
 

 اهداف البحث :

ت جى  ً هاٞش اإلاالة١ت الؼٍِس ىاٍو ؿلىا الى مً زال٤ دزاطدىا ِل

ت مً ألاهداٖ  هي: مجمُى

ً التي هي - جددًد  ٛدزة هاٞش اإلاالة١تال٘ىُت واإلالمىهُت للِىاٍو

ميسجمت جماما مّ واّٛ خا٤ ألابيُت الدازلُت لىـىؿها 

ت.  الؼٍِس

ُٙ  الخسوط مً - اإلاألىٖ الخدلُلي والٜساتي وذل٣ مً زال٤ جًى

اةٙ اإلاؼاز اليها طابٜا. ً مً مىولٝ الًى  الِىاٍو

ت الحسة التي جخ٘اُل اٟثر مّ الدزاطاث  - جُِ٘ل الىـىؾ الؼٍِس

الظُمُاةُت.أي أن ٛـاةد هاٞش اإلاالة١ت الحسة حؼحر ئلى حِددًت 

ُٙ الظُمُاتي للِىىان.  الٜساءة وذل٣ ًُ هٍسٝ الخًى

ت:ان الِىىان هٌام طُمُاتي  - ُ٘ت الؼٍِس م٘هىم الِىىان والًى

ىُت جساهب اإلاخلٜي، وجىطّ اٗٝ  ت ٗو ١ٍس ومدمل بأبِاد زٜاُٗت ٗو

اةٙ مخِددة ٠ىهه اػازة مستزلت جمهد للىف  إدي ًو جلُٜه، ٍو

ت  ُ٘ت الٔل اةٙ الِىىان بـ٘ت ُامت هي ًو واطتراجُجُخه،وئن ًو

 مسطل وزطالت و مظخُٜل أو الٜاةمت ُلى الخىاؿل، ٗهىاٞ دوم
ً
ا

مخلٜي، والٔسق ألاطاس ي مً اللٔت هى اإلاِجى الحسفي، ل١ىه 

الن(،  جى الِادي)ؤلازباز( مِجى آزس هى)ؤلُا ًدمل ئلى ظاهب اإلِا

ت(. ومامً ػ٣ّ في أن اإلاؼخٔلحن بالِىىان  ٗهى زطالت ئُالهُت)ججاٍز

ُ٘ت التي ًإديها في الىف  ٠اهذ ل٢ل منهم آزاؤه خى٤ الًى

 لسؤٍتهمال
ً
ٜا  التي جىبشٝ مً اطخٜسائهم ؼِسي، ٗو

للىـىؾ،وزؿد ُالٛت الِىىان ب٢ل مً ال٢اجب و الىف و 

جسج١ص جدالُل الىـىؾ في مٌِمها ُلى جددًد الِالٛت  اإلاخلٜي.

بحن اإلاسطل واإلاسطل الُه و السطالت وماًم١ىه أن ٌظاُد في ُملُت 

جٜدمه هره الخىاؿل هره ٠الظُاٚ و الـلت و الظجن وذل٣ بما 

ت( للمخلٜى، الري هى ُمىد هره  الِىاؿس ظمُِا)مخددة أو مخ٘ٛس

 وماؿاخيها مً ُىامل الِالٛت، ئذما وظدث زطالت

 لخبلُٕ ١ٗسة ما للمخلٜي.
ّ
 الاجـا٤)طُاٚ، ؿلت، طجن( ئال

ٗالِالٛت ئذن مابحن اإلاْسِطل و اإلاسَطل ئلُه والسطالت والظُٚا 

الخىاؿل، هره اإلا٢اطب  حؼىبها م٢اطب بساظماجُت جسف أز٠ان

اةٙ، وهي R.jackobsonالتي ًىِتها زومان ظاٟظىن) ( بالًى

اةٙ ًم١ً جوبُٜها ئلى خد بُِد ُلى أي زواب أو هّف ُام،  ًو

ُِت)ؤلاخالُت(، ؤلاهِ٘الُت،  ُ٘ت اإلاسظ اةٙ هي: ))الًى وهره الًى

ت و ؤلاٗهامُت((. ت، الخىاؿلُت، اإلاُخالٍٔى  1الخأزحًر

                                                 
1
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 الخالصه

ت بالِىىان ألن الِخباث الىـُت هي السابى بحن وخداث الىف  ُة ت اهخمذ الدزاطاث الظُمُا ُة وم٢ىهاتها البىا

ت، ت ال٘هم والخ٘اهم بحن الىف واإلاإلٙ والٜازيء.لهرا ًٜى٤ مدمد م٘خاح في  والدالُل بل انها الىطُى في ُمُل

لىلىط ئلى أٓىاز الىف الِمُٜت  لىف" ئنَّ الِىىان هى"م٘خاح اطاس ي ًدظلح به اإلادلل ل ٟخابه اإلاىطىم"دًىامُت ا

لها" جبحن أهمُت ان دزاطدىا  ٛـد اطدىواٛها وجأٍو ت جداو٤ ان  هره ومً زال٤ هـىؾ هاٞش اإلاالة١ت الؼٍِس

 ً ت.في ٠ل هرا هجد أن الِىاٍو ت والخىاؿُل ُل ت والخأٍو ت والدالُل ت ٠األزباٍز اة٘ه الظُمُاُة ًو الِىىان مً مىولٝ 

ت مً ٠لماث وظمل وهـىؾ ول٢ل ت وؤلاػاٍز  ُىد هاٞش اإلاالة١ت هي ُبازة ًُ مجمىُت مً الِالٛاث اللظاُه

ا.وذل٣ مً اظل الىؿى٤ الى الٔاًت  لها طُمُاُة ُُ٘ت ظئىا بمجمىُت مً الىـىؾ وٛمىا بخدُل خالت ًو

 ألاطاطُت للىف واإلاإلٙ.
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اا ةٙ ًم١اً جوبُٜهاا ُلاى ٠ال مااًم١ً اُخباازه وئن ٠اهذ هره الًى

ااساؤه  ا ا ا ا ااىان وئظا ا ا ا ا اى الِىا ا ا ا ا ا ااحبه ُلا ا ا ا ا ااً  ا ا ا ا ا ااس ًم١ا ا ا ا ا ااان ألاما ا ا ا ا االت، ٗا ا ا ا ا ا زطا

(، ٗالِىىان زطالت ))وهره السطالت ًدبادلها تُلُه)جوبُُٜه ئظساةُ

اإلاسطل واإلاسطل ئلُه ةهما ٌظاهمان في الخىاؿل اإلاِسفي والجماالي 

ت ١١ً٘ها اإلاظخٜبل(( ، خظب 2وهره السطالت مظيىت بؼ٘سة لٍٔى

خاه خُاض  ٗهمه لها. ِخٜد ظاٟبظاىن ماً زاال٤ هٌٍس ن ))اللٔات ئَو

ُ٘اات واخادة ٜٗااى  اة٘هاا، ل١اً ًو اَى ًو اي ٠ال جىا ًجاب أن جادزض فا

اا((. ا اا وجخأزسبها اي جااإزس ُليها اي التا ااسي ها اااةٙ ألازا احن هااره الًى  3مااً با

 ىدى آلاحي:الووضح خظب هٌٍسخه اإلاِسوٗت ُلى 

 اة الاجـا٤، الظجن"."اإلاسطل، اإلاسطل الُه، السطالت، الظُاٚ، ٛى

اااةٙ  اي ًو اهحرة فا خااه الؼا لاى هاارا ألاطاااض ؿاااْ ظاٟبظاىن هٌٍس ُو

اخت  ال١االم، والاري ًاىف ٗيهاا،ُلى أن ٠اال ُىـاس ماً الِىاؿاس الظا

ااةٙ   ماً ًو
ً
ُاا ُ٘ت لظااهُت مسخل٘ات فاي الخوااب جخمحاز هُى ًىلد ًو

 لُجملاات 
ً
اا الِىاؿاس ألازااسي، وج٢اىن ُملُاات الخساهااب اللظااوي جألُ٘ا

ا اااةٙ ما ّ بااسوش ئخااداها، ٗخ٢ااىن بيُاات ال١ااالم مـااوبٔت هااره الًى

ُ٘ت الٔالُت.    4بظماث الًى

اخت  االُت الظا اي جخىالاد مااً الِىاؿااس الاجـا اخت التا اااةٙ الظا أماا الًى

ت ٗهي ٠اآلحي:  خظب هره الىٌٍس

ُ٘اات  اي جخىلاد مااً اإلاسِطاال والًى اات( التا ُ٘ات الاهِ٘الُت)الخِبحًر الًى

ُ٘ت ؤلاٗهامُت و ؤلاد ت مً السطالت، والًى زاُٟت مً اإلاسَطال الؼٍِس

اات  ا ا ُ٘ا اُاٚ، والًى ا ا ا ااً الظا ا ا اات( ما ا ا اات ؤلاخالُت)اإلاسظُِا ا ا ُ٘ا ااه، والًى ا ئلُا

ااا٤(، و  ااً الاهدباهُاات مااً أداة)ٛىاااة الاجـا ااهُت ما ُ٘اات اإلاُخالظا الًى

اجن.  اا٘ت الظا ااىان بـا اااةٙ الِىا ا ااد أنَّ ًو اا هجا ا ااال٤ مابِىا ااً زا ئذن ما

 مسطال 
ً
ُ٘ت اللٔت الٜاةمت ُلاى الخىاؿال، ٗهىااٞ دوماا ُامت هي ًو

، والٔسق ألاطاض مً اللٔت هى اإلاِجى  وزطالت ومظخٜبل ٍٝ أو مخل

الحسفي، ل١ىه ًدمل ئلى ظاهب اإلاِجاى اإلاِادي)ؤلازبااز( مِجاى آزاس 

ت(. والػ٣ّ في أن اإلاؼخٔلحن  الن(، ٗهى زطالت ئُالهُت)ججاٍز هى)ؤلُا

ُ٘ت التي ًإديها فاي الاىف  بالِىىان ٠اهذ ل٢ل منهم آزاؤه خى٤ الًى

اي ج ا ااسؤٍتهم التا  لا
ً
اا ا ٜا ااىؾ الؼااِسي، ٗو ااخٜسائهم للىـا ااً اطا ااٝ ما ىبشا

 5وزؿد ُالٛت الِىىان ب٢ل مً اإلابدَ و الىف و اإلاخلٜي.

