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 التَّذكير والتّأنيث في الّشواهد القرآنية في معجم تاج العروس من جواهر القاموس

 

 

 عباس فالح حسن                                                   م. د حسين عودة هاشم أ. 
 قسم اللغة العربية  –كلية التربية  –جامعة البصرة 

 
 الخالصة:

، في كتابه )تاج العروس  هـ(5021)تالزَّبيديتضى ر لسّيد محمد ميتناول البحث الموقف اللغوي ل
اتجاه موضوعة الّتذكير والتأنيث في الّشواهد القرآنية التي أوردها في معجمه. فقد  *من جواهر القاموس(

في الّتذكير والتأنيث، وكيفية  الزَّبيدي، ويهدف البحث تجلية منهج  تمّيز بكثرة احتجاجه بالقرآن الكريم
الّتطابق في  انعدامبانة عن عّلة ق اآلراء التي سردها، مبتغيًا اإل، وتوثي وظيف هذه المخالفة النوعّيةت

 جنس اللفظة مع متعلقها في االستعمال القرآني.
 

مة:  المقد ِّ

احتوى على ما جاء في أكبر المعاجم  ألنه ؛ُعّد معجم تاج العروس )أصح، وأكبر، وأشمل معجم...
، اإلطالة. وقد طوى البحث صفحًا عن ترجمة الزَّبيدي، مخافة (5)م والُعباب، والّلسان(العربّية، المحك

 .(0)حياتهالخوض في ختصت بسيرته، كفْت الباحثين اولوجود دراسات 
أما ظاهرة التَّذكير والتأنيث فقد شغلْت اللغويين قديمًا، فألفوا الكتب والرسائل، لضبط جنس المؤنثات 

ماعية محل ال ، ال في أصل تحديده، بل في عّلة تعيين جنس ما مشكال اخالف فـ)مفهوم الجنس مفهومالسَّ
شاملة للغات كّلها، وليست مخصوصة  –عقالنيتها  –ال جنس له. وهذه المعضلة اللغوية من حيث ال 

 .(3)بلغة بعينها(
ديدة عومسائلهما النحو،  بلذا فالّضبابية تخّيم على باب الّتذكير والتأنيث، وهما من )أغمض أبوا

. وعليه فالسياق والّتطابق بين أجزاء الكالم، هو (4)مشكلة ولم يوفق المستشرقون في حّلها حاًل جازمًا(
اللغة العربية في ى نظام الكاشف عن نوع اللفظة، فضاًل عن االستعانة بالسماع، والتعبير القرآني جار 

هي من باب الجواز في  إنمايذكر من شواهد ا سُ وم ولم يخالف لغة العرب في ذلك، ،جميع استعماالتها 
 للكشف عن علة مخالفة األصل مبتغيا إثارة المتلقين فها االستعمال القرآني عن عمدوظّ  ،التذكير والتأنيث

، وفق توضيحها هدف لدراستها و يوالبحث  ،تأويل هذه المخالفة إلى المعنيين بالشأن القرآني حدا، مّما 
توافرة في السياق القرآني الكريم، وفي ضوء توجيهها من )تاج العروس( وهناك صور المعطيات اللغوية الم
 منها: الزَّبيديوقد سجل  لمعمولهاتعبيرية وردت مغايرة 
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 أوالً: التباين في تذكير الفعل وتأنيثه

اءقال الزَّبيدي: )قال تعالى: )) ، ءمعناه معنى شيذّكر الفعل؛ ألّن . قال: ُ (1)((...َلا ياِحلُّ لاكا النِ سا
 .(6)والبن سيده هنا في المحكم كالم نفيس فراجعه( من الّنساء شيءلك  كأّنه قال: ال يحل

ابن منظور  فعل كما ه هـ( ولو أتم نقل414إلى محل نقل الَشاهد عن ابن سيده )ت الزَّبيديألمع 
ّنما استعمل تقدير شي155)ت عام لجميع  ءّن قولنا شيأل؛  في الّنفي، دون اإليجاب ءهـ( حيث قال: )وا 

لكان توجيه الّتذكير حماًل على المعنى أبين  (1)يجاب(إلالمعلومات، وكذلك النفي في مثل هذا أعم من ا
ّنما من معناه، وذلك كجيش واحده جندي.. والّنساء واحدها  )والّنساء اسم جمع ال واحد له من لفظه، وا 

ّن أل؛  يجّوز النحاة تذكيرها وتأنيثهاُُ  –مع المذكر السالم عدا ج –والجموع عندما ُتسند للفعل  (4)امرأة(
 الّن الهاء والنون في قوله )بهّن( للقّلة، و ؛اختيار التذكير هم، وعلل بعض( 9)تأنيث الجمع ليس حقيقياً 

لى هذا ذهب الكسائي     :ابغةنوالدليل على صحة القول، قول ال (52)تذكير الفعل يدل على القّلة، وا 
 فنظاْمناه    ِعقدها  ذارىالع  أخذ

 
ردِ   متتابع  لؤلؤ  من م تسِ 

(00) 
 

تذكير الفعل يناسب حكم  أنّ عّبر عن القّلة. وعليه فالبحث يظن  ألنهفقال: أخذ والعذارى مؤنث؛ 
أغفل عّلة التذكير، ما سوى الحمل على معنى  الزَّبيديفالتحريم حكم ثقيل على الّنفس، لكّن  عدم الحلّية

   له في هذا الشاهد مقتصرًا على النَّقل، واحتذاء أثر المعجمات.عمالبن سيده، ف ، تبعاً ءشي
ومنه قوله  ألّنه غير حقيقي، وهاء الموعظة ليست للتأنيث؛: ()الموعظة ( قالالزَّبيديومن شواهد 

اءه  ماْوِعظاٌة مِ ن رَّبِ هِ  : ))تعالى  .(50) ((...(فامان جا
غير الحقيقي [ قد حذفت فيه  ؤنثالموات ]الم ن)ومما جاء في القرآن م ذكر الشاهد سيبويه وعّلق بعده

