَجعت على إناث  ...كقياس اجلمع أينىاثى
كحلى ى
َجعان ي
كحلىاىل أكزاف(،)25ساىل  ,عجبلف – عجاىل(. )24
كحٍلػلىى ي
ي
ألف التأنيج املمدودة:

لؤلمساء ادلؤنثة بألف التأنيث ادلمدكدة أكزاف( ، )25منها :

فَـ ْعـ ـالَء :ىي من الضرب الثاين من ألف التأنيث ,ىو األلف ادلمدكدة ضلو مح ػراء,
خضراء ك سوداء( .)26تكوف على فعبلء فيهما فاالسم ضلو القوباء كالرخصاء ك
اخليبلء(. )27
()28
كسٍيػنىاء ...كَجهور العرب على فتح سُت ىسٍيػنىاء فاأللف
ضلو ى
ض ٍهيىاء  ،ى
كص ٍحىراء " ،ى
فيو للتأنيث كصحراء  ...ككًنىانىة تكسر السُت "( ،)29كيف كوف األلف يف فً ٍعبلء
ص ًريُّو ىف فعندىم أف "ألف فً ٍعبلء ال تكوف
ادلكسورة العُت للتأنيث
ه
خبلؼ  ،أما اللى ٍ
ب لئلحلاؽ كعًٍللىاء"( ، )30كأما ال يكوفًيُّو ىف فػ"يثلتوف أف مهزة فً ٍعبلء تكوف
للتأنيث ٍىؿ
()32
للتأنيث"( )31؛ لذا َّ
ص ًريُّو ىف ألف ًسيناء لئلحلاؽ  ،كعدَّىا ال يكوفًيُّو ىف للتأنيث
عد اللى ٍ
 ،كقد احتج ال يكوفًيُّو ىف لصحة ما ذىلوا إليو  -كىو كوف ألف فً ٍعبلء للتأنيػث " -ب ىق ٍولًو
()33
ً
ً
ص ًريُّو ىف على أف
تىػ ىع ى
اىل { :ىك ىش ىجىرةن ىزبٍير يج م ٍن يوًر سٍيػنىاءى } دبنع الصرؼ  ،كخرجو اللى ٍ
ادلنع للعلمية كالتأنيث ادلعنوم ،ال للتأنيث باأللف "( ،)34كالذم يظهر أف مصدر ابن
عقيل ىنا شيخو أبو ىحيَّاف فإنو قد ذكر أف ًسٍيػنىاء مكسورةى العُت شلنوعةه من الصرؼ
ً
ُت؛ ألهنم يثلتوف أف مهزة فً ٍعبلء تكوف للتأنيث  ،كعند
"للتأنيث البلزـ  ...عند ال يكوفيِّ ى
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ُت ديتنع من الصرؼ للعلمية كالعجمة  ،أك العلمية كالتأنيث ؛ ألف ألف فً ٍعبلء
ص ًريِّ ى
اللى ٍ
عندىم ال تكوف للتأنيث بى ٍل لئلحلاؽ ًع ٍللاء كدرحاء"(.)35
فَ ِ
اع ـ ــالء  :يكوف على فاعبلء يف األمساء ضلو  :القاصعاء ك النافقاء ك كالسابياء ,
كالنعلمو جاء صيغة(. )36
ضلو :قى ً
اص ىعاء(.)37

فَـ َع ــاالء  :مطلق العُت أم ىـضمومها ك مفتوحها ك مكسورىا ضلػو دبوقػػاء  ,ك برساء
لغة يف الخساء كىم الناس ( . )38التاء:ىل ثبلثاء كبركاء ك عجاساء أم تقاعس كقد
جاء كصف ػان  ,قال ػوا  :رجػػل عياب ػػاء  ,لاقاء(. )39
التاء :

ً ً
صً
ذكر أبو حيَّاف أف "أصل دخوذلا يف فصل ً
ف ادلذكر،
كصف ادلؤنث م ٍن ىك ٍ
ى
()41
()40
امرؤ
ضلو :ضاربة ،كضارب"  ،لكنها "قد تأيت لفصل األمساء اجلامدة "  ،ضلو :ه
كامرأة( ، )42كمنو "النيطاف...
