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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 تفاضل الفصائل اللغوية في الحدث الكالمي

 "مضامين لسانية في الذكورة واالنوثة"

differentiation the linguistic categories of the speak 

linguistic contents of male and female 

 

 أ.م.د. معمر منير العاني

 كلية اآلداب-الجامعة العراقية

Assistant Professor Dr. Muammar Munir al-Ani 
Email: moamar_moner@yahoo.com 

 
 الملخص 

ً معبراً عنه باللغة المتداولة، وقد أقمنا تعد   -في هذا المرتجى–الفصائل اللغوية انعكاسا اجتماعيا

على مدارستها على صعيد فصيلة الجنس: تذكيراً وتأنيثاً، واجتهدنا لتبيان الفصيلة بنافدة معرفية 

بينهما في الحدث على موجهات النظام اللغوي للثنائية ، والمؤثرات اللفظية والمعنوية في التفريق 

ً بمعاينة مرتكزين أحدهما : آفاق في المناهج اللسانية بمضامين  الكالمي، وآثرت رصدها لسانيا

 محددة، واآلخر في االتجاهات اللسانية المعاصرة.

أما المناهج فاتخذت شكل المضامين التي تصدرها المضمون النفسي بالكشف عن عالقات 

ارف عليها في األدبيات النفسية والمتعلقة بعلم اللغة ، وجاء بعدها التذكير والتأنيث بالملكات المتع

المضمون االجتماعي ؛ ألتبصر فيه بلغة البيان األعلى في استقراء وتحليل آية من التنزيل 

العزيز تجلى فيه منظور الفصيلة، ثم أقمت على مدارسة المضمون الجغرافي ؛ ألكشف فيه 

القديمة في مفاضلة الجنس في التداول اللغوي والمؤثرات التي بعضاً من منطق البيئات العربية 

 تحدد نوع الجنس وداللته.

وعلى صعيد االتجاهات توافر لي التصنيف المعرفي القائم على تتبع البواعث الوظيفية للواحق 

المورفيمة ممثلة في الحقة التاء، بجهد ال ينأى عن استتباع الرجع التأريخي المتحصل من 

اللغوية، وحزت فيه مقاربة لسانية بدت متزنة مع تصنيف )سيمون دك( للغة، ولم أغفل الخزانة 

عما أنبأت به النظرية التداولية في بعدها اإلشاري وصورتها النصية وكفاءتها التواصلية، 

وانتهيت إلى االتجاه السيميائي ، فكان النص الصوفي ممثالً بابن عربي شاهداً على مراعاة 

 كماله مع التذكير بمحاكاة الجانب المعنوي والحسي في تأويل الخطاب.التأنيث واست

  لغة، جنس، لسانية، التذكير، التأنيث، التواصلالكلمات المفتاحية : 

Abstract 

 I study in this research the recall and femininity in the language in 

the modern linguistic lesson, and I examine the linguistic and 

contemporary approaches 

    The curriculum examined several topics, the first psychological 

subject, and in this study the relationship of recall and feminization of the 

linguistic and non-linguistic properties mentioned by psychologists. 
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And the second is the social subject, which examined the verse from the 

Holy Quran, and saw the language of the highest statement of the story of 

the Prophet Zakaria, and the prayer to God Almighty boy, and the effects 

that surrounded his speech. 

   The third is the geographical topic in which the ancient Arabic 

languages were studied in the use of tribes by male and female. 

The other topic was to study the functional direction of language 

morphology, and an approach with Simon Dick's classification of the 

linguistic system, and then studied the theory of deliberation in reference, 

text and communication efficiency. 

   The conclusion was in the semantic direction and study of the Sufi text 

and the selection of an Arabic son for the difference between the moral 

and the underlying in the discourse. 

 تقديم
إن أخلق ما يُبدأ به الكالم الحمد هلل على ِمننه، والنشر الجميل آلالئه، وأخلص الصالة وأدومها 

 على الناصح ألمته، والناهض بما نُدب له محمد، وعلى آله وصحابته.

 …أما بعد

استقر عند الدارسين من وسم لفظي فإن من صنوف العوارف المتصلة بالفحص اللغوي ما 

 -على أي حال–عماده: الفصائل النحوية، أو التقسيمات النحوية، أو األقسام الجراماتيكية، وهي 

تفضي إلى معان نحوية في لغة ما، وأدناها: الجنس، والنوع، والعدد، والشخص، وزمن الفعل 

 وهئيته.

لمستحق التفريق بين فصيلة الجنس:  -فيما نرجو–ويمثل هذا المسعى محاولة لصياغة منظمة 

 المذكر والمؤنث في العملية التواصلية، متخذاً ُعدة اللواحق المورفيمية في النظام اللغوي.

وليس بضائر أن نحتفي بتحقيق موائمة للمفاهيم اللسانية بين تأصيل القدماء بما استقر في 

 مة البحث اللغوي.مدوناتهم وبين المرجو من استئناف المحدثين ممن تسنم أسن

ويتبدى للخاطر األول أن شاكلة تصنيف األلفاظ بحسب جنسها تتنوع باختالف اللغات شكالً 

ووظيفة، ويستمر الحال بأعيننا إلى أنها تجري على قياس مطرد، فقد نلحظ انزياحاً عن منطق 

 في هذا السبيل.الواقع في إطالق التذكير والتأنيث؛ مما أثار في النفس استحساناً لتحري قضايا 

وبقطع النظر عن تفضيالت أخر، فإننا نؤمن بأن هذه اآلفاق تستأهل التحليل والنقاش والسيما  

إذا بدأت مما انتهى إليه السالفون، فإذا بالتبيان المؤلف لتجليات األنساق األسلوبية المتصلة 

بما صدر عنها من بمرجعية اإلنجاز قد نتج عن إدراك الغاية من الحقة التاء المورفيمية، 

 موجهات سيمائية وبواعث وظيفية.

ومما استرفده البحث في ظالل المناهج اللسانية واتجاهاتها الحديثة: مستحق المبالغة، ومسلك 

الحمل على الضد، ومقام االستعمال، وتداولية القصد، وثنائية المدح والذم، باستجماع أقصاب 

ية، والمنطقية، والمعرفية، واإلدراكية، لتصنيف )سيمون دك( تمثلت في الملكة اللغو

واالجتماعية، وتداولية اإلشارة والنص والكفاءة التواصلية، و لطائف بيانية من التنزيل العزيز ، 

 وخواطر تأويلية من النص الصوفي ، ومحاكاة بيئية لمنطق العرب اللساني.