اااةٙ  ااةٙ الِىاىان فاي أز اّ ًو اّدد ًو وئذا ٠اان ظحاراز ظُىِاذ ٛاد خا

ااء، والىؿاااٙ، والخُِااحن(( ا ااساء، وؤلاًدا ا ااىان  6هااي ))ؤلٓا ااَن الِىا ا ٗا

ااةٙ التاي   باحن الًى
ً
اةٙ أزسي هي:، أنَّ هىااٞ زبواا ٌِوي برل٣ ًو

                                                 
2

 100.الظُمُىهُٜا والِىىهت، ظمُل خمداوي، مجلت ُلم ال١٘س:  
3

ت:    28. ٛلاًا الؼٍِس
4

 121.ًىٌس: م.ن:  
5

ً ُىاق   .ًىٌس: الِىىان في الىف الؼِسي الحدًض، خمدان مدظ

 125الحازسي: 
6

س و ؤلاًداء،ُمسان مـو٘ي، مجلت   .الخواب ؤلاػهازي بحن الخٍٜس

 31: 24\والىٜد،َال١٘س 

الِىاىان ووًااةٙ اللٔات ٟماا ًداددها، ظاٟبظاىن، ُِٗواي  ًإديهاا

اي  صة ُلا ُ٘ات اإلاسظُِات)اإلاٟس ااةٙ أزاسي هاي: الًى الِىاىان بارل٣ ًو

ااه(،  ا ا ا ا اال ئلُا ا ا ا ااى اإلاسطا ا ا ا صة ُلا اات)اإلاٟس ا ا ا ا اات الىداةُا ا ا ا ُ٘ا (، والًى اَى ا ا ا ا اإلاىكا

االت(. ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى السطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا صة ُلا ت)اإلاٟس ااٍِس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات الؼا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ٘ا  7والًى

اةٙ الِىىان ٌجدٞز ماً زاال٤ الاّىّف، ٗاالّىف ئذن هاى  ومٌِم ًو

اادٞز دوز  ااد ًا ااض ٛا ُ٘اات، ألن الباخا ااره الًى اات ها اّدد هبُِا ا الااري ًدا

ُ٘خه في الؼِس زاؿت بِد ئجمام ٛساءة الٜـُدة ئذ  الِىىان أو ًو

 8ِمً زال٤ الّىف ًم١ً ٗهم مدخىي زطالت الِىىان.

ات ا االت لٍٔى ا اااخشحن الِىااىان زطا ااز البا اُمُاتي-ئن اُخبا ا اااإلا٘هىم الظا  -با

اال،  ااىف ال٢اما ااه مِاملاات الا اااةٙ ظِلهاام ٌِاملىها ا اه ًو ا ٗخجااسي ُلُا

اا ججااسي ُلااى اػا٢ا٤ الخواااب ألازااسي، وذلاا٣ ألن  ظاٟبظاىن، ٟما

ااإدي  ااي ًا اااب ألاد ا اا٢ا٤ الخوا ااتى أػا ااي ػا ااىان فا ااىي للِىا لٔا
ّ
ااء ال ا البىا

ااةٙ التراظماجُاات ممشلات فاي ل٘ااذ  ااوش داةاسة الًى ااةٙ ٗىُات جخجا ًو

الم.  9ؤلاهدباه وؤلازباز و ؤلُا

 خطة البحث:

اةٙ مخِددة ومى  م مً وظىد ًو اةُ٘ت ُلى الٓس شُت مابحن ًو

ت ٗاهىا في هره  ً وظحراز ظُىِذ اللظاهُت والؼٍِس ظا٠ى ظ

اةٙ مدددة هي:   الدزاطت خددها زالر ًو

: الىظيفة ألاخبارية:
ً
 اوال

ت هى الداللت ُلى م٘هىم  ُ٘ت ؤلازباٍز ئن ما ٌِىِىا مً ُىاؿس الًى

ت   وهى ماًم١ً ٟؼ٘ه ًُ هٍسٝ ُاٛل
ً
الىف الِام)ؤلازباز( أوال

بالخواب في الجصء ألاو٤ مً الخىاو٤، وظاذبُت الِىىان  الِىىان

 10للمخلٜي في الجصء الشاوي لخىاوله.

 ٝ بسع خ ت مً ظاهبها الخجازي اًل ُ٘ت ؤلازباٍز ئن الِىىان في الًى

ت، وال ًدىاٛم مِها، وهرا ٌِجي أن هىاٞ ظِل الشٜاٗت أو  الؼٍِس

ٝ الىف وئن  الؼِس طلِت ُلى هدى ما، ٗالؼاُس ٌظعى هدى حظٍى

 ٗالهدٖ هى الىؿى٤ ئلى أٟتر وظبت مً 
ً
لم ١ًً الهدٖ مادًا

زبازي ٌٔلب ُلى الِىىان الِام اإلاخلٜحن. وئن ٠ان الِىىان ؤلا 

 ً  أهىا ججىبىا ُىاٍو
ّ
لل٢اجب أو الدًىان لُجرب الٜازب، ئال

ً هـىؾ دازلُت.  ً ُىاٍو ت ألنها حظخسسط م ً الؼٍِس الدواٍو

ً أن ًأحي ئلى  م١  و اإلاىخىط اًل
ً
ومً هىا ٗالىف ٌِد مىخىظا

                                                 
7

س و ؤلاًداء،ُمسان مـو٘ي، مجلت   . الخواب ؤلاػهازي بحن الخٍٜس

 31: 24\ال١٘س والىٜد،َ
8

ذ الىف، ُبدهللا مدمد الٔرامي:    110. ًىٌس: حؼٍس
9

ُ٘ت اللٔت في الخواب السواتي الىاٛعي ُىد هجُب   . ًىٌس: ًو

ىٌسُلم ؤلاػازة، بحرظحرو ،29مد٘ىي، ُشمان بدزي:  د. مىرز  -ث-ٍو

 36ُُاش ي: 
 111.يهظر: مو الهص اىل الهص املرتابط، سعيد يقطني:  10
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 ًُ ٓواةه الُٜمي، ٗالُٜمت التي ٌؼاز 
ً
 و م٘ـىال

ً
اإلاظتهل٣ ؿاُٗا

 ئلى هرا الٔواء جبجى ئطتراجُجُت ئ
ً
ليها هي ألاطاض واطدىادا

 11الخىاؿل..

الن  ُ٘ت ودالالتها الىُِ٘ت.ٗاذا ٠ان ؤلُا هىاٞ ُالٛت بحن الًى

 ازجبى باإلاىخج الاطتهال٠ي الِادي ٟما ازجبوذ اإلاسطلت 
ً
أؿال

الهُت بأز٠ان أزسي مشل الـىزة ِٟالٛت مهمت ٗيها، وهرا  ؤلُا

مىّ مً جىاو٤ اإلا الهُت مً خُض اللٔت ئذ الج٢اد ج٢ىن اًل سطلت ؤلُا

ُ٘ت  هىاٞ ئزطالُت ئُالهُت الحِخمدُلى اللٔت.وئن ُىاؿس الًى

 وهى 
ً
ت هى الداللت ُلى م٘هىم الىف الِام)ؤلازباز( أوال ؤلازباٍز

  12ماًم١ً ٟؼ٘ه ًُ هٍسٝ ُالٛت الِىىان بالخواب.