عن ابن سيده إذ أضاف عّلة  الزَّبيديوشاهد  ،(54) ه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء(و)كأنّ  ،(53)التاء( 
 .هوأغفل ذكر سيبوي الزَّبيديوقد أسقطها  ،(51)ًا الموعظة والوعظ بمعنى واحد الحمل على المعنى، عادّ 

اآليات القرآنية جاءت  ولكنّ  ،(56)ظهار فضل الحقيقي على غيره إل؛ترك العالمة أحسن  أنّ ورأى بعضهم 
المفصول عن عامله أكثر من تذكير الفاعل مع هذا الضرب  بتأنيث الفعل مع الفاعل المجازي التأنيث ،

(51). 
اءْتك م مَّْوِعظاٌة مِ ن قادْ  :))وله تعالىفي ق –المطابقة  –وقد وردت )الموعظة (على األصل  بِ ك ْم  جا رَّ

ٌة لِ ْلم ْؤِمِنينا  راْحما د وِر واه ًدى وا ِشفااء لِ ماا ِفي الصُّ  هدى ورحمة، فالموعظة هنا ايجابية فيها شفاء و (54) ((وا
اءه  ماْوِعظاٌة مِ ن رَّبِ هِ وفي قوله تعالى: )) فيها ونهيه و  الموعظة بـ أمر هللا فسروا  -الشاهد - (59) ((فامان جا

  -ظن كما يُ  - دة العذاب للمرابين يناسبه التذكيرشو   ألنها تتناول موضوعا خطيرا )الربا ( ؛ (02)زجر
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 –والعدول عن أصلها   ويحتمل أن مخالفة المرابين لحكم هللا ، استتبع التغاير في استعمال الموعظة ،
 الربا .  لتصّور مع سياقها مقت وفظاعة ممارسة –التطابق 
   

 ستعمله القرآن في التذكير والتأنيثاثانياً: ما 

ِفي )) :قال تعالى ،عي، وهو للواحد والجمويذّكر ثالّسفينة، يؤنّ  ـ بالضم ـ(05)قال الزَّبيدي: )الُفْلك
ونِ  اءْتهاا ِري :)) يؤنث واحده كقوله تعالىويجوز أن ُ  ،وجاء به موحداً ر الفلك فذكّ  (00) ((اْلف ْلِك اْلماْشح  ٌح جا

تاراى اْلف ْلكا ِفيِه ماوااِخرا فأنث وقال :))  (03) ((عااِصفٌ  وااْلف ْلِك الَِّتي تاْجِري وقال تعالى: ))فجمع ،  (04) ((وا
تَّىوقال تعالى :))  فأنث، ويحتمل جمعًا وواحدًا، (01) ((ِفي اْلباْحرِ  ْينا ِبِهم حا را جا  (06) ((ِإذاا ك نت ْم ِفي اْلف ْلِك وا

لى السفينة فيؤنثكأف  ،فجمع وأنث كما في الصحاح  ّنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذّكر، وا 
وان جعلته جمعا فهو مؤنث ال غير ،  ،جعلت الفلك واحدا فهو مذّكر ال غير  إذا... وقال ابن بري : 

نْ  إنّ  :وقد قيل ْيِن اْثناْينِ  ق ْلناا اْحِمْل ِفيهاا كان واحدا قال هللا تعالى: )) الفلك يؤنث وا  ْوجا  ((01) (ِمن ك ل ٍّ زا
 س.(04)(

واألصل في مفرد الُفْلك: . (09)المعجمات ههـ( أّول من احتج بالشاهد، ثم قصّ 511)ت لونجد الخلي
 ،ل، وذلك قولك للواحد هو الُفْلك فتذكركما كسر َفعَ  د كسر حرف منه علىُ فْعل)وق – فتحتين ب –ك َفلَ 

َُ كق... وللجمع هي الُفْلك  َُ . ولقد وّظفه (35)والُفْلك يذّكر ويؤنث ، (32)د وهذا قول الخليل(د وُأسْ سَ ولك َأ
 ه وما ذكر  توظيفًا ممّيزًا، –فراد والجمع اإل –والعدد  ، –بنوعيه  –التعبير القرآني ليدل على الجنس 

 أماللتأويل،  يفضي (الحمل على المعنى)أن التذكير والتأنيث على معنى المركب أو السفينة  الزَّبيدي
قوله  الزَّبيديلذا أورد  فال يمكن تعميمه على آيات الفلك، اإلفراد دليل التذكير ، والجمع دليل التأنيث ،

ْيِن اْثناْينِ  ق ْلناا اْحِمْل ِفيهاا ِمن ك ل ٍّ )) تعالى: ْوجا ومن التذكير  ؛ألن الفلك واحد وجاء بالتأنيث . (30) (( زا
ونِ اْلف لْ ... ))قوله تعالى :  ها للتذكير، والمشحون )هو الموّقر المملوء، ها جنسَ حقق نعتُ  إذ (33) ((ِك اْلماْشح 

عليه السالم  –اإلمام محمد الباقر  هذا المعنى أّول من ذكر، و (34) المفروغ من جهازه، ولم يبق إال دفعه(
 .الُفْلك وتأنيثه، وهذا المعنى ُيعّد فارقًا معنويًا بين تذكير (31)هـ( ثم تبعه الخليل554)ت –

، لكّنها واإلبحاروبذا فالُفْلك بالتذكير يستعمل بمعنى يناسب السياق من التجهيز واالستعداد للجري 
فارغة ، فالتناسب جلي في كل شاهد مع وهي  أما الفلك بالتأنيث فجاء في حال جريها ،أو وقوفها واقفة .
 سياقه. 

