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 ظاىرة اإلرصاد في ديواف أسامة بف منقذ
 د.آماؿ إبراىيـ مصطفى

 جامعة عيف شمس األستاذ المساعد بكمية التربية
 ممخص

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن ظاىرة اإلرصاد في شعر أسامة بن منقذ ، 
لقاء الضوء عمى أثرىا الداللي والنفسي ، وذلك بوصفيا بنية فاعمة داخل النص الشعري  ، وا 

تييئ المتمقي لمتفاعل مع المعنى وتمكِّنو في نفسو ، وتحقق التماسك النصي بجعل ما تقدم 
 من معنى دااّل عمى ما سيأتي بعده .

وقد انتشرت ىذه الظاىرة في شعر ابن منقذ بشكل الفت ، إال أن الدراسات التي 
 تناولت ديوانو _ فيما أعمم _ لم تتناوليا .

ي البيت الشعري ، دون المجيء بالمعنى قبل القافية مييئا وألن اإلرصاد ال يتحقق ف
وموطئا ليا ؛ فقد قامت الدراسة عمى تحميل الظاىرة ، وتوضيح صورىا المختمفة في شعر 
أسامة بن منقذ ؛ حيث وردت مؤسسة عمى ظواىر بعينيا مثل ؛ وحدة الحقل الداللي ، 

 اق،  واالقتباس والتضمين . والمصاحبات المغوية ، والثنائيات الضدية ، واالشتق
ولم تغفل الدراسة الوقوف عند تعريف أسامة بن منقذ نفسو لظاىرة اإلرصاد في 

 كتابو البديع في نقد الشعر. 
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 رصاد لغة واصطالحا:
اإلرصاد في المغة المراقبة واإلعداد ؛ فقد جاء في أساس البالغة : َرَصْدُتو 

دتو ، قعدت لو عم . والَمْرَصد والِمْرصاد (ٔ) ى طريقو أترّقبو ، وراصدتو راقبتووارتصدتو وترصَّ
عند العرب : الطريق . وقول المولى عز وجل: "إن ربك لبالمرصاد" ، معناه لبالطريق ، أي 

. (ٕ)بالطريق الذي ممرُّك عميو ، وقال الزجاج : أي يرُصد من كفر بو وصّد عنو بالعذاب
َصد : ىم القوم الذين َيْرصُ  . وروى أبو عبيدة عن األصمعي والكسائي: (ٖ)ُدون كالَحَرسوالرَّ

. ويأتي (ٗ)"رصدُت فالنا أرصده : إذا راقبتو . وأرصدُت لو شيئا أرصده : أعددت لو"
 .(٘)اإلرصاد في المغة في المكافأة بالخير ، وجعمو بعضيم في الشر أيضا

 

فقرة أو البيت ما يدل أما اإلرصاد في االصطالح فيو "أن ُيجعل قبل الَعُجز من ال 
.غير أن التيانوي في (ٚ). أي "ما ُيفيميما عند معرفة الروّي"(ٙ)عمى العجز إذا ُعرف الروّي"

كشافو يذكر أن معرفة الروي وحدىا ال تكفي لمداللة عمى العجز ، إذ البد معيا من معرفة 
 القافية ، ففي قول البحتري: 

 تَأَحمَّت َدمي ِمف َغيِر ُجرـٍ َوَحرَّمَ 

 

 الِمقاِء َكالمي  ِبال َسَبٍب َيوـَ  

 َفَميَس الَّذي َحمَّمِتِو ِبُمَحمَّؿٍ  

 

 

 

 

 َوَليَس الَّذي َحرَّمِتِو ِبَحراـِ 

                                                  

(
ٔ

 -( انضيخشش٘ : أعبط انجالغخ ، رسمٛك يسًذ ثبعم ػٌٕٛ انغٕد ، داس انكزت انؼهًٛخ ، ثٛشٔد 

 .ٖٙ٘، يبدح سطذ ، ص ٔ، ج/ 991ٔ،  ٔنجُبٌ ، ط/

(
ٕ
 .ٗ٘ٙٔ، يبدح سطذ ، ص ٖاثٍ يُظٕس : نغبٌ انؼشة ، داس انًؼبسف ، ج/ (

(
ٖ
ٍ ، رسمٛك يٓذ٘ انًخضٔيٙ ، إثشاْٛى انغبيشائٙ ، داس انخهٛم ثٍ أزًذ انفشاْٛذ٘ : كزبة انؼٛ (

 .9ٙ، ص 7ٔيكزجخ انٓالل ، ج/

(
ٗ
األصْش٘ : رٓزٚت انهغخ ، رسمٛك أزًذ ػجذ انؼهٛى انجشدَٔٙ ، ػهٙ يسًذ انجدبٔ٘ ، انذاس  (

 . 7ٖٔ،  ٖٙٔ، ثبة انظبد ٔانذال ، ص ٕٔ، ج/ 9ٙ7ٔانًظشٚخ نهزأنٛف ٔانزشخًخ ، 

(
٘
 .7ٖٔانغبثك َفغّ ، ص (

(
ٙ
يكزجخ نجُبٌ ، ثٛشٔد_نجُبٌ ، إػبدح  ،ٔرطٕسْب أزًذ يطهٕة : يؼدى انًظطهسبد انجالغٛخ  (

 . 7٘، ص 7ٕٓٓطجغ ، 

(
7
 -أزًذ يظطفٗ انًشاغٙ : ػهٕو انجالغخ ، انجٛبٌ ٔانًؼبَٙ ٔانجذٚغ ، داس انكزت انؼهًٛخ ، نجُبٌ  (

 .ٕٖٗ، ص 99ٖٔ،  ٖثٛشٔد ، ط/
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قد يتوىم السامع أن العجز )بمحرم( ، لو لم يعرف أن القافية مثل )سالم( 
 . (ٔ)و)كالم(
لبالغيون المحسنات وُيعّد اإلرصاد واحدا من المحسنات المعنوية ، حيث صنف ا 

ن كان  إلى قسمين : محسنات معنوية  ؛ يكون التحسين بيا راجعا إلى المعنى أوال ، وا 
بعضيا قد يفيد تحسين المفظ أيضا كالطباق . ولفظية ؛ وىي التي يعود التحسين بيا إلى 

 .(ٕ)المفظ أصالة كالجناس
؛ فقد (ٖ)ون تسميةوقد يأتي مفيوم اإلرصاد عند بعض البالغيين القدماء ولكن د 

أشار إليو ابن المقفع عندما سئل عن البالغة فقال: "وليكن في صدر كالمك دليل عمى 
. كما (ٗ)حاجتك ، كما أّن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعَت صدره عرفَت قافيتو"

 معيارا لمحكم عمى الشاعرية ونأي الشاعر عن التكمف في -دون أن يسمِّيو -جعمو ابن قتيبة
شعره . يقول ابن قتيبة :"المطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر عمى القوافي ، وأراك 
في صدر بيتو عجزه ، وفي فاتحتو قافيتو ، وتبينت عمى شعره رونق الطبع ووشي 

أداة من أدوات الشعر التي تجنِّبو الخمل ، حيث  -دون تسمية –. وعّده ابن َطباَطبا)٘(الغريزة"
سابق معانيو ألفاظو ، فيمتذ الفيم بحسن معانيو كالتذاذ السمع بمونق لفظو حيث ينبغي أن "ت

                                                 

(
ٔ
بد انفٌُٕ ٔانؼهٕو ، رسمٛك سفٛك انؼدى ، ػهٙ دزشٔج ، يكزجخ انزٓبَٕ٘ : كشبف اططالز (

 .ٕٗٔ، ٔٗٔ، ص ٔ، ج/ 99ٙٔ،  ٔنجُبٌ ، ط/

(
ٕ
 .9ٖٔ، صأزًذ يظطفٗ انًشاغٙ : ػهٕو انجالغخ  (

(
ٖ

يسًذ سضب ػجذ هللا انشخض : اإلسطبد فٙ لظبئذ دسس انُسٕ فٙ ايٛذاذ انًهك انًُظٕس اَظش : ( 

،  ٔٔل ، انُبد٘ األدثٙ ثبنشٚبع ، انغؼٕدٚخ ، عانًُظٕس نظفٙ انذٍٚ انسهٙ ، يدهخ زمٕ

  .ٕٙ، ص ٖٕٔٓ

(
ٗ
اندٛم ، ثٛشٔد ،  اندبزع : انجٛبٌ ٔانزجٍٛٛ ، رسمٛك ٔششذ ػجذ انغالو يسًذ ْبسٌٔ ، داس (

 .ٙٔٔ، ص ٔ، )د.د( ، ج/ ٕط/

ثٍ لزٛجخ : انشؼش ٔانشؼشاء ، زممّ ٔضجظ َظّ ٔٔضغ زٕاشّٛ يسًذ يفٛذ لًٛسخ ، يسًذ ا(5) 

 .9ٕ، ص ٕٓٓٓ،  ٔنجُبٌ ، ط/ -انضُّبٔ٘ ، داس انكزت انؼهًٛخ ، ثٛشٔد  أيٍٛ
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، وتكون قوافيو كالقوالب لمعانيو ، وتكون قواعد لمبناء يتركب عمييا ويعمو فوقيا ، ويكون ما 
 .)ٔ(قبميا مسبوقا إلييا وال تكون مسبوقة إليو فتقمق في مواضعيا ، وال توافق ما يتصل بيا"

ين البالغيين القدماء حول مصطمح اإلرصاد ؛ فقد أطمق عميو قدامة وىناك خالف ب
، حيث جاء عنده ضمن ما أطمق عميو ؛ نعت ائتالف القافية مع ما  )ٕ(بن جعفر )التوشيح(

يدل عميو سائر البيت ، ويعرفو بقولو :"ىو أن يكون أول البيت شاىدا بقافيتو ، ومعناىا 
ة القصيدة التي البيت منيا ، إذا سمع أول البيت عرف متعمقا بو ، حتى أن الذي يعرف قافي

 . )ٖ(آخره ، وبانت لو قافيتو"
وأطمق عميو أبو ىالل العسكري )توشيحا( أيضا، إال أنو لم ترضو ىذه التسمية، إذ 
يراىا غير الئقة بيذا المعنى ، واألقرب عنده أن ُيسمى )تبيانا( ؛ ذلك ألن مبدأ الكالم فيو 

، وأولو يخبر عن آخره ، وصدره يشيد بعجزه، حتى لو سمعت شعرا ، "ينبئ عن مقطعو 
 . (ٗ")وعرفت روّيو ، ثم سمعت صدر بيت منو ، وقفت عمى عجزه قبل بموغ السماع إليو

أما ابن رشيق القيرواني فقد أطمق عميو )التسييم( ، وأشار إلى أن الذي سماه 
آخر أطمقو عميو ابن وكيع ؛ حيث سّماه  تسييما ىو عمّي بن ىارون المنّجم . ويذكر لو اسما

وما أظن ىذه التسمية إال من . ويعمل ابن رشيق لتسمية التوشيح والتسييم بقولو : "(٘)الُمْطِمع
. وأما  األلوان فتعمم إذا أتى أحدىا ما يكون بعده ، وىو أن ترى ترتيب من تسييم البرود

، ويمكن أن يكون  عض وجمع طرفيوالوشاح بعضيا عمى ب ف أثناءتسميتو توشيحًا فمن تعطُّ 
 .(ٙ)"، فمعميم شبيوا ىذا بو فواصل معروفة األماكن من وشاح المؤلؤ والخرز، ولو

 

                                                 

 (
ٔ
اثٍ طجبطجب : ػٛبس انشؼش ، رسمٛك ػجذ انؼضٚض َبطش انًبَغ ، داس انؼهٕو نهطجبػخ ٔانُشش ، (

 . ٙ، ص 91٘ٔانشٚبع ، 

(
ٕ
،  ٖلذايخ ثٍ خؼفش : َمذ انشؼش ، رسمٛك كًبل يظطفٗ ، يكزجخ انخبَدٙ ، انمبْشح ، ط/ (

 .7ٙٔ، ص  971ٔ

(
ٖ
 .1ٙٔانغبثك َفغّ ، ص (

(
ٗ
أثٕ ْالل انؼغكش٘ : انظُبػزٍٛ ؛ انكزبثخ ٔانشؼش ، رسمٛك ػهٙ يسًذ انجدبٔ٘ ، يسًذ أثٕ  (

 .97ٕ، ص97ٔٔ،  ٕانفضم إثشاْٛى ، داس انفكش انؼشثٙ ، انمبْشح ، ط/

(
٘
ٛك يسًذ يسٛٙ انذٍٚ ػجذ اثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ : انؼًذح فٙ يسبعٍ انشؼش ٔآداثّ َٔمذِ ، رسم (

 .ٖٔ، ص ٕ، ج/ 91ٔٔ،  ٘ػجذ انسًٛذ ، داس اندٛم ، ط/

(
ٙ

 .ٖٗ، ص( اثٍ سشٛك انمٛشٔاَٙ : انؼًذح فٙ يسبعٍ انشؼش ٔآداثّ َٔمذِ 
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وذكر ابن سنان الخفاجي في )سر الفصاحة( أن بعضيم يسمِّيو )توشيحا(، 
وبعضيم يسميو )تسييما( ، ويعرفو بأنو "الكالم الذي يدل بعضو عمى بعض ، ويأخذ بعضو 