كإذا كاف الوصف سلتصان بادلؤنث فالقياس أف تسقط تاء التأنيث ،قاؿ أبو حياف :
"الوالدات َجع كالدة بالتاء ،ككاف القياس أف يقاؿ  :كال هد ،لكن قد أ لق على األب،
كلذلك قيل فيو كيف األـ :الوالدات ،فجاءت التاء يف الوالدة للفرؽ بُت ادلذكر كادلؤنث
من حيث اإل بلؽ اللغوم ،ككأ ٌفق ركعي يف اإل بلؽ أهنما أصبلف للولد كادلؤنث من
حيث اإل بلؽ اللغوم ،ككأ ٌفق ركعي يف اإل بلؽ أهنما أصبلف للولد فأ لق عليهما
كالداف" ( ، )43كقد ذكر ادلستنرؽ األدلاين برككلماف أ ٌف يف كل اللغات السامية
كخص لعربية يف أف الصيغ ا ليت تعخ عن األحواؿ
كلمات كثَتة ببل عبلمة تأنيثَّ ،
اخلاصة بادلؤنث الناذبة عن خصااص ذلك اجلنس ،مثل عاقر كحامل كمرضع تستغٍت
مطلقان عن عبلمة التأنيث(.)44
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عاـ ة كالعربية
كبعد ىذا العرض ادلوجز ادلبلمح ظاىرة التذكَت كالتأنيث يف اللغات ٌ
خاصة  ...أقدـ كصفان ربليليان يف العامية العراقية كتارخيو ا ك كاقعها يف العراؽ  .ينمل
ٌ
جدؿ اللهجات العامة كاللغات األصلية كالعبلاق اخلاصة بُت ىذه كتلك حيزان كاسعان
يف العلوـ اللسانية احلديثة كالعلوـ القريلة منها كادلتداخلة معها(. )45
العاـ ية واؿ عصور عدة  ،كمن غَت شك أف العصور
ؼ
قد كانت اللغات ٌ
العاـ ية  ،كأف يكتب اجلاحظ لدليل كشاىد على أف
العلاسية قد شهدت قذه األمناط ٌ
أمصارا أخرل كانت تصرؼ أمورىا يف عاميات تقرب كتلعد عن
اللصرة كالكوفة ك ن
فرغ احلمَتم الناعر – كقد اقتيد يف
اللغة الفصيحة .لقد ذكر اجلاحظ أف يزيد بن يم ٌ
شوارع اللصرة كىو على محار؛ ألنو ناؿ من زياد بن يمسي ة  -كاف األ فاؿ يهزأكف بو
ضا بأـ زياد مسية كاص نفا إياىا بػ "
كبلما فارسيِّا كىو جييلهم بالفارسية يم ِّ
عر ن
مرددين ن
اللغي(. )46
ركسيب " أم ٌ
كلَتا يف لغة اللصرة  ،فقد شاع يف
تأثَتا ن
كحسلك أف تعرؼ أ ٌف للفارسية ن
أعبلمها الللدانية ريقة يف التسمية جرت على النحو الفارسي ،كىي األعبلـ ادلختومة
بألف كنوف مثل  :يزبىػ ٍَتاف كىو موضع منسوب إىل الزبَت ،كمنو يعثٍماناف ك ىٍلحتاف
أيضا  .كىػي منسػوبة إىل عثمػاف
كم ىهلَّلاف كقيػتىػٍيلاف كمحىٍراناف كغَتىا كثَت ن
ى
كزيٍداف ي
اللبلذرم يف " فتوح الللداف " كعنو
ك لحة كزيد كادلهلَّب كغَتىم  .كلقد استوفاه
ٌ
أخذىا ياقوت يف " معجمو " .
