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 قصيدة غرناطة لنزار قباني
 دراسة أسلوبية 

 
 *لــــمروى محمد ميالد خلي 
ح     **نعيمة محمد مفتاح الفالا
 ***هالة مصباح علي بن هامل     

 
 ملخص:ال

دفا زار قباين، هالشاعر نلاطة تناول البحث أهم املستويات األسلوبية يف التحليل األسلويب لقصيدة غرن   
شكل دائرة النص ت ن لغةإىل البحث عن العالقات الداخلية اليت تربط بني عناصر النص، وذلك باعتبار أ

ن خالل وج إىل النص مية للولساسوابة األمغلقة، وعلى األسلويب أن حيللها إىل بنياهتا النهائية. لذا كانت الب
لتصويري ة، واملستوى ااخلارجيو خلية املستويات األسلوبية واملتمثلة يف: املستوى الصويت، من خالل املوسيقى الدا

ية، احلقول الدالللعتبة و ال يف من خالل التشبيه واالستعارة والكناية والتجريد، واملستوى الداليل، واملتمث
دراسته  ستوى النصي يفريا امل، وأخكييب على مستوى اجلملة الفعلية واالمسية واخلربية واإلنشائيةواملستوى الت 

ماسك املعىن سيجا متكلت نشللعالقات والتابط واالنسجام الداخلي يف النص الشعري. تلك املستويات اليت 
خرى إىل ءات األلقرااديد والداللة، أسهمت يف اجلالء عن مكنونات نص جدير بالقراءة والدراسة ضمن ع

 جانب التحليل األسلويب.
 ين.زار قبانطة، الكلمات املفتاحية: املستويات األسلوبية، التحليل األسلويب، اللغة، غرنا
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  المقدمة:

ة االلتزام ، حماولديبولدت األسلوبية من رحم اللسانيات، وأصبحت منهجا مستقال يف مقاربة النص األ
ية والبالغية ر اللغو لظواهاباملنهج املوضوعي، فتدرس األساليب وتكشف عن قيمها اجلمالية من خالل حتليل 

 للنص. 
ا ينصب على لويب إمنألسان "التناول تدرس األسلوبية ما يقال، وكيف يقال؟ من خالل الوصف والتحليل، إ

راف عن مبا فيه من احنو ختيار، عي وااللغة األدبية؛ ألهنا متثل التنوع الفردي املتميز يف األداء، مبا فيه من و 
 .(186: 2009)عبد املطلب،  املستوى العادي املألوف".

الية الطبيعة اجلم غة، ذاتصيا اليف دراسة األساليب الفردية يتم البحث عن املنبهات التعبريية الكامنة يف
 .(191: 2009)عبد املطلب،  واالستمرارية، كذلك التكرارات اليت تأخذ طابعا أسلوبيا.

 مستويات التحليل األسلوبي:
قاع والعناصر يف اإلي خلصائص الصوتية يف لغة العمل األديب متمثلةاوفيه يتم دراسة  المستوى الصوتي:-1

  لقي.مايل على املتثرها اجل، وأناجتة عن تكرار األصوات، والدالالت اليت توحي هبااليت تشكله، واألصوات ال
نية متمثلة يف ور البيايه األساليب والصور البالغية من خرب وإنشاء، والصوتدرس فالمستوى التصويري: -2

 التشبيه واالستعارة والكناية، والبديع ودوره املوسيقي.
السياق الذي الكلمة ب اسة األلفاظ من خالل الكلمات املفاتيح، وعالقةر وتتم فيه دالمستوى الداللي: -3

 ترد فيه.
والتقدمي ، أجزائها ملستوى تدرس اجلملة من خالل طوهلا وقصرها، وترتيبايف هذا المستوى التركيبي: -4

 )عبد ذلك.غري  هام، إىلستفوالتأخري، والذكر واحلذف، والروابط، وأدوات الشرط واالستثناء، والنفي واال
 (52_51: 2007، أبو العدوس، 207_206: 2009املطلب، 

طف علنص، من ات التماسك النصي، ودورها يف ربط أجزاء اوفيه يتم دراسة أدو  المستوى النصي:-5
 وتوكيد وتكرار، وإحالة، ...إخل.

وما هلذه  لبارزة،ابية ومن خالل هذه املستويات يتم الوصول لعمق العمل األديب، ورصد خواصه األسلو 
 اخلواص من داللة فنية وإحيائية.
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 نص القصيدة 
 ما أطيب اللقيا بال ميعـــــــــــــــــــــاد   يف مدخل احلمراء كان لقاؤنــــــا
 تتوالد األبعاد من أبعـــــــــــــــــــــــــــاد    عينان سوداوان يف حجريهــمــــا
 قالت : ويف غرناطة ميـــــــــــــالدي    هل أنت إسبانية ؟ ساءلتــــــــــهـــا

 وجيادها موصولة جبــــــــــــــــــــــــــياد    ا مرفوعــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــوأمية راياهت
 حلفيدة مسراء من أحفـــــــــــــــــــادي   ب التاريخ كيف أعادنــــــــيما أغر 

 أجفان بلقيس وجيد سعـــــــــــــــــــــــاد    وجه دمشقي رأيت خاللــــــــــــــــــــــــه
 كانت هبا أمي متد وســــــــــــــــــــادي    ورأيت منزلنا القدمي وحــــــــــــــــــجرة
 والربكة الذهبية اإلنشـــــــــــــــــــــــــــــــاد    واليامسينة رصعت بنجومـــــــــــــــــها

 يف شعرك املنساب، هنر ســـــــواد    ودمشق، أين تكون؟ قلت تـرينها
 الذي ما زال خمتزناً مشوس بـــــــالدي    وجهك العريب، يف الــــــثــــــــغر ويف

 يف الفل، يف الرحيان، يف الكبــــــاد   ومائــهـــــــا« جنات العريف»يف طيب 
 خلفها كسنابل تركت بغري حصـــــــــــــاد   سارت معي.. والشعر يلـــــــــــــــــــــــهث
 ـــــــالدمثل الشموع بليلة امليــــــــــــــــــــــــ   يتألق القرط الطويل جبيدهـــــــــــــــــــــــــا

 وورائي التاريخ كوم رمــــــــــــــــــــــــــــــــاد   ومشيت مثل الطفل خلف دليــــــــلتــي
 والزركشات على السقوف تنــــــــــادي    الزخرفات...أكاد أمسع نبضــــــــــــــــها

 ــــــــــــــــادي فاقرأ على جدراهنا أجمــــــــــ   زهو جـدودنــا« احلمراء»قالت: هنا 
 ومسحت جرحاً ثانياً بفــــــــــــــــــــــــؤادي    أجمادها؟ ومسحت جرحاً نازفـــــــــــــاً 

 أن الذين عنتهم أجـــــــــــــــــــــــــــــــــدادي    يا ليت وارثيت اجلميلة أدركــــــــــــــــت 
  « داطارق بن زيـ»ى رجالً يسم   ــــــــهاعانقت فيها عندما ودعتـــــــــــــــــ

 (54-53: 1999قباين،)                                                                      
 .المستوى الصوتي:1

 به كل عيناإليقاع، ون داخلية:ى اليتمثل املستوى الصويت يف املوسيقى اخلارجية: الوزن والقافية، ويف املوسيق
 تألفه األذن وسيقيا،ماسقا ما له عالقة بالتجانس املوسيقي للحروف أو اجلمل أو التاكيب، حبيث حتدث تن

