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:ملخص البحث
يعد البحث أحد أهم موضوعات علم اللسانيات التقابلية والذي يركز على اختيار موضوع اجلمع
 لتبدأ عملية املقابلة عرب التتبع الوصفي، لنضعه حتت جمهر املقابلة بني العربية واالجنليزية،ابلتحديد
 إذ حاولت يف هذا البحث،واالستقرائي لكل من اجلمع يف اللغة العربية وما يقابله يف اللغة االجنليزية
 اجلمع القياسي: ذاكرا اجلمع بنوعيه،ان اركز على أهم آليات وأبنية وصيغ اجلمع يف اللغة العربية
 مث انتقلت اىل اجلمع يف اللغة االجنليزية متتبعا، واجلمع غري القياسي وأوزانه وأقسامه،وآليات بناءه
 اجلمع القياسي: والذي وجدت فيه نوعني من اجلمع ايضا،ومستقرءا ألهم أبنية اجلمع وآلياته وأبنيته
، الجد ان بناء اجلمع له أتثري على بنية الكلمة من حيث النطق الصويت والرتكيب،وغري القياسي
ألصل يف هناية البحث إىل عقد موازنة تقابلية بني اللغتني إلستخرج فيها مواطن الشبه بني اللغتني
.ومواطن االختالف أيضا
Abstract
Selecting the topics of Plural is considered an important one in contrastive studies to find out affinities and
discrepancies across Arabic & English. This study conducts a descriptive and inductive approach to examine
plurality in Arabic and English. The most important techniques and structures in Arabic were highlighted. The
plural system falls into two types: regular with its structural mechanisms the the irregular with its forms and
categories then, the study examined plurality in English via investigating its structures and mechanisms. There
are also regular and irregular forms. Plurals affect the formatting of the word in terms of their phonetic forms
and their structures. The final stage concerns the contrastive analysis across Arabic and English to find out
similarities and differences regarding plurality.
Keywords: phonetic forms – similarities - plural system – contrastive - descriptive

:مقدمة
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أبنية اجلمع عند البصريني وما يقابلها يف اللغتني العربية واالجنليزية دراسة وصفية تقابلية
تمتاز اللغات االنسانية بانها تلبي حاجة االنسان للتعبير عن حاجاته اليومية التي يحاول من خاللها

ايصال ما يريد ايصاله الى المتلقي ،فكانت اللغة طيعة لإلنسان بقدر كبير ،وحاول دراسة واقعها التركيبي
بشكل دقيق ،فوجدها قد لبت جميع ما يحتاجه للتعبير عن حاجاته اليومية ،فخاطبت المفرد بصيغ وأبنية

خاصة ،بينما وضعت لالثنين تراكيب مختلفة عبر إضافات على التركيب األصلي ،بينما لم تغفل التعبير
عن الجمع بصيغ خاصة به.

مشكلة البحث:

يعد البحث في المجال التقابلي من المهام الصعبة ،فقد تواجه الباحث مشكالت عدة ،منها التأثير الكبير

الذي يواجهه الدارس للغته األم وتغليب صفات ومميزات لغته وعاداته اللغوية على اللغة الثانية التي
يتعلمها ،فالمهمة األصعب التي قد تواجه الباحث تتلخص في الوقوف وإكتشاف مواطن اإلختالف
والتشابهة بين اللغتين وتحديدها بشكل دقيق عبر المقابلة بين اللغتين والتوصل إلى تحليل علمي دقيق

معتمداً على اآلراء العلمية الدقيقة.
أسئلة البحث:

يحاول البحث أن يجيب عن األسئلة اآلتية-:

ما هو مفهوم الجمع لكل من اللغتين العربية واإلنجليزية؟

ما أوجه التشابهة واالختالف بين مفهومي الجمع في اللغتين العربية واإلنجليزية؟

أهداف البحث:

بناء على ما تقدم في مشكلة البحث وأسئلته السابقة تشكلت مجموعة من األهداف والغايات التي يمكن أن

تسهم في توضيح هذه األهداف-:

 .1عرض البناء الصرفي لطرق الجمع للغتين العربية واإلنجليزية.

 .2تحديد أوجه التشابهة واالختالف بين قواعد الجمع للغة العربية واإلنجليزية.
 .3تحديد الصعوبات المتوقع حدوثها من العربي عند عملية الجمع في اإلنجليزية ،وبالعكس.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث التقابلي بين العربية واإلنجليزية بتخصيص بحث علمي منفرد ومتخصص لدراسة نظام

البناء الصرفي للجمع بين لغتين شائعتي االستعمال في الوقت الحاضر ،ومحاولة لجمع ما تناثر بين كتب

القدماء والمحدثين واالستفادة منها في البحث والتحليل وجعلها مادة تخصصية بدالً من تناثرها بين الكتب

والدراسات والبحوث.
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منهج البحث:

تختلف منهجية البحث في مجال علم اللغة التقابلي عن مجاالت علم اللغة األخرى،كون هذا المجال
يعتمد على تتبع وإستقراء ووصف أهم ما يميز اللغات فيما بينها ،فمنهج التحليل التقابلي يعتمد على

المنهج اإلستردادي ،أي عملية وصف للغة األم ،واللغة المتعلمة ،ليتمكن الباحث من إجراء المقابلة بين
أهم ما يميز اللغتين ،إذ سيكون منهج البحث مقسماً الى ثالثة مباحث؛ األول منها سيكون لوصف الجمع
في النظام الصرفي للغة العربية ،أما المبحث الثاني لوصف الجمع في اللغة اإلنجليزية ،في حين سيكون

المبحث الثالث فصالً مخصصاً لتحليل البيانات وعقد المقارنات بين اللغتين للوقوف على أهم أوجه الشبه
واالختالف بينهما.

المبحث االول

أبنية الجمع في اللغة العربية عند البصريين

يعد الجمع في العربية أحد أهم االركان الرئيسة لوصف ما يريده المتكلم أو الكاتب ،فقد تنبه العرب الى

ان بنية الخطاب للمفرد تختلف عن المثنى عبر إضافة الحقة على االسم المفرد ،لكنها تختلف عن

الجمع؛ فتارة يكون بإضافة الحقة إلى نهاية الكلمة ،وأخرى يكون عبر صيغة صرفية ،لكل منها بنيتها

الخاصة التي تتميز ببناء صرفي يختلف عن اآلخر ،لذلك قام علماء العربية وعلى أرسهم العالم البصري
سيبويه بوضع مجموعة من القواعد والمعايير التي تصف بدقة عملية مخاطبة الجماعة من االشياء ،لذلك

انقسمت عملية البناء الجمعي إلى قسمين رئيسين هما:

 .1البناء الجمعي النحوي :وهو الذي تتغير فيه الالحقة بحسب موقعه من الجملة ،فتزاد الالحقة في

جمع المذكر السالم الواو والنون على االسم المفرد ،مثال ذلك :جاء العاملون من المعمل ،والياء

والنون في حالتي النصب والجر ،مثال ذلك :دربت العاملين على المكائن ،وسلمت على العاملين

في المعمل .ومثله في جمع المؤنث السالم ،عبر إضافة األلف والتاء على االسم المفرد.