كما زاؿ شيء من ىذا يف أيامنا ىذه حيمل ىذا الوسم األعجمي يف
وسفاف ك "جيلاف" جبيم أعجمية أك كتيلاف بالكاؼ،
أعبلمهم ،فنحن صلد اليوـ  :يي ٍ
كعويَّسياف كال أدرم إىل من نسب
كمن غَت شك أهنا قيتيلاف القددية اليت مر ذكرىا ،ي
قذا ادلكاف كمثلو " مهيجراف" بإمالة الياء ،كأكخ الظن أنو " مهاجر " منسوب إىل
"مهاجراف" كىو أحد من الناس صلهلو(.)47
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عرض اجلاحظ يف "اللياف" بلغة الكوفة كأشار إىل عاميتها كشيوع
كقد َّ
الدخيل األعجمي فيها فقاؿ  :إهنم يسموف السوؽ " كازار " كادلربَّعة "جهارسو"
كالقثاء " " خيار " كغَت ىذا جد كثَت(. )48
كمن ادلفيد أف أشَت إىل أف لغة العراؽ يف اللصرة كالكوفة كيف غَتمها من
األمصار قد داخلتها األلفاظ األعجمية كشاع فيها اللحن ،كما ح دثتنا ادلصادر .
ً ً ً
عامرا
كالب ٌد يل من أف آتلُت أف ما يتصل باحلىرؼ كادل ىه ًن من اللغة احملكية كا ف ن
بالدخيل األعجمي ،كمن ذلك ألفاظ ادلبلحة كالفبلحة كساار الصناعات األخرل .
إىل أخر فاللغة داامة
كذلك الف اللغة كاان حي خيضع للتطور كالتغَت من جيل
التطور مهما أحيطت بسياج من احلرص عليها كاحملافظة على خصااصها الف اللغة
(.)49
ليست يف احلقيقة إال عادات صوتية
أال ترل أف العراقي اللصرم إىل يومنا ىذا يستعمل اللىػ ٍربىػٍن ػػد كقػػد حوذل ػػا إل ػػى " فىػ ٍرىكنٍد
" كىي األداة ادلستخدمة يف صعود النخل ،كىي من غَت شك فارسية زلضة  .كأف
الكويف كغَته من سكاف ادلنا ق الوسطى كلغداد مثبلن يستعملوف التىلى ٍليا لآللة نفسها
كؽد ذكرمها اجلاحظ يف "اللخبلء"(. )50
الس َّكاف" لسكاف السفينة ،ك "النوخذاه"
كالتلليا آرامية زلضة ،كمثلو " ُّ
للعامل يف السفينة ،ك "ادلردذلك منرقناع بو ادلبلح سفينتو ،ككذلك " شكاره" لقطعة
صغَتة من األرض تزرع فتعود غلتها إىل أحد من الناس خيصونو هبا كما يفعل
ادلزارعوف ،أم يعطوهنا إىل العامل يف ادلضخة أك لرجل الدين الذم يساكنهم أك لغَتمها
من خاصتهم  ،كىي كلمة آرامية استعملها العرب كما زالوا يستعملوهنا يف العراؽ(.)51
كال أريد أف أقصر العامية العراقية يف بدايتها كشيوعها على العصور العلاسية ،كلعلها
كرثت شيبنا من ذلك يف عصور سلفت  .كلعلي استطيع أف أقوؿ  :إ ٌف شيوع اللحن
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كاف عبلمة بارزة يف ىذه العاميات اليت عمت ببلد العرب كذباكزت ذلك منرقنا
كمغربنا .
