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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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ا . 
ً
كر آنف
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ب الهوامش أ
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ُ
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 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
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 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 (ـه911)ت قران( للسيوطيداللة ظاهرة العدول يف كتاب )معرتك اأَل

 -امنوذًجُأ-التذكري والتأنيث 

ليندا باكوز َأبرم 
 منال صالح الدين الصفَّارو  

15/8/2021 تأريخ القبول:       2/8/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

بيرة في للعالمة السيوطي مكانة كيحتل كتاب معترك األقران في إعجاز القرآن         
وقد حفل هذا الكتاب بمباحث داللية كثيرة بدءًا من الصوت ، مكتبة الدراسات القرآنية

لت ميزة التي شكَّ  المميَّزةوانتهاء بالتركيب، وتعد ظاهرة العدول من الظواهر الداللية 
براز األسلوب الدارسين قديمًا وحديثًا لما لها من أثر كبير في إ بعنايةأسلوبية حظيت 

وبيان مكانته الفنية، وله مظاهر عديدة مثل: التقديم والتأخير واإلفراد والجمع والتعريف 
والتنكير والتذكير والتأنيث .... وقد ضمنها كتاب المعترك جميعها وفي هذا المبحث 

واخترنا )التذكير  ميَّزة،بحث هذه الظاهرة األسلوبية المسنتناول منهج السيوطي في 
أنموذجًا( تظهر فيها براعة السيوطي وقدرته اللغوية في رصد هذه الظاهرة  والتأنيث

ثباتها في كتاب اهلل العزيز كونها وجهًا من وجوه اإلعجاز اللغوي الذي تميز به القرآن  .وا 
 .تذكير -تأنيث -عدول -داللةالكلمات المفتاحية:     
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 التمهيد:
 أواًل: تعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف:

 مؤلِّف الكتاب:
هو اإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الكمال بن ناصر الدين          

والسيوطي من األعالم المشهورين ، (1)ه(911محمد الخضري األسيوطي الطولوني )ت
فقد كثرت مراجعه وتعددت تراجمه، ولعل أهم المؤلفات التي نجد فيها ترجمة غنية عن 

عن نفسه في كتابه )حسن المحاضرة في تاريخ مصر  -رحمه اهلل-ه حياته ما قدم
في سن مبكرة، وتبحر في علوم مختلفة أهمها التفسير  القرآن والقاهرة( وفيه أنه: قد حفظ

مؤلفاته قد تجاوزت  نَّ والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء، وأ  
 . (2)ثالثمائة كتاٍب في علوٍم متنوعة

في اإلعجاز  المميَّزةمن المراجع  ا كتابه )معترك األقران في إعجاز القرآن( فيعد  مَّ أ         
، ففصل القرآني، و قد احتوى على خمسة وثالثين وجهًا، خصصت كلها لإلعجاز القرآني

أفاد السيوطي في إنجاز كتابه من فيها تفصياًل مذهاًل بذكر األمثلة التي تليق بكل مقام، و 
عديدة سواء أكانت من الكتب التي أفردت في اإلعجاز القرآني أو كتب علوم مراجع 

القرآن أو التفاسير، لذا عّد مرجعًا أساسيًا للمشتغلين بعلوم اللغة، ومما يوضح منزلة 
فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب  الكتاب ومكانته ما صّرح به السيوطي نفسه حين قال:"

لست من فرسان هذا  -علم اهلل  -رك األقران، مع أني المسمى بإعجاز القرآن ومعت

                                                 

أبو الخير محمد بن عبد الرحمن  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين :في ينظر: ترجمته (1)
 :بيروت، ، منشورات دار مكتبة الحياةه(902)تبن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،، و 4/65
عيسى البابي الحلبي  -عربية دار إحياء الكتب ال ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،ه(911)تالسيوطي
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ، و 1/335 :م1967-ه1387، الطبعة األولى ،مصر، وشركاه
: بيروت ،دار المعرفة ه(،1250)تمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني، السابع

1/328. 
 .344-1/336: الصفحات ينظرلالستزادة  (2)
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الميدان، وال من يجول في هذا الشأن، لكني تطفلت على المتقدمين، رجاء أن يضمني 
جميل االحتمال معهم، ويسعني من حسن التجاوز ما وسعهم، وأنا أرغب ممن وقع بيده 

في كثير من المطولين  هذا الكتاب أن يدعو للساعي له فيه، ألنه يجد فيه ما ال يجده
حمله  الصعاب، وكيف ال يذكره عند ربه وقد استخرجته له منهم سهل المرام، فخف عليه

وثمنه، وقربت عليه الفهم باختصار الكالم، وأيم اهلل لو أراد االستغناء به عن النظر في 
 .(1)"غيره لكفاه
بين دفتيه من وفي هذا الكالم وصف شامل، حيث يشير إلى أن الكتاب حوى        

العلم الجليل في اإلعجاز القرآني ما يمكن االعتماد عليه لفهم هذه الوجوه بشكل موجز 
 وبعبارة مختصرة.

 ثانيًا: ظاهرة العدول في اللغة واالصطالح:
 العدول في اللغة:-

تحمل معنيين  ه(395البن فارس)ت مادة )ع.د.ل( في معجم مقاييس اللغة       
ادَّْيِن: اْلع  متضادين قال:"  ِن ك اْلُمت ض  ا ُمت ق اِبال  اِن، ل ِكنَُّهم  ِحيح  ِن ص  ُم أ ْصال  ْيُن و الدَّاُل و الالَّ

اٍج. ل ى اْعِوج  ُر ي ُدل  ع  ل ى اْسِتو اٍء، و اْْلخ  ُدُهم ا ي ُدل  ع   أ ح 
ُل اْلع ْدُل ِمن  النَّاِس: اْلم ر ِضي  اْلُمْست ِوي الطَِّريق ةِ        ْدٌل ف اأْل وَّ . ُيق اُل: ه ذ ا ع ْدٌل، و ُهم ا ع 
ُيق اُل ِللشَّْيِء ُيس اِوي الشَّْيء : ُهو   ،و اْلع ْدُل: اْلُحْكُم ِبااِلْسِتو اءِ ...  ًنا،  ،ِعْدُلهُ  و  ٍن ُفال  و ع د ْلُت ِبُفال 