 ويعكس مجالية النص. 
 . الموسيقى الخارجية: 1.1
 يكل اخلارجي للقصيدة واملتمثل يف وزهنا العروضي البوابة األوىل يف تشكيل النص صوتيا، حيث يعد اهل     
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( بيت من الكامل التام ذي التفعيلة احملذوفة)متفاعل( بال تصريع، ورويها الدال 20القصيدة على) بنيت
الة وحسن االطراد كما يرى املكسورة املشبعة بالياء، وقد اختار الشاعر البحر الكامل؛ ألنه يرتبط باجلز 

( ؛مستفيدا من خصيصة هامة من خصائص البحر الكامل تتناسب ومجالية 284: 1966)القرطاجين، 
االستسال القصصي، وهذه اخلصيصة هي عدم قبول تفعيلة )متفاعلن( لزحافات حاذقة يف حشوه، إذ ال 

حرك( حموال )مَتفاعلن( إىل )مْتفاعلن( مبا ال يدخل فيها اخلنب، ويقتصر دخول االضمار عليه)تسكني الثاين املت
يؤثر على انسيابية البحر، وقدرته على استيعاب مجاليات القص الشعري ، كما أنه من البحور الطويلة، اليت 

 تتناسب مع بث األسى والشجن، والرثاء واملديح.
ة ذا صورة الفتاها، متخرموز و ويف هذه القصيدة، نرى الشاعر متفجعا يف غرناطة الضائعة، مستذكرا أجمادها 

ها وأفناهنا خذته إىل أزقتأ، اليت ذاكرةاإلسبانية انعكاسا للصورة القدمية األموية الدمشقية، ومرجعا ماضويا عرب ال
ث الصور دت يف ب، ساعوراياهتا اخلفاقة، مث إن وجود ثالث تفاعيل يف كل شطر، وهي طبيعة هذا البحر

، وكأن متالحقةجلى و عتعرضها يف عجل، فجاءت املوسيقى نابضة سريعة املتالحقة واليت راح الشاعر يس
ليه عند تعارف عن املأالشاعر أراد حشد ما أمكن من املاضي اجمليد، كبكاء طللي مستحدث النمط، حيث 

كي ية يبجه فتاة إسبانو لل هنا ن الطالبكاء على األطالل، املرور بديار احملبوبة وتذكر عهدها حيثما كانت، إال أ
 من خالهلا غرناطة الوجع.

يقاع عري، وهذا اإلبيت الشع الأما عن القافية فهي النفس املتالحق مع هناية كل بيت، واجلزء املكمل إليقا 
لقصيدة جاءت قافية او عها، مال ميكن أن جيسد كل شحنات الشاعر الوجدانية مامل يتظافر مع القافية ويتفق 

جم اصة تنسخوتية صرف مد األلف )اِد، ادي(، وللدال داللة مشفوعة حبرف الروي الدال ومسبوقا حب
( ، وقد جاءت 41:1971ومضمون القصيدة، حيث يصاحب الدال غالبا معىن اللني والنعومة )حسن، 
صحوب باألسى نداء املر والالدال مكسورة، أو مشبعة باملد اليائي، الذي يضفي على اإليقاع نغمة االنكسا

ال  قويا ومتمكنا إضافيا وجعا سرة أو الياء بالنفس إىل األعماق فتستقر فيها، حمدثةالداخلي حيث تنتهي الك
خل نكسر إىل الدالف مث تباأل ميكن زواله بالنداء الذي يسبق حرف الروي، حيث تعلو صرخة مدوية ميثلها املد

 حيث نشأت واستقرت.    
عر املتلقي من خالل تكراره يف مسعه مع ولصوت الدال االنفجاري يف قافية هذه القصيدة دورا بارزا يش

حرف الردف )األلف اللينة( أنه أمام ارتفاع يعقبه اخنفاض إىل األسفل يف الياء اللينة الناجتة عن إشباع الكسرة 
 يف الكلمات احلاملة للقافية )ميعاد، ميالدي، أبعاد...إخل(، فيشعر املتلقي وكأنه بإزاء هبوط سريع إىل األرض، 
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ا مكانا، وهذا ما يتناغم دالليا مع رغبة الشاعر يف التمسك باألرض، والتزامها مضمونا تدور حوله والتزامه

 (.246:2009 )حسن وجاسم،القصيدة 
 39كرر تنص فقد لى اللصوت الدال االنفجاري داخل القصيدة جيعله يسيطر ع الواسع االنتشاركما أن 

ا أحداثها جنده دة وسريون القصييف ثنايا النص، وبالنظر ملضممنها متثل روي القصيدة والباقي موزعة  20مرة، 
 وعزهم. د العربأجما تصور كل عريب يشعر مبرارة فقدان أجماد أمته، ويتحسر على ضياع وطنه، ويتذكر

 . الموسيقى الداخلية: 2.1
 اليا. منها ماومجعيا ما مستتشكل املوسيقى الداخلية من تظافر احلروف والتاكيب إيقاعيا، فتحدث انسجا
 ة.لصوتييكون على مستوى احلرف، وعلى مستوى الكلمة، وعلى مستوى التكيب، واملقاطع ا

ار سبة تكر اءت نتشكلت القصيدة من حروف منوعة بني مهموسة وجمهورة، وقد ج على مستوى الحرف:
لمجهورة، وبذلك يتضح غلبة مرة ل377مرة للحروف املهموسة، و199احلروف املهموسة إىل اجملهورة مبا يبلغ 

ب ملصاحالشعوري الدفق ااحلروف اجملهورة على التشكيل الصويت للقصيدة، وجاء ذلك مبا يتناسب مع قوة 
ع التشكيل متساوقة اين مللموضوع، حيث أن الشاعر أراد أن يفجر كوامن حزنه، جاهرا بصوته، فجاءت املع

لقصيدة  اارا يف ف تكر الصويت اجلهوري للحروف يف خدمة الغرض الكلي للقصيدة. وميكن عرض أكثر احلرو 
 .(39(، ر)43(، د)44(، ن)35(، ي)47كاآليت: أ )

 مثمرة،  33لياء بتكرار مرة، يليه عدديا حرف املد ا89ر حرف املد األلف أما عن حروف اللني فقد تكر 
د باأللف دالة صوتية مرات فقط. وقد شكل تكرار امل 9وبتكرار ضئيل جدا حرف املد الواو، حيث تكرر 

 نة مطلقا العناالقصيد ضاعيفبارزة، كما سبق توضيح داللة املد يف القافية، إال أنه هنا جاء مبثوثا يف ت
 لصرخات الشاعر املعلنة واحململة باألسى والشجن.