ي للمنظومة اللغوية في أمر مع عدم اإلغفال عن استفتاح قوابل الحديث بإجمال للتنظير المعرف

 الفصائل، وانتهاء المسعى بمغتنم ثوى في آخر الفكرة.
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 حسبنا أن تكون هذه المدونة لدى الحقيقة ذخرها، وفي البيان ركنها، وعلى هللا أجرها.… وبعد

 

 المسعى األول : نافذة معرفية في مفاهيم المفاضلة 

ترجمة مسعى بلومفيلد وجدناها أقرب زلفةً إلى إْن نحن أدمنا النظر في درس الفصائل، والزمنا 

 تقسيمها بحسب ظهورها وأشكالها، فانشعبت على قسمين :

 وإلخ.… (، مثل: طالب، وطالبة، ورجل، ورجالOvertcategorioالفضائل الظاهرة )

 ( مثل:Covertcategoriesالفصائل الخفية )

 الجنس المشترك، نحو: نملة، وجريح للمذكر وللمؤنث.

 ل المشترك بين المتعدي والالزم، مثل: نقص.الفع

االسم المتمكن من الصرف، مثل: تميم، إذأ أريد بها اسم القرية أو األجداد، وعلم ممنوع من 

 الصرف إذا أريد بها اسم القبيلة.

 بين اسم الفاعل واسم المفعول، مثل: مختار.

 بين المفرد والجمع، مثل: فُْلك.

مدَّ  الفصائل الخفية برافد إيحاء الصيغة المشتركة في إسناد الفعل بين الغيبة أو وليس بضائر أن تُ

يا -الحضور، مثل "تكبران، إذ أنها تدخل في قولك: هند وزينب تكبران سريعاً، وقولك: أنتما 

تكبران سريعاً، فصيغة )تكبران(  -يا هند وزينب–تكبران سريعاً، وقولك: أنتما  -محمد وموسى

 المضارع بين الغائب والمخاطب . تشترك في الفعل

ويتوارى وراء تكلم التقسيمات تفصيالت عدة تترامى فيها أطراف الحديث ال ُمقام لها في بساط 

بحثنا، لذا سنضرب عنها الذكر صفحاً، مؤثرين شطر الجنس منها، محتفين بسبر أغوار وضع 

بواكير الحياة األولى ندية باإلنباء  االسم من حيث التذكير أو التأنيث، أو الجمع بينها، مؤمنين بأن

عن وقع الجنس في التجارب اليومية لإلنسان، بالحرص على التفريق بين الذكورة واألنوثة لكل 

 ذي كبد.

، يتجلى في كل لغات -آنف الذكر–مضرب اكتمال التفريق  -وفي اللغة انعكاس مجتمعي شامل

لى تنويع كثير من المسميات تحت نوع المذكر العالم، على الرغم من االختالف بينها في النظرة إ

 والمؤنث، أو الخروج عنها، ويظهر ذلك في اللغات السامية، وغيرها من اللغات" .

يجنح الفائت إلى استظهار الوقائع الكالمية المصورة لرجع تأريخي من غير قتور، ثم يسجل 

إن الخيال الحي للساميين )رايت( حضوره في صنيع الساميين، وال ينسلخ عن عاداتهم بقوله: 

ً أن ال حياة فيها، مفعمة بالحياة  كان يرى أن األشياء جميعها، حتى تلك التي يبدو واضحا

 والشخصية، وعليه فهناك جنسان فقط، إذ إن في الطبيعة جنسين أيضا .

 

(Wright says that the imagination for the semities is seen about all 
things even those that seem clear, that no life in vibrant and 
personal so, there are only two sexes even in the nature). 
 
ثم نمضي لطيتنا متخذين خطوات أخرى في منطق الساميين من فصيلة الجنس، فيذكر لويس، 

امية"  هـ.جراي أنه يوجد نوعان فقط من الجنس على امتداد الحقبة الزمنية للغات الس (Louis. 
H. Gray mentioned that there are two types of sexalang period of 
time for semitic longuages) 
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ً الحجة، ومبرزاً الرأي بنوعي التذكير والتأنيث، وحين استقام اختزال مفاصل الزمن،  قاطعا

م يحدث ما يقابلها في واعتصار محامل التأريخ َحبانا بطور ثالث للجنس في اللغات السامية ل

اللغات الهندوأوربية، هذه المرحلة هي أن مجموعتي األسماء الدالة على الذكور واإلناث اقتسمت 

فيما بينها األسماء الدالة على كائنات غير حية واستوعبتها، بذلك أصبح لدينا نوعان من األسماء 

 فقط: مذكر، ومؤنث .

أنه ليس من فضول القول عند ذوي العلم والرجحان في وبعد أن آنَْسنا ُرشداً بالمتقدم نرى 

الدراسات السامية أن نستدل منهم على أن الساميين كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في اللغة 

يجعل كلمة للمذكر وكلمة للمؤنث، واستدرك العرب على هذه الطريقة؛ ألنهم خافوا أن تكثر 

صروا بأن أتوا بعالمة تفرق بين المذكر والمؤنث، ثم عليهم األلفاظ، "ويطول عليهم األمر فاخت

 إنهم ربما جمعوا بين التفريق باللفظ والعالمة، نحو: كبش، ونعجة، وجمل وناقة، وبلد ومدينة" .

والشيّة في القول إن "العربية تمهر في التوسعة على ذاتها بطرائق جديدة، فكلمة ثعلب، أو 

ً على حد سواء، ولما استدعت الحاجة إلى عقرب، وما شاكلها تدل على الجنس مذك راً ومؤنثا

إظهار الذكورة دون اإلناث جيء باأللف والنون على نحو ما حصل حين استدعت الحاجة إظهار 

 اإلناث فجيء بعالمات التأنيث" .

وكّرت بنا الذكرى في خطب اللواحق الخاصة بالمؤنث النحوي إلى تصور حالة من حاالت اللغة 

دم، إذ كانت هذه اللواحق تصدق على طبقات، ويبدو أنها قد التقت في طبقة يمكن ضاربة في الق

تمييزها: طبقة أقل القيمة، أو األدنى، وهي التي يمكن أن تفسر فصائل الكلمات المختلفة التي قد 

 تضمنها: كالتصغير، والتحقير، واسم الجماعة، وكلمات المعاني المجردة" .