السماء..أنثى وقد  ):بالتذكير والتأنيث )السماء ( قالستعمله القرآن اعلى ما ي الزَّبيدومن شواهد 
مااء م نفاِطٌر ِبهِ وعلى هذا حمل بعضهم )ر، تذكّ  .... وفي المصباح  ه( ال على النسب كما ذهب سيبويالسَّ

وقال الفّراء : التذكير قليل ، وهو على معنى سقف ، وكأنه  ر ويؤنث .: السماء يذكّ  يقال ابن األنبا ر 
ها جمع سماءة ، وقال ألنّ  السماء عندهم ] العرب [ مؤنثة ؛ سحاب وسحابة ، وقال األزهري:جمع سماوة ك
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والشجر، وما يجري مجراهما من أسماء  لالسماء ...مؤنث وقد يذّكر... ووجه ذلك أنه كالنخالراغب : 
  . (31) جة معضل (اـذّكر على النسب كما قالوا دج  ) : الزَّبيديوقال  ، (36) جناس التي تذّكر وتؤنث(األ

نقله عن الفراء ي الزَّبيدو  ، (34)ورد الشاهد في كتاب العين إذ حمل تذكير السماء على معنى سقف 
ه وجّ  وفي مادة) فطر(النقل عن الخليل .  يه وكان علفي مادة) سمو(  ه( ، ورفض رأي سيبوي021)ت

مااء م نفاِطٌر ِبهِ ) أنّ  – رحمه هللا –الشاهد على النسب أي كما قال سيبويه :) وزعم الخليل  ( كقولك السَّ
عن  سماءةجمع  أنها و (42)السماء وتأنيثها تذكير جوازالزَّبيدي وذكر  ،(39) )معضل ( )للقطاة ( (

، بيد أّن الشكر حذف هذه العبارة الزَّبيدي لكن  ،(45) األزهري ، وعلل األخير )وسبق الجمع الوحدان فيها (
سياق اآلية التي تتحدث عن   ءماليُ مل أن التذكير تَ حْ ويُ  ،ات في تذكير السماء له أْن جمع هذه المسوغ

وهو الموطن  -تذكير السماء  القرآنيةاللغة  ؛ لشدته وفظاعته فاستعملتْ (40) ( ياْجعال  اْلِوْلداانا ِشيباً يوم )
 يب . إظهارا لعظمة ذلك اليوم الره و ،مع اآلي بغية إثارة المتلقين تفاعال - الوحيد

 
 ثالثاً: األلفاظ الواردة بالت ذكير

: وظاهره أّن التذكير هو (44)قال شيخنا ...: السبيل معروف يذّكر ويؤنث(43)قال الزَّبيدي: )والطريق
ّن المشهور في الطريق هو التأنيث والتذكير مرجوح، خالف عكس، فإالوالصواب  حوالتأنيث مرجو  ،األصل

التذكير أكثر فتأمل ذلك... وشاهد التذكير قوله  أنَّ رح به الصاغاني ف. قلت: والذي صّ صنما يوهمه الم
 .(41)(( (...فااْضِرْب لاه ْم طاِريقًا ِفي اْلباْحِر ياباساً  ...تعالى: ))

، والمالحظ إهمال (46)إليه عزولم يالزَّبيدي هـ( وبعده 112لم يحتج بالشاهد إال الفيومي )ت نحو 
 ،التأنيث في الطريق على المشهور بين اللغويين ارتأىطريق وعلتها، وقد لمقصدية تذكير ال الزَّبيدي

هـ(: )يؤنثه أهل الحجاز ويذّكره أهل نجد، والتذكير 021وتأنيثه، قال الفّراء )ت ولكّنهم اتفقوا على تذكيره
. والبحث (44). ولكّن الخليل قرر التأنيث في الطريق(41)فيه أكثر من التّأنيث، وأجود، وبذلك نزل القرآن(

وصف به الطريق ، ُ (49)هـ(355يذهب أّن التذكير جاء لمصدرية )َيَبسًا( على لغة كما ذكر الزجاج )ت
ّن الوصف )بالمصدر له أثم  (15)والمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث (12)مبالغة كقولنا رجل عدل وصدق

هـ(: )إّن النعت بالمصدر 390ي )تجن، قال ابن (10) من القوة واللطف في أداء المعنى ما ليس في غيره(
تجعل المنعوت هو  ألنكمن النعت بغير المصدر؛  وألطفأبلغ مباشرة من غير تقدير شيء محذوف 

 .(13)المصدر مبالغًة(
التذكير جاء ليّبرز استعمال الطريق الّسابل المادي في هذا الموطن، فالقرآن الكريم لم  ويحتمل أنّ 

لتذكير جاء . فا(14) لحقيقة إال في هذه اآلية، وغيرها جاء على االستعارةف لفظة )الطريق( على ايوظّ 
عجاز وسط البحر، خرق لقانون الطبيعة وهذا حدث فيه شدة وقوة، توافق اإل مراعيًا للسياق) فطريق يابس(

بين  ة والليونة وبذا شاركْت المخالفة في التطابق الجنسيفيتصف بالرقّ  ا التأنيثلشق البحر، أمّ  اإللهي
 على قانون اللغويين.ال  ظم الحادثة وصعوبتها فلغة القرآن تسير على قانونهافي إجالء ع   ومتعلقهالفظة لا
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  ... الُعْنق )األعناق ( قال الزبيدي: ) طابقفقدت التّ  وقد  بالتذكيرومن األلفاظ الواردة        
 الجماعة ومن المجاز العنق   ... أغلبكير والتذ بين الرأس والجسد ... يذّكر ويؤنث ...ما  صلةو  هوو 

ر قوله تعالى فسّ أو المتقدمة من الناس مذّكر . وقيل هم الرؤساء منهم والكبراء واألشراف ، وبهما ُ  ،الكثيرة
اِضِعينا  :) باألعناق هنا : الرقاب ،  ( أي فتظل أشرافهم أو جماعتهم  ... وقيل أراد فاظالَّْت أاْعنااق ه ْم لاهاا خا

.(11) : ذلت له رقاب القوم وأعناقهم (كقولك   
)ولو كانت :قال حمل تذكير األعناق على معنى جماعتهم ، إذوتوظيف الشاهد من صنع الخليل 