 رف اجلرحرار هذا على مستوى حروف اهلجاء، أما على مستوى حروف اجلر والعطف، فقد أحدث تك
لقصيدة، اخاصا، وقد جاء متتاليا ومتاصا يف اجملموعة األوىل من  رمتا موسيقيا-مرة 11بنسبة تكرار -الفاء

وتية طوعات صنع مقصملاضوية املنقوشة يف ذهن الشاعر، كما عمل على ليناسب العرض السريع للصور ا
نسبة إىل ال بالذا احلقصرية وسريعة، بدخوله على الكلمات بشكل أكثر وضوحا من دخوله على اجلمل. وك

ابع او حيمل معىن التتمرة، فكما هو معروف أن حرف العطف الو  18حرف العطف الواو، والذي جاء مكررا 
 صيدة، حيث جيديقي للقاملوس يف أداء املعىن، هذا التتابع انعكس صوتيا أيضا يف تسارع التشكيلدون مسافة 

 .ومميز منظم القارئ نفسه أمام توال وتتابع وحشد للمعامل البصرية، يف تسلسل إيقاعي سريع
 ثري مجايل على ومبا أننا هنا نبحث عن أثر التكرار موسيقيا، وما حيدثه اإليقاع من تأ على مستوى الكلمة:
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ال نتتبع أي تكرار جاء مؤكدا للمعىن فقط، بل يظل -بطبيعة احلال-القصيدة ومن مث على املتلقي، فإننا 
وقد  ،واألبعاد ذلك تكرار كلميت اجليادالتشكيل الصويت هو اهلدف من البحث عن الكلمات املكررة، ومن 

واإليقاع: )تتوالد األبعاد من أبعاد، وجيادها موصولة جاءتا يف مجلتني متشاهبتني موسيقيا، هلما نفس الرمت 
. حيث يف كال اجلملتني مت رد الكلمة األوىل على الثانية، ويف كليهما أيضا توال وتتابع (566)قباين:  جبياد(

 موسيقي ومعنوي، حيث جتسد اجلملتان مشهد االنبعاث املتجدد والالحمدود. 
سا موسيقيا تشكل جر لرية، ب هنا تظافر احلروف يف اجلملة التصويواملقصود بالتكيعلى مستوى التركيب: 

دم املعىن خيللحرف  وسيقيمتآلفا مع املعىن اخلاص للكلمة، واملشهد التصويري بكامله. أي أن اجلرس امل
غوي خروج اها الل معنيفوجيسده متاما، ومن أمثلة ذلك: قول الشاعر:)والشعر يلهث خلفها(، كلمة يلهث 

نا تصور مدى طول ، وهي ه(339: 1999)ابن منظور،  فس شديد، دالة على العطش، أو التعباللسان بن
لمة يل اجلرسي للكل التشكن خالمشعر الفتاة كأمنا حياول الشًّعر اللحاق بصاحبته وهي صورة مستعارة، وكأننا 

  يف قوله: ي للمعىنوسيقنسمع هلاث الشعر حماوال اللحاق بالفتاة. ويف تصوير آخر نرى جتسيد اجلرس امل
 يتألق القرط الطويل جبيدها              مثل الشموع بليلة امليالد
ىن القوي كس املععما، جاءت احلروف اجملهورة القاف والطاء واجليم متتالية، حبيث أحدثت إيقاعا فخ

سعا شي انتشارا وافه املتبصوت لصورة غرناطة واملنعكسة هنا يف صورة الفتاة اإلسبانية. كما أحدث حرف الشني
 جيسد يف جرسه الصويت سطوع الفضاء بضوء الشموع الكثرية يف ليلة امليالد.

جاءت على وزن و توالد  لفعلاويف قوله: )تتوالد األبعاد من أبعاد(، حيث تكرر حرف التاء مرتني يف صيغة 
 تتفاعل بتاء مزيدة، زادت يف املعىن لتوحي بالتفاعل والزيادة.

 أما يف قوله: 
 والزركشات على السقوف تنادي     الزخرفات أكاد أمسع نبضها      

وتا صفرييا صف حتدث زخار فتكرار حرف الزاي والسني يف البيت يوحي حبركة صوتية مسموعة، كأمنا تلك ال
سد لتتج ذهن املتلقي، ضور يفة واحلينبض باحلياة، والشاعر يف احلقيقة، أراد توصيل هذا املعىن النابض بالواقعي

 أمامه الصورة ماثلة كأنه يراها ويسمعها. 
لطول أو ن حيث امتية، بنيت القصيدة على تنوع واضح يف املقاطع الصو  على مستوى المقاطع الصوتية:

 القصر، وذلك لداللة، هي خدمة املعىن وتوظيفه بشكل مجايل مميز.
 املالحظ أن املقاطع الصوتية يف القصيدة بنيت على ثالثة أمناط: األول وهو املقطع الطويل، والذي يكون 
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على جزأين، متمثل يف شطري البيت، املعىن األول يكون يف الشطر األول، وتتمة املعىن يكون يف الشطر الثاين، 

من البيت األول حىت البيت التاسع، يف هذه وهذا هو السائد يف اجملموعة األوىل من القصيدة واليت تبتدئ 
 اجملموعة جاءت املقاطع طويلة اإليقاع لتناسب الوصف الذي حيتاج إىل مهلة وتوقف يف الزمن املوسيقي.

ف رية مقسمة حبر قاطع قصامل أما اجملموعة الثانية واليت تبتدئ من البيت العاشر حىت الثاين عشر، فجاءت
تشدة: املختصرة واحملاطفة و ور اخللتوحي بالتوايل والتسارع املوسيقي، لتتايل الص اجلر يف، وحرف العطف الواو،

 اد.الكب يف شعرك، يف وجهك، يف الثغر، يف طيب جنات العريف، يف الفل، يف الرحيان، يف
يلة، ءت املقاطع طو فقد جا بياتأما يف اجملموعة الثالثة وهي اليت تبتدئ من البيت الثالث عشر إىل آخر األ

إىل التأين  ر حيتاجاألم وذات رمت موسيقي بطيء، ليتناسب مع الصور البالغية يف وصفها ومتثيلها، فكان
 ألطالل، متأمالى تلك ايا علوالوقوف عند تفاصيل مهمة يسعى الشاعر إىل إبرازها، مستوقفا معه القارئ باك

ا مع املعىن ، متاشيلركضسيقي عن امجاهلا، متأسيا على ضياعها. لذا وجب عند التأمل أن يقف الزمن املو 
 والغرض املطلوب.

ورة  ليت احتشدت بصويت، واالص كما أن املدود لعبت دورا كبريا يف إطالة املسافة الزمنية من حيث اإليقاع  
 صوت.ي من التكرار كبرية يف النص وخباصة املد باأللف، وقد سبق التنويه على ذلك يف املستوى ال

هو أن يلتزم يلزم، و  موسيقى القصيدة وجود بعض الفنون البديعية كلزوم ما ال  بروزيف-أيضا-مما أسهم 
)عتيق،  التكلف ع عدمالناثر أو الناظم حبرف أو بأكثر من حرف قبل حرف الروي بالنسبة إىل قدرته م

 (، كما يف البيتني األول والثاين:163: 2006
 اللقيا بال ميعاد يف مدخل احلمراء كان لقاؤنا                  ما أطيب

 ــادعينان سوداوان يف حجريهما                  تتوالد األبعاد من أبعـــــــ
 . المستوى التصويري:2

بض للقارئ، يوي وناحشكل بتعد الصورة الشعرية أداة مهمة من أدوات التجسيد الفين للمعاين، وإيصاهلا 
جملازي اي إىل املعىن احلقيق عناهاد إىل انزياح اللغة من موهذا يعتمد على ما يف الصورة من أساليب بالغية تعو 

يها، ففنية الواردة لصور الالل اخاحململ بداللة رمزية، وقد متيزت القصيدة حبمولة شعرية مكثفة الدالالت، من 
 باق.واليت متيزت بالتنوع فمنها التشبيه، واالستعارة، والكناية، والتجريد، والط