ُكل  ذ ِلك  ِمن  اْلُمع اد ل ِة، و ِهي  اْلُمس او اُة" و ُهو  ُيع اِدُلُه... و 
، أ ْي "ُيق اُل: ، و  (2) تَّى اْعت د ل  د ْلُتُه ح  ع 

تَّى اْست ق ام  و اْست و ى  .(3)"أ ق ْمُتُه ح 
  

                                                 

، أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبي بكر ن في إعجاز القرآنمعترك األقرا (1)
ُه وكتب  فهارسُه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 911السيوطي)ت ح  -ه(، ضبطُه وصحَّ

 .389-1/388م:1988-ه1408لبنان، الطبعة األولى، 
، تحقيق: ه(395)تأبو الحسين حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أ معجم مقاييس اللغة، (2)

 .247-4/246 :م1979 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،
 .4/247 المصدر السابق: (3)
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رُ و  ، أ ِي اْنع ر ج   فهو ضد األول حيث يقال أ مَّا اأْل ْصُل اْْلخ  . و اْنع د ل  اِج: ع د ل  ِفي ااِلْعِوج 
(1) . 

: ة أكثر من معنى قاللمادة )ع.د.ل( في اللغ ه(711ابن منظور)تد ذكر قو          
ع . " ، وع د ل  ِإليه ُعُدواًل: ر ج  ار  ِن الطَِّريِق: ج  اد ، و ع  ِن الشَّْيِء ي ْعِدُل ع ْداًل وُعدواًل: ح  وع د ل  ع 

ْعُدوٌل أ ي م ْصِرٌف. وع د ل  الطريُق: م ال   ْعِدٌل و ال  م  م ا ل ه م  و ُهو  ِمْن ق ْوِلِهْم:  وقال:" .(2)"و 
رِ  ع د ل  ع ْنهُ  وع د ل  الفحل  . وقال: "(3)"ي ْعِدُل ُعدواًل ِإذا م ال  كأ نه ي ِميُل ِمن  اْلو اِحِد ِإلى اْْلخ 

اه فتنحَّى : نحَّ راب فاْنع د ل   . (4)"ع ِن الضِّ
وهذا هو المعنى الذي تقيم عليه الدراسة وهو: الميل واالنحراف وكأن ابن فارس 

النحراف من مفردة إلى أخرى يضع المفردتين في عندما اختار معنى المساواة أراد أن ا
نما فيه ثراء  ونعنى أن هذا االنحراف ليس فيه خرقاً  مكان واحد من الداللة لقاعدة لغوية، وا 

 داللي عن االنتقال من صيغة إلى أخرى لخلق نوع من الدهشة وجذب االنتباه.
 في االصطالح:-

ب: االنحراف، واالنزياح، تعددت مصطلحات هذا المفهوم عند المحدثين فسمي 
واالختالل، واالنتهاك، والتجاوز، والشناعة، وخرق السنن، والمخالفة، واإلطاحة، 

،  وكلها تصب في المعنى ذاته وتؤدي إلى ذات الداللة وقد عّرف (5)والعصيان، والتحريف
إلى  ه عدول عن المستوى النمطي العادي من اللغةالعدول بأنه: "ظاهرة أسلوبية فنية؛ ألنَّ 

 .(6)المستوى الفني من الكالم"

                                                 

 المصدر السابق: الصفحة نفسها.ينظر:  (1)
 أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي ،يمحمد بن مكرم بن عل لسان العرب،  (2)

 . 11/434ه:1414، الطبعة الثالثة، بيروت –دار صادر  ،ه(711ي)تاإلفريق
 .11/435:المصدر السابق (3)
 الصفحة نفسها. :المصدر السابق (4)
 .101-100: ليبيا، الطبعة الثالثة ي، الدار العربية للكتاب،األسلوبية واألسلوب: د. عبد السالم المسدّ ينظر:  (5)
أحمد  لتوظيف البالغي لصيغة الكلمة، عبد الحميداسة نظرية تطبيقية اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم، درا (6)

العدول النحوي  وينظر:، 141م:2001-ه1422، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى، هنداوييوسف 
سم ، إشراف د. سمير شريف استيتية، ق(، عبد اهلل علي عبد اهلل الهتاريدكتوراه )أطروحة السياقي في القرآن الكريم

 .9م:2004األردن،  –اللغة العربية، كلية اْلداب، جامعة اليرموك، إربد 
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وهذا التعريف يعني أن العدول هو خروج عن المستوى التركيبي النمطي المعروف إلى 
مستوى أعلى وهو المستوى الفني الذي يعمد إليه الكاتب ليلبس نّصه نوعًا من 

لذا نرى بأن هذا المصطلح قد نال  الخصوصية التي تحقق تفاعاًل أكبر من المتلقي؛
 ظوة كبيرة في الدراسات الحديثة لما له من أثٍر كبيٍر في تمايز النصوص،ح

فكلما خرج النص عن التعبير المألوف أو الشائع أو البسيط كلما كان له قيمة  
ه انزياٌح عن أكبر لما للعدول من جمالية تفوق األسلوب المألوف؛ لذا عّرفه ريفاتير بأنَّ 

وأنه خرق للقواعد حينًا، وُلجوء إلى ما ندر من  النمط التعبيري المتواضع عليه، ....
 .  (1)الصيغ حينًا آخر

وهذا ال يعني أن هذا المصطلح هو نتاج الدراسات الحديثة، وأن التراث لم يلتفت 
إليه، فلو تتبعنا آراء اللغويين والنقاد لوجدنا أن للمصطلح ِذْكٌر عند معظم اللغويين 

مه وهو التحول من صيغة إلى أخرى لخصوصية والبالغيين فقد ذكروه وقصدوا مفهو 
أن العدول عن صيغة ه(: "637قول ابن األثير )ت  معينة واإلشارات كثيرة نذكر منها:

، ولعل (2)"خرى ال يكون إال لنوع خصوصية اقتضت ذلكأمن األلفاظ إلى صيغة 
ه( من أبرز الذين أظهروا داللة هذا المصطلح ومكانته في تنوع 471الجرجاني)ت

 .(3)"اتساٌع وُعُدوٌل باللفظ عن الظاهراألسلوب حين يقّر أن المجاز "
  

                                                 

 .103: األسلوبو األسلوبية  ينظر: (1)
، نصر اهلل بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (2)

، تحقيق: محمد محي الدين عبد ه(637ضياء الدين، المعروف بابن األثير الكاتب )ت أبو الفتح ،الجزري
العدول النحوي السياقي  وينظر: .2/12 :هـ 1420الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

 . 14:في القرآن الكريم
الفارسي األصل،  دالئل اإلعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (3)

دار المدني  -تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة  ،ه(471الجرجاني الدار )ت
وينظر: العدول النحوي السياقي في القرآن  ،1/430 :م1992 -هـ 1413 الطبعة الثالثة، بجدة،
 .14:الكريم
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و اْلعْدل ُهو  أ ن ُيقام ِبن اء مق ام ه( المصطلح تعريفًا دقيقًا بقوله: " 616ويعّرفه العكبري)ت
 .(1)"ِبن اء آخر من ل فظه فالمعدول ع نُه أصٌل للمعدول

داخاًل مع مصطلح العدول إذ يعبر ولعل مصطلح )االلتفات( يعد أكثر المصطلحات ت
  ُّ  ه( في معرض حديثه عن قوله تعالى:538باألول عن الثاني قال: الزمخشري )ت

فإن قلت: "[5-4الفاتحة: ] َّ حي جي يه ىه مه    جه ين ىن من
 .(2)" لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى االلتفات في علم البيان

 .*لتفات وهو مصطلح معروف في علم البالغةفيعبر عن العدول بمصطلح اال
وفي مواضع أخرى بّين فائدة هذا األسلوب في الكشف عن أسرار جمالية النص 

ألّن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، كان ذلك أحسن تطرية القرآني وبالغته "
يقاظا لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص موا قعه لنشاط السامع، وا 

 .(3)"بفوائد
وهذا النص يكشف لنا فضاًل عن رهافة حس الزمخشري في تذوقه للنصوص 
وسعة علمه الدور الذي يلعبه العدول أو ما سماه ب )االلتفات( في إبراز جمالية النص 

 وخلق الدهشة التي تدفع المتلقي للتفاعل وتوقظ فيه االنسجام.

                                                 

محب  العكبري البغدادي أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل اللباب في علل البناء واإلعراب، (1)
 :م1995 -هـ1416 الطبعة األولى، دمشق، ،تحقيق: د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر ه(،616الدين)ت

وينظر: العدول الصرفي بين التعقيد والتبرير لغة القرآن تأسيسا)بحث(، د. بلقاسم براهيم، مجلة  ،1/502
 . 143: م2020، 20العدد  ، الجزائر،جامعة مستغانم حوليات التراث،

، الزمخشري جاراهلل أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2)
العدول النحوي وينظر:  .1/13: هـ1407الطبعة الثالثة،  دار الكتاب العربي، بيروت، ،ه(538)ت

 .15السياقي في القرآن الكريم:
خالف لألول"، الطراز ألسرار البالغة هو العدول من أسلوب في الكالم إلى أسلوب آخر مااللتفات: "  *

 وعلوم حقائق اإلعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوّي الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّه
 .2/71هـ: 1423بيروت، الطبعة األولى،  –، المكتبة العصرية ه(745)ت
  .1/14 الكشاف: (3)
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 ئبية مهمة يلجأ إليها المنشونخلص من هذا التقديم أن العدول ظاهرة أسلو 
 لغرضين:

أولهما: إبراز إمكاناته اللغوية وفنونه األسلوبية في تسخير الطاقة التعبيرية الكامنة في  
 لتوليد دالالت جديدة.، (1)اللغة

وثانيهما: قطع رتابة النص وكسر أفق التوقع لدى المتلقي من خالل االنزياحات التي 
نص عن السياق المألوف ويثير بذلك دهشة المتلقي ويلفت يتعمدها الكاتب لكي يخرج ال

 . (2)انتباهه
 المطلب األول: ظاهرة التذكير والتأنيث في دائرة التأصيل النحوي والداللي:

التذكير والتأنيث ظاهرة مهمة شغلت العلماء قديمًا وحديثًا، إذ ُعني النحاة بدراسة 
ة، فنجد أن أغلب األبواب النحوية قد تناولت هذه الظاهرة وبيان أهميتها وعالقتها بالدالل

)المذكر والمؤنث(، ولم تقتصر على النحاة بل نجد أن معظم اللغويين قد انشغلوا بها 
 لتعلقها بالنصوص القرآنية فدرسوا الظاهرة واسترسلوا في بيان أسرارها الجمالية. 

المذكَّر أخّف  واعلم أنه( بقوله: "170ومن أوائل الذين تحدثوا عنها سيبويه )ت
ّنما يخرج التأنيُث من التذكير أال  ،عليهم من المؤّنث ألّن المذكر أّول، وهو أشد  تمكنا، وا 

ترى أّن الشيء يقع على كلَّ ما أخبر عنه من قبل أن ُيْعل م أذكٌر هو أو ُأنثى، والشيء 
 . (3)"تثقلونُكه عالمٌة لما يسوتر  فالتنوين عالمة لألمكن عندهم واألخفَّ عليهم،، ذكر

.  فنستشف (4)"األشياء كلَّها أصلها التذكير ثم تختصَّ وقال في موضع آخر:
 من كالم سيبويه أن المذكر هو األصل واألمكن لخفته.