فاف تطور اللغة ادلستمر يف معزؿ عن كل تأثَت خارجي  ,يعد امران مثاليان ال يكاد
يتحقق يف أية لغة  ,ذلك أل ٌف احتكاؾ اللغات ضركرة تارخيية  ,كاحتكاؾ اللغات
يؤدم حتمان إىل تداخلها(. )52
العاـية إىل جوار الفصيحة يف العراؽ واؿ العصور العلاسية ،كىكذا كاف
كلقد بقيت ٌ
األمر إىل هناية عصر الدكلة العثمانية  .كيف ىذه احلقلة ادلتأخرة مل يلق للفصيحة من
القدر ما كاف ذلا واؿ العصور ادلتبلحقة ،بس و
بب من شيوع األمية كاجلهل كتضاؤؿ
كانتهى
التعليم ،فقد اقتصر على اافة قليلة ،فعفت دكر العلم كقلت ادلدارس،
الناس إىل أمية شاملة .أل ٌف ظاىرة التلاعد بُت اللهجات العامية  ,كاليت تع ُّد
اصطبلحيا اللغة ادلنطوقة كبُت اللغات االصلية كالرمسية أم ما ديكن ع ٌدىا اللغة ادللتوية
القادمة منها ليست كاحدة كال ىي متناهبة فهي قد تصل اىل درجة من التلاعد
كاالختبلؼ تصلح فيها ذلجة ما سلتلفة عن اللغة االصلية(. )53
أعود إىل العامية العراقية ادلعاصرة فأقوؿ  :إف َجهرة من أىل العلم يف عصرنا قد
كتلوا فيها ،كليس ذلك تعصلنا ذلا كدفا نعا عنها ،كلكنو اجتهاد منهم يف أف ذلك خيدـ
الفصيحة اليت ىي الغاية ادلرجوة ،لقد كاف بُت ىؤالء فبلف كفبلف من صفوة األسرة
اآللوسية النهَتة ،ككاف بُت ىؤالء الزىاكم كالنلييب كالرصايف كىم جلة العلماء
كالنعراء  .كقد سلق ىؤالء الرجاؿ النيخ الطالقاين كالسيد مصطفى ا خلليل الكرخي
كالسيد علد اللطيف ثنياف كاألب أنستاس مارم الكرملي كغَتىم  .كال ننك يف أ ٌف
ىذه الصفوة من العلماء قد شاركوا مناركة جادة يف خدمة العربية الفصيحة قلل
اىتمامهم هبذه العامية(. )54
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العاـ ية باللحث كالدرس من شعر كمثل كأساليب
لقد تناكؿ ىؤالء ألواف ٌ
معجما لؤللفاظ
كأؿفاظ  .كلقد بلغ من عناية أحدىم كىو علد اللطيف ثنياف أف صنع
ن
العامية اللغدادية  .مث خلف من بعد ىؤالء نفر استأنفوا العمل منهم  :النيخ جبلؿ
احلنفي كعلد الرمحن التكرييت( )55كغَتمها
كنستطيع أف نلمح يف العامية العراقية ثبلثة أمناط ىي  :النمط اجلنويب،
كالنمط األكسط ،كالنمط النمايل  ،كيف كل كاحد من ىذه نتلُت أنو ينتمل على
لوف حضرم كىو ما يعرؼ بو أىل احلواضر  ،كمنط ريفي قركم  .كال نغفل أف يكوف
يتلُت يف اللادية اجلنوبية اليت ىي لًصق دبنارؼ القرل
يف النمط اجلنويب لوف بدكم َّ
كاألرياؼ اجلنوبية .كمثل ىذا كاضح كل الوضوح يف النمط األكسط كالنمط النمايل .
