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 صيغ مجوع التكسري املخالفة للقياس يف دووان الفرزدق

 –دراسة داللية  – 

 د. رنا طالل سليمان م.

12/6/2012 تأريخ القبول:       23/5/2012 تأريخ التقديم:     
 المقدمة

ِالسالٍ على المبعوِث رحمو   الحمد          ِالصالة  ِعٙلمه البياَ،  هلل الذْ خلي االنساَ 
ِعلى آله ِصحبه أجمعيَ.للعالميَ سٙيدن  ا محمد )صلى اهلل عليه ِسلٍ( 

 أما بعد:
ِمووا يةسوور  ِع ال ةسووير،  فقوود عنيووت الللوو  العربيوو  عنايوو  ةبووّر بصووياا  أبنيوو  جموو
ٌٙ مووَ ،ووذ  ا بنيوو  علووى القلوو ،  ِ حديوود مووا يوود ِالصووتات،  عليهووا مووَ المتووردات االسووماا منهووا 

ِع فوو ِٗيعوود مبحووث الجموو ٌٙ منهووا علووى الةعوورة،  ِاسووع  ِمووا يوود ي الللوو  العربيوو  مووَ المباحووث ال
ِع ال ةسووير المخالتوو   ِمووَ ،نووا ار يينووا دراسوو  صوويخ جموو ِالم وووعب ،  ِاعووه الةعيوورة  ِالمهموو   ن
ِدالال هوا خيور معبور عوَ دالالت  ِع  ِاع الجمو ِاَ التورزدي دراسو  دالليو ، فوين للقياس فوي ديو

ِدة في الةالٍ.  مقص
ِيَ الوووووعري ِا ِاَ التوووورزدي مووووَ الوووود ِع ِٗيعووووٙد ديوووو   ال ووووي أفووووردت مةانوووو  مهموووو  لجموووو

ِع ال ةسووير  ِ ت ني مالمووا  عوودد صوويخ جموو ِاَ الووواعر اسوو  ال ةسووير، فتووي أعنوواا  راا ووي لوودي
ِاع مدنا على مبدأ ان قواا الووا،د الوذْ  بورز فيوه  المخالت  للقياس، ف طلعت إلعداد البحث، 

ِربطوه بال ِيمةَ  حليله دالليوٓا،  ِرد صيل  جمع ال ةسير المخالت  للقياس  سوياي العواٍ الوذْ 
 فيه.

: ٗخصووص للحووديث عووَ حيوواة التوورزدي، فدرسوونا  ِريَ، ا ٌِ ِجوواا ال مهيوود فووي محوو
ِر العواني:  ِفا وه، فيموا ٗعنوي المحو ِمةان وه بويَ الووعراا، ِ ِنوي ه،  ِلقبه،  ِنسبه،  فيه اسمه 

ِالظوا،ر  ِال لييور ال قوديْر  ِعٙلو  ٖ سومي ه،  ْ الوذْ ببياَ حد جمع ال ةسير في اللل  العربي ، 
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سوٍ بووو  : فقود ِٗ ِةعورة. أموا المبحوث ا ٌِ ِع علوى  لو   ِييَ لهوذ  الجمو ِ قسويٍ الللو يطرأ عليوه، 
ِٗجعووٌ المبحووث العوواني  ِاَ التوورزدي(،  ِالةعوورة المخالتوو  للقيوواس فووي ديوو )صوويخ جمعووي القلوو  
ِفوي النهايو  ٗخو ٍ  ِاَ التورزدي(،  ِع المخالتو  للقيواس فوي ديو للحديث عَ )صيخ من هى الجمو

 بي،ٍ الن ائج ال ي  ِصلنا إليها. البحث
 التمهيد

 حياة الفرزدق: -8
 اسمه ووسبه ولقبه:

،مَّاٍ بَ االب بَ صعصع  بَ ناجي  بَ عقاٌ بَ محمود بوَ سوتياَ بوَ مجاووع بوَ داٍر 
ِةني ه أبِ فراس   .(1)مَ عويرة مجاوع، 

ِنهوى عوَ  و له ِؤدات فوي الجا،ليو ،  َ، أموا او هر جوٙد  صعصوع  بينوه ةواَ مموَ فودّ المو
ِالد وه  ِةواَ بحورٓا فياًوٓا، أموا  ِالد  االب فةاَ عظيٍ القدر في االسالٍ، ِسيَّد بادي   ميٍ، 

ِٗلقوب ، (2)ليلى بنت حابس أخت اال رع بَ حابس فةانوت موَ أسورة ووريت  موَ  بيلو  ًوبَّ  
ِ،وي الترزد و   ِالظوه، ِووبه بالت ي و  ال وي  ووربها النسواا  ِجهوه  الواعر بالترزدي؛ لجهام  

(3). 
 وشأته:

ِ جووووٌِ فووووي الباديوووو  ف طبووووع 142( ُ، )22ِلوووود التوووورزدي بالبصوووورة سوووون  ) ِنوووووي فيهووووا   ،ٍ )
ٌٕ علووى المجوود  ِ عووا ِجتوواى،  ِالظوو   ِة وووةيم ،  ِفي التوورزدي سوون  (4)بطبائعهووا مووَ  وو ِ وو  .

 .(1)( ُ في خالف  ،واٍ بَ عبد الملً 224)

                                                 

ِالوووعراا( 1) ُ(،  حقيووي ِووورح، أحموود 276، أبووِ محموود عبوود اهلل بووَ مسوولٍ بووَ   يبوو  )ت ينظوور: الوووعر 
ِاَ التوورزدي31:  1982ٍ(، 2محموود ووواةر، دار المعووارى مصوور، ط ) ِديوو ، ووورح د. علووي مهوودْ ، 

َِ، دار ال ت، ط )زي   .7:  1997ٍ(، 1جيٌ بيِر
ِالووووعراا: ( 2) ِْر يِسوووى  ، 310ِينظوور: الووووعر  أاووواني ا اووواني، )مخ صوور أاووواني االصوووتهاني(، الخووو

ت َِ، ورح الويخ عبد اهلل العاليلي، مؤسس  بدراَ، بيِر  .615:  1975ٍلبناَ،  -ع
ِالنهايوو ( 3) ت، ط )ُ(، مة بوو774، أبووِ التووداا الحووافظ بووَ ةعيوور )ت ينظوور: البدايوو   (، 2  المعووارى، بيووِر

1977ٍ  :9 /265. 
ِ ي ًيى، ط )ينظر:  اريخ ا دب العربي( 4)  .267: (، دار المعارى25، د. و
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 مكاوته بٍه الشعراء:

ِيم واز يعد الترزدي مَ أفخر وعراا العرب؛ إ ِ بيل وه اع ودادٓا ال حود لوه،  ذ ةاَ يع د بآبائوه 
ِييَ  ِدارت اووووعار  فووووي ة وووب الللوووو ِةعووورة اللريووووب،  ِجزالووو  اللتووووظ،  ووووعر  بتخامووو  العبووووارة، 
ال ووعر التورزدي لوذ،ب علوث  ِا: لو ِا خبوار ح وى  وال ِييَ ةموا دارت فوي ة وب ال واريخ  ِالنح

ِلًاع نصى أخبار الناس   .(2)لل  العرب، 
 لتكسير:جمع ا -0

ِرة المتوورد  ٌٙ علووى أةعوور مووَ اعنوويَ أِ اعن وويَ مووع  ليوور فووي صوو ، ِٗسوومي بهووذا االسووٍ (3)مووا د
ِر ها حينموا   عورض للةسور عموا ةانوت  َٙ اآلنيو    ليور صو  وبيهٓا له ب ةسير اآلنيو ، فةموا أ
ِر ه ال  بقووى بووٌ  ِزاَ جمووع ال ةسووير فوو َ صوو َِز مووَ أ عليووه، ةووذلً المتوورد إَ ٗبنووي علووى 

ِ َ ال لييووور فوووي ،وووذا الجموووع يةوووَِ فوووي بنيووو  المتووورد اصوووطلا عليوووه المس ووووري  ،(4)  ليووور 
 .(5)،نْر فليش )الجمع الداخلي( 

 والتغٍٍر الذي ٌطرأ على المفرد ٌكىن على وىعٍه:

                                                                                                                         

ِا،د ال لخيص، عبد الرحيٍ بَ أحمود العباسوي،  حقيوي: محمود محيوي ينظر: معا،د ال نصيص ( 1) على و
 .50/ 1: 1947ٍالديَ عبد الحميد، مطبع  السعادة، مصر، 

ِالوعراا: ين( 2) ِ اريخ ا دب العربي: 306ظر: الوعر   ،275. 
ُ(، ًوووبط 816، أبوووِ الحسوووَ علوووي بوووَ محمووود بوووَ علوووي الووووريى الجرجووواني )ت ينظووور: ال عريتوووات( 3)

ِزيع، القوا،رة،  ِال  ِالنور  ِعٙلي عليها: محمد علي أبِ العباس، مة ب  القرآَ للطبع   2003ٍنصِصها 
ِالملنوي الجديوود فووي علووٍ الصوورى75:  ِاني، دار الوووري العر ،  ت ، د. محموود حلوو لبنوواَ، ط  –بووي، بيووِر
(5 ،)1999ٍ  :395. 

ِْ )ت  ينظووور: وووورح المتصوووٌ( 4) ِفوووي الوووديَ بوووَ يعووويش النحووو ت، مة بووو   –ُ(، عوووالٍ الة وووب 643م بيوووِر
ى بوووو )ابووَ بر،وواَ ، ِووورح اللمووع6/ 5: الم نبووي القووا،رة، د. ت ِاحوود علووي المعووِر ، أبووِ القاسووٍ عبوود ال

(، )ت  .530/ 2: 1984ٍ(، 1ُ(،  حقيي: فائز فارس، دار الة ب المصري ، ط )456 العةبْر
ِر وا،يَ، لبناَ، ( 5) ِ حقيي: د. عبد الصب  .65ٍ: 1986ينظر: العربي  التصحى، ،نْر فليش،  عريب 
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ِاحووودة فوووي المتووورد  -2 : نقصووود بوووه أَ  وووو ًر عووودد موووَ ا لتووواظ بصووويل   ال لييووور ال قوووديْر
ِيةِ  ِ،جاَ،  ِ٘دالص،  ِابودالها بحرةوات ِالجمع نحِ: ٗفلً،  ِاٌ حرةات المترد  َ ال قدير بز

 .(1)موعرة بالجمع 
 
ِيةَِ على س   أ ساٍ  -2  :(2)ال ليير الظا،ْر )اللتظي(، 
  ليير بالوةٌ، نحِ: ٗأٚسد جمع ٖأٖسد. -2
ِاَ جمع ٘صٚنِ. -2   ليير بالزيادة، نحِ: ٘صٚن
  ليير النقص، نحِ: ٗ ٖخٍ جمع ٗ ٖخم . -2
 ِالوةٌ، نحِ: أعالٍ جمع ٖعٖلٍ.  ليير بالزيادة -4
ِالوةٌ، نحِ: ٘اٚلٖماَ جمع ٗاالٍ. -1 ِالنقص    ليير بالزيادة 

ِلةووٌ منهمووا أبنيوو   ِةعوورة،  ِع علووى جمعووي  لوو   ِينقسووٍ جمووع ال ةسووير باع بووار العوودد المجموو
 .(3)خاص  

 المبحث األول

صٍغ جمعً القلت والكثرة المخالفت للقٍاس فً 

 دٌىان الفرزدق

ِلوه اربعو  أبنيو   مة:جمع الق -أ ِ هوا إلوى العوورة،  ٌٙ حقيقو  علوى عالعو  فموا ف الجمع الذْ يد
ِلٍ ن طري إلى بناا )٘فٚعٖل ، ٖأٚفٗعوٌ(؛ لعودٍ اطوراد  فوي وويا (1))أٚفٗعٌ، أٚفٖعاٌ، أٚف٘عٖل ، ٘فٚعٖل (   .

