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 ملخصلا

واحًداُمنُالموضوعاتُالمهمةُفيُالتفريق ُيقينُمقاُ قوُُموضوعُالتأنيثُوعالماته،ُعدُ يُ 
اء(ُوققدُتنقاواُاليحقثُعالمقةُالتأنيقثُ التقُسماءُوغير قاُفقيُالة،قة،ثُمنُاألرُوماُ وُمؤنُ مذكُ 

المحققدنينُمققنُوموقققيُُضققبرمُمنهققا،فققيُ ينققتُو ،ققت(ُ،وموقققيُالة،ققويينُالعققرمُال ققدماءُالمُ 
ُالتقققاءُالمفتوحقققةُ وُالبويةقققةُعالمقققةُتأنيقققثُُ.نالمستشقققرقيُوُاليقققاحنينُالعقققرم، ويقققيانُاليحقققثُ نا

ُ قققذلُالتقققاءُفقققيُينقققتُو ،قققتُُ،ُ(السقققامية ُالازريقققةُومواقققوديُفقققيُكقققاُالة،قققاتُقديمقققةُاقققد ا، و نا
ُُُ.  ميةُمعرفةُالعالقةُيينُالة،اتُوالت ارمُالمواودُيينهاُييانُوُلةتأنيثُوليستُ الم(ُالكةمة،

 المقدمة
ققُاليحققثُا ققذيُيققأت ققُراسققاتُالويققفي ةُذاتالدُ ُمنُ ض  التققيُتعمققا ُعةقق ُُت ويمي ققة،الُفةُالي 

ق منُُفرازاتُن تاجُالفكرُالم عاير،امنُُاإلفاد يُ  ُ،ينُ تقااُ يقينُنُ ُفاعقاُ نُالتُاوابُ ااُالويواُإل ُم 

ُال قققديمُ  (،والحقققديثُمنهمقققاُموققققيُالة،قققويينُال قققدماءُمقققنُ ح ي قققةُالُي من قققا  ُو  ُ،ت( اُمقققتقققاءُفقققيُي ُنقققت(
ُإليهُالدراساتُالة،ويةُالمعايري.ُتويةت

ُمُ ُ،ه ذاُالموضوعُيسقيمُ  ميت قُوقدُتم ُا،تيارُ  قنُُوذلق ُألن  نُالعقرمُال قدماءُي ُالة،قويح 
عقدمُالتفقاتهمُإلق ُمقاُُهسقييُت(ُفيقهُتنقاقوُواضقبرام،ُ،قتُو ُ ُنقموضوعُالتاءُفقيُ يُ ُفيُتناوا

ُ.حققدنينواليققاحنينُالمُ،المستشققرقينُ شققارُإليققهُيعققو ُالققذ ُُوُمواققودُمققنُت ققارمُيققينُالة،ققات،
ئهمُيمتايعقققةُواست يقققاءُلراءُالة،قققويينُال قققدماءُفقققيُفقققيُاكتفقققاُ-وكقققذل ُموققققيُيعقققوُاليقققاحنين

(ُوالموازنةُيينها (ُو   ُ،ت( ولقذاُُ،و  ميتهقاغيرُمةتفتينُإلق ُاهقودُالمعايقرينُُ-ح ي ةُتاء ي ُنت(
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ُاضبرامُاآلراءُوتضادُ  ُموضقوًعا اُفيُ ذلُالمسألة،ُيفروُيحنهقاُوعرضقهاُيرىُالياحثُ نا
ُعوُالدراساتُواليحوثُالمعايري.ُكماُ وُالحااُفيُيُ-اوليسُضمنيُ ُ-ومست ال ُُارئيسًُ

ُامقوازًُُايياًنقوققدُتضقمانُالتمهيقدُُااءُاليحثُفيُم دمةُوتمهيدُونالنةُمبالقمُو،اتمقة،
تأنيقث(ُلةتفريق ُيقينُُ عالمقةُالتقاءُو  ميقةُ،ازريقةيينُالعرييةُوي يةُالة،اتُاللةت ارمُالمواودُ

قاُالمبةقمُاألواُف قدُُث،ذكرُوالمؤن قالم المبةقمُُوُها،تأيقيةالكقالمُعقنُتقاءُالتأنيقثُُوتضقمانُ م 
(.ُُنُ والنالثُييُاُتناواُ يواُاأللفاظُالعريية،ُنانيال (ُو   ُ،ت( ُح ي ةُالتاءُفيُ ي ُنت(

 :بين اللغات وأهمية التفريق بين التذكير والتأنيث( )التقارب :  التمهيد:
الت قارمُيقينُالة،قاتُمقنُ  قمُ سقيامُُوالتاريخُفقيُمراحقاُمعينقة،الا،رافيةُوحديُكانتُ

نةمق ُمنهقاُوحقديُاأليقا،ُُنتياقةُاال،قتالبُوالماقاوري،،ُت سمتُي،يائصُمتشايهةاالازرية،ُف
ه(571ُال،ةيقاُيقنُ حمقد تُنُ بُ ولمُتكنُالة،اتُالازريةُماهولةُتماًماُيالنسيةُلةعريية،ُف دُفُ 

نسققمُإليققهُالكنعققانيون،ُوكنعققانُيققنُسققامُيققنُنققو ،ُيُ ُوالعرييققة،ُف ققاا  ُإلق ُالعالقققةُيققينُالكنعانيققة
ُُُ(5 وكانواُيتكةمونُية،ةُتضارعُالعريية .

ه(ُإلق ُالعالققةُيقينُالعرييقةُوالسقريانيةُوالعيريقة،614ُايقنُحقزمُاألندلسقي تُنُ ب قكماُفُ 
ُ ُ ي ققنالعرييققةُوالعيرانيققةُوالسققريانية،ُُمققنُتققدي رُف ققاا   ا،تالفهققا،ُإنمققاُ ققوُمققنُتيققدياُ لفققاظُنا

ُُُُ(2 مم،ُو ناهاُل،ةُواحديُفيُاأليا .مان،ُوا،تاليُاليةدان،ُومااوريُاألُ ُزاألالناسُعة ُبواُ
ُحيوي ققةُوالزمققانُالة،ققةُيت،ي ققرُالمكققانُنةحققظُمققنُكققالمُايققنُحققزمُريققبُتيققد اُُُُُُُ ،ُو حسققمُ نا

كنقريُظقوا رُالة،قةُتقدلاُعقامةينُمقؤنرينُ،ُفُالة،ةُيمنعُحيرُتيدلهاُ وُت،ي ر اُيعامقاُواحقدُ و
ُ.(التذكيرُوالتأنيث يوضو ُعة ُتأن رُالة،ةُيعواماُكنيري،ُومنُذل ُظا ريُ

ققُوُُُُ اُ الاققنس(ُوتنياقهُإليققه،ُحققينُعققريُالفقر ُيققينُالققذكرُواألننقق ُفققيُاألنسققانُاألوُ ريُققدُع 
ذلقققق ُم ارنققققةُالة،ققققاتُُوانعكققققسُ نققققرُذلقققق ُعفوًيققققاُعةقققق ُل،تققققه،ُيققققدل ناُعةقققق اإلنسققققان،ُوالحيققققوان،ُ

ُالازريينُال دام ُكانواُيُ الازرية قونُيقينُالمقذكرُوالمؤنقثُفقيُالة،قة،،ُإُذُإنا يكةمقةُلةمقذكرُُفر 
(ُلةمؤنققث،ُففققيُالة،ققةُالعرييققةُوكةمققةُ ،ققرىُمققنُ يققاُل،ققر (ُلةمققذكرُفققيُم ايققاُ   ت ققان( ققار  م    ُ ح 

) (ُلةمقذكرُفقيُم ايقاُ ف قر س( قان  م (ُلةمقذكرُُلةمؤنثُمنُالحميقر،ُو ح ي  أل ننق ُالحيقان،ُو غ قال 
ار ي ة((ُلأل نن ،ُوغيرُذل  . ُ(3 فيُم اياُ ا 

قق ayil وفققيُالة،ققةُالعيريققةُ ُُُُُُ ققعُُ[ُ ُنُ rahelُشُ ُفققيُم ايققاُ ُيُُ[ُ ُك  ألننقق ُاُ ُُيقق،ُ رُ ُ–ةُا 
قققgaayaُالكيش،وفقققيُالة،قققةُالسقققريانيةُ ُ زُ ُو مقققاُفقققيُُنققق[ُ ُعُ ezzaُ ُ ُفقققيُم ايقققاُ ُدُُ[ُ ُا 
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ققgaduُاآلشقوريةُ ُ مُ فققيُ[ُ ُ ُ abُزُ ،ومنققاُذلقق ُفقيُالحيشققيةُ ُُنق[ُ ُعُ enzuُ ُ و ُدُُ[ُ ُا 
ُ(6 ُ.ذل ُكنيرمُ ،وغيرُ[ُ ُ ُ emُم اياُ 

اُيعالمققةُفارقققةُيققينُالمققذكرُ تققُوُوُ، ققذاُالتفريقق ُيققينُالمققذكرُوالمؤنققثُالتفققتُإليققهُالعققرمُو
كققانُاأليققاُ نُيوضققعُلكققاُمؤنققثُلفققظُغيققرُاُلكنققريُاأللفققاظ،ُقققالوا  ُوتانًيققُا،تيققاًراوالمؤنققثُ

ققُ،انُ ت ققوُ ُ ُرُ ُيققكمققاُقققالوا ُعُ ُلفققظُالمققذكر، ققوحُ ُ،ا ُ ن ققوعُ ُ ُ دُُوا  لكققنهمُُغيققرُذلقق ،إلقق ُُ،اُ ُيقق،ُ ر ُُوُاُ م 
قققواُُعةققيهمُاأللفققاظ،ُرُ ن ققكُُ،ققافواُ نُيُ  ويبققواُعةققيهمُاألمققر،ُفا،تيققرواُذلقق ُيققأنُ تققواُيعالمققة،ُفرا