 .2البناء الجمعي الصرفي :وهو البناء الذي يعتمد في صياغته على الصيغ الصرفية والتي تعتمد
اعتماداً تاماً على الميزان الصرفي ،ومثال ذلك اوزان جمع التكسير بشقيها :صيغ منتهى الجمع،
وصيغ جمع القلة ،إضافة الى صيغ اسم الجنس الجمعي ،وغيرها...
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أبنية اجلمع عند البصريني وما يقابلها يف اللغتني العربية واالجنليزية دراسة وصفية تقابلية
وجاء هذا التقسيم كون بناء المفرد وهيئته ال يط أر عليه أي تغيير عند جمعه جمعاً مذك اًر سالماً أو

مؤنثاً سالماً إال ببعض اإلضافات والحركات ،ويأتي في كل االحوال على صورة واحدة لكل االسماء
لذلك استبعدت دراسة هذان النوعان من الجمع في أبنية الصرف(.)1

من جانب آخر ،قسم علماء الصرف البناء الصرفي بحسب صحة البناء إلى قسمين رئيسين هما:
 -1الجمع الصحيح :وهو الذي ال تتغيير فيه صور بناء األسم المفرد عند بناء الجمع منه ،وهو على
نوعين رئيسين هما :جمع المذكر السالم ،وجمع المؤنث السالم(.)2

 -2جمع التكسير :وهو الذي يط أر عليه تغيير في صورة المفرد عند بناء الجمع منه ،وذلك عبر
زيادة حرف أو أكثر ،أو تغيير بعض الحركات ،أو تغيير بزيادة على اصول المفرد(.)3

وبهذا نالحظ ان اللغة العربية قد تميزت وبشكل الفت للنظر عن معظم اللغات االنسانية في العالم

بنظام تركيبي دقيق وقواعد بنائية متميزة ،انعكس ذلك على التمييز بين فكرة االفراد والتثنية والجمع ،لذلك

انفردت اللغة العربية بانها اللغة الوحيدة التي وجدت فيها مراحل البناء المتدرجة من االفراد الى الجمع ،في

حين ميز علماء العربية وبشكل دقيق بين البناء الجمعي لكل نوع من انواع الجمع في العربية كي يكون

الوصف الجمعي دقيقاً لحالة المخاطب والمتلقي(.)4

في حين قسم علماء العربية انواع الجمع الى انواع عدة ،وهي على الشكل االتي(:)5
 -1الجمع الصحيح :ويضم نوعين هما:
أ-

ب-

)(1

جمع المذكر السالم

جمع المؤنث السالم

ينظر :الحديثي ،خديجة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،بغداد :منشورات مكتبة النهضة ،ط ،1965 ،1ص .293

) (2ينظر :نهر ،هادي ،الصرف الوافي ،دراسات وصفية تطبيقية ،االردن -اربد :عالم الكتب الحديث ,2009 ،ص-210

218

) (3ينظر :عبد الغني ،ايمن امين ،الصرف الكافي ،االسكندرية :دار ابن خلدون ،ط ،1999 ،1ص  ،317وينظر :عبد
هللا ،رمضان ،الصيغ الصرفية في العربية في ضوء علم اللغة المعاصر ،مصر-االسكندرية :مكتبة بستان المعرفة ،ط،1

ص.110

) (4ينظر :الصرف الوافي ،ص.210
) (5ينظر :ابو مغلي ،سميح عبد هللا ،علم الصرف ،االردن -عمان :دار البداية ،ط ،2010 ،1ص.62 -53
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 -2جمع التكسير :ويضم أنواع عدة:
أ-

جمع القلة

ب-

جمع الكثرة

ث-

اسم الجمع.

ت-

صيغة منتهى الجموع

ج-

اسم الجنس الجمعي (شبه الجمع)

خ-

جمع الجمع (صيغة منتهى الجموع)

ح-
د-

اسم الجنس االفرادي

جمع المركب.

وبعد ان تعرفنا على انواع الجمع في العربية وفروعها االساسية ،علينا ان نتطرق الى تعريف مختصر عن

كل نوع من هذه االنواع ،وهي على الشكل اآلتي(:)1
 -1الجمع الصحيح

أ -جمع المذكر السالم :يعرفه سيبويه بانه ما سلم بناءه المفرد من التغيير عند الجمع ،ويسمى

بالجمع الصحيح وهو ما دل على أكثر من إثنين ،إذ يصاغ بزيادة واو ونون مفتوحة على المفرد

في حالة الرفع ،مثال ذلك :محمد محمدون ،مؤمن مؤمنون ،وياء ونون في حالتي النصب
صح وسلم فيه ،أما النون
والجر.محمد -محمدين ،مؤمن مؤمنين ،وسمي بالسالم الن لفظ المفرد َّ

التي اضيفت في آخر الجمع تكون عوضاً عن التنوين الذي كان في االسم المفرد ،وتكون هذه
النون مفتوحة في الجمع ويتم اسقاطها في حالة االضافة.

شروط صياغته :يشترط عند صياغة جمع المذكر السالم ان يكون إما:

 -1اسم علم جامد ،اي يكون علماً لمذكر عاقل وان يكون خالياً من التاء واال يكون اسماً مركباً.
 -2الصفة :ويشترط ان تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ،واال تكون على وزن (أفعل مؤنثه

فعالء) ،نحو :احمر-حمراء ،وال على وزن فعالن (فعالن مؤنثه َفعلى) ،نحو :عطشان عطشى،
ويجب اال تكون الصفة مما يستوي فيه المذكر والمؤنث.

) (1ينظر :أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،خديجة الحديثي ،ص  ،292وينظر :الصرف الوافي ،ص.218-211

وينظر :الخطيب ،عبد اللطيف محمد ،المستقصي في علم التصريف ،الكويت :دار العروبة ،ط2003 ،1م ،ج/1
ص.745-725
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أبنية اجلمع عند البصريني وما يقابلها يف اللغتني العربية واالجنليزية دراسة وصفية تقابلية
ويالحظ ان عملية تحويل االسم من المفرد الى الجمع المذكر السالم يبقى دون تغيير إذا كان االسم

صحيحاً عند الجمع ،نحو قولنا معلم-معلمون ،لكن قد ترافق تغييرات في االسم المجموع ،في حاالت
بنائية معينة واهمها هي:

 .1االسم المقصور :عند جمع االسم المقصور يجب حذف االلف مع بقاء الفتحة قبل واو او ياء
الجمع دليالً على االلف المحذوفة ،نحو قولنا :االعلى-االعَلون.

 .2االسم المنقوص :عند جمع االسم المنقوص فيجب ان تحذف الياء عند وجودها ،وضم ما قبل
عتدونُ -معتَِدين.
الواو في حالة الرفع وكسر ما قبل الياء في حالة النصب والجر ،نحو :معتديُ -م ُ
 .3االسم الممدود :اذ تبقى الهمزة اذا كانت أصلية ،نحو :قراء قراءون ،بينما تقلب الى واو أو تبقى
عداء -عداءون أو عداوون.
كما هي اذا كانت منقلبة ،نحوّ :
ب -جمع المؤنث السالم :وهو ما سلم بناء مفرده عند الجمع ،وهو ما دل على أكثر من إثنين أو
إثنتين ويصاغ بزيادة (االلف والتاء) على مفرده من دون حدوث تغيير في صورة وهيئة بنائه،
مثال ذلك :زينب زينبات ،فاطمة فاطمات ،وقد يجري حذف التاء من االسم المفرد كون هذه التاء

للتأنيث في المفرد والبد من حذفها عند الجمع لئال تجتمع عالمتين من جنس واحد ،فالتاء االولى
في المفرد تدل على المؤنث ،والتاء الثانية في الجمع تدل أيضاً على المؤنث لذلك توجب حذف
التاء االولى الجتماع النقيضين.

شروط صياغته :يشترط عند صياغة جمع المؤنث السالم ان يكون إما:
 .1اسم العلم أو صفة ،نحو :زينب -زينبات ،مرضع -مرضعات.

 .2كل ما ختم بعالمة تأنيث كالتاء المربوطة أو االلف المقصورة أو االلف الممدودة ،نحو:
فاطمة -فاطمات ،سلمى -سلمات ،حسناء -حسناوات.

 .3يجمع كل مصدر زاد عن ثالثة أحرف ،نحو :وجدان -وجدانات.

 .4يجمع مصغر ما اليعقل ،نحو :شاهق -شاهقات ،عالي -عاليات.

 .5يجمع مصغر ما ال يعقل ،نحو :جبل -جبيل -جبيالت ،درهم –دريهم -دريهمات.
 .6بعض االسماء الدالة على الجمع والتي جمعت جمع تكسير فيمكن جمعها جمع مؤنث سالم
في باب (جمع الجمع) طلباً للمبالغة ،نحو :رجل-رجال -رجاالت ،بيت-بيوت -بيوتات.

 .7اسماء مركبة صدرت بابن او ذي وهي لغير العاقل ،نحو :ابن آوى -بنات آوى ،ابن عرس-
بنات عرس ،ذو القعدة -ذوات القعدة.

 .8اسماء المذكر التي لم يسمع لها جمع تكسير ،نحو :إيوان -إيوانات ،رمضان -رمضانات.
 .9يستثنى مما ختم بتاء التأنيث المربوطة ،نحو :امراة -نساء ،أمة -أمم ،...فانها تجمع جمع
تكسير.
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يستثنى مما ختم بالف التأنيث المقصورة الذي يكون مذكره على وزن فعالن ،نحو

عطشان عطشى.

 .11يستثنى من الجمع ما ختم بألف التأنيث الممدودة ما كان مذكره على وزن (أفعل) ،نحو:
بيضاء –ابيض.