 مَ وعر الترزدي.

                                                 

ِيه )ت ينظوور: الة وواب( 1) ى بسوويب ُ(،  حقيووي: عبوود 180، أبووِ بووور عمووِر بووَ ععموواَ بووَ  نبوور المعووِر
َِ، مة بووو  الخوووانجي، القوووا،رة، د. ت السوووالٍ محمووود بوووَ ِأبنيووو  الصووورى فوووي ة ووواب 596/ 3:  ،وووار  ،

ِيه  .293: 1965ٍ(، 1، د. خديج  الحديعي، مة ب  النهً  بلداد، ط )سيب
ا المسالً( 2) إلى ألتي  ابَ مالً، جماٌ الديَ عبد اهلل بَ يِسى بَ أحمود بوَ عبود اهلل ابوَ  ينظر: اًِ

ِفهارسوه د. أسويٌ يعقوِب، دار الة وب العلميو  ُ(،  ودٍ 761،واٍ االنصواْر )ت  ِامووه  وع ، ًِِ لوه 
ت  ِني254/ 3:  2003ٍ(، 2لبناَ، ط ) –بيِر على ألتيو  ابوَ مالوً، علوي بوَ محمود  ، ِورح االوم

ِني )ت  ت 929االوم لبناَ،  –ُ(،  حقيي: محمد محيي الديَ عبد الحميد، دار الة اب العربي، بيِر
 .20 – 19/ 4: 1955ٍ(، 1ط )

 .490/ 3ينظر: الة اب: ( 3)
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ِالعوويَ ايوور مًووعى علووى زنوو  أْفعللل: -8 )ٖفٚعووٌ(  يطوورد فووي ةووٌ اسووٍ عالعووي صووحيا التوواا 

ِفوي ةوٌ اسوٍ ربواعي مؤنوث  بت ا التواا ِسوةَِ العويَ، ةموا فوي جموع )ٖنٚهور( علوى )ٖأٚنهٗور(، 
ِ بٌ آخر  حرى مد، ةما في )ذراع( على )أذٗرع(   .(2)بال عالم  

ِاَ الترزدي مخالت  للقيواس )عمواني( مورات ايور مةوررة، اخ رنوا  ِردت صيل  )ٖأٚفٗعٌ( في دي
ِله   :(3)منها  

 َ مِملللللللللللت أن ال حجلللللللللللاز لهلللللللللللمملللللللللللن أْ لللللللللللُيٍن 
 

 

 وال طعللللللللللللللللللاٍم ر ا مللللللللللللللللللا  ّبللللللللللللللللللت الِقللللللللللللللللللَررُ  
)ٖأٚعٗيَ( جمع اير مقيس على )ٖأٚفٗعٌ(؛  َ مترد  )عيَ( مع ٌ العيَ عالعي مؤنوث مجواْز  

 ،) ِالةعوورة )ٗفٗعووٌِ ِ،ووِ مقوويس فووي جمعووي القلوو  )ٖأٚفعوواٌ(، فيقوواٌ: أعيوواَ،  علووى زنوو  )ٖفٚعووٌ(، 
ِ د ٗعٙلٌ موا جو(4)فيقاٌ: ٗعٗيَِ اا وواذٓا فوي جموع )ٖفٚعوٌ( المع وٌ العويَ علوى )ٖأٖفٚعوٌ( بعلو : . 

                                                                                                                         

ِمعه منح  الجليوٌ ب حقيوي  ينظر: ورح ابَ عقيٌ( 1) على ألتي  ابَ مالً، بهاا الديَ عبد اهلل بَ عقيٌ، 
ِاموع452/ 2: 1980ٍورح ابَ عقيٌ، محمد محيي الديَ عبد الحميود، القوا،رة،  ِ،موع اله فوي وورح  ، 
ِاموووع، جوووالٌ الوووديَ عبووود الووورحمَ السووويِطي )ت  (،  حقيوووي: أحمووود وووومس الوووديَ، دار 911ُجموووع الج

ت   .308/ 3: 2006ٍ(، 2لبناَ، ط ) –الة ب العلمي ، بيِر
، أيموَ أمويَ عبود اللنوي، راجعوه: أ. د. عبودة الراجحوي، ِ أ. د. روودْ طعيموه ينظر: الصرى الةافي( 2)

َِ، دار الة ب العلمي   ت، ط ) –ِآخر  .215 – 214: 2008ٍ(، 2بيِر
ِاَ: ( 3)  .258الدي
، د. ،اووٍ طوه ووالش، ِ د. صوالح مهودْ الترطِسوي، ِ د. عبود نظر: المهذب في علوٍ ال صوريىي( 4)

ِزيوووع، مطبعووو  ال علووويٍ العوووالي فوووي المِصوووٌ،  ِال  ِال رجمووو   الجليوووٌ عبيووود حسووويَ، بيوووت الحةمووو  للنوووور 
1989ٍ :193. 
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ِرة (1)اس عقاٌ الًم  على حرى العل   ِا جمعه على )ٖأٚفٗعٌ( إال في حالو  الًور ِلٍ يجيز  ،
 .(2)الوعري  

وت عوَ الرعيو   ِ حًر دالل  )أعويَ( فوي البيوت الووعْر بِصوتها جوزآا يمعوٌ الةوٌ، فعًِ
ِفوواة عبوود العزيووز  ِيوودخٌ ،ووذا ًوومَ (3)ِحووالهٍ بعوود  ؛ إذ رسوومت  لووً ا عوويَ حوواٌ النوواس، 

ِموا  ختيوه موَ موواعر، فويعيَ النواس  ِارح عوَ حواٌ الوذات  علٍ اإلوارة ال ي  عبر فيه الجو
ِح أِ البةوواا، فاخ زلووت لتظوو   ِافيووٓا عووَ النوو ِ ووٙدمت بووديآل  ِالحرموواَ،  أعطووت دالالت التقوود 

ِرة الةلي  للناس بعام .  ))أعيَ(( الص
ِر فاًٌ السامرائي: مجيا لتظ  )عيَ( على )أٚعٗيَ(؛ بويَ ذلوً يرجوع إلوى ِ د عٙلٌ ال دة 

ووعٓا أِ  ِالةعوورة للملووايرة بوويَ معنيوويَ ًِ ِزاَ القلوو    حقيووي أمووَ اللووبس؛ اذ يووّر أنووه يووؤ ى بووي
ِالعيوووَِ  ، فوووا عيَ الباصووورة،  ِالٗعيوووَِ  خصيصوووٓا ال للداللووو  علوووى القلووو  ِ الةعووورة، ةوووا عيَ 

ِ،نا د(4) عيَِ الماا  لت )أٚعٗيَ( على الباصرة.. 
ِح التواا أٍ  َأْفَعال: -0 ِاا أةواَ متورد  مت و يطرد في ةٌ اسٍ عالعي لٍ يطرد فيه )ٖأٚفٗعٌ(، سو

ِمها مع سوةَِ عينوه ةموا فوي )سويى  ِر،ا أٍ مًم أحمواٌ(  ←أسوياى(، ِ )٘حٚموٌ  -مةس
ِالعويَ معوٓا ةموا فوي )سوبب  ←ِ )ٗصٚلب  ِح التواا  (، بأسبا ← أصالب(، أِ موا ةواَ مت و

ِر العويَ ةموا فوي )ٖة٘ وى  ِح التواا مةسو ِح التواا أكتب  ← أِ ما ةاَ مت  (، أِ موا ةواَ مت و
د  ًٗ ٍِ العيَ ةما في )ٖع ِاير،ا أعض د← مًم  )(5). 

                                                 

ِامع: ( 1)  .308/ 3ينظر: ،مع اله
ِرة( 2) ِز للواعر في الًر ِاب، ِ د. صوالح ، القزاز القيينظر: ما يج ِاني،  حقيي: د. رمًاَ عبد ال  ر

ِع ال ةسوووير فوووي القووورآَ الةري265ٍ: 1980ٍالوووديَ الهوووادْ، القوووا،رة،  ِجمووو ِاعووود ،  )رؤيووو  جديووودة فوووي  
ِزيع، ط ) ِال  ِاذ(، د. مترح السيد سعتاَ، بالنسري  للنور  ِ تسير الو  .141: 2009ٍ(، 1الصيخ 

ِاَ: ( 3)  .259ينظر: الدي
: 2007ٍ(، 2، د. فاًوٌ صوالا السوامرائي، دار عموار، عمواَ، ط )ي ا بني  في العربيو ينظر: معان( 4)

140. 
ِعٙلوي عليوه عوالا الوديَ ينظر: وذا العرى في فَ الصورى( 5) ِْ، ًوبطه  ، االسو اذ الوويخ أحمود الحموال

ِيه: 192: 2007ٍ(، 7عطي ، مة ب  ابَ عطي ، ط ) ِأبني  الصرى في ة اب سيب  ،316 – 317. 
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ِاَ )التوورزدي( )إحوودّ عووورة( موورة ايوور  ِردت صوويل  )ٖأٚفٖعوواٌ( مخالتوو  للقيوواس فووي ديوو ِ وود 
ِله   :(1)مةررة، اخ رنا منها  

 رى غيللللللللر ُمْجمللللللللرٍ  مللللللللْ كللللللللل ِمللللللللْ  ان الُسلللللللل
 

 

 ُتقللللللللللللاُد رلللللللللللللْ ا  للللللللللللدا  م نللللللللللللْ وَمْوَحللللللللللللدا 
ِرد علوى ايور القيواس؛  َ )أفعواٌ( ال يطورد فوي االسوٍ ايور العالعوي   ِ،ذا الجمع )أعوداا( 

ِ،ووِ ِصووى لةنووه ًووارع االسووٍ، يقوواٌ: ٖعوودِ  بووٙيَ (2)أِ الِصووى  : ًوود الصووديي،  ِالعوودِٙ  .
ِة  ِا نعووى عووٗد ِالمعوواداة،  ِة  ِيقوواٌ(3)العوودا ِالجمووع: عوودِٙ  .  ِاالعنوويَ  ِاحوود  لل

ِفووي البيووت (4)  .
ِ،وي  قواد لويآل لمباا و   ِع )أعداا( في ِصته للجيوِش  الوعْر يِٙظى الواعر صيل  الجم
ِالةيتيوو  ال ووي يسووْر بهووا ذلووً الجوويش مووع  ِاجه هٍ؛ إذ ي حووّر الووواعر الزموواَ  االعووداا ِ موو

ِزمنهووا؛ إذ  حًوور الطبيعوو   ِا  لووً المعوواًر  ِلهٍ، فقوود ألتوو ِالصووام   علووى حوود خيوو الم حرةوو  
ِألتوووت  لوووً الخيوووٌِ ذلوووً الوووزمَ؛  نهوووا أع وووادت عليوووه، فهوووي  سوووْر لووويآل لمباا ووو   ِاا،  سووو
ِينوٌز موَ  ِجاا بصيل  )أفعاٌ( على اير القياس؛ ليقلٌ مَ وينهٍ،  ِالنيٌ منهٍ.  االعداا 

 مةان هٍ.
طعوواٍ( علووى يطوورد فووي ةووٌ اسووٍ ربوواعي مووذةر  بووٌ آخوور  موود، ةمووا فووي جمووع ) َأْفِعَمللة: -3

ِلووه أِ ةسوور  مًووعى الووالٍ أِ مع لهووا، ةمووا فووي جمووع  )أطعموو ( ِ  ل ووٍز فووي )ٖفٖعوواٌ( بتوو ا أ
ِردت صوووويل  )ٖأٚف٘علوووو ( مخالتوووو  (5))ب ووووات( علووووى )أ٘ب َّوووو (، ِ )٘ةسوووواا( علووووى )أةسووووي (  ِ وووود   .