قُوالمؤنث،ُيهاُيينُالمذكر قُمُ(ارُ تاريُفيُاليقفةُكض  ُ،يُ(ر ُ واُمقُءُ ىرُ وتقاريُفقيُاإلسقمُكقامُُُ،ةُ(يُ ارُ وض 
ُإلق ُ نُامعقواُفقيُالفقر ُيقينُالةفقظُوالعالمقة،نقماُإناهقمُتاقاوزواُذلق ُُفقيُالح ي قي،ُي(ُ  ُرُُومُ ُء(ُرُُومُ 

ُ(1 ُ. ُينةُ دُ ومُ ُدُ ةُ ،ُويُ ةُ اقُ ونُ ُاُ مُ واُ ُ،ةُ اُ عُُونُ ُش ُيُُف الوا ُكُ ُرًياُعة ُالييان،لةتوكيدُوحُ 
ُن([ُ اُيققsonففققيُاإلناةيزيققةُمققناًلُ ُُ،ققاتُالهندو ورييققةُكققذل  الحققظُفققيُالةُ ومنققاُذلقق ُيُ 

ومنقققاُت(،،ُُ[ُ  ُ sisterفققيُم ايقققاُ ُخ([ُ  ُ brotherوكقققذل ُ ُ،ة(ن قق[ُ ايdaughterُُيُم ايقققاُ فقق
فققيُُ[ُ  خ(Brader،وكققذل ُ [ُ اينة(Tochterفققيُم ايققاُ ُ[ُ ايققن(sohnذلقق ُفققيُاأللمانيققةُ 

ُ(4 0و كذا000ُ[ُ  ،ت(Schwesterم اياُ 

ُالناظريُفيُت سيمُمواوداتُالبييعقةُنظقريُ نسقيية(،ُإُذُ ُالفكقريُالتقيُي ن يقتُعةيهقاُونالحظُ نا إنا
يققاُناققد اُ متفاوتققة(،ُف ققدُواققدناُُظققا ريُالتققذكيرُوالتأنيققثُغيققرُ مب ققردي(ُفققيُاميققعُالة،ققات،

فقيُالة،قاتُالازريقة،ُيينمقاُفقيُُ(التقذكيرُوالتأنيقث  المذكرُوالمؤنقث(ُيمقنالنُبرفقيُ معادلقة(ُ
و ققوُفققيُاأليققاُمققاُلققيسُُ[،Neuter (،دحاي ققالمُ برفًققاُنالنًققاُ و الة،ققاتُالهنديققةُاالورييققةُناققدُ

قققدُليضقققم ُاألشقققياءُالتقققيُالُيقققةةُلهقققاُيقققالانسُمقققذكًراُوالُمؤننًقققا ُ قققذاُالميقققبة ُوا  ،ُوييقققدوُ نا
كمققاُُوغيققرُذلقق .ُ، ُكالعققدا،ُوالكققرم(المعققاني  ُكققالحار،ُوالايققاُو(الامققادات الح ي ققي،ُمنققاُ

ُ ققالة،ققاتُاليشققريةُلققمُتُ  نا ققُ(مققبُ(ن ُ عةقق ُُبُ وُُهققاُ ققذاُالشاققة ُكُ ُرُُس  قق،ُف ققدُوزُادُ(واح  ُالازريققةُالة،ققاتُ ُتُُع 
ققاُُسققماءعةقق ُال سققمينُاآل،ققرين،ُويققارتُاألُد،حايققسققمُالنالققثُو ققوُالمُ ال ُ ُمققناًلُ سققماءُ  فيهققاُإم 

م اُمؤننةمُ  ُُ(7 0ُذكريُوا 
  مياققققة ُالتققققاءُالت ققققارمُيققققينُالة،ققققاتُوانيناقهققققاُمققققنُ يققققاُواحققققد،ُُوةي ققققاُويققققذل ُيظهققققرُاُ 

وكقذل ُواقودُالتعقابيُمقعُ،ُالة،قاتاميقعُُُفقيلةتفري ُيقينُالتقذكيرُوالتأنيقثُعالمة(ُ يويفها
ثُمققنُومؤن ققُمققد ُإلقق ُتيققنييُالمواققوداتُإلقق ُمققذك ر،ُفققالعرييُي عاميققعُالة،ققاتُفققيُ الاققنس(

وتي  ُفيُالعرييةُقنواتُاالتيااُيينُالمقذكرُمنبة ُال ويُلةمذكر،ُواألنونةُلةمر ي،ُ  ُالةين.ُ
ُكمقاُُلئالُتكقونُال اعقديُيقارمة.ُووالمؤنثُمفتوحة،ُاشعاًراُيالتكاماُواليةةُيينُالانسين،ُ إنا
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ُاأليقاُفيُحينُتسم ُيوييُالمؤنثُيالمقذكرُالُت ايزُوييُالمذكرُيالمؤنث،الة،ةُ  ُألنا
 ُُُُُ(8 .األيافيُاألشياءُالتذكير،ُو وُمنُيامُرد ُالفرعُإل ُ

                              نيثأتاء التتأصيل : المطلب األول
ُت ع ققد ُ  ققمُالعالمققاتُو كنر ققاُانتشققاًراُفققيُالة،ققاتُالازريققة،ُو ققيُ كنققرُعالمققاتُالتأنيققث

ُوفقيُالرسقمُال رلنقي،ُ،فقيُال،قبُالعريقيُعةق ُيقورتينت رسقمُ ذلُالتقاءُُوُاست،داًماُفيُالعريية.
ُُُ(9 . مفتوحة(تاء مريوبة(،ُُو ما ُتاء

ُ تققاءُالتأنيققث(ُتكققونُفققيُالويققاُ تققاء(،ُة،ويققامققعُالوقققدُ  ونُالعققرمُال ققدماءُعةقق ُ نا
ُ ُمنهقاُي قداُمقنُاأل،قرى،ُفقذ مُالييقريونُإلق ُ نا ُ ناهقمُا،تةفقواُفقيُ    وفيُالوقيُ  قاء(،ُإالا

ُ التاء(ُ يُاأليا،ُوذ مُالكوفيونُإل ُالعكسُ ُكا  ُُُ(50 فري ُلمذ يه.منُذل ،ُواحتجا
اء(،ُالميدلققةُمقنُتققاءُظققا ريُالوققيُعةقق ُ الهقُ رحمقهُا((القدكتورُإيققرا يمُ نيسُونفق ُُُُُُُُُ
 التاء(ُمققنُذيحققُ،ُإنامققاُ ققي ققاءُاُلةتققاءال ققدماء،ُفهققيُليسققتُقةًيققالنحققايُُالتققيُتو مهققاالتأنيققثُ

يوققيُعةيهقاُُالاألسماءُالمؤننةُالمفرديُالتيُتنتهيُيماُيسم  ُيالتاءُالمريوبقة،ُُ  نُاالكةمة ُأل
ُالنحققققايُُ–يالهققققاءُ يققققاُي حققققذيُ ،ر ققققا،ُويمتققققد ُالققققنفسُيمققققاُقيةهققققاُمققققنُيققققوتُلققققينُُ–كمققققاُظققققنا

ُلةسققامعُاناهققاُتنتهققيُيالهققاءُ...ُفحققينُنسققمعُكةمققةُمنققا ُالشاققار ل،ُ ياققا  فققيُقيققير الفتحة(،ُفي ، 
ققذفتُمققنُُاُ ياقق،ُ اآلن،ُيُ لهاققاتُالكققالمُ ُالتققاءُالمريوبققةُقققدُق ةيققتُ ققاء،ُوالح ي ققةُ ناهققاُح  إلينققاُ نا

ُُُُُ(55 النب ،ُوامتد ُالنفسُمعُيوتُالةينُقيةها،ُفس معُكالهاء .
التقققاءُُوفيينُحقققواُ يقققاُعالمقققةُالتأنيقققث،ُ  قققيوققققدُ ن قققرُال،قققاليُيقققينُالييقققريينُوالكقققُ

ُ؟الهقققاءُالتقققيُت ةقققمُتقققاءُفقققيُالويقققاُ مُ قققي قققاءُفقققيُالوققققيُعنقققد م،ُالمريوبقققةُالتقققيُت ةقققمُ
ه(ُفقققيُرسقققالتهُعةقققم955ُي قققواُالسقققيوبي تعةققق ُبري قققةُرسقققمهُفقققيُال،قققبُالعريقققي،ُُانعكقققسُو

ديرُااليتققداءُيققه،ُ  ُاأليققاُرسققمُالةفققظ،ُ  ُكتايتققهُيحققرويُ اائيققة،ُيةفققظُيهققاُمققعُت قق(52 ال،ققب
،ُف قدُشقاعُفقيُاميقعُ يًضقاُالرسقمُال رلنقيُبري قةُلييقاُإلق ُ قذاُالتقأنيرُلوقيُعةيه ،ُوامتقدُ وا

قققحُُالميقققاحيُرسقققمُ رُ  ُا( (ُيالتققققاءُالمفتوحقققةُفقققيُسقققيعةُمواضققققع،ُتُ م  ققققت  ُر ُحم  قققون  ُمنهقققاُ  ي ُرا 

ُ(،ةُ مُ حُُ رُ ُوماُعقداُالسقيعةُيالتقاءُالمريوبقة،ُُ[258 الي ري مضقافةُكانقتُ وُغيقرُمضقافة،ُنحقوُ  ال 
ققة ُا(  ققُنُر ُحم  ي ققي ُ[13 الزمققرُت ُ ن ب ققواُم  ققُنُرا ققة ُم  واتف ققتُعةقق ُرسققمُ نعمققت(ُُ،[98 الكهققي،ُو    ققذ اُر ُحم 

