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 المقذهة

 ٖالوًٌن  ح٘نث  يهن » َْْ ،ٖضت هدبالت ْٖ ْ٘ط٘ى الًػطٕ االسترسام ْٖ األسلَة
 ؤسنلَة "يني   ًتحنس  هنثالً   حن٘ي  الًبهنٔ؛  ٍالَٗايس الٌهبم ًٌٖٗ ؤى ٗوٛي الًبم اللَُٕ
ٖ  "الًونل  ؤسنلَة "ؤٍ  هب، ضًت ٕلس "الوً٘طٔ ٖ  ٍٗوٛني ؤى  هنب،  هٛنبى  ْن ٚنصلٙ   ًًٌن

سنوبو   ٖبلن  الو٘نل  ؤٍ "هًن٘ي  ٚبتنت  ؤسنلَة " يني  ًتحنس   ح٘ي "الرػبئع الٓطزٗٔ"

 اسنترسام  زذنل  الٛج٘نطٗي  التػنَضٗي  قطٕٗ ّصٗي يي …ٍ  "ذبظ هَسٖ٘ٗ ؤسلَة"
 ٚونب  .يبهٔ ٍَٖايس ًهبهبً ثَغِٓ سَاء ٍالٌٗسٗٔ، السضاسبت الجالَ٘ٔ ْٖ "األسلَة"هػكلح 
ٔ  تالوجبز بٗدبز ٖبل ٖتسً لتٖا الوً٘بضٗٔ اسبت الٛالس٘ٛ٘ٔالسض تسٗي ٔ  الًبهن  هني  لكجٗن
 .(27ن28: 2011)هٌػَضٕ،«هً٘ي ؤزثٖ خٌس ْٖ للتًج٘ط ؤٍ األسلَة قجٗبت

ِ    ّصا الوػكلح هٌنص  ْبُسترسم ؤهب األسلَث٘ٔ  تحل٘نل  هنٌْحٔ » الروسنٌ٘بت ٍٗٗػنس ثن
هَؾنَيٖ   ثتحل٘نل  التٗل٘سٕ الٌٗس ْٖ ٍاالًكجبي٘ٔ الصات٘ٔ استجسال ٗٗتطح األزث٘ٔ لأليوبل

 ؤى ٖبلن  الٛث٘طٍى ٍٗط٘ط .(1992:11 )الرٓبخٖ،«األزث٘ٔ الٌػَظ ْٖ لألسلَة يلوٖ ؤٍ
ٙ  ٍاؾح، ثتًطّٗ ٗحسز ؤى ٗوٛي ال األسلَث٘ٔ هػكلح  يسٗنسٓ،  ثو٘نبزٗي  الضتجبقْنب  ٍشلن
 ػنَظ الٌ ٖلجٌن  اللَُٕ ثبلتحل٘ل ٖؤًْب تًٌ األسلَث٘ٔ ؤٚسٍا لوَْٓم يطؾَا هي خل ٍلٛي
ٔ  ًٌٖٗ يلن» ثإًِ األسلَث٘ٔ هَْٓم ضٗٓبت٘ط ه٘طبل حسز ٍٖس ٔ   ثسضاسن ٔ  اٙثنبض األزث٘ن  زضاسن

ٖ  األسنلَة  يلن بضسبء ْٖ األسس الطئ٘س٘ٔ يي ثبلجحث ٖتًٌ ثصلٙ ٍّٖ هَؾَي٘ٔ،  ٍّن
ٖ  األثنط  ايتجنبض  هي تٌكلٕ ٔ  األزثن ٔ  ثٌ٘ن ٔ  هنى  تتحنبٍض  ؤلسنٌ٘ ٖ  السن٘ب  تحنبٍضاً  الوؿنوًَ
 .(273 :1999ضٗٓبت٘ط،«)ذبغبً

 ْْٖ يي ٌْ٘بتِ، ٍالٛطّ للٌػَظ، اللَُٕ ثبلتحل٘ل ٖتًٌ ٍالالْت للٌهط ؤىّ األسلَث٘ٔ
ِ   الركنبة  ثْنب  ٗتحَل التٖ اللَُٗٔ الرػبئع زضاسٔ ٕ  يني سن٘بٖ ٍن٘ٓتنِ   ٖبلن  اإلذجنبض

 بزضا٘ هني  تالٗنبض  توٛن٘ي  ٖتطهٖ بلن  ثإًْب ًٌٖٗ هب (93الدوبل٘ٔ)السس، ز.ت:  التإث٘طٗٔ
ِ  ثونب  هى الَيٖ ًٗسٗبً بزضاٚبً الٌٖٓ األسلَة ذػبئع اًتهبم ٙ  تحٗٗن  هني  الرػنبئع  تلن
ٌْهطاً بلٖ األّو٘ٔ الجبلُٔ لألسلَث٘ٔ ْٖ الٛطّ يي خوبل٘بت األزة ْٗسِ  ٍنبئٓ٘ٔ. َبٗبت

زضاسنٔ  ؤحنالم هسنتُبًوٖ    لطنْ٘طٓ الجحث الطاّي بلٖ زضاسنٔ ٖػنبئس األزث٘نٔ الدعائطٗنٔ ا    

٘طّنب يلنٖ الوربقنت ٍتطنطٗح النسٍايٖ      ؛ لْٓن خوبل٘بت ّصُ الٗػبئس ٍهنسٕ تإث ؤسلَث٘ٔ

 ٍؤسلَة الطبيطٓ لتٓطٍٗ حبالتِ الساذل٘ٔ ْٖ الطٛل الطًطٕ.
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 خلفية البحث

 الحبلٖ ضإًِ ضإى ؤٕ ثحث يلوٖ لن ٗجسؤ هي ْطاٌ؛ ثل سجٗتِ زضاسبت ٍثحَ ؛ الجحث

  هي ؤّوْب:
اسنٔ  م( ٖبم الجبحث ثسض1993)اثطاّ٘ن يَؼ «:زضاسٔ لَُٗٔ ؤسلَث٘ٔ هٗبضًٔ ؛سَضٓ قِ»

هي ًبح٘ٔ الٌحَ ٍاللُٔ ٍاألسلَة ٍهَؾَيبتْب ٍثٌبئْب ٍهب تٌٓطز ثِ هني ؤلٓنبل    "قِ" سَضٓ

 ٍتًج٘طات.

ؤحنالم يجنس الوحسني    ٍ هد٘نس ضسنتن  حسن٘ي  : «الجٌ٘ٔ األسلَث٘ٔ ْٖ سنَضٓ الٌحنل  »
 "الٌحل" حبٍل الوالّ تسل٘ف الؿَء يلٖ الًٌبغط األسلَث٘ٔ الوًَٛٔ سَضٓ .م(2010)غٛط

لدوبل٘ٔ ٍالسالل٘ٔ ؾوي س٘بٔ النٌع الٗطآًنٖ هحنبٍالً اسنتدالء هٓبّ٘ونِ      ٍْْن ْلسٓتْب ا

 ؤسلَث٘ٔ ٍؤًسبِٖ الوًَٛٔ لجٌ٘ٔ الٌػ٘ٔ.

 .(1425ٔ)ينبقّ الجكنطس   «:ضٍاٗٔ شاٚطٓ الدسس ألحالم هستُبًوٖ ٍاألْٕ الوٓتنَح »

يبلح الٛبتت ضٍاٗٔ شاٚطٓ الدسس ٍٗسلف الؿَء يلٖ يالٖٔ الٛبتنت ثإثكبلنِ، ٍهنسٕ تنإث٘طُ     

ٖ هرلَٖبتِ الٌٓ٘نٔ، ٍالطرػن٘ٔ الطٍاٗنٔ ٍزٍضّنب ْنٖ الًونل الطٍائنٖ، ٍاللُنٔ الطنًطٗٔ          يل

 ٍهٗتؿ٘بت السطز الطٍائٖ ٍالطٍاٗٔ ٍالوًطْٔ.

«   ٍ ضهنبى شاٚنطٓ    هٗبٗسِ سبذتبض ثبظگطت ظهبًٖ زض ضهبى زٍ زً٘ب ًَضنتِ گلنٖ تطٖنٖ 

ّنصا الجحنث    .ش(1392)ألحوس ضؾب غبيسٕ ٍاٙذنطٗي  :«الدسس ًَضتِ احالم هستُبًوٖ

ًٗبلح الٌسٕ العهٌنٖ الْنبثف ْنٖ ضٍاٗنٔ زٍ زً٘نب      لد٘طاض خٌ٘ت هًتوسا يلٖ هٗتطح العهي 

 لدسس.  ٍشاٚطٓ ا

ِ   ضٌبسنٖ ضهنبى   ًٗس خبهًِ» ِ  ّنبٕ سن احنالم هسنتُبًوٖ)ثب تٛ٘نِ ثنط ضهبًت٘سنن       گبًن

 ؤحالمّصا الجحث ٗتٌبٍل آثبض  .ش(1393)يعت هال بثطاّ٘وٖ ٍيلٖ غجبَ٘بى «:گطا( خبهًِ

 هًتوسا يلٖ هٌْح الٌٗس االختوبيٖ. هستُبًوٖ

« ٖ ؤثنط ؤحنالم    زض ضهنبى شاٚنطٓ الدسنس    ًهنن، تنساٍم، ثسنبهس    ثطضسٖ سِ هالِٓ ظهنبً

ٖ  : «هستُبًوٖ)ثط اسبس ًهطِٗ ظهبى ضٍاٖٗ غضاض غًت( ّنصا   .ش(1393)يلٖ ؤغنُط حج٘جن

ْنٖ ثنال     لد٘نطاض خٌ٘نت  الجحث ًٗبلح ضٍاٗٔ شاٚطٓ الدسس هًتوسا يلنٖ هٗتنطح النعهي    

 التَاتط.ٍ الوسٓ العهٌٍ٘ٔهستَٗبت: التطت٘ت، 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074263/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c?q=%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C&score=23.01481&rownumber=5
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074263/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%af%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85%db%8c?q=%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C&score=23.01481&rownumber=5
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 ْبقؤ ؤٚجطٕ ظازُ :«ألحالم هستُبًوٖ« شاٚطٓ الدسس»ًَػ٘ٔ ْٖ ضٍاٗٔ زضاسٔ سَس٘»

ٖبهت ّصُ الوٗبلٔ ثبلسضاسٔ الجٌبء الساذلٖ ْٖ ضٍاٗنٔ شاٚنطٓ الدسنس     .ش(1393ٍاٙذطٗي)

لنطإٍ  ثإسلَة ٍغٖٓ تحل٘لٖ ْٖ ثال  هستَٗبت: األسبل٘ت الٛاله٘ٔ، ًٍَي٘ٔ ا ُبًوٖتلوس

ٗنٔ  ٗسَٗلَخٖ، لٛطّ ؤسلَة الطٍاٗٔ ْٖ بٖبهٔ الًالٖنبت الحَاض ٍؾوبئط السطزٗٔ، ٍهٌهَض اال

 ث٘ي األغَات ْٖ هدتوى الٌع حست الٌٗس السَسًَ٘ػٖ.  

ٔ  بىّ ْٖ ؾوي السضاسبت الوصَٚضٓ ل٘ست ٌّب٘ ٔ  زضاسن ٖػنبئس   ٖبهنت ثتٌنبٍل   هسنتٗل

هي هٌهَض ؤسلَثٖ لَُٕ ٍْٛطٕ؛ ْْصُ الوٗبلٔ ثػسز سسّ الٓطاٌ ْٖ ّنصا   ؤحالم هستُبًوٖ

 .الودبل

 

 أسئلة البحث

 ؟ؤحالم هستُبًوٖتٖ ْٖ ٖػبئس هب ّٖ ه٘عات الجبضظٓ للوستَٕ الػَ.1

 ؟ؤحالم هستُبًوٖهب ّٖ ؤّن السوبت الجبضظٓ للوستَٕ التطٚ٘جٖ ْٖ ٖػبئس .2

 ؟ؤحالم هستُبًوٖهب ّٖ ؤّن الدَاًت الوتو٘عٓ للوستَٕ الٓٛطٕ ْٖ ٖػبئس .3

التحل٘لٖ بلنٖ   -ؤّو٘ٔ ٍٖ٘ؤ ّصا الجحث تطخى بلٖ ؤًِّ ٗسًٖ ذالل الوٌْح التَغٖ٘ٓ

للجًؽ الٗػبئس التٖ تًتجط هوثلٔ للطًط الًطثٖ الوًبغط، ٍالتحل٘نل ٍالٌٗنس   زضاسٔ ؤسلَث٘ٔ 

ٓ ْٖ ْْنن  ٍتسل٘ف الؿَء يلٖ الوحبسي الدوبل٘ٔ لْصُ الٗػبئس ٗوٛي ؤى َٗٛى ذكَٓ ثٌبء

األسلَث٘ٔ ٍٗٗللّ هي الٓدَٓ الحبغنلٔ ثن٘ي الٌهطٗنٔ ٍالتكج٘نٕ.      تؤْؿل للٌهطٗبت ٍالوجبز

ًكٖ ٖطاءٓ خسٗسٓ هي الٌػَظ ٍٗهْط الدوبل٘بت الرٓ٘نٔ  بؾبْٔ بلٖ ّصا، الجحث الحبلٖ ٗ

 للوتلٖٗ.  

