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 79-98 صص؛ م 2016

 «نزار قّباني»التحليل الصوتي والداللي في قصيدة بلقيس لـ 
 «مقاربة في ضوء منهج النقد الصوتي»

 یقشالق قره یجمال طالب
 فرهنگياف طهرافاللغة العربية كآداهبا جبامعة  قسم ساعد يفمأستاذ 

 16/01/95: البحث خ قبوليتار     27/07/93: البحث استالمخ يتار 

 صالملخّ 
يف دراسػػػة الػػػنٌع الشػػػعرم أك اادّ  ذلػػػ  أٌف ااتػػػلات  ػػػا   ػػػأل مػػػ   یتتشػػػٌ أل ااتػػػلات اللغلبػػػة الل نػػػة ااكلػػػ

تػاات ااٌتػة تع ػل اللاقػد الػػدصّ للػنٌعق كاللاقػد الٌناسػ  للشػاعر  إٌف ادلعلػػم الشػل  للشػاعر أ ػ   مػا ت ػػلف 
عاجل هذا  إبشاذلا لل تلٌق   م  هذا ادلنطلقق یل رآة تع ل تلرة كاضحة بلٌد التع ري عنهاق كػلرص کأٌل احلرص ع

ّار ق ٌػػػا ق دراسػػػةن تػػػلتيةن دلعرفػػػة « قشػػػيدة بلقػػػيل»ال حػػػو  كا ػػػدة مػػػ  أ ػػػهر القشػػػا د الر ا يػػػةق أم  لشػػػا  ها رػػػ
ادلقشػػلد كيسػػيد يربػػة الشػػػاعر  یادل لرػػات الشػػلتية ااساسػػية الػػل بنيػػػص عليهػػا القشػػيدة كدصص ػػا يف بيػػاف ادلعنػػػ

بآلياتػ  التط يقيػة نار ػان مه ػان مػ  نلارػل التحليػأل اللسػا ق أم  آليػات النقػد الشػل   ک ػا أرٌػ  درس كفقالشعلربة 
مساعلت  يف ال شف ع  أس اب تآلاها دااأل احلقأل الػدصّق كقرأهػا قػرا ة  یالتحليأل الشل  لنٌع القشيدةق كمد

 دراسػػتنا فيهػػاق كتػلتها بالشػلت  كقػد اعت ػدرا يف ةدصليػة لسػارية مػ  من ػلر النقػػد الشػل  لتحدبػد ادلعػابري ا  اليػ
ادلػػنها اللتػػا  كائ شػػا  ق اٌع ػػا بعطيػػاف  لػػيلن كاقعيٌػػان للقشػػيدة مػػ   يػػو بنيتػػ  كم ػػ لر  اللغػػلم   یهػػذع علػػ

كقػد کشػػف التحليػػأل الشػػل  كالػػدصّ للقشػيدة عػػ  كنػػلد مناسػػ ة بػػا اللاػل كدصلتػػ ق ک ػػا أٌف الع ليٌػػة ائ شػػا ية 
الشػػػاعر يف ادلل  ػػػة بػػػا االاػػػاظ كالغػػػرض لقشػػػيدت ق  يػػػو لألتػػػلات كادلقػػػاطد الشػػػلتية فيهػػػا کشػػػاص عػػػ  صلػػػاح 

 ق زكنة الشاعر «بلقيل الراكم»ص  نا ارسلامان بدبعان با رلعية احلركؼ كادلقاطد كالركٌم مد ر ا  
ّار ق ا ق بلقيل : الكلمات الرئيسة  الشعر ادلعاترق ااسللبية الشلتيةق دصلة ااتلاتق ر
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 المقدمة
 بػت ٌ   ذلػ ق اػلؿ كمػ  كمقاربتهػا  اادبيػة الدراسػات يف النقدبػة ادلنػاها مػ  الشل  التحليأل بعدٌ 

 ق ػػية بتنػػاكؿ أرٌػػ  الغام ػػةقک ا أسػػرارع بعػػ  علػػی كبقػػف اادّ الػػٌنع زكابػػا عػػ  ب شػػف أف الناقػػد
 مػ  أٌكؿ الاراهيػدم اليػأل بػ  أمحػد كػاف كادلعنػی  الشػلت بػا ادلناسػ ة كهػ  ک ريةق أعلٌية ذات أاری
 کتابيه ػا يف ب حثػاف فأاػذا دربػد ابػ  ك سػي لب  بعػدع مػ  كنػا  كالدصلػةق بػادلعنی الشػلت ربط  اكؿ

 هػػذع كتطػػٌلرت ننٌػػیق ابػػ  نػػا  ثٌ  متنػػا رة  إ ػػارات بشػػ أل ادلسػػألة تلػػ  «اص ػػتقاؽ» ك «ال تػػاب»
 نٌّنق اب ) «اخلشا ع» الرا د کتاب  فشلؿ بع  يف ااٌتة لدب ق ندبدة أبعادان  كأاذت بيدع الق ية
هػػػ ص  العل ػػػا  ا بقاػػػلا كقاػػػات متأريػػػة أمػػػاـ الدصلػػػة الشػػػلتية للػػػنٌع  ( ُٖٔ-ُّّ :ِ نػػػػ ـ:ُٔٓٗ

اادّق إص أٌعػػػػم أ ػػػػاركا يف أ نػػػػا  دراسػػػػا م إلػػػػی واليػػػػات اادا  اللا ػػػػ  كأ ػػػػرع يف الػػػػنع اادّ 
اكركبيػػا با ػػأل كخباتػػة الػػنٌع الشػػعرم  هػػذع ائ ػػارات تطػػٌلرت علػػی أبػػدم اللسػػاريا ا ػػد ا ا

التقنيػػات احلدبثػػة الػػل أتا ػػص ذلػػم اللتػػلؿ إلػػی رتػػا ا عل يٌػػة بقينيػػةق فلقاػػلا عنػػد الدصلػػة الشػػلتية 
بلنػلد علقػة مػا بػا ااتػلات كادلعػا   ِكفندربل ُبإمعاف كتدقيقق كذل  بعد أف أقٌر نسربس 

مػػ  الدصلػػة الشػػلتية  كقػػد كقػػف فربػػق مػػ  اللسػػاريا ( ُٖ-ػػػَٖ: ـُٖٔٗ رلاهػػدق) الػػل تػػل   إليهػػا
 ملقف الراف  ذلا كادلتشدد منها دم سلسري بنا  العلقة با الداٌؿ كادلدللؿق كبری أٌعػا اعت اطيٌػة

كل ػػػ  مه ػػػا تعػػػٌددت اارا   ػػػلؿ الدصلػػػة الشػػػلتيةق فػػػل ؽل ػػػ  رفػػػ   ( ٖٓ: ـُٕٖٗ سلسػػػريق دم)
   الؿ ائبقاع اللغلم اا ر الدصّ الناتا ع  الشلتق سلا  م  الؿ ا رس الشل  أك م

ّار ق ٌػػا   ػػاعر ک ػػريق كالدراسػػات الػػل تشػػٌدت لشػػعرع كاشا شػػ  کثػػرية  ل ػػٌ  رلػػاؿ  ص ػػٌ  أٌف رػػ
ال حو يف دراسة ال نية الشلتية يف  عرعق كبياف علقػة الشػلت بػادلعنی فيػ  مػازاؿ ماتل ػان  كر ػران اعليػة 

راسػنا رب ػة يف اػلض ب ارهػا مػ  اػلؿ ال حػو الدراسات اللغلبة عاٌمةق كالشلتية ااتػة تللٌػدت يف 
 : ّار ق ٌا ق مقاربة يف ضل  مػنها النقػد الشػل »ادللسـل « التحليأل الشل  كالدصّ يف قشيدة بلقيل لن

 ادلػػػػداأل احلقيقػػػػ  لدراسػػػػة الػػػػٌنع اادّ بت ثٌػػػػأل يف دراسػػػػة کػػػػأٌل ادلسػػػػتلبات الدصليػػػػة»ارٌنػػػػا رػػػػ م  بػػػػأٌف 

                                                                                                                                                       

1. Jespersen 

2. Vendryes 
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 ال لٌيػة باابعػاد كاتامػان  اادّق الػٌنع أبعػاد کشف يف كدكرع الشل  تلیادلس م  بدابة للغة كادللضلعية
 أفٌ  إلػػػی: فرانػػد القشػػػيدةق كذلػػذع ادللضػػلع ذلػػػذا ااتياررػػا أسػػ اب عػػػ  أمػػا ( ُ :ُّٗٗ مػػربك ق) «للػػنعٌ 
 ا  اليػػة ا لارػػل عػػ  كال شػػف فه هػا علػػی تيسػػاعدرا تػػلتية رمػػلز مػ  كفيهػػا لغلبٌػػة لع ػػة القشػػيدة هػذع
 مهٌ ػػان  دكران  تلعػػل الشػػلتية الدراسػػة افٌ  م ػػدعهاق   ػػم الػػل كالعلاطػػف الناسػػية اصراعػػاصت كعػػ  فيهػػاق
 النٌع  يف الشل  التش يأل واليات كبياف اادّق النعٌ  خلدمة كتلظياها الدصلة بللرة يف

 أسئلة البحث
 ااتية: دؼ الدراسة  نهلها اللتا  كائ شا   كالتحليل  ائنابة ع  اصسئلة 

ّار قٌ ا  يف ااتيار أتلات االااظ الشعربة لقشيدة بلقيل؟ُ  ػ ما هل مدی صلاح ر
 ادلعنی؟ علی الدصلة يف أ ر قشيدت  يف الشل  للعنشر کاف کيف ػِ 
ّا هػاادلقطعيػة الشػلتية  یكال نػ ااتلاتق تشفٌ  کيف  ّ   ق«بلقػيل» بحيف مػد ادلختلاػة بأن
 کناها؟ يف  قيقها بلدٌ  عرب ة آماؿ يف تت ٌثأل راسية ارع اسات كع  ذلاق الع يق  ٌ   ع 
   ما هل دكر الٌنرب كالركٌم كادلقاطد الشلتية يف الدصلة علی أبراض الشاعر يف القشيدة؟ ْ 