ُا( ُ وُاُن ُعم قت  وعةق ُرسقمهاُتقاءُُ،[556 النحقايالتاءُالمفتوحةُفيُ حدُعشرُموضًعا،ُمناُ  و اُشك ر 
ي ققيُمريوبققة ققة ُر  ُن ُعم  ل ققُوال  (ُفققيُ[17 اليققافات ُفققيُغير ققا،ُنحققوُ  و  ،ُواتف ققتُ يًضققاُعةقق ُتققاءُ اُمققر   ت 
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ُن قو ُ(  اُمقر  ُ سيعةُمواضع،ُمقنُذلق ُ ُل قوب( ُُت  وعةق ُتقاءُمريوبقةُ اُمقر   ي (ُغيقرُُ،[50 التحقريمواُمقر   ت 
اف ُت ُسيعة،  ، ُاُمر   يُ  ن  ُُُُُُُ(53 ،وغيرُذل .[528 النساءُنحوُ  و ا 

ُُو غيقرُُالوققي،ُفقيُاالسقمُالمؤنقث، التاء(ُفيُالويا،ُو الهاء(ُفقيُالاديرُيالذكرُ نا
ة يالة،ةُالعريية،ُف قدُي يقتُ التقاء(ُكمقاُ قيُفقيُاآلشقوريةُوالحيشقيةُفقيُحقالتيُالويقاُُم،تي 

  وقققققدُاحتفظققققتُاآلشققققوريةُوالحيشققققية،ُينهايققققةُُوالوقققققي،ُي ققققواُالمستشققققر ُاأللمققققانيُيروكةمققققان
ققققاُالعرييققققةُف ققققدُتحولققققتُفي(ُغيققققرُم ،t(ُوُ atالتأنيققققثُالعاديققققة ُ  هققققاُ ققققذلُالنهايققققةُفققققيُي ققققري،ُ م 

ُُُ(56 الوقي .
وقدُانت ةتُيي،ةُالوقيُ ذلُإل ُالكقالمُالمتيقاُكقذل ُفقيُكقاُمقنُاآلراميقةُوالعيريقةُ

ُُُ(51 ....ُإل ُ ليُالمدُورتُ الهاء(ُفيهما،ُنمُتب
ينُومنُال يائاُالعرييةُمنُكانواُي فونُعة ُ ذلُالتاءُالمريوبقةُ يالتقاء(،ُمنقاُالحميقريُ 

الققذينُس ققمعُعققنهمُمققنُقققااُ  يققاُ  ققاُسققوريُالي ققرُت،ُفأاايققهُاآل،ققر ُمققاُ حفققظُمنهققاُمققنُليققُت،ُ
ُاحتفاًظاُياألياُفيُظا ريُالتأنيث . ُُُ(54 فةيسُ ذاُإال 

ُُوييققدو ُفققيُالةهاققاتُالعرييققةُالحدينققةُدُواققن بققع،ُفهققوُمُولققمُيُياأليققاُاالحتفققاظ ققذاُ نا
ُةهايققة،ُفي ولققون سققمةُالُ يهققذلُالُيعضققهمُيحققتفظالُيققزااُُإذُُُفققيُلينققانكمققاُ ققوُحايققاُُ يًضققا،ُ

ُا ُلي ُت(،ُو إنا ُُُُُ(57 .لكنيسُتُالشرقياُتُوال،ريياُت( قر ت 
مفتوحققةُفققيُامققعُالمؤنققثُالسققالم،ُوحققينُيسققي هاُسققاكن،ُوحققينُيتحةقق ُيهققاُُت رسققمُالتققاءُو

 (58 الحاالت.رسمُمريوبةُفيُمعظمُ ك ت ي ُت(،ُوتُ ُالفعاُالماضيُال،ائمُالمؤنث

وتاءُالتأنيثُالمريوبةُي فت ُماقيةهاُدائًما،ُمنقاُ كييقر ي،ُويق،ير ي،ُوالحياقة،ُورقي قة،ُيينمقاُتةحق ُُ
ُن( وماُقيةهقاُسقاكو قذلُالتقاءُالمفتوحقةُ(59 ويي ق ُماقيةهقاُسقاكًنا،ُالتاءُالمفتوحةُيعوُاألسماء

قةيةةُاالسقتعماا،ُوالكةمقاتُالتقيُويقةتُإلينقاُممقاُتةح قهُ قذلُالتقاءُقةيةقةُالعقدد،ُفهقيُمواقوديُ
(ُو (ُو   ُ،ققت( (،ُتريققدُ   ن ققه ُفققيُ ي ُنققت( ُنققت( (ُفققيُالويققا،ُو م   ن ُنتققين(ُو ك ُةتققا(،ُوكققذل ُفققيُ   ُنققت(

ُُُ(20 وم ن ه .
ذاُكققانُمققاُقيققاُ التققاء(ُمفتوًحقق دُفققيُغير ققاُعكققسُذلقق ،ُي ققواُدائًمققا،ُفنننققاُناققُفققيُالعرييققةُاوا 

وكنيقًراُمقاُكانقتُالفتحقةُتحقذيُفقيُالة،قةُالسقاميةُُالمستشر ُاأللمانيُاوتهاليُيرااشتراسقر  
،ُون ُنتان،ُوك ُةتا  ُال ةيا،ُنحو ُي ُنت  ُُُ(25 .األم،ُولمُيي ُمنُذل ُفيُالعرييةُإالا
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غالًيقاُمقاُيكقونُُفنناقهُ-دائًمقاُفقيُالعرييقةُا التقاء(ُمفتوًحقإذاُكقانُمقاُقياُ ،ُن وايناًءُعة ُذل ُ
نُكقققانُُ-سقققاكًناُفقققيُغير قققا و قققذلُنتياقققةُمهمقققةُلهقققاُيقققةةُيتقققاءُي ُنقققتُُقةيقققاُفقققيُالعرييقققة. قققذاُوا 

ُُُيعد.ُماتتض ُفيسويُو  ُ،ت،ُ
،ُحسققنُينققاُاإلشققاريُإليهققاموضققوعُاليحققثُ يًضققا،ُيذاتُعالقققةُيقضققيةُ ،ققرىُيالحققظُُوُُُُُُُ

األسققماءُلتضققييُإليهققاُمعنقق ُالتأنيققث،ُالُتتحققواُ ققاءُفققيُالوقققيُفالتققاءُالمريوبققةُالتققيُتةحقق ُ
ُالبائيينُي فونُعة ُكقاُتقاءُلةمؤنقثُيالتقاء،ُوال  ولقون ُي فقونُيالهقاء،ُفيُعندُكاُالعرم ُألنا

ُت،ُ ُت،ُوعةي ُالساالمُوالُا ذاُب ُةح  ُمز  ُُُ(22 ُحم ُت.ُرو ذاُح 
ُ التققاء( كانققتُمريوبققةُومققاُقيةهققاُ سققواءُُ-ن،ةققصُمققنُكققاُمققاُت ققدمُفققيُ ققذاُالمبةققمُإلقق ُ نا

 قققيُعالمقققةُتأنيقققثُفقققيُالة،قققةُالعرييقققة،ُوفقققيُالة،قققاتُُ–،ُ مُمفتوحقققةُومقققاُقيةهقققاُسقققاكنُامفتوًحققق
ومنهقققا ُي ُنقققت،ُُ،ةُلح تها التقققاء(ُومقققاُقيةهقققاُسقققاكن سقققماءُفقققيُالعرييقققُلنقققاُواقققودُونيقققت، الازريقققة
ُُُُُُُُُو  ُ،ت.
             أم ثالثية( أصول األلفاظ العربية)أثنائية   :الثاني المطلب

لةُفقققيُ ياامنقققاُ قققذلُمسقققأواليقققاحنونُالعقققرمُوالمستشقققرقونُُيحقققثُالة،ويقققونُالعقققرمُققققديًما،ُُ
اليقامُ،فمقنهمُُ،راقواُيقاراءُشقتا ُفقيُ قذا،ُو اُ قيُننائيقةُ وُنالنيقة،ُُوازريةالُة،اتال يواُ

ُاألمققنُ ُ كنققرُُومنهققاُمققاُ ققوُننققائي،ُفققيُ غةيهققاُنالنيققة،يققواُذ ققمُإلقق ُ نا ومققنهمُمققنُقققااُإنا
ُ(23 .األيواُ يُننائية

ُمقققُهميعضقققوذ قققمُ نُُازريقققة،ة،قققاتُالالنُ،يقققائصُإلققق ُ نا ُلهقققاُ يقققواًلُل،ويقققةُتكقققو   نا
يقققدتُإلققق ُ يقققواُننائيقققةُ حرفقققانُزُ ُ، حقققريُوحركقققة(ُحاديقققةمقققنُ يقققواُ ُ ُالمعقققاني،ُنشقققأتُ،

وقققدُُنالنيققةُ نالنققةُحققرويُمققعُحركاتها(،ورياعيققة،ُو،ماسققيةُ يققوا،نققماُإلقق ُ يققواُُوحركققة(،
هقاُضقمنُيلإي يتُمرك يةُونستبيعُالتعر يُُلكن هاُكأيواُمست ة ة،ُضاعتُاأليواُاألحادية،

ُ(26 .األيواُالننائيةُوالنالنيةُوماُزادُعةيها
ُعةمققاءُالة،ققةُيققرونُو غةققمُ،ُ يًضققاُم ،تةققيُفيهققايققةُالعري يققواُالة،ققةُفققيُمسققألةُُوُُُُُُُُُ  نا
وقيُعةيقه،ُونالقثُ قوُالواسقبةُيد ُيه،ُوحريُيُ منُحريُيُ ُدُاالُيُ إُذُ وُالنالني ُُاُفيهااألي

ُمنُنالنةُ حري،االُ  ال،ةياُي واُيينهما، وحقريُتمشقيُيقهُُ  ُيقه ،دُ ت قيُُحقريُيُ ُسمُالُيكونُ قاا
ُسققماء،وُنحو مققاُمققنُاألُعمققر(ُوُفهققذلُنالنققةُ حققريُمنا  سققعدُعةيققه،ُيُ وق ققوحققريُيُ ُالكةمققة،

