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  مفهومها واستعماهلا: األمساء الفَرِعية
  حممود احلسن  . أ

  جممع اللغة العربية بدمشقعضو اهليئة الفنية يف 

أما األصلية فهي اليت وصلَت إىل . أصلية وفرعية: تقسم األمساء عامة قسمني
اللسان، عن طريق االرجتال أو االشتقاق، كاملصادر واملشتقات وأمساء الذات، 

  .ا تدل على معاٍن أساسية من أجلها وِضعت األبنيةُ أو اشتقَّتومسيت بذلك أل
وأما األمساء الفرعية فهي اليت وصلت إلينا عن طريق التصريف، وهو 
تغيري يلحق األبنية األصلية، فتكتسب إضافة إىل داللتها الوضعية معاينَ فرعية 

يت فرعية ألن املعىن وسم. كالتأنيث والتثنية واجلمع والتصغري والنسبة
، فإن دل على تأنيث أو تثنية )١(األساسي لالسم مرتِبط بكونه مفرداً مذكَّراً

  .أو مجع أو تصغري أو نسبة فقد أصبح فرعاً من األصل
ويشار إىل أن املعىن األصلي لالسم يبقى حاضراً، إضافةً إىل املعىن 

: ))امرأة((فيقال يف . عيةالفرعي، عند حتويل االسم إىل إحدى الصيغ الفر
مجع رجل، ويف : ))ِرجال((مثىن رجل، ويف : ))رجلَني((مؤنث رجل، ويف 

فصورة املفرد . منسوب إىل رجل: ))رجِلي((مصغر رجل، ويف : ))رجيل((
املذكر وصفاته حتضران دائماً مع املعىن الفرعي، الذي هو يف احلقيقة وصف 

  .ىن األساسي لالسميقَيد املع

                                           
 ، حممود قراعةهدى :حتقيقما ينصرف وما ال ينصرف، :  أبو إسحاق،الزجاج) 1(

   .٥ -٣، ص١٩٧١ القاهرة ، التراث اإلسالميإحياءجلنة 



  
٧٦  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وفيه سيظهر أن لتلك . وهذا املقال خمصص لدراسة األمساء الفرعية
األمساء وظائف أساسية، غالباً ما تدلّ عليها لدى استعماهلا يف التراكيب، 

 قد  مثالًاملفردكما سيظهر أا قد خترج يف السياق عن االستعمال املألوف، ف
جلمع أيضاً قد يستعمل يف موضع املفرد أو ، وا اجلمع املثىن أويستعمل مبعىن

، كما أن املصغر يأيت أحياناً خراآل املذكّر واملؤنث أحدمها مبعىنوجييء  املثىن،
  .مبعىن املكبر، ويأيت املنسوب داالً على غري معناه

  : املُؤنـث-١
فما كانت عالمته . )٢(هو كل اسم فيه عالمة تأنيث ظاهرة أو مقدرة

وما كانت عالمته مقدرة عِلم تأنيثه من الضمري عِرف تأنيثُه ا، ظاهرة 
 :وباإلشارة إليه كقوله ،)٣( والشمِس وضحاها :العائد إليه كقوله تعاىل

ُاآلِخرة ارالد ِتلك)ه ـ، وبدخول عالمة التأنيث على ما يرتبط به كقول)٤
 ،)٦(ولَقَد زينا السماَء الدنيا :قولهو ،)٥(والتفَِّت الساق ِبالساِق :تعاىل

 وبتجرد عدده من ،ومبصغره إن كان املُكبر ثالثياً كقُديرة يف تصغري ِقدر
  .)٧(سبع أراِضنيخلَق اُهللا : الثالثة إىل العشرة من التاء حنو

                                           
  .١٦١: ١٩٧٩،٢ العلمية،بريوتالكتب، دار ٢ط،شرحه على الكافية يف النحو: األستراباذي)2(
  . من سورة الشمس١اآلية ) 3(
  . من سورة القصص٨٣اآلية ) 4(
  . من سورة القيامة٢٩ اآلية) 5(
  . من سورة امللك٥اآلية ) 6(
  .١٦١: ٢الكافية يف النحو : األستراباذي)7(



  
٧٧  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

 :)٨(ويقسم املؤنث من حيث داللته على تأنيث مسماه إىل قسمني

ما دلّ على أُنثى من الناس أو احليوان :  فهواحلقيقيأما . ي وجمازيحقيق
 فكل اسم دلّ على مؤنث ال يقابله ذَكَر من :اازيكامرأة وناقة، وأما 

: الناس أو احليوان، وإمنا يعود تأنيثه إىل اعتبارات وضعية واصطالحية، حنو
ة وعبيدة وطَلحة حمز: أما حنو. )٩(سماء وشمس وغُرفة وظُلمة وقَوس

  .فأمساء ذكور، دخلتها التاء لتأنيث اللفظ دون املعىن
أما يف االستعمال فهناك، إضافة إىل احلقيقي واازي، . هذا يف الوضع
املُذَكَّر الذي يؤول :  هوفالتأويلي. التأويلي واحلُكِمي: نوعان آخران مها
:  هوواحلُكمي. )١٠(ناقَِتي: أيشِربت ِمن لَبِن بِعِريي، : باملؤنث كقوهلم

: املذكَّر الذي يكتِسب التأنيث من إضافته إىل مؤنث، كما يف القراءة الشاذة
ارِةيالس عضب ِقطهلتت)١١( وِملحيث ع ،))عضوهو مذكَّر، معاملة )) ب ،

                                           
الدكتور عدنان : حتقيقالكلّيات، : ؛ والكفوي١٧٠ و١٦٨: ٢املصدر نفسه ) 8(

  .٨١٩، ص ١٩٩٢ بريوت ، مؤسسة الرسالة،١ط،  املصريوحممددرويش 
وجيوز ). مسو(تاج العروس : الزبيدي. تأنيثاملؤنث اازي جيوز فيه التذكري وال) 9(

ما خرج إال ِهند، : حذف عالمة التأنيث من الفعل إذا فُِصل عن فاعلة املؤنث، حنو
عدزيداً د محتقيقاإلنصاف يف مسائل اخلالف، : األنباري، أبو الربكات. وأكر :

  .١٧٤: ١، تاريخ  الدين عبد احلميد، دار إحياء التراث العريب، القاهرة، دونحميي
، دار ٢، طاجلنايبالدكتور طارق : حتقيقاملذكّر واملؤنث، : األنباري، أبو بكر) 10(

  .١٢٠: ١، ١٩٨٦ بريوتالرائد العريب، 
؛ ٦٢، ص١٩٣٤ القاهرة الرمحانية، املطبعةخمتصر يف شواذ القرآن، : ابن خالوية) 11(

  .١٩٥: ٢املذكر واملؤنث : ، أبو بكريواألنبار



  
٧٨  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وهذان النوعان يعبران عن خروج املؤنث عن . املؤنث الذي أُِضيف إليه
  .األصلية يف التراكيب، كما سيظهر الحقاًداللته 

: ، هي)١٢(وعالمات التأنيث اليت تدخل على األمساء املُعربة ثالث
:  حنوواأللف املمدودةسلمى ولَيلَى، : حنو)) املَقصورة(( األلف املُمالة

قاِئمة ومسيلَمة :  اليت تبدل هاًء يف الوقف حنووالتاءصحراء ومحراء، 
نتما. رةوفاِطمة وع ةغ خاصولكل من األِلفَني املمالة واملمدودة أبنية وِصي .