ِله  ِاَ الترزدي )ست( مرات اخ رنا منها    :(6)للقياس في دي
                                                 

ِاَ: ا( 1)  .205لدي
ِامع: ( 2)  .310/ 3ينظر: ،مع اله
ِموي، 175، أبِ عبد الرحمَ الخليٌ بَ أحمد الترا،يدْ )ت ينظر: العيَ( 3) ُ(، حققوه: د. مهودْ المخز

ِالصحاح: 213/ 2: 1982ٍِ د. ابرا،يٍ السامرائي، دار الرويد، بلداد،   ،6 /2419. 
ِالمحيط االعظٍ( 4) ُ(،  حقيوي: عبود 458ي بوَ اسوماعيٌ بوَ سويد  )ت ، أبوِ الحسوَ علوينظر: المحةٍ 

ِْ، دار الة ب العلمي ، ط )  .318/ 2: 2001ٍ(، 1الحميد ،ندا
ِالنور، جامع  المِصٌ، ينظر: عمدة الصرى( 5)  .156: 2001ٍ، ةماٌ ابرا،يٍ، دار الة ب للطباع  

156. 
ِاَ: ( 6)  .204الدي
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 ومللللللللللللللا سللللللللللللللال فلللللللللللللل  واٍد كأوديللللللللللللللٍة للللللللللللللل ُ 
 

 

 َدَفْعلللللللللَن معلللللللللًا فللللللللل  بحلللللللللر  حلللللللللين أزبلللللللللدا 
ِإد( علووى زنوو  )ٖفا٘عووٌ( اسووٍ   ِديوو ( علووى ايوور القيوواس؛  َ مترد،ووا ) ِردت صوويل  الجمووع )أ

ِا٘دْ( علووى زنوو   ِجمعووه القياسووي )ِٖ ربوواعي مووذةر ايوور مووو مٌ علووى حوورى موود  بووٌ آخوور ، 
ِ ود ٗة٘سور فا٘عوٌ  ِلوه:   وي بق لى ذلوً أووار الًر ِا  ِا٘عٌ( لةنه لٍ يرد،  االسوٍ علوى )أٚف٘علو ( )ٖف

ِا٘عٌ(   ِ  على )ف ِيَ في أٌِ الةلم  لِ جمع ِا ِا ال ِدي  ةينهٍ اس عقل ِإد ِ أ  .(1)ة
ِانوب الملوّز ا ساسوي  ِإد( دالل  اخ زلت ج ِدي ( بعد االفراد في ) اظهرت صيل  الجمع )أ

َ ِا  ِال ودفي السوريع،  ِ،ِ  الةوٍر ، فوالربط الوداللي ا جوه نحوِ الحرةو    باينوت  للبيت الوعْر 
ِة ِ الجريووواَ؛  ِادْ ايووور أنهوووا  عالقوووت فوووي القووو ِلي الةوووٍر ِسووويالَ الووو  لوووً الحرةووو  بووويَ مووودل
ال ي وووي ى لةوووٌ  ِأَ موووَ ي صوووى بوووه  ليوووٌ  ِع  الةوووٍر  حديووودٓا،  ووو ل عظووويٍ المخاطوووب فوووي مًِ

 ِاحد.
ِع الةعورة (2)ةٌ جمع يدٌ على أةعر موَ العوورة إلوى موا ال نهايو   جمع الك رة: -ب ِلجمو  ،

ِزاَ ةعيوور  ِزنوووٓا أ ِر منهوووا سووو   عوووور  ِالمووووه ِالعووووريَ،  ِرد منهوووا (3)ة ربوووت علوووى العالعووو    .
ِاَ الترزدي ،ي: ِزاَ مخالت  للقياس في دي  )عورة( أ

ِنوه عالعيوٓا مجوردٓا سواةَ الِسوط  ُفْعل: -2 ِع الةعورة؛ لة ِزاَ جمو َِز أخوى أ ، (4)ٗيعود ،وذا الو
ِمؤنع  )ٖفٚعالا(، ة حموراا(  ←ما فوي جموع )أحمور ِيطرد في ةٌ ِصى على زن  )ٖأٚفٖعٌ( 

                                                 

ووي الووديَ محموود بووَ الحسووَ  ووورح الوووافي ( 1) ِْ )تابووَ الحاجووب، ًر ُ(  حقيووي: 393االسوو رابادْ النحوو
ت، ط ) ِر عطووار، دار العلووٍ للماليوويَ، بيووِر ِينظوور: ظووا،رة 154/ 2: 1987ٍ(، 4أحموود عبوود اللتوو  ،

ِذ فووي الصوورى العربووي ِزيووع، عموواَ، ط )الوووذ ِال  (، 1، د. حسوويَ عبوواس الرفايعوو ، دار جريوور للنووور 
2006ٍ  :120. 

ِني،ينظر: حاوي  ( 2) (، 1ُ(، القا،رة، ط )1206محمد بَ علي الصباَ )ت  الصباَ على ورح ا وم
1366ُ  :4 /170. 

ِ،وواب محموود ينظوور: الةووافي فووي علووٍ الصوورى( 3) ِد. عبوود ال  ،ِْ ، د. فووراس عبوود العزيووز عبوود القووادر الةوودا
ِالنور، جامع  المِصٌ،  ِاني، دار ابَ ا عير للطباع    .128: 2008ٍعلي العد

وي( 4) ُ(،  حقيوي: محمود باسووٌ 905، خالود بوَ عبود اهلل ا ز،وْر )ت اينظور: وورح ال صوريا علوى ال ًِ
ت  ِد، دار الة ب العلمي ، بيِر َِ الس  .528/ 2: 2000ٍ(، 1لبناَ، ط ) –عي
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ِاَ الترزدي )سوبع( مورات، (1)على )ٗحٚمر(  ِردت صيل  )ٗفٚعٌ( مخالت  للقياس في دي ِ د   .
ِله   :(2)اخ رنا منها  

 حمفلللللللللللُت بأيلللللللللللدي الُبلللللللللللْدن تُلللللللللللْدمْ نحور لللللللللللا
 

 

 نهللللللللللارًا ومللللللللللا  لللللللللللم الصللللللللللفاُح وكبكلللللللللللبُ  
ِاسوووط    أِ أداة للمووونا جموووع الوووواعر فوووي ،وووذا البيوووت بووويَ جمعوووي القلووو  )أيووودْ( ال وووي ،وووي 

ال يقواس  ِ،وذا الجموع يحتوظ  ِجمع الةعرة )الٗبٚدَ( مترد  )ٖبٖدن ( علوى زنو  )ٖفٖعلو (،  ِالعطاا، 
ِالنوووذر (3)عليوووه  ِالبعيووور يهووودّ إلوووى مةووو  للنحووور  ِالبقووور  ِالٗبوووٚدَ: موووا ٗسوووملَ موووَ االبوووٌ   ،(4) .

ِر الجووووزا ) ِرة عمقهووووا االيحووووائي، فحًوووو ِر )أيوووودْ( ِ )الٗبووووٚدَ( أعطووووى الصوووو أيوووودْ، فحًوووو
ِلووه:  ِاٌ الحسووي  للووَِ فووي   ِالي الوود ِعطائووه، فًووآل عووَ  وو ِح  ِر،ووا( أعطووى داللوو  للمموود نح
ِا عيوو  فووي اآلَ ذا ووه، فقوود  ِةبةووب(، إلن وواج رؤيوو  معمقوو  ِ ِالمةوواَ فووي )الصووتاح  ) وودمى(، 

ِةعرة الذبائا.  جمع الواعر بيَ  ل  ا يدْ 
ِفي ةوٌ  يطرد في ةٌ اسٍ على زن  )ٗفٚعل ( ةما في جمع ُفَعل: -0 )ٗارف ( على )ٗاٖرى(، 

( علوى )ٗةٖبور(  ِردت ،وذ  (5)ِصى على زن  )ٗفٚعلى( مؤنث )أٚفٖعٌ( ةما في جمع )ةبوّر ِ .
ِاحووودة ،وووي ) ٗوووٖرّ(  ِاَ التووورزدي )خموووس( مووورات فوووي ةلمووو   الصووويل  مخالتووو  للقيووواس فوووي ديووو

ِله   :(6)اخ رنا منها  
 يرُجلللللللللللللللللون َسلللللللللللللللللْيب  أن يكلللللللللللللللللون لهلللللللللللللللللم

 
 

                                                 

، ِ د. عووالا الووديَ ،اوووٍ الختوواجي، ينظوور: محاًوورات فووي علووٍ الصوورى( 1) ِْر ، د. علووي جووابر المنصوو
 .84: 1989ٍمطبع  ال عليٍ العالي في المِصٌ، 

ِاَ: ال( 2)  .125دي
 .281/ 3ينظر: الة اب: ( 3)
ِر محمود بوَ أحمود ا ز،وْر )ت ينظر:  هذيب الللو ( 4) ُ(، عٙلوي عليوه: عمور سوالمي، 370، أبوِ منصو

ت   .102/ 14: 2001ٍ(، 1لبناَ، ط ) –ِعبد الةريٍ حامد، دار احياا ال راث العربي، بيِر
، مؤسينظوور: ال عريووى بال صوووريى( 5) ِالنووور ، د. علووي أبووِ المةووواٍر القوووا،رة، ط  –سوو  المخ ووار للطباعووو  

(1 ،)2007ٍ :303. 
ِاَ: ( 6)  .357الدي



 م.د. رنا طالل سليمان                                  –دراسة داللية  –صيغ مجوع التكسري املخالفة للقياس يف دووان الفرزدق        

 222 

 ِمْصلللللللللللركالنيلللللللللللل فلللللللللللا   ملللللللللللْ قُلللللللللللَرى  
ِالقيوواس فووي جمعووه )٘ ووٖراا( علووى   ِرد علووى ايوور القيوواس،  ِلووه:  ٗووٖرّ جمووع علووى زنوو  )ٗفٖعووٌ(   

 .(1)زن  )٘فٖعاٌ( 
ِاِ، أِ  ِات الو ِيه أنه ليس في ةالٍ العرب جمعٓا لوو )ٖفٚعٖل ( على )ٗفٖعٌ( موَ ذ ِذةر ابَ خال

ِأَ ععلبووآ  ِذلووً باجموواع أ،ووٌ النحووِ،  ِة  اليوواا ايوور ) ريوو ( ِ ) ٗووٖرّ(،  زاد بنووآا آخووٖر ،ووِ: نووز
 .(2)ِٗنٖزّ

ِفووي البيووت الوووعْر أخووذت صوويل  الجمووع ) ٗووٖرّ( دالال هووا اإليحائيوو  فووي الةعوورة ال ووي ربطهووا 
 ِْ ِلعووٌ الووربط المعنوو ِفوويض ةرمووه، ةمووا النيووٌ حوويَ يتوويض علووى  ووّر مصوور،  ِح  بالمموود

ِليدٓا عند الواعر؛ بٌ  عالي ،ذا الر  بط مع وواعر موا ةالةٍر أِ الوجاع  مع الطبيع  ليس 
ِيمةووَ  ِ ه،  ِمحاةا ووه ح ووى وووة ِجوود فووي الطبيعوو  الملجوي ا ٌِ إلبداعووه   بوٌ االسووالٍ الووذْ 
ِر   يمو   جريبيو   عطوي  ِا عي؛ إذ أًتى حً ادراج النيٌ  حت مسمى ال راث أِ المةاَ ال

ِالودالالت االيحائيو ، فمج ِاا  زخر بالخلي الووعْر  آِل خلي أج ِا عيٓا، محا يو  للقارئ عالمٓا 
ِما يتيض به على أ،ٌ مصر.  صيل  الةعرة ي ناسب مع عطاا النيٌ 