ذا أنشدت صدر البيت عممت ما يأتي بو عجزه"برقاب  .وىو عنده من النعوت (ٔ)بعض ، وا 
 . (ٕ)المحمودة ؛ فالشعر الجيد أو أكثره مبني عمى ىذا النحو

  
ونمتقي بمصطمح )اإلرصاد( عند ابن األثير في كتابو المثل السائر ، حيث عّرفو 

ية قد أرصدىا لو ، أي أعدىا في بقولو : "وحقيقتو أن يبني الشاعر البيت من شعره عمى قاف
نفسو ، فإذا أنشد صدر البيت عرف ما يأتيو في قافيتو ، وذلك من محمود الصنعة ، فإن 

. ويعترض ابن األثير عمى تسمية أبي ىالل (ٖ)خير الكالم ما دل بعضو عمى بعضو"
ث ناسب العسكري ليذا الفن البديعي توشيحا ، ويرى أن "تسميتو باإلرصاد أولى ، وذلك حي

 . (ٗ")االسم مسماه والق بو ، وأما التوشيح فإنو نوع آخر من عمم البيان
 

وقد أكد ابن األثير عمى أىمية ىذا الفن البديعي وقيمتو ، وذكر بيتين البن ُنباتة 
نيا ال ُتعجز  السعدي ، يفخر فييما ابن ُنباتة بقوافيو التي تشيد لو بالبراعة والتفوق ، وا 

ا ، متى ُذكرت صدور أبياتيا . يقول ابن األثير بعد تعريفو لمصطمح سامعيا عن معرفتي
 اإلرصاد :"في االفتخار بذلك يقول ابن ُنباتة السعدي:

 ُخذىا إذا ُأنشَدْت في القوـِ مف طربٍ 
 يياَقوافِ   منيا  ْت ِرفَ عُ    اػدوُرىصُ      

 وُ ػػػػتَ اجَ الُف حَ جْ اكُب العَ ى ليا الرَّ سَ َينْ 
   (5)"ييارِ باُف ُيطْ ضْ ُد الغَ الحاس حُ وُيصبِ 

                                                 

(
ٔ

،  91ٕٔ،  ٔنجُبٌ ، ط/ -( اثٍ عُبٌ انخفبخٙ : عش انفظبزخ ، داس انكزت انؼهًٛخ ، ثٛشٔد

  .9٘ٔص

(
ٕ
 .ٓٙٔ،  9٘ٔانغبثك َفغّ ، ص (

(
ٖ
ك ػهّٛ أزًذ انسٕفٙ ، ثذٔ٘ يّ ٔػهّ اثٍ األثٛش : انًثم انغبئش فٙ أدة انكبرت ٔانشبػش ، لذّ  (

 . ٕٙٓ، ص ٖطجبَخ ، داس َٓضخ يظش ، انمبْشح ، )د.د( ، ج/

(
ٗ
 .7ٕٓانغبثك َفغّ ، ص (

 

(
٘
 .ٕٙٓص،  ٖ، ج/انغبئش فٙ أدة انكبرت ٔانشبػش  اثٍ األثٛش : انًثم (
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و)اإلرصاد( ىو أحد المحسنات المعنوية في تصنيف الخطيب القزويني لفنون  
البديع ، وقد أشار إلى أّنو يسمى التسييم أيضا ،  وعنده "أن ُيجعل قبل العجز من الفقرة ، 

 . (ٔ)أو البيت ، ما يدل عمى الَعُجز إذا ُعرف الروّي"
 

( أيضا عند العموي في كتابو )دار الطراز( ؛ حيث يكون وورد مصطمح )اإلرصاد
"أول الكالم مرِصدا لفيم آخره ، ويكون مشعرا بو ، فمتى قرع سمع السامع أول الكالم ؛ فإنو 

. ويكشف تعميق العموي عمى الشواىد الشعرية التي أوردىا لإلرصاد ، (ٕ)يفيم آخره ال محالة"
وىما ما اعتمد عمى وحدة الحقول الداللية ، وكذلك  عن التنّبو لنمطين من ألوان اإلرصاد

 المؤسسس عمى التضاد ؛ فيو يقول معمقا عمى قول الشاعر:
 َيسارِ   ِبَغيرِ  ى ِبجاِىٍؿ       ال َخير في ُيمن َوَلُربَّما اعَتضد الَحميـُ 

البد "فيذا إذا قرع الشاعر صدر البيت ، ووقف عمى قولو )ال خير في ُيمنى( فإنو يتحقق أن 
 . (ٖ)من ذكر )اليسار( ال محالة ، لما فيو من المالءمة لو والمناسبة"

 وفي تعميقو عمى قول أبي تمام:  

 ُشَبوٌ  َأثماُرىا َذَىبَ  َمَودَّةٌ 

 

 َوِىمٌَّة َجوَىٌر َمعروُفيا َعَرُض  

 
 

عرض يقول:"فإنو لما ذكر الذىب جعل في مقابمو الشبو ، ولما ذكر الجوىر ُعمم أن مقابمو ال
   .(ٗ)، وىذا إرصاد حسن"

فقد أطمق عمى فن )اإلرصاد( ؛ )التسييم( ،  -موضع الدراسة -أما أسامة بن منقذ  
. (٘)وعّرفو بقولو :"اعمم أن التسييم ىو أن َنعمم القافية ، لما يدل عميو الكالم في أول البيت"

                                                 

(
ٔ
 اإلٚضبذ فٙ ػهٕو انجالغخ ، ششذ ٔرؼهٛك ٔرُمٛر يسًذ ػجذ انًُؼى خفبخٙ انخطٛت انمضُٔٚٙ : (

 .ٕ٘،  ٕٗ، ص ٙ، )د.د( ، ج/ ٖ، داس اندٛم ، ثٛشٔد ، ط/

(
ٕ

، ٔط/ثٛشٔد ،  -( انؼهٕ٘ : داس انطشاص ، رسمٛك ػجذ انسًٛذ ُْذأ٘ ، انًكزجخ انؼظشٚخ ، طٛذا

  .1ٙٔ، ص ٕ، ج/ ٕٕٓٓ

 

(
ٖ
  .7ٔٔص،  ٕ/ج، انؼهٕ٘ : داس انطشاص  (

(
ٗ
 .7ٕٔ، صانغبثك َفغّ   (

(
٘
رسمٛك أزًذ أزًذ ثذٔ٘ ، زبيذ ػجذ انًدٛذ ، يشاخؼخ أعبيخ ثٍ يُمز : انجذٚغ فٙ َمذ انشؼش ،  (

 .7ٕٔ،  9ٙٓٔيشاخؼخ إثشاْٛى يظطفٗ ، يطجؼخ انجبثٙ انسهجٙ ٔأٔالدِ ثًظش ، 
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صطمح التسييم وعمى أية حال فإن مصطمح اإلرصاد لم يختمف في مقصوده وتعريفو عن م
ن كان تعريفو لمتوشيح يختمف عن معناه عند قدامة ؛ فالتوشيح  الذي ورد عند ابن منقذ . وا 

ن كانت أطول منو" . وال عالقة إذن (ٔ)عنده "ىو أن تريد الشيء فتعبر عنو عبارة حسنة ، وا 
تضح ليذا التعريف بمفيوم التوشيح ، الذي ىو مرادف لكل من اإلرصاد والتسييم ، والذي ا

 فيما سبق من تعريف لكل منيما في االصطالح ولدى عمماء البالغة األقدمين.  
   

وقد آثرت الدراسة مصطمح اإلرصاد ؛ ألنو كما يقول ابن األثير : "ناسب االسم 
. فالشاعر يرصد أول الكالم ويعدُّه آلخره ، والسامع يرصد ذىنو ويعدُّه (ٕ)مسماه والق بو"

. عمى أّن عممية اإلرصاد التي يقوم بيا الشاعر (ٖ)ا دّل عميو سابقولمتنبؤ بعجز الكالم بم
إنما تتم في الالشعور ، فاإلرصاد "ينيض في األصل عمى االرتباط الباطني أو الالشعوري 
بين البيت وقافيتو ؛ بما يسيم في تشكيل القصيدة تشكيال مكانيا وزمانيا في آن معا ، وىو 

ف إحداث أصوات ، وأحداث حسية مستجمبة قسرا لموافقة ليس عنصرا تحسينيا مسوقا بيد
نما ىو يؤلف بنية أصيمة في نسيج الصياغة الشعرية ، تمتحم التحاما بنيويا  القافية .. وا 

. فالداللة في اإلرصاد (ٗ)بسائر عناصر العمل الشعري ، وتحوي داللة صوتية ومعنوية"
المادة _غالبا_ ما يحضر دال ُيرىص "تعتمد عمى أمرين : المادة ، والصورة ، فمن حيث 

بدال آخر ، سواء اتفقا في أصل االشتقاق أم في الحقل الداللي ، ومن حيث الصورة فإن 
اإلرىاص يتسع ليستوعب السياق الكمي في الشعر ، حيث يطرح النص مجموعة من القوافي 

"يةتشير إلى طبيعة )الروي( الذي يشكل الدال الثاني ويطرحو عمى صورة القاف
(٘). 

 

                                                 

(
ٔ
 .19انغبثك َفغّ ، ص (

(
ٕ
 .ٕٙٓ، ص ٖاثٍ األثٛش : انًثم انغبئش ، ج/ (

(
ٖ
اثٍ يؼظٕو : إَٔاس انشثٛغ فٙ إَٔاع انجذٚغ ، رسمٛك شبكش ْبد٘ شبكش ، يطجؼخ انُؼًبٌ ،  (

 .ٖٖٙ، ص ٗ، ج/ 9ٙ9ٔ، ٔانُدف األششف ، ط/

(
ٗ
أششف يسًٕد َدب : ظبْشح اإلسطبد فٙ شؼش انششزش٘ ، دساعخ َمذٚخ ، يدهخ كهٛخ داس انؼهٕو  (

 .1ٓٙ، ص ٕٕٔٓ، أكزٕثش ،  ٘ٙ/، خبيؼخ انمبْشح ، يظش ، ع

(
٘
يسًذ ػجذ انًطهت : انجالغخ انؼشثٛخ ، لشاءح أخشٖ ، انششكخ انًظشٚخ انؼبنًٛخ نهُشش ،  (

 .1ٖ٘، ص  997ٔ،  ٔنَٕدًبٌ ، ط/
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وقد تنبو الباحثون المحدثون إلى أىمية ىذه الظاىرة ، وقيمتيا الداللية والنفسية ؛  
فاإلرصاد "دليل عمى تمكن الشاعر من قوافيو ، وأنيا ليست قوافي قمقة ، أو مجتمبة اجتالبا 

. كما (ٕ). ولذلك فيي من عالمات الطبع وعدم التكمف(ٔ)، إلقامة الوزن أو الروي فحسب"
يا "تشرك المتمقي ، وتنشط ذىنو ، وتثير الفضول فيو من منطمق االفتراض والتوقع ، مما أن

 . (ٖ)يعمق تفاعمو مع النص إلى درجة اإلحساس بشراكة النظم مع صاحبو األصمي"
وقد تعددت أنماط اإلرصاد في شعر أسامة بن منقذ ، وذلك باعتبار ما تتكئ عميو   

اإلرصاد بوحدة الحقل الداللي ، واإلرصاد بالمصاحبات ىذه الظاىره في شعره ، فيناك 
المفظية ، واإلرصاد بالثنائيات الضدية ، واإلرصاد باالقتباس والتضمين ، وأيضا اإلرصاد 
باالشتقاق . وسوف نعرض لكل نمط عمى حدة ىادفين إلى استبيان قيمتو في شعر ابن منقذ 

 وتي والداللي. ومدى مساىمتو في إثراء شعره عمى المستويين الص
 

 أوال :اإلرصاد بوحدة الحقؿ الداللي :
ىو "مجموعة  lexical fieldأو الحقل المعجمي  semantic fieldالحقل الداللي  

من الكممات ترتبط داللتيا ، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعيا . مثال ذلك كممات األلوان 
 . (ٗ)"في المغة العربية ، فيي تقع تحت المصطمح العام )لون(

وقد لعب الحقل الداللي دورا بارزا ، في اإلرىاص بالدال الثاني في بنية اإلرصاد  
؛  associative of meaningsلدى المتمقي ؛ وذلك من خالل ما ُيعرف بتداعي المعاني 

                                                 

(
ٔ
، ٔثٛشٔد ، ط/ -ديشك ، داس انفكش انًؼبطش  -، داس انفكش ٔنٛذ إثشاْٛى لظبة : ػهى انجذٚغ  (

 .ٖٗ، ص ٕٕٔٓ

(
ٕ
 .ٖٗانغبثك َفغّ ، ص (

 

(
ٖ
بح يؼبػ : األشكبل انشؼشٚخ فٙ دٕٚاٌ انششزش٘ ، دساعخ أعهٕثٛخ ، سعبنخ دكزٕساِ ، زٛ (

،  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓخبيؼخ انسبج نخضش ، اندضائش ، كهٛخ اٜداة ٔانهغبد ، لغى انهغخ انؼشثٛخ ، 

 .ٗ٘ص
(ٗ)
ٔاَظش فٙ انسمم  .79، ص 991ٔ،  ٘أزًذ يخزبس ػًش : ػهى انذالنخ ، ػبنى انكزت ، ط/ 

كشٚى صكٙ زغبو انذٍٚ : انزسهٛم انذالنٙ ؛ إخشاءارّ ٔيُبْدّ ، داس غشٚت نهطجبػخ انذالنٙ : 