كلعل من العسَت علينا أف نصل إىل خرااط كاضحة يف األ لس اللغوم الذم يخز ىذا
التوزيع اجلغرايف ،كذلك لتداخل ىذه ادلواد من حيث اخلصااص اللغوية أصواتنا
كدالالت(. )56
كمن ادلفيد أف أشَت إىل أف لغة بغداد العامية شيء ال ديكن كصفو كضلطو؛
ألف ىذه ادلدينة الواسعة قد التقت فيها عناصر شىت من حضريُت من احلواضر العراقية
ادلختلفة كقركيُت كبدك كعناصر أخرل غَت عربية  .كال أريد أف أغفل ذكر الدراسة
اليت صنعها ادلستنرؽ الفرنسي لويس ماسينيوف كننرىا بالفرنسية منذ أكثر من
مخسُت سنة ،مث ترَجها قلل أكثر من عنر سنوات الدكتور أكرـ فاضل العراقي،
كىذه الدراسة قددية قد تكوف غَت كافية بادلطالب العلمية يف عصرنا ىذا  .إهنا تقصر
يف كثَت من الضركرات اللغوية(. )57
أنن مازلنا صلهل الكثَت من
غَت أ ٌف الفصيحة تعاين من منكبلت كثَتة أمهها ا
سيم ا ضلوىا  .ككأف النحو مادة ال عبلقة ذلا باللغة يقرؤىا
كساال تعلم ىذه اللغة كال ٌ
ذرعا فبل تدخل يف سلوكو اللغوم  .كمن مث ينيع اللحن كاخلطأ
الطالب فيضيق هبا ن
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كيصلح ىذا اللحن كاخلطأ كأنو اللغة الفصيحة كيًتدد ىذا النمط من اخلطأ ادلسموع،
هنم إىل ىذا األخذ ضلن الذين ندعو ا إىل
ككأ ٌف يف أنفسنا ميبلن إىل األخذ بو بل ٌ
الفصيح .كبذلك تكوف لغة جديدة ىي العامية الفصيحة  ،أك بعلارة أخرل ىي
العامية اجلديدة(. )58
العاميت العزاقيت من حيج التذكري والتأنيج

تكاد أف تكوف ( التاء ) العبلمة االكثر شيوعان للتأنيث يف العامية العراقية
كيتضح ذلك شلا ىو مسموع من أفواه العامة كبذلك يسلكوا مسلكان مغايران دلا ىو
العاـ ية على ألسنة العامة
معركؼ يف اللغة العربية كأدناه مقارنة بُت ما ىو دراج يف ٌ
كيف الصحف كاجملبلت كننرات االخلار كبُت ما ىو مثلت يف لغتنا العربية فخلصو يف
فقرات :
األلفاظ اليت كردت يف العربية الفصحى مؤنثة أك يستوم فيها التذكي ػػر كالتأنيػػث  ,أك
خالية من إحدل عبلمات التأنيث  ,تؤنث بالتاء  ,كذلك يف مثل :
األلفاظ الدالة على أحواؿ ادلؤنث أك ينًتؾ فيها اجلنساف ( ادلذكر كادلؤنث ) كاليت
تكوف على كزف فاعل مثل عانس ك الق كحامل كفعوؿ مثل عجوز كعركس كىذا
األصل يف اللغة فيقاؿ رجل عانس كإمراة عانس كشيخ عجوز كإمراة عجوز  ,أما يف
ما ينطق على لساف العامة فيتحوؿ كزف (فاعل) اىل (فاعلة) كما يف عانسة كحاملة
ك اىرة كيتحوؿ كزف ( فعوؿ ) اىل فعولة مثل عجوزة(. )59
تؤفث العامة لفظة ( زكج ) فيقولوف (زكجة ) كىم يريدكف زكج الرجل كاف أىل
عمالو
عملكف لفظ ( الزكج ) أ ٌـا عند سبيم فيلفظوهنا ( زكجة ) كقد كرد است ا
احلجاز يست
يف القراف الكرًن "قلن ػػا ي ػػا أدـ اد خ ػػل ان ػػت كزكج ػػك اجلنػ ػػة "( ()60اللقرة )35كهبذا
تكوف العامية العراقية قد سلكت مسلك بٍت سبيم يف استخداـ ىذه اللفظة .