أما التاء فيغلب أن تأيت لتمِييز املؤنث من املذكر يف الصفات، كمسِلم 
: باستثناء الصفات املختصة باإلناث حنو. )١٣(ومسِلمة وضخم وضخمة

أُِريد ا معىن اسم الفاعل مرِضع ومطِفل وحاِمل، فإن التاء ال تدخلها إال إذا 
  .وتأيت التاء زيادة على أصل البناء. )١٤(هي مرِضعةٌ ولَدها غَداً: حنو

أِمري بِني : ومما وصفُوا به األنثى، ومل يدِخلُوا فيه عالمة التأنيث، قوهلم
ه وذلك ألن مثل هذ. فُالٍن امرأةٌ، وفُالنةُ وِصي بِني فُالٍن، وهي وِكيلُ فُالٍن

  . )١٥(الصفات يغلب عليها أن تكون للذكور
وأمساء األجناس، إذا جِمعت، جيوز فيها التذكري محالً على اجلنس، 

                                           
أوضح املسالك إىل ألفية ابن :  ؛ وابن هشام٢٠٦: ١املذكر واملؤنث : اري، أبو بكراألنب) 12(

 بريوت،  دار إحياء التراث العريب،٨ ط، حميي الدين عبد احلميدحممد: حتقيقمالك، 
٢٨٦: ٤ ،١٩٨٦.  

 ،١ط  املنعم أمحد هريدي،عبدالدكتور : حتقيقشرح الكافية الشافية، : ابن مالك) 13(
  .١٧٣٤ ص ،١٩٨٢  املكرمةمكة ى، أم القرجامعة

  .١٧٣٧املصدر نفسه ص ) 14(
  .١٨٣ :١املذكر واملؤنث : األنباري، أبو بكر) 15(



  
٧٩  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

وأمساء . جاَء الرجالُ، وجاَءِت الرجالُ: والتأنيث محالً على اجلماعة، حنو
 كَذَّب ِبِه: اجلُموع تذكَّر وتؤنث إذا كانت لآلدِميني، حنو قوله تعاىل

كقَوم)١٦( ،وقوله :ِلنيوٍح املُرسن ت قَومكَذَّب)الِزم التأنيث إذا ، )١٧وت
  .)١٨(هِذِه إِبِلي وغَنِمي: كانت لغري اآلدِميني، حنو

  : املُثَنـى-٢
هو كل اسم دلّ على اثنني، بزيادة ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون 

: يف قوله تعاىل ))جلَِني و امرأتاِنر((: حنو. )١٩(مكسورة تحذَف عند اإلضافة
َونرضن تلٌ وامرأتاِن ِممجلَِني فرجكُونا رفإنْ لَم ي)ي ((، و)٢٠اِتمالش

  :)٢١(يف قول عنترة  ))والناِذريِن 
 الشاِتمي ِعرِضي ولَم أشِتمهما  والناِذريِن، إذا لَم الْقَهما، دِمي

ِطفْالِن ويِتيماِن وظَبياِن  و : قَني لفظاً ومعنى، حنووالتثنية تكون يف املتِف
دلواِن وغَِنياِن وعدواِن وقاِضياِن وفَتياِن وِبنتاِن وعصواِن ومصطَفَياِن 
وحسنياِن وِضياءاِن وِبناءاِن وحمراواِن وأخواِن ويداِن وامساِن وعبدا اِهللا 

                                           
  . من سورة األنعام٦٦اآلية ) 16(
  .  من سورة الشعراء١٠٥اآلية ) 17(
  .٨١٩الكليات ص : الكفوي) 18(
: د، إعدا)حتقيق ودراسة (دكتوراه رسالةشرح جمل الزجاجي، :ابن خروف) 19(

؛ وابن ٢٧٧، صه١٤١٩ املكرمة مكة حممد عمر عرب، جامعة أم القرى، سلوى
  .١٣٧: ٤ ، تاريخدون الكتب، بريوت، عاملشرح املفصل، : يعيش

  . من سورة البقرة٢٨٢اآلية ) 20(
  .٢٤٩، ص ١٩٩٧، دار الفكر، دمشق ١شرح املعلقات العشر، ط: التربيزي) 21(



  
٨٠  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ية يف املُختِلفَِني لفظاً ومعنى، كالعمريِن يف وقد تكون التثن. وذَوا تأبطَ شراً
يِن يف األِب واألمور، واألبمس والقَميِن يف الشرر، والقَممكر وع٢٢(أيب ب(.  

: وقد يثَنى اسم اجلمع على تأويل اجلماعتني، كما يف احلديث الشريف
))الغ نيثَِل الشاِة العاِئرِة بثَلُ املُناِفِق كَمِنيممن((

)٢٣( . يى ما ثُنق باملُثنلحوي
وذلك . بعالمته وليس منه كاثنِني واثنتِني، وِكال وِكلتا مضافَتِني إىل الضمري

  .ال مفرد له، وِكال وِكلتا ال تتصل ما النون مطلقاً ))اثنني ((ألن 

  : اجلَمـع-٣
: ى ضربنيكل اسم دلَّ على أكثر من اثنني، وهو عل: )٢٤(اجلمع هو

  .مجع تصحيح ويسمى ساملاً، ومجع تكسري

  : اجلَمع الساِلم- أ
ويكون للمذكَّر واملؤنث كما يف قوله . )٢٣(هو ما سِلم فيه املفرد من التغِيري

إنَّ املُسِلِمني واملُسِلماِت،واملُؤِمِنني واملُؤِمناِت، والقاِنِتني والقاِنتاِت، :تعاىل
والص اِدِقنيواخلاِشعاِت، والص اِبراِت، واخلاِشِعنيوالص اِبِريناِدقاِت، والص

 واملُتصدِقني واملُتصدقاِت، والصاِئِمني والصاِئماِت، واحلاِفِظني فُروجهم

                                           
  .٢٦١ص شرح جمل الزجاجي : ابن خروف) 22(
 دار ،حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق ،لم مسصحيح :بن احلجاج النيسابوريمسلم )23(

: ؛ والزخمشري٢٧٨٤ حتت الرقم٢١٤٦، ص تاريخدون،  العريبالتراث إحياء
 دار ،١ ط،السعيدي الدين ز عحممدور  الدكت:وتعليق مراجعةاملُفصل يف علم اللغة، 

  . احلائرة املُترددة:عائرةوال .٢٢ ص،١٩٩٠ بريوت ،العلومإحياء 
  .٢ :٥شرح املفصل  :ابن يعيش) 24(



  
٨١  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

واحلاِفظاِت،والذّاِكِرين اَهللا كَِثرياً والذّاِكراِت، أعد اُهللا لَهم مغِفرةً وأجراً 
ِظيم٢٥(اع(.  
ما دل على أكثر من اثنني، بزيادة واو أو :  فهومجع املذكر الساملما أ