 خلفية البحث
قشػيدة ابػ  »أنری بع  الدراسات  لؿ الشلت كدصلت ق رذکر أقرهبا تلة  لضلع  ثنا كه : 

الدصلػة الشػلتية »ق ل ربی رك نا ر كدارػ  زل ػدمق كمقالػة «لدع  دراسة دصليةالركم  يف ر ا  ك 
ق حلسػػا رليػد رسػػتم احلشػػلرةق «يف رلريػة ابػػ  زبػدكف  مقاربػػة لسػارية يف ضػػل  مػنها النقػػد الشػل 

لػػػػإبراهيم زل ػػػد عث ػػػاف  كهنػػػا  بعػػػ  دراسػػػات « سػػػلرة الالػػػقق دراسػػػة تػػػلتية دصليػػػة»كدراسػػػة 
ّار قٌ ا  عاٌمة كقشيدة بلقيل ااتة ضلل:تعٌرضص للتحليأل الشل    يف  عر ر

ّار ق ٌػػا »رسػػالة معنلرػػة بػػػ لر ػػيد بدبػػدةق تناكلػػص مر يػػة « ال نيػػات ااسػػللبية يف مر يػػة بلقػػيل لنػػ
ق كبشٌ أل ائ شا  أساسهاق كعلی الربم م  كنلد بع  التشػاب  بينهػا  بلقيل م  من ار أسلّل

ؽ إلی ق ية الدصلة الشلتية كا خترج مػ  ذلػ  ائطػار ائ شػا   ك با دراستناق إٌص أٌعا ا تتطرٌ 
 إلی الدصصت ادلستل اة م  ااتلات 

للساـ زل ػد منشػد اذلػلّق « ا  الية يف النٌع الشعرم مطٌللة بلقيل ظللذنان »مقالة معنلرة بػ
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ؿ نػػا ت  اكلػػة ال شػػف عػػ  بعػػ  السػػ ات ا  اليػػة الػػل تتحقػػق يف الػػنٌع الشػػعرم مػػ  اػػل
الس ات الانية للنٌع الشعرم  فدراسة الت رار كالشلر التش يهية بابة ما تناكلتها الدراسة ادلذکلرة 

 بالنقد كالتحليألق كص رری فيها  ثان ع  الدصصت الشلتية 
ّار ق ػػا »السػػ ات ااسػػللبية يف قشػػيدة بلقػػيل لػػػ »مقالػػة معنلرػػة بػػػ لػػذباب را ػػدق كمحارػػة « رػػ

ّبػػة الػػذم ت ٌدبػػ  القشػػيدة يف يسػػيد إبػػراهيم دؤادق درسػػص  الػػدكر ا  ػػاّ كائػلػػا   كاارسػػاؽ الرم
 التط يقيػةقآليا ػا  مد عنيصقدراستنا هذع  ق ابا ائرساف العّر علی ادلستلبا اخلاص كالعاـ  أما

مسػاعلت  يف  یجبارل مهم م  نلارل التحليأل اللسا  كهػل التحليػأل الشػل  لػنٌع القشػيدة كمػد
 من ػلر مػ  لسػارية دصليػة قػرا ة قرا  ا كإم ارية قس اب تآلاها دااأل احلقأل الدصّال شف ع  أ

   بالشلت كتلتها ا  الية ادلعابري لتحدبد الشل  النقد

 الداللة الصوتية
تعػػٌد الدصلػػة الشػػلتية مػػ  أهػػٌم نلارػػل الدراسػػة الدصليػػة للػػنع اادّ مػػ  اػػلؿ ط يعػػة ااتػػلات 

« ااتػػػػلات اللغلبػػػػة يف دااػػػػأل ال ل ػػػػات رمػػػػلز لغلبػػػػة تػػػػلتية ذات دصصت معينػػػػة»اللغلبػػػػةق اٌف 
تسػػػػتن ط مػػػػ  ااتػػػػلات الػػػػل تأٌلاػػػػص منهػػػػا ال ل ػػػػة »كالدصلػػػػة الشػػػػلتية  ( ُُٔ :ـََُِ) سػػػػافق 
صلػػة ال ل ػػات  سػػل ط يعػػة هػػذع ااتػػلاتق فتػػدٌؿ  ػػٌدة الشػػلت كنهػػرع علػػی معنػػی كختتلػػف د

قػلٌمق ک ػػا تػػدٌؿ راػاكة الشػػلت كعلسػػ  علػی معنػػی فيػػ  لػا كبسػػر  كالدصلػػة الشػلتية تشػػت أل علػػی 
 ( ْٗ :ُُّٗ كزل دمق)رك نا رق « دصلة الشلتق كدصلة النربق كدصلة ادلقاطدق كدصلة التنغيم

 الصوت اللغوي
الل نػػة ااكلػػی لدراسػػػة الدصلػػة الشػػلتية للػػػنٌع اادّ تنطلػػق مػػ  دراسػػػة الشػػلت اللغػػلم كفهػػػم إٌف 

أبعػػادع كمعػػابري الدصليػػةق اٌف الشػػلت هػػل ادل هػػر ااكؿ ل.بػػداع اللغػػلم  كقػػد تػػٌنف عل ػػا  اللغػػة 
 العربية أتلات احلركؼ يف رل لعات کثريةق كلعأٌل أبسطها ما بل :
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 متالصوائت )الحرکات( والصوا
 العػرب عرفهػا الػل إطالتهػا أم مػدها ككػذل  قككسػرة كضػ ة فتحػة مػ  احلركػات ه  الشلا ص :ُالشلا ص
 ذلػػ  قالسػػ د يف اللضػػلح هػػ  كطلبلهػػا قشػػريها بػػا ي ػػد الػػل كالشػػاة قادلػػد بػػا  ك ادلػػد كاك ك قادلػػد بػػألف
 سػ يل  بعػضض مػا غلػد ص  يػو  كالاػم احللػق يف رلػراع خػذبتٌ  بػاحلنلرة مػاران  الػر تا م  بندفد  ا اذللا  أف
-ُْٗ :د ت بشػػرق) الشػػلت علػػلٌ  مػػ  رلعػػان  ذلػػ  فيحػػدث قلػػيلن  الشػػلت رلػػرل ب ػػيق ثٌ  كمػػ  علا ػػق مػػ 
ّة كتنته  باليا  تل  كعشركف مثارية العربية يف الشامتة ااتلات:ِكالشلامص ( ِْٓ  تان ت دأ باذل 

 األصوات المجهورة والمهموسة
ّب : رلهػلرة أك مه لسػة  أ ػ ااتػلات ا هػلرةتنقسػم ااتػلات إلػی  ّرػلعا مت يػ

أتػلات بهتػٌّ  :
معها اللتراف الشلتياف  كقد  شرها اللغلبلف يف احلػركؼ التاليػة: بج جج دج ذج رج زج ضج ظج 
عج غج ؿج ـج فج  كب ػػاؼ إليهػػا أتػػلات اللػػاق أم: االػػفق كالػػلاكق كاليػػا   ب ػ ااتػػلات 

4ادله لسة
أتلات صبهتٌّ معها اللتراف الشلتيافق كه  ع ارة ع  ااتلات التاليػة: تج ثج حج  :

 ( ِِ: ُٕٖٗ أريلق)خج سج شج صج طج ؼج ؽج  ج قج 

 األصوات الشديدة والرخوة وما بينهما
كذلػػػ  ب ػػػغط   بقػػػاؿ لشػػػلت  ػػػرؼ مػػػا إر ػػػ   ػػػدبدق إذا كػػػاف الػػػنٌال معػػػ  بنحػػػ ل عنػػػد سلرنػػػ 

ع ػػػػها   ػػػػف إذا اراشػػػػلص فلػػػػأةق  ػػػػدث الشػػػػلت كأرػػػػ  ارالػػػػار  ااع ػػػػا  الػػػػل  د ػػػػ  علػػػػ  ب
 ؼ إليهػػػػا  ػػػػرؼ )ج( القاهربػػػػةاكب ػػػػج  ؽجؾجضجطجدجتج: بع ػػػػارة عػػػػ  ااتػػػػلات الشػػػػدبدةك 
: ع ػػػػػارة عػػػػػ كاحلػػػػركؼ الراػػػػػلة هػػػػ  الػػػػػل صبنحػػػػػ ل فيهػػػػا الػػػػػنٌال  كهػػػػ   ( ِْص ادلشػػػػدر راسػػػػػ ق)
 ( ِٕٗـ: ُُٖٗ ع رق) غجع ا رفكب اؼ إليها   خجحج قجؼجظجثجذجشجصجزجس

                                                                                                                                                       

1. Vowels 

2. Consonants 

3. Voiced 

4. Voiceless 
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 أصوات اللين
كأتلات اللا يف اللغة العربية هی »بسٌ ی إبراهيم أريل ااتلات الشا تةق أتلات اللا كبقلؿ: 

ما اتطلح علي  باحلرکات م  فتحةق كکسرةق كضٌ ةق كکػذل  مػا وٌػلع بػألف ادلػٌدق كبػا  ادلػٌد ككاك 
قسػ ا: أ ػ ااتػلات القشػرية: كهػ  الاتحػةق أتلات ادلٌد تنقسػم إلػی  ( ِْ: ُٕٖٗ أريلق) «ادلدٌ 

 كال سرةق كال ٌ ة  ب ػ ااتلات الطلبلة: كه : االفق كاليا ق كاللاك 
كبعد هذا اصستعراض لألتلات رری أٌف آرا  اللساريا كعل ا  الدصلة تساعدرا يف فهم الرملز 