ٟش المُت هي اإلاظاةل التي جددر ُنها  ُ٘ت الُا حر مً ئذن الًى

م مًباالباخشحن وال١خاب،  أٟثرهم جوٚس ئليها مً وظهت  أن لٓس

اةٙ السةِظت  هٌس زاؿت، ٗان أٓلبهم ٛد اجٜ٘ىا ُلى ان الًى

ً في الىٜان آلاجُت: الم ج١م  لاُل

الىظيفة إلاخبارية \1  

وظيفة التربية والتعليم\2  

الىظيفة الترفيهية\3  

وظيفة الاعالن\4  

إلا٘سداث الادبُت، لِع هىاٞ اج٘اٚ وٟما هى الحا٤ في ٟشحر مً ا

م مً اج٘اٚ آلب  الم، ُلى الٓس اةٙ الُا مولٝ خى٤ ًو

ُ٘ت، وذل٣ ألن جل٣  الباخشحن ُلى الاهمُت التي جٜىم بها هره الًى

اةٙ جسخلٙ بدظب هبُِت الري ٌظخِملها ودواِٗه، او أنَّ  الًى

ـس  ل٢ل واخد مً اإلاسطل الُه ٗلظ٘خه ... لرل٣ مً الـِب خ

اة ً ظاهب واخد.الًى المُت م  13ٙ الُا

اةٙ والخأزحراث،  سي ٟشحر مً الباخشحن خـى٤ زلى بحن الًى ٍو

اةٙ بالدوز الِام الري جإدًه وطاةل  ذ الري تهخم الًى ٗ٘ي الٛى

لى طبُل  الم هجد ان الخأزحراث هي هخاةج لهرا الدوز الِام، ُو الُا

اةٙ الاجـا٤ الجماهحري الا  ُه هى اخدي ًو ان  اإلاشا٤ ٗان التٗر

ت  ُ٘ت ٛد جس٘ٙ ازاز جأزحراث ه٘ظُت واظخماُُت مسخ٘ل هره الًى

ُىد الجمهىز وٛد ٢ًىن هرا الخأزحر طلبُا أو اًجابُا وأن الحدًض 

ً أهمُت الدوز الري جٜىم به. الم ًىولٝ م اةٙ الُا   14ًُ ًو

                                                 
. يهظر: متجالت البارد والساخو، سعيد بهكراد، دلمة عالمات،  11
، العهواى يف الهص الشعري احلديح، محداى ذلسو عواض 21: 0222\02\ع

 101احلارثي: 
اإلشهاري بني التقرير و االحياء، عمراى مصطفى،دلمة فكر .يهظر: اخلطاب  12

 21: 02ونقد،ع
.يهظر: فو املقالة بني الوظيفة اإلعالمية و الوظيفة اجلمالية، زيهو عبداهلل  13

 21الربزجني: 
 02. يهظر: أساسيات الصحافة، د. ذلمود عمم الديو:  14

المُت،  اةٙ الُا ومً أػهس ازاء الباخشحن والدازطحن خى٤ الًى

ل"  اةٙ ٛى٤ "دهِع ما٠ٍى الم( مً اهم هره الًى )الازباز والُا ئنَّ

ُه.  15للمخلٜى، وٟرل٣ الدظلُت و التٗر

المُت( هي الاولى التي وؼأث مً  ت )ؤلُا ُ٘ت ؤلازباٍز وحِد الًى

ت وهي حؼ٢ل  الم الجماهحًر اظلها الصحٙ ٛبل ًهىز وطاةل الُا

الم الجماهحري لخأدًت  جي ُنها جإهل الُا ٛاُدة اطاطُت آل

اةٙ الاز مُمها الًى ًدُذ ِح سي ئهوالٛا مً اإلاِلىماث التي 

سج١ص ُلى مِوُاتها لُمازض ُملُاث  لمً جداولها في اإلاجخمّ ٍو ٍو

ُ٘ت  المُت هي الًى ُ٘ت ؤلُا الخازحر، وجسي هره اإلادزطت أنَّ الًى

 16الاطاطُت.

و طٖى ٢ًىن جىاو٤ الِىىان للىف مً زال٤ داللخه ُلى 

م أهه  اإلاىكَى الِام دون أن ًٜدم الخ٘ـُالث ٔحرة له ٓز اـل

 ً  آزس مً الِىاٍو
ّ
ا ًٜدم دالالث ػّتي، وهى ما ٌِجي أن هىاٞ هُى

ُ٘ت الداللُت.وفي   للىف، وهى الِىىان ذو الًى
ّ
 وجأهحرا

ّ
أٟثر جددًدا

ً في مجملها جدمل ػٜها  هرا ؤلاهاز ًم١ىىا الٜى٤ ئن الِىاٍو

حز الؼاُس ُلى ظرب اإلاخلٜي للىف.  ؤلازبازي لتٟر

ُ٘ت الِىىان مجدد17لى الِام الجدًد(في ٛـُدة )ا  ة، هجد ًو

بوابّ ئزبازي، ألهه ًستر ًُ ملمىن الىف الري ًدوز 

ٜدم ئػازة لداللت ئًجابُت أم  خى٤)الِالم الجدًد( ول١ىه اًل

١خ٘ي باألزباز  طلبُت، ٗىدً أمام ُام ظدًد ِٟىىان مداًد ٍو

 لتهُئت اإلاخلٜي للدزى٤ في ُالم الىف:

 ىا ٗىدً هىا هُٖىًاُام الجٜسب مظاٟى

ى١سُها البؼس  ًُ  مً ُالم ألاػباح، 

ّ٘س مىا اللُل واإلااض ي و ًجهلىا الٜدز  ٍو

 هدً الرًً وظحر الذٟسي لىا

، الُمجى ٚ حؼٚس  الخلم، الأػىا

   18آٗاٚ أُُيىا زماد

دمل لهم ائن الؼاُسة جساهب الِ م الجدًد باألبخِاد ألهه اًل

ت طىي السماد، ٟما ٗ ِل في الِام اإلااض ي آٗاٚ مظخٜبلُت مؼٛس

ىام الظابٜت ٗلم ٌِوهم ذٍٟساث أو أخالم أو آما٤ و أػىٚا  وألُا

ىام اإلااكُت.  و أماٍن ظدًدة لرل٣ ٌِد هرا الِام ٟما هى في ألُا

و جبحن ج٘اؿُل الحالت الى٘ظُت التي ٛد ًخىؿل اليها ألاوظان 

 وفي ٛـىز وهى اوِدام وِمت ألاخظاض و 
ً
ا ختى لى ٠ان متٗر

 في خاالث ال٘سح و الحصن وجدى٤ّ هإالء الى الجماداث. اإلاؼاُس 

 هدً الرًً وِِؽ في جٖس الٜـىز

ٌل ًىٜـىا الؼِىز
َ
 وَهٌ

                                                 
 20اجلمالية: . يهظر:فو املقالة بني الوظيفة اإلعالمية و الوظيفة  15
 182. يهظر: فو الكتابة الصحفية، د.فاروق ابو زيد:  16
  100: 0. ديواى نازك املالئكة، م 17
 100. م.ى:  18
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 الذٍٟساْث 

 هدُا والجدزي الحُاة 

 هدُا و الوؼ٢ى، وهجهل ما الب٢اء

 .19ما اإلاىث، ما اإلاُالد، مامِجى الظماء

ختى ئن ٛمت هٜمت ألاوظان هى ان ألاػُاء جـبذ لدًه دون مِاٍن 

اإلاىث و اإلاُالد الٌؼ١الن لدًه اي ج١٘حر أو اخاطِع طلبُت أو 

 أًجابُت:

 الحصن هجهله وهجهل ما الٔلب

 ماٛىلهم ئّن اللماةس ٛد جشىز

لىا الٜبىْز 
ُ
 20وَهىٌد لى ُمْخىا ٗتٗر

ت أو  ١ٍس ت أٗو دمل لهإالء ُٛمت بؼٍس ئن الصمً وجدىالجه اًل

ام ًأحي دون أن ً إزس في الخ١٘حر ػِىزٍت طىي أهه ُام مط ى ُو

 أو اإلاؼاُس:

 أواه لى ٟىا هدّع ٟما ًدع آلازسون

نهؼىا ألالمْ   ٍو
ً
 وجىالىا ألاطٜام أخُاها

 لى أًن ذٟسي أو زظاء أو هدم

 حظٌد ُلى بالدجىا الظبُلْ 
ً
 21ًىما

 ُلى ُدم الخىِم بواٛت الاخاطِع و 
ً
ان الخِظس ًبدو ظلُا

ٛاث مً وُِم و الرٍٟساث وختى الظٜم و الىدم و ألالم ٗهره الوا

ه ًُ الجماداث و جدىله الى  بإض جمشل ظىهس ألاوظان وج٘ٛس

 هى مأطاة هإالء ال٘ئت مً البؼس. ألاوظان آلالي وهرا

ت واضحت، ئذ ئنَّ 22في ٛـُدة)ال٢ىلحرا( ُ٘ت ألازباٍز ، جبدو الًى

الِىىان ًستر ًُ ملمىن الىّف، ل١ً جبٜى حظاؤالث لدي 

الصمىُت و الِددًت و الى٘ظُت اإلاخلٜي خى٤ الُبجى اإلا٢اهُت و 

ت التي هادث بها الٜـُدة وهراما ًجِلىا هلجأ الى الىف  اإلاسخ٘ل

الري ًبدأ بالدزى٤ الى هٜىض اإلاىث وأزخازث الؼاُسة ط٢ىن 

ّ ألاهىا٤ ُٗه مً ظهت ووكىح ألاؿىاث وآلاهاث  اللُل لؼدة ٛو

 بالطجُج،
ً
 و الـسزاث في اللُل أٟثر مً النهاز الري ٢ًىن ملُئا

ُت الحالت -ًلتهب-واطخِملذ ألاِٗا٤)حِلى ًخِثر( للداللت ُلى خٟس

 الحاكسة و ٗاُلُتها:

ً اللُلُ   ط١

ِّ َؿَدي ألاّهاْث 
ْ
ِٕ الى َوٛ  اؿ

ْمٝ الٌلمِت، جدَذ الـمِذ، ُلى ألامىاْث  ُُ  في 

 َؿَسزاٌث حِلى، جلوسُب 

، ًلتهُب  ُٝ ً
 خصٌن ًخدٗ

                                                 
19

 178: 2. الدًىان، م 
20

 179: 2.الدًىان، م 
21

 254. م.ن:  
22

 99: 2. دًىان هاٞش اإلاالة١ت، م 

ر ُٗه َؿَدي آلاهاث
ً
 23ًخِث

 ئهما مىث مىدؼس وػامل في ٠ل ألام١ىت ئن هرا اإلاىث لِع ٗسدً
ً
ا

دبحن بِد هر اإلاظاخت الجٔساُٗت لهره الام١ىت التي  هوألاٗئدة، ٍو

ً زال٤ زمص نهس الىُل: (مـس)كمذ اإلاىحى بـىزة زاؿت   م

ماْث 
ُ
ل
ُ
 في ٠ّل م٢اٍن زوٌح جـسُر في الٌ

 في ٠ّلِ م٢اٍن ًب٢ي ؿىْث 

ُه اإلاىْث 
َ
 هرا ماٛد َمّصٛ

 اإلاىُث اإلاىُث اإلاىْث 

 24ًاُخصَن الىُِل الـازِر مما َِٗل اإلاىْث 

ُه ٢ًىن الاهخٜا٤ مً اإلاإػس  و ِد ط٢ىن اللُل ًولّ ال٘جس ٗو

الظمعي الى اإلاإػس البـسي ألن ال٘جس ًجِلىا هسي الِدد و 

م١ً  الصخـُاث بـىزة واضحت ل١ً ل١ثرة اإلاـابحن و اإلاىحى اًل

 ان ًدـُه ألاوظان:

 ّ
َ
ل
َ
 ال٘جُس ه

ى اإلااػحْن 
َ
ّ ُزو

ْ
ِٕ الى َوٛ  اؿ

َب الباٟحنبذفي ؿمِذ الْ٘جس، أِؿ   ، أهٌْس ٟز

 امىاٍث، ُؼسوها
ُ
 ُؼسة

 الُجْدِف أِصخ للباُٟىا

ّْ ؿىَث الِوِ٘ل اإلاظ١حن   ئطم

ََ الِددُ  ى، كا
َ
ى، َمْىح

َ
 َمْىح

ُد 
َ
ٓ َٝ ْب ًَ ى، لم 

َ
ى، َمْىح

َ
 25َمْىح

٠اطس وخاٛد ولجأث الؼاُسة الى حصخُف ال٢ىلحرا الى وخؽ 

ٝ الداللت الخوسة لهرا الداء:  ومجىىن و ػٍسس و ٛاٍض لخِمُ

 داُء ال٢ىلحرا
َ
 ئطدٍُٜ

ُٝ مىجىزا ّ
 ًخدٗ

ً
دا ْٜ  خ

 الىادْي اإلاِسَح الَىّكاءْ 
َ
 هبى

 مجىىها
ً
 ًـسُر ملوسبا

ُّ ؿىَث الباُٟىا  26الٌظَم

د اهدؼس هرا الداء بحن الجمُّ مً ٗالخحن واه٘ا٤ وزظا٤ و  ٛو

ىث هى الواغي في مـس وطبب هرا اإلاسق وظاء ٗاؿبذ اإلا

ٞ.في ٠ىر ال٘الخت في البِذ.....  الّ٘خا

ُههُ 
ّ
ُّ ماَث مإذ  الجام

ُذ مً طُإّبُىهُ  ُّ  اإلا

َٝ طىي هْىِح وشٗحْر   لم ًب

 الوُ٘ل بال أّمِ واِب 

ً ٛلِب ملتِهِب   ًب٢ي م

                                                 
 100. م. ن:  23

 100.م.ن:  24

 101: 2.الدًىان،م 25

 101.م.ن:  26
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ُه الداُء الؼّسٍْس  ُ٘  الػ٣ طُلٜ
ً
دا  ٓو

- - - - - - - - - -  

ُه ماَِٗل اإلاىثًامـُس ػِىزي مصَّ 
َ
ٛ27  

ٜدم و ت ألهه اًل ُ٘ت الِىىان ئزباٍز في ٛـُدة)أٓىُت( هجد ًو

ت ئًجابُت  ىُت أو الٜـُدة هل هي ذاث دالل داللت ُلى هره ألٓا

مخ٘اةلت أم أنها طلبُت مدؼاةمت، لرل٣ هلجأ الى الىف الري ًبدأ 

ٙ و الاهٜواَ ألن الهىي ٛد  اوي بالظ٢ىن و الخٛى ألٓا بولب لهره 

 اهوىث ؿ٘داجه الى ألابد: ٓاب و 

جي ًا أٓاوي ألاملْ 
ُ
 اط١

 ٗالَهَىي ٛد زخلْ 

لْ  َٜ  واهوَىي طّسه في  ُم

لْ 
َ
ل
َ
 28ُزِؿْ٘ذ باإلا

زم جأحي اإلاٜاهّ ألازسي لخِوي مؼاُس الححرة لسخُل الهىي، ُلما 

م١ً أن جـل بها الى الٔاًت أو الهدٖ و  ان الوٚس التي حظل٣ اًل

ًٍ ٠ان  ألن هٜوت اللٜاء هى الري ٌؼ٢ل الجـل الى ذل٣ في أي شم

 زاهُت هٜوت ألاه٘ـا٤ ًُ الُىجىبُا.

 ٟم مألها ب٣ِ ألاٛداْح 

ىا الّسٍاْح  ُْ  وطٜ

ِٞ لألػباْح   ٟم مىدىا

 وَطماْح 
ً
 في زكا

 ٗابدثي في ِػِاب الىظىدْ 

سودْ 
َ

 ًُ هَىاها الؼ

ىدْ  ْذ بالُى ًَ ىا هِد ّ٘ ٟ 

 وهى لِع ٌِىدْ 

 ثاهيا: الداللية 

لداللت)الظُماهوُٜت( هى))ُلم دزاطت ٌِٖس الىٜاد بأن ُلم ا

يُت، ووكّ هره الدزاطت ُلي  ّ هىاخيها الخ٢ٍى اللٔت مً ظُم

ت ُامت مم١ىت الخوبُٝ ُلى ظمُّ اللٔاث مهما  هُئت هٌٍس

 29ازخل٘ذ زـاةـها وأؿىلها((.

وهىاٞ الخمحز بحن ُلم الداللت و ُلم اإلاِاوي، ٗاألزحر ُلم بالغي 

ُب ال١ال  ُ٘خه جدبّ زىاؾ جٟس م في ؤلاٗادة وماًخـل بها مً ًو

ٖى ُليها مً الخوأ في جوبُٝ  حره لُدترش بالٛى الاطخدظان ٓو

ال١الم ُلى ماًٜخط ي الحا٤، ٗهىا هدً أمام ُلم مُِازي في خحن 

ُل  مّ ُلم الداللت هدً أمام ُلم وؿ٘ي جدلُلي ًىولٝ مً جدل

الٛاث التي جسبى بحن الىخداث  ال٢لمت ئلى اٟدؼاٖ أوطّ اِل

ت و اللٍٔى ت اإلاسخل٘ت، وأهم الِالٛاث التي دزطها ُلم الدالل

                                                 
27

 101-100. الدًىان:  
28

 164: 2.م.ن، م 
29

، 35مدمد الب١سي:  -ث-.مبادب في ُلم الداللت، زوالن بازث،   

ا:  ٍس  43الالظيُت، ُلم اللٔت الحدًشت،مِؼا٤ ٟش

ٜها هي: الِالٛت بحن الدا٤ واإلادلى٤، والترابى:  أؿبذ ًـىٙ ٗو

ّ الدا٤ في هٌام الِالٛاث الري ًسجبى بمىظبه ّم  أي مٛى

الٛاث الترابوُت ئلى جالؤمُت  الدوا٤ ألازسي في اللٔت و جىٜظم اِل

 30ذ ُمىدًت.ئذا ٠اهذ أُٜٗت واطدبدالُت ئذا ٠اه

ِد زوالن بازث زحر مً ًمشل هرا الاججاه، ألن البدض  َو

الظُمُىلىجي لدًه هى دزاطت ألاهٌمت وألاوظٜت الدالت.ٗجمُّ 

ت جد٤، ٗهىاٞ ما ًد٤  ت و ألاهٌمت اللٍٔى اتّ وألاػ٢ا٤ السمٍص الٛى

باللٔت وهىاٞ ما ًد٤ دون اللٔت اإلاِهىدة، بُد أن لها لٔت 

اتّ ٠لها دالت، ٗال كحر مً جوبُٝ زاؿت.ومادامذ ألاوظاٚ و  الٛى

اإلاٜاًِع اللظاهُت ُلى الىاّٛ ٓحر اللٌ٘ي أي ألاهٌمت 

د اهخٜد بازث  الظُمُىهُُٜت ٓحر الظاهُت لبىاء الوسح الداللي.ٛو

ت التي  في ٟخابه "ُىاؿس الظُمُىلىظُا" ألاهسوخت الظىطظحًر

اهُاث جدُى ئلى ئدماط اللظاهُاث في الظُمُىلىظُا مبِىا أن اللظ

ا، ولى ٠اهذ ممحزة، مً ُلم الدالةل، بل  لِظذ ُٗس

ً اللظاهُاث ا م  .31الظُمُىلىظُا هي التي حؼ٢ل ُٗس

ُ٘حن الرًً زبوىا بحن  ئذن ججاوش زوالن بازث جـىز الًى

الِالماث و اإلاٜـدًت، وأٟد وظىد أوظٚا ٓحر لٌُ٘ت خُض 

 الخىاؿل ٓحر ئزادي، ول١ً البِد الداللي مىظىد بدزظت ٟبحرة.