محمدونَ : حنو.)٢٦(ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة تحذف عند اإلضافة
  . وخاِشعونَ ومجموعونَ وفَِرحونَ وأكرمونَ

، منها ما خيص )٢٧(ويكون هذا اجلمع يف األمساء والصفات بشروط
فما خيص . نها ما يتعلَّق بالصفات، ومنها ما يرتبط باالثنني معاًاألمساء، وم

األمساء العلَِميةُ، وما خيص الصفات صالحيتها لدخول تاء التأنيث عليها، 
 خاٍل من ))فُعلَى((باستثناء اسم التفضيل فإنه يجمع هذا اجلمع، مع أن مؤنثه 

اً أن تكون للذكور العقالء، أو ما يف ويشترط يف األمساء والصفات مع. التاء
عمرون ومصطَفَون وزيدون : فمن هذا اجلمع حنو. حكِمهم، خالية من التاء

وقاِرئُون وأفضلُون ومنتهون ومنتِصرون وأمارون وِدمشِقيون وشويِعرون، 
، حيث نزلَت )٢٨ (والشمس والقَمر رأيتهم ِلي ساِجِدين: ومنه قوله تعاىل

  .الكَواِكب والشمس والقمر منـزلة العاِقِلني
وأُِحلقَت جبمع املذكر السامل كلمات جِمعت بعالمته، ومل تحقِّق 

  .أهلُون وعالَمون وأرضون وبنون وِعشرون وِسنون: شروطه، حنو
                                           

  . من سورة األحزاب٣٥ اآلية )25(
:  وعلَّق عليهضبطه . العلوممفتاح: بكر، أبو يعقوب يوسف بن أيب السكاكي) 26(

  .٦٢ -٦١، ص ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بريوت ٢، طزرزورنعيم 
  .١٨٢ -١٨٠: ٢الكافية يف النحو : األستراباذي) 27(
  . من سورة يوسف٤اآلية ) 28(



  
٨٢  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 اجلمع الذي يكون بإضافة ألف وتاء، إىل مفرد:  فهومجع املؤنث الساملوأما 
. تمرات وِهندات ومسِلمات وطَلَحات: حنو. )٢٩(يغلب عليه أن يكون مؤنثاً

فيجمع هذا اجلمع من األمساء علَم . )٣٠(ويكون هذا اجلمع يف األمساء والصفات
فاِطمات وزينبات ولَيلَيات، وذو : املؤنث، سواء كان بعالمة أو بغري عالمة حنو

مزات وغُرفات وانِطالقات وِعدات، وذو ح: التاء من األعالم واألجناس حنو
ِذكريات وصحراوات، وعلَم غري : ، حنو)٣١(ألف التأنيث إذا مل يسم به املذكَّر

  .كبنات آوى وذَوات اِحلجة ))ذُو((أو  ))ابن((ـ  مصدراً بالعاقل
ويجمع هذا اجلمع، من األمساء أيضاً، اسم اجلنس على أكثر من أربعة 

سراِدقات وحمامات، أو كان : إذا مل يسمع له مجع تكسري، حنوأحرف، 
وورد هذا اجلمع يف الرباعيات من . انِقالبات وتحوالت: من املصادر حنو

ِسِجالت ومجاالت وِلجامات، وهذه كلها غري خمتومة : أمساء األجناس، حنو
سر كِرجاالت وجِمع هذا اجلمع بعض اجلموع اليت ال تكَ. املفرد بالتاء

وبيوتات وصواِحبات، وأمساء احلروف والشهور كأِلفات وِجيمات 
: وجماديات وشواالت، واالسم األعجمي الذي مل يسمع له مجع آخر حنو

  .ِبيماِرستانات وِمهرجانات

                                           
  .٦٢مفتاح العلوم ص : السكاكي) 29(
: ؛ وقباوة، الدكتور فخر الدين١٩٠ -١٨٧: ٢الكافية يف النحو : األستراباذي)30(

  .٢٠٠-١٩٧ ص،١٩٩٨بريوت، املعارفمكتبة، ٣طتصريف األمساء واألفعال،
أبو حيان . سلمى وسلمونَ: وإذا سمي به املذكر جمع مجع مذكَّر ساملاً حن) 31(

 رجب عثمان حممد، الدكتور: حتقيقارتشاف الضرب من لسان العرب، : األندلسي
  .٥٧١: ٢ ،١٩٩٨، القاهرة اخلاجني، مكتبة ١ط



  
٨٣  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

ربعات : ويجمع هذا اجلمع من الصفات ما خِتم بعالمة تأنيث حنو
للمذكر واملؤنث، وضاِربات وحبلَيات وعالّمات، ومها صفتان 

وميتنع هذا اجلمع يف الصفات اليت مل يجمع مذكرها بالواو . ونفْساوات
وتجمع . ))أفْعل(( مؤنث ))فَعالء((، و))فَعالن(( مؤنث ))فَعلَى(( والنون كـ

 التفضيل مجع مؤنث ساملاً قياساً على مذكَّرها الذي ))أفعل(( مؤنث ))فُعلَى((
وتجمع هذا اجلمع صفة غري . كُبريات وفُضلَيات: يجمع بالواو والنون حنو

أيام معدودات وِبحار هاِئجات وأار :  حنو)٣٢(العاقل متِييزاً هلا من صفة العاقل
وإمنا عد املُصغر من . دريِهمات وكُتيبات: جاِريات، ومصغر ما ال يعِقل حنو

  .كُتب صِغرية: فكُتيبات تفسر بـ. ىن الوصف قائم فيهالصفات ألن مع
وال يعتد حبذف التاء من . ويالحظ أن صيغة املفرد تسلم عند اجلمع

 كما أن تاء ، ليست أصلية)) مسِلمة((ألن تاء مسِلمة ومسِلمات، : حنو
سم  وال جيوز اجلمع بني عالميت تأنيث يف ا، تدل على املؤنث))مسِلمات((

 وكل ما كان مجعاً السم ، تمرات يف تمرة:أما فتح العني يف حنو. )٣٣(واحد
 غري معتلِّها وال مضاعفاً، فال يعتد به أيضاً ألنه للتفريق ،ثالثي ساكن العني
 ضخمات : اليت تبقى عينها ساكنة يف صيغة اجلمع حنو،بني االسم والصفة

  .)٣٤(يف ضخمة
                                           

  . والثاين فرع على املذكر، ألن األول فرع على العاقل،أُِحلق غري العاقل باملؤنث) 32(
  .١٨٨ :٢الكافية يف النحو : األستراباذي

  .٤٣ :١اإلنصاف يف مسائل اخلالف : األنباري، أبو الربكات) 33(
 : ورجل ربعة. قِليلة اللنب: وشاة جلْبة.١٩٠ :٢الكافية يف النحو : األستراباذي) 34(

  .متوسط القامة
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. شاة لَجبة ورجل ربعة:  يف))لَجبات وربعات(( :وشذَّ من الصفات
وساغ ذلك ألن لَجبة وربعة وردت عينهما يف املفرد بالفتح واإلسكان، ففتح 