 

 األسلىب

 La(، ٍْنٖ الٓطًسن٘ٔ)  Stylisticsيلن األسلَة َّ الصٕ ٗكلٕ يل٘نِ ْنٖ اإلًدل٘عٗنٔ)   
Stylistique(َّ ِْ٘ ٍالجبحث ،)Stylistician(ٍٔالٛلو ،)Style  ٖتًٌٖ قطٗٗٔ الٛالم، ٍّن )

لننٕ يلننٖ قطٗٗننٔ التًج٘ننط يٌننس     صت تكهننإذَشٓ هنني الٛلوننٔ الالتٌ٘٘ننٔ ثنننّ ؤذنن     

ٍْٖ ٚتت الجالَٔ الًَ٘بً٘ٔ الٗسٗؤ ٚبى األسنلَة ًٗنسّ    .(185: 1994)يجسالوكلت،الٛبتت

بحسٕ ٍسبئل بٌٖبو الدوبّ٘ط، ْٛبى ٌٗسضج تحنت يلنن الركبثنٔ ٍذبغنٔ الدنعء الرنبظ       
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ي ثحثنِ  ْٖ الٛتبة الثبلث ه ؤضسكَثبذت٘بض الٛلوبت الوٌبسجٔ لوٗتؿٖ الحبل. ٍتٛلنّ يٌِ 

ْٖ الٛتبة الثبهي هي ثحثِ ْٖ ًهن الركبثٔ ٍٖس  ًَٚتل٘بًَسْٖ الركبثٔ، ثنّ تحسّ  يٌِ 

ٍض  يلوبء اللُٔ األضٍثَ٘ى ْٖ الًػَض الَسكٖ ثًؽ هٓبّ٘وْب ْٖ تٗسن٘وبتْن لألسنبل٘ت   

الجسن٘ف ؤٍ النَقٖء، ٍالَسن٘ف،     طضٍا اًٗسبم األسلَة ثالثنٔ ؤٖسنبم  الووٌٛٔ ْٖ الٛتبثٔ، ٍٖ

ٍ الََٖض. ثنّ غبض ًٌٖٗ: ؤٗٔ قطٗٗٔ ذبغنٔ السنتًوبل اللُنٔ ثح٘نث تٛنَى ّنصُ       ٍالسبهٖ ؤ

 ٔ ، ؤٍ ْتنننطٓ ظهٌ٘نننٔ، ؤٍ خنننٌس ؤزثنننٖ  الكطٗٗنننٔ غنننٓٔ هو٘نننعٓ للٛبتنننت، ؤٍ هسضسننن

بشى لٗس ذؿى هػكلح األسنلَة للتحنَل، ٍتكنَّض زالل٘نبً      .(36-35: 2010)ؤثَالًسٍس،هب

 حتٖ غبض هػكلحبً يلٖ هَْٓم هب. 

: هٌهنَض  اثني  ٖبل سلَة ٖسٗوب يٌس الًطة ٚوب يطِ يٌس الُطة،ٍلٗس يطِ هػكلح األ

َ  ٍاألسلَة األسلَة، َْْ هوتس قطٕٗ ٍٚل ؤسلَة، الٌر٘ل هي للسكط ٗٗبل» ٕ  ّن  الكطٗن

ٕ  ٍاألسنلَة  ؤسنبل٘ت  ٍٗدونى  سنَء،  ؤسلَة ْٖ ؤًتن ٗٗبل ٍالوصّت، ْ٘نِ،   تإذنص  الكطٗن

ي هٌنِ ٍبى ؤًٓنِ ألسنلَة بشا    ٍاألسلَة الٓي، ٗٗبل ؤذص ْالى ؤسبل٘ت هي الَٗل ؤٕ: ؤْبً٘

ٚبى هتٛجطاً. ْبألسلَة هي ظاٍٗٔ ّصا الكطح لٓم استًول ْٖ َ٘ط هب ٍؾنى لنِ ؤغنالً هني     

ٖج٘ل الودبظ ْبًتٗل هَْٓهِ يي الوسلَل الوبزٕ الصٕ َٗاظٕ سكط الٌر٘ل ؤٍ الكطٕٗ بلنٖ  

 .اثي هٌهَض،ز.ت: هبزٓ سلت(«)هًٌبُ الوًٌَٕ الوتًلٕ ثإسبل٘ت الَٗل ٍؤْبًٌِ٘

التألّ » بلٖ هًبىٍ ٚث٘طٓ تػت ْٖ حٗل زاللٖ ٍاحس ٍَّ:اثي هٌهَض لٗس ؤْؿٖ تًطّٗ 

الوٓؿٖ بلٖ االًسدبم، ٍالٌسٕ الوٓؿٖ بلٖ حسي االًتهبم، ٍاالهتساز الوٓؿٖ بلنٖ قنَل   

ٍٖنس اسنترسم يلونبء الًطث٘نٔ ّنصا اللٓنم ْنٖ زالالت         .(20: 2010ؤثَالًنسٍس، «)الٌٓس

بًونب ًٗنطِ ْؿنل    »هػكلح األسنلَة ْنٖ َٖلنِ:     ت٘جٔاثي ٖاغكالح٘ٔ هتًسزٓ ْٗس شٚط 

اثني  «)الٗطآى هي ٚثط ًهطُ ٍاتسى يلونِ ٍْْنن هنصاّت الًنطة ٍاْتٌبًْنب ْنٖ األسنبل٘ت       

ٍٖس ثٌ٘نب ْنٖ الدولنٔ،    » :ْٖ حسٗثِ يي اإليدبظ ؤٗؿب الجبٖالًٍَٖٗٗل  .(12: 1973ٖت٘جٔ،

 هجبٌٗنننٔ ؤسنننلَة ًهنننن الٗنننطآى خو٘نننى األسنننبل٘ت ٍهعٗتنننِ يلْ٘نننب ْنننٖ النننٌهن   

ٚوب شٚطُ الركبثٖ ْٖ هًطؼ حسٗثِ يي بيدبظ الٗنطآى   .(35: 1963الجبٖالًٖ،«)ٍالتطت٘ت

م ٍٍاز ٌٍّب ًَو هي الوَاظًٔ ٍَّ ؤى ٗدطٕ ؤحس الطبيطٗي ْٖ ؤسلَة هي ؤسنبل٘ت الٛنال  »

ٖ يجنس ( ٍٖس تكنطٔ  65 :1968الركبثٖ،«)هي ؤٍزٗتِ لألسنلَة ْٗنبل ْنٖ     الٗبّط الدطخنبً

 الحنبظم ( ٚونب تًنطؼ لنِ    7: 2011هٌػَضٕ،«)ٍالكطٕٗ ِْ٘الؿطة هي الٌهن »تًطِٗٓ: َّ
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ٍّصا ٚلِ هوب ٗاٚس ٍخَز ؤغل ّصا الوػكلح ٖسٗوب. ٍالصٕ ٗهْط اثي ذلسٍى ٍ الٗطقبخٌٖ

الوسنترسم اٙى ٍبًونب    ٖ ٗسترسهَى هػكلح األسنلَة ثنبلوًٌ  هي س٘بٔ ٚالهْن ؤًْن ال

ٓ  ًٌَٗى ثِ الكطٗٗٔ الربغٔ ْٖ الٌهن ٍالسؤ الوو٘عٓ لٛالم يي ٘نسًب ؤى  ٚالم آذط ٍّنصا ٗ

 .ى هَخَزاً يٌس يلوبء الًطة ٖسٗوبٚب ٖؤغل اللٓم ٍضٖء هي الوًٌ

ت ًهنطاً لتًنسز االيتجنبضات    ؤهب يي األسلَة ْٖ الًػط الحسٗث ْةًِ ًٗطِّ ثًسٓ تًطٗٓب

 الٌحَ اٙتٖ: ٍّٖٖ يل

ٍ  ثبيتجبض الوطسل ؤٍ الوربقِت:.1 لنصلٙ  َّ التًج٘ط الٛبضّ لٌوف التٓٛ٘ط يٌس غنبحجِ 

 ٖبلَا األسلَة َّ الطخل.

الوتلٖٗ ؤٗب ٚنبى   َّٖ سوبت الٌع التٖ تتط٘ ؤثطّب يل :ثبيتجبض الوتلٖٗ ٍالوربقت.2

 ّصا األثط.

ٍهنب   َّ هدوَئ الهَاّط اللَُٗٔ الورتبضٓ الوَنٓٔ الوطٛلٔ ينسٍال،  :ثبيتجبض الركبة.3

 .(43-44: 2000)ثي شضٗل،ٗتػل ثِ هي بٗحبءات ٍزالالت
لوَْٓم األسلَة ٍهدبالتِ ٗح٘ل بلٖ الجحث ِْ٘ هب ٗٓتح الجبة للجحث ْنٖ  بىّ الًطؼ 

 األسلَث٘ٔ.

 
 األسلىبية

ْبألسلَث٘ٔ يلن ٗسضس اللُٔ ؾوي ًهبم الركبة، لٌّْٛب ؤٗؿبً يلن ٗسضس الركبة هَظيبً 

يلٖ هجسؤ َّٗٔ األخٌنبس. ٍلنصا، ٚنبى هَؾنَو ّنصا الًلنن هتًنسز الوسنتَٗبت، هرتلنّ          

تإس٘سبً يلٖ ّنصا   .(27: 2009)ي٘بضٖ،بت، هتٌَو األّساِ ٍاالتدبّبتوبهالوطبضة ٍاالّت

ٗوٌٌٛب ؤى ًًطِّ األسلَث٘ٔ يلٖ ؤًّْب هٌْح ًٗسٕ حسٗث، ٗتٌبٍل الٌػَظ األزث٘ٔ ثبلسضاسٔ، 

يلٖ ؤسبس تحل٘ل الهَاّط اللَُٗٔ، ٍاألسلَث٘ٔ تٛطّ الهَاّط الدوبل٘ٔ للٌػنَظ، ٍتٗنّ٘ن   

ألسلَث٘ٔ التٖ ٗتو٘ع ثْب يي َ٘طُ هي الوجسي٘ي. ٍّٛصا ؤسلَة هجسيْب، هحسزٓ الوو٘عات ا

استٛطبِ الًالٖنبت اللَُٗنٔ الٗبئونٔ ْنٖ النٌع،      » تجسٍ ؤّن سوبت الوٌْح األسلَثٖ ّٖ:

ٍالهَاّط الوو٘عٓ التٖ تطٛل سوبت ذبغٔ ِْ٘، ثنّ هحبٍلٔ التًطِ يلٖ الًالٖنبت الٗبئونٔ   

ٔ ٍْنٕ ؤحبس٘سنِ ٍهطنبيطُ التنٖ     ثٌْ٘ب ٍث٘ي ضرػ٘ٔ الٛبتت، الصٕ ٗطٛل هبزتنِ اللَُٗن  

تدًلِ ٗلحّ يلٖ ؤسبل٘ت هًٌ٘ٔ، ٍٗسترسم غُ٘بً لَُٗٔ تطٛل ْٖ هدولْب ننَاّط ؤسنلَث٘ٔ   
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  ٖ ٔ  (.99: 1994ينَزٓ، «)لْب زالالتْب ْٖ النٌع األزثن تتدنبٍظ هدنطز ًٗنل    » بشاً ْبألسنلَث٘

٘ٓ٘نٔ  الوًٌٖ بلٖ يوٕ االستًوبل اللَُٕ الوتوثل ْٖ ٍؾى الٛلوبت ْٖ ؤًسبٔ هًٌ٘ٔ، ٍٚ

اًتهبهْب، ٍاًتهبم الدول ٍالوٓطزات، ٍضسن الػَض، ٍاًتهبم شلٙ ٚلِ هى الوًٌنٖ، ْبلٛلونٔ   

هي ٌّب تإتٖ ؤّو٘ٔ تَن٘نّ اللُنٔ ْنٖ     .(113السبثٕ: «)هبزٓ التطٛ٘ل الٌٖٓ لسٕ األزٗت

ْْن الٌع األزثٖ ْٖ السضاسبت األسلَث٘ٔ، ْْٖ األزآ التٖ ٗسترسهْب الوجسو ْٖ تطنٛ٘ل  

ٔ تطٛ٘الً ًٗٛس ؤْٛبض الطبيط ٍهطبيطُ، ْ٘ؿٖٓ يلْ٘نب ثنصلٙ هالهنح خسٗنسٓ     هبزتِ الٌٓ٘

 ٍؤثًبزاً هرتلٓٔ. 