ع التأريخي أنبه برجستراسر في ومضة شارحة ِلُكنه اللواحق إلى أن وباستتباع ال ينأى عن الرج

( سامية األصل، ويدل على at"تأريخ لواحق التأنيث على حدتها، فالتاء مع الفتحة قبلها، أي )

قدمها وجودها في ماضي الفعل نحو )فَعَلْت(، وكثيراً ما كانت الفتحة تحذف في اللغة السامية 

( وكلتا مؤنث tinaniفي العربية إالَّ القليل، نحو: بنت، وثنتان مؤنث ) األم، ولم يبَق من ذلك

 كال" .

والتمام الفائدة وتوكيد عارفة بعارفة استئنأف اللغويون حصر عالمات التأنيث، فأذنوا بالتاء أو 

والكسرة، والنون، واأللف الملحقة  -مقصورة وممدودة–الهاء على خالف في توجيهها، واأللف 

ائبة )الحركة الطويلة بالفتحة(، مع عدم اإلغفال عن بعض اإلضافات الصوتية في بعض بهاء الف

 لهجات العربية لتمتاز بها حركة التأنيث.

والمستصفى من جدلها  -أوثق عرى بمقامنا–المتحصل من الخزانة اللغوية في الحقة التاء 

، وقد فصل بوساطتها بين اللغوي يرمي إلى أنها "إلحاق صوتي إلى الكلمة لتدل على تأنيثها

تأنيث االسم المفرد وتذكيره، إذ يكون بوجودها مؤنثاً، وباطراحها يكون مذكراً، نحو قائم 

ً بحركة إال في حالة الوقف، وحركتها هي العالمة اإلعرابية لالسم  وقائمة" ، وتاء التأنيث دائما

 الذي لحقت به.

 نية وآفاقهاالمسعى الثاني : مضامين في ظالل المناهج اللسا 

 المضمون النفسي

أرى أن تواصل الملفوظات يالحقه التاء ونظائرها للمدح والذم متزنة النسج، ومتوافقة الطّوية  

 مع تصنيف )سيمون ديك(  الستعمال اللغة، وباستجماع أقطاب خمسة ننهض بذمام العارفة:

ات تواصلية مختلفة، قال باستعمال لغة ذات بنى بسيطة أو معقدة في مقام الملكة اللغوية: -1

إحداهما  صاحب التهذيب: "وإنما زادوا فيه التاء؛ ألن العرب تدخل التاء في المذكر على جهتين:

 المدح، واألخرى الذم، إذا بولغ في الوصف" . ويلوح للمتوسم ما جاءت به قريحة النميري  :
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َد البيض كالدُّمى  ولن يستهيَم الُخرَّ

 الليل معَرفِهداٌن وال هلباجة     

وهنا يَْلَحب الجيل أمام دارسي المعنى بوقع من بعيد التبصر ولطيف التأمل في تعيين معنى   

الهلباجة بـ: األحمق الذي ال أحمق منه، وقيل: هو الوضم األحمق المائق القليل النفع االكول 

 الشروب، وزاد األزهري: الثقيل من الناس  .

معارف أخرى بوساطة قواعد استداللية تحكمها مبادئ المنطق : باشتقاق الملكة المنطقية-2

االستنباطي، وتغدو هذه الملكة موصولة بمنطق يتوخى ألفاظ العرب، ويستنهج حذوهم، وقد بوأنا 

به ابن جني بمقوله أن "تذكير المؤنث واسع جداً، في حين أن تأنيث المذكر أمر مستغرب 

نث رد فرع إلى أصل في حين هو في الثاني حمل ومستنكر، والسبب في ذلك أن تذكير المؤ

 أصل على فرع" .

فال ممسك لعدم مجيء التاء في بعض الكلمات مورفيم تأنيث، فتقع للمهن، مثل: رواية، وخليفة،   

هلباجة )األحمق(، وفقاقة )األحمق كثير  –ونساية، أو للمبالغة، أو لتأكيد المبالغة، مثل: طاغية 

ظيفة التأنيث، مثل: نعجة، وناقة" . ويتكلم السالئق العربية يبين منظور الكالم(، وقد تأتي لو

الحياد والتحيز للتذكير باستعمال الشكل األنثوي لخليقة ممدوحة، أو مذمومة، ذلك "أن معظم 

اللغات التي تفرق بين المذكر والمؤنث في الحقة إضافية تتخذ من صيغة المذكر أصالً ومن 

 ندر العكس" . صيغة المؤنث فرعاً، وي

باستدعاء معارف مختزنة عند الحاجة الستعمالها في تأويل الخطاب، فال الملكة المعرفية: -3

ً مما قضى به ابن التستري بعدم" وجوب االشتغال بطلب عالمة تميّز  نجد في أنفسنا حرجا

ا يجريان المؤنث من المذكر، إذ كانا غير منقاسين، وإنما يعمل فيهما على الراوية، ويرجع فيم

 عليه إلى الحكاية"  .

فإذا اعتصمنا بالسالف من التوجيه أمكننا أن نصدح بتقرير أمثلة ألحوال األستعمال، مستمدين   

شرعيتها من العكوف على ضروب التعبير المكونة لمعارف منتظمة بين الناس، ويحضرنا قول 

ر الذي يشرب الماء من البقاع"  . أبي بكر األنباري: "والباقعة عند العرب: الطائر الحذر المحتا

وال نزال نطلع في بعض اللهجات المعاصرة المحكية على صور لفظية مماثلة، ومنها قول 

 المصريين في الذم: )إيحه( يريدون شديد الحرص، و)بَُضلَه( أي: الكسول، أو ضعيف العقل .

في انتاج الخطاب وتأويله، باشتقاق معارف أدركها من المحيط، واستعمالها الملكة اإلدراكية: -4

فال تشكل مقولة إن "مما يزيد األمر تعقيداً أن عالمات المؤنث الثالث، وهي األلف المقصورة، 

واأللف الممدودة، والتاء المربوطة، أو هاء التأنيث قد نجدها في المذكر"  ، عائقا أمام إدراك 

 العلل، والتباس التعقيد. األبعاد السيميائية للملفوظات بلواحقها، إذ برئت من عوارض

وقد ألمع ابن التستري إلى أن العربية ألحقت "عالمات المؤنث بالمذكر منها الهاء نحو قولك   

رجل يافعة وربعة وصرورة للذي لم يصبح، ونزوقة للجبان، أما األلف المدودة، مثل: بََراكاء 

المقصورة نحو: رجل ُخنثى، للشديد القتال، ورجل ذو بزالء إذا كان جيد الرأي، أما باأللف 