، وأما جوزات يف )٣٥(العني يف اجلمع من قَِبيل اعتبار الفتح يف املفرد أصالً
: وأما حنو. )٣٦(يلجوزة، وصيحات يف صيحة، وِهندات يف ِهند، فلُغة هلُذَ

ِكسرات يف ِكسرة، فقد : خطُوات وخطَوات يف خطْوة، واألول أشهر، وحنو
 يف ِبنت وابنة فإمنا هو مجع ))بنات((وردت هذه اجلموع بتسكني العني، وأما 

  .)٣٧( على حذف الالم نسياً ))بنوة((لألصل وهو 
  : مجع التكِسري- ب

يغصاحبه تب : حنو. )٣٨(ر يف بناء مفردههو اجلمع الذي ييات وكُتأب
وِصيغ هذا اجلمع منها ما يدل على الِقلّة، ومنها ما . وقُلُوب وأفْراس وقُضاة

  .يدل على الكثرة
ما وِضع للداللة على العدد القليل من ثالثة إىل :  فهومجع الِقلّةأما 
 ))أفْعال((رع، وكأفلُس وأنفُس وأذ)) أفْعل((: )٤٠(وله أربع صيغ هي. )٣٩(عشرة

 ))ِفعلة((كأزِمنة وألِوية وأِعنة وأِئمة، و))أفِْعلة((كأثْواب وأجداد وأبواب وآالم، و 

                                           
  .١٩٠ :٢الكافية يف النحو : األستراباذي) 35(
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وهذا اجلمع خاص بالثالثي، والرباعي الذي . كإخوة وِشيخة وِغلْمة وِصبية
  .ثالثه حرف مد، كما أن الصيغ الثالث األوىل خاصة باألمساء دون الصفات

ما وِضع للداللة على العدد الكثري فوق :  فهومجع الكثرةوأما 
سود وِبيد : وهو يضم ما سوى مجعي السالمة، ومجع القلة، حنو. )٤١(العشرة

ورسل وغُرف وصور وِقطَع وسحرة ورماة وِدببة وجرحى وركَّع وقُواد 
مثلة هلا نظائر يف وِجبال وجنود وِنريان وبلْدان وعظَماء وأِعزاء، وهذه األ

: ومن مجوع الكثرة أيضا صيغ منتهى اجلموع حنو. املفرد من حيث الوزن
دراِهم وعصاِفري وسالِلم وسكاِكني وأصاِبع وأعاِصري وتجاِرب وتماِثيل 
ومساِجد ومفاِتيح ويناِبيع وكَواِكب ونواِعري وصياِرف وبياِطري وضماِئر 

كارحاٍر وسى وصذاروهذه األمثلة ليس هلا نظري يف املفرد وع ،ى وكَراِسي
  . وكل مثال مما سبق يدل على صيغته. من حيث الوزن

ويشار إىل أن بعض العلماء رأى أن اجلمعني الساِلمني من مجوع 
. )٤٣(، وبعضهم رأى أما ملُطلَق اجلمع من غري نظر إىل القلة والكثرة)٤٢(القلة

قرير أما يكونان للِقلّة إذا كان ملُفردمها مجع كَثرة، وإال ويجمع بني الرأيني بت
  .استعِمال للقلة والكثرة على حد سواء

ما تضمن معىن اجلمع وليس له مفرد من لفظه كقَوم :  هواسم اجلمعو
ورهط وجيش، أو مل يكن على وزن خاص باجلموع كخدم وخلَف 

                                           
  .٢٢٧املفصل ص :  الزخمشري)41(
  .٣: ٥شرح املفصل : ؛ وابن يعيش٥٧٨ و ٤٩١: ٣تاب الك:  سيبويه)42(
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لى لفظ واحد كفُلك وحاج وبشر ورحالة وسيارة، أو كان هو ومفرده ع
ود٤٤(وع(.  
ما تضمن معىن اجلمع داالً على اجلنس، : هواسم اجلنس اجلمعي و

ِبيرب وعرفّاحة، أو بياءي النسب كعفّاح وتز منه بالتاء، كتيم٤٥(ومفرده ي(.  
، إذ جمعوا اجلمع مبالغة )٤٦(وسِمع عن العرب ما يسمى جبمع اجلمع

وذكر السيوطي . بيوتات وأربِعينات وأقاِويل وصواِحبات: لتكثري، حنويف ا
إنهم جمعوا جمالً على أجمل مث ((: مثاالً جلَمع جِمع ست مرات، قال

))أجمال مث جاِمل مث ِجمال مث ِجمالة مث ِجماالت
)٤٧(.  

  : املُصغر-٤
لتقليل الذات ويكون . )٤٨(هو االسم الذي يصاغ للداللة على تقليل

 عند إرادة التقليل من ))زييد((، أو لتقليل الشأن كـ ))كُلَيب ورجيل((كـ 

                                           
 احلميد  حميي الدين عبدحممد :حتقيقشرح شافية ابن احلاجب، : األستراباذي) 44(
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  .٢٢٣واألفعال ص
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، وهو من جماز ))أُخي وصديِقي((أمهيته وشأنه، أو للشفقة والتعطُّف كـ 
، أو لتقريب املسافة والزمان ))دريِهمات((تقليل الذات، أو لتقليل العدد كـ 

وقيل جييء التصغري للتعظيم فيكون من . )) وقُبيل الفَجرفُويق األرض((كـ 
باب الكناية، حيث يكنى بالصغر عن بلوغ الغاية يف الِعظَم، ألن الشيء إذا 

  :)٤٩(جاوز حده جانس ِضده، كدويِهية يف قول لبيد
 وكُلُّ أُناٍس سوف تدخلُ بينهم   تصفَر ِمنها األناِملُ،دويِهيةٌ

 كجبل وجبيل وسهل ))فُعيل(( :)٥٠(وأوزان التصغري شكلية وهي ثالث
كبلبل وبلَيِبل  ))فُعيِعل((وسهيل وباب وبويب وميت ومييت ودٌم ودمي، و

 ))فُعيِعيل((وسفَِريج وفَرزدق وفُريِزد وفُريِزق، و وجدول وجديل وسفَرجل

  . عصفُور وعصيِفري وافِتقار وفُتيِقريكِمفتاح ومفَيِتيح و
ويصغر كلٌّ ِمن مجع القلة واجلمع السامل واسم اجلمع واسم اجلنس 

أكلُب وأُكَيِلب، وأجمال وأُجيمال، وأعِمدة : ، حنو)٥١(اجلمعي على لفظه
وِغلْمة وغُلَيمة، وضاِربون وضويِربون، وشاِعرات وشويِعرات، ، وأُعيِمدة 

  .ب وركَيب، وسلَف وسلَيف، وفُلْك وفُلَيك، وتمر وتمريوركْ
. ويصغر مجع الكثرة برده إىل املفرد، مث تصغري ذلك املفرد مث مجعه