ويالحظ ان عملية تحويل االسم من المفرد الى الجمع المؤنث السالم يبقى دون تغيير إذا كان
االسم صحيحاً عند الجمع وذلك بزيادة الف وتاء ،نحو قولنا زينب -زينبات ،أما اذا كان االسم منتهي

بتاء فانها تحذف ،نحو قولنا :معلمة -معلمات ،لكن قد ترافق تغييرات في االسم المجموع ،في حاالت

بنائية معينة واهمها هي:

 .1االسم المقصور :يجمع االسم اذا كانت الفه ثالثه فانها ترد الى اصلها(واو أو ياء) ،نحو:
شذى -شذوات ،هدى -هديات ،اما اذا كانت االلف رابعة فاكثر فانها تقلب الى (ياء) ،نحو:
ذكرى -ذكريات ،مستشفى -مستشفيات.

 .2االسم المنقوص :فال يتغير فيه شيء عند الجمع ،نحو :جارية -جاريات ،محامية-
محاميات..

 .3االسم الممدود :اذا كانت الهمزة اصلية بقيت على حالها ،نحو :انشاء -انشاءات ،اما اذا

كانت منقلبة عن اصل(الواو او ياء) فانه اما ان تبقى همزة ،نحو :سماء :سماوات-

سماءات...واذا كانت للتأنيث فانها تقلب واواً ،نحو :خضراء -خض اروات(بمعنى البقول)،

صحراء -صح اروات.

ويتميز جمع المذكر السالم والمؤنث السالم عن غيره من انواع الجموع االخرى بوجود ملحقات لها ،وسميت
ِ
تستوف الشروط المذكورة ،لكنها تعامل معامل الجمع من حيث االعراب فعالمة رفعها الواو
ملحقاً النها لم
والنصب والجر(الياء) ،نحو :أولو ،عالمون ،بنون ،والفاظ العقود،...ومثلها في جمع المؤنث السالم ،نحو:

أخوات ،بنات ،واوالت ...وغيرها(.)1

 -2جمع التكسير :وهو ما دل على أكثر من إثنين ،مع حدوث تغيير في بناء مفرده عند الجمع،

وسمي بجمع التكسير الن مفرده ال يسلم من التغيير بل يكسر اي يحدث فيه تغيير تشبيهاً بتكسير اآلنية،
ويستهدف هذا النوع من الجمع جمع العاقل وغير العاقل أذك اًر كان أم أنثى ،وتقسم هذه التغييرات الى

قسمين رئيسين هما(:)2

أ-

التغيير اللفظي :وذهب علماء الصرف ان التغيير يحدث بانواع عدة اهمها:

-1

التغيير بالزيادة :نحو صنو – صنوانَ ،حمل – حمالن ،جرذ –جرذان.

) (1ينظر :ينظر :الصرف الوافي ،ص ،218-211وينظر :المستقصي في علم التصريف ،ص.745-725

) (2ينظر :األسمر ،راجي ،المعجم المفصل في علم الصرف ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1993 ،1م ،ص،201
وينظر :الصرف الوافي ،ص.220-219
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-2
-3
-4
-5

ب-

-6

التغيير بالنقص :نحو تُخمة – تخم ،نخلة -نخل.
ُسد.
التغيير بتبديل شكل الجمع :ويكون التغيير بالحركات أو اصوات المد نحو أسد – أ ْ
التغيير بالزيادة وتبديل شكل الجمعَ :ر ُجل – ِر َجال ،نشيد -أناشيد.
ِ
ضب ،كتاب – كتب ،رسول-
التغيير بالنقص وتبديل شكل الجمع :نحو َقضيب – ُق ُ
رسل.
التغيير بالحاالت اعاله جميعاً :نحو ُغالمِ -غلمان ،فتى – فتيان.

التغيير المقدر :ويكون هذا النوع من التغيير غير ظاهر ،نحوُ :فلكِ ،دالصِ ،ه َجانِ ،ش َمال،
ِعفتان ،فهذه االلفاظ الخمسة جاءت على صيغة واحدة في المفرد والجمع ،فيقدر فيها زوال

الحركات من المفرد وابدالها بحركات مشعرة بالجمع ،فلفظة (ُفلك) إذا كانت مفردة تكون مثل(ُقْفل)
واذا كانت جمع تكون مثل(بدن) ،وكلمة ِ
ِ
(عْفتان) اذا كانت مفردة تكون
مثل(س ْرحان) اما اذا
ُْ
مثل(غْلمان) ،في حين ان كلمات مثل ِ
ِ
كانت جمعاً تكون
(دالصِ ،ه َجانِ ،ش َمال) اذا كانت مفردة
َ
تكون مثل كلمة(كتاب) ،في حين لوكانت جمعاً تكون مثل ِ
(ر َجال)(.)1
لذلك فقد تنبه العلماء الى ان جمع التكسير ليس لفظ المفرد بعد تغييره ،لكن هو لفظ آخر،

فالتغييرات التي طرأت في أعاله هي تغييرات صورية ،فما قيل فيه هو ما دل على أكثر من أثنين أو

أثنتين بتغيير صيغة مفرده لفظاً او تقدي اًر ليضم النوعين :اللفظي ،مثل :أعالم والتقدير ،مثل ُفلك(.)2

وعليه فقد قسم علماء الصرف هذا النوع من الجمع الى تفرعات عدة في سبيل تسهيل التفريق بين

انواعه ،وهذا التقسيم جاء نتيجة لدقة اللغة العربية وتميزها عن اللغات االنسانية االخرى ،النها لغة توقفت
بشكل دقيق على كل بناء جاء مخالفاً للقياس ،الن فصاحة العرب في كالمها دعت الى التنوع في أبنية
هذه الكلمات ،وعليه فان المدرسة البصرية عرفت بدقتها في وضع القاعدة على ما اطرد من كالم العرب،

بينما لم تجعل للشواذ منها قاعدة تبني عليها ،وهذا ما ميز اصحاب المدرسة البصرية عن المدرسة

الكوفية ،لذلك فقد قسم الصرفيون جمع التكسير الى انواع عدة اهمها:

أ -جمع القلة( :)3وهو النوع الذي يصف العدد القليل والذي َّ
قدره العلماء من ثالثة الى عشرة ،وحددوا

صيغاً بنائية توجب االلتزام بها عند صياغة هذا النوع ،فقد حدد سيبويه أوزان هذا النوع من الجمع بأربعة

أوزان وهي كاآلتي:

 -1أفـــعــــل :يصاغ من كل اسم ثالثي على وزن (َف ْعل) سواء أكان:
أ -صحيح الالمَ :ب ْحرْ -أب ُحرَ ،ن ْهرْ -أن ُهرَ ،نْفسْ -أنُفس...
) (1ينظر :أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،ص.293-292
) (2ينظر:الصرف الوافي ،ص.223

)(3ينظر :الكتاب ،سيبويه ،ج /1ص ،140وينظر :أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،ص ،294-293وينظر :الصرف
الكافي ،ص.320-317
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ظِبى ،جروٍ -
أج ِرو ،دلوْ -أد ٍل...
ب -معتل الالم :ظبي -أظب االصل فيها أ ْ
أجر االصل فيها ْ
ويصاغ من الرباعي المؤنث ثانيثاً معنوياً وقبل اخره مد ،نحوِ :ذ َراع -أ ْذ ُرع ،يمينْ -أي ُمن...