 .  وِزبَْعَرى للسيء الخلق"

بمعرفة عناصر الخطاب النفسية، وإدراك متى؟ ومن؟ ولماذا؟ يخاطب الملكة االجتماعية: -5

المتلقي. ودوننا قولهم: "أعجز من هلباجة، وهو الذي ال يرعوي لعذل العاذل، وال يُصغى إلى 

اض حقود، إن سأل أكف، وإن يُسئل سّوف، وإن وعظ الواعظ، ينظر بعين حسود، ويُعرض إعر

 ال يصدر عنه اآلمال إال بخيبة وال يضطر إليه حر إال بمحنة" … حدّث حلف، وإن وعد أخلف
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 المضمون االجتماعي

أتقرب من كنه هذا المتطلب بلطيف تأمل في لغة البيان األعلى ، وهي على مثال مرسلها ، 

اللغوية األخرى ، ومما أتتبعه في هذا السبيل ما جاء في قوله فتسمو أسلوباً ومعنًى على األنماط 

يًّا {، وقبل أن أدّون رؤيتي  بَّهُ نِدَاًء َخِف هللا ــ تعالى ــ في اآلية الثالثة من سورة مريم : ﴿ إِذْ نَادَٰى َر

التي تناسب مقصد البحث أقف على خالصة قدمها المفسرون في نداء زكريا ــ عليه السالم ـــ 

 موصوف بالخفي :ال

 البعد عن الرياء وتحري االخالص. -

 تجنب المالمة ممن حوله على طلب الولد وهو كهل. -

 خوفه من مواليه. -

 خفاء الصوت لضعفه وهرمه . -

 ولي من بعد ذلك أن أرقن توجيهاً للنص القرآني بتلمس دائرة الخطاب المكونة من

ً لم  ً اجتماعيا ( لمذكر ) زكريا ــ عليه السالمــينأى عن ا أتحصل من هذا التوزيع مضمونا

 والمؤنث ) زوجته ومريم ابنة عمران(، وقد سكن في محورين :

مؤثرات الدعاء: وهو يالمس مقصدنا بأثر المؤنث في دعاء  زكريا ــ عليه السالم ـــ وأحسبه  

 منطلق من أمرين :

ربه بعيداً عن الناس، وبصوت  أثر داخلي في نفس زكريا اتجاه زوجته، حين لجأ إلى أحدهما :

ال تسمعه زوجته ؛ مراعاةً لشعورها بعدم سماع طلب الذرية التي لم يكتبها هللا ـــ تعالى ــــ لهما، 

فاتخذ خفاء الصوت سبيالً لضبط االنفعاالت النفسية، واتسق هذا الصنيع مع سياق السورة التي 

هذا الكون الذي نتصوره جماداً ال حس له جاءت في " معرض لالنفعاالت والمشاعر القوية...، ف

يعرض في السياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعاالت،  تشارك في رسم الجو العام للسورة  "  ، 

على أن هذه االنفعاالت في النفس البشرية " تبدأ في مفتتح السورة وتنتهي في ختامها ... والظل 

 الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى واالتصال"  .

أثر خارجي عكسه الحوار الذي دار بين زكريا ومريم ــ عليهما السالم ـــ في قوله ــ  اآلخر :

َها 37تعالى ـــ في سورة آل عمران من اآلية ) يَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعندَ ا َزَكِر يَْه َخَل َعلَ ( ﴿...ُكلََّما دَ

الَ  ۖ  ِرْزقًا  ذَا لَكِ  أَنَّىٰ  َمْريَمُ  يَا قَ ندِ  ِمنْ  ُهوَ  قَالَتْ  ۖ   َهٰ ِ  ِع َ  إِنَّ  ۖ   ّللاَّ غَيِْر ِحَساٍب   يَْرُزقُ  ّللاَّ َشاُء ِب َمن َي

{، قال ابن كثير " لما رأى زكريا ، عليه السالم ، أن هللا تعالى يرزق مريم ، عليها السالم ، 

فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف في الشتاء ، طمع حينئذ في الولد ، و إْن كان شيخاً 

ا قد ضعف ووهن منه العظم ، واشتعل رأسه شيبًا ، وإْن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراً  كبيًر

، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيًا ، وقال : ) رب هب لي من لدنك ( أي : من عندك ) 

السالم ـــ ذرية طيبة ( أي : ولدا صالحا ) إنك سميع الدعاء ( "   ، فكان سؤال زكريا ــ عليه 

عن وعي وإيمان وقر في قلبه والسيما بعد مشهد الرزق الذي ساقه الرزاق ـ جّل شأنه ـــ إلى 

مريم ، فأطلق النداء الذي فيه "  إقبال الذهن لوعي الكالم ؛ فلذلك سميت الحروف التي يفتتح بها 

داء؛ ألن شأن طلب اإلقبال حروف النداء، ويطلق على الدعاء بطلب حاجة وإْن لم يكن فيه ن

 الدعاء في المتعارف أن يكون جهراً، أي تضرعاً ؛ ألنه أوقع في نفس المدعو"   .

مما يجلي هذا المقام أن زكريا ـــ عليه السالم ــ اختار النداء الخفي الذي بثه  أسلوب الدعاء : 

لذي عرفه في مشهد االفتقار إلى الحق ـــ جّل شأنه ـــ بصورة ال تنأى عن أسلوب االحتراس ا

البالغيون بأنه " أن تأتي في المدح وغيره بكالم ، فتراه مدخوالً بعيب من جهة داللة منطوقه أو 

 فحواه ، فترده بكالم آخر ؛ لتصونه من احتمال الخطأ" .
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وحسبي في هذا الرصد أن المتكلم في النص القرآني " يذكر كلمة تزيل ذلك الوهم وتدفع ذلك 

يار ) خفياً( باحتراس ارتقى فيه إلى مراعاة الزوجة ومن قبل " الوهن" ، ويصدق على اخت

مراعاة لسنة هللا في إخفاء دعوته ؛ ألن الجهر واإلخفاء عند هللا سيان ، فكان األولى أن يحترس 

 مما يوهم الرياء أمام الناس"  .

 وكأني بدقة لغة هذا الدعاء الحامل لصفة الخفاء يمر عبر رسالتين :

خوفه من عاقبة الرياء ، وعلى رأي سابير بأن اللغة " وسيلة لتوصيل األفكار أوصل بلغته 

واالنفعاالت والرغبات عن طريق نظام من الرموز التي يستخدمها الفرد باختياره" ، ولقد نعلم 

 أنه اختار نمط الدعاء بكل الخفاء.