ويجمع املفرد مجع مذكر ساملاً إذا كان مذكراً عاقالً، ومجع مؤنث ساملاً إذا 

                                           
، واألنباءالدكتور إحسان عباس، وزارة اإلرشاد : حتقيقديوانه، :  لبيد بن ربيعة )49(
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  .٢٤٣املفصل ص : ؛ والزخمشري٤١٥: ٣الكتاب : سيبويه) 50(
  .٢٦٦ -٢٦٥: ١شرح الشافية :  األستراباذي)51(



  
٨٨  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ِرجال : ؤنثاً، حنوكان مؤنثاً عاقالً، أو كان مما ال يعقل مذكراً كان أو م
ويقال يف تصغري حمر . ورجيلُون، وحواِمل وحوِميالت، وكُتب وكُتيبات

. أُحيِمرون وجريحون للمذكَّر، وحمرياوات وجريحات للمؤنث: وجرحى
وإذا كان جلمع الكثرة مجع ِقلّة جاز، إضافةً إىل ما سبق، رد مجع الكثرة إىل 

  .)٥٢( مث تصغريه، كتصغري ِكالب وفُلُوس على أُكَيِلب وأُفَيِلسمجع ِقلّته
 حىت ، ويكون حبذف األحرف الزائدة،ومثة ما يقال له تصغري الترخيم

 وسويد ،حريث يف حاِرث :تصري الكلمة على أحرفها األصلية مث تصغر، حنو
  .)٥٣(يف أسود، وقُريِطس يف ِقرطاس

  : املَنسوب-٥
زيد يف آخره ياء مشددة بعد كسر، للداللة على نسبته إىل هو االسم املَ

  .  ِعلِمي وِمصِري وفاِرِسي: حنو.)٥٤(ارد منها
ومكّة   فاِطمة وفاِطِمي:تاء التأنيث كما يف )٥٥( وتحذَف يف النسبة

ِويروة وعروع ِييية وظَبوظَب كِّيلَ: والياء الزائدة يف حنو،وموع ِليع  ِوي 
ِفينِنيفة وحوح ِليوالياء الثانية يف حنو،وقَِبيلة وقَب :ب وطَيِبيد   طَييوس

يِديوالواو يف حنو،وس :كَِبيكُوبة ورواأللف يف حنو، ر : ِديرى وبدرب  
                                           

  .٢٦٦ -٢٦٥: ١شرح الشافية : األستراباذي) 52(
 ، الكتب، دون تاريخعاملحممد عبد اخلالق عضيمة، : حتقيقاملقتضب، : املربد) 53(

  .٢٤٧املفصل ص : ؛ والزخمشري٢٩٣: ٢
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صطَِفيصطَفَى وموالياء يف حنو،وم :ِديِدي واملُهتاملُهت  وأملانية وأملاِني. 
 يأيت املنسوب إذ كُرِسي وشاِفِعي، :در حذف الياء املشددة يف حنوويقَ

  .واملنسوب إليه على لفظ واحد

* * * * *  
 حبسب معانيها ،تلك هي الصيغ اليت تتفرع عن األبنية والصيغ األصلية

  وأنتقل اآلن إىل احلديث عن خروج الصيغ الفرعية.اليت أرادها واضع اللغة
  .عانيها األصلية، عند استعماهلا يف التراكيبعن م

  خروج الصيغ الفَرِعية عن معانيها األصلية
يتمثل خروج الصيغ الفرعية، يف التراكيب، عن معانيها األصلية، 
باستعمال املذكَّر واملؤنث أحدمها يف موضع اآلخر، واملفرد مبعىن املثنى أو 

نى، ومجع القلة مبعىن الكثرة، واملصغر مبعىن اجلمع، واجلمع مبعىن املفرد أو املث
  .املكبر، واملنسوب على غري ما وِضع له

 ،)٥٦(وأحيينا ِبِه بلدةً ميتاً: قوله تعاىلاملؤنث مبعىن املذكر ومن أمثلة جميء 
، أي هذا )٥٧(هذا ربي:فلَما رأى الشمس باِزغةً قالَ:أي مكاناً، وقوله
،٥٨( وقول احلُطيئة الشخص املَرئي(:  

 ثَالثةُ أنفٍُس، وثَالثُ ذَوٍد  لَقَد جار الزمانُ علَى ِعياِلي

                                           
  .٨٢٠الكليات ص:  من سورة  ق؛ والكفوي١١اآلية ) 56(
 ، علي النجارحممد: حتقيقاخلصائص، :  من سورة األنعام؛ وابن جين٧٨ اآلية )57(

  .٤١٢: ٢ ، دون تاريخ،بريوت ،العريب دار الكتاب
  .والبيت غري موجود يف الديوان. ٤١٢: ٢اخلصائص : ابن جين) 58(



  
٩٠  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

فس إىل معىن اإلنسان فذَكَّرذهب هنا بالن.  
  :)٥٩( كما يف قول األعشى مبعىن املؤنثيف الكالماملذكّر وجييء 

 ِلقَوٍم، وكانوا هم املُنِفِدين  شرابهم، قَبلَ تنفاِدها

  :)٦٠( وقال أيضاً، وهي مؤنثة،حيث أنثَ الشراب ألنه أراد به اخلَمر
 *كَما شِرقَت صدر القَناِة ِمن الدِم*

حيث ، )٦١( وقد مر حنو هذا سابقاً. والقناة مؤنثة.فأنث الصدر ألنه جزء من القناة
 كما يكتسب ،ث التأويليويسمى بالتأني، يؤول املذكر يف مثال الشراب باملؤنث

  . ويسمى بالتأنيث احلُكمي،املذكر حكم املؤنث املضاف إليه يف مثال القناة
 لكن تأنيث املذكر ،وتذكري املؤنث واسع جداً ألنه رد فرع إىل أصل

 يف حنو قوله ،ويرى ابن جين أن التذكري. )٦٢(واإلغراب أذهب يف التناكر
 ناشئ من كون الوعظ واملَوِعظة ،)٦٣(وِعظةٌ ِمن ربهفمن جاَءه م: تعاىل

وهذا كالم دقيق ألن املصدر األصلي يطابق املصدر امليمي . )٦٤(شيئاً واحداً

                                           
 املكتب ،١ط،  حممد أمحد قاسمورالدكت : وتقدميشرحوانه، دي: األعشى) 59(

فقه اللغة وسر : ؛ والثعاليب١١٥ ص،١٩٩٤ بريوت ودمشق وعمان،اإلسالمي
  .٣٣٢ ص، تاريخدون، الفكر دار، ورفاقه مصطفى السقا :حتقيقالعربية، 

، ٢ط ،الدايل أمحد حممد الدكتور: حتقيقالكامل، :  واملربد٣٦٤ديوانه ص : األعشى) 60(
  .٤١٧: ٢اخلصائص : ؛ وابن جين٦٦٨ ص ،١٩٩٧ وت، بريالرسالة مؤسسة

  . من هذا البحث٧٧تنظر الصفحة ) 61(
  .٤١٥ :٢اخلصائص : ابن جين) 62(
  . من سورة البقرة٢٧اآلية ) 63(
  .٤١٢ :٢اخلصائص : ابن جين) 64(