تْنّ األسلَث٘ٔ ثبلدبًت الًبقٖٓ للهبّطٓ اللَُٗٔ، بش تسًٖ األسلَث٘ٔ بلنٖ تتجنى ٚثبْنٔ    

ٍٖنبئى التًج٘نط ْنٖ اللُنٔ     »الطًَضٗٔ التٖ توّ٘ع الٌع األزثٖ، ْْٛصا ْةىّ األسلَث٘ٔ تسضس 

هي ًبح٘ٔ هحتَاّب الًبقٖٓ، ؤٕ تًج٘ط يي ٍٖبئى اإلحسبس يجط اللُٔ، ًٍْل اللُٔ الوٌهؤ 

ؤهّب الجساٗٔ لألسلَث٘ٔ ْٛبًت ٖسٗوب يٌنس الًنبلن    .(187: 1994يجسالوكلت،«)ْٖ اإلحسبس

، الصٕ ؤسس يلن اللُٔ الحسٗث ٍْتح الودنبل ؤهنبم ؤحنس    ْطزٌٗبًس زٕ سَس٘طالسَٗسطٕ 

َْؾى يلن األسلَث٘ٔ ٚدنعء   (م1947-1865)ضبضل ثبلَٖ تاله٘صُ ل٘اسس ّصا الوٌْح ٍّ

هي الوسضسٔ األلسٌ٘ٔ، ٍؤغنجحت األسنلَث٘ٔ ّنٖ األزآ الدبهًنٔ ثن٘ي يلنن اللُنٔ ٍاألزة        

ٍاؾحبً ثٌطإٓ يلَم اللُنٔ  ٍثصلٙ ْٗس اضتجكت ًطإٓ األسلَث٘ٔ هي الٌبح٘ٔ التبضٗر٘ٔ اضتجبقبً 

 .الحسٗثٔ

لصٗي تجٌَا ٍغبٗب ثبلٖ ْنٖ التحل٘نل األسنلَثٖ    ألى ا ٖضثن بى األسلَث٘ٔ ٚبزت ؤى تتال

سطيبى هب ًجصٍا الًلوبً٘ٔ اإلًسبً٘ٔ ٍٍنَٓا الًول األسلَثٖ ثطحٌبت الت٘بض الَؾنًٖ ْٗتلنَا   

، ٍلٛني الح٘نبٓ ينبزت    ج.هبضٍظٍْٖ هْسُ ٍهي ؤثطظ ّاالء ْٖ الوسضسٔ الٓطًس٘ٔ  ٍل٘س ثبلٖ

 ٔ ثدبهًنٔ آًنسٗبًب ثإهطٗٛنب يني    لو٘ن م ح٘ث اًًٗست ًنسٍٓ يب 1960األسلَث٘ٔ ثًس يبم  ٖبل

هحبؾطتِ حَل األلسٌ٘ٔ ٍاإلًطبئ٘ٔ ْجطط َٗهْب ثسنالهٔ   ض.خبٚجسَىْْ٘ب  ٖؤلٗ "األسلَة"

 ٖم اظزاز األلسٌَ٘ى اقوئٌبًنب بلن  1965ثٌبء الدسط الَاغل ث٘ي األلسٌ٘ٔ ٍاألزة. ٍْٖ سٌٔ 

ِ  ثطاء الجحَ  األلسٌ٘ٔ ٍاٖتٌبيب ثوستٗجل حػ٘لتْب الوَؾنَي٘ٔ يٌنسهب ؤغنسض     ت.تنَزٍضٍ

ْنٖ الَاٖنى    .(24-10: 1998)ْؿنل، الٓطًس٘ٔ ٖوبل الطنٛل٘٘ي الطٍسن٘٘ي هتطخونٔ بلن    ؤي

اضتجكت ًطإٓ األسلَث٘ٔ، هي الٌبح٘ٔ التبضٗر٘ٔ اضتجبقبً ٍاؾحبً ثٌطإٓ يلنَم اللُنٔ الحسٗثنٔ؛    

 شلٙ ؤىّ األسلَث٘ٔ، ثَؾًْب هَؾًبً آٚبزٗو٘بً، ٖس ٍلست ْٖ ٍٖت ٍالزٓ اللسبً٘بت الحسٗثٔ.
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ى ثًس هب تحسّثٌب يي األسلَة ٍاألسلَث٘ٔ ْوي الدسٗط ثبلنصٚط ؤى ًٓنطّٔ ثن٘ي ينبلن     ٍاٙ

األسلَة ٍاألسلَثٖ، ْوي حلّل الٌع تحل٘الً لَُٗبً ل٘لحم خوبل٘بتِ، ل٘س ؤسلَث٘بً؛ ٍبًّوب َّ 

يبلن األسلَة، ٌٍّب ٗتّؿح خل٘بً ؤىّ هػكلح األسلَث٘ٔ ٗرتلّ يي هػكلح يلنن األسنلَة؛   

لَة ّٗٗ يٌس تحل٘ل الٌع ثٌبء يلٖ هسنتَٗبت التحل٘نل ٍغنَالً بلنٖ يلنن      ألىّ يلن األس

ثإسبل٘جِ، ثٌ٘وب األسلَث٘ٔ ّٖ التٖ تتدبٍظ الٌع الوحلل الوًلَهٔ ؤسبل٘جِ بلنٖ ًٗنس تلنٙ    

بشى األسنلَة ٍغنّ    .(37: 2010ؤثَالًنسٍس، ٘ت ثٌبء يلٖ هٌْح هي هٌنبّح الٌٗس) األسبل

سس ٍَٖاينس ٍهدنبل، األسنلَة ّنَ التًج٘نط اللسنبًٖ       للٛالم، ؤهب األسلَث٘ٔ ْةًْب يلن لِ ؤ

ٍاألسلَث٘ٔ زضاسٔ التًج٘ط اللسبًٖ، ٍلٛي الصٕ ٗهْط ؤى الٓطٔ ثٌْ٘وب ؾنئ٘ل خنسا ٍؤًْونب    

 ٗلتٗ٘بى ْٖ ٚث٘ط هي الدَاًت.

ت الوتًنسزٓ للتحل٘نل اللُنَٕ    ؤهّب لألسلَث٘ٔ اتدبّبت هرتلٓٔ تسترسم ْْ٘ب الوسنتَٗب 

وسنتَٕ النساللٖ، ٍالوسنتَٕ الػنَتٖ ٍهسنتَٕ الػنَضٓ       الوسنتَٕ التطٚ٘جنٖ، ٍال   ْوٌْب

ٍالوستَٕ الٓٛطٕ ٍلٛلّ هي ّصُ الوستَٗبت غٓبت توّ٘عُ يي اٙذط ٍتسنبيس الٌبٖنس ْنٖ    

ٚطّ خوبل٘بت الٌع ٍتً٘ي الوتلٖٗ ْٖ ْْن ؤسطاض الٌع. ثبلتنبلٖ تسنًٖ ّنصُ السضاسنٔ     

ٗبت اٙت٘ٔ: الوستَٕ بلٖ تحل٘ل ٖػبئس ؤحالم هستُبًوٖ ٍْٕ هصّت األسلَث٘ٔ ْٖ الوستَ

خوبل٘نبت ّنصُ   الػَتٖ، ٍالوستَٕ التطٚ٘جٖ، ٍالوستَٕ الٓٛطٕ هي ؤخنل الٛطنّ يني    

 .الٗػبئس ٍهسٕ تإث٘طّب يلٖ الوربقت

 

 یأحالم هستغايم

ّ  هحونس ْٖ ؤسطٓ ثس٘كٔ ٍٚبى ٍالسّب  ٖؤحالم هستُبًو ٍلست هني ٖسنٌكٌ٘ٔ    الطنطٗ

السلكبت الٓطًس٘ٔ لوطنبضٚتِ   ٕكلَثبً لستالل الٓطًسٖ، ٍلًَِٛ هثبلدعائط، هي هٗبٍهٖ االح

ٍّٛنصا   تًَس ح٘ث يول ثْب هسضسب للُٔ الٓطًسن٘ٔ.  ٖؤيوبل الوٗبٍهٔ، ْط هى ؤسطتِ بل ْٖ

ؤحالم ْٖ ث٘ئٔ هطحًَٔ ثبلًونل الس٘بسنٖ، ٍشلنٙ ٖجنل اًنسالو       ٖٖسّض ؤى تَلس اثٌتِ األٍل

ٔ للوٗنبٍه٘ي  ثسٌَات ٖل٘لٔ. ٍٚبى ث٘ت ٍالنسّب ْنٖ تنًَس ضنجِ هحكن      1954الثَضٓ يبم 

الدعائنط   ٖ، ينبزت ؤسنطتْب بلن   1962سنتٗالل ينبم   اال ٍٖثًس حػَل الجالز يل .الدعائطٗ٘ي

ؤٍل هسضسٔ هًطثٔ ْٖ الدعائط، ٍثصلٙ تَٛى  ْٖٖ الًبغؤ. ْإضسل األة اثٌتِ بللالستٗطاض 

ٖ  َنبزضت   .ؤحالم هي ؤٍائل الدعائطٗبت اللَاتٖ تلٗ٘ي تًل٘وب ثلُتْي األم  ؤحنالم هسنتُبًو
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ثنبضٗس ح٘نث تعٍخنت غنحًٓ٘ب لجٌبً٘نًب ٍؤغنجحت ؤهنًب         ٖائط ْٖ السجًٌ٘بت هتَخِ بلالدع

ًبلنت ضنْبزٓ    ٖلٙ زاٍهنت للسضاسنٔ ْنٖ السنَضثَى حتن     ٍالزّب. ٍؤثٌبء شؤهتٓطَٔ لطيبٗٔ 

 ٖاألٍلن  ضٍاٗتْنب  ، ًطنطت 1982السٚتَضاُ ْٖ يلن االختوبو هي خبهًٔ السَضثَى ْنٖ ينبم   

ينبم   ْنٖ ث٘نطٍت   «الحَاس َْٖؾ» ًدبحْب ثةغساض. ثن تَاغل 1993يبم « شاٚطٓ الدسس»

ثح٘نث   «شاٚطٓ الدسنس » ٍٖٚالّوب استٛوبال للطٍاٗٔ األٍل 2003 يبم «يبثط سطٗط»ٍ 1997

ٔ     ٍٖالت ،ٖضْط ضٍاٗبت األزة الًطثؤغبضت ّصُ الثالث٘ٔ هي   حٗٗنت ألحنالم ضنْطٓ يبلو٘ن

 . ًدل٘عٗٔاللُبت الٛطزٗٔ ٍالٓطًس٘ٔ ٍاإلٗكبل٘ٔ ٍالػٌ٘٘ٔ ٍاال ٍٖتطخوت بل
 هني  خًلت ٍالتٖ ثًطٍثتْب الوًتعٓ الًطث٘ٔ للوطؤٓ ْرطاً ٖهستُبًوؤحالم  ؤغجحت ّٛصا

ْٗنف   ل٘س هٌ٘طاً ٌٚجطاسبً ْػبضت ،ٖلوْب ثَاسكٔ الًبلن ثلساى ٚل ْٖ لجالزّب سٓ٘طاً ًٓسْب

ٖ    ؤخوى ٖسوبء الودتوى الًطثٖ سوبء هدتوى األزة ثل ْ ْٖ  :)ضاخنى بلنٖ الوَٖنى التنبل
http://www.alkutubcafe.net/author2/.html .)  بًّْننب تٌبٍلننت ْننٖ ضننًطّب يننسزاً هنني

الوَؾَيبت ٍيلٖ ضؤسْب هَؾَو الَقي الصٕ ؤٍالّب اّتوبهبً هلحَننبً ح٘نث ثسنكت ّنصا     

   ْ ب، ْهنل حبؾنطاً ْنٖ    االّتوبم ْٖ هًهن ؤضًبضّب؛ هًجطاً يي حجّْب الًو٘نٕ لوػن٘ط ضنًج

ؤضًبضّب، ْْٖ الطبيطٓ التٖ تؿكطم ث٘ي خَاًجْب هطبيط خ٘بضٔ ثحت الَقي ح٘نث ٍّجنت   

لْب ٖلجْب ٍحجْب ٍؤًطست ْْ٘ب الًصة هي ضًطّب ْٖ سنج٘ل الحطٗنٔ ٍالٛطاهنٔ. بىّ ضنًطّب     

اًكلٕ هي يوٕ الودتوى هٗبٍهبً ثبئطاً هي ؤخل تحك٘ن َٖ٘ز االستًوبض، ْجثنت ْنٖ ضنًجِ    

ٌ٘ٔ ْثبضت هٗتلًٔ خصٍض الهلن، ٚوب ٚبى ضًطّب غسٕ لْصُ األحبس٘س، ٍتطخؤ ضٍح الَق

 لْصُ الوطبيط التٖ ترتلح ْٖ غسٍض الطًت.  