ذهب  يوالذ ) الزَّبيدينقل  فاإلخبار عن الثاني جائز ،(16) لكانت خاضعة وخاضعات ( ،األعناق خاصة
  (11) خضوع األعناق جاز أن يخبر عن المضاف إليه( إليه الخليل وسيبويه أنه لما لم يكن الخضوع إال

ال يحيد عما ذكره النحاة وأصحاب  الزَّبيديوما أورده  يرجع ألصحاب األعناق وهذا يعّضد أن الخبر
 في معالجة الشاهد حمال على المعنى .  ات المعجم

 
 رابعاً: األلفاظ الواردة بالتأنيث

الَِّذينا ياِرث ونا ))   مذّكر، وقد يؤنث، ومنه قوله تعالى:  (14)وسقال الزَّبيدي: )وقال أهل اللغة: الفرد
اِلد ونا  نّ  ((اْلِفْرداْوسا ه ْم ِفيهاا خا  .(19)عنى به الجنة وهو قليل، ولذا أتى بلفظ )قد( ( هألنّ  ؛ما أّنثوا 

 يعزولم ، (62)هـ(، وابن سيده312)ت األزهريًا عند ابن منظور، ومن قبُل ذكره نصّ ذكر  ُ الّشاهد و 
رْت الفردوس في أشعارها، قال حّسان العرب قد ذكّ  ر ويؤنث، والدليل أنّ ألحدهم. )والفردوس يذكّ  الزَّبيدي

 بن ثابت في التأثيث:
د  وأن  ثواب كل  موحِ 

 
 (10)جنان من الفردوس فيها يخل د   

س أولى هـ( )أّن الحكم بتأنيث الفردو 646وأرتاى محقق القصيدة الموشحة البن الحاجب )ت
تأنيث  نَّ أوالذي يتبدى للبحث  ، (12) الكريم، وفي شعر من يستشهد بشعرهم( لورودها مؤنثة في القرآن

نبات، والنضارة، والجمال، وهذه صفات المؤنث فناسب ذلك إلالفردوس آكد لمعاني اللين، والخصب وا
 وصف الجنة.

بوس ( قال :)اَلُلبوس كَصُبور:الثياب لُ لَ بالتأنيث )ا ةبه في األلفاظ الوارد الزَّبيديومما استشهد 
ْنعاةا )  )والسالح . مذّكر فان ذهبت به إلى الدرع أنثت ، وقال تعالى  لَّْمنااه  صا ِلت ْحِصناك م  ]لاب وسٍّ لَّك مْ  واعا

 .(17) [(( قالوا هي الدرع تلبس في الحرب كالركوب لما يركب (مِ ن باْأِسك مْ 
جعل لبوس من أبنية المبالغة، ونقل عن الفّراء  الزَّبيدي غير أنّ ،(14)ونص الشاهد عن ابن منظور 

التأنيث في اللبوس جاء ليكسبها  ويظهر للبحث أنّ  ،(15)بوس [ درع الحديد خاصة أنثت ( لُ نويت] بالَ  إذا)
رة ، معنى المرونة والثني وهذه معاني المؤنث ، لتصبح لبوس الدروع فوق معنى القوة والحفظ وهي مذكّ 
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ة ومرنة وقادرة على تحصين المقاتل ؛ نتيجة المبالغة في صنعها ونظمها ،عكس اللباس الطبيعي يّ قو 
 المقتصر على وظيفة الستر والوقاية من الحر والبرد . 

 
 ي فيه المذك ر والمؤنثوخامساً: ما يست

أراد  هألنّ ولم يقل قريبة؛  (66)((ينا ِإنَّ راْحماتا اّلل ِ قاِريٌب مِ نا اْلم ْحِسنِ  ...بيدي: )قال تعالى: ))قال الزَّ 
قاِريٌب مِ نا  :إنما قيل  ))الزجاج ّن ما ال يكون تأنيثه حقيقيًا جاز تذكيره، وقالألو  ؛واإلحسانالرحمة 

وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي، قال: وقال  ،)الّن الرحمة والغفران والعفو في معنى واحد ((؛اْلم ْحِسِنينا 
هذا ُذّكر للفصل بين القريب من القرب،  (61)الرحمة بمعنى المطر. وقال بعضهم تكون أنْ األخفش: جائز 

وهذا غلط كل قريب في مكان أو نسب، فهو جار على ما يصيبه من الّتذكير  :وقالوالقريب من القرابة. 
بال  ويؤنث، فإذا كان بمعنى النسب يؤنث والنسب. وقال الفّراء: إذا كان القريب في معنى المسافة يذّكر

مثل رحيم ورحوم، وفعول ال تدخله  ، ه بمعناهألنّ فعول؛ إّن فعياًل قد يحمل على  :. ويقال ماختالف بينه
 (69)في هذا أْن يكون صفة لمكان ثم اتسع الظرف، فُرفع وُجعل خبراً  وقيل إنَّ قريبًا، أصله ...،(64)الهاء

ر واألنثى، والمفرد، والجمع،. وفي فيه الذكّ وفي التهذيب: إذا كان نقيض البعيد يكون تحوياًل، فيستوي 
 .(12)المصباح.. أّن قريبًا يستوي فيه المذّكر والمؤنث، ومثله قال الخليل...(

زهري والجوهري ًا ذكره األع آراء اللغويين معلاًل تذكير )قريب( لكّن الشاهد نصّ إذ جم الزَّبيديأحسن 
 الزَّبيدي. وفي نقوالت (15)ئهشاهد عن التهذيب أو نظراهـ(، وابن منظور، إال أّنه لم يذكر أن ال393)ت

وغيرها  بتغليب المذكر على المؤنث  تكرار غير أّنه ال ُينكر اجتهاده بإيراد علة الحمل على المعنى
على زنة المصدر الذي هو كالنقيض  أغفل أّن التذكير حمل –ُيظن  –لتخريج سبب التذكير، ولكنه 