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ألفاظ كردت يف العربية الفصحى مؤنثة عن ريق السماع  ,أم اهنا ال تلتحق هبا
عبلمة من عبلمات التانيث كيف العاـ الدراج يؤنثوهنا بإ حلاؽ تاء يف آخرىا مثل
العق ػػرب,الكل ػػد ,كىػػذه اللف ػػاظ مسع ػػت م ػػن العػ ػواـ عل ػػى اهنػ ػػا ( العقربة  ,كالكلدة ) .
 ,مث ػػل  ( :زرقاء
األمساء ادلؤنثة اليت جاءت يف اللغ ػػة العربيػ ػػة عل ػػى كزف فعبل ء
كخضراء كمحراء كعرجاء كعمياء ) ,كيلفظها العامة بإسقاط األلف كاذلمزة كيلحقوف
آخرىا تاء فتكوف ( زرقو كخضره كمحره كسودة كع رجو كعميو )  ,كىذا االمر
منًتؾ يف العاميات العربية كليس العراقية فحسب كلعل السر يف ىذا ىو استسهاؿ
عماؿ التاء ادلربو ة كاليت يقفوف عليها كهاء مقابل استعماؿ االلف ادلقصورة كالتاء
است
ادلمدكدة كاليت ىي مستلعدة عن كبلـ العامة .
األمساء اليت جاءت يف العربية الفص حى مؤنثة بألف التأنيث ادلقصورة على كزف (
العاـ ية تؤنث بوضع تاء آخرىا
فيعلى ) مثل شلعى كغضض ككسلى كحَتل فإهنا يف ٌ
فتجىء على كزف ( فعبلنة ) مثل  :شلعانة كغضلانة ككسبلنو كحَتانة  ,كقد أجاز
اجملمعاف ادلصرم كالعراقي  ,عند انعقاد دكرهتما عاـ  1965ـ أف يؤنث ؾؿ كصف
مر بنا(. )61
على صيغة (فعبلف كفعبلنة ) كما َّ
ألفاظ كردت مذكر عن ريق السماع اال اهنا تست عمل كمؤنث مثل ىذه اللطن
كاللطن مذكر كىذه اللبر كىذه الساؽ كاالصل ىذا اللطن كىذا الساؽ كىذا اللثر
الهنا مفردات مذكر  .كىنا البد من االشارة اىل اف ىناؾ مفردات قد كرد ذكرىا يف
املعاجم على أهنا مذكر عند قليلة كـؤنثة عند اخرل كمثاذلا
السماء  :يذكره التميميوف كيؤنثو احلجازيوف .
التمر  :يذكره التميميوف كيؤنثو احلجازيوف .
كذا الذىب كالسوؽ كالطريق كغَتىا من الكلمات(. )62
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تأنيث الصفة إذا كاف ادلوصوؼ مضافان إىل مؤنث ،مثل  :عدد احملاضرات القليلة
رلهد ،كعدد الساعات الطويلة ضياع للوقت كالصواب  :الطويل كالقليل ألهنما صفة
للمذكر.