لك من وظائف أوصل الرجاء بمراعاة شعور الزوجة فحقق التواصل على أرجى األحوال ، وذ

اللغة ـــ كما يرى مارتنيه ـــ ، فهي" الوسيلة التي تسمح لمستعمليها الدخول في عالقات مع 

بعضهم ، وهي التي تتضمن التفاهم المتبادل بينهم "  ، فالمتتبع للنص القرآني يجد أن خطاب 

 المذكر والمؤنث كانت حاضراً في توجيه عدد من اآليات باالستدالل والتأمل .

 

 لمضمون الجغرافيا

أمعن النظر في ثنائية التبدّي والتحضر ، وأجدها مركوزة في اللسانيات الجغرافية ممثلة 

ً مع قول إبراهيم أنيس : " الكسر دليل التحضر والرقة في  بالخطاب اللهجي ، وأراه متالزما

الرقة أو ضعف  معظم البيئات اللغوية؛ فهي حركة المؤنث في اللغة العربية ، والتأنيث عادة محل

األنوثة ... بل إّن من المحدثين من يؤكد لنا أن الكسرة في كثير من اللغات ترمز إلى صغر الحجم 

 والرقة وقصر الوقت" .

بدا هذا السلوك الكالمي الذي أثاره إبراهيم أنيس مرتبطاً بتمثيل الكسرة لألنوثة والضمة للذكورة 

الجزيرة العربية ، فهذا التفريق اللساني جرى في على أن ذلك حاصل بالتغيرات الجغرافية في 

اللهجات ــ على حد قول أنيس ــ التي " مالت في غالب األحيان إلى التخلص من بعض ضماتها 

، وإبدال الكسرة بها حين استقرت في المدن والبيئات المتحضرة" ، على أني وجدت افتراقاً في 

 ه من غير إخالل باآلتي :موقف الدارسين من هذا الجزم ، يمكن أن أوجز

الموافقة : لفرضية التبدي والتحضر المشفوعة بتأنيث الكسر ، ومثله الجندي في قراءته  -*

للهجات العربية ، وقد تناول الروايات التي جاء بها الكسر في قبائل بدوية ، وضرب لنا مثالً في 

ال يوكل األمر كلياً لبداوة قيس ) ِرفقة( بالكسر على لغة قيس ، والضم على لغة تميم ، على أنه 

من غير تحضر فيهم ، قال: فالكسر المنسوب إليها يجب أن يُحمل على بعض قبائلها المتحضرة 

التي جاورت الحجاز : كبعض هوازن وفزارة وغطفان ، وأما بقية قبائل قيس الضاربة في 

 . بوادي نجد فإنها تنطلق بالضم كتميم"

براهيم السامرائي مستبعداً التفسيرات الصوتية في ضوء قانون للفرضية تمثل با اإلنكار: -*

االنسجام الصوتي نحو ) ِبعير( ، ومستبعدا التفريق الفائت بقوله:" وكأن علم األصوات لدى 

الجندي وجماعة من األساتيذ وعلى رأسهم إبراهيم أنيس ــ رحمه هللا ــــ مسائل تخص ألفاظاً ، 

لمة أخرى ال يكون ألقوالهم أثر" ، وكذلك فعل المطلبي حين عدَّ حتى إذا كان الشيء نفسه في ك

الضم من الخشونة " تعليالً منطقياً يخرج عن التعليل اللغوي الذي يرى أن للغة منطقها الخاص 

 بها" .

أنبأت دراسة الضاحي عن إحصائيات للمسألة أفضت إلى عدم ترجيح رأي على  : التوسط -*

ى عدم اإليمان في ثنائية البداوة والحضارة ؛ لذا صعب عليه أن يجزم آخر بالكلية ، وإن مال إل
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باتجاه" تميم إلى أي من الضم أو الكسر ، فإذا وردت لنا كلمة ذات صيغتين : مضمومة 

 ومكسورة من غير المطرد، ال نستطيع نسبة أيهما إلى تميم" .

وجهتها الجغرافية ، وأن ال نغفل عن  ثم بدا لنا من بعد تلكم اآلراء أن نحتفي بالظاهرة اللغوية في

مؤثرات الذكورة واألنوثة في الخطاب اللهجي ، وإن كان ما قدمه إبراهيم أنيس من اللطائف التي 

أعمل فكره فيها ، وال تتعدى ذلك إلى قياس مطرد له أبعاده الصوتية، فضالً عن الباعث 

المدن و الحضر، و سابق عليهما؛ االجتماعي الذي استنير به من قول ابن خلدون"فالبدو أصل 

ألن أول مطالب اإلنسان الضروري و ال ينتهي إلى الكمال و الترف إال إذا كان الضروري 

حاصالً فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة" ؛ لذا فاالنتقال الصوتي غير مستبعد بانتقال الحياة 

 بين البداوة والحضارة ، ومراعاة الجنس تذكيراً وتأنيثاً.

 

 

 

 المسعى الثالث : مضامين في ضوء النظريات اللسانية واتجاهاتها

 المضمون الوظيفي-أ

بعد طول ُمكث باإلفادة اللغوية للبواعث الوظيفية من أصغر وحدتها توافر لي أن أرجى توظيف 

هذا  –لهذه الالحقة جاء للمبالغة، فإذا سّرحنا النظر مستحضرين مواقف اللغويين وجدنا 

اليقين في مظانهم، قال المبرد: "دخلت أي الهاء في راوية، وعالّمة للمبالغة" ، عين  -المستحق

واتخذ آخرون بين ذلك سبيالً، فأقروا منناً للمتلقي بإتيان الهاء الحقة باإلسم لمرجّو المبالغة، ومن 

مأمول اإلمارات: "فروقة، لشديد الخوف، وفي المثل: رّب عجلة تهب ريثا، ورّب فروقة يدعى 

 .وكذلك ملمومة وهو الكثير الملل" ثاً،لي

يسعفنا مضرب األمثال الفائت بأن نحدق في سدفة الزمان لنرقب محمود آثار اللغويين، ونبصر 

ً من االستشراق في باعث مفاضلة المعنى للتذكير على اللفظ الموضوع للتأنيث، وذلك  طيفا

 باجتهاد آٍت:

حقة، قال برجستراسر في التاء: "ال تدل على استدعاء التأصيل، فهي مسوغ استعمال الال -*

األنوثة في األصل البتة، وذلك أنا نجد اللغة لم تستعمل التاء لتمييز الذكر واألنثى في الزمان 

القديم، بل فرقت بينها بمادة االسم نفسها نحو: الرجل والمرأة والحمار واألتان، وغير ذلك، 

اث لمعناها نحو حامل" . فال تثريب في تنوع واستغنت عن التاء في الصفات الخاصة باإلن

 استعمال الالحقة للداللة على المبالغة في السجايا واألعمال.