ر ب التذكير بإضافته إلى لفظ الجاللة، والمشهور، في هذا تأنيث المذكّ كتسا، وربما )(10)ضغيثوال
 .(14)بمعنى فاعل تحذف منه التاء هـ( أّن فعيال646وقد رأى الرضي )ت (13)إلضافته إلى مؤنث(

 
يكون للواحد  –بالتحريك  –النََّجس :)الزَّبيديالمذّكر والمؤنث )النََّجس(، قال  هومما يستوي في

ِإنَّماا ) :والجمع ، والمؤنث بلغة واحدة ، رجل َنَجس ، ورجالن َنَجس ، وقوم َنَجس  قال تعالى واالثنين ، 
ٌس   (11) وال يؤنث . ] والمعنى [ أي أنجاس أخباث ( وقال الفّراء : َنَجس ال يجمع ، ...... (اْلم ْشِرك ونا ناجا

. 
 ،بيديعليه الزَّ  ل )َنَجس ( الذي نّص في استعما ء، واالستوا(16)ورد الشاهد في لسان العرب كما هو 

وقد )وصف هللا به  ، (14)العددو الجنس  هراعى فيوالمصدر ال يُ  ،(11)( مصدر ا) َنَجسمبني على أنّ 
وظفت لالتساع في  –التطابق  –، فالمخالفة في النمط االعتيادي (19) المشركين كأنهم عين النجاسة (

 .وصف المشركين 
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 الخاتمة:

 

المعجمات في تعاطيهم مع ظاهرة التذكير والتأنيث في القرآن الكريم أصحاب  منهج  الزَّبيديتجلى إتباع 
ما تصرف فيها وربّ  أغفل بعضها ، نْ ا  ه يشير لمظانها و نّ أ إالواقتصر عمله على نقل النصوص غالبا ، ،

 ثر في توجيه الشاهد .أبحذف عبارة لها 
 أنال تتعدى ما أقره النحاة والمعجميون ، من قبيل  بيديالزَّ مسوغات التذكير والتأنيث التي أوردها و 

وقد تكون  أو الحمل على المعنى بتقدير محذوف يناسب جنس هذه اللفظة ،، يالمجاز اللفظة من المؤنث 
 ألنه ؛الزَّبيدي،أو على زنة) فعيل( ، وهذا يجوز معه األمران ، وكان المتوقع اجتهاد  أو جمعاً  ، مصدراً 

 .حيث نضوج العلوم اللغوية  من علماء القرن الثالث عشر الهجري ،
في  –عن قصد  ت تعملاسالمطابقة والمخالفة في جنس اللفظة في الشواهد القرآنية  لحظ البحث أنّ 

في  لعن  أصل االستعما العدولبألفاظ مجملة بوساطة  لالختزال معان ومدا لي –حدود المسوغات 
 ا .النمط التركيبي لجنسه

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش:
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 يستعمل البحث طبعتين، طبعة دار الفكر، وُرمز لها بـ)ط.ف(، وطبعة الكويت، وُرمز لها بـ)ط.ك(.* 
 .614المعجم العربي نشأته وتطوره:  (5)
بيديينظر:  (0)  دوة تاجن، وينظر: 619-639، وينظر: المعجم العربي: 535-31في كتابه تاج العروس:  الزَّ

 .11-05العروس: 
 .530-535اللغة )فندريس(:  (3)
 .550التطور النحوي للغة العربية:  (4)
المر )و )دور( ، 6/53، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس )ط ف(: 32وينظر: شبيهاتها )الدار( النحل/ (1)

 .)رفق ( 53/512ف (:2)طتاج العروس ، 35الكهف/ (قتف
: األعظمالمحكم والمحيط  وينظر: ،10آلية في سورة األحزاب: )قدر( بتصرف، وا 1/310تاج العروس )ط.ف(:  (6)

 )قدر(. 6/323
 )قدر(. 42-1/49لسان العرب:  (1)
 .3/041، وينظر: المقتضب: 3/494الكتاب:  (4)
 .5/440، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 1/524ينظر: شرح المفصل:  (9)
دراسة  -فاظ الواردة بالتذكير والتأنيث في القرآن الكريم، وينظر: األل0/043:نباري( ألر والمؤنث )البن اينظر المذكّ  (52)

 .013وصفية تحليلية، ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، فطيمة سعيد: 
 .524ديوان النابغة )شرح عباس عبد السامر(:  (55)
 . 011)وعظ(، واآلية في سورة البقرة /02/092تاج العروس) ط.ك(: (50)
 . 444والمفصل في صنعة اإلعراب: ،1/11والمخصص: ،0/544المقتضب : وينظر: ،40و0/09ب :الكتا (53)

 .0/41الكتاب: (54)

 .0/053(:يوالمؤنث )ابن األنبا ر  روالمذك ،0/450والخصائص: )وعظ(،3/33ينظر :المحكم والمحيط األعظم : (51)

 .3/345ينظر : شرح الرضي على الكافية : (56)

 .466 -4/460ينظر : دراسات ألسلوب القرآن: (51)

 .11سورة يونس / (54)

 . 011سورة البقرة / (59)

 . 5/311، والجديد في تفسير القرآن :  3/92ينظر : تفسير التحرير والتنوير : (02)
، ينظر: 51،  و)الطاغوت( الزمر/103 /51 ، ينظر: تاج العروس )ط.ف(:55لالستزادة ينظر: )النخل( الرحمن/  (05)

، ينظر: تاج العروس )ط.ف(: 524، ويوسف/546عراف/)طغو(، و)السبيل( األ 59/636تاج العروس )ط.ف(: 
 )نعم(. 51/696، ينظر: تاج العروس )ط.ف(: 05، والمؤمنون/96)سبل(، و)األنعام( النحل/ 54/301

 . 45، وسورة يس / 559سورة الشعراء / (00)

 .00سورة يونس / (03)

 . 50سورة فاطر /  (04)

 . 564سورة البقرة /  (01)