إذا كاف ادلضاؼ جزءان من ادلضاؼ إليو جاز أف يكتسب التأنيث منو ،قاؿ سيلويو :
" كقد أدخلوا التأنيث فيما ىو أبعد من ىذا ،أدخلوه فيما ال يتغَت منو ادلعٌت لو
ذ ٌكرت ،قالوت  :ذىلت بعض أصابعو " كقاؿ  " :إمنا أنث ( بعض) ألنو أضافو إىل
مؤنث ىو منو ،كلو مل يكن منو مل يؤنٌثو ،ألنو لو قاؿ  :ذىلت علدػي أمػِّك  ،لػ ػػم
حيػ ػػسن ،كساؽ أمثلتو على التأنيث من قوؿ األعنى :
وتشر ُق بالقول الذي قد أَ َذ ْعتَهُ كما َ ِرقَ ْ ُدر القناةِ من ِ
الدم
ألف صدر القناة مؤنث ،كمثلو قوؿ جرير :

اايتام ،ف َقد أبي ِ
تعرفتنا
كفى
بعض السني ِن َّ
اليتيي إذا ُ
َ
أل ٌف بعض ىهنا سنوف  ،مث أكضح جواز التأنيث كعدمو يف ىذه احلالة  ،كلكن ترؾ
التأنيث عنده أقول ،فيقوؿ  :كترؾ التاء يف َجيع ىذا احل ٌد كالوجو ،كإثلات التاء فيو
كبلمهم  .غَت أننا صلد الفعل يف االستعماالت ادلعاصرة ال يكاد
حسن لكثرتو يف
ن
يفارؽ التأنيث يف ىذه احلالة ،كقد مرت بعض العلارات على ىذا النحو ،فهم
يقولوف :أجرت بعض ادلستنفيات عمليات ناجحة  ،كقامت بعض ادلػػدارس
بالتدريػػب البلزـ  ،كاحتفلت بعض اللبلد بالعيد ،كال نكاد نسمع تذكَت الفعل يف
مثل ىذه التعلي ػرات  ،كردبا ع ٌده بعضهم خطأن ،مع أنو احلد كالوجو  -كما يقوؿ كما
يقوؿ سيلويو.
تنص كتب النحو على أ ٌف الفعل الذم يرفع امسان ظاىران رلازم التأنيث جيوز
أف تلحقو التاء  ،كأف يتجرد منها ،تقوؿ  :لعت اؿمشس ،ك لع النمس ،كإف كاف
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التأنيث أرجح  ،إال أ ٌف االستعماؿ ادلعاصر على إيثار التأنيث  ،كذبنب التذكَت ،فبل
نكاد نسمع من يقوؿ :لع النمس ،كامتؤل األرض بالعنب ،مع جوازىا يف اللغة .
إذا رفع الفعل ضمَتان متصبلن يعود على مؤنث حقيقي أك رلازم ،كجب أف تلحقو
عبلمة التأنيث ،كلكنهم ال يلتزموف ذلك يف ادلؤنث اجملازم ،فهم يقولوف  :كاليمُت كقع
على فبلف ،كأس العامل اعطيت للفريق االدلاين كىكذا .
ككذا إذا كصف ادلؤنث اجملازم أك عاد عليو الضمَت ،فهم يقولوف  :ككأس النراب
الفضي ،كرأيت ببران عميقة كال يقولوف  :كأس النراب الفضية ،كال ببر عميقة.
ٌ
كىناؾ نوع أمساء تنتمل على تاء التأنيث الدالة على الوحدة كتستعمل للمذكر
كادلؤنٌث ،مثل شاة ،كدجاجة  ،كسلحفاة  ،كبقرة ،كىي ال تطلق يف االستعماالت
ادلعاصرة إال على ادلؤنث ،فبل نسمع من يقوؿ  :ىذا شاة للخركؼ كال ىذا دجاجة
للديك ) كال قذا بقرة ( للثور) مع جوازه يف اللغة  -كما سلق.
تأنيث األلفاظ ادلذ ٌكرة ،مثل رأس ،كضرس ،كبطن ،كساعد ،كمستنفى ،فيقولوف :
رأسي تؤدلٌت ،كرأسو عالية ،كضرسي تؤرقٌت ،كبطٍت منتفخة ،كلو ساعد كلَتة
كالصواب  :رأسي يؤدلٍت ،كرأسو و
عاؿ ،كبطٌت منتفخ ،كساعد كلَت .
استعماؿ َجع ادلذكر السامل يف غَت العقبلء ،كرٌدبا يٌسركا ذلك بإيثار الياء على الواك،
مكسرين كىكذا
متسخُت كاألبواب مفتوحُت ،كالنلابيك ٌ
فهم يقولوف  :ادلبلبس ٌ
كإمنا يكوف َجع ادلذكر السامل يف أعبلـ أك أكصاؼ الذكور العقبلء أما غَت العاقل كما
يف ىذه ادلبلبس متسخة أك متسخات.