                                                 

الشركة المصرية العالمية  نقد العربي القديم، محمد عبد المطلب،ينظر: جدلية األفراد والتركيب في ال  (1)
 .188: م1995لونجمان، القاهرة، الطبعة األولى ، -للنشر

ميريت  صالح فضل، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته،و  الصفحة نفسها، :المصدر السابق ينظر: (2)
 .156م :2002للنشر والمعلومات، القاهرة، الطبعة األولى،

، تحقيق: عبد ه(180، الملقب سيبويه)تأبو بشرالحارثي بالوالء،  عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب (3)
 .1/22م: 1988 -هـ  1408، ، الطبعة الثالثةالسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة

 .3/241:المصدر السابق (4)
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م على التَّْذِكير  ثِإذا اْجتمع ُمذ ّكر ومؤن" أنه (:  إلىه285ويشير الُمبرِّد)ت جعل اْلك ال 
 .(1)"أِل نَُّه األ ْصل
ه( في جعل التذكير هو األصل والتأنيث فرع 392ما ابن جني)تواتفق معه 
 .(2)ه رّد فرع إلى أصل" "وتذكير المؤنث واسع جدًّا؛ ألنَّ  عليه بقوله:

أحُدهما: م جيُئهم باسم جعل المذكر اصاًل بتعليلين: " ه(643)توابن يعيش
، وهو ش ْيٌء.  مذّكر يُعّم المذّكر  والمؤّنث 

، لم يفتقر إلى عالمة، كالنكرة لّما صالً ولو كان أ ،قر إلى عالمةأّن المؤّنث يفت :الثاني
 .(3)"والمعرفُة لّما كانت فرًعا، افتقرت إلى العالمة ،كانت أصاًل، لم تفتقر إلى عالمة

 ه( فجعل معرفة المذكر والمؤنث من تمام معرفة النحو "328أما أبو بكر األنباري)ت

 .(4)"ان العيب الزمًا لهألن من ذكَّر مؤنثًا أو أنث مذكرًا ك
، فقد وقد خصص بابًا لمعرفة عالمات المؤنث في األسماء واألفعال واألدوات 

 ذكر خمس عشرة عالمة، ثمان منها في األسماء، وأربع في األفعال، وثالث في األدوات.
فاأللف المقصورة الممالة إلى الياء؛ كقولك: ليلى فأما الالتي في األسماء   

 .وسلمى وُسعدى
 واأللف الممدودة؛ كقولك: حمراُء وصفراُء، والتاء؛ كقولك: أخت وبنت.

                                                 

، ه(285، المعروف بالمبرد)تالعباسأبو  ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، المقتضب (1)
 .2/182 :بيروت ،تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب

، الطبعة ، الهيئة المصرية العامة للكتابه(392)تأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ،الخصائص (2)
 .2/417:الرابعة 

، موفق الدين األسدي بو البقاءأ شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا، (3)
قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  ه(،643الموصلي، المعروف بابن يعيش )ت

 .3/352: م 2001 -هـ  1422،، الطبعة األولى لبنان –بيروت 
بن دعامة  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر المذكر والمؤنث، (4)

، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، جمهورية ه(328ي)تاألنبار 
 -هـ  1401لجنة إحياء التراث، -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية  -وزارة األوقاف  -مصر العربية 

 .1/51: م1981
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 والهاُء؛ كقولك: طلحة وحمزة، وقائمٌة، وقاعدٌة، وهي تكون هاٌء في الوقف.
 واأللف والتاء في الجمع؛ كقولك المسلمات والصالحات.

 والنون، كقولك: ُهن وأنتن.
 والكسرة؛ كقولك: أنِت.
 .متوالياء؛ كقولك: هذي قا
 فالتاء؛ كقولك: قامت وقعدت، وتقوم وتقعد. وأما الالتي في األفعال

 والياُء؛ كقولك: تضربين زيدًا، واضربي زيدا.
  .والكسرُة في الحرف المختلِط بالفعل الذي قد صار كأنه من الفعل؛ كقولك: ُقمِت، وق عدتِ 

.والنون التي اختلطت بالفعل، فصارت كبعِض ُحروفه، كقولك: ُقمن، و   قعدن 
 .فالتاء؛ كقولك: ُربت رجل ضربُت، وقمُت ُثمت قعدت وأما الالتي في األدوات

 في الوقت على هيهات. -والهاء؛ كقولك 
 .(1)والهاُء واأللُف؛ كقولك: إنها قامت هنٌد.

ن م"المذكر ما خال بقوله:ويذكر الزمخشري تعريفًا مهمًا للمذكر والمؤنث 
وحبلى وحمراء وهذى. والمؤنث  ...والياء، في نحو غرفة  العالمات الثالث: التاء واأللف

 .(2)ما وجدت فيه إحداهن"
وبهذا التعريف ارسى الزمخشري قاعدة مهمة للتعريف بين الصنفين بالعالمات 

 المذكورة آنفًا والشك أن هذه العالمات قد سبقه إليها ابن األنباري كما ذكرنا آنفا.
تناول هذه الظاهرة امثال أبو بركات األنباري وقد تبعهم الكثير من العلماء في 

ه( الذي فصل فيها القول مشيرًا إلى نوعي التأنيث والتذكير الحقيقي وغير 577)ت 
و  (الرَُّجل)م ا ك ان  ل ُه ف ْرج الذَّك ر، ن ْحو "ف الحقيقي وما يتعلق بهما من تفصيل فالحقيقي:

م ل)  . (الج 

                                                 

 وما بعدها.1/176:المذكر والمؤنث ينظر: (1)
، الزمخشري جار اهلل قاسم محمود بن عمرو بن أحمدأبو ال، المفصل في صنعة اإلعراب (2)

 .247:م1993، ، الطبعة األولىبيروت ،ه(، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهالل538)ت
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ِقيِقّي، ف م ا لم ا  (،الع م ل)و ( اْلِجد ار)يكن ل ُه ذ ِلك، ن ْحو:  و أما غير اْلح  والمؤنث م 
ِقيِقيّ  ِقيِقّي و غير ح  ْرب ْيِن ح  ف أ ما ، ك ان ت ِفيِه ع الم ة التَّْأِنيث، لفظا أ و ت ْقديرا، و ُهو  على ض 

