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  ِتذكرة بأحكام نعت جموع األسماء
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ْبسبب من كثرة أحكام نـعت مجوع األمساء، بدا يل أن أعرضها بكيفية  َ ٍ

ِّتيسر الرجوع إليها ُ.  
 إذا كان االسم املنعوت مذكرا عاقال، وكان مجعا ساملا، حنو-١

ً ً ً ُجماهد : ً
ِِْجاز في نـعتهجماهدون،  َ:  
 أن يكون مجع مذكر ساملا، حنو-أ  

ً
اهدين اجلديرين باإلكبار :  إن ا

  ...ّهم الذين حرروا بالدهم
                                                            

  . بدمشقعضو جممع اللغة العربية) ∗(

  نعت الجمع

  َّملذكر عاقل

  اجلمع سامل
١  

  َّاجلمع مكسر
٢  

  َّاجلمع مكسر
٤  

  اجلمع سامل
٣  

ملؤنث غري   ملذكر غري عاقل
 اجلمع عاقل،

  َّسامل ومكسر
٦  

  :ملؤنث عاقل
  اجلمع

  َّسامل ومكسر
٥  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٦  )٤( اجلزء )٨٣( ا

املصلحون العظماء هم :   أن يكون مجع تكسري للمذكر، حنو-ب  
ٌفالن وفالن و ٌ...  

ً إذا كان االسم املنعوت مذكرا عاقال، وكان مجعا مكسرا، حنو-٢ ًَّ ً ِعامل : ً

  :ز في نعتهجاعلماء، رجل رجال، 
 أن يكون مجع مذكر ساملا، حنو-أ  

ً
َما أنفع العلماء العاملني:  جاء . َ

ٌاليوم رجال    ).رَمجع آخ (رونَآخَ
َما أنفع العلماء األعالم؛ وما : ر، حنوَّذكمل مجع تكسري  أن يكون-ب   َ

ِّأعظم محاة الديار األبطال َ ُ ِمدح املدرب الفائزين، والفتيان . َ ِّ َ َ ِاألواخرَ ع مج (َ
  .)) ابن احلاجب((). َآخر

َاألخرَجاء اليوم الرجال :  مجع تكسري ملؤنث، حنو أن يكون-ج   ُ 
ُمجاعات، ألن أخر مجع أخرى: بتقدير): لسان العرب( َُ!  

ًر مفردا مؤنثا، حنوَّذك أن يكون مل-د ّما أروع الشبان املناضلة يف : ً َ
  ).ّمجاعة الشبان: بتقدير. (ميادين اإلصالح

  ).املماليك البحرية: لقبيلومن هذا ا(
ذكر غري عاقل، وكان مجعه ساملا، حنو إذا كان االسم مل-٣

ً ُ ُ ِعالج، : ّ
  :جاز في نعتهغاز، 

ً أن يكون مفردا مؤنثا، حنو-أ   .العالجات األخرى اجلديدة: ً
 أن يكون مجع مؤنث ساملا، حنو- ب

ً َالغازات األخريات اجلديدات: َ ْ ُ.  
ً عاقل، وكان مجعه مكسرا، حنو إذا كان االسم ملذكر غري-٤ َّ ُ كتاب : ُ
ُكـتب،    :جاز في نعتهُ

ً أن يكون مفردا مؤنثا، حنو-أ ْ الفضلى الغالية األخرىالكتب : ً ُ
ُإجراء للجمع جمرى اجلماعة( ِجبال شاهقة). ً ِ.  

 أن يكون مجع مؤنث ساملا، حنو-ب
ً ََاألخرياتالكتب : َ ْ ََ الفضليات ُ ْ ُ

  .ِجبال شاهقات. الغاليات
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َاألخرالكتب :  أن يكون مجع تكسري للمؤنث، حنو-ج َ الفضل ُ ُ
  .ِجبال شواهق. الغوايل

ُجيرى اجلمع جمرى املؤنث ألنه ال يعقل( ُ.(  
  ].َُ األشواط األول-َُالتفاسري األول: ومن هذا القبيل[
ِالكتب األواخر األفاضل : ّ أن يكون مجع تكسري للمذكر، حنو-د

  ). لفظ املفردباعتبار التذكري يف(األحاسن 
َجيمع آخر[   َأفـعل (ُ ِلغـري العاقـل ومـن عومـل مـن ) ِأفاعـل (ِـأواخرعلى ) ْ ُ َ