 ختارة اللغلبة يف الشعر ك ليلهاق كاللتلؿ إلی  ليأل كاقعٌ  للقشيدة ادل

 تحليل مواد البحث
إٌف الدراسات الل تدرس الػنع اادّ مػ  اػلؿ إ شػا  رسػ ة تلزبػد ااتػلاتق تعطينػا إ ػارات 
هاٌمػػة لػػدالؿ عػػاا الػػنٌع ا هػػلؿ كالشػػا    نػػدبر بالػػذٌکر أٌف ائ شػػا  صبن غػػ  أف ب ػػلف رلٌػػرد 

 إلی رتا ا قي ة  أرقاـ كبيارات  فعلی ال ا و أف بقٌيم هذع النسل كبياٌسرها تلتلن 

 تواتر األصوات المجهورة والمهموسة في القصيدة
إٌف ااتلات ا هلرة قد طغص علی بنية قشػيدة بلقػيلق كسػيطرت عليػ  ب ثػرة تلاترهػا  فقػد قػدر 

مرةق كيف ادلقابألق قٌدر التلاتر ال ٌل  لألتلات ادله لسة  ِّٕٓالتلاتر ال ٌل  لألتلات ا هلرة بػ 
ّاكنة با ااتلات ا هلرة كادله لسة ساهم يف التش يأل الشل  كا  ػاّ مرٌة   ُّٖٖبػ  هذع ادل

ااتػلات ألػلاف ال اتػل  كصبػٌد لػ  أف ؼلتػار تلػ  »للقشيدة ک ا أضای عليها إبقاعان ملسػيقيان  فػػ
ّة علػػی ااذهػػاف  كتناسػػل م ػػ لف  ااتػػلات الػػل تلاػػص بقٌل ػػا اصرت ػػاعق كتسػػتحلذ  لزلهػػا ادل يٌػػ

 ق كتشح  معاري ق كتش غ  بتآلاها بش غة والية نٌذابة  فتح أل بذل  کلٌػ ق مابربػد ال اتػل رشٌ 
إبشال  علی أمٌت  اؿق فارضةن سياد ا علی ادلتلٌق   كبتٌم ااتيار أتلات النٌعق بااتيار ال ل ات 

الضکي يػػة يف الػػل  تلبهػػاق كااتيػػار العلمػػاتق كا سػػنات ال دبعيػػةق الػػل تػػدٌؿ علػػی الالري ػػات بػػري 
ّار ق ٌػا  لػٌلف قشػيدت  (  ِٓ: َُُِ ق هػاق أمحد عناد)« النعٌ  رل ل م  الؿ ا ػدكؿ التػاّ أٌف رػ

بااتلات ا هلرة الل القص أنلا  ملسيقية تتلازی مد احلاصت الناسية ادلعٌقدةق كهذا ما بل   
 ٌي  يف بدابة القشيدة بالتحدبد:بأٌف الشاعر بربد ا هر  شي ت  ادلالعة  ااتة أرٌ  ذکر اسم مر 
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 النسبة المئوية عدد التواتر األصوات

 ْ٘ٔجٓ ِّٕٓ األصوات المجهورة
 ّ٘ٓجٓ ُّٖٖ األصوات المهموسة
 ِّٓٗ مجموع األصوات

تقرب ػان كإف کارػص  ّٓجٓكلنا أف رقلؿ إٌف تلاتر ااتلات ادله لسة يف هذع القشػيدة بنسػ ة مئلبػة 
أتػػلات الػػٌنٌع أقػػأٌل مػػ    ػػلر ااتػػلات ا هػػلرةق بتلافػػق كط يعػػة  رسػػ ة   ػػلرها علػػی مسػػتلی

 ادللقف الذم قيلص في  القشيدةق أص كهل العتاب كالٌش لی 

 تواتر األصوات الشديدة والرخوة في القصيدة
كهنػػا مل  ػػػة غلػػػدر ائ ػػارة إليهػػػا كهػػػ  أٌف الر ػػا  ملضػػػلع بتطلٌػػػل مػػ  الشػػػاعر أف ؼلتػػػار أتػػػلاتان 

ّارػ  كآهاتػ  كلي هػر مػدی مػا ػلٌسػ  مػ  أا ك معارػاة إ ػر ابتيػاؿ زكنتػ   فا ػدكؿ  دبدة لياػرغ  أ 
  التاّ ب ا لنا مدی تلاتر ااتلات الشدبدة كالرالة يف القشيدة بالتحدبد:

 النسبة المئوية عدد التواتر األصوات
 ٕ٘ٓ ُُُٖ األصوات الشديدة
 ّْ٘ ِٖٖ األصوات الرخوة
 ُْٔٗ مجموع األصوات

 تواتر أصوات اللين في القصيدة
طيد أف رن ػػر إػلػػا  ااتػػلات يف تشػػ يأل الدصلػػة الشػػعربة يف القشػػيدة احلدبثػػة ااتػػة ضلػػ  صرسػػت

ّف كااسػػػی علػػػی قشػػػيدة بلقػػػيل    إف تػػػلاّ ػػػركؼ ادلػػػٌد  فهػػػذع احلػػػركؼ أضػػػاص طابعػػػان ذات احلػػػ
اعر الػػل کػػاف بػػرزح  ػػص  ػػركؼ ادلػػٌد يف قشػػيدة بلقػػيل تػػدٌؿ علػػی  ػػٌدة ادلأسػػاة كکثػػرة معارػػاة الشػػ

لل رراند إلی االااظ ادلسػتخدمة يف القشػيدة ف ثػريان مػا رل ػل فيهػا  ػركؼ ادلػٌد کهػذا ك  كطأ ا 
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ج ًم ى الشُّ يلًع ًم ى ال ي كًسج »ادلقطد:  ج ًم ى القىشيدًة تىطلىعاى ج ًم ى اخلىلامًتى تىطلىعاى ىرابا تىطلىعاى
كىًم ى ادل

 ػاًفج يف کػأٌل رکػ    أرػًص  ا  ػػة  ًمػ ى الٌن يػًذ اارنػلا ج 
ى
ػدي ادل بلقػيل   بػا بىلقػيلج لػل تىػػدرب ى مػا كىنى

نػػًص   ج فىهنػػا  کي نػػًص تيطػػاًلعاى ج فىهنػػا ى کي کىعشػػايلرج كىباًبقػػة کىغابػػة بىيلسػػافج فىهنػػا  کنػػًص تيػػدٌاناى
 ب ػػػدك مػػػ  اػػلؿ تلػػػ  الٌسػػػطلر ادلختػػػارة اسػػتخداـ ق ٌػػػا  لأللاػػػاظ الػػػلإذف «  کىنخلػػةو تػىتى ٌشػػػطا

تطلعػػػػػاق تػػػػػدٌاناق تيطػػػػػالعاق » تػػػػػلم علػػػػػی احلرکػػػػػات الطلبلػػػػػةق ااٌتػػػػػة اليػػػػػا  يف کل ػػػػػات مثػػػػػأل 
ّف كاااق ک ػػا أرٌػػ  بلتػػاع «تت ٌشػػطا   فهػػذا نعػػأل ادللسػػيقی قلبٌػػةق ربػػم أٌف الشػػاعر يف ملقػػف احلػػ

ّكنت  كبذکر أع اذلا اليلمية کالٌتدااق كادلطالعة كمتشيط  عرها ليذکر  ٌ   ذلػا کثػريان   كلعػأٌل كفػرة ب
ّم  يف هػػػذع القشػػػيدة تعػػػلد إلػػػی عػػػدة أسػػػ اب منهػػػا  اخلشػػػا ع الط يعيػػػة الػػػل متتػػػاز باللضػػػلح »الػػػ

ف عػػػد  ( ّٔ ت:د)السػػػعد ق « السػػػ ع  كتشػػػٌد اصرت ػػػاع إلػػػی مػػػا يف الػػػنٌع مػػػ  معػػػاف تلنػػػل الن ػػػر
  إ شا  أتلات اللا  شأل ا دكؿ التاّ:

 النسبة المئوية عدد التواتر أصوات اللين
 ْٖ٘ ْٖٔ الياء
 َّ٘جٓ ِٕٗ األلف
 ُِ٘جٓ َُِ الواو

 ٕٓٗ مجموع األصوات

 تکرار األصوات ودالالتها
عنی الشػعرا  »كلللقلؼ علی دصلة ااتلات ؽل   الرنلع إلی الشعر ااتة ادلعاتر من    يو 

 ا ػػػد لف ب ػػػاهرة ت ػػػرار ااتػػػلات  ػػػا أبقنػػػلا أٌف هػػػذا الت ػػػرار بشػػػح  رشلتػػػهم بطاقػػػات الػػػنغم
ّكنػة  ( ِٖـ: َُٗٗ)عياشق «الشل  بشلرة يعأل  رکتها تنسلم ك رکة ادلعنی كإذا کارػص ر ػا  ال

قػػد اٌي ػػص ب لذلػػا علػػی قشػػيدة بلقػػيل فػػل بػػرك أف تلعػػل الشػػلا ص دكران بػػارزان يف إضػػاا  دصلػػة 
ّف كااسی عليها    احل
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 حرف األلف تکرار 
 ػػػػعررا ادلعاتػػػػر  افػػػػأل بتلظيػػػػف احلرکػػػػات الطٌػػػػلاؿ يف محػػػػأل ادلشػػػػاعر ادل تػػػػدة »بػػػػری ال ػػػػا ثلف أٌف 

 الػػػػػص قشػػػػػيدة بلقػػػػػيل بػػػػػدصصت الشػػػػػ لی كااسػػػػػیق  ( ّٕ)السػػػػػعد ق « كاا اسػػػػػيل الع يقػػػػػة
ّف اللتػا قشػد ق ٌػا  أف  ّؼ سػي الرية ااا كاحلػ كتشض  أتلات ادلٌد )اللاكق كاليا ق كاالػف( لتعػ