 التشبيه.1.2
ففي قوله: )يف شعرك املنساب هنر سواد(: صورة تشبيهية حذف منها أداة التشبيه ووجه الشبه، حيث شبه 
 شعرها يف طوله بنهر ممتد، وجاء أسودا للتأكيد على صفاهتا العربية، وللداللة على احلزن والتحسر، فإضافة 
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 اء.النهر للسواد أضاف داللة مغايرة للنهر الذي هو رمز النماء والعط
 يف قوله:  وقد تكرر وصف الشعر بالطول

 ري حصادت بغوالشعر يلهث خلفها                 كسنابل ترك                          
ركها سنابل تبشعر جاءت هذه الصورة جمسدة يف تشبيه متثيلي، حيث شبه بأداة تشبيه )الكاف(، ال

 ه الصورةذإال أن يف ه ،رياح ايل ميينا ومشاال بفعل الأصحاهبا بغري حصاد فطالت وكربت وأمهلت، وصارت تتم
شري إىل ألموي، إمنا يالدمشقي دها اترميزا من نوع آخر، فالشاعر يف وصفه لشعر الفتاة واليت ترمز للعروبة يف بع

 (، حيث أن تلكري حصادل )بغتلك االنتصارات الطويلة على طول التاريخ، لكنه هنا كأمنا يستدرك حينما يقو 
جمرد معامل  غرناطة ها هيبطوالت وذاك الفتح العريب القدمي مل يؤت أكله يف حاضر األيام وقادمها، فال

 قلوب.هان والاألذ منقوشة، راح أهلها وأبطاهلا ومل يعودوا، ومل تبق غرناطة إال ذاكرة عششت يف
 ويف قوله: 

 امليالدمثل الشموع بليلة                   يتألق القرط الطويل جبيدها  
سيد جتالتمثيلي يف  التشبيهبنية هنا صورة تشبيهية أيضا بأداة تشبيه مثل، حيث يستعني الشاعر للمرة الثا   

، عامل العربياتده من موسوا املعىن واستحضاره، جاء القرط طويال كناية عن طول جيدها، وكما أن طول الشعر
 ن خالل املرأةعروبة مة بالنا يؤكد على كل ماله صلفإن طول اجليد صفة أخرى مضافة للجمال العريب، إنه ه

هتا الضائعة. نتصارها وبطوالورمز ا هلويةالعربية ومجاهلا األصيل، فاملرأة هنا ترمز للهوية العربية، وغرناطة مكان ا
يف  ئةالشموع املضي ا تتألقها كموقد شبه صورة القرط الطويل بشموع ليلة امليالد، فقد جاء القرط متألقا جبيد

المعا نتيجة  ا وكأنهها بدليلة ميالد ال مييزها غري الشموع، كما أن الشعر الطويل األسود املنسدل خلف
 النعكاس ألق القرط، وجه الشبه بني الصورتني. 

 أما قوله:
 مادر ومشيت مثل الطفل خلف دليليت                 وورائي التاريخ كوم         

راءه يلته، خملفا و خلف دل قيادهالتشبيه مثل، وقد شبه الشاعر نفسه بطفل يف انفقد تكرر التشبيه هنا بأداة 
اضر رمز للواقع احلمادا )تومت ر تارخيا استعار له صفات نار كانت مشتعلة )ترمز الزدهاره قدميا( مث مخدت وتك
ستطيع الوقوف ي حده الريخ و الذي يبكيه الشاعر(. وكأن الشاعر أراد أن يبني أن حاضرنا ال قيمة له فالتا

 يسنده حتول إىل رماد تذروه الرياح. بوجه احلضارات األخرى ألنه بدون حاضر
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 : االستعارة. 2.2

نائم  بإنسان رياتففي قول الشاعر: )صحت قرون سبعة(، استعارة مكنية، حيث شبه الشاعر الذك   
املعىن،   إيصاليفلتها لقوة دالواستيقظ من نومه فحذف املشبه به وذكر الزمه وهو صحت، وعرب بالصحوة 
ملاضي وحضوره اا صحوة وة هنألن الصحوة تأيت بعد رقاد، لذا جاءت مقابلة لقوله )بعد رقاد(. ويقصد بالصح

رمز ادها، ولعله ية من رقلعروبيف ذهن الشاعر، ورمبا أراد الشاعر أن تكون هناك صحوة حضارية وعلمية تنقذ ا
 سلمون اليوم عن تارخيهم اجمليد.بالرقاد للغفلة اليت يعيشها امل

ور، ا بإنشاد الطيوت مائهال ص)والربكة الذهبية اإلنشاد( هنا استعار اإلنشاد لصوت مياه الربكة، فشبه مج
 وهي استعارة تصرحيية.

بصري شكيل ال التوالشعر يلهث خلفها( استعارة مكنية جاءت فيها الصورة ممزوجة بني)ويف قوله: 
هي هنا و ملسافة طول االتشكيل السمعي على اللهاث الذي يوحي باجلهد املبذول ل والسمعي، حيث اعتمد

املسافة  هث لطولا ويلشعر الفتاة، فاستعري اللهاث للشعر، ومت تشخيصه إنسانا يركض خلفها للحاق هب
 ول.بينهما، وهذه الصورة األوىل، مث جاءت الصورة الثانية مؤكدة على املعىن األ

 ادي سقوف تنى الرفات أكاد أمسع نبضها                      والزركشات علوالزخ           
ليبني  وصوت ينادي، نبض،يف هذا البيت استعارتني مكنيتني، جعل الزخرفات والزركشات إنسانا له قلب ي

وهي ا حاولوا، سها مهمهم طمأن كل شيء يف القصر الزال ينبض باحلياة، احلياة اليت صنعها العرب وال ميكن
 حية عنويةأمور م ء وهيتنادي وتصرخ بأعلى صوهتا أصحاهبا، وصانعي جمدها، ففي استعارة النبض والندا

 للجماد ماال خيفى من اجلمال ووضوح املعىن وتقويته.
ا ا الضائعة، كمأجماده نادين الشاعر يف هذه الصورة حياول استنطاق الصور واملعامل القدمية مستصرخة تإ

اليت و ما املنقوشات أيلهث،  الشعرو حلركة واحلياة بعكس التاريخ كوم الرماد والسنابل بغري حصاد جعلها مليئة با
ز ع وبديع وترميوير رائلك تصمن املفتض أن تكون بال حياة وذات مجاد خلع عليها نبضا وحياة وحركة. ويف ذ

 قوي يوحي بعمق الفكرة وقوة الداللة.
لقراءة، فهي امه وهو بالز  جلدران بكتاب يقرأ وحذف املشبه ورمز لهفاقرأ على جدراهنا أجمادي( شبه ا (

لى أصحاب هذه شاهدة عو الدة خاستعارة مكنية، ويف هذه الصورة يؤكد الشاعر على أن اجلدران وثيقة تارخيية 
لها جيعالداللة ما و لتعبري اقوة  احلضارة، وهي وثيقة تنفي أي ادعاء بنسبة هذه احلضارة لغري أهلها، وفيها من

 تعلق بالنفوس.
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 الكناية. 3.2
 دوأمية راياهتا مرفوعة                     وجيادها موصولة جبيا          

عن التمكني،  ىن هبماكفة،  صيف هذا البيت كنايتني )راياهتا مرفوعة، جيادها موصولة جبياد( ومها كناية 
 والنصر، أي فتة متكن بين أمية من حكم األندلس.

جبرح فؤاده،  وحسرته حرقتهقوله: )ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي(، كناية أيضا، فقد كىن عن وجع قلبه و ويف 
 وهي كذلك كناية صفة.