ــأمــا للعاقــل فيجمــع علــى آخرين(العاقــل معاملــة غــري العاقــل كجمــع التكــسري  َ .(
ِوجتمع آخرة    ).ِفواعل (ِأواخرًأيضا على ) ِفاعلة(ُ

 إذا كان االسم املنعوت ملؤنث عاقل، وكان مجعه ساملا- ٥
ً ُ ً أو مكسرا، ِ َّ

  :جاز يف نعته
ََّزوجات مطهر: ًا مؤنثا، حنوً أن يكون مفرد-أ ُ ْ َّمطهرة؛ نساء ٌة؛ أزواج َ

ُهن الك. (قانتة َّ   )∗()ْوسىُ
أن يكون مجع مؤنث ساملا، حنو-ب

ً َّزوجات مطهرات؛ نساء : َ ُ
ََهن الكوسيات. (قانتات َّ ُ()*(     

َأخر/ عوانس/ُفتيات عنَّس : َ أن يكون مجع تكسري ملؤنث، حنو- ج ُ.  
ُكاس الولد: جاء يف املعجم الوسيط • ٌظرف وفطن، فهو كيس : َ ْ َ ُ ََ َ ُ

َوكيس، وهو األكيس وهي الكوسى، وهن الكوسى والكوسيات ََ ْ ُْ َُّ ُ ْ َ ٌ ِّ. 
 إذا كان االسم املنعوت ملؤنث غري عاقل، وكان مجعه ساملا أو -٦

ً ُ
  :ًَّمكسرا، جاز يف نعته

ًدا مؤنثا، حنو أن يكون مفر- أ ِْسفينات: ً ٌسفن جارية؛ شجرات/ َ ُُ /
 .)*(أشجار خضراء

                                                            
ا مجعا ملا ال يعقل) ∗( ًيصح النعت بصيغة فعالء، مؤنث أفعل، إذا كان منعو ُّ ِ َ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٨  )٤( اجلزء )٨٣( ا

 أن يكون مجع مؤنث ساملا، حنو- ب
ً

  .سفن جاريات/ سفينات: 
ٌسفن جوار؛ أشجار / سفينات:  أن يكون مجع تكسري ملؤنث، حنو- ج ٍ َ َ

ٌْخضر ُ .  
ُْ نالحظ أن مجوع األمساء كلها ميكن أن تـنعت مبؤنث، إال :الخاتمة َّ ِ َ

، ألنه ال يكون لالسم المذكر!) أو الياء والنون(مع السامل بالواو والنون اجل
  : االستثناء هذاإال للعاقل؛ وعلى هذا خترج من

ً األمساء اليت مجعت قدميا باأللف والتاء، وهي من أمساء ما ال -أ ُ
  :ّالمذكرَيعقل 

ّاصطبل، بـوق، جواب، محام، خان، خيال، سجل؛ سرادق، عالج، 
ِ ِ ََ ََّ ُْ

ََّعنوان، مغار، منـزل، مصلى، مقام، سؤال، برهان ُ َ.  
 ١٩٧٣ّ األمساء اليت أقر جممع اللغة العربية بالقاهرة، يف سنة -ب

  :مجعها باأللف والتاء
إطارات، بالغات، جزاءات، جوازات، حسابات، خطابات، 
َخالفات، خياالت، سندات، شعارات، صراعات، صمامات، ضمانات،  َ ِ

زات، فراغات، قرارات، قطارات، قطاعات، جماالت، طلبات، عطاءات، غا
َمعاشات، معجمات، مفردات، نتوءات، نداءات، نزاعات، نشاطات،  ْ ُ

  .نطاقات
َ األمساء اليت مجعها احملدثون باأللف والتاء، مثل-ج إلكرتونات، : ْ

  .فوتونات، هرمونات، فيتامينات
ُأخريا، ينسب إىل اإلمام الزخمشري قوله • ً: 

َّإن قــــــــــــــــومي جتمعــــــــــــــــوا   َّدثواََوبقتلـــــــــــــــــــــي حتـــــــــــــــــــــ ّ 
ـــــث ع مؤن ٍكـــــل جم ـــــ ْ َ ِال أبــــــــــــــــايل جبمعهــــــــــــــــم   !ُّ ِ ْ َ ِ ُ 

  