م  الؿ قشيدت ق إذ تشار  تل  ااتلات يف تش يأل ادللسيقی الداالية للقشيدة كت ٌا ب ٌثها 
هػل الشػلت ااکثػر قػدرةن علػی « االػف»م اهر ااا كالٌش لی الل أتابص الشػاعر  إٌف تػلت 

ّف كال آبػة كتشػػلبرها مػ  اػػلؿ ملسػيقاها ادل تػدة الػػل تعطػ  ا ػػاؿ  التع ػري عػ  مشػػاعر ااا كاحلػ
الناس  أف بتسٌرب م  الؿ امتدادا ا الع يقة  ص ػٌ  أٌف تػرٌدد االػف بنسػ ة عاليػة يف لل غط 

مقػػػاطد القشػػػيدة لعػػػل دكربػػػ  ا نػػػا: ااٌكؿ أرٌػػػ  مػػػد دكرع ائبقػػػاع  يف  قيػػػق التنػػػابم ادللسػػػيق ق 
ّبنة علی القشيدة الل عربٌ  ّمّن الطلبألق فرضص ملسيقاع احل ت ع  كبارطلق  إلی العلٌل كامتدادع ال

ّارػػ  ادلن ثقػػة مػػ  اػػلؿ مٌداتػػ  ادلتلاليػػة  كالثػػا  أٌف الشػػاعر اسػػتطاع مػػ  اػػلؿ  آهػػات الشػػاعر كأ 
تل  ادلٌدات ادلتلالية كادلنسابة ختايف آصم  ادل نية  طلتار بع  أسطر م  القشيدة استشػهادان دلػا 

ج بأکيليهػػا العىػػربج  تٌػػی الٌ ػػاا ري   كىا»ذکررػػاع:  رابػػا  ج  تٌػػی العييػػلفي اخلي ػػري
ى
خلىػػلامًتيج كىااسػػاًكري   كادل

ىراکًػػػلي   كىالٌسػػػحلج  تٌػػػی الػػػٌدفاتًًر  
بت ػػػٌرر « االػػػف»  فػػػنل ل تػػػلت « تٌػػػی ال ىلاکًػػػلي   كادل

كذلػػا « الٌ ػػاا رق اخلػػلامتق ااسػػاكرق ادلرابػػاق ال لاکػػلق ادلراکػػلق الػػدفاتر»بشػػ أل صفػػص يف کل ػػات 
القشػػيدة إذ ب ػػدك أرٌػػ  الشػػلت ااقػػدر علػػی التع ػػري عػػ   النشػػيل ااکػػرب كااکثػػر ت ػػراران كدكرارػػان يف

ّفق كااسػػػیق كالشػػػلؽق كالللعػػػةق كاص ػػػتياؽق كالٌتحٌسػػػر الػػػل هػػػ  أهػػػٌم الػػػدصصت الػػػل  مشػػػاعر احلػػػ
   لها الشلا ص يف امتدادها 

 او والياءتکرار الو 
ّف الػل ق« الػلاك كاليػا »بشض  يف قشيدة بلقيل تلتا  ّفػا أحلػاف ااا كاحلػ شػد ق ٌػا  أف ب ٌثهػا ليع

مػػ  اػػلؿ قشػػيدت   فنػػری تػػلت الػػلاك بت ػػرر بشػػ أل صفػػص للن ػػرق كکػػذل  تػػلت اليػػا  الٌػػذم 
ّالل ماتػػػص ًبسػػػيًف أّ ذلػػػلج کػػػأٌل »بػػػضدد بشػػػ أل ملحػػػلظ أب ػػػان:  سػػػأقلؿي يف التحقيػػػًقج کيػػػفى بػػػ

رًقيلفىج كىبنهى يػلفى   كىبر  تىشيػلفىج كىبعتىػدكفى علػی الٌنسػا ج  اللشلًص ًم ى اخلليًا إلی ا يًطج بيدٌمركفى   كىػلى
ػػػػلج کػػػػأٌل الً ػػػػلًب ميلظٌاػػػػلفىج كىبػػػػأکيللفى  ج كىبسػػػػ يركفى  فػػػػنلحل ت ػػػػراران كاضػػػػحان «  ک ػػػػا بيربػػػػد أبلذلى
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ّاللق اخللػيًاق »كمل لسان للحرفا يف ادلقطلعة ادلذکلرة إذ ب ٌررعلا الشػاعر يف کل ػات  التحقيػًقق بػ
رًقيػػػلفىق بنهى يػػػ كإذا أمعنػػػا « لفىق برتىشيػػػلفىق بعتىػػػدكفىق ميلظٌاػػػلفىق بػػػأکيللفىق بسػػػ يركفى ا ػػػيًطق بيػػػدٌمركفىق ػلى

التأمػػػأل يف هػػػذع ال ل ػػػات فسػػػنلدها  تػػػلم علػػػی  ػػػركؼ ادلػػػٌد دلػػػا فيهػػػا مػػػ  كضػػػلح وعػػػ ق فلػػػم 
بستخدـ تا تان ضعياان ارٌ  يف مقاـ ػلتم علي  ادل ا رة كادلشار ةق ف يف ص كامرأت  قتلص كا ب ق 

  إرٌ  يف ملقف ػلتم علي  إواع تلت  إلی أکرب قدر شل   م  ادلتلٌقا بستنه  ل  إص رند اارا
 علٌتهم كػلٌثهم علی الٌنهلض م  بياهل الش ص  

 تکرار النون والالم والراء
ويػػػص »ق كذلػػػذا الػػػرٌا  أکثػػػر كضػػػل ان مػػػ  بريهػػػا يف الٌنطػػػقالػػػلـ ك تعتػػػرب أتػػػلات الثل ػػػة أی النٌػػػلف ك 

مػػػيلن  مػػػاؿ ق ٌػػا ال ػػاهرة اللفتػػػة للن ػػر هػػػ  أف  فٌ إ  (ُْٕ :ت د ذكػػػ ق كػػرم)« بأ ػػ اع الشػػػلا ص
فهػػػل مػػػ  الشػػػلامص الػػػل متتػػػاز بقػػػٌلة اللضػػػلح إىل تكػػػرار تػػػلت النػػػلفق يف قشػػػيدة بلقػػػيل  ػػػدبدان 

السػػ ع  كسػػهللة اصرتشػػارق لػػذل   ٌقػػق مػػ  الذلػػا الغابػػة التع ريبػػةق فسػػهأل ارتقػػاؿ الرسػػالة مػػ  
دة مػثلن يف )مشػتاقلفق مػذبل لفق مابػدركفق تقػرعاق ختلعػاق كتػأتا(: الشاعر إلی ادلتلٌقػ ق رلسػ

بلقيلج ميشتاقيلفى   مشتاقيلفى   ميشتاقلفىج بلقيلج مىذبيل لفى  ٌتی العى مج كااكصد مابػدركفى مػا »
لىعا ادلًعطفى الٌشتلٌم؟ج هأل تأتاى باًوىةن    « غلرمج هأل تىقرعا ال ابى بىعد دقا ق؟ج هىأل ختى

  ػرؼ مرٌات  عشر النلف  رؼ تلاتر القشيدة مقاطد إ دی م  ااضراها الل السطلر يف رل ل
ّبنػػةق الغنا يػػة ادللسػػيقی مػػ  رلعػػان  ادلقطػػد علػػی أضػػای ادلػػدٌ   ػػركؼ بعػػد ههنػػا كت ػػرارع النٌػػلف  كالشػػاعر احل
ّف بال آبة بشعركف اليـل هم كها جبن هاق سارٌة كلياؿ شلتعة أبٌاـ ق لا كأكصدع أرٌ  عاؿو  بشلت بشرخ  كاحلػ
  ػػاذا الٌسػػ اؿ هػػذا ؟«راضػػرة باوػػة تػػأتا هػػأل» منهػػا: بسػػأؿ كرػػراع كالتشػػاـؤ  باليػػأس كائ سػػاس الع يػػق
ّكنت  الشعر كللعة ا تياؽ بري  ی  علی بدؿٌ  هأل بدٌؿ؟  معان؟ کنا الل اابٌاـ علی ك ٌسرع ب

بل    فاللـ کذل   رؼ نا هبسضع  ارت اتلاتير  رؼ اللـ يف قشيدة بلقيل ظاهرة أاری 
  كهػػل تػػلت رلهػػلر نػػا   ػػا فيػػ  مػػ  قػػٌلة كتػػردد القشػػيدة لٌ  ػػمػػ  الشػػل  كاذلػػدك  ادلناسػػ ا  جبػػلٌ 

ج اارامػألكىند القشػيدًة  ػا بل سػها  باج بلقيل»تل  مرت طان  اصت الغ ل كالثلرة كالرف : 
ػػػػعر ى  بىعػػػػد ًمػػػػ  ػػػػنابأل ترتاػػػػد سػػػػلؼى   ى  علػػػػی صتي ػػػػ   الٌشػػػػ ل إفٌ ج ال لبػػػػأل أتػػػػلاتى  تىغتػػػػاؿج السى

قاًتأل  ىلبى  برتدم أت ىح اللعٌ  إفٌ ج الٌسلا أل
ي
لهػلب القا ػد إفٌ ج ادل

ى
قػاًكؿ أتػ ىحى  ادل

ي
 ق يلػة فػنىح ج کىادل
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ج  اللؿ تارؼل  کألٌ  ًم   إٌرّنج ا ى يلةي  فرس  با  ج بلقيل»: آار مقطد يف كبقلؿ  «الق ا أل با
  «اخليييلؿ هًبا بقتيللف ًبلدم هذمج اخلييلؿ هًبا بىقتيللفى  ًبلدم هذم

ب دك يف ادلقطلعتا السابقتا أٌف عدـ كنلد احلرکة علی اللـ كهل مػا بسػٌ ي  عل ػا  العػركض 
ّان علی ادلاارقة   (ُّـ:ُٕٗٗ ب ارق) قافية مقٌيدة قٌيدق كذل  ترکي