وحِد اللٔت الىطُلت الىخُدة التي  ج٢ىن هره ألاوظاٚ وألاػُاء 

ُت ذاث  ٓحر اللٌُ٘ت دالت ُليها. خُض))ئن ٠ل اإلاجاالث اإلاِٗس

الِمٝ الظىطُىلىجي الحُٜٜي ج٘سق ُلُىا مىاظهت اللٔت، ذل٣ 

أن ألاػُاء جدمل دالالث. ٓحر أهه لِع لها أن ج٢ىن أوظاٛا 

 جدزل اللٔت ولىال امتزاظها طُمُىلىظُت أو أوظاٛا دالت لىال 

، ج١دظب ؿ٘ت اليظٝ الظُمىلىظُمً اللٔت((. 
ً
باللٔت .ٗهي، ئذا

وهرا مادّٗ زوالن بازث ئلى أن ًسي أهه مً الـِب ظداجـىز 

ئم٢ان وظىد مدلىالث وظٝ ؿىز أو أػُاء زازط اللٔت، ٗال وظىد 

الم اإلادلىالث لِع طىي ُالم اللٔت.  إلاِجى ئال إلاا هىمظمى، ُو

ُ٘ت الىؿُ٘ت وجدمل وج ُ٘ت الداللُت مـاخبت للًى أحي الًى

( ًُ Genetteبِلا مً جىظهاث اإلاإلٙ في هـه، ًٜى٤ ظىِذ)

ُ٘ت)) أهه المىاؾ منها ألن الِىىان مشله مشل أي  هره الًى

ٜخه في الىظىد ُمىما، أو ئن ػئىا أطلىبه، ختى  مل٘ىي له هٍس

ألاٛل بظاهت، ٗان الداللت اللمىُت ُٗه ج٢ىن اًلا بظُوت أو 

ُ٘ت الداللُت اللمىُت  شهُدة، وإلاا ٠ان مً اإلابالٔت أن وظمي الًى

ما ٗال ػ٣ أن ألاظدز ُىدةر أن ٓحر مٜـىدة مً اإلاإلٙ داة

.ئذ ئنها حِخمد ُلى 32هخددر ًُ ُٛمت كمىُت أو مـاخبت((

مدي ٛدزة اإلاإلٙ ُلى الاًداء والخلمُذ مً زال٤ التراُٟب 

                                                 
30

، الالظيُت، ُلي اللٔت الحدًشت 93.ًىٌس: مبادب في ُلم الداللت:  

ا:  ٍس  .350-247اإلابادب والاُالم، مِؼا٤ ٟش
31

الظُمُىلىظُا، زوالن بازث جسظمت: بِبد ُالي دزوض. ًىٌس:  
:

 9 

 108. ُخباث)ظحراد ظىِذ مً الىف الى ااإلاىاؾ(،ُبدالحٝ بلِابد: 32
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ت البظُوت. اةٙ الِىىان،  اللٍٔى ُ٘ت الداللُت مً أهم ًو والًى

 
ً
وهي مىظهت للىف، بظُاُٛه، الدازلي، والخازجي، وحؼخمل ُددا

ا ت، مشل حُِحن مً الًى ةٙ الـٔسي التي ذٟسها الىٜاد م٘ٛس

الىف وجمُحزه ًُ ٓحره مً الىـىؾ، والداللت ُلى ُـسه 

وظيظه الخألُ٘ي، وؤلاخالت الخىاؿُت مّ الىـىؾ الظابٜت له، 

وؤلاػازة الى ملمىن الىف وجلخُف داللخه، وٟؼٙ ماٌِتري 

هره الداللت مً ئظما٤ أو ئلباض في الىـىؾ الٔاملت، 

 33طهام في كبى اوسجام الىف و السبى بحن أظصاةه.وؤلا 

وماظسي في الظُمىلىظُا هى حِمُم الدزض اللظاوي الري 

سه و الاوؼٔا٤ به مً ٛبل ظماُت  ٛدمه)طىطحر( بِد جوٍى

٠ىبنهاًٟ و ظماُت بساْ و الباَزظحن، أو زبما ٠اهذ ظملت الشىاةُت 

ا الشىاةُاث التي ٛدمها طىطحر هي ألاٟثر أزسا في هرا اإلاجا٤، أم

 34اإلاٜدمت ٗهي:

، وهٌام مً خمُِتزىاةُت اللٔت: ال١الم، اللٔت، مإطظت مج -

ب في  الُٜم، وهى لِع ِٗال ألهه ُٜد ظمعي ُلى خ١م مآًس

الخىاؿل أن ًسلّ ٠لُت، أما ال١الم ٗهى الِ٘ل ال٘سدي الري 

٘سة اللظان  بىاطوخه ومً زالله ٌظخوُّ اإلاخ٢لم اطخسدام ػ

أ٢ٗازه الخاؿت، وه١را وظخوُّ الٜى٤ اهه  بٜـد الخِبحر ًُ

م١ً ُٛام ٟالم بدون لٔت واللٔت بدون ٟالم.  اًل

ت، التي  :اإلادلى٤ \زىاةُت الدا٤ - وهي الشىاةُت اإلا٢ىهت للِالمت اللٍٔى

ت في طبُل حِمُم  مً اإلام١ً  حبها هدى الِالماث ٓحر اللٍٔى

وط، الخِمُم للىٌام اللٔىي، وهىا جترش أهمُت الخسـف اإلاصد

ت  ت مً ٓحرها، ئذ ئن الِالمتاللٍٔى الري ًمحز الِالماث اللٍٔى

بىؿ٘ها وخدة دالت مدؼ٢لت مً ظصةُاث ٓحر دالت بى٘ظها، وئهما 

 حؼ٢لها و جســها هى الري ًمىذ الدا٤.

ُبي حظخمد ٠ل - ُب الاطدبدالي: ُلى اإلاظخىي التٟر زىاةُت التٟر

ا والِالٛاث هىا م٘سدة ُٛمتها مً حِازكها مّ طابٜتها والخٜاته

خلىزٍت أما اإلادىز الاطدبدالي ٗهى ًدؼ٢ل مً الِالٛت بحن 

ُبي وبحن ماجشحره مً زٍصً  اإلا٘سدة اإلاىظىدة ُلى اإلادىز التٟر

ذاٟسي اإلا٘سداث التي ًم١ً أن جسجبى به ُتر ُالٛاث مً 

ذ، ولرا ٗان الِالٛاث هىا ُالٛاث ُٓاب  الخداعي، أو الخـٍى

الخمحز بحن اإلادىزٍحن ُلى أطاض وهرا ٛاد ظاٟبظىن  ئلى 

                                                 
، بساُت الاطتهال٤ في ؿىاُت 98 :ًىٌس: الىف اإلاىاشي للسواًت .33

، ُخبت الِىىان في السواًت ال٘لظوُيُت، 42الِىىان، مدمىد الهمِس ي: 

، طُمىهُٜا الِىىان في ػِس 42ل٘سح مال٢ي: دزاطت في الىف اإلاىاشي، 

 10ُبدالىهاب البُاحي، لِبد الىاؿس مدمد: 

ص:  -ث-ًىٌس: ُلم اللٔت الِام، دي طىطحر 34 ل ًىطٙ ٍُص ، 84ًىُة

، ُلم الداللت 103-99اإلاىوٝ، ازطوى،جدُٜٝ ُبدالسخمان البدوي: 

رز د. مى -ث-، ُلم ؤلاػازة، بحرظحرو25ُىد الِسب، ُاد٤ ال٘ازىزي: 

 57ُُاش ي: 

ُ٘ت  ال١ىاًت.-الاطخِازة واإلاجاش اإلاسطل وأن الِىىان ذا الًى

١خ٘ي باإلػازة ئلى مىكَى الىف  الداللُت هى الِىىان الري اًل

ت، بل ًجاوش ذل٣ الى ال١ؼٙ  ُ٘ت ؤلازباٍز ٟما هى الحا٤ في الًى

ًُ بِم دالالث الىف واججاهها، وهى ماًجِل الخسمحن 

 في ئدزا٤ الٜازب بدالال 
ً
ث الىف أٌظس، وهى برل٣ ٌظهم مب١سا

ئلى ُىالم الىف والخألُٙ مِه.وال ٌِجي هرا أن الِىىان ذا 

 وظاذبُت، بل ٛد ًجد اإلاخلٜي 
ً
ُ٘ت الداللُت هى ألاٟثر ئبداُا الًى

ه.  للمخِت التي ًجدها في م٘اظأة الىف ل
ً
 35في ذل٣ ٜٗداها

ت لها ُلما لألهٌمت الزالؿت الٜى٤، أن الظُمُىلىظُا باُخباز  ٍٔى

ت ٛظمان: طُمُىلىظُا تهدٖ ئلى ؤلاباْل والخىاؿل مً  حر اللٍٔى ٓو

ُا  ُ٘ت الٜـدًت.أما طُمُىلىظ زال٤ زبى الدلُل باإلادلى٤ والًى

الداللت ٗتربى الدلُل باإلادلى٤ أو اإلاِجى. بِبازة أزسي ئن 

طُمُىلىظُا الداللت زىاةُت الِىاؿس)جسج١ص الِالمت ُلى دلُل و 

ت  مدلى٤ أو داللت(، في خحن ه٢ىن طُمُىلىظُا الخىاؿل زالُز

 الِىاؿس)جيبجى الِالمت ُلى دلُل و مدلى٤ ووًُ٘ت ٛـدًت(.