ِر(  ُفُعل: -3 ( بمعنوى )ٖفا٘عوٌ(، ةموا فوي جموع )ٖصوٗب يطرد في ةٌ ِصوى علوى زنو  )ٖفٗعوٌِ
ِفي ةٌ اسٍ رباعي  بوٌ آخور  مود صوحيا اآلخور موذةرٓا ةواَ أِ مؤنعوٓا، ةموا  على )ٗصٗبر(، 

ِٗأ ٗووَ ِأ وواَ( علووى )ٗعٗموود  ِد  ِردت ،ووذ  الصوويل  مخالتوو  للقيوواس فووي (3)( فووي جمعووي )عموو  .
ِله  ِاحدة( في   ِاَ الترزدي )مرة   .(4)دي

  ملللللللللللللللللللْ ُسلللللللللللللللللللُفن الفللللللللللللللللللل ة ُمرّدفلللللللللللللللللللات
 

 

 ُجنلللللللللللللللاة الحلللللللللللللللرب بالللللللللللللللل كر الحسلللللللللللللللام 
 

                                                 

ِذ في الصرى العربي: ( 1)  .124ينظر: ظا،رة الوذ
ِيوه )ت ينظر: لويس فوي ةوالٍ العورب( 2) ِر 370، الحسويَ بوَ أحمود بوَ خال ُ(،  حقيوي: أحمود عبود اللتو

 .164:  1979ٍ(، مة  المةرم ، 2عطار، ط )
 .195ذا العرى في فَ الصرى: ينظر: و( 3)
ِاَ: ( 4)  .450الدي



 
 م0202/هـ8448                                               (          88العدد ) –                          

 

 
222 

؛  َ  َِز ِ،ووذا الجمووع ايوور مقوويس علووى ،ووذا الوو ِلووه )ٗسووٗتَ( جمووع ةعوورة علووى زنوو  )ٗفٗعووٌ(،   
. ال يطورد (1) نها  سوتَ المواا ةينهوا  قوور   مترد  )ستين ( على زن  )فعيل (، سميت بذلً؛

ِجمعوه القياسوي )ٖسوٖتائَ( علوى زنو  )فٖعا٘ئوٌ(  ِٗعٙلوٌ موا جواا وواذٓا فوي جموع (2)في )ٗفٗعوٌ(،   .
ِ،وِ  ليوٌ،  ِ  علوى ٗفٗعوٌ  ِيه:  رٙبموا ةسور )فعيل ( على )ٗفٗعٌ( بالحمٌ على النظير،  واٌ سويب

ِا ذ ِا: سوووتين  ِٗسوووٗتَ، ِصوووحيت  ِٗصوووٗحى، ووووبه ِا سوووتيَ  وووال ِٗ لٗوووب، ةوووينهٍ جمعووو لوووً بقليوووب 
ِا أَ الهووواا ذا،بووو    ِع (3)ِصوووحيى، حيوووث علمووو ِردت صووويل  الجمووو ِفوووي البيوووت الووووعْر   .

ِال ةيووووى مووووع  )ٗسوووٗتَ( مًوووواف  إلووووى التوووالة؛ ل وووودٌ علووووى النيووواي، ل حملهووووا عنوووواا الصوووحراا، 
ِالحوور الوووديد م  ابعوو  فووي الحوورب، رابطووٓا ذلووً بالسوويى الصوولب الووذ ِاٌ القاسووي   ْ ال االحوو

ِ وى الحورب الوذْ البود موَ  ِع مناسب  مع م ينةسر؛ إذ نجد  رةيز الواعر على صيخ الجم
ِة الم ر ب  في الجماع .  الجماع  فيه؛ ليود بعًهٍ أزر بعض، فًآل عَ الق

يطرد في ةٌ ِصى لمذةر عا ٌ علوى زنو  )ٖفا٘عوٌ( مع وٌ الوالٍ، ةموا فوي جموع  ُفَعَمة: -4
( على )ٗرماة(  ِ ود (4))رإٍ ِاَ التورزدي )عمواني( .  ِردت ،وذ  الصويل  مخالتو  للقيواس فوي ديو

ِله  ِاحدة ،ي )ٗةٖماة(، اخ رنا منها    :(5)مرات في ةلم  
 

 وُكلللللللللللللللّل يلللللللللللللللوٍم  يلللللللللللللللاج نحلللللللللللللللن قادتُللللللللللللللل ُ 
 

 

 ر ا الُكملللللللللللللاة ج لللللللللللللوا والكلللللللللللللبش لمُركلللللللللللللب 
ِرد علوى ايور القيواس؛  َ    حًر صيل  الجمع )ٗةٖماة( مترد،ا )ةمٙي( علوى زنو  )فعيوٌ( 

ِأصووله فووي الللوو :  ختوواا الووويا، مووَ ذلووً يقوواٌ: ةمووى فووالَ )فٗ  ٖعلوو ( ال يطوورد فووي )فعيووٌ(، 

                                                 

وبط: عبود السوالٍ 395، أبِ الحسَ أحمد بَ فارس بَ زةريا )ت ينظر: مقاييس اللل ( 1) ُ(،  حقيوي ًِ
ِالنور،  َِ، دار التةر للطباع    .79/ 3:  1979ٍمحمد ،ار

ِالنور، ينظر: الصرى، د. حا ٍ الًامَ( 2)  .275: 1991ٍ، دار الحةم  للطباع  
 .610/ 3الة اب: ( 3)
ِ ي للبنيوو  العربيوو ( 4) ِر وووا،يَ،  ينظوور: الموونهج الصوو )رؤيوو  جديوودة فووي الصوورى العربووي(، د. عبوود الصووب

ِزيع،  ِال  ِالنور   .138: 1980ٍمؤسس  الرسال  للطباع  
ِاَ: ( 5)  .73الدي
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؛ (1)الوهادة، اذا ة مها، ِسمي الووجاع الةموٙي؛  نوه ي ةموى فوي سوالحه؛ أْ: ي لطوى بوه  
ِايقاعيوو ، فًووآل عووَ  ووداخلها مووع دالالت التخوور ال ووي  ل ًووتي علووى الوونص جماليوو  دالليوو  

؛ إذ  ِة افصواحي   عبور حملها البيت الوعْر ِالوجاع ، نبع مَ  و ِة  أعطى الواعر دالل  الق
ِذاً  عظويٍ لووجاع هٍ فهوٍ م هيئووَِ  ِاخلهوا، فتيوه داللو  علوى ال هوويج لمال واة العودِ،  عوَ د

 لمقارع  ةٌ نازل .
يطرد في ةٌ ِصى مذةر عا ٌ صحيا الالٍ على زن  )ٖفا٘عٌ(، ةموا فوي جموع  َفَعمة: -5

ِاَ التورزدي )أربوع( (2))ةا٘فر( على )ٖةٖترة(  ِردت ،وذ  الصويل  مخالتو  للقيواس فوي ديو ِ د   .
ِله  ِاحدة ،ي )سادة(، اخ رنا منها    :(3)مرات في ةلم  
 ممللللللللللللللللللو  وأبنللللللللللللللللللا  الممللللللللللللللللللو  وسللللللللللللللللللادةٌ 

 
 

 لهلللللللم ُسللللللل دد َ لللللللْوٌد  ملللللللْ النلللللللاس قلللللللا ر 
ِرد   ِلووه: سووادة  ، ِ )ٖفٖعلوو ( فووي   ِلووه: ٗملٗووًِ ( فووي   علووى   عووالي صوويل ا جمووع الةعوورة )ٗفٗعووٌِ

ِاليواا  ِاِ  د( اج معوت الو ِ٘ ِأصوٌ ٖسويَّد: )ٖسوٚي اير  ياس؛  َ مترد  )ٖسيَّد( على زن  )ٖفٚي٘عوٌ(، 
ِاداموووت اليووواا فوووي اليووواا  ِاِ يووواا،  ، فقلبوووت الووو ؛ ل قووودٍ  ووووةيآل (4)ِسوووبقت إحووودا،ما بالسوووةَِ

ِلو  اسو يعا ِالعناا؛ إذ   ةوى اللل  في ،ذا البيوت الووعْر محا ب دالليٓا ًمَ إطار المدح 
ِال ووورادى ال وووي دفعووووت الووونص نحوووِ المباللووو  ِ ال تجوووور   لوووً الحرةووو  الدالليووو  فووووي ال ةووورار 
ِة علووى النوواس جميعووٓا. فقوود بووالخ  ِالخطوو ِة  ِلهووٍ السووط ِةبووراؤ،ٍ،  ِمهٍ  الووداللي، فهووٍ سووادة  وو

ِيرفع وينهٍ.  الواعر بِصتهٍ، ليعلي مةان هٍ 

                                                 

 .137/ 5مقاييس اللل : ( 1)
س العربي ( 2) يني،  حقيي: أحمد جاد، راجعو   وٙدٍ لوه د. محمود ، الويخ مصطتى اللاليينظر: جامع الدِر

ِرة، ط ) –علي أبِ الحسَ، دار اللد الجديد، القا،رة   .192:  2007ٍ(، 1المنص
ِاَ: ( 3)  .422الدي
ِيه( 4) ِ ي  الحديعو (، د. عبود الحوي أحمود محمود  ينظر: االعالٌ في ة واب سويب )فوي ،ودّ الدراسوات الصو

ِاسوو عمار ِ ووى السووني، ط ) الحجووي، مطبعوو  ،يئوو  ادارة  ِاٌ ال ِالملنووي الجديوود 180: 2008ٍ(، 1أموو  ،
 .120في علٍ الصرى: 



 
 م0202/هـ8448                                               (          88العدد ) –                          

 

 
222 

صحيحي الالٍ، ةما في جموع يطرد في ةٌ ِصى على زن  )فا٘عٌ( أِ )فا٘عل (  ُفعَّل: -6
رَّب(  ًٗ ِيدٌ ،ذا البناا علوى عنصور الحرةو ، ةموا أَ فيوه (1))ًارب أِ ًارب ( على )  ،

ِةعوورة القيواٍ بالتعوٌ  ِردت صوويل  )ٗفعَّوٌ( مخالتو  للقيواس فووي (2)الداللو  علوى المباللو   ِ ود   ،
ِله  ِاحدة( في   ِاَ الترزدي )مرة   .(3)دي

 
 وبلللللللللللللللللللي  نلللللللللللللللللللوا م م لللللللللللللللللللل اللللللللللللللللللللد مْ

 
 

 رام خرائلللللللللللللللللللللد ملللللللللللللللللللللن ُخلللللللللللللللللللللرَّدكللللللللللللللللللللل 
َِز )فعيلوو ( ال   ؛  َ متوورد  )خريوودة( علووى  َِز ِلووه )ٗخوورَّد( جمووع ايوور مقوويس علووى ،ووذا الوو  

َِز )فعا٘ئوٌ(  ِانما جمعوه القياسوي )خرائود( علوى  ، ِ أصوله فوي الللو : (4)يطرد في )ٗفعٌَّ(، 
 .(5) صَِ الويا عَ المسيس، فالجاري  الخريدة ،ي ال ي لٍ  مس  ط  

ِالقنووِط، ِفوي البيوو ِالحيوواة بعود اليوويس  ت الووعْر يصووى الوواعر الحبيبوو  ال وي  بعووث ا موٌ 
فعبر الواعر بصيل ي )خرائد( ِ )ٗخرَّد( في اس دعاا مدلٌِ المورأة بودالالت ملوايرة، فًوآل 
، فالتقووود فوووي االطوووالٌ يوووي ي  ِحووو  ايقاعيووو  ال حموووت موووع بوووؤرة البيوووت الووووعْر عوووَ  ووووةيلها ل

