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اجلـمــع 

  وداللته البيانية يف الكالم العربي

 عبد الوهاب حممود الكحلة.د.أ

 15/10/2000: تاروخ القبول 3/8/2000:تاروخ التقدوم

         إن سبل السمو ببالغة الكالم والرقي بو كثيرة منيا مراعاة التقديم 
والتأخير، والوصل والفصل، والتأكيد والحصر، واستعمال المحسنات البديعية 

.  المفظية منيا والمعنوية، وغيرىا كثير وكميا قد أفاض الدارسون الكالم فييا
وىو ما اخترنا  البحث فيو معممين  (حسن اختيار الجمع) ومن تمك السبل 

وجو استعمالو  بما يناسب سياق الكالم اذ لم نجد من شفى النفس حاجتيا ممن 
.  تطرق في البحث فيو وال تزال مسائمو أشتاتا متفرقات

 وليست الغاية من ىذا البحث استقصاء مسائمو فذلك مما ال تحيط بو 
نما اخترناىا لمعرض من غير إطالة فييا، واقتطفنا أمثمتيا   صفحات  معدودات وا 

من سفر جمعنا فيو مما ىو عمى شاكمة ىذا البحث  ليتفيأ الباحثون ظاللو 
.  فيواصمون البحث فيو

 عن أوجو استعمال الجمع وبيان تناسقو مع سياق الكالم ا وقد كشفنا ىاىن
وبغية المتكمم، وتخصيصا في آيات الذكر الحكيم لمكشف عن إعجازه البالغي، 

فقدما كان العربي ينظر في كالمو طويال يتفحصو ويتمحصو وينقده، إذ لم يكونوا 
يتمقون الكالم من صاحبو عمى عواىنو، ولعل ىذا كان وراء ما سمي بالحوليات إذ 
كان الشاعر ينقد نفسو بنفسو قبل غيره  ويرقب من يحاججو فيما يقول، ومن ذلك 

:  ما حكي عن النابغة الذبياني انو لما عرض عميو حسان بن ثابت قولو
لنا الجفنات الغر يممعن في 

 الضحى
 وأسيافنا يقطران من نجدة دما  

 
 

                                                 

 جامعة صالح الدين/ كمية التربية/ قسم المغة العربية .
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. (1)(لقد قممت جفانك وأسيافك): قال لو
وىذا ما يبين لنا أن العربي كان يتحسس المعنى، ويتممس الدقة في التعبير عن 

مراده، لكي  يسمو بقائمو  إلى البيان الرفيع وتحقيق  البالغة فيو، وىي الغاية التي 
.  يرجوىا من كالمو

 وتمييدا لمبحث نذكر أن الجمع بأبنيتو العديدة بعضيا يدل عمى القمة 
.  وبعضيا يدل عمى  الكثرة

 وقد اجمع عمماء المغة عمى أن من الجموع الدالة عمى القمة جمع المؤنث 
مثل  (افعل وأفعال وأفعمة وِفعمة)، وكذا ما كان عمى زنة (الجفنات)الصحيح  كـ

.  أنفس وأسياف وأغممة وِغممة
 وترجع أىمية ىذا البحث إلى أمور كثيرة منيا أن األحكام تترتب عمى 

الكالم بحسب نوع الجمع، فمن حيث المعنى تختمف داللة الكالم باختالف الجمع 
.  المستعمل فيو حسب داللتو عمى القمة أو الكثرة

 ومن حيث المفظ قرروا أن بناء القمة ىو اقرب في معناه إلى المفرد، 
: ويجري عميو كثير من أحكامو، ومن ذاك جواز تصغيره عمى لفظو فتقول

، كما ورد في االثر  عن ابن عباس رضى اهلل (2)(أغممة)في تصغير  (ُأَغْيِممة)
أغيممة بني عبد المطمب  في  (صمى اهلل عميو وسمم)بعثنا رسول اهلل ): عنو قال
.  (3)ُأغيممة تصغير َأغممة جمع غالم:  قال ابن األثير (جمع بميل

عمى القمة جواز عود الضمير عميو بمفظ اإلفراد  (افعال)ومما يثبت داللة صيغة 
ي ِة َّن ي ِة ي ُة ُة  ِة ِةي : نحو قولو تعالى ي َة ِة ْم َة ًةي ُة ْم ِة يُةاْم ي ِة ي اَة ْم َة اِة ي َةيُةاْم  َة ِإِة َّن