ُ٘ت الداللُت)أٓىُت لو٘لي( ً ذاث الًى ، خُض ئن 36مً الِىاٍو

ّ مً زال٤ الِىىان أن الىف هابم بدىان ألامىمت  اإلاخلٜي ًخٛى

ٜدم لىا دال ىتها وجدٜٗها، ٗالىف اًل الث م٘اظئت ألن الِىىان ٛو

ّ دالالث الىف، ان الؼاُسة وشُذ  ٛد لِب دوزه في جٛى

الٜـُدة الى زالزت مٜاهّ وجبدأ هره اإلاٜاهّ بأل٘اي ذاث ئًٜاَ 

 )ٚ ه٘ىلي مشل)ماما، بابا، دادا(، زم ذٟسث اطم ه٘لها وهى)ّبسا

وذل٣ لخأُٟد أنها حٔجي لو٘لها دون طىاه ٗهى ًّىم ًُ الخِٝل 

 لـادٚ بحن ألام وولُدها:الِاه٘ي ا

 ماما   ماما   ماما   ماما  ماما

 ّبساٚ الحلى الشِٔت ًىىي الىىما

 والىىُم وزاء السبىه هُأ ُخلما

 َجسقى الَىْجما
ٌ
 والُحلم له أظىدت

ما
ْ
لش

َ
 ُوٍدّب ال

ٌ
ت َ٘  والىجُم له ػ

 ه٘لي:
ُ
ٍ ِٛ  واللشُم طُى

 37ماما  ماما

البا ماج٢ىن ألام  ىُت جبحن ان الو٘ل في اإلاخهئ للىىم ٓو وهره ألٓا

جدهدن لىلُدها، ٛبل أن ًىام لرل٣ اطخواُذ ان جىٜل الؼاُسة 

ظصًءا مً أظىاء الو٘ىلت الى اإلاخلٜي وهي جىىم ؿٔحرها و حٔجي له، 

وحظخسدم الوبُِت في همظاتها مّ ه٘لها في مهده ألن هٜاء 

 بساءه الو٘ل وظماله: الوبُِت و ظمالها ٌؼبهان

 با با    بابا    بابا    بابا     بابا

                                                 
ً ُىاق  35 .ًىٌس: الِىىان في الىف الؼِسي الحدًض، خمدان مدظ

 152الحازسي: 

 556\2.الدًىان، م 36

 556\.م.ن 37
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با
ْ
ل
َ
ٛ 

ُٚ
 بّساٚ الٔافي الظاهي ٌظِس

با
ْ
 َزه

ً
ْىبُذ وزدا ًُ  َُ ْمس ُُ  والٜلُب ط

با
ْ
ر َُ  

ً
جا هَد أٍز

ْ
ُسّغ اإلا ًَ  والىزُد 

ُا
ْ
ِىٌب َيْهَىي الَىز

َ
ُج الىزِد ل  وأٍز

 ه٘لي:
ُ
ُب طُِىٍٛ

ْ
 والَىز

 38بابا  بابا 

، ًددد الِىىان ئججاه الىف مً 39ٛـُدة)مسزُت ٍٓسٝ(في 

د زطمذ  زال٤  لٌ٘تي ٍٓسٝ و مسزُت و داللتها ُلى اإلاىث ٛو

 للدزى٤ الى الحدر ًُ 
ً
الؼاُسة مً زال٤ الخىؿُٙ مىازا

هٍسٝ مساهبت النهس وهي بالٜسب مىه جخأمل امىاظه خُىما أوػ٣ 

الظ٢ىن في ٠ل بمجيء اللُل و اهدؼاز  اللُاء ُلى الُٔاب اًراها 

 طىي جالهم ألامىاط...

 أيها النهس لٜد ظاء اإلاظاءُ 

ى الـْمُذ ُلى اإلاىِط الىدٌّ
َ

 وَمص 

ِٝ الحالي اللُاءُ  ٗ
ُ
 وزبا في ألا

ُّ أٛداِم الٜوُّ ْ
ى ٛو

َ
 وَجالش 

دّوي 
ُ
ً ال٢ىُن طىي اإلاُىِط اإلا  ط١

ـىِز الخالُاث ُِ  40بأطاهحِر ال

 ٗىٚ النهس ٗخدظأ
ً
٤ مخعجُبت هل هى زم جلمذ الراث الؼاُسة ًال

ُ٘ٝ ٗهى   اًل
ً
 زاٛدا

ً
ا  ممٛص

ً
ٍٓسٝ زم جخأٟد خُىما جسي ظظده بالُا

ُ٘ٝ ٗهى ٍٓسب لم   اًل
ً
 زاٛدا

ً
ا  ممٛص

ً
ٍٓسب لم ًىدُه ٍٛسب بالُا

 ًىدُه ٍٛسب.

 آِه ًاػاُسحي، هرا ٍٓسٝ

 ٚ مصَّ
ُ
 ٗاخصوي للَجَظِد البالي اإلا

 ُٝ ُ٘  41زاٛدا، جدذ الدًاجي، الًُ

ت  ت الوبُِ ُد زم هجد مؼاٟز مّ الؼاُسة في جأبحن الٍٔسٝ الىخ

مً ٍزاح اللُل، وامىاط النهس، والىجم، زم جأحي  شخـُت الـُاد 

ت:  التي ًولب منها ان جىدؼل الجشت مً النهس لخدٗىه في الٍٜس

، ِٚ ٙ بالصوز اُد، ٛ ُّ  أّيها الـ

َٝ الباتظا  واهدؼل هرا الٍٔس

ي ِٜ ً ماَب ِٗ  ُزرُه للؼاهئ، واد

 ّْ ِت وازظ  42ًاتظا مىه في الٍٜس

ومً الحالت الخاؿت جلجأ الؼاُسة الى حِمُم ١ٗسة الٔٚس أو 

ّ بال اطخصىاء .  اإلاىث ُلى الجمُ

 ُٝ  ٠لَّ ًىٍم بحَن أًدًىا ٍٓس

                                                 
38

 381: 2.الدًىان، م 
39

 517: 1.الدًىان، م 
40

 517.م.ن:  
41

 519: 1.الدًىان، م 
42

 521: 1.الدًىان، م 

ىها  مٔٛس
ً
ًُ ظمُِا  هد

ً
دا  ٓو

- - - - - - - - 

ُجي الىظىدُ  َُ اُد في  ُّ  كاٚ ًاؿ

ْىجلي ًَ ْىِن ِطٌسُه ال 
َ
٢
َ
 ًال

ْتر ًٜىدُ  َٜ  ٠ٌل ماُِٗه الى ال

ْبٜى لىا مً أمِل؟ماال ًَ  43ري 

ٜت(  لدالالث 44في ٛـُدة)اإلاٜترة الٍٔس
ً
، هجد الِىىان خامال

طلبُت مصحىهت بصحىاث ألاس ى والحصن مً ظهخه والدهؼت مً 

ّ الحالت الى٘ظُت  ظهت أزسي، ٗاإلاخلٜي ٛبل دزى٤ الىف ًخٛى

ٜت  ـِب ألاوظان خا٤ طماُه أو مؼاهدجه مٜترة ٍٓس التي ج

ىحى وهُا٠لهم خالت اؤمازهم باإلاُاه، وُٟٙ ٢ًىن خا٤ ظشض اإلا

وهرامأٌسزه الىف مً زال٤ الىؿٙ .... السهُب لؼدة الٌالم 

اؿحر الٜاطُت:  والِىاؿٙ و ألُا

ِٙ السهُْب  سُ
ُ
لمت اللُِل اإلا

ُ
 في ً

ِٙ ألاهىِط   وجدَذ هى٤ِ الِاؿ

ْب   45ٛتٌر ُلى الّخل وخٌُد ٍٓس

ـىز الىف الجشض وهي هاُٗت ٗىٚ طوذ اإلاُاه:  ٍو

 الىظىُه الؼاخباُث الجباههري 

حُن   وهرِه ألاػالُء وألُا

 هْ٘ذ خُاَزي ٗىٚ وظه اإلاُاه

َدُم اإلادصن  َِ ّم ٗيها ال  46ُو

 
ً
ُٗلان ان ٢ًىن زخُما والؼاُسة جساهب النهس مما طِظببه مً 

 النهس:مىاظاث ُلى اإلاُخحن وذل٣ مً زال٤ 

 ًانهُس الجُٜع ُلى اإلاُخحن

 خظب٣ ماطبّبخه مً ػٜاء

 ّسدث مً باتظحنخُظب٣َ ماػ

ان الثري ألابٍساء
ّ
ٝ بظ٢  47واٗز

والؼاُسة جـىز شواًا اإلاٜترة وُٟٙ ان الاظظاد والٌِام 

 حٔمسهما اإلاُاه.