 التــجــريــد. 4.2
  يف قوله:   

 بن زياد عانقت فيها عندما ودعتها                   رجال يسمى طارق              
ا آخر، هنا ريه شخصغذات  بالتجريد وهو أن جيرد الشاعر من ذاته أويف هذه الصورة داللة بالغية تسمى 

 ان هو فاحتتهااليت ك جمادجرد من الفتاة طارق بن زياد قائد جيش فتح األندلس، استحضارا للبطوالت، واأل
لمجهول، يسمى( ل)لفعل اوضيعت، إهنا صورة فيها من احلسرة واإلحساس بالتنكر والتجاهل، وعززه ببناء 

 حسر.ق جزء من التاريخ العريب، ومثة استجهال أو جهل من اآلخرين به يدعو للتفطار 
 الطبـــــاق .5.2

 يف قوله:   
 رقاد  بعدغرناطة! وصحت قرون سبعة                   يف تينك العينني               

قع إلجياب، وقد و طابقة ايل مفقد ذكر الصحو )االستيقاظ( وذكر ما يقابله وهو الرقاد )النوم(، وهو من قب
ن القرون ال يل اجملاز؛ ألعلى سب تعمالبني ألفاظ جمازية؛ فالصحو والرقاد هنا مل يرد معنامها احلقيقيان، وإمنا اس

 تصحو وال تنام. 
لة اخلربية لى اجلمئه عأما على مستوى األساليب فأهم ما يالحظ على أسلوب الشاعر يف هذا النص اتكا

لة االنشائية دت اجلمني ور حنشائية، فقد سيطرت اجلملة اخلربية على غالبية النص، يف أكثر من اجلملة اال
 بنسبة أقل، متثلت يف املواضع اآلتية: 

 اءلتها؟هل أنت إسبانية س -2                              ا أطيب اللقيا بال ميعاد.                  م-1
 اريخ كيف أعادين.ما أغرب الت -4                                 ناطة! وصحت قرون سبعة.         غر  -3
 دراهنا أجمادي. فاقرأ على ج -6                           دمشق أين تكون؟                          و  -5
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لتمين طلب )مجلة واحدة(، وامجل(، واالستفهام)مجلتني(، وال 4وقد تنوعت اجلملة اإلنشائية بني التعجب )
%، فقد 50فجاء بنسبة  )مجلة واحدة(، أي أن أسلوب التعجب فاق يف احلضور بقية األساليب اإلنشائية،

د انية دون ميعاة اإلسبالفتابديثه عن لقاءه وقف الشاعر من أول القصيدة موقف املتعجب املذهول من بداية ح
ىل إالذي أعاده  خيمث من التار  يف بداية القصيدة، مث تعجبه من أصلها اإلسباين مع أن مالحمها عربية خالصة،

 ن.زمن أجماد العرب وعزهم، مث من نسبة الفتاة هذه األجماد إىل أجدادها اإلسبا
 لك الفتاة لتقى بتني اقصيدة فسامهت يف نقل ما أحس به حيف حني سيطرت اجلملة اخلربية على باقي ال

ب ر بأجماد العر االفتخاجاب و اإلسبانية، والتعبري عن عواطفه اليت جتلت يف القصيدة، واليت تتمثل يف اإلع
ت رمزا لضياع ليت باتاندلس واملسلمني وحزنه على خروج العرب املسلمني من البالد اليت فتحوها ومنها األ

 ية.سالموما آلت إليه أحواهلم، وسخطه على إنكار الغرب للحضارة العربية اإل األوطان،
 . المستوى الداللي: 3
 لنص.كلت ايتمثل املستوى الداليل يف: العتبات )العنوان(، واحلقول الداللية اليت ش   

 .العنوان:1.3
يه لى النص، فيسمعداللية ه الحبموالتيعد العنوان العتبة األوىل اليت نلج من خالهلا إىل النص، حيث يلقي 

والتقدير:  ذوفة املبتدأ،مسية حملة اوخيتزله، ومن خالل النظرة التكيبية للعنوان، جند أنه قد تشكل من )بنية( مج
 غرناطة، وكأن للحذف داللة يف التنبيه على اإلخبار، وهو األهم هنا. هذه()

ول السياسي غم التحن، ر طة املعلم الثابت يف األذهاوللجملة االمسية داللة التقرير والثبات، وغرنا
ا، وإن تغريت ستبداهلكن اواالجتماعي، وكأن الشاعر يؤكد على ثبات حقيقة ال ميكن إنكارها، وصورة ال مي

يتضمنه  للمدينة، وما لتارخييلرمز ااإسبانيا، فداللة االسم حتيل إىل اإلصرار يف تأكيد  املسميات من غرناطة إىل
 الت معرفية ونفسية. من محو 

 ل ما حيمله منشرة، بكمبا واخلرب كلمة مفردة وهي اسم علم ملكان، إذن حييلنا العنوان للمكان املعروف
 انتصار.زدهار و ااريخ دالالت تارخيية وجغرافية وحضارية، فهو مكون قيمي ورمز متصل بأجماد أمة، وت

مركب قوي وعميق ومتجذر داخل النفس، حيث  وإذا أردنا تفكيك العنوان )غرناطة( صوتيا، سنجد أنه
يبتدئ بصوت جهوري )حرف الغني(، وخمرجه أقصى احللق، وينتهي )باهلاء( عند الوقف، وهو من أقصى 
احللق أيضا، يلي الغني حرف )الراء( املكرر، والذي حيدث رنينا بتذبذب اللسان واهتزازه عند النطق به، مما 

 واملد( وكالمها حرف مهموس، ميثالن نبض الكلمة وإحساسها املنبعث عرب  يؤكد على قوة احلرف، مث )النون
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صرخة املد فيها، وهذا يف جممله ما يدندن حوله الشاعر، حيث ميزج يف معانيه وصوره بني احلنني واألمل، 
 والفخر واألسى، القوة والضعف، العز واالنكسار.

 يفاة اإلسبانية عي للفتوضو والسحر، إهنا املعادل امل وجاءت مفردة غرناطة مؤنثة، مليئة بدالالت اجلمال
اقضاته، ديل بتنجلاذاك املزيج  اطية،مجال عينيها وشعرها، فالفتاة املكون الذي اختذه الشاعر رمزا لألطالل الغرن

 بني سحر وحسرة.
 . الحقول الداللية:2.3
قول، أن ات واحليقونر تلك األتتشكل احلقول الداللية عرب معجم لغوي معني، وقد اتضح من خالل حص 

 النص تبلور من خالل حقول أساسية وهي: 
فها يف تايل وصوبال ونقصد به كل املفردات الدالة على تشكيل اجلسد وقد كثر ذكرها حقل اإلنسان:

 د/ مسراء(الثغر/ نبض/ فؤا /2شعر /2أجفان/ جيد /2وجه /2القصيدة وهي: )عينان سوداوان 
 ية(.بالربكة الذه اد /ة/ جنوم/ هنر/ مشوس/ ماء/ الفل/ الرحيان/ سنابل/ حصحقل الطبيعة: اليامسين

منزل  /2أمية/ دمشق /2اطةإسبانية/ غرن /2حقل املكان: ويدخل ضمنه أمساء األماكن وأوصافها: )احلمراء
 قدمي/ حجرة/ جنات العريف/ الزخرفات/ الزركشات(.
 نازفا(  /2حقل األمل: )سواد/ بغري حصاد/ كوم رماد/ جرحا

 حقل أمساء العلم لشخصيات )بلقيس/ سعاد/ طارق بن زياد(.
ي ثنائية املاض مثلة يفاملتو من خالل تلك احلقول الداللية، نتبني أهنا ختدم الثيمة األساسية للموضوع، 
اه ر قة باجملد، فنة املعتلعربيواحلاضر، حيث أن الشاعر كان منحازا وبشكل واضح ومقصود للركون إىل ذاكرته ا

لمات حمملة اءت الكجيا(، مستحضرا املاضي )غرناطة(، بتفاصيله اجلميلة، وعند الوقوف على احلاضر)إسبان
 بالشجن واألمل.