مسلك الحمل على الضد؛ نلفي فيه حكمة بالغة باتساق العلة بالحكم فيما التبس من مساعي  -*

للتفرقة من المذكر تصديق الكالم، فما سمع من قولهم امرأة ملومة، فإنما التاء فيها للمبالغة ال 

والمؤنث، فهم يقولون، كذلك: رجل ملومة، أما قولهم امرأة عدوة فهو شاذ وربما كان محموالً 

على صديقة كما في عكسه، وهو حمل صديق على عدوة في قوله: لم أبخل وأنت صديق، 

 والقياس صديقة، وهم يحملون الضد على ضده كما يحلون على نظيره" .

عمال ال وضع اللفظ، وأقرب ملتمساً لتكلم الفلسفة تعليلهم بأنهم "أنثوا المذكر؛ عبرة مقام االست -*

ألنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف والغاية مؤنثة" ، وإلثراء عائدة العبرة يقرب بالصواب 

التنقيب عن المنطق العقلي "بين األسماء المؤنثة وما يمكن أن تتضمنه من تأنيث حقيقي دال على 

ة األنثوية وجدنا بينها قدراً من األسماء ال نراها في حقيقتها تمت للجنس بصلة عقلية الجنسي

واضحة، وإنما جرت اللغات ألمر ما على معاملتها تلك المعاملة" ، ومن ثّم يقرب لنا التنظير 

غة اللساني الذي يقضي بأن دراسة اللغة ليس الغاية منها البنية اللغوية في ذاتها ، بل " تدرس الل
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حين استعمالها في الطبقات المقامية المختلفة ، أي باعتبارها كالماً محدداً صادراً من متكلم محدد 

 ".دد ؛ لتحقيق غرض تواصلي محددوموجهاً إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي مح

ة والنقدية تبليغ المتلقي: لقد تنبه ابن جني إلى هذه الغاية التي تواترت في الدراسات اللغوي -*

المعاصرة ، قال: "لم تلحق لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت إلعالم السامع أن هذا 

الوصف بما فيه قد بلغ الغاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة إمارة لما أريد من تأنيث الغاية ، 

ن عّدِ " الوظيفة والمبالغة وسواء كان ذلك الموصوف مذكراً  أم مؤنثاً" ، وال أجد ذلك بعيداً ع

التبليغية الوظيفة األساس في اللغة، أو تلك الوظيفة التي تعكس إلى حد كبير الخصائص البنيوية 

للتراكيب اللغوية ) الصوتية ، والصرفية ، والمعجمية، والتركيبية( في الجملة أو النص"  ، 

، واللغة، والمحتوى( وبالوقوف على األدوات التبليغية ) المرسل ، والمرسل إليه ، والرسالة

ً لما تضطلع به اللسانيات الحديثة في  وتحديد مقاصد هذه الدائرة يمكن أن تكون امتدادا معرفيا

مكانتها من الحقول العلمية كالترجمة وتكنلوجيا المعلومات وحوسبة اللغة وغيرها من مظاهر 

 الحداثة التي ال تنفك عن النظام اللغوي.

 

 المضمون التداولي -ب

لت من قبل ُسنن تبنئ بتداول الثنائية في المجتمع وانعكاسها على الخطاب ، وتحصل لي أن قد خ

 أعرض هذا البعد باآلتي:

البعد اإلشاري: ال شية في النظام اللغوي الذي وضع آلية اإلشارة لتدّل في أصل استعمالها على 

وغ بما ال تدركه وجود شيء حاضر محسوس ، وإن أشارت إلى معقول فعلى سبيل المجاز المس

اإلشارة الحسية ، ولتمييز المذكر من المؤنث قد يعول على اللفظ أو المعنى ،  وهذه االنتقاالت 

 في تعيين المذكر والمؤنث ال تخلو من:

التتبع النصي : نقارب به النظرية النصية الحديثة وفق معايير التماسك النصي المتعلقة  -*

عل " اإلشارة العقلية كالحسية ، فيحتاج اسم اإلشارة حينئذ إلى بشطرين: أحدهما اإلحالة ، بأن تج

مذكور قبله، فيكون كالضمير راجع إلى ما قبله "  ، واآلخر بالحذف الذي تنبه إليه سيبويه 

بقوله" ومما يدلك على أنك حذفت سورة قولهم: هذه الرحمن، وال يكون هذا أبدًا إال وأنت تريد: 

 سورة الرحمن" .

ً في إشارات التذكير والتأنيث من قول العرب : هذه درع، جاء في اللسان  ً تأويليا وأرصد ملمحا

يٌْع، شاذ،  ٌع وأْدراٌع ودُروٌع ، تصغيرها : دَُر  الدرع " قد تذكر، والجمع: أْدُر

ـ ِدْرع من المرأة : قميصها مذّكر"  ، والالفت في الملفوظ ، أن درع الرجل يؤنث ، ودرع المرأة 

ذكر ، وأهتدي إلى معطيات أجتهد فيها لمسوغ هذا التعبير في ثنائية التذكير والتأنيث، وذلك ي

منطلق الباعث االجتماعي الذي يجعلني أذهب إلى إمكانية أن يكون التذكير أثقل من التأنيث ، 

 يثقل ولما أنثوا درع الرجل في المعركة كان مناسباً لحاله ، إذ به حاجة إلى خفة الدرع ؛ حتى ال

ً من ريب المنون، وأما تذكير درع المرأة حمالً على ثقله ؛  عليه فيسقط ، ويضحى في قريبا

ليناسب حالها بأن يسترها، فالخفيف قد ال يكون لها ساتراً ، وبذا ناسب التذكير درع الرجل 

 وناسب التأنيث درع المرأة.