  
٩١  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

 :مصدر ميمي للفعل وِعظَ يوعظُ مبعىن اسم املفعول:  واملَوِعظة هنا.يف املعىن
   .ظة غري حقيقي والتأنيث يف موِع. عبر به عن اسم الذات،املَوعوظ ا

 : يف حنو قوله تعاىل، يكثر حذف التاء الدالّة على التأنيث:وقال سيبويه
ىهِه فانتبوِعظةٌ ِمن رم ن جاَءهفم)وقوله، )٦٥:  معِد ما جاَءهِمن ب

ناتيالب)قُوا بني املَوات ،إذا كان املؤنث من املَوات، )٦٦فَرم أرادوا أن يأل 
  .)٦٧( كما فَرقُوا بني اآلدِميني وغريهم،واحلَيوان

ما يلِفظُ ِمن قَوٍل إال  : قوله تعاىل،املفرد مبعىن املثىنومن أمثلة جميء 
وقال النيب صلَّى اهللا .  ألما ملكانأي رِقيبان عِتيدان )٦٨(لَديِه رِقيٌب عِتيٌد

 يِزلُّ ِبها ِفي الناِر أبعد ،ما يتبين ِفيهاإنَّ العبد لَيتكَلَّم ِبالكَِلمِة، (( :عليه وسلم
))ِمما بني املَشِرق

ومها مشِرق الشمس يف الصيف .  أي املَشِرقَِني)٦٩(
 وفُالن ، أي عيناه، وقَعت عينه علَيه:)٧٠( والعرب تقول.ومشِرقها يف الشتاء
، أي ِبيديه  ووقَف على ِرجِلِه وأخذَ ِبيِدِه، أي احلاِجبني،حسن احلاِجب
وحنو هذا كثري يف كالم العرب، إذ يعبر بالواحد عن االثنني، . وعلى ِرجلَيه

إذا كانا كشيء واحد، كالعينني واألذنني والفَِخذَين، وجعل بعضهم ذلك 

                                           
  . من سورة البقرة٢٧اآلية ) 65(
  . من سورة آل عمران١٠٥اآلية ) 66(
  .٣٩ -٣٨ :٢الكتاب :  سيبويه)67(
 حممد علي :حتقيقالتبيان يف إعراب القرآن، : العكربي و؛ من سورة ق١٨اآلية ) 68(
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  .٣٧٧فقه اللغة ص : الثعاليب) 70(



  
٩٢  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .)٧١(قياسيا، على حني قَصره أبو حيان على السماع
ثُم  : كما يف قوله تعاىل،على معنـى اجلمعوجييء املفرد يف الكالم داالً 

أي  )٧٣(وحسن أُولِئك رِفيقاً : وقوله تعاىل، أي أطفاالً)٧٢(نخِرجكُم ِطفالً
:  مظاِهرون، وقولـه أي)٧٤(بعد ذِلك ظَِهري واملَالِئكةُ : وقولـه،رفَقاء
لَى أرجاِئهاع واملَلَك)يعىن املالِئكة، وقوله )٧٥ : داً السم جلناهعوما ج

يأكُلُونَ الطَّعام)أي أجساداً)٧٦  .  
 وقال النيب :))يٍشِنساِء قُر اإلِبلَ، صاِلح نِكبِنساٍء، ر ريخ((

 يعين )٧٧(
صلَّح، وا جاءت إحدى روايات احلديث، وقال لزوجة أيب سفيان الذي 

                                           
  .٥٨٤تشاف الضرب صار: أبو حيان) 71(
،  الشومييمصطفى :حتقيقالصاحيب، : ابن فارس من سورة احلج؛ و٥اآلية ) 72(
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  .١٣ :١٢ ،١٩٩٥  بريوت، دار الفكر، حممد مجيلصدقي :راجعه

،  صادردار ،١ط، رب العلسان: ابن منظور من سورة النساء؛ و٦٩اآلية ) 73(
  .)رفق (،١٩٩٢ بريوت

  .٣٢٩فقه اللغة وسر العربية ص : الثعاليب من سورة التحرمي؛ و٤اآلية ) 74(
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٩٣  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

))عروِفخِذي ما يكِفيِك وولَدِك ِباملَ((: كان شحيحاً
  . أي وأوالدِك)٧٨(

  :)٧٩(وقال لبيد 
*علمي نها ، كالكَواِكِب،والسالم * 

 .اجلمع فوضع الواحد يف موضع . األِسنة: وأراد به هنا،السن والسنان واحد
  )٨٠ (:س مردال العباس بناقو

 مأخوكُـسِلمـوا إناأفقُلنا  ِمن اإلحِن الصدور ،فقَد بِرئَت
  .إخوتكُم: أي

  :)٨١( وقال عمر بن أيب ربيعة
 بهراً:تِحبها ؟ قُلت:ثُم قالُوا  عدد النجِم، واحلَصى، والتراِب

 قول ومثله .فوضع الواحد يف موضع اجلمع. النجوم:  بالنجمداأر
  :)٨٢(الراجز

*تاُء وقَِميِصي أخالقجاَء الش* 

                                           
  .٦٢٨: ٩؛ وابن حجر ٥٠٤٩ حتت الرقم ٢٠٥٢البخاري ص ) 78(
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٩٤  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  )٨٣ (:اعروقول الش. لَقخ :أي
ِميصٌن خمكُم زمانِعفُّوا  فإنَّ زت طِنكُمعِض بكُلُوا يف ب 

  .كلوا يف بعض بطونكم: أي
 إذا كان من أمساء األجناس، ألن اجلنس املفرد مبعىن اجلمعويكثر جميء 

يدل على القليل والكثري، وكل اسم جنس قابل للداللة على اجلنس باملعىن 
ع املفرد، من أمساء اجلنس، يف موضع املثىن واجلمع، ولذلك حسن وض .العام

  .)٨٤(أهلَك الناس الدرهم والدينار، وقد كَثُرت الشاةُ والبِعري: على حنو قوهلم
ويشار إىل أن الفرق بني اجلنس واسم اجلنس هو أن اِجلنس يطلَق 

ذلك على القليل والكثري، كاملاء الذي يطلَق على القطرة والبحر، وك
الرحيق واحلليب، على حني أن اسم اجلنس ال يطلَق إال على واحد، 

  .)٨٥(كرجل وِذئب
 ))من((ويكثر أن ينوب اسم اجلنس املفرد عن اجلمع حني يأيت جمروراً بـ

ما جاءين من أحد، وما كلَّمت من أحٍد، وكقوله عز : حنو قوهلم((الزائدة 
خري، ولكنها :  إمنا هو)٨٦ ( ِمن ربكُمأنْ ينزلَ علَيكُم ِمن خٍري: وجلّ

فهذا موضع زيادا، إال أنه موضٌع . توكيد، وكذلك ما ضربت ِمن رجٍل

                                           
؛ وأبو ٢١٠: ١الكتاب : سيبويه. بيت من شواهد سيبويه، وقائله غري معروفال) 83(

  .٥٨٢ارتشاف الضرب ص: حيان
  .٧٩٥الكامل ص : املربد) 84(
 العريب، بريوت الكتاب، دار ٤، طاألبياريإبراهيم : حتقيقالتعريفات، : اجلرجاين)85(

   .٤١ ص ،١٩٩٨
  . من سورة البقرة١٠٥اآلية ) 86(



  
٩٥  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

ما جاَءين من : دلَّت فيه على أنه للنكرات دون املعارف، أال ترى أنك تقول
رجالً يف ما جاَءين ِمن عبد اهللا، ألن : أحد، وما جاَءين ِمن رجل، وال تقول

)) وال يقع املعروف هذا املوضع ألنه شيء عِرف بعيِنه ع اجلمع،موض
)٨٧(.  