وقققااُ يًضققا  ُوقققدُت اققيء ُاسققماءُ(21 . عةقق ُالققرااءُيُ ق ققوُ وُ ُش ققيتُالكةمققةُيققالميميققالعينُوحُ ُىءدُ ي قق
نامققاُذ ققمُالنالققثُلعة ققة ُلفظهققاُ (،ُوا  عةقق ُحققرفينُوتمامهققاُومعنا ققاُعةقق ُنالنققةُ حققريُمنققا،ُ ي ققد(
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ُة  ت هقققاُالسققكونُمنقققا ُ يقققاءُي ققد ( فقققيُل،ققرُالكةمقققة،ُفةمققاُاقققاءُالتنقققوينُُ  ناهققاُاقققاءتُسققواكن،ُو، 
وينُألناقهُإعقرام،ُوذ قمُالحقريُالسقاكن،ُفقنذاُ ردتُمعرفتهقاُالتنقُتُ ي ُنُ كًناُااتمعُساكنان،ُفُ اس

ُ(24   يديهم،ُوي د ياة( .:فابةيهاُفيُالامعُوالتي،ير،ُك ولهم

عققدًداُمققنُُه(ُال،ةيققاُفققيُذلقق ،ُقققائاًل  ُلققيسُفققيُالققدنياُاسققم ُ قققاُ 580ه تيوتققايعُسققييُو
ُعة ُنالنةُ حري،ُولكناهمُقدُيحذفونُمماُكانُعة ُنالنة(ُحرًفاُو وُاألياُله،ُويرد ونقهُ اسم(

ُي  ،ُوفيُش ف ة( ُش فُ  ر( ُح ر  ،ُوفيُح  ُُُُ(27 ُيه ة .. .فيُالتح يرُوالامع ُوذل ُقولهمُفيُد م( ُد م يٌّ
النالنقققيُلة،قققة،ُُوعةققق ُ سقققاسُذلققق ُكقققانُعمقققاُالة،قققويينُواعتيقققاراتهمُفقققيُ يقققواُالاقققذر

قدُ وقياسُمقاُوُ  قد ُمقنُمفقرداتُالة،قةومقاُيُ ُا  ققواُل،قر،ُيعتقد ُيقالكنريُوناقدُسقييويهُفقيُُ.العرييقةُا 
ُ ُشقيء( فيُاستعمااُالنالنقي،ُي قوا  ُو م قاُمقاُاقاءُعةق ُنالنقةُ حقريُفهقوُ كنقرُالكقالمُفقيُكقا 

ُفيققه،ُوذلقق ُكأناقق ا،ُفمققنُن ققماُمققنُاألسققماءُواألفعققااُوغير مققا،ُمزيققًداُفيققهُوغيققرُم زيققد( هُ ققوُاألو 
ُ(28 نُفيُالكالم،ُن ماُماُكانُعة ُ ريعةُ حريُيعدل،ُن ماُيناتُال،مسة،ُو يُ قا  .تمك

،ُيقاُو فيق ُمقنُغيقرل،ُوذ مُإل ُه(392ُ تاينُان يواف هُُوُُُُُُ ُالنالنقيُ كنقرُو ،قيا  نا
ُاأليققواُنالنققة ُنالنققي،ُوريققاعي،ُو،ماسققي،ُفأكنر ققاُإُذُي ققوا اسققتعمااًل،ُو عققدلهاُتركيًيققا،ُ  ُإنا

وققيُعةيقه،ُولقيسُاعتقدااُحشق ُيقه،ُوحقريُيُ يتد ُيه،ُوحريُيُ وذل ُألناهُحريُيُ ُ وُالنالني،
ل ةةُحروفهُفحسم،ُولوُكانُكذل ُلكقانُالننقائيُ كنقرُمنقهُاعتقدااًل،ُألناقهُ ققا ُحروفًقا،ُُالنالني

ُمققاُاققاءُمققنُذواتُالحققرفينُاققزءُالُق قق لققهُفيمققاُاققاءُمققنُالنالنققة،ُُرُ دُ ولققيسُكققذل  ُ الُتققرىُ نا
ُمنقهُمقاُاقاءُعةق ُحقريُواحقد.ُف قق ُل،ققر ُنُالنالنقيُإتمكُ و ققا  ذنُإنامقاُ قوُل ة قةُحروفقه،ُولشقيء(

ُعقادُ يينُفائهُوالمقه،ُوذلق ُلتياينهمقاُوتُ ُ وُحازُالحشوُالذ ُ وُعينه  ُحاليهمقا ُ الُتقرىُ نا
ُمُ يُُالمُ  ُالموققويُعتقد ُيقهُالُيكقونُإال  قاُتنقافرتُحاال مققاُتحرًكقا،ُو نا ُسقاكًنا،ُفةم  ةيقهُالُيكقونُإال 

ُيضققد ُمققاُكققانُل،ققًذاُفيققه،ُومُ  نيققي اُإليققه،ُف ققدُوسققبواُالعققينُحققااًزاُيينهمققا،ُلققئالُيفاققأواُالحققس 
ُ(29 ُ. ف ةُالنالنيوض ُيذل ُ،ُ 

اينُانيُيعتقد ُيقالكنريُفقيُاسقتعمااُفوقدُرداُعةيهُالدكتورُتوفي ُمحمدُشا ين،ُقائاًل  ُ
النالنيُويقورل،ُمقعُ ننانعقد لُننائي قاُنوعقهُالحقريُالنالقث،ُوكالمقهُعقنُاعتقدااُتركيقمُالنالنقيُ
يشيهُكالمُالفالسقفةُوتفكيقرُالمناب قة،ُوالة،قةُقامقتُ واُمقاُقامقتُيعيقديُعقنُالع قاُوالمنبق ،ُ

ُايققننققرىُتعادًيققتسققايرُسققذااةُاليققدائيينُواعتيققاراتهم،ُولسققناُ ُاُيققينُمتحققر  ُوسققاكن،ُوحسققيناُ نا
ُُُ(30 انيُ شارُإل ُالننائيُواألحاد .
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ُفالرياعيقةُوال،ماسقية،ُنقماُالنالنيقة،ُومنُامةةُمنُين ُنظريتقهُعةق ُاأليقواُالننائيقة،ُُُُُُُُ
قاُ عُُمُ ُيُ ه(،القذ ُ لاق391ال زوينقي تُ وُالة،و ُالمعرويُ حمدُيقنُفقارس  م قاييسُالة،قة(ُُهُ م 

ُاأليققققواُالرياعيققققةُوال،ماسققققيةُتراققققعُإلقققق ُاأليققققواُُتُ ي ققققنُُوحققققاواُ نُيُ ُعةقققق ُ ققققذاُالنحققققو،  نا
ُ(35 ُ.النالنية

ُه(،ُف قدُققد مُتعريفًقاُلأليقاُالننقائي،151و كنرُمنُذل ُمقاُذ قمُإليقهُايقنُال بقاع ت
رُفقاؤل،ُ وُعينقه،ُ وُ قاا  ُالننائيُماُكانُعة ُحرفينُمنُحقرويُالسقالمة،ُوالُت يقااُ ُنُت تكقرا

ُُُُُ(32 فهوُننائيُاأليا ....ُةح ُيالنالنيُ وُالرياعيُ وُال،ماسي وُيُ ُالمه،
وموققققيُالييقققريينُوالكقققوفيينُمنهقققا،ُيي نقققهُ يقققوُحيقققانُُ،ممقققاُيقققرتيبُيفكقققريُ يقققاُالمقققاديُوُُُُُُ

عنقدُالييقريينُنالنقةُمُمنُاسمُوفعقاُرُ عُُماُيكونُعةيهُالمُ ُ،ُقائاًل  ُو قاُ ه(761 تاألندلسي
ُنقه ُعةق ُحقرفينُمحقذويُمنقه،ُوالمحقذويُققدُيكقونُفقاًء،ُ وُعيًنقا،ُ قد ُم  حرويُ يقوا،ُومقاُو ا 

ققققذيُمنقققهُحرفققققان،ُوي قققيُعةقققق ُحقققريُنققققادر.. .ُوذ ققققمُ وُالًمقققا،ُفيي قققق ُعةققق ُحققققرفين،ُومقققاُح 
ُ  قُ  ُماُيكونُعةيهُحرفانُحريُي يد ُيه،ُوحريُيوقيُعةيهُ الكوفيونُإل ُ نا ُُ(33 ُ.اا

ُ قذاُيؤي قدُفكقريُنشقوءُاأليقواُمقنُحقريُوحركقة، ُوقدُذ مُيعوُالمعايرينُإلق ُانا
ُننائيةمُ نماُاُ  ُُ(36 ُ.ف،ماسيةُتةييةُلحاااتُالماتمعُفرياعية،ُ،فنالنية،ُعتُفيُ يوا(

ُ كنقققرُُ نُينبققق ُ يقققواًلُنالنيقققةُ وُ كنقققر،إُذُيمالحظقققةُالوليقققدُنقققرىُ ناقققهُالُيسقققتبيعُ و نا
 وُتكققرارُُ وُشققفويةُذاتُحققريُوحركققةُبويةققةُ وُقيققيري،ُ لفاظققهُتتققألايُمققنُحققرويُاوفيققة،

ُُ(31 .مناُ ذلُاأللفاظُمنا ُيايا،ُماما،ُتاتا،ُدادا،ُالخ
ُفواقققودُاأليقققاُالننقققائيُفقققيُالة،قققاتُالازريقققةُققققديم،ُ،يروكةمقققانو قققذاُمقققاُ شقققارُإليقققهُُ
اتُالسقاميةُإلق ُنالنقةُ يقواُمقنُتراعُالكنريُالعظيمقةُألينيقةُاالسقمُفقيُالة،قُ  ،ُُإذُُ(خُ(ومنه  ُ 

 يًضققاُيققينُالنققرويُالة،ويققةُال ديمققةُ سققماءُذاتُ يققةينُمققنُغيققرُ ناققهُيواققدُُيقواتُاليققامتة،األ
والتقيُت ع قد ُكةمقاتُُحم،ُو يُتة ُالكةماتُالتيُتداُعة ُال رايةُمناُ م،ُ خ،ُتة ُاأليوات،

ُما... ُمنحدري ُُُ(34 منُل،ةُاألبفااُعة ُنحو(
  ُونادُفيُيعوُاأللفقاظُالمتحاقريُال ديمقةُننائيقاتُاسقميةُاًلُئ،ُقابحانُوواف هُريمون

  م،ُ خ،ُ ،قت،ُ م،ُيققن،ُُسقري عضقاءُاألُكأسقماءالعرييقةُاليدائيقةُُتقداُعةق ُمفقا يمُالحضقاري
ُُُ(37 ينت،ُحمُالخ...(.