ً دُجى اإلاٜترة ًٍ م  في ٠ٌل ُزٟ

 حظْبُذ أظظاُد وجو٘ى ٌُامْ 

داتها اإلاى١سة ُْ  والّسٍُذ في ؿ

 48واللُُل ماشا٤َ زهُب الٌالم

                                                 
 523.م.ن:  43

 534: 1.الدًىان، م 44

 534: 1.الدًىان، م 45

 536.م.ن:  46

 536.م.ن:  47

 537: 1.الدًىان، م 48
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اإلاىاٛٙ اإلاإإلات والٜاطُت جـىز وهي أًلا أنها  جـىز الحاكس و 

اإلااض ي الري ُاغ ُٗه هإالء اإلاىحى الٔسقى وامالهم واخالمهم 

 واهاػُدهم في الحُاة ل١نها في النهاًت حِىد الى ٛىة ِٗل اإلاىث.

ْصَدزي 
ُ
اث ال٢الُح اإلا

َ
 هرا الُسٗ

 ٛد ٠ان باألمع ٗتّى الهُا

ِسُج جدَذ اللُِل زىَب اللُاء
ْ
ي ًَ 

ُر الحٌب ُلى 
ُ
ىث  الِالِم ٍو

 مِجى ال٘ىاءْ 
ُ
 ظرالَن الٌِٖس

 في وؼىة الحالِم 
ً
ا  49ُمظخٔٛس

: التأويلية
ً
 الثالثا

لُت  ت الظُمُاةُت زوابا هٌٍسا خى٤ الٌىاهس الخأٍو وهٜـد بالىٌٍس

خُض جباػس الىف بىؿ٘ه زصاها مً ؤلام٢اهاث الداللُت، وتهخم 

 ب٢ل مجاالث الِ٘ل ؤلاوظاوي، ٗهي برل٣ آلُت هٜدًت إلاٜازبت ٠ل

مٌاهس وججلُاث الظلٞى ؤلاوظاوي بدءا بأبظى الاهِ٘االث واهتهاء 

ت مً اإلا٘اهُم اإلاىٌمت  بأٟتر ألاوظاٚ ؤلاًدًىلىظُت، وهي مجمُى

التي جم١ً مً وؿٙ آلُاث ئهخاط الداللت دازل مىكَى زٜافي 

ت  ما.ول٘هم ماجد٤ّ ُلُه هره الظحروزة في أبِادها الىٌٍس

اث الداللُت التي جدخلنها، والِلمُت، البد مً جددًد اإلاظخ ٍى

خُض ال وظىد إلاِجى ما ئال مً زال٤ طحروزة جىٜله مً خدوده 

اإلا٘هىمُت اإلاجسدة و اإلاخـلت و اإلاِصولت ًُ أي طُاٚ ئلى ُٟاهاث 

ظخدلس  ظدشمس مً زاللها هرا اإلاِجى َو ٌُ اث ملمىطت  أو مظخٍى

 ٠ل أػ٢ا٤ الخدلُل التي جدٜٜه في واِٛت ما.ئن هرا الاهخٜا٤ ال 

ُٗت  ًخم بـىزة اُخباهُت، بل بىاطوت أػ٢ا٤ جىطوُت زٜا

ت جسبى بحن اإلاجسد واإلادظىض أو بحن الىىذط ووسخخه، وهي  وزمٍص

حن،  أػ٢ا٤ جددد الِالٛاث وؿىز الخباد٤ اإلام١ىت بحن اإلاظخٍى

ت أولى  ٗما بحن اإلاداٗل ألاؿلُت ألاولي خُض جخلٜي اإلاادة اإلالمىُه

ػ١ال دالا، وبحن اإلاداٗل النهاةُت جم٘ـالتها وجدؼ٢ل باُخبازها 

٘ل  خُض جخجلي الداللت مً زال٤ لٔاث مخِددة، ًم١ً ئدزاط مد

 50للخىطى جيخٌم دازله بيُاث طُمُاةُت جمخل٣ وكِا مظخٜال.

م١ً جىاو٤ م٘هىم الظُمُاةُاث الخأوٍلُت بُِدا ًُ أطظها  اًل

ل، ٟيظٝ جاّم له  ال٘لظُ٘ت، ألن ٠ّل مداولت إلامازطت هرا الخأٍو

زـىؿُاجه اإلاخ٘سدة دون مساُاة الظُاٚ ال٘لظ٘ي وألاطاض 

َى في مصالٝ  ؤلابظخمىلىجي الري ًخلمىه، ًجِلىا ُسكت للٛى

الازتزا٤ وال٘هم الىاٛف، ألن ٠ّل وظٝ ٌظدىد ئلى مظلماث 

                                                 
49

 538.م.ن:  
50

ل، زوبسث ػلىش  ، 26طُِد الٔاهمي:  -ث-.ًىٌس:  الظُمُاء والخأٍو

ً ُىاق الحازسي:  الِىىان في الىف الؼِسي الحدًض، خمدان مدظ

ل، طُِد بى١سد، مجلت 169 ، اإلاإو٤ والِالمت والخأٍو

لظسدي، طُِد بى١ساد: شخـُاث الىف ا، 59: ١ٗ16،1993سوهٜد،َ

44 

ٗلظُ٘ت، وهي مظلماث جستزن دازلها زؤٍت ما للِالم وإلا٢اهت 

 51ؤلاوظان دازله.

ل ُا بالٕ جىولٝ الظُمُاةُاث الخأٍو ُت باُخبازها وؼاها مِٗس

ألاهمُت والخـىؿُت مً خُض ألاؿى٤ و الامخداداث مً 

ت داللُت وظمالُت، ججد في طُمُاًاث بىزض  جـىزاث هٌٍس

الٌاهساجُت و الدظىحن الظسدي والشٜافي ُىد ٠ل مً أمترجى ئ٢ًى 

ٍسماض وطُمىلىظُا بازث مىولٜا لها.ل١ً  ىزي لىجمان ٓو ٍو

ع هره اإلاىولٜاث، بل خاو٤ الىاٛد طُِد بى١س  اد لم ٌِد خِب

ل و الظُمُاةُاث حظ١ً  الخ٘اُل مِها وظِل مىاٜٗه مً الخأٍو

اللٔت الِسبُت مخسرا لى٘ظه ه٘ظا مى٘سدا ومخّ٘سدا أُوى 

الجه اطخٜاللها وهابِها الراحي زاؿت أزىاء اإلامازطت  لخأٍو

ت بِىاؿس مدُل مّد الىٌٍس ًُ ت باُخبازها الخوبُٝ اإلاسـىؾ الري 

ىاث زٜاُٗت حٔىيها. لُت الحظلم ،  52و جلٍى ئن الظُمُاةُاث الخأٍو

ت جسج١ص في بىاء مٜىالتها ُلى جسمُىاث أو  بىظىد ٛساءة ٍُ٘ى

ت، بل ئنها حظدىد ئلى ٗسكُت  ُت ل٢ي جيخج مِٗس خدوض ٓحر مِٗس

ً الىاِٛت وهي ٗسكُت   ُ م١ً بىاطوتها ٛى٤ ش يء ما  ً مظبٜت

٘ت في هبُِتها ُلى الظُاٚ ا لخاٍزخي والشٜافي ألنها مِواة مخٛى

ومدددة بهرا الظُاٚ. ئن هره ال٘سكُاث ٟرل٣ ًترها وظىد هف 

ُّد مِاهُه اهوالٛا مً آلُاث حِٜلً بىاةه وجداوله وأػ٢ا٤  ٌؼ

ل اإلاسجبوت به.  53الخأٍو

لُت للِىىان،  ُ٘ت الخأٍو هى أن ٢ًىن ُىىان ))واإلاٜـىد بالًى

ًلوس الٜازب ئلى الىف الؼِسي الًد٤ ُلى مدخىاه، وهراما 

ل للىؿى٤ ئلى ُالٛت الِىىان بملمىن الىف، وأن  الخأٍو

ً ألازسي اإلاوسوخت  لي ٌظخمد جمّحزه بحن الِىاٍو الِىىان الخأٍو

الخخىاةه ُلى جُِ٘ل أٟثر لدوز اإلاخلٜي ألن الىف بٜدز ما ًمط ي 

ه ًتٞر للٜازب  ُ٘خه الجمالُت، ٗاه ُ٘خه الخُِلمُت ئلى ًو في ًو

 54.((ٍلُتاإلابادزة الخأو 

١ترر  ل هى مداولت ل٘هم اًل ٌهس مً زال٤ ذل٣، أن الخأٍو ٍو

ت  ٜٙ ُىد خدود حُِحن ألاػُاء في دالالتها اإلاباػسة اإلاىوٍى واًل

ُلى ذاتها، بل هى اهسسان في الـلب السمصي و الشٜافي اهوالٛا مً 

مِان ئكاُٗت لها الٜدزة ُلى الخدلُل و ؤلاخالت ُلى الُٜم 

لخالٜت لظُاٛها الخاؿت. ئن اللحٌت الشاهُت، الداللُت اإلام١ىت ا

                                                 
، مم١ىاث الىف 80د. مىرز ُُاش ي:  -ث-.ًىٌس: ُلم ؤلاػازة، بحرظحرو51

، 58-و مددودًت الىمىذط الىٌسي، طُِد بى١ساد، مجلت ١ٗس و هٜد، َ

ل     24\2004أبٍس

اث م٘اهُمها وجوبُٜاتها، طُِد بى١ساد:  52 ، 18ًىٌس: الظُمُاُة

ل، هاتّ الحداوي:  اث الخأٍو  134طُمُاُة

.ًىٌس: ًُ الدظىحن الظسدي و الدظىحن ؤلاًدولىجي، طُِد بى١ساد،  53

 28: 1994، 2)الجصء ألاو٤( مجلت ُالماث، َ

د:  -ث-. الٜازب في الح٢اًت، أمترجى ئ٢ًى 54  63أهوىان أبى ٍش
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بىؿ٘ها لحٌت جأوٍلُت، جدلس في الىاِٛت ُلى ػ٢ل ئخاالث 