ِقيِقّي، ف م ا ك ان  ل ُه ف ْرج اأْلُْنث ى، ن ْحو:  ْرأ ة )اْلح  ِقيِقّي، ف م ا لم و  (،  النَّاقة)و (اْلم  أما غير اْلح 
 .(1)("النَّار)و ( الِقْدرِ )يكن ل ُه ذ ِلك، ن ْحو: 

وقد تابع المحدثون القدماء في تتعبهم لهذه الظاهرة ولم يخرجوا بتعليالتهم عن 
التراث فها هو األستاذ مصطفى الغالييني يعرف المذكر بقوله هو: "ما يصّح أن تشير 

، وجعله قسمين كما فعل األنباري حقيقي (2)وحصاٍن وقمٍر وكتاٍب"إليه بقولك )هذا( كرجٍل 
 ومجازي )فسمى غير الحقيقي بالمجازي(.

وتناول األستاذ إبراهيم بركات مسألة األصل والفرع وردها إلى أصل المخلوقات 
وبداية الخلق قال: " فنجده في اإلنسان مذكرًا، هو آدم )عليه السالم( ثم يخلق سبحانه 

  ُّ  منه األنثى، وهي حواء )عليها السالم( فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى:وتعالى 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 . (3)" [1النساء:] َّ ٍّ جهمه

 المطلب الثاني: ظاهرة التذكير والتأنيث في دائرة منهج السيوطي النحوّي والداللي:
التي يحتاج إليها المفسر  المميَّزةبحث السيوطي هذه الظاهرة ضمن القواعد 

رحمه -فيشترط على المفسر معرفتها واتقانها قبل الخوض في تفسير القرآن الكريم، ولكنه 
لم يبحثها بشكل موسع ومفصل، وانما اكتفى بذكر القاعدة وعدد من األمثلة  -اهلل

 المستطردة في كتابه، ويبدأ حديثه عن هذه الظاهرة:  
                                                 

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري،  البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، (1)
، الطبعة مصر –القاهرة  ،ضان عبد التواب، مكتبة الخانجي ، تحقيق: رمه(577)تكمال الدين األنباري

 .65:م 1996 -هـ  1417،الثانية
مصطفى الغالييني، راجعه ونقحه د. عبد المنعم خفاجة، المكتبة ، الشيخ جامع الدروس العربية (2)

 .1/98م:1994-ه1414الطبعة الثالثون،بيروت،  -العصرية، صيدا
-إبراهيم إبراهيم بركات، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة التأنيث في اللغة العربية،(3)

 . 35: م1988-ه1408 ،، الطبعة األولىمصر
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 .(1)حقيقي ومجازي قال:" التأنيث ضربان حقيقي وغيره"بتقسيم التأنيث إلى ضربين -1
 ثم أشار إلى مواضع حذف التاء مع الحقيقي وغير الحقيقي فقال:-2
، وكلما كثر الفصل لٌ صْ وقع ف   إال إنْ  غالباً "فالحقيقي ال ُتحذُف تاء التأنيث من فعله  -أ

.الحذف، واإلثبات مع الحقيقي أولى، ما لم يكن جمعاً  حسن  
 :ر الحقيقييْ غ   اوأم-ب
 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ  :نحو قوله تعالىل أحسن صْ فيه مع الف   فالحذفُ  -1

 [٢٧5البقرة: ] َّ نت

 [1٣آل عمران: ] َّ ين مت زت  رت يب  ُّ  وقوله تعالى:  

 َّ يي  ري ٰى ين  ىن   ُّ  نحو قوله تعالى:، ل ازداد حسناً صْ فإن كثر الف    

 [6٧هود: ]

 َّ خص جس مخ جخ مح  ُّ  :تعالىقوله  واإلثبات أيضا حسن، نحو -2 ٢ 

 ، فجمع بينهما في سورة هود. [94هود:]

حيث جمع  اهلل قدمه على اإلثبات عليه بأنَّ  ف، واستدلّ ذْ وأشار بعضهم إلى ترجيح الح  -3
 .بينهما

ضميره  ل حيث اإلسناد إلى ظاهره، فإن كان إلىصْ ويجوز الحذف أيضا مع عدم الف   -4
بين مبتدأ وخبر أحدهما مذ كَّر واْلخر مؤنث، جاز في ، وحيث وقع ضميٌر أو إشارة امتنع

 َّ مه جمحم يل ىل مل خل  ُّ الضمير واإلشارة التذكير والتأنيث؛ كقوله تعالى:

 ر.كّ ، فذكر والخبر مؤنث لتقدم السد وهو مذ   [98الكهف:]
 [٣٢القصص: ] َّ هت جب هئ مئ  خئ  ُّ وقوله تعالى: 

 .(2)"تذكير الخبر وهو برهانانثان لوالمشار إليه اليد والعصا، وهما مؤنّ  ذكَّر
 

                                                 

 .3/470معترك األقران: (1)
 .471-3/470:معترك األقران(2)
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واسم  ،وفي هذه النقطة نجد إشارة مهمة للسيوطي في اثبات القاعدة الخاصة بالضمير
 ه يجوز فيهما التأنيث والتذكير.اإلشارة، إذ أكَّد أنَّ 

وعرج بعد هذا إلى األسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث وهي اسماء األجناس، -3
 ُّ :كقوله على الجماعة،ال ً مْ والتأنيث ح   ناس يجوز فيها التذكيرُ األجقال: "وكل  أسماء 

 [٧الحاقة:] َّ حل جل مك لك

 [٢0القمر:] َّ جس مخ جخ  مح  ُّ  قوله تعالى:و 

 .وقرئ: تشابهت ،[٧0البقرة: ] َّ مه حن جن يم ىم  ُّ  وقوله تعالى:
 [18المزمل: ] َّ  مق جفحف مغ جغ  ُّ  وقوله تعالى: 