 .ٕٓٔ، ص ٔ،  ج/ ٕٓٓٓٔانُشش ٔانزٕصٚغ ، انمبْشح ، 
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فكما يقول سوسير "الكممة توحي دائما بكل شيء يمكن أن يتصل بيا ، أو يشترك معيا 
 .(ٔ)بطريقة أو بأخرى"

   
وقد ورد ىذا المون من فن اإلرصاد بكثرة في شعر أسامة بن منقذ ، ومن أمثمتو  

 :(ٕ)قولو

 َأُتراَؾ َيعِطُفؾ الِعتاُب وقّمما

 

 َيثني الِعتَاُب ِعناَف قمٍب َشاردِ  

 ىيياَت وصُمَؾ عند َعْنَقا ُمْغِربٍ  

 

 وَفراِقدِ  اُسيً وِرَضاَؾ أبعُد مف  

 

 

ستحالة لقائو بمن ييوى ، فصّور حمم المقاء وكأنو ضرب من أراد الشاعر أن يؤكد ا 
الوىم والخيال . فالعتاب ال يستميل قمب محبوبو ، وحمم الرضا ليس بمختمف عن حمم المقاء 
؛ لذلك توسل الشاعر ببنية اإلرصاد ، التي تأسست عمى الدالين )سيا( و)فراقد( ، وكالىما 

ن كانا مختمفين عمى المستوى السطحي ؛ فيما ينتمي إلى مجال األجرام السماوية ، في ما وا 
متفقان عمى مستوى البنية العميقة ، التي أشارت إلى معنى البعد ، بل شدة النأي الذي أراده 
الشاعر . ولما كانت القافية دالية في القصيدة ؛ كان ذلك مؤشرا لمعرفة المتمقي بالركن 

معاني قد لعب دورا بارزا ، حيث استدعى الثاني من بنية اإلرصاد، وبخاصة أن تداعي ال
الدال األول داال آخر من الحقل الداللي ذاتو ، ومعناه يفيد المعنى الذي ألح الشاعر عمى 

 إبرازه . 
 :(ٖ)ومن أمثمة ىذا الضرب أيضا في شعر أسامة بن منقذ قولو 

ـُ  ـُ َقمبي ِبَغْدِرُك  أْحَفظُت

 

 والقمُب أْدَنى الَغْدِر ُيحِفُظوُ  

ـُ َعيَد اليَوى وِبوِ و    َأَضعُت

 

 أْقَسمُت َأف ال ِزلُت أْحَفُظوُ  

 
                                                 

(
ٔ
 .7ٕٔ، ص ٔج/ ػٍ : كشٚى صكٙ زغبو انذٍٚ : انزسهٛم انذالنٙ ؛ إخشاءارّ ٔيُبْدّ ، (

 

(
ٕ
 .ٖٔدٕٚاَّ ، ص (

(
ٖ
 .ٕٙ، ص انغبثك َفغّ (
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ـُ وْجدي ُيكفُِّر ما  وَظَنْنُت

 

 وألَحُظوُ  أسَمُعوُ أصبحُت  

 

 

 

تكشف األبيات عن معاناتو في اليوى ، وأنو مغرم بحبيب غادر ال يبقي عمى عيد  
وال تمقي باال لوجده وىيامو ، وال يصون ودادا ، بل عمى العكس تستخف محبوبتو بمشاعره ، 

، متكئة عمى ثقتو فيما يكنو ليا من محبة ومودة ؛ لذلك يثور ابن منقذ موضحا أنو غير 
نما ىو من  غافل عما يدور في نفسيا ، ومؤكدا عمى صدق موقفو ، فيو ليس بالظان وا 

رصاد استمع إلى ما أغضبو ، وىو أيضا من الحظ تمونيا واستيتارىا . وقد جاءت بنية اإل
المكونة من الدالين )أسمعو / ألحظو( لتقرر حجة الشاعر في التغير عمى محبوبتو التي 

 طالما احتفظ ليا بعيد لم ترعاه . 
وكال الدالين ينتمي إلى حقل داللي واحد ، فالسمع والمالحظة إنما يكونان بالحواس

لي ذاتو وتبعا ، وربما يتبادر إلى الذىن لفظة )أشيده( ، إذ تنتمي لممجال الدال  
لمتداعي فيي ترد بخاطرة المتمقي. ولكن المعرفة المسبقة بالقافية تمعب دورا في اختيار الدال 
الثاني المتوقع في بنية اإلرصاد . عمى أن وحدة الحقل الداللي بما تصنعو من حالة تناغم 

مجرد النطق وانسجام بين الدالين ، تمنح ذىن المتمقي قدرة عمى استدعاء الدال الثاني ب
بالدال األول . وال يخفى أن مجيء الدالين في صيغة المضارعة ، قد أوحى باستمرار وتتابع 
ما يسبب غضب الشاعر وسخطو عمى من أحبيا . وقد أتت لفظة )أالحظو( مناسبة لممعنى 

 ؛ فيي تعني شدة االنتباه والمراقبة.
مة بن منقذ ، فقد وتأتي بنية اإلرصاد موظفة في أغراض متنوعة في شعر أسا

وردت في معرض الغزل وشكوى الحبيب في المثالين السابقين ، وكثيرا ما نجدىا في شعر 
 :(ٔ)الفخر والمديح ؛ من مثل قولو

 جعمنا الِجَياَد ىّمنا واشتغاَلنا

 

 ولـ ُيمِينا عنُو السَّماُع وال الَخْمرُ  

 ِدماُء الِعَدا َأْشيى ِمَف الرَّاِح عندنا 

  

 

ـُ  ووْقعُ    الَوَترُ و  النَّايُ الَمواِضي فيِي

                                                  

(
ٔ
  .ّٕٔٓ ، صدٕٚاَ (
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فيو يفخر بأن الجياد في سبيل اهلل ىو شاغميم الشاغل ، وال يصرفيم عنو مجمس 
خمر أو غناء ، بل إن في النَّْيِل من دم العدو ما يفوق لذة الراح ، وليم في صوت الضرب 

ثمة في قولو )الناي والطعن ما يعمو عمى أنغام الناي والعود . وجاءت بنية اإلرصاد متم
والوتر( ، فيما من آالت االستماع والطرب ، وكالىما يستقطب اآلخر ويسحضره في 
األذىان ، فالنطق بأوليما يجعمنا نتوقع اآلخر الذي يشاركو في مجالو الداللي . ولعل 
اجتماع الناي والعود مع لفظة الراح المتقدمة في البيت ؛ جعل مجمس الخمر والغناء والطرب 
راقة  مجسدا أمام أعيننا ، وكشف إلى أي مدى وجد الشاعر وقعيا جميعا في طعن العدا وا 
دمائيم ، ومن ثم فاجتماع الدالين )الناي والوتر( جاء متآزرا مع المعنى ، ومحققا داللة 

 شعورية أيضا لدى المتمقي.    
تنوعة ؛ وقد ورد ىذا المون من بنية اإلرصاد في شعره موظفا في نسج صور فنية م

 :(ٔ)فمن ذلك قولو

 ولّما وقَفنا لمَوداِع َعشّيةً 

 

 َوَطرفي وَقمبي أدمٌع وُخُفوؽُ  

 بكيُت فأضحكُت الُوشاَة َشماَتةً  

 

 بروؽُ والُوشاُة  سحابٌ كأّني  

تكونت بنية اإلرصاد من الدَّالين )سحاب( و)بروق( ، وىما متوافقان دالليا؛ إذ    
ة والمناخية . وقد شبو الشاعر دمعو ونحيبو في مشيد وداع ينتميان إلى الظواىر الطبيعي

محبوبتو ، بسحاب تنيمر أمطاره ، عمى حين بدا الوشاة والشامتون بوجوه تبرق سعادة وتيمال 
. فكممة )سحاب( قد ىيأت الذىن ألن ينساق عمى الفور إلى دال من المجال الداللي ذاتو ، 

كممة )بروق(، وقد جسدت بنية اإلرصاد ىنا مدى السيما وقد ُعرفت القافية فتحتم مجيء 
معاناة الشاعر وألمو لحظة رحيل محبوبتو ، حيث اجتمع عميو رزآن الفراق وآالمو ، وشماتة 

 أعدائو وتيمل وجوىيم لرؤية معاناتو.
وقد يجتمع ىذا المون من بنية اإلرصاد في أكثر من موضع في القصيدة الواحدة ، 

اتب فييا الدىر ، عمى كثرة ما صّوبو إليو من سيام وابتالءات . فمن ذلك قصيدتو التي يع

                                                 

(
ٔ

 .9ٓ، ص ( دٕٚاَّ
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وفييا يفخر بقومو في معرض التحسر عمى ما أصابيم في قمعة شيزر ، من جراء الزلزال 
 :(ٕ). يقول أسامة  (ٔ)الذي أودى بيم جميعا

 َتَزْؿ  ـْ عمى حيف أْفنى الّدىُر َقومي ولَ 

 تزؿْ ت

 

 َدُد الدَّْثرُ ِذروُة العمياِء والعَ  ـْ يُ لَ  

 ي َعريَنيامِ حْ ْسُد تَ ُبوا فاألُ ارَ إذا حَ  

 

ف ساَلمُ    الذِّكرُ و  التَّبتُّؿُ وا كاف وا 

 

 

   
فطرَفْي بنية اإلرصاد يتبعان مجاال دالليا واحدا ، أال وىو العبادة والشعائر الدينية ،   

عاء ؛ ومن ثم فالدَّاالن فالتبتل ىو التفرغ لعبادة المولى عّز وجّل ، والذكر ىو التسبيح والد
متآزران عمى مستوى البنية العميقة ، وينسجان معا المعنى الذي أراده الشاعر ؛ حيث إثبات 
التقوى والورع والصالح لقومو ، فشاغميم الشاغل وقت السمم ىو التقرب إلى المولى عز 

ققة لعنصر وجل . إذن جاءت بنية اإلرصاد معبرة ومجسدة ما أراده الشاعر من جية ، ومح
تواصل المتمقي مع النص وصاحبو من جية أخرى ، إذ إن كممة )التبتل( قد ىيأت التوقع 

 لدال آخر ، ينتمي إلى حقميا الداللي ذاتو. 
 وتأتي بنية اإلرصاد في القصيدة ذاتيا ، بعد عدة أبيات من السابق ، حيث  

الده الثمانين من العمر كما ذكر يرثي الشاعر ولده أبا بكر ، الذي اخطفتو المنية وقد قارب و 
 :(ٖ)في شعره . يقول أسامة

 ْنَقضٍ بمُ   عميؾ  وجدي ما   َبكر أبا     
   الشَّيرُ و  اليوـُ َطواَؿ الّميالي ما انَقضى          
إن بنية اإلرصاد ىنا تحمل داللة زمانية ، تمثل عبئا ثقيال عمى نفس الشاعر ،   

وة التذكر وفجيعة الفقد ، إنو يتكّبد آالميا يوما تمو اآلخر ، فمياليو طويمة بما تحممو من قس
وشيرا تمو اآلخر ، إال أن وجده باٍق ال ينفد أو ييدأ . وقد يتبادر إلى الذىن كممة أخرى غير 
)الشير( ، بمجرد االستماع إلى الدال األول )اليوم( ، مثل )الدىر( ويستقيم معيا الوزن 

                                                 

(
ٔ
اَظش أعبيخ ثٍ يُمز : انًُبصل ٔانذٚبس ، رسمٛك يظطفٗ زدبص٘، داس فٙ أخجبس صنضال شٛضس :  (

 . ٖ،ٗص يمذيخ انًؤنف،  99ٕٔ،  ٕعؼبد انظجبذ ، انمبْشح ، ط/

(
ٕ
 .91ٕ،  97ٕدٕٚاَّ  ، ص (

(
ٖ

 .91ٕ( انغبثك َفغّ ، ص
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شاعر غير قادر عمى مواجية فكرة غياب ولده ؛ لذلك يميد لنفسو والقافية ، ولكن يبدو أن ال
استيعاب ما حدث عمى فترات زمنية متتالية ، ومن ثمَّ جاء الدال الثاني )الشير( كاشفا عن 

 نفسية الشاعر وحرقتو .
 :(ٔ)وبعد عدة أبيات من القصيدة عينيا ، تطالعنا بنية اإلرصاد في قولو  
 الَحشرُ و  الّنْشُر والبعثُ فييا َمعاُدنا       وِمنيا يكوف مف األرِض أُْنِشْئنا و  

 

تبدو في البيت السابق العظة والعبرة ، فيما الحكمة المستقاة من التجارب المريرة   
التي عاشيا ابن منقذ . وقد شّكمت بنية اإلرصاد محور التذكرة واالعتبار ، إذ إن اليدف من 

بعث والحشر . وأظن أن الدال األول في بنية اإلرصاد في الحياة تجييز العدة ليوم النشر وال
البيت يتكون من كممتي )النشر والبعث( معا ، إذ إنيما من المجال الداللي ذاتو ، الذي 
ينتمي إليو الدال الثاني )الحشر( ، فكميا من عالم ما بعد الموت ، وكل لفظة منيا تعّد 

يسيل معو التوقع ، فالتوقعات "ىي ما  إرىاصا ومؤشرا لمجيء األخرى ، وىي أيضا مما
، وليس ىناك كممات تتبادر في  (ٕ)ينتظره المرء بناء عمى تجارب سابقة وخبرات ماضية"