 -2أفــعــال :يصاغ من كل اسم ثالثي على الشكل االتي:

طَياف...
أس َياف ،طيف -أ ْ
أ -معتل العين :ثوب -أ ْث َواب ،بيتْ -أبَيات ،سيفْ -
أوزان...
ب -اسم واوي الفاء :وقت -أوَقات ،وزنَ -

أع َمامَّ ،
أج َداد ،فذ -أف َذاذ...
ت -مضعفَّ :
عمْ -
جدْ -
آساد...
ث -يصاغ من الثالثي على وزن(َف َعل) ،نحوَ :عَلمْ -
أعالم ،جمل -أجمال ،أسدَ -
ج -يصاغ من الثالثي على وزن(َف ِعل) ،نحوَ :ن ِمرْ -أن َمارَ ،كِتف -أ ْكتَاف...
ح -يصاغ من الثالثي على
خ -يصاغ من الثالثي على

د -يصاغ من الثالثي على

ذ -يصاغ من الثالثي على

ر -يصاغ من الثالثي على
ز -يصاغ من الثالثي على

ضاد...
أع َ
ضدْ -
وزن(َف ُعل) ،نحوَ :ع ُ
ِ
ِ
أعَناب...
وزن(ف َعل) ،نحو :عنبْ -
وزن ِ
(ف ِعل) ،نحو :إبلَ -آبال
ِ
ِ
ِ
أح َزاب...
أح َمال ،حزبْ -
وزن(ف ْعل) ،نحو :ح ْملْ -
أع َناق...
وزن(ُف ُعل) ،نحوُ :عنقْ -
أجَنادُ ،قْفل -أ ْقَفال
وزن(ُف ْعل) ،نحوُ :ج ْندْ -

 -3أفعــــلــة :يصاغ من كل اسم رباعي مذكر قبل اخره حرف مد سواء أكان:
ِ
أع ِم َدة ،رغيف-أرغفة...
أ -صحيح الالم :طعام -أطع َمةُ ،ع ْمودْ -
أغ ِط َية ،كساء -أ ْك ِسَية...
ب -معتل :بناءْ -أبِن َية ،غطاء ْ
ت -مضعف :زمامِ -أزَّمة ،سريرِ -أس َّرة ،إمامِ -أئ َّمة...
ويعود سبب تسمية هذا النوع من الجمع بجمع القلة الى سببين اهمهما(:)1

االول :ان الجمع ُي َّ
صغر على لفظها كما يصغر المفرد ،نحو :أُجيمال تصغير أجمال...و تصغير الجمع
على لفظه يدل على التقليل.

الثاني :يغلب استعمال هذا النوع في تمييز الثالثة الى العشرة ،نحو قوله تعالى ( :الحج اشهر معلومات).
 -4فـــعـــلـة :وورد هذا الوزن بشكل سماعي في بعض الكلمات ومنهاَ :وَلدِ -وْلدةَ ،فتَىِ -ف ْتَية ،صبي-
ِ
ص ْب َية

ب -جمع الكثرة( :)2ويدل على الجمع الذي يبدأ من أحد عشر الى ما النهاية ،وقيل انها تدل على
عدد ال يقل عن الثالثة ويزيد عن العشرة ،ورجح العلماء وعلى راسهم سيبويه الراي االول النه

) (1ينظر :عبد العزيز ،جمال ،قواعد الصرف ،سلطنة عمان :و ازرة االوقاف والشؤون الدينية ،ط ،2012 ،4ص-139
.140

) (2ينظر :الكتاب ،سيبويه ،ج /2ص.195-192
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أكثر دقة في الداللة على نوع الجمع من حيث المبدأ والغاية من التقسيم( ،)1لكن اختلف في عدد
()2

بناء
االبنية واالوزان الخاصة بجمع الكثرة وذهب بعضهم إلى إنها تناهر االربعين ً
ذهب إلى انها خمسة وعشرون وزناً(.)3

وبعضهم

وبعضهم ذهب الى انها ستة عشر وزناً( ،)4في حين ذهب آخرون الى انها خمسة عشر وزناً (,)5
وبعضهم االخر ينقصها وبعضهم يزيده ،لذلك سيتم اعتماد على العدد الوسط وهو خمسة وعشرون وزناً
والذي سيقتصر ذكرنا على الوزن والمثال للجمع والمفرد ،والتي يمكن تلخيصها في الجدول المبين في
جدول رقم ()1

ادناه والذي يضم االوزان االتية:

) (1ينظر :الحريري ،القاسم بن علي ،شرح ملحة االعراب ،احمد الشنقيطي ،ت :محمد ولد سدي ،ط2013 ،1م ،ص،30
وينظر :المستقصي في علم التصريف ،ص .774-773ينظر :الصرف الكافي ،294 ،وينظر :الصرف الوافي،
ص.222

) (2ينظر :المستقصي في علم التصريف ،ص.825-783

) (3ينظر :الصرف الوافي ،ص ،222وينظر :الخطيب ،عبد اللطيف بن محمد ،مختصر الخطيب في علم التصريف

للمبتدئين والحفاظ ،الكويت :مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ،ط ،2008 ،1ص.142-131
) (4ينظر :المعجم المفصل في علم الصرف ،ص.204
) (5ينظر :الصرف الكافي.323-319 ،
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ت-

جمع الجمع (صيغة منتهى الجموع)( :)1وهي صيغة من صيغ جمع التكسير يدل على

أكثر من تسعة ،وذهب سيبويه الى ان هذا النوع من الجمع ليس بقياس ،الن الغرض من
الجمع هو داللته على الكثرة ،إذ تبدأ بحرفين ويأتي بعدها الف وبعد االلف يأتي حرفان

أو ثالثة أوسطها ياء ساكنة ،وتعرف هذه الصيغة عند علماء الصرف بانها كل جمع وقع

بعد الف تكسيره حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن ،نحو :مفتاح -مفاتيح ،درهم -دراهم،

مدرسة -مدارس ،فااللف هي الف تكسير ،ولهذا النوع مجموعة من االوزان التي تنضم
عملية بنائه ،وهي على الشكل اآلتي:

 .1فو ِ
اعل :ويجمع عليه المفردات المفردة التي جاءت على االوزان اآلتية:
َ

أ .وزن (فاعلة) سواء أكانت اسماً أم صفة ،نحو عاصفة -عواصف ،صاعقة -صواعق.

ب .وزن (فوعل) أو (َف ْو َعَلة) ،نحو :جوهر -جواهر ،صومعة -صوامع ،زوبع -زوابع.
اعل) إسماً أو صفة ،نحو :ساعد -سواعد ،حامل -حوامل...
ت .وزن (َف َ
َ .2ف َع ِائ ــل :ويجمع عليه الرباعي المؤنث الذي يكون ثالثه حرف مد ،نحو :رسالة-رسائل،
صحيفة...
فعالـِـل :ويجمع عليه كل رباعي مجرد ،نحو :جعفر -جعافر ،او رباعي مزيد ،نحو:
َ .3
غضنفر -غضافر ،وكل خماسي مجرد ،نحو :سفرجل -سفارج ،أو خماسي مزيد ،نحو:
عندليب -عنادل.

 .4فعائل :ويجمع عليه كل مفرد ثالثي مزيد بحرف أو أكثر ،مما لم يجمع على وزن آخر من
اوزان جمع التكسير ،نحو :مجمع -مجامع ،مسجد -مساجدـ ،منزل -منازل ،أكبر -أكابر،

أنملة -أنامل.
ث-

اسم الجمع( :)2وهو االسم الذي يكون فيه معنى الجمع بذاته ،أي يدل على أكثر من

إثنين ،لكن من دون ان يكون له مفرد من لفظه يدل عليه؛ اي االلفاظ التي ال واحد لها
من لفظها ،فالمفرد يطابق المعنى ال اللفظ ،نحو قولنا :إمرأة – نساء ،فرس -خيل،
جندي -جيش ،شعب -قوم -قبيلة -ثلة -رهط مفردها هو :رجل أو إمراة ،و -أبل

مفردها جمل –ناقة ،وغنم -ضأن مفردها شاة وتصلح للمذكر والمؤنث ،ويجوز ان يعامل

) (1ينظر :الكتاب ،سيبويه ،ج ،200 /2وينظر :الصرف الكافي ،325-324 ،وينظر :بوخدود ،علي بهاء الدين،

المدخل الصرفي :تطبيق وتدريب في الصرف العربي ،لبنان :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط،1988 ،1
ص ،158-154وينظر :المستقصي في علم التصريف ،ص ،831وينظر :المعجم المفصل في علم الصرف ،ص.202

) (2ينظر :الكتاب ،سيبويه ،ج /2ص ،203الصرف الكافي ،ص ،326وينظر :المعجم المفصل في علم الصرف،
ص.114
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اسم الجمع معاملة المفرد ،نحو قولنا :جيش مقاتل ،شعب شجاع ،ويجوز معاملته معاملة

الجمع ،نحو :جيش مقاتلون ،شعب شجعان.

ج-

اسم الجنس( :)1ويقسم الى قسمين رئيسن هما:

 .1اسم الجنس الجمعي :وهو االسم الذي يتشارك مفرده مع جمعه في لفظه ومعناه،

ويسمى ايضاً بـ(شبه الجمع) وهو االسم الذي يدل على معنى الجمع مع داللته على

الجنس ،ومفرده يتميز إما بوجود التاء ،نحو :برتقال -برتقالة ،تفاح -تفاحة ،بطيخ-
بطيخة ...أو ياء النسب ،كما في :يهود -يهودي ،عرب -عربي -ترك -تركي...