 

 یقصائذ أحالم هستغايمتطبيق هستىياا األسلىبية علی 

ٖ  ْٖ ّصا الودبل خبء ثحثٌب ل٘كجٕ الوستَٗبت األسلَث٘ٔ يلٖ ٖػبئس   ؤحنالم هسنتُبًو

 ٖ، ٍيبثطاً ثبلوستَٕ التطٚ٘جٖ، ٍهٌْ٘بً ثبلوستَٕ الٓٛطٕ.  هجتسئبً ثبلوستَٕ الػَت

 

 یالمستىی الصىت

ثبألغَات ٍبًتبخْب ْٖ الدْبظ الٌكٖٗ  َٖ يلن الًََٓلَخ٘ب الصٕ ًٌٗالػَتٖ ّ ٕالوستَ

ٍْٖ ّصا الوستَٕ ٗوٛي زضاسٔ اإلٗٗبو ٍالًٌبغنط التنٖ تًونل يلنٖ      ٍذػبئػْب الٓ٘عٗبئٖ

http://www.alkutubcafe.net/author2/.html
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ٍالنسالالت  ٗحسثِ، ٚنصلٙ ٗوٛني زضاسنٔ تٛنطاض األغنَات،      تطٛ٘لِ، ٍاألثط الدوبلٖ الصٕ 

بشى ْبلساللٔ الػنَت٘ٔ ّنٖ الساللنٔ     .(50: 2012)ضاخى ؤثَالًسٍس،الوَح٘ٔ التٖ تٌتح يٌِ

التٖ تستٌجف هي األغَات التٖ تإلٓت هٌْب الٛلؤ ٍترتلّ زاللٔ الٛلوبت ثحست قجً٘نٔ  

  َ ػنَت  ٕ، ٚونب تنسلّ ضذنبٍٓ ال   ّصُ األغَات، ْتسلّ ضسٓ الػَت ٍخْطُ يلٖ الوًٌنٖ الٗن

ٔ   .(30: 1999 )ضاخى يَؼ ح٘نسض، ل٘ي ٍٗسطٍّوسِ يلٖ هًٌٖ ِْ٘   ٍال ضنّٙ ؤىّ السضاسن

، ألىّ التحل٘ل األسلَثٖ لْصُ الٌػَظ ٔنث٘زألظ اَنلٌػأ نسزضاو٘ن نٖ غنلػَت٘ٔ تٗى ْا

ٖ بإلؾبْٔ ثنب ب نٔ ْْ٘نلدوبل٘اًت الدَايي ٗسبيس ٚث٘طاً ْٖ ْْن قجً٘تْب، ٍْٖ الٛطّ  هب  لن

ض ذت٘با لننٖبلتٖ تسًِْ يْننب، ٍالتٖ تحٛن هجساقّ الًٍَالٌٓس٘ٔ ت االًًٓبالاِْ٘ هي ٚطّ 

ٍ   ل٘س ٗرٖٓ ؤىّ هبزٓ ا»ٍثًٌْ٘ب ت ٗٗبيببات ٍغَؤ ؤىّ لػَت ّٖ ههْنط االًًٓنبل الٌٓسنٖ، 

 ٘ ٌنبً  ّصا االًًٓبل ثكجً٘تِ بًّوب َّ سجت ْٖ تٌَٗى الػَت، ثوب ٗرطخِ ِْ٘ هسّاً ؤٍ ٌَّنٔ ؤٍ ل

الورتلٓننٔ ثجًؿننْب، للُٔ ت اهستَٗبـ تجباضل٘س ٗرٖٓ ٍ. (169: 1997طاًْننٖ،ال«)ؤٍ ضننسٓ

ٍتًتجط زضاسٔ الوستَٕ الػَتٖ الركَٓ األٍلٖ لسضاسٔ الوستَٗبت األذنطٕ، ًْلنٖ سنج٘ل    

ٖ    الوثبل، ال ٗوٛي زضاسٔ الػطِ زضاسٔ غح٘حٔ  )ضاخى بلّب ثبإليتونبز يلنٖ الَغنّ الػنَت

ٚثط ؤخًلِ ٍلوتلٖٗ وَسنٖ٘ٗ ٍ النٌُن ْنٖ ضنسّ ا    ٍال ٌٗٛط يبٖنل ؤثنط ال   .(15: 1996ّالل،

ٍؤضسّ بغُبءً ثل بىّ هَسٖ٘ٗ الطًط ّٖ ؤخول هب ِْ٘ هي يٌبغط ٍللطًط ًنَاح ينسٓ   ًتجبّبً ا

للدوبل، ؤسطيْب بلٖ ًَٓسٌب هب ِْ٘ هي خطس األلٓبل، ٍاًسدبم ْٖ تَالٖ الوٗنبقى ٍتنطزز   

 .(13: 1972)ضاخى ؤًن٘س، لطًطٚلّ ّصا هب ًسوِّ٘ ثوَسٖ٘ٗ اثًؿْب ثًس ٖسض هً٘ي هٌْب، ٍ

 ،ضَجبتْن ٍتلج٘ٔ ،نننننحبخبتْ ءتًبًَا ثِ يلٖ ٖؿبننننْبس، ٍٖس ؤزض٘ اللََُٗى ٖ٘ؤ الػَت

 ٗحنسز  ثبيتجبضُ ،ٔننن األزث٘ بتننالسضاس حهب ٍْ٘طا هي الػَت ؤذص لصلٙ ،ؤْٛبضّن ٍبٗػبل

 .  األسلَث٘ٔ ٍالرػبئع األزث٘ٔ الوالهح

هي ذالل بٗٗبو الدطس اللٓهٖ ٍبٗٗبو الػنٍ٘   بشى ْ٘تَلس الوستَٕ الػَتٖ ْٖ الٌع

التٛطاضٗٔ بش بىّ لأللٓبل ٖ٘ؤ شات٘ٔ تٗسّم الوتًٔ الحس٘ٔ التنٖ ٗدنسّب التلٗنٖ ٌْطنإ هني      

تتبثى ؤخطاس حطٍْْب ٍهي تَالٖ األغَات التٖ تتإلّ هٌْب ْٖ الٌكنٕ، ٍْنٖ الَٖنَو يلنٖ     

  ٍ األغنَات، ٍحنالٍٓ الدنطس،    األسوبو، ٚوب ؤى التالئن َٗٛى ْٖ الٛلؤ ثنةئتالِ الحنطٍِ 

ٗتدلٖ الوستَٕ الػَتٖ  ٍَٗٛى ْٖ الٛالم ثتٌبسٕ الٌهن ٍتٌبست الٓٗطات ٍحسي اإلٗٗبو.

هي ذالل اًتٗبء األغنَات الودْنَضٓ، ٍاألغنَات الوْوَسنٔ،      ؤحالم هستُبًوْٖٖ ٖػبئس 
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ؤحنالم   الوالهح ٍزاللتْب ْنٖ ٖػنبئس   ٍُؤغَات الطسّٓ، ٍالٌجط، ٍالتٛطاض. ْ٘وب ٗلٖ ًوبشج لْص

 هستُبًوٖ.

 

 الشذة أصىاا

 الصٕ َّ ٍالػَت الطسٗس الَٖٓ٘ٔ ٍثبألغَات االًٓدبضٗٔ، ثبألغَات الطسٓ ؤغَات تًطِ
ة، ٍالَْاء ؤهنب األغنَات الطنسٓ ْْنٖ:ـ،      ٗحجس َٖٕ ثِ ايتطاؼ الٌكٕ ؤثٌبء ْٖ ٗحس 

 ٍاؾنحٔ،  ٖنَٓ  توٌح ؤغَت الطسٓ .(54: 1998، )ْْوٖ حدبظٕءٍ ظٍت، ٍج، ٍز، ٍ ، ٍ
 للطبيط. االًًٓبل٘ٔ ثبلحبالت ٍث٘ٗبً اضتجبقبً ٘طتجفْ

ٕ  ثحؿنَضّب  تإس٘سبً يلٖ هب هطّ ثرػَظ ؤغَات الطسٓ ًطٕ ؤى الْونعٓ   ٍثًَْٛنب  الٗنَ
ؤًّٖ، ؤيلٌت، ؤيونبٔ،   هثل« تحسٕ» ٖس ظزات ْٖ حبالت الطبيطٓ ْٖ ٖػ٘سٓ آًدبضٗبً غَتبً

سنإثٖٗ، ؤظضو،   ؤَسٍ، ؤًبزٕ، اَتطاثٖ،ؤحكّن، ؤحطضّ، ؤيَز، ؤضٗس، ؤهبم، ؤّولت، ؤًبضس، ؤيلٖ، 

 :احتطأ، ؤهَت، ؤًب

 ألًّٖ ضْؿت السضٍة الٗػ٘طٓ، 

 ،  ٍؤيلٌت ضَن الدو٘ى التحسّٕ

  ؤحكّن يبخ٘ٔ الطْطٗبض،

 ؤحطّض هي ٖجؿتِ٘ الدَاضٕ،  

 ٍؤًّٖ سإهؿٖ،  ؤيَز ثلالآ هي ثحبضٕ، 

 ألًّٖ غطذت ؤضٗس الح٘بٓ، 

 ألًٖ خْلت زضٍة الٌٓبٔ 

 تساء الكطٕٗ ٌٍٚت ؤًبضس ؤيلٖ الٗون،  ٍؤّولت يٌس اث

 ٗحبغطًٖ ٚل َٗم ٖعم ألَسٍ ضطايبً زٍى َّٗٔ، 

 ، ًّٕٖ ؤًبزٕ ثسٍى غسٍؤ

 ، ٍلٌٌٖٛ ضَن ٚلّ بَتطاثٖ

 سإثٖٗ يلٖ هْطٓ هي يصاثٖ  

 ٍؤظضو ْٖ الًوط ؾَء الطجبة  

 ٍيٌس ثساٗٔ ٚلّ بحتطأ، 
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  «ؤهَت ؤًب ٍٗهلّ الحطٕٗ

 (http://www.adab.com)ضاخى بلٖ الوَٖى التبلٖ 

ٍهي الوالحم ؤّى الطبيطٓ اتّدْت بلنٖ اسنتًوبل ّنصُ األغنَات ٍهني تَن٘نّ ّنصُ        

ٖ الحطٍِ ٗوٛي االستٌتبج ثإىّ  تطٗنس االضتٛنبظ يلنٖ ؤىّ لنألضؼ ٖ٘ونٔ هًٌَٗنٔ        هسنتُبًو

ٍْٗنست ؤّٕ   ،ثنإلَاى النسهبء   ٍهبزٗٔ، ٍلٌّْٛب هسلَثٔ ٍهحتلٔ ٗتَاتط يلْ٘ب الكُبٓ ٍٗػنجًَُْب 

ٍالوَت ْٖ هثل ّصُ األضؼ ثحولتْنب الطهعٗنٔ ُٗنسٍ     ،هًٌٖ للحطٗٔ ٍؤّٕ هًٌٖ للطرػ٘ٔ

هٗسسبً ٍهكلَثبً ح٘ث ضاحت تكلت هي الدونبّ٘ط ٍالطنًَة التونطّز يلنٖ ّنصُ األٍؾنبو       

 الٗبس٘ٔ. 