يسر إلى ذىن المتمقي أكثر وأسرع مما يتصل بالعقيدة والدين ، وبذلك يكون توقع الدال 
 عانيو. الثاني مييًأ ونصب عين المتمقي ، وىذا يزيد من انفعالو بالنص وم

 

 :(ٖ)ومن أمثمة ما يمثل الدال األول فيو أكثر من لفظة قولو  

 ال ألتقػػػػػي الػػػػػدَّىَر مػػػػػف بعػػػػػد الػػػػػزَّالِزؿ مػػػػػا

 

  

 َحْيرانػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػُت إاّل كسػػػػػػػػيَر الَقمػػػػػػػػبِ   

 ري األدَنػػػْيَف فاصػػػَطَمَمتْ أْخَنػػػْت عمػػػى َمعَشػػػ 

 

  

 اِولػػػػػػػػػدانو  ُكيػػػػػػػػػواًل وُشػػػػػػػػػّباناً مػػػػػػػػػنيـ   

 
    

                                                 

(
ٔ

 .99ٕ، ص( دٕٚاَّ 

(
ٕ

ٔق : يٕعٕػخ ػهى انُفظ ، يشاخؼخ ػجذ هللا ػجذ انذاٚى ، انًؤعغخ انؼشثٛخ نهذساعبد أعؼذ سص( 

 .19، ص 917ٔ،  ٖٔانُشش ، ط/

(
ٖ
 .1ٖٓدٕٚاَّ ، ص (
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وال ، وشبانا ، وولدانا( من حقل داللي واحد حيث مراحل النمو فالكممات الثالث )كي  
اإلنساني ، ومن ثم فالدال األول ىو قول الشاعر )كيوال وشبانا( ، والثاني ىو)ولدانا( ، 
ونالحظ توافق الدال الثاني مع السياق من حيث الداللة ، كما نالحظ أيضا توافقو صوتيا مع 

جاءت بنية اإلرصاد بكل مكوناتيا ، مؤكدة فقد الشاعر  مايسبقو ويمحق بو من أبيات . وقد
لعشيرتو جميعا ، كيول وشبان ووالدان، فما ِذْكُر الكيول والشبان إال إضاءة الطريق أمام 
المتمقي اللتقاط مرحمة عمرية تالية ومكممة لما تم إثباتو بالفعل . ولعل كممة )ولدانا( أكثر 

وزنا وقافية ؛ ذلك ألن )ولدانا( قد أوحت بانتياء  مالءمة من )صبيانا( التي تتفق معيا
 عشيرتو من جذرىا ، إذ لم يبِق الزلزال حتى عمى وليدىم .

 

اليخفى أن ألفاظ السيف والرمح والدرع بينيا توافق داللي ، فيى جميعا من أسمحة   
،  الحروب والمعارك ، وقد وجدناىا تشكل بنية اإلرصاد في كثير من شعر أسامة بن منقذ

وبمترادفات متنوعة ، كل حسب ما تقتضيو األوزان والقوافي ، ويبدو أن فروسيتو التي أشاد 
، كانت كامنة وراء حضور ىذه المفردات ومترادفاتيا في ذىنو ،  (ٔ)بيا كل من تناول سيرتو

حيث يتم استدعاؤىا تمقائيا تبعا ألوزانو وقوافيو ، وسوف نعرض لعدد من نماذجيا في شعره 
اولين الكشف عن قيمتيا في بنية اإلرصاد. يقول أسامة مخاطبا الممك الصالح طالئع ، مح

 : (ٕ)بن رزِّيك
 

 اواسػػػػػػػػَمـ لتحيػػػػػػػػا بػػػػػػػػَؾ الػػػػػػػػدُّنيا وسػػػػػػػػاِكُني

 

  

 مػػػا اغَبػػػرَِّت البيػػػُد أو مػػػا اخضػػػرَِّت النَُّطػػػؼُ   

 والػػػػػػػػػَؽ األعػػػػػػػػػاِدي ِبَجػػػػػػػػػد  ال يُخوُنػػػػػػػػػَؾ إف 

 

  

 َغػػػػػػؼُ الزَّ و  البػػػػػػيُض خانػػػػػػت غػػػػػػداَة المقػػػػػػاِء   

 
 

                                                 

(
ٔ
 –اثٍ ػغبكش : ربسٚخ يذُٚخ ديشك ، رسمٛك ػًش ثٍ غشايخ انغًشٔ٘ ، داس انفكش ، ثٛشٔد (

 .9ٓ، ص 1، ج/99٘ٔنجُبٌ ، 

(
ٕ
 .1٘ٔدٕٚاَّ ، ص (
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فبنية اإلرصاد تتكون من الدَّالين )البيض( وىي السيوف ، و)الزغف( وىي الدروع   
ن كانا مختمفان عمى مستوى البنية السطحية ؛ فإنيما متفقان عمى  الحسنة الساللة ، وىما وا 
مستوى البنية العميقة ، فالسيف والدرع متالزمان وذكر أحدىما يستدعي اآلخر ، والمعرفة 

قة بقافية القصيدة تحتم أن يكون الدال الثاني لفظة )الزغف( دون غيرىا من أدوات المسب
القتال ؛ ذلك لتوافقيا صوتيا مع قافية القصيدة. وال شك في أن المتمقي تعتريو نشوة خاصة 
حينما ُيعمل ذىنو في التوصل إلى المفظة المناسبة معجميا وصوتيا والتي أرصد ليا الشاعر 

 األول في البيت.بواسطة الدال 
وقد تأتي كممة )البيض( مكونة الدال األول في بنية اإلرصاد ، وتأتي معيا كممة   

 :(ٔ))األسل( مكونة الدال الثاني كما في قول ابن منقذ

 ىي وال أَربِ يوما الرَّفاَىُة مف رأ

 

ـُ مف َىمِّي وال ُشُغمي   وال التَّنعُّ

 ولسُت أْىوى بموَغ المجِد في َرَفوٍ  

 

ـْ    واأَلَسؿِ  البيضِ وال الُعاَل ُدوَف َحِط

فالشاعر ىنا يرصد لقافيتو كممة )األسل( دون غيرىا من ألفاظ الرماح ؛ ذلك ألن    
نما الداللة والموسيقى ومن ثم كان لزاما عميو اختيار الدال  ىدفو ليس الداللة فحسب ، وا 

 الثاني الذي يتحقق معو األمران.
شيزر ، نراه يرصد لمقافية مرادفا آخر لكممة الرماح وىي وفي معرض رثاء أىمو ب  

)الُخرصان( ، فتأتي مكونة الدال الثاني في بنية اإلرصاد ، مع الدال األول )البيض(. يقول 
 :(ٕ)أسامة بن منقذ

ـُ َقدٌر لـ ُيْنِجيـ َحَذرٌ    أتاُى

 

 اناوىؿ َحذٌر ُمنٍج لمف حَ  وُ نْ مِ  

ـْ فيـ جَ    َعمواإف أْقفرت شيَزٌر مني

 

 وُخرصانا بيضاً منيَع أسوارِىا  

ن كانت خمت     لقد أراد ابن منقذ أن يعرض لبعض من مآثر قومو وقوتيم ، فيم وا 
منيم قمعة شيزر ؛ فقد حصنوىا باألسوار المنيعة ، وأحاطوىا بما يؤمنيا من سيوف ورماح. 

                                                 

(
ٔ
 .ٕ٘٘، ص دٕٚاَّ (

(
ٕ
)
 

 .1ٖٓ، ص انغبثك َفغّ
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دعى الشاعر الفارس ولما كانت القافية تفرض أن يرصد من أسماء الرماح لفظا خاصا ؛ است
 من مخزونو المغوي ما يتوافق صوتيا مع سائر أبيات قصيدتو. 

 :(ٔ)ومن ذلك أيضا قولو في الفخر بفروسيتو  
 

 ِسنانيو  صاِرميولـ أدَِّخر لمدَّىِر إف ناَب أو َنبا     ولمَخطِب إاّل     
 

سنان( وىو فقد تكونت بنية اإلرصاد عبر الّدالين )صارم( ويقصد بو السيف ، و)  
نصل الرمح ، وىما يتفقان دالليا ، فالشاعر أو لنقل الفارس قد ادخر سيفو ورمحو لمواجية 
نوائب دىره ونكباتو ، ومجيء الدال األول )الصارم( ىيأ لتوقع الدال الثاني ، الذي ينسجم 

 دالليا مع المعنى المقصود ، وموسيقيا مع بقية أبيات القصيدة .
     

ء السيف والرمح في تشكيل بنية اإلرصاد في شعر ابن منقذ، مجسدا ويتوالى مجي   
 :(ٕ)من خالليا شجاعتو وحسن بالئو . يقول

 في اكتساِب مكاِرـٍ  ِريفْ سأُْنِفؽ وَ 

 

 خمََّداأَظؿُّ بيا بعد الَمماِت مُ  

 دىى إلى اليجاِء ال أرىُب الرَّ وأسعَ  

 

 ومَيّنَدا عاِمالً وال أَتَخّشى  

 
 

ة اإلرصاد مكونة من الدالين )عامال( و)ميندا( ، وىما متفقان في المجال جاءت بني   
الداللي ، فالعامل ىو أعمى الرمح مما يمي السنان بقميل ، أما الميند فيو السيف . والشاعر 
يفخر بشجاعتو وبسالتو التي ال يخشى معيا رمحا وال سيف، فالدال األول )عامال( يعد 

الحقل الداللي ذاتو ، وكون القافية دالية مطمقة ، ولفظيا عمى إرىاصا لمجيء دال آخر من 
يقاعيا مع الدال األول وموسيقى  وزن )ُمَفعَّال( ، يستوجب اختيار كممة تتناسب دالليا وا 

 القصيدة ، وبالتالي فقد أتت كممة )ميندا( مناسبة تماما مكانيا ودالليا وصرفيا وصوتيا. 
 

 

                                                 

(
ٔ
 .9ٕٕ، صدٕٚاَّ  (

(
ٕ
 .ٖٕٗ، صانغبثك َفغّ  (
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 مغوية:ثانيا : اإلرصاد بالمصاحبة ال
المصاحبة المغوية عبارة عن "تجمعات معجمية لكممتين أو أكثر جرت العادة عمى    

. ومصطمح المصاحبة عند الدارسين العرب (ٔ")تالزميا ، وتكرر حدوثيا ، وترابطيا دالليا
الذي اختمفوا في ترجمتو   collocationالمحدثين ، ماىو إال ترجمة لمصطمح )فيرث( 

ن كان المضمون واحدا في الغالب ، فُأطمق عميو عدة "فتعددت مسمياتو ع ندىم وا 
 . (ٕ)مصطمحات ىي : المصاحبة/التالزم/االقتران المفظي/الرصف والنظم/التضام/قيود التوارد"

 
 

أو اصطالح المتكممين  conventionوتعود ىذه المصاحبة في كل لغة إلى "اتفاق    
 collective wordsران من خالل الكممات االقترانية بالمغة ، والذين يمكنيم التنبؤ بيذا االقت

مثل قطيع ، سرب ، باقة ، نباح ، مواء ، عرين ، عش ، التي تطمب االقتران بكممات الغنم 
 .(ٖ)، والطيور ، والورد ، والكالب ، والقط ، واألسد ، والطائر عمى التوالي"

انا عمى المصاحبات ويعد اإلرصاد واحدا من فنون البديع ، التي تعتمد أحي   
. وقد تعدد ىذا المون في شعر أسامة بن منقذ ، حيث وجدناه يرصد لمقافية بكممة  (ٗ)المغوية

اقترنت بيا والزمتيا في االستعمال المغوي ، وذكر ىذه الكممة يستدعي عمى الفور صاحبتيا 
ظاىرة آلية تحدث  .عمى أّن التداعي ىنا(٘)التي ترتبط بيا في الكالم العادي دالليا وتركيبيا

                                                 

(
ٔ

( يسًذ زهًٙ ْهٛم : فٙ طٕس انزُفٛز يؼدى خذٚذ نهزشخًخ يٍ انؼشثٛخ إنٗ اإلَدهٛضٚخ ، يدهخ 

  .ٕٗٗ، ص ٕٓٓٓ، يبسط ،  ٖ، ع/ 1ٕػبنى انفكش ، يح/

 (
ٕ
: انًظبزجخ انهغٕٚخ ٔأثشْب فٙ رسذٚذ انذالنخ فٙ انمشآٌ زًبدح يسًذ ػجذ انفزبذ انسغُٛٙ  (

انكشٚى ، دساعخ َظشٚخ رطجٛمٛخ ، سعبنخ دكزٕساِ ، خبيؼخ األصْش ، كهٛخ انذساعبد اإلعاليٛخ 

  .٘ٙ، ص 7ٕٓٓٔانؼشثٛخ نهجٍُٛ ، 

(
ٖ

 .ٖٙ، ص ٔ( كشٚى صكٙ زغبو انذٍٚ : انزسهٛم انذالنٙ ؛ إخشاءارّ ٔيُبْدّ ، ج/

  

(
ٗ
، انٓٛئخ انًظشٚخ انؼبيخ جذ انًدٛذ : انجذٚغ ثٍٛ انجالػخ انؼشثٛخ ٔانهغبَٛبد انُظٛخ خًٛم ػ (

 .ٗٔٔ، ص 991ٔنهكزبة ، 

(
٘

( يسًذ انؼجذ : إثذاع انذالنخ فٙ انشؼش اندبْهٙ ؛ يذخم نغٕ٘ أعهٕثٙ ، داس انًؼبسف ، انمبْشح ، 