 .2اسم الجنس االفرادي( :)2وهو من االسماء التي تدل على الجنس والذي يكون
صالحاً للقليل والكثير ،نحو :لبن -ماء – عسل -هواء.
المبحث الثاني

توطئة:

الجمع وأنواعه في اللغة اإلنجليزية

تميزت اللغة اإلنجليزية من بين اللغات الهندو أوربية بانها لغة واكبت الحاجة اإلنسانية كونها أصبحت

لغة عالمية ولها حضورها العالمي ،اذ تُعد بانها اللغة األكثر انتشا اًر نتيجة لما تتميز به من سطوة
سياسية ،ناهيك عن انها أصبحت لغة التفاهم والتواصل التي تجمع مختلف الجنسيات في العالم.
ماهية الجمع في اإلنجليزية:

اعتمدت اللغة اإلنجليزية منذ تأسيسها على مجموعة من اللغات ومنها :اللغة الالتينية واللغة اليونانية

االغريقية واللغة الجرمانية وغيرها ،الن لكل من هذه اللغات طرائقها الخاصة التي اختلفت عن األخرى،

وهذا االعتماد انسحب أيضاً الى أهم قواعد هذه اللغة ،إذ لم تتحرر من قيود قواعد اللغة االصلية ،فبقي

تأثيرها واضحاً من بعض الكلمات المستعارة ،فكل اللغات لها طرقها الخاصة للمفرد والجمع في األسماء،
ففي اللغة الجرمانية فأن الحقة الجمع الشائعة تكون  /-s/و  /-n/و ،/-r/بينما في اإلنجليزية تم اعتماد
نمط الجمع وبشكل كامل على الالحقة  ،)3(/s/وعند التعرف على خصائص الجمع في اللغات نجد

) (1ينظر :الكتاب ،سيبويه ،ج /2ص ،189-183ينظر :الصرف الوافي ،ص ،225ينظر :الصرف الكافي ،ص-326
 .327وينظر :المعجم المفصل في علم الصرف ،ص.114

) (2وينظر :المستقصي في علم التصريف ،ص ،840وينظر :المعجم المفصل في علم الصرف ،ص ،114وينظر:
مختصر الخطيب في علم التصريف ،ص.145

Stageber, Norman C., An Introductory English Grammar, Holt, Rinehart & Winston.
INC, USA, 1971, P126.
)(3
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بعضها يميز بين هذه األنواع ،فنجد فيها المفرد لإلشارة الى الواحد فقط( ،)Singularوالمثنى ()Dual
ويكون داالً على االثنين ،والجمع( )Pluralالذي يكون داال على أكثر من اثنين ،بينما هناك لغات عدة
منها الهندو أوربية القديمة والتي تضم السنسكريتية لها ثالثة أنواع من العدد(المفرد -المثنى -الجمع) وهذا

ما نجده في اللغة العربية أيضا ،بينما هناك لغات يكون فيها المفرد والجمع فقط ،وقد اتفق العلماء على

ان نظام العدد في اإلنجليزية يتألف من المفرد الذي يدل على الواحد فقط ،بينما الجمع الذي يدل على

اكثر من واحد( ،)1وتنقسم األسماء في اإلنجليزية من حيث الجمع الى نوعين أساسيين هما:

اوالً :األسماء غير المعدودة ( :)Invariable Nounsوهي مجموعة محدودة من األسماء
المجموعة والحاالت التي ليس لها عدد محدد وال شكل معين وال يكون لها صيغة جمع موحدة ،بل
تكون بأشكال متعددة ،وتضم أسماء عدة ال يمكن ان يظهر االختالف بين الجمع والمفرد فيها ،وهذه

األسماء تصنف الى نوعين رئيسين :أسماء تستعمل في المفرد فقط أو أسماء تستعمل في الجمع

فقط( ،)2واليك التفصيل:

أ -األسماء غير المعدودة المفردة  :Singular Invariableوتضم أنواع عدة وهي:

 .1أسماء الجمع غير المعدودة (األسماء المادية  :)Concreteوهي مثل.Gold-Furniture :

 .2أسماء الجمع غير المعدودة (األسماء المجردة  :)Abstractوهي مثل.Music-Homework :
 .3أسماء العلم :مثل .Henry-the Thames

 .4بعض األسماء المنتهية بـ) (Sوالتي تبقى ويكون شكلها جمعاً لكنها في الحقيقة هي مفرد ،مثل:

))News-physics-acrobatics-athletics-economics-lens-logistics-mechanics-metaphysics

 .5الصفات المجردة  :Abstract adjectivalمثل.The beautiful-the true :
ب -أسماء الجمع غير المعدودة  :Plural Invariableوتضم االشكال االتية:

 .1اسم الجمع

)(3

 :Summation Pluralsوتشمل الكلمات الدالة على بعض األدوات ومواد

المالبس التي تتألف من جزئين متساويين واللتان تتصالن مع بعض والتي تشكل ما يسمى بجمع

الجمع ،مثل:

scissors, trousers, bellows, tongs, pants, tweezers, braces

flannels, knickers, tights, suspenders, glasses, spectacles,

Meyer, Charles F., Introducing English linguistics, Cambridge university press, P27.

)(1

Jackson, Howard, Analyzing English, An Introduction to descriptive linguistics,
pergamon press, 2nd edition, P201.
)(3
Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney, A University Grammar of English, Longman
Group Limited, London, 6th edition, P82
)(2
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 .2مفردات تجمع بال( )sفقط ( :)Pluralia Tantumوهي األسماء التي تنتهي بالحرف ( )sلكن
ال تستخدم اال بالجمع وال يكتب اال بالجمع ،مثل:

()teens-tops-odds-hives-goods-cords-clothes-biceps-tweezers-thanks

 .3األسماء الجماعية  :Collective Nounsوهي مجموعة من الكلمات والتي تكون إما جمعاً او
مفرداً في معناها عندما تكون بشكل مفرد ،مثل
Tribe, family, team, committee, faculty, choir

لكن يبقى السياق هو الفيصل في تحديد صيغة الكلمة ،فقد يستعمل الشكل المفرد لذلك تكون األفعال
والضمائر والمحددات األخرى هي من يميز ذلك ،مثال ذلك:

The family= (it, the unit) is sitting at the dinner table.

The family= (they, the individuals) have gathered from many parts of
)country.(1

فهناك العديد من األسماء التي إذا اختبرناها سنجدها أسماء مفردة إذا كانت تدل على واحد ،وأيضا تدل

على الجمع إذا كانت تدل على أكثر من واحد ،لكن ما يالحظ ان معنى الكلمة ال يكون في أغلب

األحيان داالً على العدد ،فعلى سبيل المثال ،كلمة ( )Hairتدل إما على المفرد أو الجمع ،فهناك عدد
قليل من هذا النوع فالسياق هو الوحيد القادر على معرفة المعنى المقصود ،مثال ذلك قولنا(:)2
 .4جمع بعض أسماء العلم :مثل .the Netherlands

Those sheep or that sheep.

 .5جمع بعض األسماء غير ذات عالمة ( :)Unmarked PluralمثلCattle, snow, music :
 .6جمع الصفات الشخصية ( :)Personal Adjectivalمثلthe rich :

ثانياً :األسماء المعدودة ( :)Variable Nounsوهي مجموعة من األسماء التي يكون لها شكلين

شكل المفرد وشكل الجمع ،وتتغير معظم األسماء الثابتة من المفرد الى الجمع بشكل معروف كلياً
والذي يكون على نوعين رئيسين اثنين هما:

أ -الجمع القياسي( :)Regular Pluralsوهو الجمع الذي يكون عن طريق إضافة ( )sإلى نهاية
الكلمة ،مثل(.)cat-cats, egg-eggs, grammar- grammars

بينما تجمع األسماء التي تنتهي باألصوات الصفيرية ،مثل( )z-x-ss-sh-s-chوذلك بإضافة

( )esمن دون حذف اخر الكلمة او تغيير ،مثال ذلك(:)3

Stageber, Norman C., An Introductory English Grammar, p121-123.

Crystal, David, Encyclopedia of the English Language, BCA, London, P201.