والفل  الربكة ذهبية،ومها، و بنج فالزركشات والزخرفات نابضة تنادي، وأمية راياهتا مرفوعة، واليامسينة رصعت
 والرحيان وطيب جنات العريف.

 ، جرحا نازفا،وم رمادد، كأما احلاضر والذي متثل يف الفتاة اإلسبانية، فالشعر يلهث، سنابل بغري حصا
 جرحا ثانيا. 

وكما أن مكونات املالمح دلت على اهلوية، فإن جزئيات األماكن دلت على اهلوية أيضا؛ لذا جاءت 
 احلقول الداللية ختدم األيقونة العامة للقصيدة، غرناطة، اسم مكان دال ويرمز إىل اهلوية العربية، وما يؤكد ذلك 
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دالة على األصالة العربية وتارخيها اجمليد. أما استدعاء الشاعر لألمساء العربية مثل سعاد وطارق بن زياد كرموز 

 بلقيس فهي رمز السلطة واألنفة. 
لذي املاضي اجمليد ت ضمن اذكر  أما حقل الطبيعة فجاءت األمساء الدالة نابضة باحلياة والنور والتفاؤل، إذ

 أراد الشاعر استحضاره عرب مالمح الفتاة اإلسبانية.
 . المستوى التركيبي:4

 بين االسمية والفعلية: .الجملة1.4
لة اإلمسية، وفيما خيص اجلملة واجلم يتشكل البناء التكييب للنص من منطني من اجلمل مها: اجلملة الفعلية،

ا الداللية، أم ت النصوعن الفضاء الزمين الذي يؤطر مستويا تكشف عن احلدث يف النص، الفعلية فإهنا
 .ابت ويقيينثبأنه  ملا يعتقد املتكلم إلخباريفهي تعكس اجلانب التقريري ا اجلملة اإلمسية

 لنصة األكرب يف ااملساح ية تأخذومن خالل نظرة إحصائية هلذا املستوى جند أن اجلمل الفعلالجملة الفعلية:  
( مرات، 9رة، واملضارع )( م17( مرة، وقد جاءت بتباينها الزمين بني املاضي الذي ورد )29حيث تكررت )

غرناطة(، )ة إىل املاضي  العودلحة يفإال مرة واحدة. وهذا يؤول بالداللة إىل رغبة الشاعر امل أما األمر فلم يرد
ب يف علية كانت أنسملة الفن اجلواليت جاءت بقدر أكرب من رغبته يف الوقوف عند اللحظة احلاضرة، وبالتايل فإ

 مواكبة احلدث وكشفه، ويف تأطريه زمنيا ودالليا.
لى اجلانب تكيز عس والمبعاناة وحسرة ذات الشاعر على أجماد العرب يف األندلكما أن املقام يوحي   

دم عللداللة على  على النص وهذا ما يربر هيمنة اجلمل الفعلية الذي ولد هذا اجلرح وهذه احلسرة، احلدثي
 ثبوت مشاعر الشاعر، وأن أحزانه وأوجاعه متجددة وغري ومستقرة.

يف  ملسلمنيااد ، ألن النص يركز على حدث من التاريخ، وهو أجموهيمنة الفعل املاضي على النص
ه، الذي جاء وأوجاع حزانهأاألندلس، وجاء الفعل املضارع مع املاضي ليربز التشكل النفسي للشاعر يف بث 
، لتفجع بغرناطةامرارية ى استمشتعال ومتوقدا وليس ثابتا، وذلك من خالل التلبس بالفعل املضارع، الدال عل

 سى لضياعها.واأل
باملقابل جند أن اجلملة االمسية متركزت بنسب أقل، حيث يصل عدد تكرارها يف النص إىل الجملة االسمية: 

( مرة، وإن كان الفارق ليس كبريا، فكما أن الشاعر قد سيطرت عليه املاضوية، جنده أيضا مييل كثريا إىل 21)
مؤكدا بذلك على ما هو ثابت ويقيين حبسب الشاعر. وما اجلانب التقريري اإلخباري، الذي تشي به االمسية، 
(، فكان للمعرفة 24( بنسب أكرب من االسم النكرة )74يؤكد ذلك اليقني والثبات استخدامه االسم املعرف )

 القدح املعلى يف تشكيل النص، ومن مث يف تشكيل داللته، وهبذا يأخذ النص طابعا تعريفيا ثابتا، وحمققا، 
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يود التقرير بأن غرناطة إرث املسلمني يف إسبانيا، وأن هذه حقيقة ثابتة رغم إنكار الغرب هلا، هلذا  فالشاعر 
كانت احلاجة إىل االسم املعرف، ومحله حبموالت دالة على ترسيخ ما هو معروف يف الذاكرة التارخيية العربية، 

 لعريب فيها.وغري العربية، وهو اإلرث اجمليد للمسلمني يف إسبانيا وتارخيهم ا
 . العدول في التركيب:2.4

ئه يف خلرب على مبتدد قدم اري، وق: ومن اخلصائص التكيبية يف النص التقدمي والتأخ. التقديم والتأخير1.2.4
 اجلمل اآلتية:

  لرمزية، ومن مثهلوية ااعكس ي)يف مدخل احلمراء( حيث تقدم على كان وامسها، تنبيها ألمهية املكان، ألنه 
 كيز على مكان اللقاء، ال على اللقاء نفسه.كان الت 

تذكري و ، وتأكيد له، املكان قدمي)يف غرناطة( على املبتدأ)ميالدي(، ويف ذلك تكرار للمعىن األول يف أمهية ت
 الفتاة بغفلتها عن أصوهلا العربية.

تاريخ هو ني، فالفني متادبلفظ وية،وقدم اخلرب شبه اجلملة )ورائي( على املبتدأ)التاريخ(، للـتأكيد على املاض
 .العودة إىل الوراء أو اخللف بالذاكرة، وورائي تأكيد هلذه العودة ولذا قدمت

عد بة تشتت ذهنه، لنص خشيادار وأخر املبتدأ)احلمراء( يف )هنا احلمراء زهو جدودنا(، لتنبيه السامع إىل م
 أن حتول من قصر احلمراء إىل وصف الفتاة.