ُالير ققانُالحس ققيُالاةققيُعةقق ُواققودُالننائيققةُ ققو ُ فققيُ يققاُُويققرىُاألمُمرمراققي  نا
،ةُالعريية،ُو يُ سقماءُاأليقوات،ُودعقاءُالحيوانقات،ُيرُاألوليةُلةُ االة،ة(،ُي ست،رجُمنُالعن
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ققوعُالم ضققاعيُوم كققُر وُزار ققا،ُويعققوُ سققماءُاألفعققاا،ُفهققيُننائيققة،ُومن ،ُرلهققاُكققانُيققدءُي 
ُمنهاُفيُالة،ةُشيءُكنارُ–دون ُاأللفاظُالتاليةُ لُرُ ك قي(ُكةمةُتُ  ُ  ُ ُ-عة ُسيياُالمناا ُألنا

ققوتُ  ققوُ ر،ُو لل(ُكةمققةُتُ اُ ض  ققه(ُو ي ققع،ُو ي ققا  ص(ُخ(ُكةمتققانُت  ققاالنُعنققدُاسققتعظامُالشققيء،ُو ع 
ُُُُ(38 كةمةُزارُلةهر.

منقاُُاأليواُالة،ويةُيسقيبةُفقيُميقدئها،ُنُا  وُاإلشاريُإل ُوالذ ُيعنيناُمنُ ذاُكةهُ
قققنويُ ُ،نقققمُتنمقققوُينضقققافةُ يقققواتُ وُحققرويُكققاُشقققيء، نُنظاًمقققاُضقققيعُمُ ض  هاُإلققق ُيعقققوُفتكقققو 

ُعةيقققهُتةققق ُالة،قققة، ُمقققنُ ينيقققةُُفالننقققائيُ(39 .فتيققي ُمقققناًل ُننائيقققةُ،ُ وُنالنيقققةُ،ُ وُ كنققرُتسققت ر 
 ُُُ.و يُقةيةةُ،(ينُوُ خ، قكُيُ ائُ نُ اُنُ   ُر ُذُُاُ ُعرييةُ ُدُكةماتُ واُ ت ُُوُالة،ةُالعريية،

 موقف القدماء من )التاء في ِبْنٍت و ُأْخٍت( :المطلب الثالث
ُوُ  ُ،ققققتُ( ُسققققمين تققققاء(ُاالح ي ققققةُال ققققدماءُفققققيُالة،ققققويينُبرمُموقققققيُل ققققدُاضققققُُُُُُُ ُ،(ي ُنققققت(

وا،تةفققتُلراؤ ققمُفققيُ ققذلُالمسققألة،ُو كنققرُمققنُذلقق ُنققرالُفققيُموقققيُسققييويهُ،ُحيققثُناققدُفققيُ
العةمقاءُُ ققوااممقاُكقانُسقيًياُفقيُتعقددُرلُولهقذاُوغيق،ُفيهقاُالكتامُقولينُمتضقادينُومتناقضقين

فيمققاُيققأتيُعققروُلمامققاُمققاُبرقققهُعةمققاءُالة،ققةُال ققدماءُمققنُُو،ُلراؤ ققمُفيهققاُوتياينققتُال ققدماء
عنققدلُُ(ي ُنققتُوُ  ُ،ققت ،ُفتققاءُ(60 يعققوُالمعايققرينالققذ ُييانققهُُمققذا مُ،ُو يققد ُيموقققيُسققييويه

ُمريُلةتأنيث،ُومريُ ،رىُليستُلةتأنيث 
ُ  ُ،ت(ُلةتأنيث (ُو تاءُ ي ُنتُ واًل 

ُُُُُُُُ، ققاُي ُنققتُفنناقق ُت ققواُي ن ققو  ٌّ ُقققااُذلقق ُفققيُغيققرُموضققعُمققنُكتايققه،ُمنهققا  ُو م  مققنُق يققاُ نا
وققااُُ(65  ذلُالتاءُالتيُ قيُلةتأنيقث،ُالُتنيقتُفقيُاإلضقافة،ُكمقاُالُتنيقتُفقيُالامقعُيالتقاء .

ُي نقاء ُمقاُ ُلةتأنيثُوي ن ين  ُ ن  ُل ح  ،ُون ُنتين،ُوك ُةتا،ُألناه نا ُوُي ُنت( فيُموضعُل،ر  ُوكذل ُتاءُ  ُ،ت(
ُُُ(62 الُزياديُفيه .

ُُُنانًيا ُتاءُ ي ُنت(ُوُ   ُ،ت(ُليستُلةتأنيث 
فيُيامُماُينيريُوماُالُينيري،ُفيُكتايقه،ُألناق   ُإنُس قمايتُراقاًلُُقااُذل ُمريُواحدي،

ُيققرفتهُألناقق ُينيققتُ ُ وُ  ُ،ققت( عةقق ُ ققذلُالتققاءُو لح تهققاُيينققاءُالنالنققة،ُكمققاُ لح ققوا ُُاالسققمي ي ُنققت(
ققاُ سققكنواُالحققريُالققذ ُقيةهققا، فننامققاُ ققذلُالتققاءُفيهققاُكتققاءُُسققنيتةُياألريعققة.ُولققوُكانققتُكالهققاءُل م 

ُفُر نامقاُيتع  قاُذكقرتُلق ،ُوا  ،ُولوُكانتُكأليُالتأنيثُلمُينيريُفيُالنكقري،ُوليسقتُكالهقاءُل م 
ُالهقاءُالتقيُفقيُداااقةُكهقذلُعةيهقا،ُوانيقريُفقيُالمعرفقة،ُولقوُ ُي ن قيُ ُاالسقم ذلُزيقاديُفقيُ نا



  6102جملة دياىل /                                                                                                                     ون بعالعدد الثاني والس     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

938 
 

ُ ُُ(63 التقققاءُانيقققريُفقققيُالمعرفقققة ، الُُاالسقققمذلققق ُُكقققاُ قققاءُكانقققتُفقققيُاسقققمُلةتأنيقققثُفقققننُاألنا
ُُُ(66 .ينيريُفيُالمعرفة،ُوينيريُفيُالنكري 

ققاُُر  ُسققييويهُفققيُموقفققهفناققدُُُُُُُُُُ ُلةتأنيققث،ُ ما ُو  ُ،ققت( ُ التققاء(ُفققيُي ُنققت( النققانيُاألواُ نا
نامققاُ ققيُل لحققا ،ُو ناهققاليسققتُفنناهققاُ يينققاءُالنالنققة،ُوعةقق ُُ،ُل ت ةحقق االسققمي نيققتُفققيُُلةتأنيققث،ُوا 

ُالتقققاءُفيهمقققاُ يقققداُمقققنُالمُالكةمقققةُ وُعوًضقققاُعنهقققا،ُو قققيُيمنزلقققةُتقققاءُ قققذاُالقققر  ُلسقققييويهُفقققننا
ُفريت(ُو س ُنيتة(،ُوتايعهُفيُذل ُ غةمُالة،ويين ُ.ُُ ع 

قو(ُعةق ُه(،ُإلق 281ُف دُذ مُالمير د تُُُُُُُُ ُالتقاءُيقداًلُمقنُالقواوُفأيقاُ   ُ،قت(ُ   ،   نا
ُُوايققنُان ققي.ُ(64 ،ه(377و ققذاُمققاُيققرالُ يققوُعةققيُالفارسققي تُ(61 (.وزنُ ف ع ققا ُ نا ايققنُان ققيُإال 

اُيتقأويالتُل،ويقة،ُ رادُ نُينيقتُفيهقاُمسييويه،ُوحاواُتسقوي،هُيلاُمنُقُوتناقضًُوقيُموقًفاُُم
) ُ التاءُالمفتوحة(ُفيُاألسماءُالتيُفيُمناُ ي ُنت( ُ الم(ُُ نا (،ُليستُإالا و ناهقاُ،ُاالسموُ   ُ،ت(

ُتققاءُالتأنيققث،ُ ققيُ التققاءُالمريوبققة(ُالمفتققو ُمققاُُم يد لققةُمققنُ الققواو(،ُو ناهققاُليسققتُلةتأنيققث  ألنا
ُي ُنتُُوقيةها (،ُفن ةو مقاُإلق ُ ف ُعقا(ُو ف ُعقا(،ُ،ُو نا قو ي(،ُووزنهمقاُ ف ع قا    ُ،تُ يقةهما ي ن و ي(ُو   ، 

ُةقققس(ُو  ُالتققاءُفيهمقققاُليسقققتُُو قققوُيقققرىُا(،ق ُفققو لح و مققاُيالتقققاءُالميد لققةُمقققنُالمهقققاُيققوزنُ ا   نا
ُاليقققي،ةُفيهمقققاُ عالمقققة(ُتأنينهمقققا،ُويعنقققيُياليقققي،ةُفيهمقققاُيناء مقققاعالمقققةُتأنيقققث عةققق ُُ،ُو نا
ُسقييويهُققدُتُ ُ(67 ، ف ُعا(ُو ف ُعقا( فقيُيعقوُ لفاظقه،ُُ ُ مُاس قوانت قدُ ققوااُسقييويه،ُققاا  ُعةق ُ نا