)(1
)(2

) (3فرحات ،محمد خليل ،المرشد الى اإلنجليزية ،األردن :رشاد برس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط2009 ،1م ،ص-391
.392
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Churches

church

Marshes

Marsh

Ashes

Ash

Boxes

Box

Fezzes

Fez
Address

Addresses

اما األسماء المنتهية بحرف العلة ( )Yويسبقه حرف صحيح ساكن ،فيحذف حرف العلة ( )yويحل محله
( ،)iesمثال ذلك:
Duties

Duty

Entities

Entity

Fifties

Fifty

Ironies

Irony

بينما إذا انتهى االسم بحرف العلة ( )Yوسبقه حرف عله أيضا ،فال يحدث باالسم أي تغيير ويضاف

حرف ( (sفقط الى نهاية الكلمة:

Bays

Bay

Boys

Boy

Days

Day

Keys

Key

بينما الكلمات المنتهية بـ( )oفان الجمع يكون بإضافة ( )osفي معظم الحاالت كما في األمثلة االتية:

Zoos, studios, Kilos, radios, solos, tomatoes, pianos,

لكن هناك كلمات قليلة تتطلب إضافة ( ،)oesكما في األمثلة االتية:

Tomatoes, heroes, dominoes, potatoes,

فضال عن ذلك ،فان هناك كلمات تسمح بأحد االمرين في أعاله ،مثال ذلك:

Motto(e)s, cargo(e)s, volcano(e)s

ومن الجدير بالذكر ان الجمع القياسي في اإلنجليزية يخضع الى اعتبار آخر وهو النطق لحرف

الجمع المضاف الى الكلمة ،وهذا النطق يتغير تبعاً الى الحروف المنتهية فيها الكلمة ،فتقسم الى اقسام

عدة أهمها:

 -1يلفظ حرف الجمع ( )sبصوت( )sكالسين العربية ،اذا كانت الكلمة منتهية بـ( B, C, D, F, K,
 )P, T, Thحتى وان كانت هذه الحروف مسبوقة بصوت العلة ( ،)eمثال ذلك:
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Blocs

Bloc

Hands

Hand

Gates

Gate

Books

Book

 -2يلفظ حرف( )sبصوت ( )zكالزاي العربية ،اذا أعقبت الحرف االتيةG, L, M, N, R, Th, ( :
 )W, Yمثال ذلك:
Dogs

Dog

Balls

Ball

Mouths

Mouth

Boys

Boy

Tens

Ten

Cows

Cow

 -3تلفظ عالمة الجمع ( )sبصوت ( )izعند جمع الكلمات المنتهية باألحرف ( ،)se, ge, jeكما
في الكلمات االتية.Rose- Roses :

 -4تلفظ عالمة الجمع ( )esبصوت ( )izعند جمع الكلمات المنتهية باألحرف (،)s,ss,sh,ch,x,z
كما في الكلمات االتية:
Lenses

Lens

Glasses

glass

Boxes

Box

 -5يلفظ حرف ( )esبصوت ( )Zكصوت الزاي العربية اذا كانت الكلمة منتهية بحرف ( ،)oكما في
الكلمات االتيةHero- Heroes, Negro= Negroes :

 -6يلفظ حرف ( (Sبصوت ( )Zكصوت الزاي العربية ،عند اضافته الى الكلمات المنتهية بحرف
( )Yمسبوق بحرف صحيح ،كما في األمثلة االتيةLady= Ladies, Story= Stories

 -7يلفظ حرف ( (Sبصوت ( )Zكصوت الزاي العربية ،عند اضافته الى الكلمات المنتهية بحرف
( )Yمسبوق بحرف علة ،كما في األمثلة االتيةBoy= Boys, Key= Keys, Valley= :
)(1

Valleys

الجمع غير القياسي ( :)Irregular Pluralsوهو الجمع الذي ال يكون عن طريق إضافة ( )sالى

الكلمة ،بل يكون عن طريق تغييرات تحدث في الكلمة ،فيكون التعرف عليه بطرق غير متنبأ بها مسبقاً
) (1فرحات ،محمد خليل ،المرشد الى اإلنجليزية ،ص.58-56
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لذلك يجب على متعلم اللغة ان يتعلمها بشكل فردي لكل مصطلح منها وهذا يقودنا الى مواجهة صعوبات

جمة في تعلم اللغة االنجليزية( ،)1ويمكن اختصارها باألنواع اآلتية:

 .1التحول الصوتي من المهموس الى المجهور( :)Voicingويضم هذا النوع من الجمع قسمين
رئيسين ،وهما:

أ .الجمع القياسي :وهو النوع الذي ال يتأثر بعملية التحول الصوتي ) (...f=vesعند الجمع،
وسيكون الجمع عبر إضافة ( )s-esللجمع فقط ،مثال ذلك:

()safe-safes ،proof-proofs ،Cliff-cliffs ،chief-chiefs ،belief-beliefs

ب .الجمع مع التحول الصوتي من المهموس الى المجهور :وهو النوع الذي يتأثر بالصوت
المجهور) (..ef or.f=vesعند الجمع ،وسيكون الجمع عبر تحويل الصوت المهوس الى
مجهور في الجمع ،مثال ذلك

()loaf-loaves ،leaf-leaves ،knife-knives ،half-halves ،elf-elves ،Calf-calves

 .2التغيير( :)Mutationويتضمن تغيير صوت العلة في األسماء السبعة اآلتية:

(mouse- ،louse-lice ،man-men ،goose-geese ،tooth-teeth ،Foot-Feet

.)woman-women ،mice

 .3الجمع بـ( :)enمثلoxen-children-brethren :

 .4الجمع بدون إضافات أو تغييرات ( :)Zero pluralوهي األسماء التي يكون لها الشكل نفسه من
حيث النطق والكتابة ولكل من حالتي المفرد والجمع ،فـ( )zeroهو جمع مجموعة من األسماء

التي يتساوى شكل الكلمة فيها من حيث المفرد والجمع ،مثل:

ومن هذه األسماءSheep-Salmon-several -deer-swine-carp-fish-water( :

)salmon

All those sheep are mine.

استعارة الجمع من اللغات األخرى(:)Foreign

This sheep looks small.

تعتمد اللغة اإلنجليزية على بعض الكلمات التي تم استعارتها من لغات اجنبية أخرى ،خصوصاً
الكلمات األجنبية المستعارة من لغات مثل اللغة الالتينية ،واالغريقية وغيرها ،)2( ...وبقيت هذه

الكلمات محافظة على شكل الجمع في لغاتها االصلية ،وينقسم جمع اللغات االجنبية الى أقسام عدة

وهي كاآلتي:

أوال :اللغة الالتينية( :)Latinويختلف جمع األسماء الالتينية حسب نهاية االسم ،وتضم أربع أنواع

وهي:

)(1

Jackson, Howard, Analyzing English, An Introduction to descriptive linguistic, P200.
Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney, A University Grammar of English, P81-86.

)(2
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النوع األول :ويضم االسماء التي تنتهي بـ( )-USوتضم ثالثة أقسام وهي:

أ .هناك العديد من األسماء استعيرت من اللغات األجنبية مع وجود صعوبات فيها ،منها ما يكون
نهاية الجمع فيها قياسي ًة ،مثل:

bonus-bonuses, campus-campuses, chorus-choruses, circus-circuses, VirusViruses

ب .ومنها ما يكون الجمع فيها محتفظاً باألصل األجنبي للجمع وبقي محافظاً على شكل الجمع في
اللغة االصلية ،ومنها:

Alumnus, bacillus, locus, stimulus.