، فاأَلنعام (4)
.  (5)عمى زنة َأفعال، وىو من جمع القمة وقد عاد الضمير عميو باإلفراد

                                                 

 . 106، ص 8عبد السالم محمد ىارون، ج: خزانة األدب، لمبغدادي، تحقيق (1)

 . 211، ص 2محمد عبد الخالق عضيمة، ج: المقتضب، لممبرد، تحقيق (2)

 .  382، ص 3النياية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، المكتبة اإلسالمية، ج (3)

 . 66اآلية /سورة النحل  (4)

 . 64، ص 20التفسير الكبير لمفخر الرازي، ج : ، وينظر408، ص 1خزانة األدب، ج (5)
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 ونريد ىنا من الجمع ما يختص بالقمة أو الكثيرة في أصل وضعو المغوي 
دون ما يغمب عمى استعمالو مجازا مما يقع فيو  جمع القمة موقع الكثرة أو ما يقع 

.  فيو العكس لعمة  لغوية
 أمثمة لبعض الجموع مما جاء في آيات ا وفي ضوء ما قدمناه نتتبع ىاىن

.  القران الكريم لنقف عمى الوجو البالغي ودقة البيان في تعبيره
  َة َة  َة يُةاْمي الدالة عمى القمة، و َة ِة يَة اِةيُةاْمي ومن ذلك الفرق بين استعمال 

.  الدالة عمى الكثرة
قُة  ُة  ي : ففي قولو تعالى ي َة يْماُةاْم يشِة يُةلُة  ي ِة ْمهَة يحَة ْمثُة هِةي  ْم َة ْم َةةَةي َة يُة ُة  يهَةذِة ي  ْم ي َةهُةاْم يقِة لَة  َة ِإِةذْم

ي َة َة ِة اُةي  ْم ُةحْم ِة ِة  َةي ي َة ِة يَة اِةيُةاْم ي َةيُةاْم اًة ي َة ْم ِة ْم ي ُة َّن لُة  ي  ْم َة اَة حِة َّنةٌةي َة اْم ُة
 فيينا اسند (6)

لممجيول فمم يسمي الفاعل  صراحة، لذاك ناسب أن يقرنو بمفظ  دال  (قيل)الفعل 
.   َة ِة يَة اِةيُةاْميعمى القمة وىو 

ي َةغَةاًة ي: أما  في  قولو تعالى يْماُةاْم يشِة هِةي  ْم َة ْم َةةَةي َةيُةلُة  ي ِة ْمهَة يحَة ْمثُة لُة  يهَةذِة يقُةلْم َة ي اْم ُة  َة ِإِةذْم
ي َة َة َة ِة اُةي  ْم ُةحْم ِة ِة  َةي ي َة َة  َة يُةاْم ي َةيُةاْم قُة  ُة  يحِة َّنةٌةي َة ْم ِة ْم اًة ي َة ي ُة َّن لُة  ي  ْم َة اَة  َة اْم ُة

(7)  .
داال  عمى نفسو سبحانو وتعالى،  (قمنا) فقد ذكر الفاعل صراحة في 

 الجمع الدال عمى الكثرة، وىو ما  َة َة  َة يُةاْميفناسب ان يقرن مع ىذا األخبار 
.  (8)يميق بكرمو  وسعة مغفرتو لمخطايا الكثيرة

ىينا، ولم تذكر ىناك، وجاءت الواو في  (رغدا) ولمناسبة  ىذا المقام ذكر 
 لتدل عمى الحال واالستمرار في ىذا الكرم من  َة َة َة ِة اُةي  ْم ُةحْم ِة ِة  َةي : قولو تعالى

.  اهلل تعالى ولم تذكر الواو في اآلية األولى
وىذا . (الموازنة بين القمة والكثرة)و (التعادل)العرب في كالميا  ومن سنن 

، فحيثما يرد العدد القميل يذكر معو المعدود بصيغة الجمع (العدد)يتضح جميا في 
ي َة َة َة  ِة َةةَةي َة َّن اٍةي : نحو قولو تعالى  َة ْم َةي َة َة لٍة

(9).  