 . ٖٓٔ، ص911ٔ، ٔط/
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، فالمصاحبة المغوية التي تتم بين المفظتين قد قررىا  (ٔ)تمقائيا وليس لإلرادة أي أثر فييا
 :(ٕ)العرف المغوي . ومن أمثمة ىذا الفن في ديوان أسامة بن منقذ قولو في معرض الغزل

 رِ الَخصْ  ىضيـُ َغرّاُء أبيى مف لياِلي البدِر       بعيدُة الُقرط    
 

فالشاعر ىنا يتغزل بمحبوبتو ، واصفا وجييا بفرط البياء واإلشراق ، وجيدىا     
بالطول واالستقامة ، وعندما أراد وصفيا بدقة الخصر اتكأ عمى بنية اإلرصاد التي تألفت 
من الدالين ىضيم و الخصر ، حيث رصد لمقافية بكممة ىضيم التى استدعت قرينتيا المغوية 

. ولما كانت القافية معمومة من قبل ؛ تحتم مجيء الدال الثاني كممة المتآلفة معيا دالليا 
)الخصر( ، ال غيرىا من دوال تقع أيضا في مصاحبة لغوية مع لفظة ىضيم ، كمفظة 
)الكشح( مثال التي تتفق مع الدال األول ومع المعنى ، ولكنيا ال تتآلف مع موسيقى القصيدة 

تمقي لتوقع قرينتيا المغوية ، حيث يقفز إلييا الذىن وقافيتيا. وقد ىيأت كممة )ىضيم( الم
بفعل المخزون المغوي من الشعر العربي ، الذي كثيرا ما نمتقي فيو بيذه المصاحبة المغوية ، 

 في معرض الغزل ووصف الحسناوات.
 :(ٖ)ومن أمثمة ىذه البنية أيضا في شعره قولو   

ذا َتسقََّطِني الُوَشاُة َحديَثُكـ  وا 

 

ـُ ضنينًا َساِخَطاأَْلفَ    وا ِبسرُِّك

ـُ فيؾ سمعًا َصاِدفا   يمَقى الموائ

 

 ارابطَ لممالَمِة  َجأشاً عنيـ و  

 
    
فقد اعتمدت بنية اإلرصاد عمى المصاحبة المغوية بين لفظتي )جأشا( و)رابطا(، في    

 سياق حديث الشاعر إلى محبوبتو ، وتعيده بصون سر ىواىا عن الوشاة ، وجاءت بنية
اإلرصاد في الشطر الثاني من البيت الثاني مؤكدة بمعناىا عمى صمود الشاعر أمام 
الالئمين . وأتى الدال األول )جأشا( داعيا عمى الفور ألن يكون الدال الثاني لفظ )رابطا( ؛ 

                                                 

 (
ٔ

،  ٕنجُبٌ ، ط/ –نهجُبَٙ ، يكزجخ انًذسعخ ، ثٛشد داس انكزبة ا( خًٛم طهٛجب : ػهى انُفظ ، 

  .7ٔٗص، 91ٗٔ

(
ٕ

 .1ٔ( دٕٚاَّ ، ص

 

(
ٖ

  .ٕ٘( دٕٚاَّ ، ص
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ومن ثَمَّ يصبح الطريق مميدا أمام المتمقي ، لموقوع عمى لفظة القافية بمجرد التمفظ بالدال 
الذي يصاحبيا في االستعمال ، وبخاصة وأن كممة قافية القصيدة معمومة بالنسبة لو ، األول 

وأنيا جاءت مؤسسة ، وكميا تيسر عممية التوصل لمدال الثاني في بنية اإلرصاد ، وتحقق 
 تفاعال بين المتمقي والنص.

 :(ٔ)وقد تأتي بنية اإلرصاد مؤسسة عمى مصاحبة لغوية مجازية ؛ فمن ذلك قولو   

 ُقؿ ألَحباٍب َنأْت َداُرُىـُ 

 

 :ِسّنا عُ أْقرَ وَعمى ُقرِبيـُ  

 َساَء َظّني باْصِطَباِري بعَدُكـ 

        

 ولقد كنُت بو ُأحِسُف َظّنا 

 
    
فالدال األول في بنية اإلرصاد ىو )أقرع( والدال الثاني ىو )سنا( ، وىما معا    

عن تحسر الشاعر عمى انقضاء عيد قربو  يشكالن مصاحبة لغوية مجازية ؛ حيث الكناية
من محبوبتو . ويتوقع المتمقي كممة القافية )سنا( فور استماعو لكممة )أقرع( ؛ وذلك لشيوع 
ىذه المصاحبة المغوية . ثم يبدأ ثانية في التعرف عمى مدلوليا الكنائي وعالقتو بداللة 

 حقيق مزيد من التواصل مع النص.السياق الوارد فيو . وىذا من شأنو تحفيز ذىن المتمقي وت
 

وتتكرر عند أسامة بن منقذ مصاحبات لغوية بعينيا مكونة بنية اإلرصاد؛ فمن ذلك    
 :(ٕ) قولو
 لمذَِّمـِ  َأرعاؾَ َمَمٍؿ       ُينِسي العيوَد وما   مف  فما أْعراؾَ   هلِل أنتَ    
 :(ٖ)وقولو   
 الّذَمـِ و   العيودِ   رْعيُ و   حسفُ        ػػػػوَخاف َعيدي وَقمََّما اجَتمَع ال   
 :(ٗ)وقولو كذلك   
 الذَِّمـُ و   العيودُ   ُترَعىو    ُحبِّ       ػػػػوما كذا ُتحَفُظ المواثيُؽ في ال    

                                                 

(
ٔ

  .ٔٓٔ، صانغبثك َفغّ ( 

 

(
ٕ
 .ٗٗدٕٚاَّ ، ص (

(
ٖ

  .ٖٗ( انغبثك َفغّ ، ص

(
ٗ

 .ٔٗص( انغبثك َفغّ ، 
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لقد تكونت بنية اإلرصاد من المصاحبة المغوية بين الدَّالين )أرعاك/رعى/ترعى( في    
، و)الذمم( في األبيات الثالثة ، وكميا وردت في  األبيات األول والثاني والثالث عمى التوالي

سياق الغزل ، حيث كشفت عن خمق الشاعر وشيمتو في اليوى ؛ فيو الوفي بعيد الحبيب ، 
والحافظ لما بينيما من ذمم . ووجود )واو( العطف بعد لفظ )العيود( في البيتين الثاني 

)أرعاك( ومسبوقة بكممة )العيود( في  والثالث ، وكذلك حرف الجر )الالم( بعد الدالِّ األول
البيت األول ؛ كميا قد رشحت لتوقع المتمقي مجيء كممة القافية )الذمم( ، فالمصاحبة 
المغوية المتوقعة إنما بين ترعى والعيود أو الذمم أو كالىما معا ، فمما كانت كممة العيود قد 

لفظة الذمم . ولعل في ذلك ما ذكرت سمفا في األبيات ؛ تحتم أن يتجو الذىن مباشرة إلى 
يؤكد عمى أن القافية أو الداّل الثاني في بنية اإلرصاد ليس قمقا أو مجتمبا إلقامة الوزن وىذا 

   .(ٔ)يشيد لمشاعر ، فاإلرصاد "دليل عمى تمكن الشاعر من قوافيو"
أيضا من أمثمة بنية اإلرصاد المتكئة عمى مصاحبة لغوية معينة ، تكررت في شعر    

  :(ٕ)ابن منقذ في أكثر من موضع ، قولو
 

بِر  َضاؽأرِض عّني ما        ػػػصاَر لي عادًة فمو َضاَؽ رْحُب ال    َصْدريبالصَّ
 :(ٖ)وقولو  
دورُ بيا  َتِضيؽُ   ِلَحا       ِدَثةٍ  َتْجَزع    ال  وكذاؾَ             الصُّ

 

)صدري( في الشطر الثاني فالمصاحبة المغوية بين دالّي بنية اإلرصاد )ضاق( ،    
ن كانت بصيغة مختمفة  من البيت األول ، قد تكررت في الشطر الثاني من البيت الثاني ، وا 
حيث جاءت بين الفعل وفاعمو في األول ، وبين المضاف والمضاف إليو في الثاني . ويبدو 

قدمتيا ما أن كثرة ما تعرض لو أسامة بن منقذ من أحداث، وما ابتمي بو من نكبات ، في م
تعرض لو من ظمم عمو سمطان الذي حال بينو وبين الحياة في مسقط رأسو شيزر واضطره 

                                                 

(
ٔ

  .ٖٗ( ٔنٛذ إثشاْٛى لظبة : ػهى انجذٚغ ، ص

 

(
ٕ

  .77( دٕٚاَّ ، ص

(
ٖ
 .1ٕٔانغبثك َفغّ ، ص (
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، ونكبتو في ولده أبي بكر ،  (ٕ)، ثم فقد أىمو جميعا في زلزال قمعة َشْيَزر (ٔ)إلى الرحيل منيا
يق كميا قد أكسبتو صبرا ، وزرعت في نفسو ثباتا وصمودا ، يقاوم بيما ما قد يعتريو من ض

وما تقدميا من معنى في صدر البيت  –الّداّلين  –صدر وجزع . وبنية اإلرصاد بركنييا 
وكان إرىاصا ليا؛ قد جسدت نفسية الشاعر التي تأبى االستسالم لنوائب الدىر ونكباتو . 
وتأسيسيا عمى داّلين بينيما مصاحبة لغوية ، يعمق من قدرة المتمقي عمى استنباط القافية 

   و لمداّل األول ، وبخاصة وأن ما يسبقيا من قافية معموم لو.فور استماع
ويتوالى ىذا المون من بنية اإلرصاد بكثرة الفتة في ديوان أسامة بن منقذ، وما    

 .(ٖ)ذكرانا ىو أمثمة لتمك الظاىرة
 

 

    ثالثا : اإلرصاد بالتضاد:
من أية عالقة أخرى ، الضدية عالقة بين المعاني ، ربما كانت أقرب إلى األذىان    

فبمجرد ذكر المعنى ؛ فإنو يدعو ضده إلى الذىن "فعالقة الضدية من أوضح األشياء في 
. وال يخفى أن التداعي المتحقق بين الثنائيات المفظية المتضادة "يولد الثقة (ٗ)تداعي المعاني"

إليو الكالم  في كشف ما ينبغي أن ينتيي Expectationفي نفس المتمقي بأنو أحسن التوقع 
مما يقع في دائرة التناسب بعد أن تتوافد عمى ذىنو وسمعو ، موسيقا خواتيم الكالم المتماثمة 

 .(٘)من جية وزنيا العروضي ، أو القافية وأركانيا"
ويقوم اإلرصاد بالتضاد "عمى حضور دال في حشو المصراع الثاني من البيت ،    

 .(ٙ)ُعرفت القافية والروي"يرىص بدال مضاد لو يتموه في عجزه إذا 

                                                 

(
ٔ

انًكزت كشٚى األشزش ، ، دلك َظٕطٓب ٔػهك ػهٛٓب ػجذ ان( اَظش : أعبيخ ثٍ يُمز :االػزجبس 

بٌ ، ط/ ًّ   . ٘ٔانًمذيخ ، ص،  ٕٗٓٓ،  ٕاإلعاليٙ ، ثٛشٔد ، ديشك ، ػ

(
ٕ
 .ٙٔاالػزجبس ، ص أعبيخ ثٍ يُمز : (

 

 (
ٖ
،  ٓٙٔ،  1٘ٔ،  ٘٘ٔ،  7ٖٔ،  ٖٔٔ ، ٕٓٔ ، ٖٙ،  1ٕ،  ٖٕاَظش فٙ رنك دٕٚاَّ ص (

ٔ9ٖ ، ٕٓ7 ، ٕٙٔ  ،ٕٕٙ  ،ٕ1ٕ  ،ٕ19  ،ٖٔٓ  . 

(
ٗ
 .79ٔ، ص9ٙ٘ٔ،  ٖإثشاْٛى أَٛظ : فٙ انهٓدبد انؼشثٛخ ، يكزجخ األَدهٕ انًظشٚخ ، ط/ (

(
٘

يدهخ دساعبد انزٕشٛر ؛ دساعخ ثالغٛخ فٙ رمُٛبد األعهٕة انمشآَٙ ، ( أعؼذ خٕاد ٕٚعف : 

  .ٕ٘ٗ، ص ٙٔيح/،  7ٕٔٓؼخ كشثالء ، إعاليٛخ يؼبطشح ، خبي

(
ٙ
  .1ٔ9، ص أششف يسًٕد َدب : ظبْشح اإلسطبد فٙ شؼش انششزش٘ ، دساعخ َمذٚخ (
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 :(ٔ)فمن أمثمة ىذا المون في شعر أسامة بن مقذ ، قولو في انقضاء عيد الشباب    
 وَنْشُرهُ   الّزماف طيُّ   وأْنَيَجوُ    رداٌء قشيٌب حاَؿ حاِلُؾ لوِنِو         
فالشاعر قد رصد لقافيتو لفظ )طي( الذي يفرض مجيء كممة )نشره( ، لما بينيما     

من عالقة تضاد ، حيث يستدعييا قانون التضاد لتتوسد موضعيا من البيت، في توافق تام 
مع ما أعده الشاعر من انسجام داللي مع معنى البيت ، وتناسب صوتي مع روّي القصيدة. 
وقد وّظف الشاعر طرفي اإلرصاد في الكناية عّما حّل بو من نوائب سمبتو رداء رأسو األسود 

 القشيب. 
 