 .00سورة يونس / (06)

 .   42سورة هود / (01)
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)فلك(، و تاج اللغة وصحاح  5/004)فلك(، وينظر القاموس المحيط:  326-01/321لعروس )ط.ك(: تاج ا (04)
 )فللك( .  4/5624العربية: 

 )فلك(. 5/419)فلك(، ولسان العرب:  1/314ينظر: كتاب العين:  (09)

 .0/91، وينظر: معاني القرآن وا عرابه: 3/111الكتاب:  (32)
 .46، والمذكر والمؤنث )البن التستري(:  0/60: ، ومجاز القرآن )فلك( 1/314ينظر: العين:  (35)
 .42سورة هود / (30)

 .559سورة يس / ، والشعراء/ (33)
 )وقر (. 5249، والموقر: الثقيل الكبير، ينظر: المعجم الوسيط: 0/10تفسير القمي:  (34)

 )فلك ( . 1/314ينظر: العين : (31)
ومعاني  ، 515المنير ) سمو (:، والمصباح  41/ 0وينظر :الكتاب : )سمو (، 136/ 59تاج العروس )ط.ف (: (36)

)سما (، واآلية في سورة المزمل  401) سمو ( ،المفردات : 19/ 53وتهذيب اللغة : ، 599/ 3القرآن )الفراء (: 
/554 . 

 )فطر (.   1/312تاج العروس )ط.ف(:  (31)
 )سمو(. 394/ 54ولسان العرب : ،1/66)سقف (، والمخصص :  1/45ينظر :العين : (34)

 . 0/41الكتاب : (39)

 . 5/493: ري(األنباابن المذكر والمؤنث ) ، و 64، والبلغة : 15:(ابن التستري المذكر والمؤنث)  ينظر :و  (42)
 )سمو( . 53/19تهذيب اللغة : (45)

 . 51سورة المزمل / (40)

 )قسم(. 51/169، ينظر: تاج العروس )ط.ف( 04ولالستزادة يراجع: )القسمة( النساء/ (43)

 ) طرق ( . 3/015: أي الفيروزابادي ، ينظر : القاموس المحيط (44)
  . 011)طرق( بتصرف، واآلية في سورة طه/ 53/093تاج العروس )ط.ف(:  (41)
 )طرق(. 593ينظر: المصباح المنير:  (46)
 ،043ر والمؤنث: ، والبلغة في المذكّ 15، وينظر: المذكر والمؤنث )ابن التستري(: 41المذكر والمؤنث )للفّراء(:  (41)

 .506اعّية: المؤنثة السم باألسماءوالقصيدة الموشحة 
 )طرق(. 1/91ينظر: العين:  (44)
 .3/369ينظر: معاني القرآن وا عرابه:  (49)
 .126 /4/56ينظر: إعراب القرآن وبيانه:  (12)
 .024، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 91ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها:  (15)
 .5/454النعت في التركيب القرآني:  (10)
 .021-0/026الخصائص: وينظر:  ، 0/46المحتسب:  (13)
 . 12البقرة/و  ،32/حقاقواأل، 569ينظر: النساء/ (14)

 . 4)عنق ( ، واآلية في سورة الشعراء / 314/ 53تاج العروس )ط.ف(:  (11)

 .5/045)عنق (، وينظر : المخصص : 5/314العين : (16)

)عنق ( ، ومقاييس  015/ 52)خضع (، و4/10)خضع (، وينظر : لسان العرب : 55/96تاج العروس )ط.ف(: (11)
 )عنق ( . 4/519اللغة :
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، ينظر: 04)كأس(، و)غداة( الكهف/ 4/431، ينظر: تاج العروس )ط.ف(: 46-41وينظر: )الكأس( الصافات/ (14)
 )غدو(. 0/1تاج العروس )ط.ف( 

 )فردس(. 0/033، وينظر: القاموس المحيط: 55)فردس( واآلية في )المؤمنون(/ 4/390تاج العروس )ط.ف(:  (19)
 .51/03)فردس(، والمخصص:  53/524هذيب اللغة: )فردس(، وت 6/563ينظر: لسان العرب:  (62)
 .506، وديوان حّسان: 96بتصرف، وينظر: ابن التستري:  5/494(: ياألنبا ر المذكر والمؤنث )البن  (65)
 .49القصيدة الموشحة باألسماء المؤنثة السماعّية )الهامش(:  (60)
 . 42)لبس ( ، واآلية في سورة األنبياء / 56/464تاج العروس )ط.ك(:  (63)

 )لبس (. 321/ 50)لبس ( ، والتهذيب :3/914)لبس ( ، والصحاح : 6/023ر : لسان العرب :ينظ (64)

 . 0/029معاني القرآن )الفراء(: وينظر : )حصن (، 54/549تاج العروس  )ط.ف( : (61)
، ينظر: 51م(، و)قريب( الشورى/م)ر  56/322، ينظر: تاج العروس )ط.ف(: 14رميم( يس/وينظر مثيالتها: ) (66)

، ينظر: تاج العروس )ط.ف(: 49و)الَمْيت( الفرقان/، 9/4تاج العروس )ط.ف(  ،0/326)ط.ف(: تاج العروس 
 )زوج(. 3/394، ينظر: تاج العروس )ط.ف(  59واألعراف/ ،31البقرة /)زوج(و (،)موت 3/531

 (. )بعد 49/ 3، ينظر : لسان العرب :)قرب( هو الفّراء كما في اللسان 4/1(: كفي هامش تاج العروس )ط.  (61)
 .3/362، وينظر: البرهان في علوم القرآن: 5/111: التبيان في إعراب القرآنينظر:  (64)
 .5/056ينظر: مجاز القرآن:  (69)
، 11/ األعرافبتصرف، واآلية في  6-4/1(: ك)قرب(، وتاج العروس )ط.  321-0/326تاج العروس )ط.ف(:  (12)