س وتقاليدهم له أثره فيما يصدر عن وال غرو أن اإلطار االجتماعي الموغل في أعراف النا       

المتكلم من تراكيب، وهو قول وطيد العوائد بما نرمي إليه، ففي الحياة المجتمعية تشكلت اللغة؛ 

بآية حاجة الناس إلى التفاهم فيما بينهم، والتداول مع بعضهم ، فاللغة بمعناها األوفى تنتج من 

ى التي تربط الجماعات، وقد دانت بنشوئها االحتكاك االجتماعي، ولهذا صارت من أقوى العُر

 إلى وجود احتشاد اجتماعي.  
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تتبع التلقي : باستحظار القرائن الخارجية لخطاب التذكير والتأنيث، قال ابن التستري:  -*

"األْلُف: من العدد ذكر، يجمع ثالثة آالف. فإن رأيت قائالً يقول: هذه ألف درهم، فإنما يعني 

ولو كان األلف مؤنثاً لقيل في جمعه ثالث آالف"  ، وهذا التعويل على المتلقي الدراهم ال األلف، 

في توجيه الملفوظ ال ينأى عن ضروب من نظرية التلقي الحديثة التي تعنى بآلية تلقي الكالم 

وتحري اإلبداع فيه، وال يتم ذلك إال بوسائل معينة قوامها: "االفتراض التوقعي المسبق، إذ 

ي إلى طرح فرضيات وأسئلة متعلقة بالعمل بشكل مسبق، قبل الدخول إلى القراءة يلتجىء المتلق

والتحليل والتأويل، وآلية الربط واالستنتاج التي تنبني على خلق الروابط الذهنية واللغوية لخق 

اتساق النص وانسجامه من أجل إزالة غموض النص وإبهامه"، ومن ثمَّ يقوم المتلقي بفهم 

 على سائر صنوفه.الخطاب اللغوي 

وال تنقطع المعرفة عن استشعار انتقاالت أخرى بقراءة المدونة التراثية التي تنبئ بأن الظواهر  

اإلنسانية ال يمكن النظر إليها إال من خالل رغبة الكائن في التواصل مع اآلخر، ومن ثم فمجموع 

صلية لدرجة تجعل الثقافة ما ينتجه اإلنسان عبر لغته وإبداعه وطقوسه يندرج ضمن سيرورة توا

في كليتها سيرورة تواصلية ؛ ولتقريب الفكرة أستظهر التداول الخطابي لثنائية التذكير والتأنيث 

عبر التفريق باإلشارة على غير المنطق الواقعي ، وذلك في "باب ما يؤنث من سائر األشياء 

ً وال يوجد فيه عالمة التأنيث ، وهي الملح وال نار والدلو والقوس والمنجنيق التي توجد سماعا

 والحرب، والدرع والسراويل"  . 

الكفاءة التواصلية  : والتوجيه النبوي أحق ما يتوسل به إلى غايتنا، قال عليه الصالة والسالم: "ال 

عةً، تقولون إن أحسن الناس أحسنّا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن  تكونوا إمَّ

 تحسنوا، وإن أساءوا فال تظلموا"  .الناس أن 

هذا الَهدي النبوي فتح نافذة إلى الوجهة اللغوية في مرتبة الشكل وفيض الداللة، جاء في اللسان:   

"اإلّمعة واإلّمع بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي ال رأي له وال عزم، فهو يتابع كل أحد على 

وصل الشكل واإليحاء بأرجى تذكار فانتهى  رأيه، وال يثبت على شيء" ، ويكمل برجستراسر

إلى أننا "نجد التأنيث للذم نحو إّمعة، أي: الرجل يتابع كل أحد على رأيه، وللمدح نحو: عالّمة"  

. 

إْن أسلمنا للمتقدم من آثار الدارسين فقد اهتدينا إلى تحقيق الكفاءة التبليغية بمفاضلة الجنس،   

 ( )بنفنيست(.Benvenisteآخذين بالحسبان قول )

"the process employs a verbal be where the tongue by doing use. 

Tongue before use does not represent the only possibility for the 
San " 
أي: "إن العملية اللفظية تكون حيث يوظف اللسان بوساطة فعل االستعمال واللسان قبل 

للسان" ، ومن ثمَّ فاالهتمام معقود بتقنية إتمام الحدث الكالمي،  االستعمال ال يمثل إلى إمكانية

 والسياق المقامي الذي يتحقق فيه.

 

 المضمون السيميائي-ت 

هو ضرب من الخواطر نحاول أن نجلو به ما كشفه الواقع اللغوي في استعمال لم "يقف عند   

أحدهما محل اآلخر في  تصنيف األلفاظ إلى المذكر والمؤنث بل عمد الفصحاء إلى إحالل

مناسبات الكالم، الذي سوغ لهم ذلك هو مراعاة مضمون اللفظ ال ظاهرة ويحملونه على معناه، 

وحمل األشياء على المذكر والمؤنث منوط بتصورات األمم والشعوب لهذه األشياء، فيما قربت 
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في هذا السبيل قول من نظرهم من األنثى الحقيقية أنثوة، وما قربت من المذكر ذكوره"، وآثرت 

 ابن عربي : كل مكان ال يؤنث ال يعول عليه؛ ألستظهر منه اآلتي:

خواطر تأويلية : ال أرمي في وضع هذا المضمون التأويلي البحث عن حقائق بعينها ، ولكني 

أروم بناء حقائق مستندة على النشاط التأويلي في ظالل النص الصوفي ، ولمكاشفة المتخيل 

أبصر عن جنب تعويله على التأنيث فال أستبعد في كنهه " فعالية خطابية تمتلك  الذهني للمبتغى

من اآلليات والشروط التي توفر له النصيّة، ما يجعله يكتسب األبعاد المختلفة التي تضمن له 

االنسجام وشروط التواصل من خالل دورانه ضمن معايير االتصال األدبي العام " فضال عن 

ية ذات أبعاد داللية وأساليب وأساليب معبرة عما يروم تبلغيه منشئ النص، انتاجه لصيغ تركيب

وتعويل ابن عربي على تأنيث المكان تساوق مع "األساليب النثرية التي اصطنعوها ضمن 

سباقات معرفية وثقافية معقدة، ومقامات ذاتية، تفاعلت مع تلك السياقات"  ؛ بآية أن الخطاب 

لتواصل المتعسرة على كثير من المتلقين؛ المتالكه نسق تأويلي انفتح الصوفي له استراتيجيات ا

في زمن ابن عربي بعد أن كان مستغلقاً في مستواه الداللي من الذين قبله، فجاء بالفضاء الجمالي 

للمرأة، " ذلك أن االحساس بضيق العبارة قاد المتصوفة إلى اشتغال واسع ومتميز عليها، 

عاالً ال تُنجز باستمرار ، والكتابة ممارسة اشتهاء، يبدو فيها الكاتب في وأصبحت اللغة عندهم أف