                                                 

 . 161اآلية /سورة األعراف  (6)

 . 58اآلية /سورة البقرة  (7)

 .14درة التنزيل وغرة التأويل، لمخطيب االسكافي، منشورات دار اآلفاق، بيروت، ص  (8)
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اِة ْم ٌةي ومع العدد الكثير يذكر المعدود  بصيغة المفرد، نحو قولو تعالى 
ةًةي ي َة ْم َة اِة ْم ُة  َة  َة

(10)  .
 ويتضح التعادل كذلك في غير العدد، فمع الجمع الدال عمى الكثرة مثل 

.  (الجذوع انكسرت)يعود عميو الضمير باألفراد فيقولون  (الجذوع)
وىو عمى زنة أفعال يعود  (األجذاع) ومع الجمع الدال عمى القمة مثل 

 ومثمو قول حسان بن ثابت (11)(األجذاع انكسرن)عميو الضمير بالجمع فيقولون 
:  المتقدم

 لنا الجفنات الغر يممعن في الضحى 
 

 و أسيافنا يقطرن من نجدة دما  
 

جمع الدال عمى القمة ولمتعادل بين القمة والكثرة أعاد عمييا  (إن الجفنات)فـ 
ومثمو . (الجفنات َتممعُ )ولم يقل  (َيممعنَ ): الضمير الدال عمى الجمع في قولو

وىو يدل عمى القمة كذلك فأعاد عميو ضمير الجمع في  (أفعال)عمى زنة  (أسيافنا)
باألفراد وىو بيذا يفضل عمى قول النابغة  في  (األسياف تقطر)، فمم يقل (يقطرن)

:  (12)قولو
 وال عيب فييم غير أن سيوفيم 

 
 بين فمول من قراع الكتائب  

 
ولو اتبع  (سيوفيم بين فمول)فبنى النابغة كالمو عمى خالف سنن العرب في قولو 

الن السيوف جمع كثرة، فيي عمى نمط  (سيوفيم بيا فمول)التعادل لوجب أن يقول 
.  (انكسرن)وال يقال  (الجذوع انكسرت)ما ذكرناه من نحو 

 (التعادل والموازنة بين طرفي الكالم) وفي ضوء ىذا السنن القويم من 
.  (سبعة بحور)و  (سبعة أبحر)يتبين لنا بوضوح الوجو البالغي في الفرق بين 

                                                                                                                       

 . 7اآلية /سورة الحاقة  (9)

 . 23اآلية /سورة ص  (10)

 . 249محمد محيي الدين عبد الحميد، ص : أدب الكاتب، البن قتيبة، تحقيق (11)

   . 327، ص 3خزانة األدب، ج (12)
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هِةي : ففي قولو تعالى ي َة ْماِة ي َة ُةاُّهُةي ِة ْم يشَة َة َة ٍةي َةقْمالاٌةي َة  ْم َةحْم ُة ي ِة ْم ي َة َّن َة ي ِة ي اَة ْمضِة  َة َة ْم
ي  لَّن ِةي ييَةلِة َة اُة ي َة ي َة ِةاَةاْم  َة ْم َةةُةي َة ْمحُة ٍة

(13)  .
 وىو جمع لمقمة ليتسق مع كممة  (أبحر)فمتحقيق التعادل بين القمة والكثرة جاء بـ 

 المستعممة عند العرب في الغالب لمداللة عمى الكثيرة الكاثرة غير المحدودة  َة ْم َةةُةي
وال المعدودة، وىذا المعنى ىو المراد من اآلية وىو المناسب لصفة عممو سبحانو 
وتعالى الواسع، إذ ال تحيط بو البحار لو صارت مدادا لكمماتو ولو كثرت، فتحقق 

بالجمع  الدال  (سبعة بحور)، ولو قيل   َة ْم َةةُةي َة ْمحُة ٍةي االتساق في قمتو في قولو 
مفيومو المحدود وال نتقى المعنى الدقيق الذي  (سبعة)عمى الكثرة  لتعين من العدد 

.  تشير إليو اآلية
 َة ي :  ثم إن من تمام المعنى في بيان سعة عممو سبحانو وتعالى قولو