 

   الًبر

 طٍالٌجن  ٍالتٌُن٘ن،  الٌجنط  نبّطتب اللُٔ، ثجٌ٘ٔ ٍالوطتجكٔ الوٓطزٓ الػَت٘ٔ الهَاّط ىّ هيب

ٗرلنٕ   الولوح ٍّصا .)169 :1961ؤً٘س،)«ٍاحس ٍٖت ْٖ الٌكٕ ؤيؿبء خو٘ى ْٖ ًطبـ»

 التٖ ًجطٓ الػَت ْٖ التحَّل يجط غَت٘ٔ خوبل٘بت تحٕٗ٘ ْٖ ٚج٘طٓ شا ْبيل٘ٔ غَت٘بً تإث٘طاً
ٖ ً ٍؾنَح  لِ، َْْ ٍهالظم ثبلوٗكى هٗتطى ٍالٌجط .ٖالوًٌ ْٖ تحَالً ثسٍضّب تحس  ٖس  سنج

ِ  الودنبٍضٓ  ٕاألذنط  الوٗبقى ٍؾَح َٗٓٔ الٛلؤ هٗبقى هي لوٗكى  .(38 :1983ط،به)تلن
ٖ  التطا  الػَتٖ ْٖ الجحث»ألى الحسٗث؛ اللَُٕ الجحث ٍل٘س الوجحث ٍّصا  ٗطٚنع  الًطثن
ٖ «)ٍتُ٘طاتْنب  الوٓطزٓ األغَات ثحث ٖيل الجحنَ    ٖؤهنب ْن  (. 80: 1998حدنبظٕ،   ْْون

ٖ  ٚنبللحي  ٕؤذنط  ثأثبض ث٘ٔالًط ْٖ الٌجط ْ٘طتجف الحسٗثٔ تًبٖنت   يني  الوتطتنت  الوَسن٘ٗ

 ٍقجً٘تْب. الوٗبقى

ِ  حسنت  ٍهي تحػ٘ل الحبغل ؤى ٗٗبل بى الٌجط ٗناثط  ٔ  ٖيلن  تجبينسُ  ؤٍ تٗبضثن  الٌُون
 ثًؿنْب  اذتالِ اًتهن ؤٍ الٌجطٗي ث٘ي الوٗبقى تٗبضثت ؤيساز ْٛلوب» الوَس٘ٗ٘٘ي ٍاإلٗٗبو
 .(270: 1972،ؤً٘س«)بٗٗبيْب حسٔي ثًؽ يي

 ضنٛلت  النالم،  حطِ ْٖ توثلت ظٗبزٓ ؤهب ثبلٌسجٔ للٌجط ْوي الوًلَم ؤى الًٓل لحٗت
ٔ  ٍّنٖ شات  الكلت، لتإٚ٘س خبءت العٗبزٓ ْْصُ هلٓتبً، ًٍٍٖت بٗٗبيبً الٛلؤ ًجطاً ْٖ  الًالٖن

ٕ »ٚوب ًالحم ّصُ ْٖ ٖػن٘سٓ   األهط غُ٘ٔ هى التٖ تطثكْب هثنل )ألَنسٍ(، ٍْنٖ    « تحنس

 لٌثجت، لٌ٘هطٍا.«: ؤى ٌٗسحتى لْصا الٗلت ا»ٖػ٘سٓ 

http://www.adab.com/
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هثنل:   ْٖ ٍالًعم خبًت التإٚ٘س هي ْْٖ الٓبء ٍالالم، ظٗبزٓ لحٗتِ ٖس الًٓل ْةى ٚصلٙ

 ٘ٛي.ْل

ٕ  السكط ْٖ الػَت٘ٔ اللَاحٕ ٚصلٙ ٗهْط ؤثط ٖ  الطنًط ٖ " ْن ٙ  ٕؤز ح٘نث  "ؤًٌن  ْن
ٕ »الٌُؤ؛ هثل هب خبء ْنٖ ٖػن٘سٓ    ْٖ اضتٓبيبً ذلٕ ًجط تطٛل ٖاإلزَبم بل ح٘نث  « تحنس

 َٗٗل:

 ألًّٖ ضْؿت السضٍة الٗػ٘طٓ، »

 ٍؤًّٖ سإهؿٖ،  

 ألًّٖ غطذت ؤضٗس الح٘بٓ، 

 ألًّٖ ٍٖٓت ؤهبم الُعآ،  

 ألًّٖ خْلت زضٍة الٌٓبٔ، 

 «ألًّٖ ؤًبزٕ ثسٍى غسٕ ٍ...

 )السبثٕ(

ٗحسّ ًَيبً هي الٌُؤ الوَس٘ٗبئ٘ٔ ث٘ي األلٓبل الٗبْ٘ٔ التٖ تسبيس الطبيط يلنٖ اًتٗنبل   

ٗحس  بزذبل حطِ « ٍلٓطـ هب ٚتجتٌٖ»ُ بلٖ الوتلٖٗ؛ هثالً ْٖ ٖػ٘سٓ هٓبّ٘وِ ٍهٗبغس

َطٍ ثنإىّ   ٍال ثَاثبتْب.ٍبيٗالّب ٍيطبْٖب، ًٍَيبً هي اإلٗٗبو ث٘ي ٚلوبت هثل: هَاي٘سّب، « ّب»

الطبيط استُلت الٌجط ٍالٌُؤ الوَس٘ٗبئ٘ٔ الٌبتدٔ يٌْب لتحونل ثَاسنكتْب يلنٖ ٖػنبئسّب     

تػجح ؤظهتْب الطرػ٘ٔ ّٖ ؤظهٔ الَقي؛ ألىّ ضنًطّب ٌٗؿنح   ؤحبس٘سْب ٍهطبيطّب، ثح٘ث 

ثْبخس الوَت ٍالر٘جٔ ٍاإلحجبـ ٚوب َّ الحبل ْٖ يبلن الس٘بسٔ، ٍَّ ٗطسن لْنصا الًنبلن   

ٍحبٍلت ؤى تٌٗنل   الصٕ ًٗ٘ص ِْ٘ غَضٓ ٖبتؤ، َْْ يبلن ٗتحٛن ثبلُسض ٍالدجي ٍالر٘بًٔ.

 لتٖ تطسن ههبّط ثلسّب ٍٍقٌْب.لٌب هطْساً سٌ٘وبئ٘بً هتٛبهالً هي غَض هرتلٓٔ ا

 

 الجهر والهمس

 الودَْض ؤهب الػَت ٍهْوَس، هدَْض ٖبل الًطث٘ٔ األغَات الًطة ٗػٌَٓى بىّ اللَُٗ٘ي
 َ )السنَ٘قٖ،  «غنَتبً هَسن٘ٗ٘ب   هٌتهونبً ٗحنس    اّتنعاظاً  الػنَت٘٘ي  النَتطٗي  اّتنعاظ » ْْن

األشى  التإث٘ط ٍثٗنطو  َٗٓالتٌجِ٘ ث ٗث٘ط هب الػَت، ضسٓ ْٖ ٍاضتٓبو حسٓ ْبلدْط .(261ز.ت:

 )حسنبى، ى(ٍم، ٍل، ٌٍ، ٍو، ٍل، ٍؼ، ٍظ، ٍض، ٍش، ٍز، ٍج، ٍة، ٍثدَّطٗتِْ ٍهٌْب:)ؤلّ، 
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 لْوب ٗسوى ٍال الَتطاى الػَت٘بى هًِ ْٗتع ال الصٕ َْْ»الوْوَس الػَت ؤهب (،79: 1998
 ٗجًنث  هب ثبللًَ٘ٔ ًبين، ٗتسن ،تّبز غَت َْْ .(20: 1961،ؤً٘س)«الٌكٕ ثِ ح٘ي ضً٘ي
 التًبهل ٗتن الوْوَسٔ األغَات لإلًطبز، ثٌ٘وب تػلح الودَْضٓ األغَات ْةشى التإهل. ٖيل

ٓ  قطٕٗ يي هًْب  ٔ،ٍِ، ٍل، ٍظ، ٍش، ٍس، ٍخ، ٍح، ٍ ، ٍت،  ٍهٌْنب:  ٍالتإهنل  الٗنطاء

 (.79: 1998ُ()حسبى، ٍ٘ ٍ

ّ ٚ حؿنَض  هستُبًوٖ ؤحالمضًط  ؤهب ثبلٌسجٔ للدْط ٍالْوس ْوي الواٚس ؤىّ ْٖ  ث٘ن
ٔ  الطبيطٓ ثحبلٔ ٍث٘ٗبً اضتجبقبً ٍٚالّوب هطتجف ٍالْوس، الدْط لولوحٖ ٍالدسنو٘ٔ.   الٌٓسن٘

 هْوَسٔ ٚبلتبلٖ: ٍٕؤذط هدَْضٓ ؤغَات الٌع ْٖ تتٛطض

األغنَات الودْنَضٓ ٚونب ٗلنٖ: ؤلنّ       ؤتت ٖس« ؤى لْصا الٗلت ؤى ٌٗسحت»ْٖ ٖػ٘سٓ 

(، 58و )ٍ(، 8ل )ٍ(، 13ؼ )ٍ(، 43ض )ٍ(، 16ش )ٍ(، 28ز )ٍ(، 11ج )ٍ(، 65ة )ٍ(، 211)

 (.131ى )ٍ( 57م )ٍ(، 134ل )ٍ(، 5ٌ )ٍ
س ٍ(، 10خ )ٍ(، 30ح )ٍ(، 13  )ٍ(، 48ت )ٍ(، 67ٍاألغَات الوْوَسٔ ٚوب تإتٖ: ء )

 (.22ُ )ٍ( 36٘ )ٍ(، 32ٔ )ٍ(، 39ِ )ٍ(، 19ـ )ٍ(، 5ظ )ٍ(، 18ش )ٍ(، 28)

ج ٍ(، 18ة )ٍ(، 46ٔ: ؤلنّ ) األغَات الودَْضٓ ثْصُ الٛو٘ تإتٖ« تحسٕ» ٍْٖ ٖػ٘سٓ

(، 51ل )ٍ(، 7ٌ )ٍ(، 16و )ٍ(، 1ل )ٍ(، 4ؼ )ٍ(، 3ظ )ٍ(، 33ض )ٍ(، 1ش )ٍ(، 16ز )ٍ(، 5)

 (.28ى )ٍ( 24م )ٍ
(، 1خ )ٍ(، 11ح )ٍ(، 1  )ٍ(، 20ت )ٍ(، 31ٍؤهب األغَات الوْوَسٔ ْتنإتٖ ّٛنصا: ء )  

 (.  7ُ )ٍ( 7٘ )ٍ(، 13ٔ )ٍ(، 4ِ )ٍ(، 3ـ )ٍ(، 7ظ )ٍ(، 5ش )ٍ (،6س )ٍ

(، 77ة )ٍ(، 121األغَات الودَْضٓ ّٛصا: ؤلنّ )  ًطٕ «لٓطـ هب ٚتجتٌٖ»ٍْٖ ٖػ٘سٓ 

ل ٍ(، 3ٌ )ٍ(، 19و )ٍ(، 3ل )ٍ(، 3ؼ )ٍ(، 5ظ )ٍ(، 33ض )ٍ(، 8ش )ٍ(، 11ز )ٍ(، 5ج )ٍ

 (.36ى )ٍ( 39م )ٍ(، 69)

س ٍ(، 6خ )ٍ(، 8ح )ٍ(، 5  )ٍ(، 62ت )ٍ(، 27ٍاألغننَات الوْوَسننٔ ٚوننب ٗلننٖ: ء ) 

 (.   23ُ )ٍ( 17٘ )ٍ(، 20ٔ )ٍ(، 18ِ )ٍ(، 7ـ )ٍ(، 9ظ )ٍ(، 11ش )ٍ(، 10)

يلٖ ّصا األسبس ًالحم ؤىّ ٚو٘ٔ األغَات الودَْضٓ ُٗلت يلنٖ األغنَات الوْوَسنٔ    

ْٖ الٗػبئس ألىّ الطبيطٓ ْٖ هَؾى النطْؽ ٍالثنَضٓ ٍتطٗنس ؤى تٌػنح هربقجْنب ٍتحطّٚنِ       

ٍؤٗؿنبً تطٗنس ؤى   األضٛبل حتٖ ثبلسم ٍالونَت.   ٍتُ٘٘ط الَاٖى ثإٕ ضٛل هيللثَضٓ ٍالْدَم 
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تحثْن لٖٛ ال ٗػوتَى تدبُ هب ٗٗى لْن ْٖ ّصا الًبلن هي الدَض ٍالهلن ٍالًػن٘بى؛ لْنصا   

 تٌبست هى هطاهْ٘ب ؤٚثط هي األغَات الوْوَسٔ.تاسترسهت ّصُ األغَات الودَْضٓ التٖ 

َسٔ ٗتنّ التًبهنل هًْنب يني    ْةشى األغَات الودَْضٓ تػلح لإلًطبز، ثٌ٘وب األغَات الوْو

 قطٕٗ الٗطاءٓ ٍالتإهل.