ويكثر ىذا المون عبر موضوعات شعره المختمفة ، فمن أمثمتو في وصف الحنين    
 :(ٕ)واالشتياق قولو

ـُ اليَوى إف َتناَءْوا عنَؾ أو َقُرُبوا  ُى

 
 

 

ـُ الُمنى    َصَدُفوابالُودِّ أو  أقبُمواُى

 

 

ق ، فقد جاءت الثنائية الضدية )أقبموا / صدفوا( مكونة بنية اإلرصاد في البيت الساب   
ومجسدة لمشاعر ابن منقذ تجاه محبوبتو ، فيو المحب المدلو الذي ال يثنيو عن ىوى 
محبوبتو وصميا أو إعراضيا. ورصد الشاعر لقافيتو لفظة )أقبموا( التي فرضت مجيء 
مقابميا المغوي الذي يقتضيو معنى البيت ، ويتوافق صوتيا مع روي القصيدة ، كما أن وجود 

يمت في توجيو ذىن المتمقي سريعا إلى اقتناص الدال الثاني في بنية أداة العطف )أو( أس
 اإلرصاد.

ومن ىذا الضرب أيضا قولو في مدح األمير ُمعين الدين ُأُنر بعد مالقاتو الفرنج    
  :(ٖ)وىزيمتيم

 ػال َتَناَسى َمف كاَف ِظمََّؾ في الُعسْ 

 

 ُيْسرُ الّزماِف إذ َجاَء  ضيؽِ ِر و ػػػػػػػ 

 ػػالوفاِء مف َممٍؾ ِمثْ  إّف حسفَ  

 

 َحْضرُ و  بدوٌ َؾ فضٌؿ َيرويِو ػػػػمِ  

 
                                                 

(
ٔ
 .ٙٔدٕٚاَّ ، ص (

 

(
ٕ

  .1ٙ( دٕٚاَّ ، ص

(
ٖ
 .7ٔٔانغبثك َفغّ ، ص (
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 فابَؽ واسَمـ وِزْد عمى رْغـِ أعدا

 

 َفجرُ  الميؿَ ا ما أعقَب ِئَؾ َجدِّ  

 
 

فقد جاءت بنية اإلرصاد متعاقبة في األبيات الثالث عمى التوالي ؛ وىو يكشف عن    
نقذ . وقد جاء صدر كل بيت منيا إرىاصا حضور ىذه الظاىرة بكثافة في شعر أسامة بن م

بداللتو ومعناه لبنية اإلرصاد ، التي جاءت بدورىا متفاعمة مع ما يسبقيا دالليا ، وموافقة 
لقافية القصيدة صوتيا . وجاء الدال األول في كل شطر مستدعيا لضده ؛ إذ بمجرد ذكر 

ي الذي يضادىا في المعنى ، الكممات )ضيق/بدو/الميل( فإنو يقفز إلى الذىن الدال الثان
فالشاعر بذكره الدال األول في كل منيا ؛ قد رصد لقافيتو بالداّل الثاني  )يسر/حضر/فجر( 
عمى التوالي . وكميا منسجمة صوتيا مع روي القصيدة . وقد يسرع المتمقي في استحضار 

افق الصوتي مع لفظة النيار بدال من الفجر في الشطر الثاني من البيت الثالث ، لكن التو 
الروي يحتم مجيء لفظة )فجر( . ومن ثم ُيييَّأ المجاُل أمام المتمقي لالنتقاء والشعور بغبطة 

 التوصل لمفظ المالئم .
ونالحظ أن تكثيف بنية اإلرصاد المؤسسة عمى التضاد ، في لفظين متتاليين في    

عمى ىيئة محورين أساسيين كل من البيتين الثاني والثالث ؛ قد أظير المفظين المتضادين "
. فمن خالل الدالين المتضادين )بدو/حضر( امتدت سيرة الممدوح (ٔ)يدور المعنى حوليما"

العطرة لتعّم في كل األرجاء ، فال يخمو منيا بدّو وال حضر. والّداالن )الميل/فجر( قد امتدا 
مما عّمت سيرتو بالمعنى ليشمل الدعاء لمممدوح بالغنى والحظ العظيم في كل زمان ، مث

 العطرة كل مكان.  
ونالحظ أن تبديل موقع الداليين المتضادين في بنية اإلرصاد ؛ إذ لم يأتيا متتاليين    

في البيت األول مثمما جاءا في البيتين الثاني والثالث ؛ من شأنو أن يحقق انجذابا سمعيا 
 . (ٕ)لممتمقي

                                                 

(
ٔ
أًٍٚ انغٛذ انظٛبد : ثُبء انمظٛذح فٙ شؼش زٛض ثٛض ، دساعخ فٙ انًضبيٍٛ ٔآنٛبد انُض  (

 .9ٙٔ، ص ٕٗٔٓ،  ٔداس انكزت انؼهًٛخ ، ط/، 

(
ٕ
  .97ٔانغبثك َفغّ ، ص (
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بيات متتالية ؛ مما يؤكد أىمية الدور ويكثر في شعره أن تتعاقب بنية اإلرصاد في أ   
 : (ٔ)الذي تمعبو ىذه الظاىرة في شعره ؛ يقول أسامة بن منقذ 

ـُ ِجيَرتػػػػي والبعػػػػُد بينػػػػي وبيػػػػَنيـْ   ىػػػػ

 

 جارُ َمف ُىَو لي  ُبعدُ وأعجُب شيٍء  

 ّرُمػػػػواجَ ليػػػػـ ِمّنػػػػَي الُعْتبػػػػى إذا مػػػػا تَ  

 

 َجػػػاُروا أو أنصػػػفونيوَبػػػْذُؿ الّرضػػػا إف  

 يػػػػػػػػػرَة َقمبػػػػػػػػػي واّلػػػػػػػػػذيف َىػػػػػػػػػواىـُ جِ أَ  جاُروا 

 

سػػػػػػػػػرارُ عميػػػػػػػػػو  إعػػػػػػػػػالفٌ َتوافػػػػػػػػػَؽ    وا 

 تظّنػػػػػوَف أّف الّصػػػػػبَر ُينجػػػػػُد َبعػػػػػدكـْ  

 

 عمػػػػػى ُبعػػػػػِدُكـ َىييػػػػػاَت َصػػػػػْبرَي َغػػػػػرّارُ  

تكونت بنية اإلرصاد في البيت األول من الثنائية الضدية )بعد/جار( ، حيث     
. وقد يقفز إلى الذىن لفظ )قريب(  يستدعي ذكر أحدىما حضور اآلخر وفقا لظاىرة التداعي

مثال ؛ إال أّن التوافق الصوتي مع روي القصيدة يحتِّم انتقاء لفظ )جار(. وقد أسيم في سرعة 
وصول المتمقي لموقوع عمى الدال الثاني في بنية اإلرصاد ؛ مساندة فن رد األعجاز عمى 

يو ذىن المتمقي الختيار الصدور ، فوجود لفظ )جيرتي( في الشطر األول كان بمثابة توج
لفظ )جار( لتكون الركن الثاني في الثنائية الضدية ، والتي شكمت كذلك الدال الثاني في بنية 
اإلرصاد. ولعل براعة الشاعر تكمن في استغالل عدة ظواىر بديعية وتوظيفيا في بنية 

ع لمنص من اإلرصاد ، وكميا تسيم في إمتاع المتمقي وجعمو أكثر تفاعال مع كل ما اجتم
    عناصر التشويق ومطابقة التوقع.

وجاءت بنية اإلرصاد )أنصفوني/جاروا( في الشطر الثاني من البيت الثاني؛ ثنائية    
ضدية واقعة في جممة شرطية ، حيث وقع الداّل األول )أنصفوني( فعل الشرط ، وتقدم عميو 

لذي يفيد التخيير؛ والذي جواب الشرط )بذل الرضا( ، وتاله مباشرة حرف العطف )أو( ا
التي تحّتم استحضار المفظ المضاد  (ٕ)يمكن أن نطمق عميو نقطة اإلرشاد أو نقطة االستدعاء

لمفعل )أنصفوني( . كل ذلك كان تييئة ونسجا لممعنى المؤدي إلى القافية ، فجاءت لفظة 

                                                 

(
ٔ
 .9ٙدٕٚاَّ ، ص (

(
ٕ

 .ٕٓٗأعؼذ خٕاد ٕٚعف : انزٕشٛر ، ص ( اَظش : 
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ر ورضاه ، إن )جاروا( لَتواُفِقيا دالليا مع معنى البيت ، الذي كشف عن طيب نفس الشاع
 اختار محبوبو ىجره أو وصمو ، وتوافقيا صوتيا مع روي القصيدة.

وتأتي بنية اإلرصاد في البيت الثالث مكونة من الدالين المتضادين )إعالن/إسرار(    
ن كانا مختمفين عمى مستوى البنيتين السطحية والعميقة ؛ إال أنيما متوافقتان صرفيا  ، وىما وا 

، يساعد في سرعة استدعاء المتمقي ألحدىما بمجرد استماعو لآلخر.  ، وىو يحدث تناغما
 وكميا تييئ سبل صحة توقعو المفظ المالئم لمقافية دالليا وصوتيا. 

 :(ٔ)وقد يأتي الّداالن في بنية اإلرصاد حرفين بينيما عالقة تضاد ، من مثل قولو   
 أنت الَعِييُّ عمى َما فيَؾ مف َلَسفٍ     
  َنَعـِ في  خمِؽ اهللِ   وأفصحُ  الَ َعف       
تألفت بنية اإلرصاد في البيت من حرفين متضادين ؛ أحدىما يحمل معنى    

النفي)ال( ، والثاني يدل عمى اإليجاب )نعم(. وقد اتكأ الشاعر في رصده لقافيتو عمى معنى 
انة بحرف النفي البيت متوسال بالكناية في إسناد الكرم وَسعة العطاء إلى ممدوحو ، ثم االستع

)ال( الذي يفرض استدعاء ضده وىو )نعم( ، وبخاصة أن في البيت أداة استرشاد أو نقطة 
استدعاء ىي حرف الجر )في(. ولعمو كان موفقا في مجيء الدال الثاني من بنية اإلرصاد 
)القافية( حرف الجواب )نعم( ، الذي يعد مطمبو ومرجوه من ابن عّمو األمير ناصر الدين 

ج الدولو أبي عبد اهلل ، حيث توّجو إليو بقصيدتو يستعينو في فكاك أخيو نجم الدولة أبي تا
. فالمتمقي الذي يقفز إلى ذىنو الداّل الثاني في (ٕ)عبد اهلل محمد بن مرشد من أسر الفرنج

اإلرصاد ىو األمير ذاتو ، وىو من يأمل الشاعر في موافقتو ونطقو بالجواب )نعم( ، فكأنو 
 ل اإلرصاد قد تحّتم عميو النطق بما يريده الشاعر.من خال

 
 
 

                                                 

(
ٔ

  .9ٗٔص( دٕٚاَّ ، 

(
ٕ

  .1ٗٔ، ص دٕٚاَّ ( اَظش :
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 رابعا: اإلرصاد باالشتقاؽ:
 

. ويطالعنا في ديوان (ٔ)االشتقاق ىو المجيء "بألفاظ يجمعيا أصل واحد في المغة"   
أسامة بن منقذ ضربا من اإلرصاد المؤسس عمى االشتقاق ، حيث يأتي الدااّلن المكونان 

. ويكون أحدىما في حشو الشطر الثاني من (ٕ)في األصل االشتقاقي لبنية اإلرصاد متفقين
البيت ، عمى حين يأتي الدال الثاني في الضرب . وموقع الداّلين عمى ىذا النحو ُيخرج 

     اإلرصاد من فن بديعي لفظي ىو التصدير أو رد العجز عمى الصدر. 
 :(ٖ)قولوومن أمثمة اإلرصاد باالشتقاق في شعر أسامة بن منقذ    

            

ـُ في َشْكَوى َجَواَي وَقّمَما  وُأاَل

 

 الّراِفؽِ  الّرِفيؽِ َيحظى الُمفاِرُؽ ب 

 
    
فقد اتفق الدااّلن في المادة المغوية ، وجاء الداّل األول )الرفيق( إرىاصا لمدال الثاني    

ثاني ىو لفظ )الرافق( )الرافق( . حيث فرضت داللة السياق وقافية القصيدة أن يكون الدال ال
؛ فالبيت يدور في سياق الغزل وشكوى الوجد ، وحاجة المحب المفارق ِحّبو إلى رفيق 

 عطوف لّين الجانب يكون لو السموى ، وقمما يحظى المرء بيذا الرفيق. 
 :(ٗ)ومن أمثمتو كذلك في شعره قولو   

 ذا ذا  وأُخو اليَوى مثُؿ الكتاِب دليػؿُ 

 

 ُؿ َذا ُعنواُنػػػػػػػوُ َؾ ِعياُنػػػػػػػُو ودليػػػػػػػ 

 اَتحِكػػػػػي البػػػػػػروُؽ فػػػػػؤاَده َفِضػػػػػػرَاُمي 

 

 َخفَقاُنػػػػػػػػوُ  ُخفوُقيػػػػػػػػاأشػػػػػػػػواُقُو و  

 
       
يكشف السياق عن ولو المحب وشدة حنينو ، فقمبو بروق ال تيدأ ؛ ضوءىا نيران    

أشواقو ، واضطرابيا اضطراب قمبو وأشواقو . فقمب المحب إذن يحاكي البرق في أمرين ، 
يما يشكل بنية اإلرصاد التي تألفت من الدالين )خفوقيا( و)خفقانو( ، وىما متفقان الثاني من

                                                 

(
ٔ

داس هٙ ، رسمٛك َظش هللا زبخٙ يفزٙ أٔغخ اإلٚدبص فٙ دساٚخ اإلػدبص ، ٚ( انفخش انشاص٘ : َٓب

  .ٕٙص،  ٕٗٓٓنجُبٌ ، ط/ا ،  -طبدس ، ثٛشٔد 

(
ٕ
 .1ٖ٘لشاءح أخشٖ ، صانؼشثٛخ ؛ اَظش : يسًذ ػجذ انًطهت : انجالغخ  (

(
ٖ
  .9ٔدٕٚاَّ ، ص (

 

(
ٗ

  .ٖٓٔ، صانغبثك َفغّ ( 
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في المادة المغوية ، وذكر أوليما كان إرىاصا وتأسيسا لفرض مجيء الثاني الذي تناسب 
 دالليا مع السياق ، وصوتيا مع قافية القصيدة .