ي  لَّن ِةي ييَةلِة َة اُة ما ) فجاء بجمع المؤنث الصحيح وىو يدل عمى القمة، ولم يقل  َة ِةاَةاْم
لإليذان بان كل ما ذكر من البحار الكثيرة لو صارت مدادا ال تفي  (نفد كالم اهلل

أن تحيط بالقميل  من كممات اهلل، فكيف بكالم اهلل الواسع وىذا من دقائق وجوه 
.  البالغة في أي الذكر الحكيم

ياَة َة ًة ي َة َة ي :  ومما ىو عمى ىذا السنن قولو تعالى ي َة ْم َةي ِة ِة  َة اَة ْم َةعُة  َة
ي َةذَة ُة هُةي ِة ي ُة ْم ُةلِة ِةي اُةاْم اْم حَة َة

(14)  .
وىو  (السنين) فحيث أراد بالعدد ىينا مفيومو المحدد جاء معو المعدود بـ 

بجمع القمة ال نتقى المعنى المراد  (سبع سنوات)جمع دال عمى الكثرة، ولو قال 
.  ولتطرق في العدد االحتمال إلى غير مفيومو المحدد، فتدبر

 ولعل من أسمى ما يتناسق مع معنى الكالم في آيات القران الكريم 
.  (العيون)و (األعين)استعمال 

يوىو جمع دال عمى الكثرة لمماء خاصة كقولو  (العيون)فاستعمل  إِة َّن
ي َةعُة ُة  ٍةي ي ِة ي َة َّن اٍة   ْم ُةاَّن ِة  َة

ي َة َة ِة  َةي وقولو تعالى(15) ي ِة َة ْم َة اٍة ي(133) َة َةاَّنيُةاْم  َة َة َّن اٍة

                                                 

 . 27اآلية /سورة لقمان  (13)

 . 47اآلية /سورة يوسف  (14)
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 َةعُة ُة  ٍةي
يعُة ُة  ًة  :  وقولو تعالى (16)  َة َة َّن ْم َة ي اَة ْمضَة

 وكميا تدل عمى ينابيع (17)
.  لمداللة عمى كثرتو وتذكيرا بنعمة اهلل تعالى الواسعة (العيون)الماء فناسب إتيان 

لجمع القمة فاستعمميا في إرادة حاسة  (افعل)فيو عمى زنة  (أعين) وأما 
ي   َّن اِةي : البصر خاصة كقولو تعالى  َةلَة َّن ي َة ْم َة ْم ي َةحَة ُة  ي َةعْم ُة َة

  وقولو تعالى (18)
اَةلَةذُّي اَةعْم ُة ُةي ي َة اَةهِة  ِةي اَة  ُةاُة  َة ِة هَة ي َة ياَةشْم

ي  وقولو تعالى (19) ياَة ِة ضُة اَة َةىي َةعْم ُة َةهُةاْم
ي  اَّن ْم ِةي  ِة ْم

ي َةعْم ُة ُةهُة َّني :  وقولو  تعالى(20) ياَة َة َّن ي َةاْم َة ي َة ْم ذَة ِة َة
 فأتى بجمع القمة (21)

  لمداللة عمى اإلبصار وىو المناسب ليذا المعنى وذلك أن لممرء عينين، اىاىن
وميما تكاثر الناس فان أبصارىم محدودة ومعدودة وال يكاد يتخمف عدىا بخالف 
الينابيع وتدفق المياه منيا، وىذا جانب آخر من جوانب البالغة في آيات الذكر 

.  الحكيم
 أما كتب المغة فقد أغفمت تفسير ىذا الفرق بين الجمعين، فصاحب لسان 

العين حاسة البصر ): الجمعين لكال المعنيين، فقال (عين)العرب أورد في  مادة 
وقال صاحب القاموس وىو يعدد معانييا  (والرؤية والجمع أعين والكثير عيون

كذا ذكروا الجمعين من غير فرق بينيما ولم  (وينبوع الماء والجمع أعين وعيون)
.  ينبيوا عمى الفرق في استعماليا في الكتاب العزيز

مما ىو عمى سنن  (التعادل بين القمة والكثرة) وىاك مثال آخر ىو في قمة 
ي : كالم العرب حيث يتضح بجالء في قولو تعالى هِة َّن ي ِة َة  ُة ِة ي َةاَة َة َّن ْم َة  َة  ْم ُة َةلَّن َة اُة