ي
حاط ب  كادل

ي
غلٌسد  الة الشاعر ادل

ّبد  ٌ    بقتلة زكنت   كادلل   ة اذلاٌمة ه  أٌف هذا احلرؼ قد اسػتأ ر بالقافيػة ک ػا ت ػٌرر يف إذ ب
ّف كال آبػػػة  فالشػػػاعرق اػػػلؿ هػػػذع  احلشػػػل عشػػػر مػػػرٌاتق اامػػػر الػػػذم تػػػ ز ادلقطلعػػػة بطػػػابد احلػػػ

 اابياتق بشف  الت  الناسية ادلاع ة بالتحٌسر كالتهٌ م  
لؿ ال ل ػػػات كلقػػػد أسػػػهم  ػػػرؼ الػػػرٌا  يف إعطػػػا  القشػػػيدة أنػػػلا  ملسػػػيقية ااٌتػػػة مػػػ  اػػػ

 الػة احللػم الػل کػاف الشػاعر بعتقػد أرٌػ  »ادلتعددة دااأل السطلر الشعربة  فالرا   ػرؼ بػدٌؿ علػی 
رن ػر إلػی هػذع السػػطلر  ( َٔ)بدبػدةق « بعيشػها فهػل صبشػدؽ أٌف امرأتػ  ر لػص كأٌعػا ماتػػص كترکػ 

 :الل ت ررت الرا  إ دی عشرة مرٌة كأاذت تلاص أر اررا ک اهرة تلتية را عة
نػا عىػرىبج كىب قيػرى بىطننػا عىػرىبج كىباػتىحى » ٌّ أف بىغتالىنػا عىػرىبج كىبأکيػألى حلى ى ج إٌف قى ا ىرا العىػر بىلقيلي

ٌّ ليلى بيقيم فرقػانج بػاى أعنػاًؽ الٌرنػاؿج بػاى  قىربىرا عىرىبج فى يفى رػىايرُّ ًم  هذا القى ا ج فاخلىنلىري العىر
اة أاری ص بشػارک  فيػ  تػلت آاػرق كهػل الت ربػر الشػل ق ؽلتاز تلت الرا  بش«  أعناًؽ الٌنسا 

الػرا  إذا ت ٌل ػص هبػا أارنػص کأٌعػا م ػاعاة كاللقػف »كقد ص ل سي لب  هذع الٌشاة  ا قاؿ: 
ّبدها إب ا ان   ( ْ:ّْٓ ق)سي لب « ب

 تکرار حرف الکاف والقاف
كالقاؼ م  احلركؼ ا هلرة الل  دث اضل اسػان للشػلت يف احلنلػرة  هػذا احلػرؼ ذات تػرٌدد عػاؿ 

مػػرٌة ؼلػػتٌع أکثػػر مػػ   سػػا مػػرٌة منهػػا بػػذکر کل ػػة بلقػػيل زكنػػة  ُِٓيف القشػػيدة  يػػو ذکػػر 
 ىلبى سأقلؿي يف الت حقيًقج إٌف الٌلٌع أت ىحى برتىدم »الشاعر الل نا  اوها يف مطلد کأٌل مقطلعة: 

ج إٌف ً  ابىػػػػةى ائ ػػػػعاًع  يقػػػػاًكؿج كىأقيػػػػلؿي
ػػػػلًب أتػػػػ ىحى کىادل ىلهي

يقاتًػػػػألج كىأقيػػػػلؿي يف التىحقيػػػػًقج إٌف القا ػػػػد ادل
ادل

ج کىيفى بػياىٌرؽي ائرسػافيج  أسخىفي ري تةو قيلىصج فػىنىح ي ق يلةه باى القى ا ألج هذا هىلى الٌتاربخي   با بىلقيلي
ّابػػأل  

ى
شػػاعر هنػػا بت ػػ   علػػی  ػػرؼ القػػاؼ ادله ػػلس ادلت ػػرر يف عػػدد مػػ   ال« مػػاباى احلىػػدا ًق كىادل

يقػاكؿق الق ا ػألق احلىػدا ق»کل ات هذع ادلقطلعة الشعربة مثأل: 
قاتػألق ادل

ي
فهػذا الضدبػد «  بلقيلق ادل
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الل ػػعلرم ذلػػذا احلػػرؼ الػػذم بػػ دم كظياػػة تػػلتية إضػػافة إلػػی ادلعنػػیق إظٌلػػا بػػنٌم عػػ  قػػدرة الشػػاعر 
يخػػدـ بشػػات  ادله لسػػة  التػػ  الناسػػية  فالشػػاعر ب تػػل عػػ  ابتيػػاؿ علػػی تلظيػػف هػػذا احلػػرؼ ل

 زكنتػػ  كػلتػػاج إلػػی احلربػػة ليشػػرخ يف كنػػ  قتلتهػػاق لػػذل  ؼلػػدـ ت ػػرار  ػػرؼ القػػاؼ  ثابػػة الدصلػػة
 لناس   كالا رة الر يسية 

أما تلت ال اؼق ذل  الشلت اصرالارم الشدبدق كالػذم بنػتا عػ  اضل ػاس الػنال حل ػة 
اردفاع  دفعة كا دةق فيل م  الة ادل  لت ادلقهلر الذم بنالر فلأة کالربکاف  تلاتر  النطق ب  ثٌ 

مػرة لػيل م مػد  الػة الشػاعر الػذم بعػي  م  لتػان مقهػلران فتتالػر أ اسيسػ   ُِٓتلت ال ػاؼ 
ج فهنػػا     کنػػًص تيطػػالعاج »مػػرة كا ػػدة ليعػػرٌب بػػذل  عػػ  أبراضػػ :  فهنػػا      کنػػًص تػػداناى

كاللاقد أٌف الضکيّ علی م اف نللس «  کنخلة تت ٌشطاج کأٌر  الٌسيف الي ا ٌ   فهنا     کنص
ّكنػػػة يف السػػػطلر السػػػابقة ب شػػػف لنػػػا هػػػذع احلقيقػػػة بػػػأٌف ق ٌػػػا  ميسػػػتحيأل أف بنسػػػاهاق كالغػػػراـ  ال

ّكنة دفعت  أف بسرد بلمٌيا اق كکأرٌ  كاقف بشاهد فيل ان ب لف بلقيل بطللتها   الشدبد لل

 همزة والباء والهاءتکرار حرف ال
ّة ادلت رر کثريان فيها   يو صؼللل سػطر مػ   أما الشلت ادل ٌيّ ااار يف القشيدة فهل تلت اذل 

ًِ أبٌتهػا ا ى يلػةج فالٌشػعر بىعػدىً  ميسػتىحيألج »سطلر القشيدة من ق ضلل هذع اللقطة:  راًم  ً اػًل ا
ػػت ألُّ أنيػػاؿه ًمػػ ى ااطاػػاؿج تى  سػػأؿي عىػػ  ضىػػاا ًرً  الٌطلبلػػةج كىتى ػػألُّ أنيػػاؿه ًمػػ ى كاارل ػػةي ميسػػتىحيلةج سى

يعٌل ةي ااتيلةج كىسىيعرؼي ااعرابي بلمانج أٌعم قػىتىللا الٌرسللة
  «العيٌشاؽج تىقرىأ عىنً  أبٌتها ادل

ّة م  ااتلات ا هلرة الل تتشف بالشدةق كه  أتعل ااتلات رطقان بس ل اقضاب  كاذل 
رطقها مشقة ت شف ع  اراعاؿ الشاعر كت ا مدی  ػعلرع باحلرمػاف  اللترب  الشلتيا فيشا ل

ت شػف « ا  يلػةق ادلعٌل ػة ااتػيلةق كالرسػللة»كالغيل الناوا ع  قتػأل زكنتػ ق ک ػا أٌف ماػردات 
 ع  مدی  ٌل الشاعر ذلا  

كهػػػل تػػػلت رلهػػػلر ارالػػػارم فقػػػد نػػػا  م ٌکػػػدان حلػػػاصت الغ ػػػل الشػػػدبد »أٌمػػػا  ػػػرؼ ال ػػػا  
الرف  لللاقد الذم عػرٌب عنػ  تػلت الػلـ كکثػريان مػا ارتػ ط ظهػلرع بنػلع ا ػنل الػذم كاصضطراب ك 

بنت   إلي  القتلة ادلغتشنب كهل ننل العرب الذم ب ػ  لػ  الشػاعر کػأٌل معػا  الغ ػل كالسػخربة 
« كالػػػرف  ک ػػػا ارتػػػ ط برمػػػّ مػػػ  رمػػػلز العػػػرب ال اػػػرة الطغػػػاة كهػػػل أبلذلػػػل سػػػيد ال اػػػار كادلشػػػرکا
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لىػػػص قى ا ػػػأل»بقػػػلؿ:  ( َٔ)بدبػػػدةق  كى عالػػػله قىتلػػػص  عالًػػػلج كىعناکػػػله قػىتىلػػػص عىناکػػػلج ج فق ا ػػػأله أکى
قسػػ ان ًبعينيػػ ى اللتػػًا إليه ػػاج تػػأكم مىلبػػا ال ىلاکًػػلج سػػأقيلؿي بػػا قى ػػرم عىػػ  العىػػرىًب العىلا ػػلج 

نػػا عىػرىبج كىب قػػرى بىطننػا ٌّ أف بىغتالىنػا عػػرىبج كبأکػألى حلى ى ج إٌف قى ػا را العػػر عىػػرىبج كىباػتىحى قىربرػػا  بلقػيلي
 ال نية ادللسيقا يةيف ادمة  منساقان « عرب»يف هذع السطلر اخلاتة يف کل ة « ال ا »كرد «  عىرب