-5/342: (للفّراء)، ومعاني القرآن 5/301 :(ألخفش)ا، ومعاني القرآن 0/644وينظر: معاني القرآن وا عرابه: 
 )قرب(. 1/514)قرب(، والعين:  016، والمصباح المنير: 345

 )قرب(. 5/663)قرب(، ولسان العرب:  5/594حاح: )بعد(، والصَّ  0/541ينظر: تهذيب اللغة:  (15)
 :، والضغيث، والنقيض: هو صوت العقاب، وصوت الحمل0/43حقائق التأويل وعيون األقاويل:  نالكّشاف ع (10)

 )هامش الكّشاف(. األرنبصوت 
 .15-0/12ينظر: شرح ابن عقيل:  (13)
 .11، وينظر: جامع الدروس العربية: 53/333ينظر: شرح الرضي على الكافية:  (14)

، واآلية في سورة  5/432)نجس ( ، وينظر : معاني القرآن ) الفّراء (: 131 -134/ 56تاج العروس) ط.ك (: (11)
 . 04التوبة /

 )نجس ( . 353/ 52)نجس ( ، تهذيب اللغة: 6/006ن العرب :ينظر: : لسا (16)

 ، 5/321:ري(األنباابن )  ثالمذكر والمؤن و )نجس ( ،3/945والصحاح : )نجس ( ،6/11ينظر العين :  (11)
 .51/30والمخصص :

 . 502، وجامع الدروس : 024ينظر : أبنية الصرف :  (14)

 )نجس ( . 4/010مجمع البحرين : (19)

 
 مصادر البحث:

 
 الكريم القرآن
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ة بغداد على نشره، عأبنية الصرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي، منشورات مكتبة النهضة ببغداد، ساعدت جام -5
 م.5961، 5ط

 م.5999، 1إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الّدرويش، الناشر دار ابن كثير، ودار اليمامة، دمشق، ط -0
هـ( تحقيق محمد: أبو الفضل إبراهيم، الناشر، 194ن محمد بن عبد هللا الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن، بدر الدي -3

 م.5911، لسنة 5دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الجلبي وشركاءه، ط
هـ(، تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب، 111نباري )ت رق بين المذكر والمؤنث، ألبي بركات بن األفلغة في الالبُ  -4

 م.5912ة دار الكتب، مطبع
بيدي، )ت   -1 تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني، الواسطي، الزَّ

 م. 5994هـ ، 5454هـ(، تحقيق علي شيري، دار  الفكر، بيروت، 5021
بيدي )ت يتاج العروس من جواهر القاموس،، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسين - 6 ، الواسطي للزَّ

، تحقيق: مجموعة من المحققين، مطبعة حكومة الكويت ، سلسلة تصدرها وزارة اإلرشاد واإلنباء في هـ( 5021
 م .       0225،  42وج  م ، 5961 ،5ج – 56 –الكويت 

قيق : علي محمد البجاوي، هـ ( ، تح656التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء عبد هللا بن عبد هللا العكبري ) ت  -1
 الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاءه . 

م، 5909التطور النحوي للغة العربية، محاضرات ألقاها المستشرق األلماني براجستراسر في الجامعة المصرية، عام  -4
 م. 0223هـ، 5403، 4أخرجه، وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي في القاهرة، ط

 م. 5944تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،  -9
موسوي الجزائري، منشورات اليح وتعليق السيد طيب حهـ( تص309تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي )ت نحو  -52

 هـ. 5424مكتبة الهدى، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، إيران، 
، هـ( 134الزمخشري )ت   اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، جار هللا أبو القاسم، محمود بن عمر تفسير الكشّ  -55

 م. 5966 ، هـ5341شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط األخيرة، 
عوض مرعب، دار إحياء التراث هـ(، تحقيق: محمد 312تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن احمد األزهري، )ت  -50

 م. 0225، 5ط ،بيروت ،العربي
 م.0224، 5ة، الشيخ مصطفى الغالييني، دار الكوخ، مطبعة ستاره، طجامع الدروس العربيّ  -53
هـ ( ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 5452 تالجديد في تفسير القرآن ، الشيخ محمد السبزواري النجفي) – 54

  هـ .  5420، 5ط
هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الهدى للطباعة 390الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت  -51

 والنشر، بيروت، )د. ت(.
 دراسات ألسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخالق عضيمة ، دار الحديث، القاهرة ،) د . ت(. – 56
 م. 5915عرفات، لندن،  ان بن ثابت، تحقيق: وليدديوان حسّ  -51
 م. 5946بياني، شرح عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان النابغة الذّ  -54
بيدي -59 في كتابه تاج العروس، الدكتور هاشم طه شالش، ساعدت جامعة بغداد على نشره، دار الكتاب للطباعة،  الزَّ

 م. 5945، 5بغداد، ط
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ابن مالك، قاضي القضاة بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي الهمداني المصري  ألفيةشرح ابن عقيل على  -02
هـ( ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر، ناصر خسرو، 169)ت

 هـ. 5404، 1طهران، ط
وتعليق، يوسف حسن عمر، مؤسسة هـ(، تصحيح 646، )ت  يذشرح الرضي على الكافية، رضي الدين االسترابا -05

  م. 5914الصادق، طهران، 
 هـ(، عالم الكتب، بيروت، )د.ت(.643ل، موفق الدين بن يعيش النحوي )ت شرح المفصّ  -00
هـ(، تحقيق، 393حاح، المسمى، بـ )تاج اللغة وصحاح العربية(، أبو نصر، إسماعيل، بن حماد الجوهري، )ت الصَّ  -03

 م. 5941، 4لبنان، ط -طار، دار العلم للماليين، بيروتحمد عبد الغفور العأ
رة عن الطبعة الثالثة، للمطبعة هـ(، مصوّ 451بادي )ت االقاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  -04

 ة المصرية العامة للكتاب. أهـ(، الهي5325الخيرية، )
، تحقيق وشرح: د. طارق نجم عبد هللا، دار  هـ(646 )ت البن الحاجب القصيدة الموشحة باألسماء السماعية، -01