 َةال َةةَةيقُة ُة وٍةي
لمتأكيد  (ثالثة)وىي جمع كثرة مع العدد القميل  (قروء) فجاءت (22)

                                                                                                                       

 . 45اآلية /سورة الحجر  (15)

 . 134- 133االيتان / سورة الشعراء  (16)

 . 12اآلية /سورة القمر  (17)

 .116اآلية /سورة األعراف  (18)

 .71اآلية /سورة األعراف  (19)

 . 83اآلية /سورة المائدة  (20)

 . 51اآلية /سورة األحزاب  (21)

 . 228اآلية /سورة البقرة  (22)
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عمى تحديد مدة العدة، وان المراد من العدد المذكور معناه ومفيومو المحدد ال 
.  يتجاوزه

يدل عمى القمة  (أقراء)الن  (ثالثة أقراء) وال يتحقق ىذا المعنى لو قال 
والعدد ثالثة قميل، فإذا اجتمع في الطرفين ما يدل عمى القمة يتخمف التعادل معو، 
وحينئذ قد يذىب بالسامع إلى أن العدد مجازي غير محصور كما تقدم في قولو 

.  (سبعة أبحر)تعالى
 وىذا وقد أشكل عمى بعض  عمماء المغة ىذا الوجو من التناسق  فنظروا 

الدالة  (قروء)في اآلية يتدبرونيا وحاولوا أن يصموا إلى وجو العالقة بين مجيء 
ومما عرض لتمك األقوال من عمماء المغة صاحب  (ثالثة)عمى الكثرة مع  العدد 
جاء ىذا عمى غير القياس، ): فذكر أن األصمعي قال (قرء)لسان العرب في مادة 

ثالثة )إنما يقال  (ثالثة فموس)ألنو ال يجوز أن يقال  (ثالثة أقرؤ)والقياس أن يقال 
.  (أفمس

 وال يخفى ما في قولو ىذا من التجرؤ  عمى نظم كتاب اهلل العزيز مما نربأ 
.  بو عن الوقوع في مثمو

 و كذلك وقف بعض عمماء التفسير موقفو فقال البيضاوي في تفسيره 
 .(23)(وكان القياس أن يذكر بصيغة القمة التي ىي األقراء)

لماذا جاء جمع الكثرة ىينا مع ):  وتساءل الفخر الرازي  كذلك عنيا فقال
، وأجاب قريبا من رأي األصمعي فقال (أن المراد ىذه القروء الثالثة وىي قميمة

ولو  نظر إلى . (24)(لعل القروء كانت أكثر استعماال  في جمع قرء من األقراء)
في طرفي الكالم لوجد معو  (التعادل بني القمة والكثرة)سنن كالم العرب في 

.   الجواب الشافي

                                                 

 . 49تفسير البيضاوي، ص  (23)

، 1تفسير الكشاف لمزمخشري، ج: ، وينظر87، ص 5التفسير الكبير لمفخر الرازي، ج (24)
 . 282ص 
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ىذه أمثمة مقتطفة اخترناىا من أنواع الجموع المتناظرة وعرضنا  تناسقيا 
في سياق الكالم ونظمو وتتبعنا ما فييا عمى ضوء سنن العرب في التعادل 

.  والموازنة مما يتناسب مع داللة المعنى المراد 
 ولعمنا قد ميدنا بو لمباحثين لمواصمة  ما بدأنا بو في بيان أوجو اإلعجاز 

. البالغي آلي الذكر الحكيم واهلل أعمم ، وىو اليادي لمصواب 
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The Plural  
and Its Semantics in Arabic Speech 

prof. Abdul Wahab Mahmood Al Kuhla
 

 

Abstract 
        This research is not for the purpose of studying of its 
subjects.  To put differently, it can not be covered by several 
pages, but, instead of that, this subject that are comparable to 
this research. 
        This paper reveals the aspects of using the plural and 
revealing its consistency with the speech  context , and the  
speaker purpose , especially , those in Holy Quran verses to 
unveil its rhetorical miraculous. 
         The significance of this study is owing to many 
considerations; one of whibh is that the rules are based upon 
speech according to the type of plural. 
         By this work , the way might have been paved to other 
scholars to complete what this paper has started with.        
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