كل كلمة منها، منشغالً بخلق أسلوب في اللذة ، وسلطة اإلغراء المعرفي والجمالي، فبدت 

نصوصهم غير قائمة على بالغ أو إخبار أو معارف بقدر ما هي تبليغ يقوم على المشاركة في 

 ة ابن عربي دفعت المتلقي إلى وعي سحر الرمز واإلشارة والتأويل . عملية التخاطب"  ، فمقول

مراتب معرفية : كان الستخدام العبارة دوافعه المعرفيّة؛ فهو يحدّد ثالث مراتب للعلوم: " األولى 

علم العقل، وهو كّل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل... وعلم األحوال وال سبيل 

، 64فال يقدر عاقل على أن يحدّها... وعلم األسرار الذي هو فوق طور العقل" إليها  إال بالّذوق،

فتذكير المكان المعزز بأنوثة المكانة في نص ابن عربي حمل تصوراً واقعياً ألثر بعض 

المتصوفات في حياته، فال كفران لسعيهن في تعليمه سلوك التصوف الذي أوغل فيه، وجعله في 

 ور بين موافق ومنكر.أنظار الدارسين عبر العص

قنوات تواصلية: ال شك أن الخطاب الصوفي يستعمل اللغة اإلشارية، والعالمات الرمزية المكثفة 

باالستعارات؛ وهذا ما يلقي بظالله على دائرة التواصل بين المتصوف وبين متلقى خطابه، "فلقد 

ر، وكان ذلك باعثا له حفيظة الفقهاء من أهل الظاه« ترجمان األشواق»أثار ديوان ابن عربي

على كتابة"البيان التوضيحي"في مقدمة الديوان لكشف الغطاء عن الرقائق  واللطائف المعبر 

عنها بألفاظ تلتصق بالحسيات والماديات وما على القارئ إال أن يحسن الظن بشاعرها، وأن 

يد الروحية" يصرف الخاطر عن ظاهرها، فحسب األلفاظ الحسية أنها"ترجمان لألشواق والمواج

. 

على أني وجدت رؤية  لنصر حامد أبو زيد في تراتبية وجود الذكورة واألنوثة في خطاب ابن 

عربي، إذ جعلها" مبينة على سمو الذكر ومحوريته مقارنة مع هامشية األنثى، ففي خطاب 

الصوفي األندلسي يمكن تلمس رؤية العالم التي يمثل المذكر محورها بشكل الفت وذلك على 

الرغم ما يوحي به ظاهر هذا الخطاب من احتفال باألنثى واألنوثة" ، مرتكزا على قول النبي 

 عليه الصالة والسالم:"حبب إلي من دنياكم ثالث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصالة" .

ويبدو أن نص ابن عربي انماز بنمط سيميائية تقابلت فيه ثنائية التذكير والتأنيث مع ثنائية 

ً لالستدالل باسترفاد أن " الداللة ال تنبثق من عالقة المع اينة والحدس  ؛ مما فتح الباب واسعا

كالسيكية األسلوب بين مستوى التعبير ومستوى المضمون، بل في بادئ األمر من خالل 

( تسمح بالعبور من إحساس رنان إلى إدراك حسي ينتهي إلى التأويل" processusصيرورة )
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ط اإلشاري إال " تجِل ملموس لما يعتمل في النفس ، ويأتي دور العالمة اللسانية ، وإْن هذا النم

بوصفها حاملة للفكر وقادرة على إحضار ما هو غائب لتمثيل الفكر بوساطة اللغة " ، وهذا 

التمثيل جعلني ال أمسك عن وجود طيف من التوازن بين المكان تذكيراً والمكانة تأنيثاً عبر انفتاح 

بي الداخل في إطار الخطاب يحاكي المعنوي والمحسوس في تجليات نص ابن عر سيميائي

 .الصوفي

 

 خاتمة المسعى

 باآلتي: -بأشد اجتهاد–الحت في هذه اإلطاللة لوائح مسفرة ندّونها 

ً معبراً  ً اجتماعيا حرصت البواكير األولى للحياة على الميز بين المذكر والمؤنث؛ كونها انعكاسا

 المتداولة، فاستوعبوا الحي وغير الحي.عنه باللغة 

رسخ في خلد الدارسين أهمية الظاهرة في ظل الغموض الساير لموضوعها، وعدم جريانها على 

 القياس المطرد، ففرقوا بين الثنائية بلوازم لفظية، وأخرى سياقية، ونهدوا لتعليل ما اعتاص منها.

خطاب المذكر والمؤنث كانت حاضراً في توجيه قادني تتبع لغة البيان األعلى إلى التأكد من أن 

المشاهد القرآنية والسيما القصصية، و باالستدالل والتأمل يتبين أن التنزيل العزيز على مثال 

مرسله ــ جل وعّز ـــ فهو يسمو على سائر النصوص والسيما في مراعاة القيم المجتمعية في 

 ثة.األسلوب الحامل في ظالل معانية الذكورة واألنو

توافرت بواعث وظيفية لالحقة الفاء المورفيمية تمثلت في مستحق المبالغة بما حملته من وعي 

استدعاء التأصيل باستعمالها في السجايا واألعمال، وحكمة الحمل على الضد في وقع التفريق، 

ئع مروراً إلى عبرة االستعمال في غاية الوصف، وانتهاًء بتداولية القصد، فأثرى تعقب الوقا

 اإلبالغية ضمن المجتمع البشري في استشعار الغاية من الالحقة كما في )عالّمة، ونّساية(.

تجلت موجهات سيميائية في ثنائية المدح والذم، وباستجماع تحليلي للحدث الكالمي، والسياق  -

المقامي وجدناها متزنة النسج مع تصنيف )سيمون دك( الستعمال اللغة، كوصفهم المرء 

 ة(، وما جرى عليها من ملكات: لغوية، ومنطقية، ومعرفية، وإدراكية، وإجتماعية.)هلباج

أضحت اللغة من أقوى العُرى التي تربط الجماعات، وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشاد  - 

 اجتماعي، و باستحظار القرائن الخارجية االجتماعية يتم توجيه خطاب التذكير والتأنيث.

زن بين المكان تذكيراً والمكانة تأنيثاً عبر انفتاح سيميائي يحاكي المعنوي وجود طيف من التوا -

 .بي الداخل في إطار الخطاب الصوفيوالمحسوس في تجليات نص ابن عر
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