 [1ار: االنفط] َّ يل ىل مل خل  ُّ  وقوله تعالى:

 [٢٢يونس:] َّ يك ىب نب مب  ُّ  وجعل منه بعضهم قوله تعالى: 

 (1)" [81األنبياء: ] َّ  مق خض حض جض  ُّ وقوله تعالى:

تطرق إلى مسألة التذكير والتأنيث عند الحديث عن وجه االختالف في اْليات  -4
 بطريق السؤال والجواب، قال: -على عادته في طرح المعلومة –المتشابهات وجاء ذلك 

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  بين قوله: ما الفرقُ  :قد سئلو "

 [٣6النحل:] َّ مك مثنث

 [٣0األعراف: ] َّ  مه ملهل خل حل جل مك  لك   ُّ وقوله: 

 ذلك لوجهين: وأجيب بأنّ 
 والحذف مع كثرة الحواجز أكثر.، حروف الفاصل في الثاني ، وهو كثرةُ لفظي -
 مؤنثةٌ  إلى الجماعة، وهي راجعة َّ رث  يت يب ُّ  في قوله: (نْ م   )، وهو أن ومعنوي-

، ثم [٣6النحل: ] َّ مك يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّ  :قوله تعالى ، بدليللفظاً 

                                                 

 .28-1/27، وينظر: 3/471:المصدر السابق (1)
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أي من تلك األمم، ولو  :[٣6النحل: ] َّ مك مثنث زث رث  يت ىت  ُّ  قال:
ذا كان معناهما واحداً  ؛التاء، والكالمان واحد نتِ ت لتعيَّ قال: ضلّ  أحسن  التاءِ  كان إثباتُ  وا 

 ابتة فيما هو من معناه.كها، ألنها ثرْ ت   نْ مِ 

وا ضلّ  اً ر، ولو قال: فريقفالفريق مذكّ  اْلية َّ  ...مك  لك  ُّ  :قوله تعالى وأما

وهذا  ؛في معناه، فجاء بغير تاء َّ ملهل خل حل  ُّ لكان بغير تاء، وقوله: 
الواجب في قياس لغتهم إذا كان في  اللفظِ  م  كْ وا حُ دعُ أسلوب لطيف من أساليب العرب أن ي  

 .(1)"ال يجب لها ذلك الحكم مةٍ كل مرتبةِ 
والشك أن هذه القاعدة توضح سعة علم السيوطي ودقة معلوماته وحسه المرهف 
في تعامله مع النص القرآني فضاًل عن صحة التبويب والتقسيم لديه، كما رأينا في حديثه 
عن مواضع حذف تاء التأنيث فهو يثبت قواعد مهمة تسهل على المتلقي للنص القرآني 

وبهذا يكون  المميَّزةقاعدة التي من خاللها يمكن التعامل مع هذه الظاهرة الداللية ال
السيوطي قد قدم درسًا مهمًا في الداللة النحوية ال يمكن االستغناء عنه أو المرور عليه 

 مرور الكرام دون التمعن فيه.
اخل وقد تناول السيوطي ظاهرة التذكير والتأنيث في مواقع متفرقة من كتابه لتد

األبواب والظواهر اللغوية حيث ال يمكن فصلها فتفضي إحداها إلى األخرى وتتشابك 
معها في عالقات تركيبية شائكة، فنجده في الوجه الثالث والعشرين من وجوه إعجاز 
القرآن ذكر تنبيهًا سماه )وقوع الحقائق والمجاز فيه( ووضعه تحت النوع التاسع عشر من 

لخاص بالمفرد المعنون ب)إقامة صيغة مقام أخرى( وهي أنواع أنواع المجاز اللغوي ا
 عديدة يشكل التذكير والـتأنيث أحد هذه األنواع قال:

 -أي من إقامة صيغة مقام أخرى –ومنها 
 ٍَّّ ٌّ ٰى  ُّ  على تأويله بمذكر؛ نحو قوله تعالى: " تذكير المؤنث -1

 ، أي وعظ. [٢٧5البقرة: ] َّ نت ُّ

                                                 

 .472-3/471:معترك األقران (1)
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، على تأويل البلدة [11ق:] َّ مح جح مج مثحج هت مت خت حت  ُّ  وقوله تعالى:

 بالمكان.

[، أي الشمس ٧8األنعام: ] َّ  مي يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ وقوله تعالى:

 أو الطالع.

 [56األعراف: ] َّ مص خص حص مس خس حس جس  ُّ  وقوله تعالى:

 رت على معنى االستحسان.كّ ذُ  (1):قال الجوهري
 مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم مم ُّ قوله: (2) ىوقال الشريف المرتض

نما لم يقل[119-118:]هود  َّ ٌّ ىهيه ألن تأنيثها ( ولتلك): إن اإلشارة للرحمة، وا 
 .(3)"غير حقيقي، وألنه يجوز أن يكون في تأويل أن يرحم

 ىك مك لك اك  يق ىق  ُّ  نحو قوله تعالى: ،تأنيث المذكر"  -2
 حماًل على معنى الجنة.-وهو مذكر -، أنث الفردوس [11المؤمنون:] َّ يك

 أنث عشراً ، [160األنعام: ] َّ ين ىكيك مك لك اك يق ىق  ُّ  تعالى: وقوله
مع إضافتها إلى األمثال وواحدها مذكر، فقيل إلضافة األمثال إلى  حيث حذف الهاء

وقيل: هو من باب مراعاة المعنى، . مؤنث، وهو ضمير الحسنات، فاكتسب منها التأنيث
والتقدير: فله عشر حسنات مثل الحسنة حسنة،  ألنَّ  ؛األمثال في المعنى مؤنثة ألنَّ 
 (4).ها"أمثال

                                                 

الجوهري  أبو نصر إسماعيل بن حماد ،(وصحاح العربية تاج اللغة)ينظر: الصحاح (1)
 1407، ، الطبعة الرابعةبيروت ،، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليينه(393)تالفارابي

 .1/198: م1987 -  هـ
ينظر: أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القالئد(، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي  (2)

، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابي الحلبي ه(436)تويالعل
 .71- 1/70 :م 1954 -هـ  1373، ، الطبعة األولىوشركاه(

 .1/196معترك األقران:(3)
 الصفحة نفسها. :المصدر السابق (4)
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إعطاء  :"ويمكن ادخال التغليب في هذا النوع أيضًا والتغليب كما قال السيوطي هو    
 شي حكم غيره. 