 
 التكرار

اًًٛبس للٓٛطٓ الوس٘كطٓ يلٖ شّي األزٗت ٍهحبٍلٔ تإٚ٘سّب »ؤىّ ؤسلَة التٛطاض  ٗلَح

ثبأللٓبل ٍالًجبضات الوتطازْٔ، ٍثالَٔ ّصا الؿطة األسلَثٖ ْٖ ٖسضتِ يلنٖ تإٚ٘نس الوًٌنٖ    

لل ْٖ الٌَٓس. ٍالتٛطاض ؾنطة هني التكَٗنل    زٍى اإلسبءٓ بلٖ خوبل األسلَة ؤٍ ثًث الو

ٍثصلٙ يلٖ الوجسو ؤى َٗٛى ٖبزضًا يلنٖ الوحبْهنٔ يلنٖ بًطنساز السنبهً٘ي بل٘نِ ٍينسم        

 .(95 :2010)ذؿ٘ط،«اإلذالل ثدوبل التًج٘ط، ٍؤى ٗإتٖ التٛطاض لٓبئسٓ

ٍالوسنتوى   تبيبت هَس٘ٗ٘ٔ هتٌَينٔ تدًنل الٗنبض   ؤهّب تٛطاض ثًؽ الحطٍِ ْ٘طٛل بٗٗ

الحس  الطًطٕ الوٛطض، ٍتٌٗلِ بلٖ ؤخَاء الطبيط الٌٓس٘ٔ بشا ٚنبى ٗؿنٖٓ يلنٖ     ًٗ٘طبى»

ثًؽ ّصُ التٛطاضات هطبيطُ الربغٔ، ؤٍ ٍس٘لٔ للترٓ٘نّ هني حنسٓ الػنطاو النصٕ ٚنبى       

ًٗ٘طِ ؤٍ حسٓ اإلضّبغبت التٖ ٍاخْْب ْنٖ ح٘بتنِ سنَاء هنب تًلنٕ ثوح٘كنٔ األسنطٕ ؤٍ        

ٖ شا ؤهًٌب الٌهط ْٖ ٖػبئس ب .(1307: 1421ٔ)الوٌػَض،«هح٘كِ الربضخٖ  ؤحالم هسنتُبًو

ًالحم ؤى ثًؽ الحطٍِ تٛطض ْٖ ّصُ الٗػبئس ؤٚثط هي ثٗ٘ٔ األحطِ؛ يلٖ سج٘ل الوثنبل  
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الحطٍِ التبل٘ٔ ؤٚثط هي سبئط الحطٍِ:  تإتٖ«: ؤى لْصا الٗلت ؤى ٌٗسحت»ٖػ٘سٓ  ًطٕ ْٖ

 .٘ ، ٍٍِض، ٍم، ٍو، ٍ ة،ٍى، ٍل، ٍؤلّ، ٍ

 م.ٍى، ٍض، ٍل، ٍطٍِ التبل٘ٔ ؤٚثط يسزاً هي سبئط الحطٍِ: الح«: تحسٕ» ٍْٖ ٖػ٘سٓ

 .ضٍى، ٍم، ٍت، ٍل، ٍة، ٍؤلّ، ٍالحطٍِ:«: لٓطـ هب ٚتجتٌٖ» ٖػ٘سٓ

الحسٗث يي الحطة ٍالسّالم هحَضاً ضئ٘س٘بً ْنٖ ّنصُ الٗػنبئس، َْقٌْنب ٚنبى ٍهنب ظال       

ؤثٌنبئُ ؤضٍاحْنن   الورتلٓٔ، ٍٗجنصل  هَؾى غطاو تتْبْت يلِ٘ الَٕٗ االستًوبضٗٔ ثإضٛبلْب 

لتلر٘ػِ هي تلٙ الَٕٗ. ٍٚبًت الطبيطٓ تُطٕ ؤثٌنبء ضنًجْب ثبلتّحنسٕ ٍالوٗبٍهنٔ حتنٖ      

الطْبزٓ. ٍْٗب لصلٙ ّٖ تإتٖ ْٖ ؤثٌبء ّصُ الٗػنبئس ثنبلحطٍِ التنٖ تحونل ْنٖ ق٘بتْنب       

 ه٘عات الطسٓ ٍالَٗٓ ٍتتٌبست للحث يلٖ الثَضٓ ٍالوٗبٍهٔ ٍيسم الرؿَو ؤهبم األيبزٕ.

 

 لترکیبیالمستوی ا

ٔ   ذالل هي تٌجفٗس الوستَٕ التطٚ٘جٖ ٔ  ؤٍ الدولنٔ الوٌكَٖن ٕ  يلٖ الوٛتَثن  الوسنتَ

ٖ  ؤٍ ٖننالتحل٘ل ٖ  ؤٍ الٌحَٗٔ الَنبئّ ٔننن السالل هي الٌَو ّصا يلٖ ٍٗكلٕ التطٚ٘جن  الوًنبً

  .(78: 1998حسبى، ضاخى)الٌحَٗٔ

ٔ  الوًبًٖ هي ٗستٌجف ؤى الوستَٕ ٗوٛي هي آذط ٍخبًت  بل٘تننن ٍاألس للدول الًبهن

 ٍاألهننط، ٚبالسننتْٓبم، ٍالكلننت ٍالتإٚ٘س ،الٌٖٓ ؤٍ ٍاإلثجبت ،اإلًطننبء ؤٍالرجننط  يلٖ السالٔ

 السالٔ األزٍات ثبسترسام ٍالططـ ٍالٌساء، ٍالتطخٖ، ٍالتوٌٖ، ٍالتحؿ٘ؽ، ٍالًطؼ، ٍالٌْٖ،

  .(43: 1419ح٘سض، يَؼ ضاخى)األسبل٘ت ّصُ يلٖ

بء ينسز التنَاتط   ٚةحػ الًٓل٘ٔ، األظهٌٔ يي  سننٗتح الوستَٕ ّصاْٖ  الجبحث ؤىّ ٚوب

بشى  .(4: 2010األًْبل الوبؾ٘ٔ ٍالوؿنبضئ ْنٖ ضنًط هنب ؤٍ ٖػنٔ ؤٍ...)ضاخنى هٌػنَضٕ،       

ْبلوستَٕ التطٚ٘جٖ ٗطول ثٌبء الدولٔ ٍهب ٗتػل ثْب ٍْٖ ّنصا الوسنتَٕ ٗوٛني زضاسنٔ     

هجتسؤ ٍالرجط، الدولٔ ٍالٓٗطٓ ٍالٌع، ٍهب ٗتجى شلٙ هثل االّتوبم ثكَل الدولٔ ٍٖػطّب، ٍ

ٍالتٗسٗن ٍالتإذ٘ط، ٍالعهي، ٍالػٍ٘ الًٓل٘ٔ ٍ... س٘تٌبٍل الجحث ْٖ ّصا الوسنتَٕ الدولنٔ   

، ٍٚ٘ٓ٘ٔ استرسام األًْبل)الوبؾٖ، الوؿبضو، األهط(، ٍهسٕ حؿَض الًٓل٘ٔ ٍالدولٔ االسو٘ٔ

 .ؤحالم هستُبًوْٖٖ ٖػبئس  الؿوبئط
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الدولنٔ  الدولٔ هتطٛلٔ هي الًٓل ٍالٓبيل ٍالدولنٔ االسنو٘ٔ ّنٖ    الدولٔ الًٓل٘ٔ ّٖ 

بىّ قجً٘نٔ ؤسنلَة الطنبيطٓ ْنٖ ذكبثْنب       .(9: 1997)الوًطٕ،هتطٛلٔ هي الوجتسا ٍالرجط

ؤى لْصا » ح٘ث استرسهت ْٖ ٖػ٘سٓ الطًطٕ، تو٘ل ًحَ االستُالل الًّٓبل للجٌ٘ٔ الًٓل٘ٔ

ؤذصًب هَيساً ْٖ حّٖ ًتًطِّ يل٘نِ  » خولٔ اسو18ٔ٘خولٔ ًْل٘ٔ ٍ 41 «الٗلت ؤى ٌٗسحت

ألٍلّ هطّٓ، خلسٌب حَل قبٍلٔ هستك٘لٔ ألٍّل هطّٓ، ؤلٌٗ٘ب ًهطٓ يلٖ ٖبئؤ األقجنبٔ، ضنٌَٖب   

ْٖ حٗ٘جٔ ٗسًب، ًحي الصٗي لن ًتٌبٖص ٖجل ال٘نَم ْنٖ ضنٖء، ٗنَم ٚنبى الحنّت هنصّجٌب        

ٔ  خ11خولٔ ًْل٘نٔ ٍ 14 «تحسٕ» ٍْٖ ٖػ٘سٓ السبثٕ(«).الَح٘س الوطتط٘ ٍ..  ولنٔ اسنو٘

ؤيلٌت ضَن الدو٘ى التحسّٕ، ؤحطّض هي ٖجؿتِ الدَاضٕ، ؤينَز ثلالنآ هني ثحنبضٕ، ؤًنٖ      »

ضْؿت زضٍة الٗػ٘طٓ، ؤًٖ سإهؿٖ أليوبٔ ثحنط زٍى ٖنطاض، لًلٌنٖ َٗهنبً ؤحكنن يبخ٘نٔ       

خولنٔ ًْل٘نٔ زٍى اسنترسام ؤٕ    40«لٓطـ هب ٚتجتٌٖ»ٍْٖ ٖػ٘سٓ السبثٕ(«)الطْطٗبض ٍ...

بل٘س التٖ ؤظّطت ْٖ ضثً٘ٙ، ٚتجتٌٖ ثوػنٗلٔ غنوتٙ، تٌنبثطت    ٚتجتٌٖ ث» خولٔ اسو٘ٔ

ٍّصا الدبًت شٍ ؤّو٘ٔ ثبلُٔ؛ ألىّ األسلَة الًٓلنٖ   السبثٕ(«)حجّبتْب ْٖ ظٍاثى ذالْبتٌب ٍ...

ثكجً٘تِ ٗوتبظ ثحَ٘ٗٔ ٍتدسز هٗبضًٔ ثبألسلَة االسنوٖ، للساللنٔ يلنٖ الحطٚنٔ ٍاضتجبقنِ      

 ثبلعهي. 

تًسّ بضبضات ضًطٗٔ سبه٘ٔ الٗ٘ؤ تؿٖٓ الحطٚنٔ ٍالتدنسز   »ْٖ الحٗ٘ٗٔ الجٌ٘ٔ الًٓل٘ٔ 

  .(99: 2012 ٕ،ظ)الطْطٍ«يلٖ هسبض الٌػَظ ٍّٖ هي ؤسجبة اًًتبٔ اإلضبضٓ ٍتحطْٚب

ٍضثوب تتكطّٔ الطبيطٓ بلٖ استرسام الدولٔ الًٓل٘ٔ ْٖ الٗػ٘سٓ ل٘تحسّ  يني األحنَال   

٘ل النسْبو يني ٍقٌْنب ٍبغنالح     الطأٌّ ٍالوتَال٘ٔ ْٖ ثلسّب لتجصل خْسّب الَْ٘ط ْٖ سنج 

هدتوًْب. ٍٚصلٙ تَؾّح للطًجْب ؤسجبة ترلّ ٍقٌْن ٍتطْٗن قطٕٗ الرنالظ هونب ّنن    

ِْ٘ هي الؿًّ ٍاالستسالم ؤهبم األيساء. ٍتحبٍل بٗٗنبل ؤهّتْنب ْنٖ سنج٘ل الَغنَل بلنٖ       

 هدسّب األغ٘ل.  