 م. 5995، 5البالغ، بيروت، ط
هـ(، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور 511كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت  -06

 هـ . 5429، 0إبراهيم السامرائي، دار الهجرة، إيران، ط
، 3ط -هـ(، تحقيق: عبد السالم هارون، عالم الكتب، بيروت542بشر عمرو بن عثمان، )تالكتاب، سيبويه أبو  -01

 م.5943
هـ( ،  416كتاب المخصص ، أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده )ت  -04

  هـ . 5356،  5المطبعة الكبرى األميرية ، بوالق ، مصر ، ط
 هـ. 5421إيران،  ،هـ(، أدب الحوزة، قم155منظور األنصاري، )ت  لسان العرب، ابن -09
المصرية،  -اص، مطبعة البيان العربي، مكتبة االنجلواللغة، ج فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصّ  -32

 م. 5912، القاهرة، 5ط
 م. 5913، القاهرة، 5عامة للكتاب، طة المصرية الأاللغة العربية، معناها ومبناها،  د. تمام حسان، الهي -35
 الخانجي، مكتبة سزكين، فؤاد محمد د. عليه علق هـ(،052 ت) التيمي المثنى بن معمر عبيده أبي صنعة القرآن، مجاز -30

  )د.ت(. القاهرة،
  بناءه أعاد ، يالحسين صقر أحمد السيد : تحقيق هـ(،5241) الطريحي الدين فخر الشيخ الفقيه للمحدث ، البحرين مجمع -33

      . هـ 0،5424،ط اإلسالمية الثقافة نشر مكتبة ، عادل محمود : الكلمة من األول الحرف على
هـ( تحقيق: علي النجدي 390المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني، )ت  -34

 م. 5969، 0هرة، جناصف وزمياله، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القا
هـ(، 414المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن سيده )ت  -31

 م. 0222، 5منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
يدي، دار الرفاعي، الرياض، هـ(، تحقيق: د. احمد عبد المجيد هر 395المذّكر والمؤنث، ابن التستري الكاتب، )ت  - 36

 م.5943، 5مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
، تحقيق: 0م، ج5945، القاهرة، ةميضهـ(، تحقيق: محمد عبد الخالق ع304ر والمؤنث، أبو بكر االنباري )ت المذكّ  -31

 م. 5999، ومراجعة دكتور رمضان عبد التواب، مطابع األهرام التجاري، ةيمضالشيخ ع
 م.5911 القاهرة، التراث، دار مكتبة التواب، عبد رمضان د. تحقيق: هـ(،021 )ت ءاالمؤنث، أبو زكريا الفرّ ر و المذكّ  -34
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 المكتبة محمد، الشيخ يوسف تحقيق: هـ(،112نحو )ت الفيومي علي بن حمدأ الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح -39

  )د.ت(. العصرية،
 مكتبة قراعة، محمود هدى د. تحقيق: هـ(،051 )ت األوسط االخفش مسعده بن سعيد الحسن أبو القرآن، معاني -42

 م.5992 ،5ط القاهرة، الخانجي،
 الكتب، عالم شلبي، عبده الجليل عبد تحقيق: هـ(،355) جاجالزّ  ريالسّ  بن إبراهيم اسحق أبو وا عرابه، القرآن معاني -45

 )د.ت(.
 دار مطبعة النجار، علي ومحمد نجاتي، يوسف حمدأ تحقيق: ،0ج هـ(،021 )ت اء،الفرّ  زكريا ألبي القرآن، معاني -40

  م.0225 - هـ5400 ،3ط المصرية، الكتب
  م.5964 ،0ط للطباعة، مصر دار نصار، حسين د. ، وتطوره نشأته العربي المعجم -43
 الدعوة دار النجار، علي محمد عبدالقادر، وحامد الزيات، حسن حمدأو  ،مصطفى براهيمإ باخراجه، قام الوسيط، المعجم -44

 )د.ت(. اسطنبول، والنشر، للطباعة
 ، دمشق ، القلم دار ، داوودي عدنان صفوان : تحقيق هـ(،401 ت ) األصفهاني الراغب العالمة ، القرآن ألفاظ مفردات -41

 . هـ 5401 ، 4ط ، كيميا مطبعة ، بيروت ، الشامية ودار
 ، لحمم بو :علي تحقيق هـ(،134 )ت الزمخشري أحمد بن عمر بن محمود القاسم بوأ ، اإلعراب صنعة في لـالمفصّ  -46

     . م5993 ،5،ط ،بيروت الهالل مكتبة
 ، )د.ت(.بيروت الكتب عالم يمة،ضع الخالق عبد محمد تحقيق: هـ(،041 )ت دالمبرّ  العباس أبو المقتضب، -41
م(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مطابع دار 0220 فبراير9/52ندوة تاج العروس، )المنعقدة بتاريخ،  -44

 . 0229السياسة، الكويت، 
 م. 0229،  النعت في التركيب القرآني، الدكتور فاخر هاشم الياسري، دار الشؤون الثقافية، بغداد -49
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         The present study deals with the investigation of the functional aspects 

made by Said Mohammad Murtadha  Al-Zubaidy towards using the masculine  

and feminine structures in his book 'Taj al Aroos MIN Jawaher al Qamoos'. This 

study focuses on the use of these two aspects of language as reflected in the 

examples from Quran in his dictionary. His book is characterized by his dense 

use of Quranic pieces of evidence.           

                     

 The work also aims at disclosing Al-Zubaidy's approach to the adaptation 

of the masculine and feminine structures. Further, it attempts to reveal the 

function of disagreement between the subject, whether it is male or female, and 

verb inflection. Moreover, the study checks the original or primary sources that 

the writer has quoted as evidence in his investigation in an attempt to explain the 

reason behind the non-conformity of the occurrences at the level of gender as far 

as the Quranic texts are concerned. 

 