ِيض بِصته باععٓا أساسيٓا للوا ِلو  ِصوتها ل عو ِمحا ِل  ال ملً ال وي   معوٌ بوالمرأة  عر لمحا
ِالصوَِ لهوا،  ِاالس الب، فًآل عوَ ،وذا فويَ الوواعر اراد أَ يعبوت صوت  العتو   ذلً التقد 

 ِ،ما امراَ بارزاَ؛ لذا جاا بصيل  ال ةعير.
نهموا يطورد فوي ةوٌ متورد اسوما ةواَ أٍ صوت  علوى زنو  )ٖفٚعوٌ أِ ٖفٚعلو ( ليسوت عي ِفَعال: -7

ِفووي )ٖفٖعووٌ أِ ٖفٖعلوو (  ال فاؤ،مووا يوواا، ةمووا فووي جمووع )ٖصووٚعب أِ ٖصووٚعب ( علووى )٘صووٖعاب(، 
ِاحوود، ةمووا فووي جمووع )جبووٌ أِ  ال المهمووا مووَ جوونس  اسووماَ صووحيحا الووالٍ ليسووت عينهمووا 

                                                 

ِاًووا( 1) ِالنووور ينظوور: الصوورى ال ِاَ النايلوو ، دار ابووَ ا عيوور للطباعوو   جامعوو   –، د. عبوود الجبووار علوو
 .39:  1988ٍالمِصٌ، 

 .152ينظر: معاني ا بني  في العربي : ( 2)
ِاَ: ( 3)  .241الدي
 .219رى الةافي: ينظر: الص( 4)
 .176/ 2مقاييس اللل : ( 5)
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ال يووائي الووالٍ، ةمووا  ِْ العوويَ،  ِا ِعمووار، ِ )٘فٚعووٌ( أِ )ٗفٚعووٌ( اسووما ايوور  عموورة( علووى جبوواٌ 
ِفووي )فعيووٌ أِ فعيلوو ( ِصووتاَ، ةمووا فووي جمووع  فووي جمووع )٘ذٚئووب ِ٘رموواح،  ِٗرٚمووا( علووى ذ٘ئوواب 

ِٖاٌ  ِيلوووو ( علووووى ٘طوووو ِيووووٌ أِ ط )ط
ِاَ (1) ِردت صوووويل  )٘فٖعوووواٌ( مخالتوووو  للقيوووواس فووووي ديوووو ِ .

ِله   :(2)الترزدي )سبع( مرات اير مةررة، اخ رنا منها  
 وقللللللللللد نسللللللللللمن الَ للللللللللْول العجللللللللللا  ونبتغلللللللللل 

 
 

 رببهللللللا فلللللل  المعللللللال  و لللللل  ُحللللللدب الغللللللوا 
ِجمعوه القياسوي )ٗعجوى(   )العجاى( مترد  )أعجى( على زن  )أٚفٖعٌ( ال يطرد في )٘فٖعاٌ(، 

ِج علووى أَ  ِيو  فووي  تسوير ،ووذا الخور ِنصووت المعجموات اللل علوى زنو  )ٗفٚعووٌ( لةنوه لووٍ يورد، 
ِر فاًوٌ (3))عجاى( مبني على )سوماَ(؛  نهوٍ يبنوَِ الوويا علوى ًود   ِار ويّ الودة   .

ِج بالجانب المادْ في )٘فٖعاٌ(، فالعجاى ًوعى فوي الجانوب  السامرائي أَ يتسر ،ذا الخر
ِْ لنقوٌ إلوى ايور ،وذا البنواا  ِلِ ةاَ في الجانوب المعنو ِفوي البيوت الووعْر (4)الجسمي،   .

ِ،ووي ِصووى للنووِي ال ووي سووعى الموو ةلٍ  ِلووه: عجوواى،  ِٙظووى الووواعر صوويل  )٘فٖعوواٌ( فووي  
ِالعنايوووو  بهووووا؛ إذ ي وووو ِْ، ِمووووَ يقصوووود،ٍ علووووى  سوووومينها  داخٌ الحسووووي )المووووادْ( مووووع المعنوووو

ِفوووي الوووواعر بووويَ  ِي ِافوووي موووع فعوووٌ المةرموووات عامووو ،  فالِصوووٌِ للمعوووالي اايووو  المووو ةلٍ ي 
ِارب، فًوووآل عوووَ الووو الٍؤ  ، العجووواى، نب لوووي، المعوووالي، اللووو الووودالالت فوووي نسووومَ، الووووٌِ

ِالي  ِموونا الوونص جماليوو  ايقاعيوو  ب وو  لووً االيقوواعي فووي ذلووً ال رةيووب الووذْ ةعٙووى المعنووى، 
ِع.  الجم

يطرد في ةٌ اسٍ على زن  )ٗفٖعواٌ(، ةموا فوي جموع )ٗاوالٍ( علوى )٘اٚلٖمواَ(، أِ  ِفْع ن: -8
ِْ العويَ، ةموا فوي جموع  ِا )ٗفٖعٌ( ةما في جمع )ٗجٖرذ( على )٘جٚرذاَ(، أِ )ٗفٚعٌ( أِ )ٖفٖعٌ( 

                                                 

ِالمهذب في علٍ ال صريى: 165ينظر: عمدة الصرى: ( 1)  ،192. 
ِاَ: ( 2)  .60الدي
ِجمهرة اللل : 234/ 1ينظر: العيَ: ( 3)  ،1 /481. 
ِذ في الصرى العربي: 170 – 167ينظر: معاني ا بني  في العربي : ( 4)  .139، ِظا،رة الوذ
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ِ يعووواَ(  ِ ووواع( علوووى )حي ووواَ  ِاَ(1))ٗحوووِت  ِردت ،وووذ  الصووويل  مخالتووو  للقيووواس فوووي ديووو  . 
ِله   :(2)الترزدي )ست( مرات، اخ رنا منها  

 فتللللللللللللللللْ تقُصللللللللللللللللُر الفتيللللللللللللللللان دون ِفعاللللللللللللللللل 
 

 

 وكللللللللللان بلللللللللل  لمحللللللللللرب يخبللللللللللو  للللللللللهابها 
ِجمعوه القياسوي   ِرد على اير القياس مترد،ا )ف ى(،  ِله )ف ياَ( جمع على زن  )٘فٚعالَ(   

ِفوٓا مووَ ًووياع داللوو  الةلموو ، أِ  ِر ها فيمووا لووِ )٘ف ٖواا( علووى زنوو  )٘فٖعوواٌ( لةنووه لووٍ يوورد؛ خ صوو
ِا بها على القيواس  ِا البنواا علوى )٘فٚعوالَ( (3)جاؤ ِجعلو ِلوه:   ِيه علوى ذلوً بق ِ ود نبوه سويب  ،

ِ  بودآل موَ )٘فٖعواٌ(   ِ  )٘فٚعوالَ( فجعلو ٌٙ فيه )ال٘تٖعاٌ(؛  نهٍ ألزم ِفوي البيوت الووعْر (4)ِ   .
ِةيووى يبوودِ فووي الحوورب،  ِحووه صووتات ال  نبلووي  حووود ايوور ،  ِحي يموونا الووواعر ممد إذ  ووو

ِع )الت يوواَ( أموواٍ )ف ووى( المتوورد علووى ال ميووز، بخاصوو  فووي الحوورب ،نوواً عنائيوو   صوويل  الجموو
ِلووه )يخبووِ وووهابها( فبوورز الت ووى فووي الحوورب  ايوور م ةافئوو ، يعزز،ووا الووواعر فووي دالال ووه بق

ِالوجاع .  ِالق اٌ؛ لذلً دالل ه في الللب  
ِايوور مًووعى، يطوورد فووي ةووٌ اسووٍ علووى زنوو  )ٖفٚعووٌ( أِ )ٖفٖعوو ُفْعلل ن: -9 ٌ( صووحيا العوويَ 

ِٗبٗلداَ(، أِ )فعيوٌ(، ةموا فوي جموع ) ًويب( علوى  ِٖبٖلد( على )ٗبطناَ  ةما في جمع )ٖبٚطَ 
ِاَ التوورزدي )عووالث( موورات، (5))ٗ ًووباَ(  ِردت ،ووذ  الصوويل  مخالتوو  للقيوواس فووي ديوو ِ وود   ،

ِله   :(6)اخ رنا منها  
 رليلللللللللل  سللللللللللمت يللللللللللا ابللللللللللن الوليللللللللللد ركابنللللللللللا

 
 

 رليللللللللللللللل  وأ ملللللللللللللللد وُركبانهلللللللللللللللا أسلللللللللللللللمْ 
 

                                                 

 .306ل عريى بال صريى: ينظر: ا( 1)
ِاَ: ( 2)  .85الدي
ِذ في الصرى العربي: ( 3)  .161ينظر: ظا،رة الوذ
 .590/ 3الة اب: ( 4)
ِزيوووع، ينظووور: ال طبيوووي الصووورفي( 5) ِال   – 102:  1999ٍ، د. عبووود  الراجحوووي، مة بووو  المعوووارى للنوووور 

103. 
ِاَ: ( 6)  .222الدي
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ِرد علووى ايوور القيوواس، متوورد  )راةووب( علووى زنوو   ِلووه: )ٗرةبوواَ( جمووع علووى زنوو  )ٗفٚعووالَ(   
ِ،ووِ مقوويس فووي )ٗفعَّوواٌ(، فيقوواٌ: ٗرةَّوواب  ِلووه: (1))ٖفا٘عووٌ(،  ِذ بق ِيه ،ووذا الوووذ ِ وود علووٌ سوويب  .

ِنووه علووى ٗفٚعووالَ، نحووِ: راةووب  ِأمووا مووا ةوواَ أصووله صووت  فوويجّر مجووّر االسووماا فقوود يبن ((
 .(2)ةباَ(( ِرٗ 

، فالسومِ  يزخر البيت الووعْر بعودد موَ الجماليوات ًومَ المِسويقا الداخليو  للبيوت الووعْر
ِح  ِح ال يق صور علوى الموادحيَ، بوٌ ح وى المطايوا ال وي  وواًر القاصوديَ للممود نحِ الممد
ِموووووَ منطلوووووي  ِ حوووووٌ رةوووووابهٍ،  ِ ن هوووووي معانوووووا هٍ،  ِح  ِا إلوووووى الممووووود رحلووووو هٍ، ح وووووى يصووووول

ِا صووٌ فيهووا )راةبوويَ أِ االنزياحووات  وودخٌ  ِج،  ِع )رةبانهووا( ًوومَ ،ووذا الخوور صوويل  الجموو
ِ ًوووامنها ًووومَ نسوووي داللوووي مووونا الووونص انت احوووٓا  ٗرٙةووواب(؛ إذ نجووود  عوووالي ،وووذ  الووودالالت 
ِالم عووو  فوووي ذلوووً  ِح،  ِاالنسووواَ معوووٓا فوووي السوووعي نحوووِ الممووود ِيوووٓا ووووامآل يوووومٌ البيئووو   معن

ِالزماَ معٓا. ِزة المةاَ   م جا
ال مع ووٌ لووالٍ علووى زنوو   ُفَعلل  : -82 يطوورد فووي ةووٌ ِصووى لمووذةر عا ووٌ ايوور مًووعى، 

)فعيٌ( بمعنوى )فا٘عوٌ(، ةموا فوي جموع )علويٍ( علوى )ٗعلمواا(، أِ بمعنوى )ٗمٚت٘عوٌ(، ةموا فوي 
جمع )سميع( على )سمعاا(، أِ بمعنوى )ٗمتا٘عوٌ(، ةموا فوي جموع )جلويس( علوى )ٗجلسواا(، 

. (3)ذٍ، ةما في جمع )عا ٌ( علوى )ٗعقوالا( ِفي )ٖفا٘عٌ( يدٌ على اريزة ِسجي  مدح أِ 
ِله  ِاَ الترزدي )مر يَ(، اخ رنا منها   ِردت ،ذ  الصيل  مخالت  للقياس في دي  :(4)ِ د 

 ُخمفللللللللللللللللللللا  قللللللللللللللللللللد تركللللللللللللللللللللوا فرائ للللللللللللللللللللهم
 

 

 فينللللللللللللللللللا وُسللللللللللللللللللّنة طيبلللللللللللللللللل  اِللللللللللللللللللل ْكر 
ِرد علوى   ،) ِع )خلتاا( جمع )خليت ( على زن  )فعيل ( بمعنوى )ٖمٚتٗعوٌِ   حًر صيل ا الجم

ِالقيوواس فووي جمعووه )خالئووى( علووى )فعا٘ئووٌ(  ِالخليتوو : مووَ يخلووى ايوور ، (5)ايوور القيوواس،   .