طالق لفظه عليهما، إجراء للمختلفين         وقيل ترجيح أحد المغلوبين على اْلخر، وا 
 [1٢لتحريم: ا] َّ  خك حك جك مق ُّ قوله تعالى: مجرى المتفقين، نحو:

واألصل من ، [8٣األعراف: ] َّ خي حي جي يه ىه مه ُّ  وقوله تعالى:
عدل من جمع اإلناث  هناف، (1)"القانتات والغابرات، فعدت األنثى من الذكر بحكم التغليب

 .إلى الذكور للتغليب

اللفظ لم يستعمل  نَّ أل  في جعل التغليب من باب المجاز " واستشهد بقول الزركشي      
الموصوفين بهذا الوصف، فإطالقه  ورِ كُ له، أال ترى أن القانتين موضوع للذ  فيما وضع 

 .(2)"وِقْس على هذا جميع األمثلة السابقة على غير ما وضع له، ور واإلناثِ كُ على الذ  
في باب  -نعني التذكير والتأنيث-كما وجدنا له أمثلة متفرقة عن هذه الظاهرة         

 المشترك من ذلك:
 [105الشعراء: ] َّ مق حق مف خف  حفُّ  ه تعالى:قول -1

 .(3)"أسند الفعل إلى القوم، وفيه عالمة التأنيث ألن القوم في معنى الجماعة واألمةقال: "
 [٢فاطر:] َّ حف خس حس جس مخ جخ مح  ُّ  قوله تعالى:-٢

)فال مرسل  :ره في قولهفإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: )فال ممسك لها( ، وذكّ " :قال
 الهما يعود على ما الشرطية؟له( ، وك

اْلخر على  أنث لتأنيث الرحمة، وترك -األول بقوله: )من رحمة(  ر  سّ فالجواب أنه لما ف  
 .(4)"األصل من التذكير

                                                 

 .1/197:المصدر السابق (1)
ه(، 794)تاهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزركشيأبو عبد ، البرهان في علوم القرآن (2)

لطبعة األولى، ، االحلبي وشركائه يدار إحياء الكتب العربية عيسى الباب ،محمد أبو الفضل إبراهيم تحقيق:
 .3/312م: 1957 -هـ  1376

 .2/238معترك األقران: (3)

 .2/411:المصدر السابق (4)
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 [49آل عمران: ] َّ خئ يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّ  قوله تعالى:-٣

 [110المائدة: ] َّ حئ مث زث  ُّ  وقوله تعالى:

وتأنيثه في المائدة   ]49يعني في ال عمران: [نافإن قلت: ما وجه تذكير الضمير ه" قال:
واحد منهما  ، وهل يجوز أن يكون كل   [110المائدة: ] َّ حئ مث زث  ُّ  في قوله:

 ؛ره هناكًّ ألنه يعود على الهيئة، وذ   ؛ث الضمير في المائدةوالجواب أنه أنّ  مكان اْلخر؟
نما خصه بالت ؛َّمثُّيعود على الطير، أو على الكاف من  هنَّ أل   ألنه  ؛ذكير هناوا 

  .(1)"إخبار قبل الفعل، وفي المائدة خطاب اهلل له في القيامة
فإن قلت: لم " :قال، [91األنبياء: ] َّحن خم حم جم يل  ُّ  قوله تعالى:-4

 َّخك جف مغ جغ مع  ُّ  قوله تعالى:يقصد ] أنث الضمير هنا وذكره في التحريم

 مع أن القصة واحدة؟[ 1٢التحريم: 

ها تبدأ ألنَّ  ؛يعني األنبياء [( اقترب)ه لما كان المقصود في سورة والجواب أنَّ             
أمرها حتى ظهر ابنها وصارت هي وابنها آية، وذلك  ها وما يؤول إليهرُ كْ ذِ ] باللفظ)اقترب(

 رِ كْ مقصور على ذِ  ] 12[م:ت بالتأنيث، وما في التحريصَّ جملتها خُ  في خِ فْ ال يكون إال بالنَّ 
، ر، فلذا قال:)فيه(في جميعها وهو مذكّ  ربها، وكان النفخُ  وتصديقها بكلمات إحصانها
نبوية ناسب  ة، وآياتٍ ث بعد ذكر جملة من األنبياء والرسل بخصائص عليّ نَّ فهنا أ   وأيضاً 

ن عظتين عظيمتين تبيّ  كروأما آية التحريم فمقصود فيها ذِ ، نحاذلك ذكر مريم وابنها بما مُ 
ن انضواءهما إلى بهما حكم السبقية باإليمان أو الك فر، وهما قضية امرأتي نوح ولوط، وا 

 .(2)"رب منهاهذين النبيين الكريمين انضواء الزوجية التي ال أقْ 
 خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّ  وقوله تعالى:-5

 [٣8الزمر: ] َّجع حصخص مس

 فإن قلت: كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث؟ قال:"
                                                 

 .3/31:المصدر السابق (1)
 .74-3/73معترك األقران: (2)
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م بمن ففي تأنيثها تحقير لها وتهك   وأيضاً ، مؤنثها معاملة الل  فالجواب: أنها ال تعقل فعام  
 .(1)"بدهاعً 
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ  قوله تعالى:و  -6

إنما ذكر الفعل المسند إلى الصيحة، ألنها بمعنى الصياح وتأنيثها قال:" ، [6٧هود: ] َّ
 غير حقيقي.