ب -ومنها ما يكون الجمع فيه يسمح بكال االمرين ،ومنها:

Cactus, focus, fungus, nucleus, radius, terminus, syllabus

النوع الثاني :يضم االسماء التي تنتهي بـ( )-aوتضم ثالثة أقسام وهي:

أ .الجمع القياسي فقط ويكون عبر إضافة ( )sلنهاية الكلمة ،وتضم الكلمات االتية:
Area- Areas, arena- arenas, dilemma- dilemmas, diploma- diplomas, drama-

ب .الجمع األصلي في اللغة األجنبية فقط ،مثلAlga-alumna-larva :

dramas

ت .ومنها ما يكون الجمع فيه يسمح بكال االمرين ،ومنها:

Antenna, formula, nebula, vertebra

النوع الثالث :ويضم االسماء التي تنتهي بـ( )-umوتضم ثالثة أقسام وهي:

أ .الجمع القياسي فقط ويكون عبر إضافة ( )sلنهاية الكلمة ،وتضم الكلمات االتية:

Album- Albums, chrysanthemum- chrysanthemums, museum- museums

ب .الجمع األصلي في اللغة األجنبية فقط ،مثل:

addendum, bacterium, corrigendum, desideratum, erratum, ovum, stratum,
curriculum

ت .ومنها ما يكون الجمع فيه يسمح بكال االمرين ،ومنها:

Aquarium, medium, memorandum, symposium

النوع الثالث :ويضم االسماء التي تنتهي بـ( )-ex,-ixوتضم قسمين وهما:

أ .ومنها ما يكون الجمع فيه يسمح بكال االمرين ،ومنهاApex, index, vortex, appendix, :
matrix

ب .الجمع األصلي في اللغة األجنبية فقط ،مثلcodex :

18
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ثانياً :اللغة االغريقية( :)Greekيضم هذا النوع مجموعة من األسماء االغريقية وهي على نوعين

رئيسين هما:

النوع األول :األسماء المنتهية بـ( )-es, -isكما في الكلمات االتية basis-bases :وتضم هذه اللغة
في طياتها نوعين من األسماء ،وهما:

اوالً :الجمع القياسي ( )isesكما في االسمMetropolis :
ثانياً :جمع األسماء األجنبية (:)Foreign plural

Analysis, axis, basis, crisis, diagnosis, ellipsis, hypothesis, oasis, parenthesis,

thesis

النوع الثاني :ويضم األسماء المنتهية بـ( )-oوتضم األنواع االتية:

أوالً :الجمع القياسي فقط ( :)Regular Pluralويضم proton، neutron، electron،demon
ثانياً :القياسي األساسي (ganglion :)Chiefly regular

ثالثاً :الجمع بكل حاالته (automation :)Both plurals

رابعا :جمع األسماء األجنبية ( )Foreign Pluralمثلphenomenon،criterion :
ثالثاً :اللغة الفرنسية( :)Frenchوتضم هذه اللغة مجموعة من األسماء الفرنسية األصل والتي تنتهي
بـ( ،)-eu,-eauوقد ضمت مجموعة من األسماء التي احتفظت بشكلها االمالئي في الجمع ،إضافة الى

الشائع بإضافة ( )sلكن الجمع يلفظ في اغلب األحيان كما يلفظ القياسي بغض النظر عن االمالء كما
في األمثلة اآلتية:

Adieu, bureau, tableau, plateau

بينما بعض األسماء الفرنسية تنتهي بـ( )sاو ( )xوالتي تلفظ مع صوت العلة األخير في المفرد و القياسي

بصوت  /z/في الجمع مع عدم وجود تغيير في التهجئة االمالئية ،مثل:

Chamois, chassis, corps, faux pas, patois
رابعاً :اللغة اإليطالية( :)Italianوتضم مجموعة من أسماء الجمع األجنبية والتي تنتهي بـ( )-iكما في:

 tempo-tempiويضم هذا نوعين هما:

أوالً :الجمع القياسي فقط (soprano :)Regular Plural

ثانياً :الجمع القياسيvirtuoso, libretto, solo tempo :

خامساً :اللغة العبرية( :)Hebrewوتضم مجموعة من األسماء الجمع التي تنتهي بـ( )-imكما في
 kibbutzim - kibbutzويضم نوعين هما:

أوالً :قياسيcherub, seraph :
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ثانياً :الجمع القياسيkibbutz :

()1

وقد حاول بعض العلماء من تحديد بعض االختبارات التي تفيد التمييز بين األسماء المفردة واسماء

الجمع ،ومن هذه االختبارات ،هي كاالتي:

 -1الضمائر( :)Pronounأن األسماء المفردة يجب ان تطابق الضمائر المفردة ،وهي كاالتي:
()He-she-it-this-that-her-his-him

واسم الجمع يكون مطابقاً لضمائر الجمع ،وهي.)They-Them-Those-These-Their( :
 -2العدد في األسماء( :)Numberفالعدد في األسماء ربما يكون مشار اليه
بمصطلحات( )Modifierعدة أهمها (Several-many-these-those-their( :مثال ذلك:
We saw many fish swimming under the bridge.

In returning to the fold the sheep changed its directions
In returning to the fold the sheep changed their directions

 -3عندما تكون وظيفة االسم فاعل لفعل ،فالعدد في بعض األحيان يظهر من خالل صيغة وشكل
الفعل ،فاالسم المفرد يكون معه ( )sالشخص الثالث ،كما في المثال االتي:

Measles is a contagious disease.
The goods are one the way.

فالفعل( )areيبين لنا ان االسم ( )goodsهي جمع ،بينما ( )isدلت على ان االسم هو مفرد
(.(2))Measles

الجمع في األسماء المركبة:

تمتاز اللغة اإلنجليزية كما هي بقية اللغات اإلنسانية ،كونها تحتوي على كلمات مفردة ومركبة ،وتم فيما

سبق التطرق وبشكل موجز الى اآللية المعتمدة في جمع األسماء المفردة ،لكن في الوقت نفسه تكون
هناك كلمات مركبة من جزئين ( ،)Compound Nounsويكون الجمع فيها مقسماً إلى قسمين رئيسين

هما(:)3

األول :الجمع في الجزء األول فقط :ويكون على الشكل االتي:
Attorneys general

Attorney general

Notaries public

Notary public

Mothers –in-law

Mother –in-law

Grants-in-aid

Grant-in-aid
)(1

Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney, a University Grammar of English, P87-89.
Stageber, Norman C., an Introductory English Grammar, P122.
)(3
Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney, a University Grammar of English, P85.
)(2
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الثاني :الجمع في الجزئين:
Gentlemen farmers

Gentleman farmer

Men servants

Man servant

Women doctors

Woman doctor

الثالث :الجمع في الكلمة االخيرة:
Assistant directors

Assistant director

Boy friends

Boy friend

وبعد هذا الوصف المفصل اللية الجمع وانواعه وتركيبه في اللغة االنجليزية تبين لنا وبشكل واضح كيف
تسير عملية بناء الكلمات التي تدل على اكثر من واحد ،وليعلم الدارس العربي ان عملية الولوج الى

مراحل بناء الجمع في االنجليزية عملية مرتبط بتاريخ اللغة نفسها ،اذ يالحظ انها لم تلفظ اسماء الجمع

المستعارة من اللغات االجنبية ،فضالً عن ان عملية بناء جمع االسماء يخضع الى قوانين وأنظمة كما
هي اللغة العربية.

المبحث الثالث

أوجه الشبه واالختالف بين صيغ الجمع في
اللغتين العربية واإل نجليزية

تتميز اللغات اإلنسانية بأنها وجدت لتلبي حاجة بني البشر في مخاطبة بعضهم بعضاً ،سواء أكانوا فرادى
أم جماعات ،لذلك جاءت قواعد بناء اللغة وفقاً لالستعمال البشري من الشائع والمطرد في االستعمال،

فتميزت اللغة العربية بأنها فصلت اللغة بشكل دقيق ووضعت لكل حاجة استعمال لغوي ،فتركبت األفعال
وفقاً إلى الفاعل وطابقته سواء أكان مفرداً أم مثنى أم جمعاً ،وهو ما ميز اللغة العربية عن اللغة

االنجليزية  -مثار البحث – لذلك كان لزاماً علينا أن نبين أهم ما يميز بنية الجمع في اللغتين العربية

واالنجليزية ،عبر تحديد أهم أوجه الشبه واالختالف بينهما ،وسنبدأ ببيان أهم أوجه الشبه فيما يخص

الجمع بين اللغتين ،ثم بيان أهم أوجه االختالف بعد ذلك.
القسم األول :أوجه الشبه

إن من أهم ما تشترك فيهما اللغتين العربية واالنجليزية بعد ان تم وصف أبنية الجمع في اللغتين ان

تركيب الجمع يكون عبر إضافات تضاف إلى بنية الكلمة األصلية ،فنالحظ ان في العربية تكون هناك
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إضافة الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر في المذكر ،واإللف والتاء

للمؤنث ،وهذا يكون للجمع الصحيح ،في حين يالحظ ان االنجليزية تعتمد على إضافة حرف ()s
والـ(.)es

كما يالحظ ان هناك تغييرات تط أر على بنية الكلمة في الجمع إذا كانت تحتوي على أحرف علة وهو ما

لمحناه واضحاً في اللغتين من حيث تغيير في بنية الكلمة عند اإلضافة أو نوع اإلضافة كما في جمع
االسم المقصور والممدود.