ال جيوز أن ينوب الواحد عن اجلمع إال أن يكون من أمساء : وقال الفراء
وحسن أُلِئك حسن أُولِئك رجالً، كما جاز : الفاِعِلني، فال جيوز القول

  .وأجاز الزجاج ذلك. )٨٨(رِفيقاً
لفراء أن وضع الواحد يف موضع اجلمع، إذا مل يكن من ولعل مراد ا

: وهذا ال يسلَم، لقوله تعاىل. أمساء الفاعِلني يقبح، حني يقع متييزاً يف الكالم
ًِريئاِنيئاً مه فْساً، فكُلُوهن يٍء ِمنهن شلَكُم، ع نفإنْ ِطب) فُوساً)٨٩أي ن .  

د إىل أن املفرد أخف من اجلمع، ولعل استعماهلم املفرد مبعىن اجلمع، يعو
وألسباب . والفرع أثقل من األصل بال خالف. ألنه أصل واجلمع فرع

اِخلفّة والثِّقَل مل يستعملوا املثىن، للداللة على املفرد واجلمع، إال يف الضرائر 
  :)٩٠(الشعرية، ويف األمساء األعالم حصراً، كما يف قول جرير

ٍ ، تجزعأوكُلَّما ظَعنوا، ِل ُ ، ِبرامتِني، فودعوا  بني  بانَ اخلَِليط

                                           
، ٢، طالفتليالدكتور عبد احلسني : حتقيقاألصول يف النحو، : ابن السراج) 87(

  .٤١٠: ١ ،١٩٩٦مؤسسة الرسالة، بريوت 
فَِعيل : ورفيقًا. ) رفق (لسان العرب : ابن منظور من سورة النساء و٦٩اآلية ) 88(

  .مراِفق: مبعىن اسم الفاعل
  . من سورة النساء٤اآلية ) 89(
 دار  نعمان حممد أمني طه،الدكتور: حتقيق، ابن حبيبديوانه بشرح : جرير )90(

  .٤٢٠ :٢اخلصائص : ابن جينو ٩٠٩  ص،تاريخ ، دونالقاهرة، املعارف



  
٩٦  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  . وإنما رامة أرض واحدة،حيث عبر ِبرامتني
، وثقيل من )٩١(واملثىن ثقيل من حيث املعىن، ألن معناه معىن اجلمع

حيث اللفظ، ألنه ملّا ثَقُل اجلمع خصوه غالباً بِصيغ لفظية خاصة به، فكان 
 لفظياً للثِّقَل املعنوي، يف حني أن الثقل املعنوي للتثنية مل تقابله ذلك ختفيفاً

وهكذا . ِخفّة لفظية يف الصياغة، بل ثَقَّلوا املفرد بزيادة عالمة التثنية عليه
  .صار املثىن أثقل من اجلمع

إم زادوا أيضاً على بناء املفرد للداللة على اجلمع، كما هو : ورمبا قيل
. لسالمة، وهذا يبِطل االدعاء بأن املثىن أثقل من اجلمعالشأن يف مجعي ا

واجلواب على ذلك أن مجعي السالمة ثقيالن أيضاً ثقل املثىن من حيث 
والدليل على ِثقَِلهما أننا نلمح مجوع . )٩٢(اللفظ، ألما بِنيا على حده

رام، كَِرمي وكَِرميون وِك: تكسري، ألغلب ما حقه أن يجمع عليهما، حنو
. فكأم فروا إىل مجع التكسري طلباً للِخفّة اللَّفِظية. وكَِرمية وكَِرميات وكَراِئم

والصفة أثقل .  يضاف إىل ذلك أن مجعي السالمة جيريان غالباً يف الصفات
  .من االسم بال خالف

إنا خلَقْنا اإلنسانَ : ومن أمثلة جميء اجلمع يف موضع املفرد، قوله تعاىل
وهو فَِعيل . األخالط، مفردها مِشيج: فاألمشاج. )٩٣ (ن نطفٍة أمشاٍجِم

والنطفة تكون مِشيجاً، أي مخلُوطة . مبعىن مفعول، أي ممشوج مخلُوط

                                           
  .٤٨ :٢الكتاب : سيبويه) 91(
  .٢: ٥فصل شرح امل: ابن يعيش) 92(
  .١٢٥٧التبيان ص :  من سورة اإلنسان؛ والعكربي٢اآلية ) 93(



  
٩٧  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

ولذلك يقال إا وِصفَت باجلمع . األجزاء، وال تكون أمشاجاً ألا مفردة
  . سبقوساغ الوصف باجلمع ألا اسم جنس كما. للمبالغة

 فيان أمام هرقل، وقد سأله عن النيبويف حديث أيب س :)) احلَرب
))بيننا وبينه ِسجالٌ

. مجع سجل، وهو الدلو:  أي نوب، والسجال)٩٤(
فيقال إا وِصفَت . واحلَرب الواحدة تكون سجالً واحداً وال تكون سجاالً

  .)٩٥(وجاز ذلك ألا اسم جنس. باجلمع للمبالغة
ويف حديث أيب مجيلة أنه وجد منبوذاً، فلما رآه عمر رِضي اهللا عنه 

))عسى الغوير أبؤساً((: قال
. مجع بؤس: واألبؤس. مصغر الغار: فالغوير. )٩٦(

وقال . والغوير مفرد أُخِبر عنه بصيغة اجلمع للمبالغة. وهو الشدة
  :)٩٧(الفرزدق

أخزاك،يثُ تح لُ األحجارقَب  أباك وإذا ذَكَرت،هامأو أي  
 . فعبر عنه بصيغة اجلمع للمبالغة،يريد احلَجر األسود يف الكَعبة الشِريفة
   .وكأنه أراد أن جيعل من كل ناحية حجراً

  :)٩٨( كما يف قول أيب حمجن،اجلمع للتعبري عن املثىنوجييء 
 وما ِرمت حتى خرقُوا ِبِرماِحِهم   األباِجلُِثياِبي، وجادت ِبالدماِء

                                           
  .٤٤ :١فتح الباري : ابن حجر؛ و٧ حتت الرقم ٧البخاري ص ) 94(
  .٥٠ :١فتح الباري : ابن حجر) 95(
  .٣٣٨ -٣٣٧ :٥فتح الباري : ابن حجر؛ و٩٤٦ البخاري ص) 96(
  .٤٢٢ :٢اخلصائص : ابن جين؛ و٣٧٢ :١ديوانه : الفرزدق) 97(
 صالح الدين الدكتور: ميقدديوانه بشرح أيب هالل العسكري، ت:  أبو حمجن الثقفي)98(