األحَال ٍاألهَض  ٍّصا ٗطخى بلٖ هالهح التعام الطبيطٓ للسْبو يي الَقي ٍضزّ ًْلْب تدبُ

الوٓطٍؾٔ يلْ٘ب ٍالسيَٓ بلٖ الًسل ٍالحطٗٔ ٍاالتحبز ًٍنجؽ الرنالِ الونسهّط ْنٖ سنج٘ل      

 الَغَل بلٖ ح٘بٓ ؤْؿل ٍؤضٖٖ هوب ِْ٘ ؤثٌبء ضًجْب. 
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 األفعال

 ٍٗٗػسٍى الثالثٔ، األظهٌٔ هٗتطى ثإحس ًٓسِ ْٖ ٖهًٌ زلّ هب» ثإًِ الًٓلَ الٌحبٓ ًٗطِ
ٍزاللتْنب   اضتجبقْب ثبيتجبض الًٓل٘ٔ الػٍ٘ ٍلصلٙ ٖسوَا الوستٗجل،ٍ ٍالحبؾط الوبؾٖ ثصلٙ

ٖ  الًٓل غُ٘ٔ بى ٍٖبلَا ٍؤهط، ٍهؿبضو هبؾٖ ٖبل العهي الثالثٔ ؤٖسبم ٖيل هطتجكنٔ   الوبؾن

 ؤٍ االستٗجبل الحبل تٓ٘س ٍٖس الوٌٗكى، التبم الحس  يي تًجط ثصلٙ ٍّٖ الوبؾٖ، ثبلعهي
 الوبؾٖ العهي حؿَض ٗػبئس التٖ ٖوٌب ثتٌبٍلْب ُٗلتٍْٖ ال. (85: 2011)هٌػَضٕ،«ثٗطٌٗٔ
ٕ  الطبيط ثةحسبس َٗحٖ هب هطٓ، 63ٍضز  الحبؾط ح٘ث العهي ٖيل  لوبؾنٖ. هي ثنبلع  الٗنَ

ٚوب ًًطِ ؤى الًٓل الوبؾٖ ٗسل يلٖ الثجنَت ٍاالسنتٗطاض ٍالوؿنبضو ٗنسلّ يلنٖ التدنسز       

 ٍاالستوطاض.

بل الوبؾن٘ٔ التبل٘نٔ: ؤذنصًب،    ٍخنست األًْن  « ؤى لْصا الٗلت ؤى ٌٗسنحت »ٍْٖ ٖػ٘سٓ 

لنن  ٍ)هطت٘ي(، اذتلٌٓنب ٍهنطّ،  ٍيلٌّٗب، ٍل٘ست، ٍهطات(،  3)ؾًٌبٍقلجٌب، ٍٍؤلٌٗ٘ب، ٍخلسٌب، ٍ

غطًب، ٍخبهلٌب، ٍيسًب، ٍؤذصًب، ٍايتصضًب، ًٍسٌ٘ب، ًٍهطًب، ٍيَّزًب، ٍلن ًًس)هطت٘ي(، ًٍتٌبٖص، 

ؤذصًب »حبى. ٍ ٚبًتٍتحَّل، ٍ ًبة،ٍشّجت، ٍَبزضت، ٍهب يستٔ، ٍؤغجحٌب، ٍاستساض، ٌٍّٚب، ٍ

هَيساً ْٖ حّٖ ًتًطِّ يلِ٘ ألٍلّ هطّٓ، خلسٌب حَل قبٍلٔ هستك٘لٔ ألٍّل هطّٓ، ؤلٌٗ٘ب ًهنطٓ  

 .السبثٕ(«)يلٖ ٖبئؤ األقجبٔ، قلجٌب ثسالً هي الطبٕ ض٘ئبً هي الٌس٘بى ٍ...

(، هنطات 3تًٌٌ٘نب ) ٍٗتًنطِ،  ًٍلٗنٖ،  ٍٚوب ٍخست األًْنبل الوؿنبضئ اٙت٘نٔ: ًتًنطِ،     

تْٓنن،  ٍٗتدنبٍظ،  ًٍتدٌنت،  ًٌٍهط، ًٍُكٖ، ًٍتٕٓ، ٍهطات(، 2تٌبٖطٌب )ٍتحسّثٌب )هطت٘ي(، ٍ



 34/ دراسة أسلوبیة لغوية وفكرية ی؛قصائد األديبة الجزائرية أحالم مستغانم

التسنإلٌٖ،  ٍتٗنَل،  ٍؤْْنن،  ٍتسنطز،  ًٍطتطِٓ، ٍؤسبلٙ، ٍتطْى، ٍٗجسٍ )هطت٘ي(، سإسبْط، ٍ

ْٖ حّٖ ًتًطِ يلِ٘ ألٍّل هطّٓ، ًُكٖ يلٖ غنوت ٖلجٌنب،   »ًُبزض.ٍٗلجّٖ ٌٍٗسحت، ٍؤَٖل، ٍ

 .)السبثٕ(«ح٘ي ٍاٙذط ٍ...ًطتطِٓ ث٘ي ال

لٌثجنت ؤًٌنب لنن ًًنس     » لٌ٘هنطا )هنطت٘ي(.  ٍاضْى، ٍْل٘ٛي، ٍٍؤًْبل األهط التبل٘ٔ: لٌثجت، 

 .)السبثٕ(«ًسرٔ ق٘ٗٔ األغل، ْل٘ٛي، اضْى قبٍلتٙ ؤْٗب الحتّ ٍ...

 ؤتت األًْبل حست ؤظهبًْب ٚوب تلٖ: «تحدی» ٍْٖ ٖػ٘سٓ

 ٌٚنت ؤًبضنس.  ٍؤّولنت،  ٍخْلتٔ، ٍثبضت، ٍ، ٍٖٓتٍٔغطذتٔ، ٍؤيلٌتٔ، ٍالوبؾٖ: ضْؿتٔ، 

ؤيلٌننت ضَننن الدو٘ننى التحننسّٕ، ضْؿننت زضٍة الٗػنن٘طٓ، ألًننٖ غننطذت ؤضٗننس الح٘ننبٓ، »

 .)السبثٕ(«ٍ...

تُتبل، ٍٗحبغطًٖ، ٍتوعٔ، ٍتحبغط، ٍؤضٗس، ٍؤيَز، ٍؤحطّض، ٍؤحكّن، ٍسإهؿٖ،  الوؿبضو:

دنَاضٕ، ؤينَز ثلالنآ هني     ؤحنطّض هني ٖجؿنتِ ال   » ٗهلّ. ٍ ؤهَتٍٔؤظضو، ٍسإثٖٗ، ٍؤًبزٕ، ٍ

ثحننبضٕ، ؤًننٖ سإهؿننٖ أليوننبٔ ثحننط زٍى ٖننطاض، لًلٌننٖ َٗهننبً ؤحكننن يبخ٘ننٔ الطننْطٗبض  

 .)السبثٕ(«ٍ...

 .)السبثٕ(«ألَسٍ ضطايبً زٍى َّّٗٔ»ألَسٍ األهط:

 ؤتت األًْبل ٚوب تلٖ:« لٓطـ هب ٚتجتٌٖ» ٍْٖ ٖػ٘سٓ

سنطتٔ،  ٍطات(، ثًثنط،  ه2ٌٚت )ٍ ؤيك٘تٍٔهطات(، ؤظّطت، 3ٚتجتٌٖ ) ٍ الوبؾٖ: ًس٘تٔ

 ًسن٘ت ٍٍّجت، ٍلن تإذص، ٍتطٚت، ًٍْجت، ٍؤذصت، ٍتكبٗطت، ٍتٌبثطت، ٍشٍت، ٍؤؾبيَا، ٍ

ٚتجتٌٖ ثبل٘س التٖ ؤظّنطت ْنٖ ضثً٘نٙ، ٚتجتٌنٖ ثوػنٗلٔ غنوتٙ، تٌنبثطت        » لن ؤًس.ٍ

 .)السبثٕ(«حجّبتْب ْٖ ظٍاثى ذالْبتٌب ٍ...

لنن تإثنِ،   ٍتٓنؽّ،  ٌٍُلنٕ،  ٍٗٗحنطس،  ٍتٓؿنٖ،  ٍالوؿبضو: تٌتهط)هنطت٘ي(، التَٖ٘نت،   

ثبلوَاي٘س التنٖ تٌتهنط يطّنبْٖب، ثبلكنبئطات     »ٗصٚطًٖ.ٍهتّ، ٍضئتٔ، ٍٖتلتٌٖ، ٍؤيك٘تٌٖ، ٍ

 .)السبثٕ(«التٖ ال تَٖ٘ت إلٖاليْب، ثبلجَاثبت التٖ تُٓؿٖ خوًْ٘ب بل٘ٙ ٍ...

استرسهت الطبيطٓ ْٖ ّصُ الٗػبئس الًٓل الوبؾٖ، ٍالوؿنبضو، ٍاألهنط ٍّنصا ٗسنبيسّب     

 ب ألىّؤٚثط األًْنبل اًتطنبضاً ْطثون    بؾٖالًٓل الو ٗبء الٗػ٘سٓ ٍتإث٘طّب ْٖ الٗطاء، لٌِّٛيلٖ ث

خَ الًبم يي ؤٍؾبو ثلسّب للوتلٖٗ ٍ الوربقت ٍتًٛس هب الطبيطٓ ؤضازت هي ذاللِ ايكبء 

هطّ ثْب هي السهبض ٍالٗتل ٍ الْال٘ ٍتطسن الَٖبئى ٍاألحسا  التٖ قنطؤت يلْ٘نب هني ٖجنل     
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ٍهًتونساً يلنٖ ّنصُ الرػ٘ػنٔ تحنسّثت      ٍٗػّ ؤحسا  هنب ثًنس الْعٗونٔ     ُبٓاأليساء ٍالك

الحٓنبل يلنٖ    َالطبيطٓ يي الَحسٓ الًطث٘ٔ ٍؤىّ ؤحس يَاهل تٗسّم الطنًت الٓلسنكٌٖ٘ ّن   

ٍحستْن ٍيلٖ ٖ٘ؤ األضؼ الًطث٘ٔ الوحتلٔ. ٍؤٗؿنب تحنسثت يني ؤضؼ الًطث٘نٔ الوسنلَثٔ      

 .الطًَة ٍالوٗبٍهٔ هي ؤخلْب ثٛلّ غوَز ٍتسيَ بلٖ التوسٙ ثٛلّ ضجط هٌْب ٍْطؼ س٘بزٓ

ٔ  األحسا  ذالل هي بذبقجْ الصٕ الًطثٖ الؿو٘ط بح٘بء تحبٍل ٚوب ٖ  الحعٌٗن  يػنٓت  التن

ي ين جًسّن تسيَّن بلٖ الثَضٓ ٍالحطٚٔ ٍتطٗس ؤى تٍثتدس٘س ّصُ الَٖبئى  يلٖ ؤثٌبء ضًجْب

 ٍتستحؿط هبؾٖ الًطة ألذصّن بّٗبُ ثً٘ي االيتجبض. الُٓلٔ

 

 رالضمائ

الؿو٘ط َّ الطاثف الصٕ ٗؿن الدولٔ الثبً٘ٔ بلٖ األٍلٖ ْٖ ٍحنسٓ تٓسنس الًلنن ثكلنت     

هً٘ي، ٍّصا هب ًَُّ اللَُٗ٘ي ثِ تحنت اسنن اإلحبلنٔ هني ح٘نث ؤًْنب ؤزآ ٚث٘نطٓ الطنَ٘و         

ٍالتساٍل ْٖ الطثف ث٘ي الدول ٍالًجبضات التٖ تتإلّ هٌْب الٌػَظ ٍثصلٙ َٗٛى االذتػبض 

؛ ْؿوبئط تٌُٖ يي الٛلوبت. ٍَٗٛى استرسام الؿوبئط ؤٍ األزٍات هي ؤٕ يسم تٛطاض األسوبء

   ْ ب يلنٖ  يٌبغط تحس٘ي الٛالم ْال ٗٗتػط زٍضّب يلٖ الطثف ْحست ٚونب ٗؿنٖٓ اسنترساه

ؤهنب ثبلٌسنجٔ لحؿنَض الؿنوبئط ْنٖ      . (69: 2001)الدطخنبًٖ، الوًٌٖ ْ٘نِ ضن٘ئبً هني الَٗٓ   

هننطٓ، 19هننطٓ، ٍالُبئننت75خننبء ؾننو٘ط هننتٛلن  « لْننصا الٗلننت ؤى ٌٗسننحت »الٗػنن٘سٓ

ؤلٌٗ٘ب ًهطٓ يلى ٖبئونٔ األقجنبٔ، ْونطل الحنتح ثوحبشاتٌنب هني زٍى ؤى       » هط14ٍٓالوربقت

هٓصّٓجٌَٓب الَح٘س الْؤطتط٘؟  ٗتًطِّ يلٌ٘ب، تحسثٌب ْٖ األض٘بء التٖ ال تًٌٌ٘ب، َٗم ٚبى الحتح

ألًنٖ  » ٓهنط 2 ٍالوربقنت  6، ٍالُبئنت 38خبء ؾو٘ط هتٛلن« تحسٕ»، ٖػ٘سٓ)السبثٕ(«ٍ...

ضْؿت زضٍة التحسّٕ، لًلّٖ ٗب هَقٌٖ ضَن ْٖط٘، ٖطاغٌٔ الجحط ثنبضت يلنّٖ، ٗحبغنطًٖ    

 ،27 الُبئتٍ، 15 خبء ؾو٘ط هتٛلن« لٓطـ هب ٚتجتٌٖ» ٍٖػ٘سٓ )السبثٕ(«ٚلّ َٗم ٖعم ٍ...