القاضي وقيل جاز ذلك وهي مؤنثة لما فصل بين الفعل وبينها كما قالوا: حضر      
 واألول أصوب.، اليوم امرأة
نما أسقط تاء التأنيث من هذه القصة وأثبتها في قصة شعيب،        قوله  [كما في  وا 
هود:  َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  ُّ  تعالى:

ه على ضربين: حقيقي، وغير حقيقي، فالحقيقي ال تحذف تاء التأنيث من فعله نَّ أل  ؛ 94]
ومن  حسن الحذف. م اليوم هند، وكلما كثر الفصلغالبا إال أن يقع فصل، نحو قا

 ا.اإلشارة مع الحقيقي ما لم يكن جمعً  لهكالمهم، كما قدمنا 

 ٰى  ُّ  ا التأنيث غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن، قال تعالى:مَّ وأ        

، وهو كثير، فإن زاد الفصل أزداد حسنا،  [٢٧5البقرة:] َّ نت ُّ َّ  ٍّ ٌّ
هنا جائزان، فجاء الفعل في هذه اْلية على الوجه األول، وفي قصة  والحذف واإلثبات

شعيب على الوجه الثاني، جمعا بين الوجهين، إذ اْليتان في سورة واحدة، وتقديما لألولى 
 .(2)"مؤنث فله أحكام تخصه. واهلل أعلم على ما ينبغي، وهذا ما لم يكن الفاعل ضمير

التي فصل الكالم فيها عند حديثه  المميَّزةالنحوية  تطبيق للقاعدة وفي هذا المثال      
 عن التذكير والتأنيث في بداية هذا المطلب*

وهو كالعادة يوظف القاعدة اينما وجد لها مثال وهذا سبب التداخل الكبير الذي          
 وجدناه في أبواب الكتاب ونصوصه.

                                                 

 .3/247:المصدر السابق (1)
 .3/292:معترك األقران (2)
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اصة بهذه الظاهرة على وقد استند السيوطي في معظم تخريجاته لألمثلة القرآنية الخ
 السياق الذي يشكل الركيزة األساسية في انتاج الدالالت وتوجيهها. 

أورد في باب ضمير الشأن وفي فقرة الحمل على المعنى قول الشيخ علم الدين  -7
على المعنى إال في موضع واحد،  ولم يجئ في القرآن البداءة بالحمل" قال: (1) العراقي

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ وهو قوله تعالى:
حمال على معنى ما ثم راعى اللفظ فذكر  ، فأنث خالصة [1٣9األنعام: ] َّرث نئىئ

 .(2)"   َّزئ ُّ  :فقال

وبعد تتبعنا الدقيق لهذه التفصيالت والتفريعات الكثيرة لظاهرة التذكير والتأنيث في          
غيرة أو كبيرة وال مثااًل لم يترك مسألة ص -رحمه اهلل –كتاب المعترك وجدنا أن السيوطي 

قرآنيًا دار حوله الجدل إال وألم به وأعطاه حقه من الدراسة والتوجيه مستعينًا بثقافته 
الواسعة واطالعه الكبير وحسن التوليف بين اْلراء والتعليقات للعلماء الذين سبقوه في 

 التصدي لهذه الظاهرة.
 الخاتمة:

 ها:برز النتائج أ   بعد هذه المرحلة البحثية خرجنا بعدد من
ها خروج عن المستوى التركيبي النمطي المعروف ألنَّ  مميَّزة؛يعد العدول ظاهرة أسلوبية -1
لذا نال هذا المصطلح حظوة كبيرة في الدراسات  ؛لى مستوى أعلى وهو المستوى الفنيإ

الحديثة وتعددت اسمائه كاالنزياح واالنحراف والتجاوز والشناعة والتحريف وخرق السنن 
 والخ.

 

                                                 

 من البحث. 9*ينظر الصفحة:
، دراسة ه(704)ت)رسالة ماجستير(، لعلم الدين العراقي ينظر: مختصر االنتصاف من الكشاف (1)

ود. خالد عبد الحليم، إشراف د. محمد محمد عثمان يوسف السيوطي  وتحقيق: إبراهيم أحمد إبراهيم علي،
 .324م:2008، جامعة سوهاج، كلية اْلداب، الدراسات العليا، دراسات اإلسالميةقسم ال

 .3/469معترك األقران:(2)
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رحمه -تضمن كتاب معترك األقران مبحثًا كاماًل لهذه الظاهرة وقد فصلها السيوطي -2
تفصياًل كاماًل وذلك بذكر القواعد أو األمثلة التي تؤيد الظاهرة، وفضاًل عن عدد من -اهلل

النماذج التي تفرقت في أجزاء الكتاب والتي قام البحث بجمعها وتقديمها، تؤيد إدراك 
 ية هذه الظاهرة ودورها الكبير في توجيه الداللة. السيوطي لفاعل

اثبتت الدراسة سعة اطالع السيوطي على التراث وقدرته على استنباط األحكام -3
والتعامل مع النص القرآني بما يمتلكه من ثقافة وحس مرهف أدت إلى إبراز هذه الظاهرة 

 بشكل استحق التأمل الدراسة.
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Abstract 

        Al-Suyuti’s book entitled “Mutarak Al_Aqran in the Miracles 

of the Qura'an” has a great position in the Quranic studies library 

and embraces many semantic topics starting from sounds and 

ending with structures, and the deviation phenomenon is one of the 

significant semantic phenomena that forms a particular style which 

was the main interests of scholars whether in the past or present due 

to the great influence it has in exposing style and the fact of its 

being as a piece of art with many characteristics as fronting and 

anastrophe, singularity, plurality, definiteness, indefiniteness, 

masculinity, femininity,….etc where all are found in the book. In 

this section, we will be reflecting upon Al_Suyuti’s approach as a 

matter of the process of searching this significant phenomena and 

specifically through concentrating upon ( masculinity and 

femininity) as a sample that reflects Al_Suyuti’s linguistic 

skillfulness, mastery, and proficiency in exposing this phenomena 

and proves it the Holly Book Of Allah ( Quran Al_Karim) as one of 

the unique miracles that has been mentioned. 
   Key words: Semantics, deviation phenomena, masculinity, femininity. 
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