 حلذف يف اجلمل اآلتية:متثل ا . الحذف:2.2.4
 العينني فيقف هباتني تلقي)عينان سوداوان( حذف املبتدأ )هلا( إلبراز اخلرب_ وصف العينني_ ليدهش امل

 ك فيه.شالص ال خرويب عمبهورا جبماهلا وعروبتها. فالغرض والغاية وصف العينني ملا حيمالنه من رمز 
ية والتفاعل احلوار  على ول، وعوضها بالسؤال داللة)هل أنت إسبانية..  ساءلتها(، حيث حذفت مادة الق

 بني الشاعر والفتاة.
ت كذا قد تذكر ل: ل)وصحت قرون سبعة(، حذف املعطوف عليه ليحمل اجلملة معاين كثرية، فكأنه يقو 

 وكذا، والستثارة فضول القارئ.
 .ضارة الفعلينيهذه احل ابصحأحذف مبتدأ)أجمادها(، إلبراز اخلرب، وهو ادعاؤها أجمادا ليست هلا، وإنكار 

 . االلتفات: 3.2.4
إننا أمام مشهد درامي ينتقل عرب الزمن من اللحظة احلاضرة )اللقاء بالفتاة اإلسبانية(، على مستوى الزمن: 

 والعودة إىل املاضي، عرب الذاكرة، والوقوف عند الصور واملعامل، وقد قدم كل ذلك عن طريق حوارية ثنائية بني 
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لشخصية، يديرها الشاعر نفسه، لذا تنعدم التاتبية الزمنية يف النص، وحيل حملها التبادل والتجدد عرب الشاعر وا

 ثنائييت الزمن احلاضر واملاضي. 
 ، ؤال عن اهلويةابة الس بو تشكلت اللحظة احلاضرة يف مدخل احلمراء، حيث اللقاء، ومنها إىل املاضي، عرب

 عامل احلمراء،مري إىل هي تشحلاضر حلظة السري مع دليلته اإلسبانية، و )صحت قرون سبعة(، مث العودة إىل ا
لحظة فارقة، بني التع باملب يتم)سارت معي(، )قالت هنا احلمراء(، مث ويف البيت األخري جيمع الشاعر يف أسلو 

 احلاضرة واملاضي، حيث ودعها معانقا فيها رمز اجملد العريب طارق بن زياد.
 الشاعر/)اآلخر، ألنا و يتم االلتفات على مستوى الضمائر عرب احلوارية بني اعلى مستوى الضمائر: 

ساءلتها/  /سبانية؟إأنت  الشخصية: الفتاة(، حيث يتشكل مستوى احلوار وفق ضمريي املتكلم والغائب، )هل
 انقُت/عدركْت/ ُت/ أقالت/أعادين/ رأيت/ منزلنا/ ترينها/ سارت/ مشيت/ أمسع/ قالت/ أجمادها/ مسح

ي النمط احلوار   تشكيليفارزة ودعُتها (، وبذلك يكون االلتفات من الغائب إىل املتكلم أو العكس السمة الب
 للنص الشعري. 

 .المستوى النصي:5
اصره، ط بني عنبوتوفر التا النص، يعىن هذا املستوى بدراسة الوسائل اليت تتحقق هبا خاصية االستمرارية يف    

ط أجزائه وارتبا النص الل عدة وسائل سنرصدها يف النص ونبني كيف حققت تالحموهذا التابط يتم من خ
 بعضها ببعض.
جود و مي، أو ر معج))وهو شكل من أشكال التماسك املعجمي اليت تتطلب إعادة عنص أوال: التكرار:

ميكن و ، (106: 2001 )عفيفي، مرادف له أو شبه مرادف، وهذا التكرار يصنع ترابطا بني أجزاء النص((
 بيان التكرار يف النص من خالل اجلدول اآليت:

 موقعه يف النص نوعه التكرار
 يف
 

 احلمراء
 أبعاد
 غرناطة
 التاريخ
 رأيت

 مسحت
 جرحا

 
 
 
 

 تكرار حمض

 20-12-11-10-4-3-2-1البيت
 17-1البيت

 2البيت
 4-3البيت
 15-6البيت
 8 -7البيت

 18البيت
 18البيت
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 موقعه يف النص نوعه التكرار
 لقاؤنا/ اللقيا
 عينان/ عينني
 جيادها/ جياد
 أطيب/ طيب

 حفيدة/ أحفادي
 وجه/ وجهك

 ميالدي/ امليالد
 دمشقي/ دمشق
 شعرك/ الشعر
 جيد/ جيدها
 رأيت/ ترينها

 أجمادها/ أجمادي
 جدودنا/ أجدادي

 
 
 
 
 
 

 تكرار جزئي

 1البيت
 4-2البيت

 5البيت
 12 -1البيت

 6البيت
 11 -7البيت 
 14 -3البيت
 10 -7البيت
 13-10البيت
 14-7البيت

 10 -8-7البيت
 18 -17البيت
 19-17البيت

 15البيت تكرار املرادف خلف/ ورائي
 14-1البيت شبه التكرار ميعاد/ ميالد

 18البيت تكرار لفظ اجلملة مسحت جرحا
بداية، لنص )الاستوى منالحظ أن التكرار يف النص كله لفظي، وهو إما حمض أو جزئي، وقد توزع على   

 .اتساقا النص الوسط، النهاية(، وباللفظ املعاد يتحقق الربط بني أجزاء النص وهذا ما يكسو
 ك((العالقة أو تل هذهكم طها حبوهو ))توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا الرتبا ثانيا: التضام:

 .(112: 2001)عفيفي، 
 ونرصد التضام على مستوى النص من خالل اجلدول التايل:   

 موقعه يف النص عالقته التضام
 احلمراء/ مسراء/ سوداوان

 6-2-1األبيات التنافر الذهبية

 4البيت التضاد صحت/ رقاد
عينان/ وجه/ أجفان/ جيد/ 

 شعرك/الشعر/ الثغر
 الربكة/اليامسينةاحلجرة / 

 13-11-10-7 -2األبيات اجلزء بالكل
 9-8األبيات



 
 

                                                      2021 يوليو( 2العدد ) (5)لمجلد ا                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 

[73] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                 SSN 2710I  -446× (Print) 

 
 ايته:إىل هن دايتهويكثر حضوره يف النص، ويتوزع على مستوى النص كامال من ب ثالثا: التعريف: 

 موقعه يف النص         التعريف         
إسبانية،  احلمراء، لقاؤنا، اللقيا، األبعاد، العينني،

الذهبية،  كة،لرب االتاريخ، القدمي، اليامسينة،  غرناطة، أمية،
اإلنشاد، دمشق، بلقيس، سعاد، شعرك املنساب، 

ن، حياوجهك العريب، الثغر، جنات العريف، الفل، الر 
، الدالكباد، الشعر، القرط، الطويل، الشموع، املي

 ارق، طالطفل، الزخرفات، الزركشات، السقوف، اجلميلة
 بن زياد.