 خامسا: اإلرصاد باالقتباس والتضميف:
 

ين الكالم شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ، ال عمى االقتباس ىو "تضم   
. وقد التقينا في ديوان أسامة بن منقذ بنمط من اإلرصاد المؤسس عمى االقتباس (ٔ)أنو منو"

من القرآن الكريم ، حيث يييئ باالقتباس لقيام بنية اإلرصاد معتمدا عمى الحضور الديني 
 :    (ٕ)سيتضح من األمثمة التالية . يقول أسامة بن منقذ لمقرآن الكريم في ذىن المتمقي كما

 ى ُأوِدُعوُه رحمًة َمأَلتْ َسقى َثرً  

 

ـُ    اَرْيحانػػػو  َرْوحػػػاً َمثػػػوى ُقبػػػورِِى

البيت من قصيدة في رثاء أىمو الذين ىمكوا في زلزال شيزر ، حيث يدعو ليم     
لين )روح وريحان( ، وىما اقتباس بالرحمة وسكن الجنان . وقامت بنية اإلرصاد ىنا عمى الدا

ٍ  ف  ) :من قولو تعالى في سورة الواقعة ثِٛ م شَّ ًُ ٍْ اْن ٌ  ِي ب ٌْ ك  ب إِ ذ أ يَّ ْٔ لذلك فإنيما  .(3)(وَرَيْحَان ف ش 
يتمتعان بحضور واضح في ذىن المتمقي ، ومجرد ذكر أحدىما يفرض حضور اآلخر . 

يجعالن مجيء الدال الثاني في بنية اإلرصاد  وعمم المتمقي بقافية القصيدة مع ثقافتو الدينية
لفظة )ريحان( أمرا حتميا ، وبخاصة وأن الروح والريحان ىما غاية الشاعر من دعائو 
بالرحمات ألىمو ؛ فصدر البيت إذن جاء تييئة لعجزه ، مما يجعل لإلرصاد دورا بارزا في 

 تحقيق التماسك والترابط الداللي .
 :(ٗ) ومنو أيضا قولو   

 إف فاَجَأْتَؾ الّميالي

 

 بما يسوُء َفَصْبَرا 

 افالدىُر ُيرِىُؽ ُعسرً  

 
 ُيسرا الُعسرَ وُيتِبُع  

 
    

                                                 

(
ٔ

  .7ٖٔ، ص ٙ( انخطغت انمضُٚٙ : اإلٚضبذ ، ج/

(
ٕ

 .9ٖٓ( دٕٚاَّ ، ص

(
ٖ

 .19انٕالؼخ ، اٜٚخ ( 

 

(
ٗ

  .ٖٕٙ، صٕاَّ دٚ( 
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قولو فقد قامت بنية اإلرصاد عمى الدالين )العسر( ، )يسرا( ، وىما اقتباس من    
ٌّ يغ انُؼْغِش ُْٚغشا(:  تعالى في سورة الشرح )إ

)العسر(  ؛ لذلك رصد الشاعر لقافيتو كممة(ٔ)
معتمدا عمى ثقافة المتمقي الدينية التي ستمحق بيا حتما كممة )اليسر( التي تتناسب صوتيا 

 مع روي القصيدة. 
أما التضمين فيو أن يضمن الشاعر شعره "شيئا من شعر الغير مع التنبيو عميو إن    

شعر القديم ، وكان . وقد اّطمع أسامة بن منقذ عمى كثير من ال(ٕ)لم يكن مشيورا عند البمغاء"
يضمنو بعض قصائده ، حتى "اتيمو بعض سامعي شعره بالسرقة من غيره ، وليس فيما فعل 

 . (ٖ)سوى التضمين"
 

وما يعنينا ىو التضمين الذي أسيم في قيام بنية اإلرصاد في شعره ، ولم نمتق بو    
 :(ٗ)سوى في نموذجين من ديوانو ؛ األول قولو

  الحكـُ و  الَخصـَشِكّيٌة أنت فييا     ى إليو وِلي   وأنت أعدُؿ مف ُيشكَ    
فالبيت من قصيدة يعاتب فييا أسامة بن منقذ األمير ُمعين الدين ُأُنر ، وال يخفى أن    

موضوعيا يتطابق مع قصيدة المتنبي الميمية التي يعاتب فييا سيف الدولة الحمداني والتي 
         :(٘)مطمعيا

 ف َقمُبُو َشِبـُ واَحرَّ َقمباُه ِممَّ 

 
 َوَمف ِبِجسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقـُ  

وقد تكونت بنية اإلرصاد من الدالين )الخصم والحكم( ، ورصد الشاعر لقافيتو الدال     
األول )الخصم( ، الذي بذكره يقفز إلى الذىن عمى الفور الدال الثاني )الحكم( ؛ وذلك 

 : (ٙ)ييراستنادا إلى حضورىما في قول المتنبي الش

                                                 

(
ٔ

 .ٙ( انششذ : اٜٚخ 

(
ٕ

  .ٓٗٔ، ص ٙ( انخطغت انمضُٚٙ : اإلٚضبذ ، ج/

(
ٖ

  .ٕٔ( دٕٚاَّ ، يمذيخ انًسمك ، ص

(
ٗ
  .ٙٗٔ، ص انغبثك َفغّ (

 

(
٘

 -( انًزُجٙ : ششذ دٕٚاٌ انًزُجٙ ، ٔضؼّ ػجذ انشزًٍ انجشلٕلٙ ، داس انكزت انؼهًٛخ ، ثٛشٔد 

 .ٔٙ، ص ٗ، ج/ ٕٔٓٓ،  ٔنجُبٌ ، ط/

(
ٙ
 .ٕٙ، ص َفغّ انغبثك (
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ـُ     ـُ َوَأنَت الَخصـُ َوالَحَك   يا َأعَدَؿ الناِس إاّل في ُمعاَمَمتي       فيَؾ الِخصا
باإلضافة إلى المناسبة الداللية المتطابقة في البيتين والتي تستحضر بيت المتنبي في ذىن 

 الشاعر ، وأيضا المناسبة الصوتية مع سائر الروّي في القصيدة. 
    
 :(ٔ)وذج اآلخر فقولوأما النم   
 رُ مْ جَ  َكِبديا وىي في أسكَّاَف أكناِؼ العواِصـ دعوًة       ِبِفيَّ َبرودً    

 

 :(ٕ)حيث تأسست فيو بنية اإلرصاد عمى التضمين من بيت المتنبي القائل 
     َأريُقِؾ أـَ ماُء الَغماَمِة أـَ َخمُر      ِبِفيَّ َبروٌد َوىَو في َكِبدي َجمرُ    
قد ىيأ الشاعر بنية اإلرصاد باالتكاء عمى تضمين ألفاظ من الشطر الثاني من و    

بيت المتنبي ، وَرَصد لقافيتو لفظ )كبدي( الذي استمزم استحضار كممة )جمر( ، مستندا 
عمى حضور بيت المتنبي في ذىن المتمقي ، وتوافقيا مع الروي في القصيدة. ولعل تطابق 

ن اختمف الباعث عمى األلم ،  -ألم بيما من نار وحرقة  أثر اليوى عمى الشاعرين وما وا 
فيو عند المتنبي النيل من ريق المحبوب ، وعند ابن منقذ الدعاء ألحبابو الذين ترحموا عنو 

من شأنو أن يسيم في زيادة نسبة صحة التوقع عند المتمقي ، حيث يعّجل بسرعة  -وىجروه 
 حضور بيت المتنبي ذاتو إلى األذىان.

 

ونمتقي في شعر أسامة بن منقذ بمون من اإلرصاد يؤسسو عمى تضمين أسماء    
لمامو بسيرة الشعراء  الشعراء ؛ ويعتمد ىذا الضرب في اكتشافو عمى ثقافة المتمقي ، وا 

 :(ٖ)وأشعارىم ، ومن أمثمتو قولو

ـَ في الَفاَل قيُس ليَمى  ِبالَيوى َىا

 

 َجميؿُ و  ُعروةٌ وبو ماَت  

 :(ٗ)وقولو    

                                                 

(
ٔ

  .7ٕ( دٕٚاَّ ، ص

(
ٕ

  . ٓٙٔ، ص ٕ( انًزُجٙ : ششذ دٕٚاٌ انًزُجٙ ، ج/

 

(
ٖ

  .ٓٗٔ( دٕٚاَّ ، ص

(
ٗ
 .99، ص َفغّ انغبثك (
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ـَ َحمامػػةٌ   وىػػاَج لػػَي الشػػوَؽ القػػدي

 

 عمػػػػى ُغُصػػػػٍف فػػػػي َغْيَضػػػػٍة تتػػػػرّنـُ  

 فقمػػُت ليػػا إف كنػػت خنسػػاَء لوعػػةً  

 

 مػػػػتّمـُ  البكػػػػاءِ ا فػػػػ ّني فػػػػي ووجػػػػدً  

 :(ٔ)وقولو    

 فيا صخُر ما الخنساُء مثمي وال َنَيى

 

 َلبيدُ  َقضاهُ َبواِدَر َدمِعي ما  

 

  

 

    
مع المعنى الالحق ، ثم رصد الشاعر لقافيتو بذكر  جاء صدر البيت األول متآزرا   

المعروف بأنو من متيمي العرب الذين قتميم  (ٕ)اسم )عروة( ، وىو الشاعر ُعْرَوة بن ِحزام
اليوى ، وقد اشتير بحب ابنة عمو عفراء ، واستدعى ذلك أن تكون القافية اسم )جميل( بعد 

ميل بن معمر الذي اشتير بحبو لبثينة ؛ التوطئة ليا من خالل معنى البيت ، فجميل ىو ج
ومن ثم فذكر عروة في اليوى يحّتم اإلتيان بجميل لمناسبتو لممعنى دالليا ولمروي صوتيا . 

 ومعموم أّن توقع القافية ىنا يتوقف عمى ثقافة المتمقي ومعرفتو بِسَيِر الشعراء.
 

بنية اإلرصاد مكونة وجاء المعنى في صدر البيت الثاني مييئا لمقافية ، وجاءت    
من الداّلين )البكاء( ، و)ُمَتمِّم( ، وقد ارتبطت سيرة الشاعر ُمَتمِّم بن ُنَوْيَرة بالحزن الشديد 

؛ ومن ثم فإن العمم بروي القصيدة وسيرة مالك ابن نويرة ، مع ذكر  (ٖ)عمى أخيو مالك
 الخنساء في صدر البيت كميا تشي بأن تتم القافية بذكر )متمم(.

 

                                                 

(
ٔ
 .1ٔٔانغبثك َفغّ ، ص (

(
ٕ
رسمٛك إزغبٌ ػجبط  األغبَٙ ، كزبة أثٕ انفشج األطفٓبَٙ : فٙ أخجبس ػشٔح ثٍ زضاو :  اَظش  (

 1ٓ، ص ٕٗ، ج/ ٕٕٓٓ،  ٔاْٛى انؼغبفٍٛ ، ثكش ػجبط ، داس طبدس ، ثٛشٔد ، ط/، إثش

 ٔيب ثؼذْب.
 

(
ٖ

( اَظش فٙ خجش يزًى ثٍ َٕٚشح : يسًذ ثٍ عالو اندًسٙ : طجمبد فسٕل انشؼشاء ، لشأِ ٔششزّ 

 9ٕٓ-ٖٕٓ، انغفش األٔل ، ص ٔط/ أثٕ فٓش يسًٕد يسًذ شبكش ، داس انًذَٙ ثدذح ، 

 ًشاثٙ(.)طجمخ أطسبة ان
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أما البيت األخير فتقوم فيو بنية اإلرصاد عمى الداّلين )قضاُه ، ولبيد( ، أما لبيد    
 :(ٔ)فيو شاعر جاىمي معروف من أصحاب المعمقات ، من شعره قولو

َـّ اسـُ الَسالـِ َعَميُكما   اعَتَذر َفَقِد   َوَمف َيبِؾ َحواًل كاِمالً       ِإلى الَحوِؿ ُث
لة صدر البيت ، والعمم بسيرة لبيد بن ربيعة حيث مخاطبتو فالتييئة لمقافية بدال   

ابنتيو بأنو ميت ال محالة ، وعمييما الحداد عاما كامال بعد وفاتو . وأيضا معرفة روي 
القصيدة وصيغة القافية التي أتت عمى وزن )فعولن( ؛ كميا تحتِّم مجيء اسم )لبيد( قافية 

 لمبيت .
 