تلعيض ادلؤنث من ادلذ ٌكر ،مثل كانت فا مة من األكاال بُت زميبلهتا ،كيف مقدمة
الناجحُت يف مدرستها ،كتسلمت جاازهتا مع الفاازين من بنات الثانوية كالصواب :
دؿ احلاؿ على
من األكليات أك األيكؿ ،كيف مقدمة الناجحات ،كمع الفاازات إف ٌ
التأنيث ،أك كجدت قرينة كما يف األمثلة.
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إذا كاف الفاعل َجع تكسَت ادلذكر عاقل جاز إحلاؽ تاء التأنيث بالفعل كجاز تركها
 كما سلق  -كلكن ال يقوؿ أحد  :صلحت الطبلب ،كسافرت األكالد ،كرحلتالسكاف ،كردبا كاف الذكؽ معهم  .كىكذا تلدك ظاىرة اجلنس من الظواىر الصعلة اليت
يقف الدارس إزااها حاارا يف ربديد الضوابط اليت تتحكم فيها كعلى ىذا االساس
فإف معرفة سلب تذكَت كتأنيث اللفظ أك استوااها بُت التذكَت كالتأنيث أمر غامض
كيرجع اىل ما تعلق يف اذىاف النعوب من أفكار متلاينة خبصوص اجلنس كربديده
كذلذا قاؿ الدكتور إبراىيػ ػػم اني ػ ػػس  " :جيب أف نعًتؼ بتلك احلقيقة ادللموسة يف كل
اللغات كىي أف فكرة التانيث كالتذكَت قد اختلطت بعناصر السبت للمنطق العقلي
بسلب "(. )63
كأخَتا ال ديكن أف نضع ظاىرة ربديد اجلنس دبقاييس ثابتة كقد ادلح اىل ىذا االمر
قدديا آبن التسًتم الكاتب حيث قاؿ " ليس جيرم أمر ادلذكر كادلؤنث على قيا س
مطرد كالذلما باب حصرمها كما يدعي بعض الناس ".
احلمد هلل رب العادلُت على توفيقو لئلنساف لللحث كادلطالعة كما كنت ىدؼ ىذا
اجلهد ادلتواضع اال ليلقى ثوب اللغة العربية ناصعان من أم شوااب ديكن اف تلقيها
عليو ألسن العامية من غَت اكًتاث دلكانة ىذا اللغة السامية اليت خصها اهلل لتكوف
اللغة اخلاصة بكتابو ادلقدس اليت حياكي فيو عقوؿ علاده  ,فاحملافظة عليها كاجب
شرعي دلا ذلا دكر كلَت يف فهم القراف كبياف بوا نو .أشار اللحث اىل ماىية ادلذكر
العاـ ية ككيف اهنا خالطت لغتنا
عرج على بياف تاريخ ٌ
كادلؤنث على ضلو اإلجياز مث ٌ
العربية نتيجة اختبل ها بلغات أخرل أك الجل تسهيل استعماؿ اللغة على أؿسنة
الناس فكانت النتيجة شيوع أخطاء البد من اإلش ارة اليها مثلما حصل يف موضوعنا
ىذا .كاخَتان نسأؿ اهلل لتوفيق كالسداد دلا فيو خدمة علاده إ ٌفق مسيع الدعاء .
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Masculine and feminine in the Iraqi Colloquial Speech
and its relationship with the Iraqi Classical Language
))A Study of Inherited((
Dr. Safa Rida Obeid
College of Sciences / University of Al- Nahrin
(Abstract Research)
The phenomenon of Masculine and feminine is one of the
important grammatical studies because of their influence
on the sentence structure, words come either masculine
and feminine type when using one of them in place of the
other , this displacement might cause distribution in the
sentence itself because, the structure of the sentence is not
free from becoming a subject or request or even as a
message and the relationship of the phenomenon between
the masculine and feminine type of words in language
study is a part of which that will never separate .
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