                                                 

 .267ينظر: الصرى: ( 1)
 .614/ 3الة اب: ( 2)
 .103ينظر: ال طبيي الصرفي: ( 3)
ِاَ: ( 4)  .356الدي
ِني ، دمويينظر:  صريى االسماا( 5) ، المطبع  ال عا ِ ي المعْر  .87: ، د. مزيد نعيٍ، ِ د. و
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ٍِ مقاموووه  ِيحووواٌِ الوووواعر  عظوووويٍ (1)ِيقووو ِ مووونا صووويل  )ٖفووورائض( الووونص بعووودٓا دالليوووٓا،   .
ِ تاعووووٌ  ِع  الموووودح،  وووو ِال قوووودير فووووي مًِ ِح ب لووووً الصوووويخ عاموووو ، ف ظهوووور المباووووورة  المموووود

ِح ِاندفاعوووه نحوووِ الممووود ِح بالرعيووو ،  الوووواعر  يؤسوووس لرؤيووو  اج ماعيووو   بووويَ عال ووو  الممووود
ِالحاًور ي موازج موع الماًوي )سون  طيبوي الوذةر( مووع خلتواا، ال وي  صود بهوا موَ ،وٍ فووي 

 . السلط 

 المبحث الثاوً

صٍغ مىتهى الجمىع المخالفت للقٍاس فً دٌىان 

 الفرزدق

ِ ووع بعوود ألووى  ةسووير  حرفوواَ أِ عالعوو  أحوورى ِسووطها ِلهووا  ،ووي ةووٌ جمووع  ةسووير  سوواةَ، 
ِزنووٓا  ِ سوومى ،ووذ  الصوويخ )الجمووع ا  صووى( أِ )الجمووع الم نووا،ي(؛  نهووا (2) سووع  عووور   ،

ال يجمع االسوٍ الوذْ يةوَِ علوى أيو  صويل  موَ صويلها أْ جموع آخور بعود  نهاي  الجمع، 
 .(3) لً الصيل  

ِع مخالت  للقياس ،ي: ِردت )عور( صيخ مَ صيخ من هى الجم ِاَ الترزدي   ِفي دي
ِ ائمو ( علوى  واِ ل:ف -8 يطرد فوي جموع )فاعلو ( اسومٓا أِ صوت ، ةموا فوي جموع )عاصوت  

ِ،رة( علووى  ِ،ر أِ جوو ِٚعلوو (، ةمووا فووي جمووع )جوو ِٚعووٌ( أِ )ٖف ِلجمووع )ٖف ِائٍ(،  ِاصووى ِ  وو )ع
ِاموووٌ(، أِ لمووذةر ايووور  ِجموووع )حامووٌ( علووى )ح ِفووي )ٖفا٘عوووٌ( ِصووى لمؤنووث،  ِا،ر(،  )جوو

ِا،ي(،  ِيطورد ايًووٓا فوي )فوواعالا(، ةموا فووي جمووع عا وٌ، ةمووا فوي جمووع )ووا،ي( علووى )ووو
ِاصع(  ِاَ التورزدي مخالتو  (4)) اصعاا( على )  ِردت ،وذ  الصويل  )مور يَ( فوي ديو ِ د   .
ِله   :(5)للقياس، اخ رنا منها  

 كلللللللللم ملللللللللن فلللللللللوارٍس قلللللللللد نلللللللللادوا ر ا لحقلللللللللوا
 

 

                                                 

ُ(، مطبعو  مجلوس دائورة المعوارى 321، أبِ بةر محمد بوَ الحسوَ بوَ دريود )ت ينظر: جمهرة اللل ( 1)
 .616/ 1:  1926ٍ(، 1د، ط )الهن –الععماني ، حيدر آباد الدةَ 

س العربي : ( 2)  .198ينظر: جامع الدِر
ِاًا: ( 3) ِالةافي في علٍ الصرى: 43ينظر: الصرى ال  ،147. 
ِال عريى بال صريى: 104 – 103ينظر: ال طبيي الصرفي: ( 4)  ،307 – 308. 
ِاَ: ( 5)  .319الدي
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 بالخيللللللللل باسللللللللم  حتللللللللْ ُيطعمللللللللوا ال فللللللللرا 
ِي عمي في ذةور موآعر ؛ إذ (1)مي القروي( يرعي الواعر )عمر بَ عبيد اهلل بَ معمر ال ي   ،

؛  َ  َِز ِ،ووذا الجمووع ايوور مقوويس علووى ،ووذا الوو ِارس(،  يعموود فووي  ِظيتووه لصوويل  الجمووع )فوو
ِاعووٌ(  ِانزياحووه (2)متورد  )فووارس( علووى زنوو  )ٖفا٘عوٌ( ِصووى لمووذةر عا ووٌ ال يطورد فووي )ف  .

ِ وه، فهوِ الحوامي للمسولميَ،   ِ ِفى  ِالذائود عوَ حموا،ٍ؛ في اس عمالها؛ إلبراز وجاع  الم 
ِاالسوووو لراي فووووي الوووودالالت، بخاصوووو  فووووي  ِر  فووووي  ووووواةٌ المعنووووى  إذ يبوووورز ،ووووذا العوووودٌِ د
ِحواٌِ جوذب الم لقوي،  ِرٓا مهمٓا في ال ةعيوى الوداللي،  ِع  الرعاا، فمنا ذلً العدٌِ د مًِ
ِ ر،  ِال ووي مووٙدت الوونص بمزيوود مووَ ال وو ِع ال ووي  وودٌ علووى فقوود المرعووي،  ِ،ووِ يعموود إلووى الجموو

ِ ِظيتها في ايصاٌ المعنى. فًالٓ   عَ انسياي ال راةيب للواعر 
 طرد في ةٌ رباعي مؤنوث اسومٓا ةواَ أِ صوت  عالعو  حورى مود، ةموا فوي جموع  فعائل: -0

ِعجووائز(  ِز( علووى )رسووائٌ  ِعجوو ِردت ،ووذ  الصوويل  مخالتوو  للقيوواس فووي (3))رسووال   ِ وود   .
ِله  ِاَ الترزدي )ست( مرات، اخ رنا منها    :(4)دي

 لحرائلللللللللللللر للللللللللللللم َيلللللللللللللرْ َن لمعلللللللللللللِر ٍ ُ لللللللللللللنَّ ا
 

 

 مللللللللللللللللااًل وللللللللللللللللليس أٌب َلُهللللللللللللللللنَّ ُيجللللللللللللللللار 
َِز )ٗفٚعٖلوو (   ؛  َ متوورد  )ٗحوورَّة( علووى  َِز ِ،ووذا الجمووع )الحرائوور( ايوور مقوويس علووى ،ووذا الوو

ِٖبوو٘رئ مووَ العيووب (5)عالعيوو  ال يطوورد فووي )فعائووٌ(  ِديوو ،  ِأصووله فووي الللوو :  مووا خووالى العب  ،
ِالحريوو   ِالوونقص ِريَّوو   ِد جمووع )ٗحوورَّة( علووى (6)، يقوواٌ: ،ووِ ٗحوورَّ بووٙيَ الٖحٗر ِعلووٌ أبووِ السووع  .

ِلوووه:  جمعوووت علوووى حرائووور حموووآل لهوووا علوووى نظير هوووا فوووي  )حرائووور( بالحموووٌ علوووى النظيووور بق

                                                 

ِاَ: ( 1)  .320ينظر: الدي
ِالنور، ، د. حا ٍ صالا ينظر: الصرى( 2)  .274: 1991ٍالًامَ، دار الحةم  للطباع  
ِافي: ( 3)  .490/ 4ينظر: النحِ ال
ِاَ: ( 4)  .484الدي
 .91ينظر: محاًرات في علٍ الصرى: ( 5)
 .6/ 2مقاييس اللل : ( 6)
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ِة حرائر   : امرأة ٗحرَّة، نس ِجمعها )عقائٌ(، نقٌِ ِع (1)المعنى )عقيل (  ِ ي ي صويل  الجمو  .
ِاًووتاا المعاليوو  علووى مووَ سووةَ  لووً الووديار )حرائوور( فووي معوور  ِة،  ض ال ِصوويى ل لووً النسوو

ِا طووالٌ؛ إذ نجوود انصووهار ذات  الخاليوو  فلووٍ  بووٖي إال الووذةريات، فووربط الووواعر بوويَ النسوواا 
ِموودّ  وويعر الووواعر بهووا، فلووٍ  ِز،  ِلوو  اجموواٌ  لووً الرموو ِمحا الةا ووب فووي  لووً ال ووداعيات، 

ِمووَ عووٍ يِظووى رمووزٓا اائبووٓا، بووٌ حوواٌِ محاةوواة ال ِاإلفصوواح عووَ مووواعر  أموواٍ الطلووٌ،  ِا ووع 
 المرأة ال ي ،ي أحد رةائز  لً الديار.

ِعوذراا(  َفَعالْ: -3 يطرد في )ٖفٚعالا( اسمٓا أِ صت  ال مذةر لها، ةما في جمع )صوحراا 
ِمؤنعو  )ٖفٚعلوى(، ةموا فوي جموع  ِفوي ِصوى علوى زنو  )ٖفٚعوالَ(   ،) ِعوذاّر  ، على )صحاّر

ِعطووووى( علوووى ) ِاَ (2)عطاووووى( )عطوووواَ  ِردت ،وووذ  الصووويل  مخالتووو  للقيووواس فوووي ديووو  .
ِله   :(3)الترزدي )مر يَ(، اخ رنا منها  

 لتبللللللللللللللللِ  سللللللللللللللللعيدًا مر للللللللللللللللٌع أمَّ خمسللللللللللللللللةٍ 
 

 

 يتلللللللللامْ وملللللللللن ِصلللللللللْر  القلللللللللراح  لللللللللراُبها 
ِفوي   ِله: )ي امى( جمع )ي يٍ( ِصى على زن  )فعيٌ(، يقاٌ: الٗي ٍ فوي النواس موَ ا ب،   

ِاَ مووَ جهوو  ِيقوواٌ لةووٌ منتوورد: ي وويٍ  سووائر الحيوو ال (4)ا ٍ،  ِع يحتووظ  ِي ووامى جمووع مسووم  .
ِ،ووذا مووا أوووار إليووه (5)يقوواس عليووه  ِاآلفووات،  ِيوودٌ ،ووذا الجمووع )ٖفٖعووالى( علووى المصووائب   .