أ يارػػان  د كبتلعػػدكػلػػذر كبهػػدٌ أ يارػػان ق كهػػل ب ل ػػز مػػ  ق ػػأل الشػػاعر ادلتلػػلف اصراعػػاؿللقشػػيدة بطػػابد 
ة كاضػحة عػ  تػدٌفق يػتػلرة نل «ب قػرق قربرػا»بعػ  ادلاػردات مثػأل  طیبع م  نارل آار أاری 

ّف كع ق الش لیق بغ  الن ر ع  س    اقها فی ال لـيااا كاحل
أمػا  ػرؼ اذلػػا  مػ  احلػػركؼ احللقيػة الػػل صػلتػاج إلػی نهػػد ع ػل   كالشػػاعر باسػتخداـ هػػذا 

ج أبٌػتيهػا الشػهيدةي »ليػا  کػػ: احلرؼ استطاع أف باػرغ آها ػا ادلتتاليػة ااتػة إذا کػاف مردكفػان با بىلقػيلي
ًل ػاًتج 

ى
تهػاج فػىػريٌدم لللى ػاهرًي الٌتحيٌػٍ ج بػا أع ىػمى ادل يطٌهرةي الٌنقٌيٍ ج س أ تياٌت ي عىػ  مىلي ى

كىالقىشيدٍعج كىادل
لدلٌيٍ ج

ى
ج با دىمعان تىنا ػىرى فىلؽى اىد  ادل ذاتى بلـو ًم   با امرأةى ييىٌسدي کأل  أرلاًد العيشيلًر السلمربٌٍ   بلقيلي

ج رىداألي مىرٌة أاری ًلعشر ا اًهلٌيٍ ج رىدايألي مرٌة أاػری عيشيػلرى  ًضااًؼ ااع ى ٌيٍ ج ها ضلى ي با بىلقيلي
بربٌػٍ ج  يػًو الً تابىػةي رً لػةهج بػاى الٌشػ ٌيًة كالٌشػ ٌي ٍ  ّاج تػػلت «  الربى كهنػا رػری اراعػاؿ الشػاعر يف امتػ

ّف كال آبةق فه  تع ري تل  صر عاث آهػات اذلا  بلتا  تلتان مه لسان بنٌيان   ختلف مشاعر احل
 الشاعر كتشلبرع لآلصـ الناسية الل تن عو م  الؿ تلاترها  

رستنتا شلٌا س قق أٌف الشاعر صبقشد كاعيان إلی ت ثيف استع اؿ أتلات معٌينة يف  عرع لت ّن 
سػػابقة علػػی التشػػ يأل بػػأل هػػ  ليسػػص »علقػػة نليٌػػة مػػد الػػدصصتق فالعلقػػة الػػل رتحػػدث عنهػػا 

 اد ة  دك ػ ق كرايػة عػ  تااعػأل ااتػلات كياكرهػا كتنسػيقها بشػلرة ااٌتػة متيٌػّ ا تػلی كتت يٌػّ 
 ااتػػلات تلػػ  تػػلاتر رػػری التػػاّ ا ػػدكؿ فاػػ  ( ٓ :ـُٖٗٗ بلسػػفق ا ليػػأل )ع ػػد« بػػ  يف آف كا ػػد

 :دراستها مٌرت الل
 األصوات المجهورة وتواترىا

 الياء الواو األلف النون الميم الالم الباء
ُٖٕ ِٔٓ َُٖ ُِٕ ِٕٗ َُِ ْٖٔ 
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 األصوات المهموسة وتواترىا
 الکاف الهاء القاف التاء
ُّْ ُِٓ ُِٗ ُِٓ 

 1المقاطع الصوتية
لقد أٌکد اللغلبلف علی أعلٌية ادلقاطدق كأدكارها اخلطرية الااعلة يف بنػا  الع ػأل الشػعرم كائفشػاح عػ   

ّبا مػػػ  تػػػامص ك رکػػػةق كهػػػل  ع ػػػارة عػػػ  ک يٌػػػة مػػػ  ااتػػػلات »کنػػػلزع الدصليػػػة الع يقػػػة  كادلقطػػػد مػػػ
كلل قطػد  ( ُْٗـ: ُٗٗٗ)ع ػدالتلابق «  تلم علی  رکة كا دةق كؽل   اصبتدا  هبا كاللقلؼ عليها

ػ ادلقطػػد القشػري ادلاتػػلح: بتػػأٌلف مػ  تػػامص    رکػػة  ُعنػد العل ػػا  ا ػد ا  ل ػػة أ ػػ اؿ ر يسػة:
ػ ادلقطػد الطلبػأل ادلقاػأل: بت ػٌلف مػ  تػامص    رکػة    ِقشػريةق فريمػّ إليػ  بػػ ص   ح  مثػأل: بىػػ  

بت ػٌلف مػ  تػامص   ػ ادلقطػد الطلبػأل ادلاتػلح:  ّتامصق فريمّ إلي  بػػ ص   ح   ص  مثػأل: بىػأٍل 
  رکة قشرية    رکة قشريةق فريمّ إلي  بػ ص   ح   ح  مثأل: مىا  كل    لف فرعياف:

 ػ ادلقطد ادلدبد ادلقاأل بشامصق كبرمّ إلي  بػ ص   ح   ح   ص  مثأل: کاٍف ُ
ادلقطػػػػػد ادلدبػػػػػد ادلقاػػػػػأل بشػػػػػامتاق كبرمػػػػػّ إليهػػػػػا بػػػػػػ ص   ح   ص   ص  مثػػػػػأل: فىٍ ػػػػػأل   ِ

 ( ُْ-َْـ: َُٖٗ اهاق)
قػد متثٌػػأل الشػػيابة الشػلتية يف القشػػيدة ارع اسػػان دااليٌػان بػػري كاعو للشػػلتق بعػّن أٌعػػا قػػد تػػدٌؿ  

علی رؤبة الشاعر  كلل شف ع  هذا اصرسلاـ با الشيابة الشلتية كبنية النٌع كرؤبت  سنحاكؿ 
طعػ  يف بعػ  اللقلؼ علی ملمح ال نا  ادلقطع  يف القشيدةق كذل  برتػد ظلػاذج مػ  ال نػا  ادلق

مشػاهد القشػيدة  تىنػػلٌعى التشػ يأل الشػػل  يف القشػيدة مػد تلظيػػف تلػ  اا ػػ اؿ بطربقػة مل يػػة 
  ارکص يف الق الدصلة كإغلاد التش يأل ا  اّ الشل : 

با زىكنىلج كى  ي ىل   كقىشيدى    كىضيا  عىيّنج قىد کينًص عيشايلرم ا ى يألىج فى يفى هىرىبًص با »
ّرافج ًمػ  أبػ ى ًنئػًص ب ػأٌل هػذا بىلقيلي ًمٌّن  يػ ّان ارافٌيانج كبا ريزلان ًعراقٌيانج كىبابىػةى اى   ججج بلقيلج با کن

                                                                                                                                                       

1. Syllabes 
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العينايلافج بىلقيلج أبٌتها الشدبقة   كالرٌفيقةج كىالرٌفيقة مثأل زىهرة أيقحيلافج ضىاقىص بًنػا بىػريكتج ضىػاؽى 
ى افج بىلقيل ما أرًص الل 

 « تىت ىٌررب ج فى ا لً ىلقيل ا نتافبًنا ال ىحرج ضىاؽى بًنا ادل
رل ل يف ادلقطلعتا السابقتا أٌف قٌ ا  اسػتخدـ کػٌلن مػ  اا ػ اؿ اخل سػةق إٌص أٌف ادلقطػد 
ادلاتػػلح القشػػري بسػػيطر علػػی القشػػيدة کأبلػػل النشػػلص الشػػعربةق كبعػػدها تقػػد ادلقػػاطد ادلاتل ػػة 

 ق  ق رمق مػػ ق »ة ت ثػػر علػػی سػػا ر ادلقػػاطد کػػػ ادلقالػػة  بيػػد أرٌنػػا رػػری أٌف ادلقػػاطد الطلبلػػة ادلقالػػ
زكنػلق   ي ػلق قشػيد ق عيػّنق عشػالرمق ويػألق تػدبقةق رفيقػةق »يف کل ػات « دمق يفق ضا

كادلل ل أٌف هذا النلع مػ  ادلقػاطد ) سػل ا ػدكؿ التػاّ( بتناسػل مػد «  ضاقىصق ضاؽى ا نتاف
 علربة تلتية تتلٌسد يف الشيغة اللغلبػة ااهات احل يسة الل ؼلرنها اادبل يف   أل دفقات »

  ( ْٓـ: ََِِ مربك ق)« لل قاطد كتضاص مد ادلقاطد الشلتية اااری

 النسبة المئوية عدد التواتر المقاطع
 44٘ ُُّٕ المقطع القصير المفتوح
 ِّ٘ ُِّْ المقطع الطويل المقفل
 ِْ٘ ِِٗ المقطع الطويل المفتوح

 ّٖٕٖ مجموع المقاطع
برت ط عدد ادلقاطد الشلتية الل بستخدمها الشاعر باحلالة الشػعلربة الػل تسػيطر عليػ  ارت اطػان 
ك يقانق فإذا کاف الشاعر هاد ان نا ت قشػيدت  ذات مقػاطد کثػرية  كإذا سػيطرت عليػ  اصراعػاصت 

ّدا ّف الشدبد أك الارح الع يق  فإٌف عدد ادلقاطد عند الشػاعر بقػأٌل كبػ د طػلصنق اٌف الناسية ضلل احل
ّعػػ  بتخػػرٌي كزرػان طػػلبلن کثػػري ادلقػػاطد ليعػػرٌب بػ  عٌ ػػا غلػػي  يف راسػػ  مػػ  » الشػاعر يف  الػػة بأسػػ  كن

  ( ُٕٕـ: ُِٓٗ ق)أريل« نّع كنّع

 الّنبر وداللتو في القصيدة 
ّبة مشطلح ) ا برد يف کتل العرب القدامیق إٌص  (Stressإٌف مشطلح الٌنرب الذم بعادل  يف ائصللي