في حين يقسم الجمع في العربية إلى قسمين رئيسين هما:الجمع الصحيح ويسمى بالجمع القياسي :والذي

تكون إضافاته واضحة وسهلة التركيب ،كما في معلمون -معلمات ،...وهناك نوع آخر من الجمع وهو:
جمع غير الصحيح(جمع التكسير) أو ما يسمى الجمع غير القياسي ،والذي يكون بناءه وفق صيغ خاصة

تختلف عن الصيغ القياسية وتضم :جمع القلة وجمع الكثرة وجمع الجمع ولكل منها تفرعاتها وصيغها

الصرفية الخاصة بكل قسم بعيدة عن صيغ الجمع الصحيحة ،في حين نالحظ ان اللغة االنجليزية تحتوي
على تقسيم مشابه لما في العربية ،فهناك قسمين اولهما :الجمع القياسي والذي يكون عبر إضافة ()s-es

إلى نهاية الكلمة ،والنوع الثاني الذي ال يكون عن طريق إضافة الـ( )s-esبل يكون عبر تغييرات تط أر
على بنية الكلمة فيكون التنبأ عليها بطرق غير متنبأ بها مسبقاً لذلك يجب على متعلم اللغة ان يتعلمها

بشكل منفرد.

اما الجمع غير القياسي فان اللغتين تشتركان في ذلك من حين عدم جمع الكلمة بالطريقة المتعارف

عليها ،بل يكون ذلك عبر تغييرات تحدث في الكلمة.
القسم الثاني :أوجه االختالف:

لعل موضوع الجمع بين اللغتين العربية واالنجليزية من الموضوعات التي تميزت بقلة أوجه التشابه بينهما،

في حين أخذت االختالفات حي اًز كبي اًر والفتاً لالنتباه ،فنجد ان الجمع في العربية تميز بصيغه المتعددة

وأنواعه الكثيرة ،وهذا ليس ببعيد عن االنجليزية التي اختلفت فيها األنواع ،فأولى تلك االختالفات بان

العربية قد ميزت في صيغها القياسية وجمعها الصحيح بين المذكر والمؤنث ،من خالل إفراد موضوع

خاص لكل منهما سمي بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ،في حين ان االنجليزية لم تفرق في
تركيب بنية الجمع بسبب الجنس ،فكانت صيغة واحدة تخاطب جمع المذكر والمؤنث.

تعتمد العربية في تقسيمها ابنية الجمع الى قسمين رئيسن االول :أبنية الجمع النحوية :وهي التي يتغير

فيها الحقة الجمع بحسب موقعها من الجملة ،فتزاد الحقة الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في
حالتي النصب والجر ،ومثله في جمع المؤنث السالم ،الثاني :الجمع الصرفي :وهو البناء الذي يعتمد في

صياغته على الصيغ الصرفية والتي تعتمد على صيغ محددة مثل اوزان جمع التكسير جمعيها ...في
حين لم نجد اي فصل يذكر في بناء الجمع باللغة االنجليزية.
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في حين تعتمد أغلب أنواع الجمع على الصيغة الصرفية في أبنية الجمع خصوصاً في أنواع جمع التكسير
وجمع القلة وجمع الكثرة ،في حين يالحظ ان الجمع غير القياسي في االنجليزية ال يكون وفق بنى صرفية
أو قوالب جاهزة أو قواعد ثابتة لذلك يواجه الدارس للغة صعوبة بالغة في طريقة التعرف على أنواع الجمع

غير القياسية.

في حين تؤدي الحركات الثالث (الفتحة والضمة والكسرة) دو اًر هاماً ومحورياً في صياغة بعض صيغ

الجمع في العربية ما في صيغ جمع التكسير وجمع القلة وجمع الكثرة ،بينما نالحظ ان االنجليزية خلت
الحركات فلم نجد لها أي دور في صياغة بنى الجمع في االنجليزية.

يالحظ في العربية ان هناك إضافات عدة للداللة على الجمع في العربية وهي زيادة الواو والنون في حالة

الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر للمذكر الصحيح واإللف والتاء للمؤنث الصحيح ،في حين
يالحظ أن االنكليزية قد اقتصرت على الحقة واحدة وهي حرف ( )sأو ( )esبحسب نهاية الكلمة ولكل
من المذكر والمؤنث سواء.

عند صياغة بنية الجمع في العربية فانها ال تتأثر أبداً في تغيير أصوات اإلضافات في الجمع بل نجدها
تحافظ على ذلك ،فال يتغير صوت الواو والنون وال الياء والنون عند تحويل الكلمة إلى الجمع ،بينما ال
نجد ان التغيير الصوتي في االنجليزية شائعاً خصوصاً عند مراعاة نهاية الكلمة ،فينطق حرف ()s

كالسين العربية إذا انتهت الكلمة بالحروف اآلتية(…  ،)B,C,D,وغيرها من الحاالت(.)1

ويالحظ ان الجمع في االنجليزية بغير صيغته القياسية(اضافة  Sالى الكلمة) يتميز بوجود مجموعة

محدودة من األسماء والحاالت التي ليس لها عدد محدد وال شكل معين وال يكون لها صيغة جمع موحدة،
بل تكون بأشكال متعددة ،وتضم أسماء عدة ال يمكن ان يظهر االختالف بين الجمع والمفرد فيها ،وهذه
األسماء تصنف الى نوعين رئيسين :أسماء تستعمل في المفرد فقط أو أسماء تستعمل في الجمع فقط.

من جانب اخر توجد كلمات هي جمع في معناها لكنها ال تحمل( )sوالتي تكون جمعاً تارةً ومفردةً تارةً
اخرى ويكون السياق هو الفيصل في تحديد ذلك ،وهو ما يسمى بـ( )Zero Pluralمثل (Sheep-
.)deer-fish

ويالحظ ان االنجليزية تعتمد على بعض الكلمات التي تم استعارتها من لغات اجنبية أخرى ،خصوصاً
الكلمات االجنبية المستعارة من من لغات مثل الالتينية واالغريقية وغيرها ،بينما ال نجد هذه الظاهرة في

العربية في ظل وجود تفصيل كامل عن صياغة ابنية الجمع على شكل صيغ صرفية تُحدد وفق معايير
مسبقة.
ويالحظ في العربية انفرادها بأبنية للجمع سميت بـ(اسم الجمع) الذي يكون فيه معنى الجمع بذاته ،اي ان

اليوجد لفظ مفرد من لفظه ،فاالسم المفرد يحمل لفظاً مغاي اًر للفظ الجمع مثل( :امراة-نساء ،فرس -خيل).
) (1ينظر صفحة  15من البحث.
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اما التقسيم االخر والذي سمي بـ(اسم الجنس الجمعي) الذي يتشارك مفرده مع جمعه في لفظه ومعناه

ويدل ايضاً على معنى الجمع مع داللته على الجنس ،ومفرده يتميز بوجود التاء ،مثل :برتقال– برتقالة،

تفاح – تفاحة ،وهذا مال لم نلمح وجوده في االنكليزية.

الخاتمة

بعد التعرف على الجمع في العربية والجمع في االنجليزية ،والوقوف على اغلب ما قاله العلماء في ذلك،

ومقابلة الجمع بين اللغتين توصلنا الى النتائج االتية:

 -1ان الجمع في العربية اكثر تفصيال من اللغة االنجليزية ،فهو يتكون من الجمع الصحيح والذي
يقسم بدوره الى اقسام عدة ،وكل قسم له شروط بناء وصياغة ويفرق بين الجمع المؤنث والمذكر،

بينما االنجليزية تعامل الجمع بدون النظر الى الجنس.

 -2الجمع في العربية يعتمد ما زاد عن اثنين ،بينما في االنجليزية يعتمد على اكثر من واحد.
 -3الجمع في العربية يخضع صيغ وقوالب جاهزة يتم بناء الجمع وفقها ،بينما في االنجيليزية

 -4لكل لغة لها جمع قياسي وصيغ متعارف عليها ،وجمع غير قياسي وقوالب خارجة عن االحكام
 -5تأثير اللغات واضح في الجمع في اللغة االنجليزية ومازالت معتمدة فيها لحد االن.
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