ناماُ ذل ُتاو زُمنهُفيُالةفظ،ُألناقهُ رسقةهُغ ُفقاًل،ُوققدُفيُالكتام،ُف ااُ ماُ عالمتاُتأنيث(،ُوا 
اُُفقققق،ُ قياققققدلُوعة ةققققهُفققققيُيققققامُمققققاُالُينيققققري،ُواأل،ققققذُي ولققققهُالم عة ققققاُ ولقققق ُمققققنُاأل،ققققذُي ولققققهُالُُ

ُُُ(68 . ا...سُ رُُالمُ 

قققاُمناقشقققةُايقققنُانقققي،ُ  ُاًلُئعةققق ُايقققنُان قققي،ُققققاوققققدُرد ُالقققدكتورُعيقققامُنقققورُالقققدينُُُُُُُُُ  م 
ُوادعاؤل ُالتاءُليستُلةتأنيقثُققواُ،ُ نا قواُسييويهُيأنُالتاءُلةتأنيثُقواُمرسا،ُيينماُقولهُ نا

ة ا،ُوتأواُالمرسا،ُفكالمُيعيدُعنُرو ُالة،ة،ُوعنُمقنهجُعمعة ا،ُو نهُيامُاأل،ذُيالر  ُالم
ُاأل،قذُيقر  ُسقييويهُالقذ ُذكقرلُفقيُغيقرُموضقعُ الدرسُالة،و ،ُونستبيعُالرد ُعةيقهُي ولنقاُإنا

ُ(69 هُ ول ُمنُقولهُالذ ُذكرلُمريُواحدي .فيُكتاي
مقققاني تُوذ قققمُُُُُُُُ وًضقققاُمقققنُإلققق ُ،ُُه(386الر  عةقققتُع  ُالتقققاءُفقققيُ ي ُنقققت(ُو   ُ،قققت(ُا   نا

يققققرالُاألعةققققمُُو ققققذاُمققققاُُ(10 ذيُ ققققذلُالتققققاء،ُوي ققققؤت ُيتققققاءُالامققققع.المحققققذوي،ُفعنققققدُالامققققعُتحقققق
كمققققاُعاقيققققتُسققققائرُُيققققاءُالنسققققيةتعاقيهققققاُُه(،ُفالتققققاءُفققققي  ُي ُنققققتُو  ُ،ققققتُال674الشققققنتمر  ت

نامقققاُحمةهقققمُعةققق ُاعقققاُ قققذينُاالسقققمينُيهقققذلُالمنزلقققةُاناهقققمُحقققذفواُالمهقققا،ُوغياقققرواُ التقققاءات،ُوا 
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النالنققققيُالسققققاكنُُياالسققققم وائةهققققا،ُفاعةققققواُتققققاءُالتأنيققققثُكققققالعووُمققققنُالمحققققذوي،ُفألح و مققققاُ
ُُُُُُ(15 األوسب .
ُفهقوُان قيُفقيُال يقاسُفقيُ قذلُالمسقألة،ُاينُ ُه(،676ُ و675ُُ تالاراانيُ ُواف ُوُُُُُُُُُ

قققداُفيهقققاُعقققنُ ي ن قققت(ُ ُ ي ُنقققت(ُع  ُالتقققاءُفيهقققاُُ(ف ع قققا يقققرىُ نا ُ نا ُي ظقققنا يفقققت ُاألواُوالنقققاني،ُلقققئالا
ُ يققققاُ ي ُنققققت(ُ ي ن ققققوي( ققققفُ ُلةتأنيققققث،ُإُذُإنا ققققذفتُالققققواوُمنهققققاُفيققققارتح  ذيُمنهققققاُالهققققاءُ ي ن ه (ُوح 

ق   ُ،ت(ُوكذا،ُوُعنُالواوُالمحذوفةُتاءوُ وعُ  و ل(ُح  ذفتُمنهقاُالقواوُوالهقاء،ُوع قو وُ يةها   ، 
وايقققنُُ(13 ه(،618ايقققنُسقققيدل تو قققذاُمقققذ مُُ(12 .عقققنُالقققواوُالمحذوفقققةُتقققاءُفيقققارت   ُ،ت(

ُُُ(14 .ه(5204 توالييانُ(11 ،ه(484 توالر ضيُ ُ(16 ه(،463ُيعيش ت
ُالتقاءُفقيُماقمُ مقنُالة،قويينُُعُ ُمقفهؤالءُاُ  تُلةتأنيقث،ُو ناهقاُ الم(ُو   ُ،قت(ُليسق(ُتُنقي ُ نُيقرىُ نا

ُ (17 مة،ُو ياُ ي ُنت(ُو   ُ،ت(ُنالني،ُوحاتهمالكة
ُُقياُالتاء،ُوتاءُالتأنيثُالُيكونُماُسكونُما -5  مفتوًحا.قيةهاُإالا
ُتاءُالتأنيثُإذاُاتيةتُ -2 ن قواُُييداُمنهاُفيُالوقيُ اء،ُنحو ُشاريُوتمقري،ُياالسمإنا

 و ذلُالتاءُفيُالوياُوالوقي.شارلُوتمرل،ُُفيهماُعندُالوقي 
إذاُسقققميتُيهقققاُراقققاًل،ُكمقققاُلقققمُينيقققري ُُلقققوُكانقققتُلةتأنيقققثُانيقققرفتُ ي ُنقققتُو  ُ،قققت( -3

ُبةحة،ُوحمزي.ُ
ُالفُُُُُُُُُ ُيه ُقاا ُف د ُالناني ُالر   ُُو،ه(207 تر اء ماا ُينُتايعه ُيكر  يو

ُالتاءُفيُ   ُ،ت(ُو ي نُُُه(،328األنيار  ت عة ُوزنُُلةتأنيث،ُو يُعندُالفر اءت(ُو وُ نا
ُ ُليستُعوًضا ُفيهما ُفالتاء ،) ُوقدُُ ف ُعت  ُالواو، ُالذ ُ و ُمنه ُيداًل عنُحريُمحذويُ و

ُعة ُالالمُالمحذوفةُو يُالواو،لتُ (ضم ةُفيُ   ُ،تح ر كتُفاءُالكةمةُيال ُوح ر كتُفاءُدا 
ُ يةهاُ ي ن ياة(.يُلتداُعة ُالالمُالمحذوفةُو ُالكةمةُيالكسريُفيُ ي ُنت(، ُُ(18 الياء ُألنا

مةح ة،ُواألليُفيهاُ الم(ُُهاه(،ُإل ُ نُا221 يوُعمرُالارمي تُوفيُتاءُ ك ُةتا(ُذ مُُُُُُ
ُ(19 الكةمة،ُوت دير ا،ُعندل،ُفيُالميزانُاليرفي،ُ ف ُعتا(،ُفالتاءُفيهاُعةمُتأنينها.

(،ُلوُكانُاألمرُكماُوقدُرداُعةيهُم،الفولُ ناهُُُُُُُ قاا،ُل الوا،ُفيُالنسيةُإل ُ ك ُةتا(ُ ك ُةت و  ٌّ
ُذل ُعة ُ ناهمُ ُ  (،ُو س بواُالتاءُداا (،ُالتيُإذاُ ُ ُوُرُ اُُفةماُقالواُ ك ة و  ٌّ اُمارىُالتاءُفيُ   ُ،ت(

ُقنُ  ُإليها ُلكنُاسُيت ،) و     ،   ُ ُي ر  ُ ُةت ُوقاا321 تاين ُاالعتراو، ُرفوُ ذا (ُ ه(  ك ُةو   
ُيهُعة ُالارمي.قياسُمنُ ُ(40 النحويينُإذاُسميتُيهُرااًل،ُوليسُذل ُمسموًعاُفي حتج 
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ُويذل ُيتض ُلناعنُالعرم،ُُلمُي سمعسُالنحويين(ُيماُ ناُين وُ قياُاينُي ر  فنادُُُُُُُ
ُالحكميُفيُاألدل ةُالمن ولةُلكالُالاانيين،ُومالحظةُ ُالنيوص،ُييانُالتضاد  منُن اُ ذل

وعُمنُكالمُالعرمُفيُمسائاُكنيري،ُمُلةمسمولعُالنحايُال دماءُيال ياس،ُوايتعاد مُ وُتاا ةه
ُومنها تاء(ُي ُنتُو  ُ،ت.ُ

ُُُُُُُ ققققاُفيمققققاُوردُفققققيُ ققققذلُالدراسققققةُييققققامُيققققالُال ققققار ولعققققا  ُمققققاُن  ققققاُمققققنُالمتأم  حيري ُألنا
_ُسققواءُ كانققتُ التققاء(ُفققيُي ُنققتُو  ُ،ققتُنيققوص،ُومققاُذ كققرُمققنُتفسققيرات،ُومققاُرو ُمققنُرؤىُ

ُ يةهماُننائي،ُ مُ  ناهاُل لحا ُيينقاءُالنالنقة،ُو ناهقاُيقداُمقنُ ناهاُليستُلةتأنيثُُولةتأنيث،ُو نا
ُ الم(ُالكةمة،ُُو برامُوالتناقوُوالتضقادُفقيُمواققيُاُي ُنتُو  ُ،تُنالنيُ_ُتنيتُاالض ي نا

ُبائفقةُمقنهمُُوُالة،ويينُال دماءُفيُ ذلُالمسألة، ،ُفيقهُالواُإلق ُال يقاس،ُويقال،وامقر ينقاُكيقيُ نا
ُُع.اسممنُ،الاُترايحهُعة ُال

ُااتهُُُُُُ ُ نا يُمواقيُالة،قويينُبرامُوالتناقوُف ذاُاالضُمُ سُ حُُادُيعوُالمستشرقين،ُيُ إالا
ُ التقاء(ُُ،بأال دماء،ُويعزولُإل ُ ُمنُذ مُمقنهمُإلق ُ نا ُو  ُ،قت( ُليسقتُلةتأنيقث،ُُوفقيُي ُنقت(  نا