ال غط علی مقطد »أٌف ذل  صبعّن أرٌ  صبلند يف اللغة العربية  فقد عرٌف  ال ا ثلف ا د لف بأرٌ  
(  ُِٔـ: ُْٖٗ ادلطلػ،ق فاضػأل)« معا م  ال ل ة  ليش ح أكضح يف النطق م  بريع لدی الٌسامد
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 الية:بقد النرب علی ادلقطد ااكؿ يف احلاصت الت
أ ػ إذا تلالص يف ال ل ة اللا دة  ل ة مقاطد م  النلع ااكؿ )القشري ادلاتلح( مثأل کىتىلى  ب 
ػ إذا ا ت لص ال ل ة علی أکثر م   ل ػة مقػاطد  ػربطة أف ت ػلف الثل ػة ااكلػی منهػا مػ  النٌػلع 

ػػةه  ج ػ إذا کارػػص ال ل ػػة تت ػػلف مػػ  م قطػػد كا ػػدق أم ااكؿ )القشػػري ادلاتػػلح( كذلػػ  ضلػػل مىلى ى
 كػلدث ذل  يف  الة اللقف مد کل ات مثأل: باٍسق راٍب  (َِِـ:ُٕٖٗ أريلق)أ ادبة ادلقطد 

بقػػػد النػػػرب علػػػی ادلقطػػػد اااػػػري إذا کػػػاف ادلقطػػػد اااػػػري مػػػ  )الطلبػػػأل ادلغلػػػق كالقشػػػري ادلغلػػػػق 
ذم بت ثٌػأل يف بشامتا( يف  الة اللقف ضلل کل ل رستعٍا  فادلقطد ادلن ػلر هػل ادلقطػد اااػري كالػ

ّار يف ر ا يػػػة بلقػػػيل علػػػی النٌػػػرب ادلرافػػػق لل ػػػٌدق كهػػػذا  ادلقطػػػد )عػػػا( مػػػ  کل ػػػة رسػػػتعا  اعت ػػػد رػػػ
 اصنت اع ل  ما بربٌرع والٌيان كراسٌيان  كللتدليأل علی ما ذکررا رستشهد بادلقطلعة التالية:

يطٌهػػػػرة الٌنقيٌػػػػةج سػػػػ أ تياػػػػٌت  »
عىػػػػ  مىل تهػػػػاج فػىػػػػػريٌدم بلقػػػػيلج أبٌتهػػػػا الشػػػػهيدة   كالقشػػػػيدةج كادل

ٌسػػػد کػػػأٌل أرلػػػاد العيشيػػػلر الٌسػػػلمربةج بلقػػػيلج بػػػا  ىل ػػػاتج بػػػا امػػػرأةن يي
للل ػػػاهري الٌتحيٌػػػةج بػػػا أع ػػػمى ادل

ىلدليٌػػػةج أتيػػػری ظىلى تيػػػً  إذ 
ػػػد  ادل عشػػػايلر  اا لىػػػیج كبػػػا أبقيػػػلرىل ااعلػػػیج كىبػػػا دىمعػػػان تىنػػػا ػىرى فىػػػلؽى اى

ىلدلٌيةج بريكت تقتيألي کأٌل بـل كا ػدان منٌػاج كىت حىػوي کػأٌل بػلـو عىػ  رػىقىلتيً ج ذاتى بىلـو   ًم  ًضااًؼ ا
دل

ػ ي  ىلت يف فنلاف قىهلتًناج ها ضلى ي   با بلقيلج رىدايألي مىرٌة أاری ًلعىشر ا اهليةج هػا ضلى
ضىحٌيةج كىادل

بربػػػػةج  يػػػػوي   رػػػػدايأل يف التٌػػػػل  ج كىالٌتخلػػػػف كال ىشػػػػاعىة كاللىضػػػػاعىةج رىػػػػداأل مػػػػرٌة أاػػػػری عيشػػػػلر الربى
 « الً تابىةي رى لةج با الٌش ٌية كالٌش يةج  يوي ابتياؿ فىرا ىةو يف  قلهاج تارى الق ٌية

كمػػ  اػػلؿ الضکيػػّ علػػی ماػػردات ادلقطلعػػة ادلختػػارة رل ػػل أٌف مقاطعهػػا الشػػلتية تتػػأٌلف مػػ  
م  ل ة مقاطد  كالذم بلاص الن ر يف هذع ادلقطلعة هػل النٌػرب الػذم نػا  عشػر مػرٌاتق كهػذا بل ػ

مػػد احلالػػة الناسػػية الػػل بعيشػػها الشػػاعر كبعػػا  منهػػاق كمػػ  ثٌ تػػر  أ ػػران ک ػػريان يف إذف السػػامد كيف 
ّف كالللعػػة  راسػػ ق كبػػالن ر إلػػی تلػػ  ال ل ػػات بسػػتطيد القػػارم  بسػػهللة أف ؽليٌػػّ فيهػػا طعػػم احلػػ

ىلدليػػةق ااع  يٌػػةق ضىػػحيٌ 
ةق ا اهليٌػػةق اللػػذب  يٌرعه ػػا الشػػاعر  فهػػذع ال ل ػػات هػػ : الٌتحيػػةق ادل

 اللضاعىةق الرببربٌةق الش ٌيةق الق ٌية  

 الروّي وداللتو في القصيدة 
 :كفق ا دكؿ اا يف قشيدة بلقيل  يف بنية إبقاع القلايف الركمٌ هنا بنته  بنا ادلطاؼ إىل 
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 تواتره حرف الرويّ  تواتره حرف الرويّ 
 ّْ حرف الالم ّْ حرف النون
 ُٖ حرف الراء ِٕ حرف الباء

 ُُ حرف الياء ُٓ حرف الهمزة
 ُٓ حرف الهمزة ُٖ حرف الراء
 ٖ حرف الميم ُُ حرف الياء

للركٌم أعلٌية ک رية منذ القدم إذ تنسل القشا د إلی الركٌم الذم ت نی علي  القشيدةق إٌص أرٌ   هد 
أف ب لف »تغرٌيان ؼل د للراعاصت الشعلربة الل ػلاكؿ الشاعر إلی إظهارها  لقد  ٌلؿ الركٌم إلی 

 ( َُِـ: ََِِ الػػػلرق ق)« تػػػلتان منػػػتقلن متغػػػرٌيان أك متاقػػػان ل نٌػػػ  صؼل ػػػد لتن ػػػيم اػػػارن  ماػػػركض
كالنػػاظر يف هػػذا ا ػػدكؿ ائ شػػا   حلػػركؼ الػػركٌم للقشػػيدة بػػری سػػيطرة ااتػػلات ا هػػلرة علػػی 

 ّْ ػػرؼ الػػركٌم منهػػا: سػػيطرة تاٌمػػة حلػػركؼ النػػلفق كالػػلـق كال ػػا ق كالػػرا   إذ ت ػػرٌر  ػػرؼ النػػلف 
داعل مػػػرٌةق كکٌلهػػػا مػػػ  احلػػػركؼ ا هربػػػة الػػػل تػػػ ُٖمػػػرٌةق كالػػػرا   ِٕمػػػرٌةق كال ػػػا   ّْمػػػرٌةق كالػػػلـ 

ّبنة مش عة باارا كااهات الل کابدها الشاعر  كلعػأٌل ذلػ   ّؼ سي الرية   ااكتار الشلتية فتع
برند إلی هلؿ ادلشي ة الل أدلٌص بالشاعر كترٌتل عليها م   الة راسية دفعتػ  إلػی الشػراخ بػأعلی 

 تلت  تربٌمان كاستن اران للحدث االيم الذم  د ص  
يل عاٌمػػػػػةق ك ػػػػػرؼ النٌػػػػػلف ااٌتػػػػػة من عػػػػػو مػػػػػ  علاطػػػػػف الٌشػػػػػاعر إٌف الػػػػػركٌم يف قشػػػػػيدة بلقػػػػػ

كقػػد بػرع الشػػاعر يف كأ اسيسػ ق ك نينػ  كللعتػػ ق إذ ؽلكننػا أف رعػػٌد هػذا الشػلت ماتػػاح القشػيدة  
ّف كااسػػػی كالشػػػلؽ كاحلنػػػا يف السػػػطلر السػػػابقة   تلظيػػػف ال نيػػػة الشػػػلتية يف اسػػػتيحا  معػػػا  احلػػػ

شيدة العربية م   يو أٌعػا بنيػة تػلتية تػ ٌدم خبشا شػها إلػی كه ذا بتلٌلی لنا دكر الركٌم يف الق
 تش يأل دصصت النٌع كتعط  القشيدة أبعادان والية  

 يجةالنت
ّار بلقيل قشيدة دراسة الؿ م   تػلتية برمػلز قشػيدت  تلػلب  علػی ع ػأل الشػاعر أفٌ  ظهػر ق ٌػا ق لنػ
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 بستن ط  الذم ادلعنی إفٌ  إذ الشل  الداؿٌ  مد مل  ان  ادلعنی فلا  الشلتيةق الدصلة يف التنلبد علی داٌلة
قػػاری  القشػػيدة من عػػو عػػ  ط يعػػة النغ ػػة ادللسػػيقية كترنيعهػػا الشػػل   ف ثػػريان مػػا رأبنػػا أٌف ال نيػػة 
الشلتية تػدٌؿ علػی التلربػة الشػعلربة للشػاعرق ک ػا ت ػٌا لنػا أٌف مػاٌدة الشػلت هػ  م هػر اصراعػاؿ 