  .ما بِرحت: ومارمت. ٣٢، ص١٩٧٠، دار الكتاب اجلديد، بريوت ١طاملنجد، 



  
٩٨  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

فعبر باجلمع مع أما . وهو ِعرق يف باِطِن الذِّراع. مجع أبجل: فاألباِجل
ويطَّرد جميء اجلمع داال على املثىن، للتعبري عن جزأين . أبجالن اثنان للمبالغة

والسارق والساِرقةُ : ، كما يف قوله تعاىل)٩٩(مضافَني إىل صاحبيهما
إنْ تتوبا إىل اِهللا فقَد :  أي يديِهما، وقوله تعاىل)١٠٠(فاقطَعوا أيِديهما
  . أي قَلباكُما، كما مر سابقًا)١٠١(صغت قُلُوبكُما

فإنْ فُرق وجب . إن املسألة السابقة تطَّرد إذا مل يفَرق املضاف إليه
 الَِّذين كَفَروا، ِمن بِني إسراِئيلَ، علَى ِلساِن داود لُِعن: اإلفراد، كقوله تعاىل
مريى بِن موِعيس)ثنية إذا مل يكن املضافان جزأين من . )١٠٢وِجتب الت

فإن أُِمن . وذلك خمافة اللَّبس. أعِطِهما ِدرهميِهما: املضاف إليه، كقوهلم
  .)١٠٣(لعدو ِبأسياِفكُماقَهرتما ا: اللَّبس جاز التعبري باجلَمع، كقوهلم

: وحني يتحقَّق الشرطان السابقان جيوز التعبري باملثىن ألنه املقصود، كقوهلم
ِايِتِني ِبرأِس : ِايِتِني ِبرأسي شاتِني، وجيوز التعبري باملفرد ألنه أصل للمثىن، فيقال
ِني ِبرؤوِس ِايِت: شاتِني، وجيوز التعبري باجلمع، وهو األجود واألفصح، فيقال

، وذلك ألن التثنية واجلمع من باب واحد من حيث املعىن، واجلمع )١٠٤(شاتِني
  .أخف من املثىن من حيث اللفظ، والوقوع يف اللَّبس يف مثل ذلك بعيد االحتمال

                                           
  .١٧٨٧شرح الكافية الشافية ص : ؛ وابن مالك٤٨: ٢الكتاب :  سيبويه)99(
: ؛ والثعاليب٦٢٢ -٦٢١: ٣كتاب ال:  من سورة املائدة؛ وسيبويه٣٨اآلية ) 100(

  .٣٢٨فقه اللغة وسر العربية ص 
  .٣٢٨فقه اللغة ص : ؛ والثعاليب٢١٢الصاحيب ص :  من سورة التحرمي؛ وابن فارس٤اآلية ) 101(
  . من سورة املائدة٧٨اآلية ) 102(
  .١٧٩٠ -١٧٨٩شرح الكافية الشافية ص : ابن مالك) 103(



  
٩٩  ألستاذ حممود احلسن ا–األمساء الفرعية مفهومها واستعماهلا 

ويشار إىل أنه اجتمع التعبري باملفرد واجلمع، عن املثىن الذي ليس جزءاً 
إذا أويتما إلَى ِفراِشكُما، أو ((:  لعاِئشة وفاِطمةوله من املضاف إليه، يف ق

أخذتما مضاِجعكُما، فكَبرا ثَالثاً وثَالِثني، وسبحا ثَالثاً وثَالِثني، وامحدا 
ٌري لَكُما ِمن خاِدٍم. ثَالثاً وثَالِثنيفهذا خ((

)١٠٤(.  
ع القلّة جميء مجوومن خروج الصيغ الفرعية عن االستعمال األصلي 

  :)١٠٥( كقول حسان بن ثابتمراداً ا معىن الكثرة،
لَنا اجلَفَنات الغر يلمعن ِفي  وأسيافُنا يقطُرنَ ِمن نجدٍة دما

مجوع الكثرة مراداً السيوف، وجميء : اِجلفان، وباألسياف: أراد باجلَفَنات
  :)١٠٦( كقول عمر بن أيب ربيعة ا معىن الِقلّة،

 فكانَ ِمجني دونَ من كُنت أتِقي  كاِعباِن ومعِصر:ثَالثُ شخوٍص
ويف هذا املثال . فقد عبر بالشخوص عن األشخاص، ألنَّ ما دون العشرة مجع قلة

  .استعمل الشخص وهو مذكّر للداللة على املؤنث، بدليل حذف التاء من عدده
 املنسوبالستعمال األصلي أيضاً جميء ومن خروج الصيغ الفرعية عن ا

  :)١٠٧( كقول النابغةمبعىن اسم الفاعل،
                                           

  .٥٩٥٩ حتت الرقم ٢٣٢٩ البخاري ص )104(
  .٣٥، ص ١٩٧٤ وليد عرفات، دار صادر، بريوت الدكتور: حتقيقديوانه، : حسان بن ثابت) 105(
: ؛ وابن جين٥٦٦: ٣الكتاب : ؛ وسيبويه٢٥٠: ١ديوانه :  عمر بن أيب ربيعة)106(

  .٤١٧: ٢اخلصائص 
 دار،  شكري فيصلالدكتور :حتقيق، ديوانه بشرح ابن السكيت:  النابغة الذبياين)107(

املقاييس يف : ؛ وابن فارس٣٦: ٣الكتاب : ؛ وسيبويه١٢٠ ص،ريخ تادون، الفكر
  ).وسم (،١٩٩٨  دمشق، الفكردار، ٢ط ، أبو عمرون شهاب الدي:حتقيقاللغة، 



  
١٠٠  )١(اجلزء ) ٨٣( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 وال زالَ قٌَرب بني تبنى، وجاِسٍم  علَيِه ِمن الوِمسي جوٌد، وواِبلُ
ِمسيِبيع:فالوطَر الربات، مبالن األرض ِسمفهو اسم منسوب مبعىن .  ألنه ي

  . به عن اسم الذات لتوكيد املبالغة عبر،اسم الفاعل للمبالغة

* * * * *  
. تلك كانت أهم صور خروج األمساء الفرعية عن االستعمال املألوف

حيث ظهر أن تلك األمساء وِجدت يف األصل لتأدية وظائف خاصة يف 
املذكّر واملؤنث فاللغة، ولكنها يف السياق قد خترج عن االستعمال املألوف، 

،  اجلمع املثىن أوقد يستعمل مبعىن املفرد و،خراآل أحدمها مبعىنقد جييء 
وجتيء مجوع القلة مراداً ا  واجلمع أيضاً قد يستعمل مبعىن املفرد أو املثىن،
املصغر يأيت أحياناً مبعىن املكبر، الكثرة، ومجوع الكثرة مراداً ا القلة، و

  .ويأيت املنسوب داال على غري معناه