ُُُي ن و(ُو   ، و(.    ُُنالني،ُ يةهماُ(ي ُنتُو  ُ،ت 
ُ،بقققأُ،ُومقققنهمُالقققدكتورُرمضقققانُعيقققدُالتقققوامالمحقققدنونُو ي قققدلُفقققيُت،بئقققتهمُُُُُُُ ،ُويقققرىُ نا

 ققققذلُالفكققققريُفققققيُقولققققه  ُُووذلقققق ُُ،نققققاتجُمققققنُاهةهققققمُيالة،ققققاتُالازريققققةُاأل،ققققرىالنحقققايُال ققققدماءُ
 ُوذكققققققققرُاشتراسققققققققرال،ابئققققققققةُ ققققققققيُإحققققققققدىُنتققققققققائجُالاهققققققققاُ يالة،ققققققققاتُالسققققققققامية( ُي ققققققققواُيرا

ُه(138 تالزم،شققققر  ُ نا ُ  ُيققققدلتُمققققنُالققققواو،ُوذلقققق ُ ناققققهُظققققنا ُوالي ُنققققت  ُالتققققاءُفققققيُاأل ُ،ققققت  ،ُ نا
ُالتقققاء قققوُوي ن قققو،ُو نا ُُمادتهقققا ُ  ،  ُاأل خ   يقققةيةُ الم(ُالفعقققاُقامقققتُم قققامُالقققواو.ُونحقققنُنعقققريُ نا

ُمققنُاألسققماءُال ديمققةُاققد ا،ُالتققيُمادتهققاُمركيققةُمققنُحققرفينُف ققب،ُالُمققنُنالنققةُ حققري،ُ واالُيققن 
نُلققمُتسققي هاُفتحققةُ ققيُتققاءُالتأنيققث،ُفهققيُفققي ُالتققاءُوا  غيققرُالة،ققةُالعرييققة،ُو،يوًيققاُفققيُُو نا

ُُُ(45 الُفتحةُقيةها .األكاديةُوالعيرية،ُكنيًراُماُ
سواءُ كانتُمريوبقةُومقاُقيةهقاُمفتوًحقا،ُُ- التاء(ُ نُاوقدُسي تُاالشاريُفيُالمبةيينُالساي ينُ

 يُعالمةُتأنيثُفيُالة،ةُالعريية،ُوفقيُالة،قاتُالازريقة،ُونيقتُُ- مُمفتوحةُوماُقيةهاُساكن
ُُُلح تهاُ ذلُالتاءُومنهاُ ي ُنت(ُو   ُ،ت(.ُفيُالعرييةننائيةُاألياُلناُواودُ سماءُ

ُُ ققذلُ راءُعققددُمققنُالنحققويينُال ققدماءُالمشققهورين،ُتنيققتُوُُُُُُ يمققاُالُيتققر ُماققااًلُلةشقق ،ُ نا
 الققواو(ُ وُ اليققاء(،ُ  ُلققيسُميققداًلُلةتأنيققث،ُولققيسُحرفًققاُميققداًلُمققنُُ(  ُ،ققتُ( وُ(ي ُنققتُ( فققيُُالتققاء
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ُاقققققذرُ ي ُنقققققت(ُ(ُالكةمقققققة،ُُو الممقققققنُ ااتهقققققاداتُ مُفقققققيُذلققققق ُدياققققق ُ و   ُ،قققققت(ُ يقققققةهُننقققققائي،ُُو نا
ُفيُ ذاُالمااا.والمحدنينُالمستشرقينُالمعايرينُمنُ

 رىُمققنُالققالزمُيعققدُ نُاستفضققناُالحققديثُعققنُمامققاُمققاُيتعةقق ُيموضققوعُ ققذاُاليحققث،ُُُُُُُ
ُالتنييهُعة ُُامةةُمنُاألمور،ُوذل ُفيُاآلتي 

ُموققيُالكقوفيينُُ واًل  ُيقراحةُعةق ُال قواُياأليقواُالننائيقةُكنظريقة،ُييانُاليحقثُ نا نقص 
ُت(.ُعُُوظهرتُفيُمسألةُتاء ي ُنتُو  ُ،ت(ُكتبيي ،ُفهيُعندُالفر اءُعة ُوزنُ فُ 

ناققدُلهققذاُالتحةيققاُالققدا،ةيُلةكةمققةُالعرييققةُمققنُقيققاُالفققر اءُوالارمققي،ُمققاُي ايةققهُعنققدُنانًيققا ُ
فقيُيقاييُرُفقيُمقاُقع قدلُالة،ويقونُالياحنينُالمعايرين،ُإُذُيرىُيعضهمُواومُاعاديُالن ظق

وماُسة مواُيهُمنُ وزان ُفوازنُ قب (ُيالتشقديدُرسةولُمنُنظريات،ُاالعالاُواالدغام،ُوماُ 
،ُكمققاُذكققرواُعةقق ُ ناهققاُ الم(ُالكةمققة،ُإذاُقةنققا ُ قب ققع(ُ فققع ( ُألناهققاُعققينُالكةمققةُالُ فعققا(
ُُُُُُُ(42 يالتشديدُعة ُوزانُ فع ا(ُيالتشديد.

ه(ُدراسقةُل،ويقة439ُاز ترسالتهُ توايهُالةمقعُاليقنُال،ي قا ُذ مُيعوُالياحنينُفيُنالنًُ
ءُر  ُمقنُذ قمُمقنُالعةمقامسقألةُ التقاء(ُفقيُي ُنقتُو  ،قتُإلق ُتقراي ُُونحوية(،ُفيُتناوله

ُمقققاُُص ُة قققو،ُ ُ،اآل،ققرُ ر الققون قققوُُال ققدماءُإلقق ُ ناهقققاُليسققتُلةتأنيققث، إلقق ُال ققوا  ُ رىُ نا
ُمققاُذ ققمُذ ققمُإليققهُايققنُال،يققازُمتايًعققاُفيققهُسققييويهُو غةققمُالة،ققويينُ ققوُاليققحي  ،ُإُذُإنا

ُُُُ(43 إليهُالفر اءُو يوُيكرُينُاألنيار ُمن وو... .
ُ(46 .(يمةعضقققال،قققال ُعيقققدُ ،قققرىُ اليحقققثُاليقققرفيُعنقققدُالشقققيخُُوناقققدُفقققيُرسقققالةُُُُُُُ

،ُُالنتياقةُنفسققهاُفقق ُو  ُ،ققت( ُعنققدوالمتايعققةُلقق راءُوالمواقققيُُفاالست يققاءيُح ي ققةُ تققاء(ُي ُنققت(
ممقاُ د ىُإلق ُالنتياقةُال،بقأ،ُوعةيقهُاليقدُل قدماء،ُفيُرسالتيهماُلمُيتعدُالة،ويينُاُالياحنين

والمحقدنين،ُوموازنتهقاُ وُريبهقاُُمقنُالمستشقرقينواهقود مُمنُمعرفةُموقيُُالمعايرينُ
ُُُُُُُُُُُُُ.اليحيحةُوالدقي ةُالنتائجُوياُإل تاليال ديم،ُألااُالتواياُوتكاماُاليحث،ُُو

 الخاتمة
ُ  ياألمورُالمهمةُُ،ةصُاليحثُإل ُامةةُمن

ُالة،ققققةُُيؤك ققققدُ- ققققاليحققققثُ نا ةُألحققققوااُاإلنسققققانُالم،تةفققققة،ُتايعققققةُالسققققنةُالبييعيققققة،ُفهققققيُ،ايا
ؤنرات،ُو قققيُفقققيُيعقققوُ ازائهققققا ُب قققه،ُولةتبقققوراتُاالاتماعيقققةُوغير قققاُمقققنُالم قققوألعضقققاءُنُ 

ُدُلها.يُُةُالُضايبُلهاُوالُقُ ماعيُ حكمة،ُوفيُاليعوُاآل،ر ُسُ تظمة،ُمُ نُُة،ُمُ قياسيُ 
ُ التاء(ُعالمةُتأنيث،ُو وُقديمُاد ا،ُومواُويؤكدُاليحثُُوُ-ُ ُالة،اتُالإنا ُُ.ازريةدُفيُكا 
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ُعقققنُ النالنقققي(،ُولقققيسُمنقققه،ُو ناقققهُنشقققأُفقققيُُي قققيانُ ُ- ُالينقققاءُ الننقققائي(ُنشقققأُمسقققت ال  اليحقققثُ نا
ُالمرحةةُاليدائيةُلنشوءُالة،ة.ُ

Abstract 
ta  t ,(bint,ukht) 

Between the Modern and Old linguistic lesson 
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       Feminization is one of The important subjects which deals with 

the distinction between feminine and masculine nouns in Arabic  . The 

research deals with the feminizing marker (Al – ta / t ) as in (bint / 

daughter) and (ukht / sister ) and the fuzzy attitude of the old Arab 

linguists towards it and the attitude of Arab researchers and the 

orientalists towards it . 
The research shows that the long (open)ta is an old feminizing marker 

and it exists in all semitic languages. 
This (ta) in (bint) and (ukht) is for feminizing and it is not the (lam) of 

the word. 