 ؿ بط يعت  إظٌلا هل س ل يف تنلبد سلارج الشلت كترنيعات  ادلختلاة الناس ق كأٌف هذا اصراعا
ّار ق ٌػا  قػد صلػح يف  کشاص الع لٌية ائ شا ية لألتلات كادلقاطد الشلتية يف القشػيدة أٌف رػ
اسػػتغلؿ طاقػػات اللغػػة كدصص ػػا الشػػلتية كنػػرس ألااظهػػا كأرغػػاـ تراکي هػػا ادلتناسػػقة ل نػػا  هي ليٌػػة 

إلی ت ثيف استع اؿ ادلقاطد الطلبلة كالل مثٌلنا ذلا بلفرة ظاهرة ادلدكد ادلتل قػة قشيدت ق إذ ماؿ 
ادلتعاق ةق كأٌکدرا علی بللر ػا للدصلػة علػی مػدی مأسػاة الشػاعر  ک ػا تلٌتػأل ال حػو إلػی التأکيػد 
علػػی ف ػػرة العلقػػة بػػا ااتػػلات العربيػػة كدصص ػػاق كهػػ  كاضػػحة تت ثٌػػأل يف عػػٌدة م ػػاهرق منهػػا: 

لػػركٌمق كالنٌػػربق كادلقػػاطد الشػػلتية  كص  نػػا أٌف الشػػاعر قػػد لػػٌلف ادلقػػاطد الشػػلتية بػػادلقطد ادلاتػػلح ا
ّج بينػ  كالشػلا صق ث اسػت  أل واليػة هػػذا ادلقطػد الطلبػأل ادلقاػألق القشػري ثٌ  كهبػذا قػد كفػػق يف ادلػ

ّج بػػالركٌم كااتػػة بشػػل   ادلن عػػو    ف ػػذل  اسػػتطاع الشػػاعر أف بسػػ د تػػلت اارػػا«مق ا»ادلػػ
ّبنػػة إضػػافة إلػػی مل مػػة النػػرب علػػی هػػذا ادلقطػػد الطلبػػأل مػػد طػػلؿ الاػػضة الػػل عاراهػػا   مػػ  راسػػ  احل

 -ربم أٌف ذلػا طػابد مأسػاكمٌ -كأاريان ظهر لنا أٌف کثريان م  ادلاردات ادلستخدمة يف أنلا  القشيدة 
ّكنتػ  ك  ٌػ  الع يػق ذلػاق كأرٌػ   ٌسػر ع لػی الػذکربات ا  يلػة الػل تدٌؿ علی بػراـ الشػاعر الشػادؽ ل

 ق اها بقرهبا كالل کاف برـك أف ب ٌررها جبن ها مد أكصدع 

 المصادر
 ق مشرق دار ال تل ادلشربة ُ قيق: زل د الٌنلارق ط الخصائص،ـ(ق ُٔٓٗاب  نٌّنق أبلالاتحق )

 م ت ة ع ة مشر ، مشراألصوات اللغوية، (ق ُٕٖٗأريلق إبراهيمق )

 م ت ة ااصللل ادلشربة   موسيقی الشعر،(ق ُِٓٗأريلق إبراهيمق )

 القاهرةق دار بربل للط اعة كالنشر  علم األصوات،بشرق ک اؿق )د ت(ق 

 نامعة القدس  العروض واإليقاع،(ق ُٕٗٗب ارق بلسفق )

 ق القاهرةق عاا ال تل ُط ،اللغة بين المعيارية والوصفيةـ(ق ََُِ سافق متاـق )



 یقشالق قره یجمال طالب  ...«قّبانينزار »التحليل الصوتي والداللي في قصيدة بلقيس لـ 
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 ق القاهرةق الدار الثقافية للنشر ُط ،التمثيل الصوتي للمعانيـ(ق ُٖٗٗ سنی ع دا ليألق بلسفق )

 الدارال ي ا   الشرؽق أفربقيا دار قِط قنيّنق ع دالقادر تروةق العام، اللسان علم في محاضرات (قُٕٖٗ) فردبنافق دم سلسريق

 ائس ندربةق منشأة ادلعارؼ  الشعر العربي الحديث،البنيات األسلوبية في لغة السعد ق مشطایق )د ت(ق 

 ق القاهرةق م ت ة اخلاصل  ِ قيق: ع دالسلـ هاركفق ط الکتاب،ـ(ق ُِٖٗسي لب ق أبل بشر )

 م سسة الرسالة  المنهج الصوتي للبنية العربية،ـ(ق َُٖٗ اهاق ع دالش لرق )

 القاهرةق م ت ة اخلاصل   قٔط فصول في فقو العربية،ـ(ق ُٗٗٗع دالتلابق رم افق )

 ق القاهرةق الدار الثقافية للنشر ُق طالتمثيل الصوتي للمعاني(ق ُٖٗٗع دا ليأل بلسفق  سنی  )

 ق القاهرةق عاا ال تل ِط دراسة الصوت اللغوي،(ق ُُٖٗع رق أمحد سلتارق )

  دمشقق منشلرات ا اد کتاب العرب مقاالت في األسلوبية،ـ(ق َُٗٗعياشق منذرق )

 دا رة الش كف الثقافية كالنشر  أصوات اللغة العربية،ـ( ُْٖٗفاضأل ادلطل،ق باللق )

  ادلشربة اصصللل مكت ة قُط ل،التواص في ودوره الصوت لداللة لغوية دراسة ،الصوتية الداللة )د ت(ق  قبدال  ساـ قكرم ذك 

 ق مشرق دار اللفا  للنشر ُط من الصوت إلی النّص،ـ(ق ََِِمربك ق ع دالرمح ق )

 بغدادق دار الش كف الثقافية  دراسات في اللغة،(ق ُٖٔٗرلاهدق ع دال رمق )

 اصزاربطة  ا امعيةق ادلعرفة دار ائس ندربةق اإلبداعية، وطاقاتها مقوماتها الحديث، العربي الشعر لغة ـ(قََِِ) سعيدق للرق قا

 الرسائل الجامعية
 رسالة نامعيةق نامعة احلاج خل ر ػ باتنة  البنيات األسلوبية في مرثية بلقيس لنزار قّباني،ـ(ق ََُِبدبدةق ر يدق )

رسالة نامعيةق  التحليل الصوتي للنّص؛ بعض قصار سور القرآن الکريم أنموذجًا،ـ(ق َُُِعناد أمحد ق هاق مهدمق )
 نامعة النلاح اللطنية 

 المقاالت
 بنابر الثا ق العدد ااكؿق ا لد المعاصر، األدبي النقد مناىج مجلة ق«اادّ كالنقد اللغة علم»  ع دع الرانح ق
  ٔٗ-ِٕ تعـق ُُٖٗ

شق ُُّٗق ٓ الرقم عربی، ادب نقد پژوىشناموق «قشيدة اب  الركم  يف ر ا  كلدع دراسة دصلية»رك نا رق كزل دمق 
  ّٕ-ْٓتع 
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 «نزار قبانی»بلقیس  ةقصیدی سی و معناشنایتحلیل آوا

 (ییپژوهشی در باب نقد آوا)
 قشالقی جمال طالبی قره

 ـ تْراى یبىداًطگبُ فرٌّگ یعرب یبتگرٍُ زببى ٍ ادب استبدیبر

 چکیده
صـابت ٍ  داضـتي   دلیـل ، زیـرا بـِ   دٌّـ   هیرا تطکیل بررسی ّر هتي ادبی  یحرٍف سٌگ بٌب

رفتـِ  کبر بِ . حرٍفً ٍ حبالت رٍحی ضبعر، قصی ُفضبی هعٌبیی خبظ، ببزتبة ّبیی  ٍیژگی

دٌّ . بـر ایـي    ًظر ضبعر را بِ خَاًٌ ُ ًطبى هیافکبر ٍ هٌَیّبت هَرد ی،ا ٌِییآدر ضعر ّوچَى 

ّبی ضعر هعبصر  تریي سَگٌبهِ ی یکی از هْنّص حبضر بِ بررسی سبزٍکبرّبی آٍایاسبس پژٍ

عرة کِ حبصل احسبسبت ٍ عَاطف راستیي خبلق آى یعٌـی ًـسار قنـبًی اسـر، پرداختـِ، ٍ      

بررسی ًوَدُ اسر کِ قصی ُ بر آى بٌب گطتِ اسر. ایي پژٍّص  آى راآٍائی اسبسی  یّب هؤلاِ

ٌـی تحلیـل   ّبی هْن تحلیل زبـبًی یع  ّوچٌیي بب سبزٍکبرّبی تطنیقی بِ بررسی یکی از عرصِ

آٍائی قصی ُ ٍ ًقص آى در کطف علل اًسجبم هعٌبیی پرداختِ، ٍ بـب رٍیکـرد ًقـ  آٍائـی بـِ      

ٍ ارتنبط آى بب حرٍف اق ام ًوَدُ ٍ قصـی ُ هـوکَر    یضٌبخت یینبیزتعییي چبرچَة هعیبرّبی 

را بررسی ًوَدُ اسر.پژٍّص حبضر بب استابدُ از رٍش آهبری ٍ تَصیای بـِ دًنـبت تحلیلـی    

بِ ایي ًکتـِ اضـبرُ    تَاى یهًتبیج تحقیق  ازجولِقصی ُ از هٌظر زببًی ٍ آٍائی اسر.  ٌبًِیب ٍاقع

قصی ُ حبضر بیي لاـ  ٍ هعٌـب پیًَـ  تٌگـبتٌگی ٍجـَد دارد، ٍ بررسـی        یجب یجبکرد کِ در 

آهبری حرٍف ٍ هقبطع، ٍ حرٍف رٍیّ آى از هَفقیر ضبعر در ّوبٌّگی ٍ اًسجبم بیي لا  ٍ 

 کٌ . حکبیر هی «بلقیس راٍی»وسرش هعٌب در رثبی ّ
 

 بلقیس. آٍایی؛ هعٌبضٌبسی حرٍف؛ ًسار قنبًی؛ یضٌبس سنک ضعر هعبصر؛ :ها هکلیدواژ
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