ن ىذا الضرب من بنية اإلرصاد ينقل المتمقي إلى حالة وماينبغي اإلشارة إليو ىو أ   
لمامو بالتراث ، كما أنو يحتاج إلى ذىن متقد  من النشوة والمتعة ؛ إذ يعتمد عمى ثقافتو وا 

 قادر عمى التوقع واالستنباط وكميا حاالت شعورية تصبغ صاحبيا بصبغة الرضا والِغْبّطة.
 نتائج البحث:

ذا أرنا أف نجمع شمؿ م    ا تفرؽ في ىذ البحث قمنا:وا 
أوال: اختمف البالغيون القدماء حول مصطمح اإلرصاد ، فمنيم من يطمق عميو توشيحا، 

 ومنيم من يسميو تسييما . لكن األكثر شيوعا ىو مصطمح اإلرصاد. 
ثانيا: صنف القدماء اإلرصاد ضمن الفنون البديعية المعنوية ، وجعموه شاىدا عمى براعة 

 ، فخير الشعر عندىم ما تكون قوافيو كالقوالب لمعانيو. الشاعر وتفوقو
ثالثا: لم يغفل الباحثون المحدثون أىمية ىذه الظاىرة وقيمتيا الداللية في تحقيق التماسك 

 النصي ؛ حيث داللة المعاني عمى بعضيا وأخذىا برقاب بعض .
كل من الشاعر والمتمقي  رابعا: تنبو الباحثون المحدثون إلى األثر النفسي ليذه الظاىرة عمى

؛ فيي دليل تمّكن الشاعر وعدم تكمفو ، ومن ثَمَّ فيي مجمبة لمثناء والتميز واالرتقاء . 
ثارة الفضول وبموغ حالة من السعادة بصحة  أما المتمقي فإنيا تتيح لو تنشيط الذىن وا 

 و.توقعو ، وكميا تثمر أيضا في تفاعمو مع النص وكأنو شارك في نظمو واختيارات
                                                 

(
ٔ

ثٍ سثٛؼخ ، رسمٛك إزغبٌ ػجبط ، ٔصاسح اإلسشبد ٔاإلػالو ،  دٕٚاٌ نجٛذششذ ( نجٛذ ثٍ سثٛؼخ : 

  .ٕٗٔ، ص 9ٕٙٔانكٕٚذ ، 
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خامسا: كشفت الدراسة عن شيوع ىذه الظاىرة بكثرة في ديوان أسامة بن منقذ،  ولم تقتصر 
 عمى فن شعري دون آخر ؛ بل تضمنتيا كل موضوعاتو الشعرية. 

سادسا: تعددت أنماط ىذه الظاىرة في ديوان أسامة بن منقذ تبعا لما رصده ليا من ظواىر 
مى وحدة الحقل الداللي ، ومنيا ما تأسس لغوية وبالغية ؛ فمنيا ما جاء مؤسسا ع

عمى المصاحبة المغوية ، ومنيا اإلرصاد بالتضاد ، واإلرصاد باالشتقاق ، ومنيا 
 اإلرصاد باالقتباس والتضمين.

سابعا: كان لظاىرة التداعي حضور بارز في مصاحبة ىذا الفن البديعي ، والوصول 
د المؤسس عمى المصاحبات المغوية بالمتمقي إلى صحة التوقع ، ال سيما في اإلرصا

 والتضاد.
 المصادر والمراجع:

 .ٜ٘ٙٔ،  ٖإبراىيم أنيس : في الميجات العربية ، مكتبة األنجمو المصرية ، ط/ _ٔ
ابن األثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، قدمو وعمق عميو أحمد الحوفي ،  _ٕ

  .ٖت( ، ج/بدوي طبانة ، دار نيضة مصر ، القاىرة ، )د.
،  ٔلبنان ، ط/ -_ ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة ، دار الكتب العممية ، بيروتٖ

ٜٕٔٛ . 
ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ، تحقيق محمد محيي  _ٗ

 . ٕ، ج/ ٜٔٛٔ،  ٘الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، ط/
عبد العزيز ناصر المانع ، دار العموم لمطباعة _ ابن طباطبا : عيار الشعر ، تحقيق ٘

 . ٜ٘ٛٔوالنشر ، الرياض ، 
_ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق عمر بن غرامة الغمروي ، دار الفكر، ٙ

 . ٛ، ج/ ٜٜ٘ٔلبنان ،  –بيروت
ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، حققو وضبط نصو ووضع حواشيو محمد مفيد قميحة، _ ٚ

 .ٕٓٓٓ،  ٔلبنان ، ط/ -الضّناوي ، دار الكتب العممية ، بيروت محمد أمين 
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ابن معصوم : أنوار الربيع في أنواع البديع ، تحقيق شاكر ىادي شاكر ، مطبعة _ ٛ
 . ٗ، ج/ ٜٜٙٔ، ٔالنعمان ، النجف األشرف ، ط/

 . ٖج/)د.ت( ، ابن منظور : لسان العرب ، دار المعارف ، _ ٜ
،  : كتاب األغاني ، تحقيق إحسان عباس ، إبراىيم العسافين أبو الفرج األصفياني_ ٓٔ

 . ٕٗ، ج/ ٕٕٓٓ،  ٔبكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط/
أبو ىالل العسكري : الصناعتين ؛ الكتابة والشعر ، تحقيق عمي محمد البجاوي، _ ٔٔ

 .ٜٔٚٔ،  ٕمحمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ط/
  .ٜٜٛٔ،  ٘مختار عمر : عمم الداللة ، عالم الكتب ، ط/ أحمد_ ٕٔ
أحمد مصطفى المراغي : عموم البالغة ، البيان والمعاني والبديع ، دار الكتب العممية _ ٖٔ

 . ٖٜٜٔ،  ٖبيروت ، ط/ -، لبنان 
لبنان  -أحمد مطموب : معجم المصطمحات البالغية وتطورىا ، مكتبة لبنان ، بيروت_ ٗٔ

 . ٕٚٓٓع ، ، إعادة طب
األزىري : تيذيب المغة ، تحقيق أحمد عبد العميم البردوني ، عمي محمد البجاوي، _ ٘ٔ

 . ٕٔ، ج/ ٜٚٙٔالدار المصرية لمتأليف والترجمة ، 
أسامة بن منقذ : البديع في نقد الشعر ، تحقيق أحمد أحمد بدوي ، حامد عبد المجيد ، _ ٙٔ

 . ٜٓٙٔالحمبي وأوالده بمصر ، مراجعة إبراىيم مصطفى ، مطبعة البابي 
،  أسامة بن منقذ : المنازل والديار ، تحقيق مصطفى حجازي، دار سعاد الصباح_ ٚٔ

 . ٕٜٜٔ،  ٕالقاىرة ، ط/
االعتبار ، دقق نصوصيا وعمق عمييا عبد الكريم األشتر ، المكتب  أسامة بن منقذ :_ ٛٔ

   . ٕٗٓٓ،  ٕاإلسالمي ، بيروت ، دمشق ، عّمان ، ط/
أسعد جواد يوسف : التوشيح ؛ دراسة بالغية في تقنيات األسموب القرآني ، مجمة _ ٜٔ

 . ٙٔ، مج/ ٕٚٔٓدراسات إسالمية معاصرة ، جامعة كربالء ، 
أسعد رزوق : موسوعة عمم النفس ، مراجعة عبد اهلل عبد الدايم ، المؤسسة العربية _ ٕٓ

 . ٜٚٛٔ،  ٖلمدراسات والنشر ، ط/
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نجا : ظاىرة اإلرصاد في شعر الششتري ، دراسة نقدية ، مجمة كمية  أشرف محمود_ ٕٔ
 . ٕٕٔٓ، أكتوبر ،  ٘ٙدار العموم ، جامعة القاىرة ، مصر ، ع

أيمن السيد الصياد : بناء القصيدة في شعر حيص بيص ، دراسة في المضامين _ ٕٕ
 . ٕٗٔٓ،  ٔوآليات النص ، دار الكتب العممية ، ط/

ف اصطالحات الفنون والعموم ، تحقيق رفيق العجم ، عمي دحروج ، التيانوي : كشا_ ٖٕ
 .ٔ، ج/ ٜٜٙٔ،  ٔمكتبة لبنان ، ط/

الجاحظ : البيان والتبيين ، تحقيق وشرح عبد السالم محمد ىارون ، دار الجيل ، _ ٕٗ
 . ٔ، )د.ت( ، ج/ ٕبيروت ، ط/

لبنان ،  –مدرسة ، بيرت جميل صميبا : عمم النفس ، دار الكتاب المبناني ، مكتبة ال_ ٕ٘
 .ٜٗٛٔط/ ، 

ة العربية والمسانيات النصية ، الييئة المصرية غجميل عبد المجيد : البديع بين البال_ ٕٙ
 .ٜٜٛٔالعامة لمكتاب ، 

حمادة محمد عبد الفتاح الحسيني : المصاحبة المغوية وأثرىا في تحديد الداللة في _ ٕٚ
، رسالة دكتوراه ، جامعة األزىر ، كمية الدراسات القرآن الكريم ، دراسة نظرية تطبيقية 

 . ٕٚٓٓاإلسالمية والعربية لمبنين ، 
،  حياة معاش : األشكال الشعرية في ديوان الششتري ، دراسة أسموبية ، رسالة دكتوراه_ ٕٛ

-ٕٓٔٓ،  جامعة الحاج لخضر ، الجزائر ، كمية اآلداب والمغات ، قسم المغة العربية
ٕٓٔٔ . 

يب القزويني : اإليضاح في عموم البالغة ، شرح وتعميق وتنقيح محمد عبد الخط_ ٜٕ
 .ٙ، )د.ت( ، ج/ ٖالمنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط/

الخميل بن أحمد الفراىيدي : كتاب العين ، تحقيق ميدي المخزومي ، إبراىيم _ ٖٓ
 . ٚالسامرائي ، دار ومكتبة اليالل ، ج/

،  الغة ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العمميةالزمخشري : أساس الب_ ٖٔ
 .ٔ، ج/ ٜٜٛٔ،  ٔلبنان ، ط/ -بيروت 
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بيروت  -العموي : دار الطراز ، تحقيق عبد الحميد ىنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا_ ٕٖ
 .ٕج/،  ٕٕٓٓ،  ٔط/، 

 حاجي مفتي الفخر الرازي : نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ، تحقيق نصر اهلل_ ٖٖ
 . ٕٗٓٓلبنان ، ط/ا ،  -أوغمي ، دار صادر ، بيروت 

،  قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاىرة_ ٖٗ
 . ٜٛٚٔ،  ٖط/

دار غريب لمطباعة  كريم زكي حسام الدين : التحميل الداللي ؛ إجراءاتو ومناىجو ،_  ٖ٘ 
 . ٔج/، القاىرة ،  ٕٓٓٓوالنشر والتوزيع ، 

لبيد بن ربيعة : شرح ديوان لبيد بن ربيعة ، تحقيق إحسان عباس ، وزارة اإلرشاد _ ٖٙ
 . ٕٜٙٔواإلعالم ، الكويت ، 

،  المتنبي : شرح ديوان المتنبي ، وضعو عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتب العممية_ ٖٚ
 . ٗ، ج/ ٕٔٓٓ،  ٔلبنان ، ط/ -بيروت 

،  يل : في طور التنفيذ معجم جديد لمترجمة من العربية إلى اإلنجميزيةمحمد حممي ىم_ ٖٛ
 . ٕٓٓٓ، مارس ،  ٖ، ع ٕٛ/مجمة عالم الفكر ، مج

محمد بن سالم الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، قرأه وشرحو أبو فير محمود محمد _ ٜٖ
 .، السفر األول  ٔشاكر ، دار المدني بجدة ،  ط/

الداللة في الشعر الجاىمي ؛ مدخل لغوي أسموبي ، دار المعارف  محمد العبد : إبداع_ ٓٗ
 .ٜٛٛٔ، ٔ، القاىرة ، ط/

محمد عبد المطمب : البالغة العربية ، قراءة أخرى ، الشركة المصرية العالمية لمنشر ، _ ٔٗ
 . ٜٜٚٔ،  ٔلونجمان ، ط/

بيروت  -المعاصردمشق ، دار الفكر  -وليد إبراىيم قصاب : عمم البديع ، دار الفكر _ ٕٗ
 . ٕٕٔٓ، ٔ، ط/
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Abstract 
 

The aim of this study is to explore the phenomenon of 

meteorology in the poetry of Osama ibn Monqez, and focus on its 

semantic and psychological effect, as an effective structure within the 

poetic text. This phenomenon prepares the recipient to interact with 

the meaning and enable it in himself, and achieve the textual 

consistency by making the meaning of pre-word to be evidence to the 

post word. 

This phenomenon has remarkable spread in the poetry of Ibn 

Monqez, but the studies that dealt with his office, as I know, did not 

address them. 

The study has analyzed the phenomenon and illustrated its different 

images in the poetry of Osama ibn Monqez, where the study was 

based on certain phenomena such as: the unity of the semantic field, 

the linguistic associations, and the opposing couples, Derivation, and 

citation and inclusion. 

The study did not neglect to stand at the definition of Osama ibn 

Monqez himself to the phenomenon of meteorology in his book 

ElBadi in criticism of poetry. 
 