ٚتجتٌٖ ثبل٘س التٖ ؤظّطت ْنٖ ضثً٘نٙ، ثنبلَضٔ ال٘نبثس النصٕ ثًثنطُ       » هط26ٓالوربقتٍ

، ٍثوب ؤى ٖػبئسّب ّٖ ٖػ٘سٓ الٌٗنبو  )السبثٕ(«لتٖ تٌتهط هَاي٘سّب ٍ...ذطٗٓٙ، ثبألثَاة ا

تحنبٍل لتطنٛل هني ذنالل      ًطبّس ٚثطٓ ؾو٘ط الوتٛلن ْٖ ؤضخبء الٗػنبئس ألىّ الطنبيطٓ  

تدطثتْب غَضٓ الَاٖى، ٍتحبٍل ؤى تُطس الَيٖ لسٕ الوتلٖٗ ٍال تٌسٖ الطبيطٓ ؤى تسنلف  

لًطث٘ٔ، ْبألهٔ يٌسّب ث٘ت ٍؤسنطٓ ٍاحنسٓ توتلنٙ    الؿَء يلٖ ٍاٖى التوعٔ الس٘بسٖ لألهٔ ا
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ٍتحبٍل ؤى تستٌْؽ الًطة هصٚطاً ثوبؾنْ٘ن التل٘نس الٗنبئن     الًسٗس هي الوٗسضات الثوٌ٘ٔ.

يلٖ الجكَالت ٍالًعّٓ ٍاإلثنبء، ٍذػبئػنْن الوتإغنلٔ بلنٖ ضْنؽ الهلنن ٍالنصل ٍالرٌنَو،         

ْؿنَى الصلنٔ ٍٗحنبْهَى يلنٖ     ٍتحثّْن يلٖ الجٗبء ٍالساٍم ْنٖ النجالز، لًَ٘ٛنَا ؤحنطاضاً ٗط    

 .ه٘طاثْن ٍتدًلْن ٌٗهطٍى بلٖ هبؾْ٘ن هى ضئٗٔ بلٖ الوستٗجل

 
 یالمستىی الفكر

الجبحث ْٖ الوستَٕ الٓٛطٕ ٗتنسذل ينبلن الوتلٗنٖ ٍالوربقنت يجنط تطٚ٘نعُ يلنٖ        

خعئ٘بت الٌع ٍؤّساِْ ٍثبإلهًبى ٍالتسٖٕ٘ ْٖ ّصا الودبل ٗػل بلٖ ّصُ الٌت٘دٔ ثإىّ ؤثنط  

ًكَائ٘ٔ ؤم ينسم اإلًكَائ٘نٔ، ٍه٘نل بلنٖ الحنعى ؤٍ      طظ تحت يسٓ ه٘عات هٌْب: اإلالّ ٗجالو

السطٍض، ٍاإلتدبُ ًحَ الوٌكٕ ٍالًٗل ؤٍ اإلحسبس ٍالوطبيط، ٍيوٕ الٌهط ؤٍ يسهِ، ٍضئٗنٔ  

الوَت ٍالح٘بٓ، الًٗل، ٍالًطنٕ،   ٍٍخْٔ ًهطُ حَل هسبئل هرتلٓٔ هثلالتٓبئل ؤٍ التطبئن 

ّٚ٘ ٗجٌنٖ الطنبيط هَٖٓنِ الٓٛنطٕ ٍضئٗتنِ الطنًطٗٔ،        ِْ٘ ٗتؿح الػلح، ٍالحطة ٍ... ٚوب

ا الودبل شٕ الػنجُٔ  ٍشلٙ يجط يسز هي األزٍات ٍالَسبئف الٌٓ٘ٔ الوٌجثٗٔ هي قجً٘ٔ ّص

ٖ ٍ الطهع التبضٗرٍٖالٌٗبو، ٍاألسكَضٓ،  الثٗبْ٘ٔ هثل : 1373)ضاخى ضو٘سنب، الوَضٍ  الطنًج

156). 

ؤًنب  »الطنبيطٓ اسنترسهت ؾنو٘ط الونتٛلن      هب ٗوٛي ؤى ٗستٌتح هي الٗػنبئس، ّنَ ؤىّ  

النصٕ  « ؤى لْصا الٗلت ؤى ٌٗسنحت »ٍ« تحسٕ»يجط لدَئْب بلٖ الٌٗبو ْٖ ٖػ٘سٓ « ًٍحي
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ٍس٘لٔ زضاه٘ٔ للترّٓ٘ هي حسّٓ الٌُبئ٘ٔ ٍالوجبضنطٓ، ٍٗؿنٖٓ يلنٖ غنَتْب     »َٗٛى يٌسّب 

الَاٖى،  ًجطٓ هَؾَي٘ٔ هي ذالل ضرػ٘ٔ هي الطرػ٘بت التٖ ٗستً٘طّب هي التطا  ؤٍ هي

لتتحس  هي ذاللْب يي تدطثتنِ الوًبغنطٓ ثؿنو٘ط الونتٛلن، بلنٖ زضخنٔ ؤى الٗنبضٕء ال        

طرػ٘ٔ، ْبلػَت هنعٗح هني   ٗستك٘ى ؤى ٗوّ٘ع تو٘عاً خّ٘ساً غَت الطبيط هي غَت ّصُ ال

ٍس٘كبً زضاه٘بً ث٘ي ٖ ؤحالم هستُبًوٖ ٍالطرػ٘ٔ، ٍ لصلٙ ٗػجح الٌٗبو يٌسّب تٓبيل غَت

ٍسف ِْ٘ هي الطبيطٓ هثل هب ِْ٘ هي الطرػ٘ٔ التطاث٘ٔ التنٖ ٗوثلْنب    َّ، ٍتالٌع ٍالٗبض

الٌٗبو؛ ألى ّالتٓبيل ث٘ي الكطْ٘ي ٗؿٖٓ يلٖ الطهع الٌٖٓ ٍؾًبً خسٗساً ٍزالالت خسٗسٓ، ٍال 

س٘وب ؤى ّالػَت الوبؾٖ ٌٗسَن ْٖ غنَت الحبؾنط، ٌٍٗنسَن غنَت الحبؾنط ْنٖ غنَت        

ٍّصا ٗنسل يلنٖ ًنَو     .(209: 2003لوَسٖ،)ا«الوبؾٖ للتًج٘ط يي تدطثٔ ضًطٗٔ هًبغطٓ

   هي الحَاض الساذلٖ ؤٍ الوًََلَج السضاهٖ، ح٘ث َٗٗل:

 ألًّٖ ضْؿت السضٍة الٗػ٘طٓ، »

 ،  ٍؤيلٌت ضَن الدو٘ى التحسّٕ

 ؤحكّن يبخ٘ٔ الطْطٗبض، 

 ؤحطّض هي ٖجؿتِ٘ الدَاضٕ،  

 ...  ٍؤيَز ثلالآ هي ثحبضٕ، 

 )السبثٕ( 

ٖ الدسٗط ثبإلضبضٓ ٌّب ؤىّ ٍ لتنازٕ يلنٖ غنَتْب ًجنطٓ     »تترنص الٌٗنبو ضهنعاً     هسنتُبًو

هَؾَي٘ٔ ضجِ هحبٗسٓ، تٌإٕ ثِ يي التسْٕ الوجبضط للصات، زٍى ؤى ٗرٖٓ الطهع الوٌهنَض  

لوتٛلن بلٖ ( تتحس  ثؿو٘ط ا123: 1981)يػَٓض،«الصٕ ٗحسز هَّٖ الطبيطٓ هي يػطّب

 ؤًِّ ٗستوى بلٖ غَت الطرػ٘ٔ. تزضخٔ ٗر٘ل بلٖ الٗبض

لطبيطٓ ٖس ًْدت هٌْح الوًََلَج النسضاهٖ هتحنسثبً ثؿنو٘ط الونتٛلن يجنط تٌٗ٘نٔ       بىّ ا

الصٕ ٗطْى ْٖ ٍخِ الحبؾط ٍالوبؾٖ هًبً، ْْٖ تَٗم يلنٖ تٓبيلْنب، ٍال ٗوٛني ؤى    »الٌٗبو 

ٗرلَ هي الحبؾط ٍهًؿالتِ ٚوب ال ٗرلَ هي الوبؾٖ ٍهَآِٖ اإلًسبً٘ٔ الربلنسٓ، ْبلطنبيطٓ   

ع هب هي الوبؾٖ لتترصُ ٌٖبيبً، ْةًّْب ترتبض هني الوالهنح هنب    ح٘ي تلدإ بلٖ ضرػ٘ٔ ؤٍ ضه

ٌٗبست تدطثتْب الوًبغطٓ ح٘ث ٗوتعج ٍخَز الطبيطٓ ثَخَز الطرػ٘ٔ الٌٗنبو ٍٗتَحنساى   

هًبً ثٗػس اثطاظ الٓٛطٓ الوجتُبٓ ْٖ الٗػ٘سٓ، ٍّصُ الٓٛطٓ لي تَٛى هًبغطٓ هب لن تسْن ْٖ 
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الٌٗبو يٌسّب ؤحنس الَسنبئل األسبسن٘ٔ التنٖ     ٍ( 83: 2003)الٌٛسٕ،«تْٓن الحبؾط ٍتٗسّهِ

تحبٍل ثْب اٖتٌبظ الَاٖى ٍبزذبلِ ْٖ ضجٛٔ الطهع، لًلِّ ٗسبّن ثصلٙ ْٖ تُ٘٘نطُ ٍٗحٗنٕ   

 ْٖ الَٖت ًٓسِ بحسٕ سوبت الٗػ٘سٓ الحسٗثٔ.

 

 البحث يتيجة

زثنٖ زضاسنٔ لَُٗنٔ،    زضاسنٔ النٌع األ   ٖسلَث٘ٔ هنٌْح ًٗنسٕ لسنبًٖ تٗنَم يلن     بى األ

الًٌبغط الوًَٛٔ ألزث٘ٔ األزة؛ ْٗوٌب ْٖ الجحنث الحنبلٖ ثسضاسنٔ ٖػنبئس     السترالظ ؤّن 

الػنَتٖ للٗػنبئس    التًج٘نط  خوبل٘نبت ٍٍغنلٌب بلنٖ ؤى    ؤحالم هستُبًوٖالطبيطٓ الدعائطٗٔ 

ٔ  ْٛبًت األغنَات  التٛطاض، ٍٖهَس٘ٗ األلٓبل، خطس يي ًبخؤ الوسضٍسٔ  ثن٘ي  الوتطاٍحن
 هحبٍض ٍتجطظ الحبالت الطًَضٗٔ، يي تٛطّ ٓبت٘حه ... ٍالدْط الْوس ٍث٘ي ٍالل٘ي، الطسٓ

           .الٌٓس٘ٔ االًًٓبالت

 ألىّ الطنبيطٓ  قجً٘نٖ؛  ؤهط ْٖ الٗػبئس األغَات ثبٖٖ ٖيل الودَْضٓ األغَات َلجٔ بى
 الٌٓس٘ٔ لْصُ الحبلٔ تطخؤ الطًطٗٔ ٖػبئسّب ْدبءت ًٓسٖ، ٍآًًبل ٍَؿت ثَضٓ حبلٔ ْٖ

 الٗػبئس هى ْٛطٓ الطبيطٓ. ٍاًسدوت ٍالوتإظهٔ الثبئطٓ

ٍغنلٌب   ،الوؿبضو ؤٍ األهنط ؤٍ  وبؾٖال الًٓل هي الٗػبئس ْٖ الوستًولٔ األظهٌٔ ٍثةحػبء

ٓ  ٚنبى  ٚنل ّنصا   ٍغنلٌب بلنٖ ؤى  بلٖ ؤىّ الًٓل الوبؾٖ ؤٚثط األًْبل اًتطبضاً، ٍ ًٓسن٘ٔ   هنطآ

ٖ  كطمؿٗ ؤٍ ٗرتلح يوب ْٛطٗبً ٍٚطٓبً ضًَضٗبً ٍتحل٘الً ستحؿنط  بيطٓ ح٘نث ت الطن  ًٓنس  ْن

ت٘نبى  بلنٖ اإل  ْنب تكطٖهبؾٖ الًطة ألثٌبء ثلستِ ألذصّن بّٗبُ ثً٘ي االيتجبض ٍّصا هي ذالل 

 ْب استرسام ؾو٘ط هتٛلن يجط تٌٗ٘ٔ الٌٗبو.هى استًوبل ؤضٛبل يسٗسٓ هٌ بثتدبضثْ
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