The research also shows the relationship between languages.   
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 المصادر والمراجع
 
 .القرآن الكريم 
 ُينيةُاألسماءُواألفعااُوالميادر،ُألييُال اسمُعةيُينُاعفرُينُال باعُالي ةي 

ُالميرية،151ُالة،و  ت ُالكتم ُدار ُعيدالكريم، ُمحمد ُ حمد ُد. ُتح ي   ه(،
 م.5999ال ا ري،ُ

 ُدار2ُاإلحكامُفيُ يواُاألحكام،ُالينُحزم،ُح  هُورااعهُلانةُمنُالعةماء،ُب،
 م.5987ُُلينان،ُُ-الايا،ُييروت

 ُاألشيالُوالنظائرُفيُالنحو،ُلاالاُالدينُالسيوبيُ،تح ي ُ الدكتورُعيدُالعااُسالم
 0ُم(5981-ه5604مكرم،ُمؤسسةُالرسالة،ُييروت، 

 ُ ُأليي ُالعرم، ُلسان ُمن ُالضرم ُارتشاي ُاألندلسي ت ُيتح ي  761ُحيان ه(،
الدكتورُرامُعنمانُمحمدُومرااعةُالدكتورُرمضانُعيدُالتوام،ُمكتيةُال،اناي،ُ

 م.5998ُ-ه5ُ،5658ال ا ري،ُب
 2ُإعرامُال رلن،ُالنحاس  يوُاعفرُ حمدُينُاسماعيا(،ُتح ي  ُد.ُز يرُغاز ،ُب،

 م.5988مبيعةُالنهضة،ُييروت،ُ
 ُال ا ري،5ُننائيةُوالنالنية،ُدكتورُتوفي ُمحمدُشا ين،ُب يواُالة،ةُالعرييةُيينُال،

 م.5980-ه5600
 ُُالبيعة ُالةيناني، ُالكتام ُ دار ُييروت ُبحان، ُريمون ُ،الدكتور ُالعريية األلسنية

 0ُم5972األول ،
 ُالية،ةُفيُالفر ُيينُالمذكرُوالمؤنث،ُألييُاليركاتُينُاألنيار ،ُتح ي  ُالدكتور

 .5970ُُدارُالكتم،ُُرمضانُعيدُالتوام،ُمبيعة
 ُُمكتية ُالفا،ر ، ُسةيم ُيال  ُالدكتور ُوالمشت ات، ُوالميادر ُاألفعاا تيريي

 0ُُم5994ومبيعةُاالشعاع،ال ا ري،
 ُُعام ُالميرية ُالاامعة ُفي ُ ل ا ا ُمحاضرات ُالعريية، ُلة،ة ُالنحو  التبور

م،المستشر ُاأللمانيُيرااشتراسر،ُ ،راهُوعة ُعةيهُالدكتورُرمضانُعيد5929ُ
 0ُ(20030ُهُ/5623لتوام،ُالناشر ُمكتيةُال،انايُيال ا ري،ُالبيعةُالرايعة، ا
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 ُُاامعة ُالكتم، ُدار ُمراان، ُيحر ُكاظم ُد. ُتح ي   ُالفارسي، ُعةي ُ يو التكمةة،
 م.5985ه/5605المويا،ُ

 ُقياوي ُف،رالدين ُالدكتور ُتح ي   ُالفرا يد ، ُ حمد ُين ُال،ةيا ُالنحو، ُفي ،ُالاما
 0ُُم(5981ُ-ه5601ييروت ُمؤسسةُالرسالة،ُالبيعةُاألول ، 

 ُاميةةُ ريامُالمرايدُفيُشر ُع يةةُ ترامُال يائد،ُلير انُالدينُإيرا يمُينُعمر
ُال،وناني732ُالاُعير   ت ُدار ُالزويعي، ُمضحي ُ،ضير ُمحمد ُتح ي   ه(،

 م.2050ه/5635،ُدمش ،5ُلةدراساتُال رلنية،ُب
 ر ُاألشمونيُعة ُ لفيةُاينُمال ،ُاليي ان  حمدُينُمحمدُحاشيةُاليي انُعة ُش

 ينُعةي(،ُدارُاحياءُالكتمُالعريية،ُعيس ُالياييُالحةيي.
 ُُالبيعة ُالناار، ُعةي ُمحمد ُتح ي   ُان ي، ُين ُعنمان ُالفت  ُ،أليي ال،يائص

 0ُم5990الرايعة،ُدارُالشؤونُالن افيةُالعامة،ي،داد،
 ُميبف ُالس اُومحمدُالزفزايُوايرا يمُسرُيناعةُاإلعرامُ،الينُان ي،ُتح ي  

 0ُم5916ميبف ُومحمدُ مين،ُالبيعةُاألول ،ُميبف ُالياييُالحةيي،مير،
 ه(،تح ي ُ محمود484ُشر ُالشافيةُ،لةشيخُرضيُالدينُينُالحسنُاالستراياذ  ت

ُالكتمُالعةميةُ ُ،دار ُالحميد ُمحيُالدينُعيد ُالزفزايُومحمد ُالحسنُومحمد نور
 0ُم(5971ُ-ه5391،ييروت، 

 ُيعيش ت ُاين ُالمفيا، ُالمتنيي،463ُشر  ُمكتية ُييروت، ُالكتم ه(،عالم
 0ُال ا ري دونُتاريخ(

 ُالعرييةُالفيح  ُنحوُيناءُل،و ُاديد،ُ نر ُفةيش،ُتعريمُوتح ي  ُالدكتورُعيد
 0ُم5983الييورُشا ين،ُييروت،ُدارُالمشر ُ،البيعةُالنانية،

 ت،ُ ُالفرا يد  ُاحمد ُين ُلة،ةيا ُوالدكتورُالعين، ُالم،زومي ُمهد  ُالدكتور ح ي  
 0م5981ُ–م5980ُايرا يمُالسامرائيُ،دارُالرشيد،ي،داد،

 ُيروكةمان ُ،كارا ُالسامية ُالة،ات ُعيدُُ ترامةُ،م(5941ت ُف ه ُرمضان الدكتور
 0ُم(5973ُ-ه5397التوام،ُالرياو ُمبيوعاتُاامعةُالرياو، 

 الدكتور،ُ ُالم ارنُمسائاُوردود ُل،اتُالعارية ُاسماعياُ،اريد، ُف ه ُ-ه5625،الد
 0ُم(2000
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 ُال،انايُُ ق(580 تسييويه،ُ،كتامال ُمكتية ُ ارون، ُمحمد ُالسالم ُعيد تح ي  
 0ُم(2006ُ-ه5621يال ا ري،ُالبيعةُالرايعة، 

 ُ0ُييروتُ دارُيادر دونُتاريخ( ق(،755ُ تلسانُالعرمُ،الينُمنظور 
  ُ ُمحمد ُالسالم ُعيد ُتح ي   ُالعةماء،لةزاااي، ُحكومةُماالس ُمبيعة ارون،

 م.5942الكويت،ُ
 ه(،تح ي ُ الدكتورُحسن674ُالم،ترعُفيُإذاعةُسرائرُالنحو،ُلألعةمُالشنتمر  ت

ُاألول ،  ُالبيعة ُالرياو، ُاشييةيا، ُكنوز ُ،دار ُ نداو  ُمحمود ُ-ه5627ين
 0ُم(2004

 ُ ُالنحو ُاسماعيا ُين ُعةي ُالحسين ُسيدل  يو ُالين الم،يص،
ُلان618االندلسي ت ُالاديدي،ُه(،تح ي   ُاآلفا  ُدار ُفي ُالعريي ُالتراث ُاحياء ة

 0ُييروت دونُتاريخ(
 نُالانايي،ُالمذكرُوالمؤنث،ُالييُيكرُينُاالنيار ُ،تح ي ُ الدكتورُبار ُعيدُعُو

 50ُمبيعةُالعاني،ي،داد،
 ُ،ُال،ال ُعضيمة المسائاُالييريات،ُألييُعةيُالفارسي،ُتح ي  ُد.ُمحمودُعيد

 م.5981نُاالسالمية،ُالمؤسسةُالسعوديةُيمير،ُ،ُالماةسُاألعة ُلةشوؤُو5ب
 ُالميبة ُاليرفيُمميزاتُالتذكيرُوالتأنيث،ُالدكتورُعيامُنورُالدينُ،دارُالكتام

 0ُم(5988ُ-ه5609العالمي،ُييروتُ،البيعةُاألول ، 
 ُم.5910معامياتُعرييةُسامية ُلألم ُ .ُسُمرمرايُالدومنكيُ،ُبُلينان،ُسنة 
 ُُمحمد ُالسالم ُعيد ُ الدكتور ُتح ي  ُفارس، ُالين ُالة،ة، م اييس

 ه5375ُ ارون،ال ا ري،
 ُُين ُالرحمن ُعيد ُين ُال ا ر ُعيد ُيكر ُالارااني  يو ُالتكمةة  ُشر  ُفي الم تيد

محمد(،ُو وُمواودُفيُمكتيةُاالسكورياا،ُوميورلُمواودُفيُمكتيةُمامعُالة،ةُ
 ل،ة.45/5ُالعراقيُيرقمُ

 وُالحسنُعةيُينُعيس ُالرماني،ُتح ي  ُايرا يمُالسامرائي،ُدارُمنازاُالحروي،ُ ي
 م.5986الفكر،ُعمان،ُ
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 ُالمنيي شر ُتيرييُالمازني( ُ يوُالفت ُعنمانُينُان يُالنحو ،ُتح ي  ُإيرا يم
ُب ُ مين، ُوعيدا( ُيمير،5ُميبف  ُالحةيي ُاليايي ُميبف  ُومبيعة ُمكتية ،

 م.5916ه/5373
  الجامعية األطاريحالرسائل و 

 ُُوادان ُمااستير، ُرسالة ُعضيمة، ُال،ال  ُعيد ُمحمد ُالشيخ ُعند ُاليرفي اليحث
ُم.2006ه/5626ير انُعيدُالكريم،ُكةيةُالتريية/الاامعةُالمستنيرية،ُ

 ه(ُدراسةُل،ويةُونحوية،ُرسالةُمااستير،ُرعدُعيد439ُتوايهُالةمعُالينُال،ي از ت
ُم.2008ه/5629الكريمُحسن،ُكةيةُالتريية/اامعةُديال ،ُ

 البحوث والدوريات  
 ُال،رنابي ت ُحيان ُايا761ُ يو ُماةة ُناعيم، ُمةيكة ُد. ُالسامية، ُوالة،ات ه(

م،ُمراكش/ُالممةكة2053ُ وا،ُكانونُُ–العددُاألواُُ–الدراساتُاألدييةُوالفكريةُ
ُُالم،ريية.
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