ِجواعى  ِ  ب ِأيوامى ووبه ِا: ي وامى  ِ ود جواا وويا ةعيور علوى ٖفٖعوالى،  وال ِله:  ...  ِيه بق سيب
ِا بهوووا،  ِجووواع حووويَ جووواات علوووى ٖفٚعلوووى  ِحبووواطى؛  نهوووا مصوووائب  ووود اب لووو . (6)فووووبهت با 

ِأي ووواٍ، فووو ذا أردت  ِ قوووٌِ ي ووويٍ  ِلوووه:   ِر فاًوووٌ السوووامرائي بق ِ ابعوووه فوووي ،وووذا الووورأْ الووودة 

                                                 

ِع( 1) ِاَ الجم ِد، دار المعارى، مصر، د. تالتيصٌ في أل  .82: ، عباس أبِ السع
 .46ينظر: مخ صر الصرى: ( 2)
ِاَ: ( 3)  .138الدي
 .154/ 6ينظر: مقاييس اللل : ( 4)
 .200ينظر: المهذب في علٍ ال صريى: ( 5)
 .650/ 3الة اب: ( 6)
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ِبليووو   لوووت: ي وووامى   . يبنوووي الوووواعر (1)اإلووووارة إلوووى أَ اليووو ٍ أصوووبا علوووى أصوووحابه آفووو  
ِاي ِع )ي ووامى( ال ووي ِٙظتهووا داللوو   قاعووٓا، ف ِصوويى حالوو  دالالت  صوويد ه علووى صوويل  الجموو

، ي ووامى( يموونا  ً٘ ِالي الوودالالت ) بوو ِاالسوو الب، ف وو ا ٍ مووع صوولار،ا يعطووي إوووارات التقوود 
ِالحرماَ. ِا لٍ الذْ ٗيتًي لحال  ال و ت   النص طابع الحَز 

ِمؤنع  )ٖفٚعٖلى(، ةما في جمع )ةسوالَ  ُفَعالْ: -4  طرد في ةٌ ِصى على زن  )ٖفٚعالَ( 
ِاَ التوورزدي (2)( ِ ةسوولى( علووى )ٗةٖسووالى ِردت ،ووذ  الصوويل  مخالتوو  للقيوواس فووي ديوو ِ وود   .

ِله   :(3))مر يَ(، اخ رنا منها  
 رلينلللللللللللللللللللا فباتللللللللللللللللللللت ال تنللللللللللللللللللللام كأّنهللللللللللللللللللللا

 
 

 ُأسللللللللللللللارى حديللللللللللللللد ُأغمقللللللللللللللت بلللللللللللللللدمائها 
  ) ِجمعووه القياسووي )أسووّر ( متوورد  )أسووير( علووى زنوو  )فعيووٌ( ال يطوورد فووي )ٗفٖعووالى(،  )ٗأسوواّر

ِٗعلٙ (4)على زن  )ٖفٚعٖلى(  ِا: ٗأسواّر .  ِ وال ِيه:   ِذ بالحموٌ علوى النظيور،  واٌ سويب ٌ ،ذا الوذ
ِ  بيسوّر   ِا: ٖةٚسٖلى فوبه ِ ال ِةسلى،  ِلهٍ: ٗةٖسالى  ِ  بق ِيوي ي العودٌِ فوي صويل  (5)وبه  .

( ًوومَ ال وووةيٌ الوووعْر الووذْ ظهوور فووي الموووابه  الدالليوو  )ةينهووا  ِع )ٗأسوواّر صوويل  الجموو
ِلو  ٗأساّر حديد أالقت بدمائها(؛ إذ يوبه ال ِفي ذلوً محا عيَِ با سّر الذيَ حاَ   لهٍ، 

ِاالنظوار  ِح(   جوه القلوِب  ِزجها في دالالت ،ذا السياي، فالمخاطب )الممود اخ زاَ عديدة 
ِ،وٍ ي طلعوَِ لمنقوذ يسواعد،ٍ ييخوذ منواحي عديودة، أبرز،وا  ِبيسه، فحاٌ الناس  ِ  لةرمه  نح

ِ هوووا،   ِ ِالرحمووو  الطوووابع اإلنسووواني الوووذْ  ووود يووووةٌ أسووواس الوخصوووي   فوووالجمع بووويَ اليووويس 
ِ ِظيتووه ليجمووع  لووً الوودالالت  يوووةالَ المر ةووز االبوورز الووذْ حوواٌِ الووواعر اال ةوواا عليووه 

ِيري . ِا ى بنسيج جمالي يحمٌ إوارات  ص  ِالم

                                                 

 .143معاني ا بني  في العربي : ( 1)
ِاًا: ( 2)  .46ينظر: الصرى ال
ِاَ: ( 3)  .35الدي
ِافي( 4)  .481: 1974ٍ(، 3، عباس حسَ، دار المعارى، مصر، ط )ينظر: النحِ ال
 .650/ 3الة اب: ( 5)
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يطوورد فووي )ٖفٚعووالا( اسووماا، أِ صووت ، ال مووذةر لهووا، ةمووا فووي جمووع )صووحراا  َفَعللال : -5
ِفوي ةوٌ  ،) ِعوذاْر اسوٍ علوى زنو  )ٖفٚعوالة( أِ )٘فٚعوالا( أِ )٘فٚعليو (  ِعذراا( على )صحاْر 

ِ،بووإر،   ٌٕ ، ِسووعا ِإٍ ِة( علووى موو ِ٘عر وو ِ٘،ٚبريوو ،  موواة، ِٖسووٚعالة،  ِٚ ِة(، ةمووا فووي جمووع )ٖم أِ )ٖفٚعلٗوو
ِاَ التوورزدي )سووت عووورة( موورة، (1)ِٖعوورإي  ِردت ،ووذ  الصوويل  مخالتوو  للقيوواس فووي ديوو ِ وود   .

ِذلً في معٌ  ِ  ِاحدة )ليالي(،   :(2)له في ةلم  
 يقولللللللللللللون رّنللللللللللللا قلللللللللللللد كفينللللللللللللا  فارتحلللللللللللللل 

 
 

 كللللللللللللللل ا  الميلللللللللللللللال  دائلللللللللللللللرات النوائلللللللللللللللب 
ِلوووه )الليوووالي( جموووع علوووى ايووور القيووواس أِ وووواذ؛  َ القيووواس أَ يةوووَِ جموووع )لووويالة(    (3) ،

ِزنووه  ِا ا صووٌ المهمووٌ )لوويالة( الووذْ  ِذ حمووآل علووى ال ختيووى؛  نهووٍ اٙلبوو ِٗعٙلووٌ ،ووذا الوووذ
اٌ( علووى التوورع المسوو عمٌ )ليلوو (؛  َ ا صووٌ أخووى علوويهٍ مووَ )ٖفٚعووالة( المقوويس فووي )٘فٖعوو

 .(4)الترع 
ِائب، ال وي ةوادت أَ  قًوي  ِحه الذْ انقذ  مَ المِت أِ الن يبالخ الواعر في ِصى ممد
ِائووب(؛ ل ًووتي علووى الوونص طووابع  ِع )ليووالي، ن ِ سوولبه حيا ووه، ف حًوور صوويل ا الجموو عليوه، 

علووى خلووي  لووً المعوواني المنسوواب ، فًووآل عووَ  المباللوو  الجماليوو  ال ووي بينووت  وودرة الووواعر
ِيووٌ مووَ  ِال ه ِجماليوو   جسوودت فووي ذلووً ال ًووخيٍ  ِع الووذْ أعطووى الوونص  ميووزٓا  ايقوواع الجموو
ِح  ال  وودخٌ المموود ِدٓا لوو ِجوو ِفًووله علووى الووواعر الووذْ لووٍ يةووَ م ِح ِوووجاع ه،  ِة المموود  وو

ِيْر الم عالي مع ذات الوا ِعززت  لً الصيل اَ الموهد ال ص ِن ه.ِانقاذ ،  ِةين  عر 

                                                 

ِع ال ةسير في القرآَ الةريٍ: ( 1)  .302 – 301ينظر: جم
ِاَ: ( 2)  .106الدي
ِيه: 207 – 206/ 2ينظر: ورح الوافي : ( 3) ِأبني  الصرى في ة اب سيب  ،331. 
ِذ في الصرى العربي: ( 4)  .171ينظر: ظا،رة الوذ
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 طوورد فووي ةووٌ اسووٍ  تًوويٌ علووى زنوو  )ٖأٚفٖعووٌ(، ةمووا فووي جمووع )أفًووٌ( علووى  أفاِ للل: -6
ِلووه ،مووزة زائوودة، ةمووا فووي جمووع )أنملوو ( علووى )أنامووٌ(  ِفووي ةووٌ اسووٍ ربوواعي أ . (1))أفاًووٌ( 
ِله  ِاَ الترزدي مخالت  للقياس )مر يَ(، اخ رنا منها   ِردت ،ذ  الصيل  في دي  :(2)ِ د 

 ملللللللللن بلللللللللين اُ  لللللللللي م بعلللللللللدما غلللللللللدا الحللللللللل   
 

 

 جلللللللرى َحللللللللَدب الُبهملللللللْ و اجللللللللت أ اصللللللللر  
ِالقيواس فوي جمعهوا )أعاصووير(   ِع )أعاصور( مترد،وا )إعصوار(،   بورز صويل  من هوى الجمو

ِربطوووه  فووي البيوووت الووووعْر  عبيوورٓا عوووَ ا سوووى الووذْ يعيووووه الوووواعر، فووال عبير عوووَ الوووذات 
ِيٓا مة نز الخياٌ، ف ِ  ِج عوَ المويلِى ب ِظيوى بالطبيع  يمعٌ  وةيآل لل ِالخور ليد المعنوى، 

ِلووه الصوورفي فووي صوويل  )أعاصوور(، فمظهوور الريوواح  ِالمجووازات عووٙزز  الووواعر بعد ِر  الصوو
ِجود الوواعر  ِالسوةين  ةينهوا المتوري بويَ ا ٘حٙبو ، يمعوٌ خر وٓا للمويلِى، ف ِا  العا ي  بعد الهد

ِةينوووه  موورد علوووى  ِالقهووور أَ ةووٌ موووا فووي الطبيعووو  يقووى أمووواٍ ِصوووله بحبيب ووه،  ِ ر  ذلووً ال ووو
ِله في ال رةيب الصرفي )أعا٘صر(.  بعد

ِا بهموزة الوذْ رابعوه حورى مود، ةموا فوي  أفا يل: -7 يطرد في جمع االسٍ الخماسي المبود
ِاَ التوورزدي (3)جموع )أسولِب( علوى )أسواليب(  ِردت ،وذ  الصوويل  مخالتو  للقيواس فوي ديو  .

ِذلً في معٌ ِاحدة )أحاديث(،  ِله  )عماني( مرات، في ةلم    (4): 
 أتللللللللللللان  بلللللللللللل ي َبْهللللللللللللدى أحاديللللللللللللث راكللللللللللللبٍ 

 
 

 بهللللللللا  للللللللاق منهللللللللا صللللللللدر  حللللللللين خّبللللللللرا 
ِ ياسوه أَ يجموع علوى )ٗحوٗدث( بًوٍ   ِرد على اير القياس،  ِله )أحاديث( جمع )حديث(   
ِالداٌ أِ على )٘حٚدعاَ( ةوو )ٗرٚاٖتاَ(   .(5)الحاا 

                                                 

ِافي( 1) ِ ي (، د. ،وادْ نهور، )دراس  ِصتي   طبيقي  في ينظر: الصرى ال ِبعض المسائٌ الصو الصرى 
 .165: 1989ٍمطبع  ال عليٍ العالي في المِصٌ، 

ِاَ: ( 2)  .285الدي
س العربي : ( 3)  .200ينظر: جامع الدِر
ِاَ: ( 4)  .325الدي
ِاًا: ( 5)  .50ينظر: الصرى ال
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ِالجمووع أحاديووث  ِالةعيوور،  ِ،ووِ ووواذ ِالحووديث:  الخبوور يووي ي علووى القليووٌ  ِأ وواطيع،  ةقطيووع 
ِر متورح السويد سوعتاَ: أَ جموع  حوديث  علوى  أحاديوث  (1)على اير  ياس   ِيوّر الودة   .