 
 

 األبيات مجيع         

رفة لدى صر املعلعناانالحظ انتشار التعريف على مستوى النص ككل، ومهمة التعريف تكمن يف إثبات  
جمادها دلس، وإثبات أاع األنلى ضيعاملتلقي، حبيث ال جمال للجدل فيها، وهذا ما أراده نزار أراد إثبات احلسرة 

 للمسلمني، وأنه ال جمال للشك يف ذلك.
: 2001عفيفي، ) نا((هي ))شيء ميكن أن حييل عليه شخص ما باستعماله تعبريا معي رابعا: اإلحالة:

 نص.خارج ال رجية حتيل إىل عنصروهي إما داخلية حتيل على عنصر داخل النص، وإما خا ،(116-117
 اإلحالة يف النص من خالل اجلدول اآليت: وميكن رصد

 نوعها اإلحالة
، اديأعادين، أحفحجريهما، تينك، راياهتا، جيادها، 

 لت،دمشقي، رأيت، منزلنا، أمي، وسادي، جنومها، ق
 ا،راهنمائها، بالدي، معي، ورائي، نبضها، تنادي، جد

 مسحت، فؤادي، أجدادي، عانقت،

 إحالة داخلية بالضمري

 إحالة داخلية باإلشارة هنا
 إحالة داخلية باملوصول الذين

 لية بأدوات التشبيهإحالة داخ كسنابل، مثل الشموع، مثل الطفل
 جهكساءلتها ميالدي خالله ترينها شعرك و  ،لقاؤنا

 إحالة خارجية بالضمري هادعتدليليت جدودنا أجمادي أجمادها وارثيت فيها و 

عل القارئ خلية جتإلحالة الدانالحظ انتشار اإلحالة على مستوى النص، سواء الداخلية أو اخلارجيةـ ا      
حذ ارئ وجتعله يشباه القشد انتوالغرض من الكالم بربطه بسابقه، أما اإلحالة اخلارجية فتيدرك املتحدث عنه 

 ذهنه إلدراك على من يعود الكالم.
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 قد حيذف أحد العناصر بالنص لوجود قرائن معنوية أو مقالية تدل عليه. خامسا: الحذف:   
 وسنرصد احلذف على مستوى النص من خالل اجلدول اآليت:   

 موقعه يف النص احملذوف اجلملة
 عينان سوداوان

 غرناطة
 وجه

 أجمادها

 
 املبتدأ

 2البيت
 4البيت
 7البيت
 18البيت 

 أطيب
 قالت
 أغرب
 أعادين
 متد

 سارت
 يلهث
 أمسع

 الزركشات
 تنادي
 فاقرأ

 أدركت
 عنتهم

 الفاعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1البيت
 17 -3األبيات

 6البيت
 6البيت
 8البيت
 13البيت
 13البيت
 16البيت
 16البيت
 16البيت
 17البيت
 19البيت
 19البيت

 رصعت
 تركت
 يسمى

 نائب الفاعل
 

 9البيت
 13البيت
 20البيت

 ويف غرناطة ميالدي
 املعطوف عليه وصحت قرون سبعة

 3البيت
 4البيت

 1البيت احلال بال ميعاد
 11البيت اسم مازال مازال
 16البيت اسم أكاد أكاد

إن اجلمل احملذوفة تصنع ربطا ومتاسكا بني أجزاء النص، فهي مرتبطة بالسابقة عليها، وما بعدها قد يكون   
 إجابة أو تفسريا أو استكماال مما يؤدي لربط النص، وحيث املتلقي على إعمال فكره إلدراك احملذوف الكتمال 
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 معىن النص.

ت،  هذه املساحااليت يف شياءساحات املعلومات أو بني األ))ويشري إىل العالقات اليت بني م سادسا: الربط:
: 2001يفي، )عفص(( ا النوهذا النوع يعتمد على الروابط السببية املعروفة بني األحداث اليت يدل عليه

128) 
 موقعه يف النص أداة الربط اجلملة

 ويف غرناطة ميالدي
 وصحت قرون سبعة
 وأمية راياهتا مرفوعة

 وجيادها
 وجيد سعاد
 ورأيت منزلنا

 وحجرة
 واليامسينة
 والربكة

 والشعر يلهث
 ومشيت مثل الطفل

 وورائي التاريخ
 والزركشات

 ومسحت جرحا نازفا
 ومسحت جرحا ثانيا
 فاقرأ على جدراهنا

 
 
 
 الواو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفاء

 3الببت
 4البيت
 5البيت
 5البيت
 7البيت
 8البيت
 8البيت
 9البيت
 9البيت
 13البيت
 15البيت
 15البيت
 16البيت
 18البيت
 18البيت
 19البيت

 النص، حداث يفري من األيظهر جليا انتشار الربط على مستوى النص كله، وقد أفاد الربط تفسري الكث   
سرة وإنكار شاعر، حفس النتعجب الشاعر من الفتاة وسؤاله من أين هي، األحزان اليت أيقظتها غرناطة يف 

لتفريع وأن أفادت الفاء اجلمل، و اد بني الفتاة، وأفاد الربط بالواو التشابه واالحتاالشاعر نسبة األجماد إىل جدود 
 األجماد متعلقة مبا يف احلمراء من مظاهر التقدم واحلضارة.
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 الخاتمة:

ية غنية، ت داللموالحبوختاما ملا سبق، خنلص إىل أن النص )قصيدة غرناطة( نصا لغويا ثريا، مثقال 
ل ك  ؛ ليعكس شعور، ونصياكيبيا عرب مستوياته األسلوبية، صوتيا وتصويريا، ودالليا، وتر تواشجت فيه املعاين

 ة فيه إالغفلم تكن الل عزهم،و عريب مبرارة فقدان أجماد أمته، ويتحسر على ضياع وطنه، ويتذكر أجماد العرب 
 مرجعا وظيفيا عميقا، وعنصرا ترميزيا ملغما.

 ع املعىن بشكلمتماهيا متيا ى بنوعيها: اخلارجية، والداخلية بعدا صو ففي املستوى الصويت، أعطت املوسيق
 سلسل، يشد األذن ويعكس مجالية النص، 

األسى حينا احلزن و بشحة ويف املستوى التصويري كشف عن صورة ملونة ضاجة باحلياة واحلركة حينا، ومتو 
 الطباق، تجريد و ة والعن الكناي حضر يف تشكيل هذه الصورة التشبيه واالستعارة بقوة، فضال آخر، وقد

ن إىل د للركو مقصو و أما املستوى الداليل فقد اتضح من خالله أن الشاعر كان منحازا وبشكل واضح 
( اضر)إسبانياحلا والوقوف على ذاكرته العربية املعتقة باجملد، من خالل استحضار املاضي)غرناطة( بتفاصيله،

 واحلزن.احململ باألمل والشجن، واألسى 
ويات النص ؤطر مستذي يويف املستوى التكييب كشفت اجلملة الفعلية عن حدث النص، وفضائه الزمين ال

تنوع  ت ويقيين، وقدأنه ثاببشاعر الداللية، أما اجلمل االمسية فعكست اجلانب التقريري اإلخباري ملا يعتقد ال
 العدول ي هذا املستوى بني التقدمي والتأخري، واحلذف، وااللتفات.

لبعض من بعضها ائه بيف حني كشف املستوى النصي عن استمرارية النص، وترابط عناصره، وتالحم أجزا
 خالل: التكرار، والتضام، والتعريف، واإلحالة، واحلذف، والربط.
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Abstract:  

The research deals with the most important stylistic levels in a 
stylistic analysis of the Poem of Granada by the poet Nizar Qabbani. 
The aim is to search for the internal relations that link elements of the 
text, given that the language of the text forms a closed circle and the 
stylistic must analyze it into its final structures. Therefore, the main 
gate to access the text is through the stylistic levels represented in: The 
Phonological Level, through internal and external music; The 
Pictorial Level through simile, metaphor, metonymy and abstraction; 
The Semantic Level, represented by the threshold and the semantic 
fields, and the Syntactic Level at the level of the verbal, nominal, 
informative and constructive sentences. And finally, the Textual Level 
in the study of relationships, interconnection and internal harmony in 
the poetic text. 

 Those levels, which formed a coherent texture in meaning and in 
significance, contributed to clarifying the contents of a text worthy of 
reading and studying among many other readings, in addition to 
stylistic analysis. 
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