ِ،ووذا  ِعوو  ،  ِا عووَ جمووع  حووديث  بجمووع مرادفووه  احد ،ووِ مووَ بوواب االسوو لناا، حيووث اسوو لن
ِا عوووَ جمعوووه   ماموووٓا معوووٌ جموووع  نوووويد  علوووى  أناوووويد  فوووي عربي نوووا المعاصووورة، حيوووث اسووو لن

ِدة  بمرادفووو ِع )أحاديوووث(؛ (2)ه  انوووو ِفوووي البيوووت الووووعْر اس حًووور الوووواعر صووويل  الجمووو  .
ِملامرا ووه، فةعوورة ا حاديووث يقابلووه ًوويي صوودر  ِان وووار أخبووار   ِحوو ،  ِة ممد للداللوو  علووى  وو

 المخبر الذْ  عجب لما رأّ مَ ،ٌِ ِودة.
ِمزيوود ، ةمووا فعاِلللل: -8 ِالخماسووي المجوورد  ِمزيوود ،  فووي جمووع  يطوورد فووي الربوواعي المجوورد 

ِاَ التوووورزدي (3))جعتوووور ِسووووترجٌ( علووووى )جعووووافر ِسووووتارج(  ِردت ،ووووذ  الصوووويل  فووووي ديوووو  .
ِله  ِاحدة( في    :(4)مخالت  للقياس )مرة 

 ا ا الميلللللللللللللللل أغ لللللللللللللللا ا تكلللللللللللللللون رحاُلهلللللللللللللللا
 

 

 منازلنللللللللللللللا حتللللللللللللللْ تصللللللللللللللي   صللللللللللللللافر  
ِالقيووواس فوووي جمعهوووا   ِر(،  فوووي البيوووت الووووعْر أعطوووت صووويل  )عصوووافر ( مترد،وووا )عصوووت

ِبووودا الرحلوووو  )عصوووافير( ع ِاٌ الليوووٌ،  ِاإلنوووذار بووووز ِالصوووِت  لوووى )فعاليوووٌ( داللوووو  الحرةووو  
ِّ أِ  ِ،وِ رحوٌ النا و  الوذْ أصوبا الموي ِالمةواَ  ِح، فالزمواَ فوي الليوٌ  للِصٌِ إلى الممود
ِرة الوووعري   ِمنهووا )عصووا٘فر (؛ إذ ةوواَ للًوور ِا ه  ِأصوو المنووٌز ح ووى يتصووا التجوور بحرة ووه 

ِر ةبير فوي عودٌِ الوواعر عوَ المويلِ  ِفقوٓا فوي د ِةواَ م ِال تونَ فوي اسو عماٌ الصويخ،  ى، 
 ذلً االنزياح.

                                                 

ِر. جمووواٌ الوووديَ محمووود بوووَ مةوووٍر االنصووواْر )ت لسووواَ العووورب( 1) طبعووو  اع نوووى ُ(، 711، ابوووَ منظووو
ت  ِمحموود صووادي العبيوودْ، دار احيوواا ال ووراث العربووي، بيووِر ِ،وواب،   –ب صووحيحها: أموويَ محموود عبوود ال

 .133/ 2: 1986ٍ(، 3لبناَ، ط )
ِع ال ةسير في القرآَ الةريٍ: ( 2)  .291ينظر: جم
ِافي: ( 3)  .495 – 494/ 4ينظر: النحِ ال
ِاَ: ( 4)  .339الدي
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ِنو  موَ خمسو  أحورى رابعهوا حورى مود، ةموا فوي جموع  َفَعاليل: -9 يطرد في ةوٌ ةلمو  مة
ِاَ التورزدي (1)) رطاس( علوى ) وراطيس(  ِردت ،وذ  الصويل  مخالتو  للقيواس فوي ديو ِ ود   .

ِله  ِاحدة( في    :(2))مرة 
 قللللللللللد  للللللللللمنت بالبا للللللللللث الللللللللللوارث ا مللللللللللوات

 
 

 ريلللللللللللللللللا م ا ر  باللللللللللللللللللد ر اللللللللللللللللللد ارير 
ِالقيوواس فووي   ِلوه )الوود،ارير( جواا علووى ايور القيوواس؛  َ متورد  )ٖدٚ،وور( علوى زنوو  )ٖفٚعوٌ(،   

ِر  ِٗدٗ، ِالقهور، ِسومي الود،ر د،ورٓا؛  نوه يوي ي (3)جمعه: أٚدٗ،ر  ِأصوله فوي الللو :  الللبو    ،
ِيللبوووه   ِالووود،ارير: أٌِ الووود،ر (4)علوووى ةوووٌ وووويا  ِيقووواٌ: د،ووؤر .  فوووي الزمووواَ الماًوووي، 

 ٍِ ٍِ أي ِي ِلهٍ: ليل  ليالا،   .(5)د،ارير؛ أْ: وديد، ةق
ِجمعووه )الوود،ارير( موونا للوونص  ميووزٓا فووي الداللوو   ِفووي البيووت الوووعْر اس حًووار )الوود،ر( 

د،وووارير(، فًووووآل عووووَ أَ  -ِااليقووواع الووووذْ  ةعوووى فووووي ايقووواع الجنوووواس ايوووور ال ووواٍ )د،وووور 
ِلو  اسو يعاب  جربو  الصيل  )د،ارير( فسحت ال ِمحا ِااليقواع ايًوٓا،  مجاٌ ل عدد الدالالت 

ِ،وِ يجموع صويل ي )د،ور  ِ قديمها للم لقوي ب ميوز  ِموا نو ج عنهوا موَ  -الواعر  د،وارير(، 
ِال ميز. ِ ي مٙد النص بمزيد مَ االندفاع    جانس ص

ِ بوٌ آخور  مود، ةموا فو َمَفا يل: -82 ِا بمويٍ زائودة  ي جموع يطرد في االسٍ الخماسوي المبود
ِاَ التورزدي (6))مصباح( على )مصابيا(  ِردت ،وذ  الصويل  مخالتو  للقيواس فوي ديو ِ ود   .

ِله  ِاحدة( في    :(7))مرة 
 تللللللللللللللللرى المرا لللللللللللللللليع بللللللللللللللللا والد تحممهللللللللللللللللا

 
 

                                                 

ت ، عبد الينظر: مخ صر الصرى( 1)  .45: لبناَ –هادْ التًلي، دار القلٍ، بيِر
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يسلللللللللللار   رللللللللللللْ ك يلللللللللللر  ملللللللللللْ ُ سلللللللللللٍر وا 
ِا صووٌ فيهووا )مراًووع(   ِلها عووَ الموويلِى،  َِز الوووعْر بعوود ِاةووب صوويل  )المراًوويع( الوو  

ِنه ِصتٓا مخ صٓا باإلناث على زن  )ٗمٚت٘عٌ( على زن  )متا  .(1)٘عٌ(؛ لة
وووع...،  ًٚ ِد ٖير ِلووو : ٖرًوووع الم ِأصوووله فوووي الللووو :  ٗووووٚرب اللوووبَ موووَ الًووورع أِ العووودْ.  قوووٌِ
وٖع :  ً٘ ِلد  لوت ٗمٚر اعها ال ٗعه. ف َ ِصت ها ب ًر ً٘ ِلد  ر ع، إذا ةاَ لها  ِيقاٌ: امرأة مًر

ٌٙ عنواؤ :   ِنلموا  رةيوز الوواعر علوى صوويخ (2)(  2الحوج )  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ واٌ اهلل جو  .
ِلوذلً  ويعير   ِاًوع،  ِرفعه حد المباللو  فوي عودد موَ الم ِحه  ِع ف نه حاٌِ  عظيٍ ممد الجم
ِايقاعه الجمالي، فًآل عَ حرة وه الدالليو  ال وي  مونا الونص مزيودٓا موَ  على دالل  النص 

ِافي.  ال 
 الخاتمة:

ِان قوواا مووا  ميووز بووه فووي صوويخ بعوود ،ووذ  الرحلوو  الما عوو  فووي رحوواب )وووع ر التوورزدي( 
ِع المخالت  للقياس،  ِصٌ البحث إلى جمل  مَ الن ائج أ،مها:  الجم

ِلووى الووواعر مِسوويقا الوونص عنايوو  خاصوو ، فقوود جعووٌ مووَ العوودٌِ الصوورفي منتووذٓا لالبووداع  -2 ا
زة ِال نتيس عَ  جرب ه الوعري  أماٍ منافسيه مَ الوعراا، فجعٌ مَ ذلً العودٌِ سومه بوار 

 ميزت ايقاع نصه ةما في )عصافر، أعاصر، مراًيع(.
ِردت  -2 ِرٓا عنووود الوووواعر، فقووود  ِع حًووو ِزاَ الجمووو جووواات صووويل  جموووع القلووو  )أفعووواٌ( اةعووور أ

 )احدّ عورة( مرة مخالت  للقياس اير مةررة.
ِد،ووا عنوود الووواعر، فوويةعر مووا جوواا بووه مووَ ،ووذ  االبنيوو   -2 ِر ِع الةعوورة فووي  ِ ووت أبنيوو  جموو  تا

ِاحوووودة )ٗةموووواة(،  ليهووووا صوووويل ا )ٗفٚعووووٌ صوووويل  )فٗ  ِردت )عموووواني( موووورات فووووي ةلموووو   ٖعلوووو (؛ إذ 
ِرد ا )سبع( مرات اير مةررة.  ِ٘فٖعاٌ(؛ إذ 

ِردت عنوود  )سووت  -4 ِدٓا عنوود الووواعر؛ إذ  ِر ِع   عوود صوويل  )ٖفٖعووالي( اةعوور صوويخ من هووى الجموو
ِاحدة )ليالي(.  عورة( مرة في ةلم  

                                                 

 .144ينظر: الةافي في علٍ الصرى: ( 1)
 .400/ 2مقاييس اللل : ( 2)
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ِرد فووي جمووو -2 ِذ الوووذْ  ِد االبوووٓا إلووى علووو  إَ معظووٍ الوووذ ِاَ التووورزدي يعوو ِع ال ةسووير فوووي ديوو
(، أِ  ختيووووى أمووووَ اللووووبس )أعوووويَ(، أِ الحمووووٌ علووووى  ِٗأسوووواّر الحمووووٌ علووووى النظيوووور )ٗحووووٙرة 

 ال ختيى )ليالي(.
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Abstract 

Taksir (Broken) plurals in (Al Furzduq's divan) constitute a 

prominent phenomenon. His poems scarcely lack this kind of 

plurality, so Taksir plurals in its two types; Qillah (minority) and 

Kathrah (majority), in most of their forms and metre in the majority 

of his poems, raised, however we decided to settle only for the 

semantic study of the forms of Taksir plurality incompatible with 

standardization in his divan. Basing on that, we divided this 

research into preamble, two sections and a conclusion. 

The preamble comes in two point of focus: the first is 

dedicated to shed light on Al Farizduq's life. The second 

demonstrates the limits of Taksir plurality in Arabic, and the 

division of it by linguists into Qillah and Kathrah  plurals. 

Section one contains (forms of Qillah and Kathrah plurals 

contrary to standardization in Al Farzduq's divan). The second 

section is dedicated to speak about ( forms of Muntaha (utmost 

pluralities) incompatible with standardization in Al Faruzduq's 

divan). In general we note that Al Farzduq employed a number of 

plurality forms in his poetry according to the rhyme of the verses 

and that has its effect on the esthetics of the text and its variation 

from conventionality. In the conclusion we summarize the most 

important results the research reached.    

 