ت، وهي ئخاالث جشحر ُٗىا أطئلت جدِٗىا باطخمساز ئلى زخلت  زمٍص

ل كسوزة  البدض ًُ الحُٜٜت، ج٢ىن مِه الحاظت ئلى الخأٍو

للِ٘ل  ملحت.وألن ئدزاٞ أًت ًاهسة ٛد جخححى٤ ُترها ئلى ذاٟسة

ؤلاوظاوي، و ججاوش هره اللحٌت اإلاباػسة أمس هبُعي، وهرا 

الث أٟثر زـىبت وكبوا  الخجاوش ًلِىا ُلى ُخاب جأٍو

ذ ه٘ظه.  55لالهالُٛت و الدظِب في الٛى

لُت، جدمل في زىاًاها ُىاؿس الخىٌُم  ئذن ئن الظُمُاةُاث الخأٍو

هف،  والخألُٙ، وهي ُىاؿس مخـلت باإلاىهجُت الخاؿت بٜساءة أّي 

المت ئال  م١ً الحدًض ًُ اِل  ً ٗاإلاِجى هىا مبدأ للخىٌُم ٗال

باُخبازها أداجىا السةِظت، ئن لم ج١ً الىخُدة لخىٌُم الخجسبت 

ظاهم في  ؤلاوظاهُت. والري ًىٌم ه٘ظه  هى ما ًد١م الخدلُل َو

ٌل هرا الِ٘ل أو ؤلاظساء  لي اإلاخِدد.ٍو س وبلىزة الِ٘ل الخأٍو جوٍى

ت في الراجُت، مد٢ىما بأوظاٚ و  جدّد مً ٓلىا الخجاوشاث اإلأٛس

 
ً
لُت حؼخٔل دازل الىف بىؿ٘ها ؿّدا اماث الخأٍو لرل٣ ٗاإلٓز

ًددد بـىزة ؿٍسدت اإلاجاالث أو الظُاٛاث اإلاظمىح بها أزىاء 

 56ٛساءة الىف.

ًم١ً الٜى٤، ئن مُالد الىف هى ُملُت جٜىد مً مادة ملمىهُت 

ُم.ٗالىف هى ازتراٚ ُدًمت الؼ٢ل ئلى الىظىد الِ٘لي للٜ

درٖ و  ِد٤ ٍو إلاخـل الخدود له. ئهه ئزتراٚ ًـْى الُٜم َو

ت  ًلُٙ مظدىدا في ذل٣ ئلى أهلُت اإلاخلٜي وأهلُت اإلاىطُى

الشٜاُٗت التي ًيخج كمنها الىف.ٗماذا ٌِجي"الحب" و "الخحر"و 

ت" و٠اٗت الُٜم ألازسي  "الـدٚ" و "الحٜد" و "الِدواهُت"و"الحٍس

م١ً أن جد٤ زازط خدود الي سخ التي جستر ُنها؟ٗهره الُٜم اًل

م١ً أن  ُلى ش يء، ٗال٢ىن الداللي ًخمحز ب٢لُت اإلاادة الداللُت واًل

 57ًد٤ ئال مً زال٤ ػب١ت الخم٘ـالث التي ٌؼخمل ُليها.

ت  زالؿت الٜى٤: ئن الظُمُاةُاث الخأوٍلُت جبدض ًُ اإلاِجى مدٟز

ّسي وجط يء ُالم أهه لِع مىّخدا وال مخجاوظا، ئنها ج١ؼٙ وحِ

خُاجىا اإلاِوي وج١ؼٙ ما ٠ان ُٗه مخسُ٘ا، وِجي مِىاه اإلاخحّجب 

و بىِخه اإلاسـىؿت و مأطاجه الدازلُت والىاٛد، في ئهاز 

ُّد اإلاى١ظس و الالمخـل  الظُمُاةُاث الخأوٍلُت، وهى الري ًخـ

ِبت الٜىة و  واإلاخٜوّ أو هى الري ًصعج اإلاخـل بؼسزه ٟماهى ل

ت.الحُٜٜت في ُالٛ  اث الجماُاث ؤلاوظاهُت اإلاخـاُز

                                                 
55

س ي:   ل، زػُد ؤلادَز ، جىبُه لٜساء بىزض، 39ًىٌس:  طُمُاء الخأٍو

جٜدًم طُِد بى١ساد، مجلت ُالماث،  ُبدالِلي الحزمي، -ث-ظحراز دولى٤ 

َ8\1997 :11  
56

اث و الخ١ُ١ُ٘ت، أمترجى ئ٢ًى ل بحن الظُمُاُة جسظمت -. ًىٌس:الخأٍو

 11وجٜدًم الدٟخىز طُِد بى١ساد: 
57

اث، اإلاـو٘ي ػادلي  ،  56\مدمد اإلاِخـم -ث-.ًىٌس: الظُمُاُة

اث م٘اهُمها وجوبُٜاتها، طُِد بى١ساد:   157الظُمُاُة

، ئن الِىىان ذو 58في ٛـُدة) الخُى اإلاؼدود في شجسة الظسو(

ل ١ًؼٙ ُىه  لي زمصي ٗال ًد٤ ُلى اإلالمىن دون جأٍو هابّ جأٍو

ل لِع مً هـِب  ِخمد جُِ٘له ُلى اإلاخلٜي، ٗالخأٍو الىف، َو

ل الىف، ان الخُى اإلاؼدود  الِىىان ٜٗى ل١ىىا هدخاط لخأٍو

اب جىاظد في الصجسة وماذا ًم١ً أن ٌؼحر الُه مً زال٤ واطب

ألابِاد الظُمُاةُت ٗالىف مإلٙ مً مٜاهّ ًبدأ بمؼهد وؿٙ 

م٢اوي وشماوي للىلىط الى ٛـت خٍصىت خُض طىاد الؼاَز و 

ُاب ألالىان طىي لىن الدًاجي زم الصجسة الدازلُت  الـمذ ٓو

 اإلاِ٘مت باآلس ى:

ٌلم وا
ُ
َِ اإلا ؿِمّ في َطىاِد الؼاز

َ
 لـمِذ ألا

 اللىَن طىي لىِن الدًاجي اإلادلهِمّ 
ُ
 خُض

ٗلى أطاهُ  سخي شجُس الّدِ ًُ  
ُ
 59خُض

زم ًترش ؿىث الحبِبت لخأهِب اإلادب ُلى جىهمه أن الحب في 

 ٛلبه ماث ل١ىه ُاد زاهُت بِد هدمه:

 الحّبِ الري ًدظبه ٛلب٣َ ماجا
ُ
 ٛـت

 وخُاة
ً
 60وهى ماشا٤َ اه٘جازا

خـىز بِد ُىدجه الى  م٢ان الرٍٟساث أن جلٜاه الحبِبت بِد أن ٍو

 أٟد ُلى الىدم:

 وطخلٜاوي جداًاها ٟما ٟىا ٛدًما

 وطخلٜاوي.....

 
ً
 وجمص ي مومئىا هادةا

 في اإلامّسِ اإلاٌلم الظاًٟ،  جمص ي هاشةا

ِٖ الهاظِع اإلاىرز بالَىهم ال١روب:  ِبهخا

ُذ اٟداَض ذهى ي د ٗاٛز دث ٛو ُُ  ها أها 

 61ُجِول  ها أها اإلاُذ ُُى٣ِ 

ِبت  ٌُٗهس في  الدهلحز ؿىث لىظه ػاخبي وهى ؿىث أزذ الحب

 جستره بمىتها.

 ػاخبا
ً
مت الدهلحِز وظها

ْ
ل
ُ
 وَجسي في ً

 ٓازبا:
ً
 ١ٌُِِع ًال

ً
 ظامدا

 ًْ  هْل...؟ ًسبى ؿىُج٣َ اإلابدىُح في َهتٍر خٍص

 ال جٜىلي ئنها

لمجىىن 
َ
 ًال

ً حظأ٤ُ؟ مَّ َُ  أيها الحالُم، 

 62أنها ماجذ

                                                 
 133: 2.الدًىان، م 58

 133.م.ن:  59

 133: 2.الدًىان، م 60

 135.م.ن:  61

 136: 2. الدًىان، م 62
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طمِه الى مؼهد مىٌىز وهى الخُى اإلاؼدود في  ويهسب مما

ه بالخُى في باخت البِذ الري ًمشل  خِلٝ هٗس شجسة الظسو ٍو

الرٍٟساث و مداولت اطترظاَ اإلااض ي وهرا الخُى خبا٤ مً 

، هُس٣ٗ مؼدود الى زُى ؿٔس ػد في 
ً
ظلُد جسىٝ اإلادب ػازدا

 الظسوة الجدزي مً هى.

 الـىُث في طم٣َِ:  "ماجْذ".
سن   ..ٍو

 ئنها ماجْذ... وجسهى في بسود

 مً ظلُد
ً
 خباال

َ
ري الخُى

َ
 ٗت

ُىىْن 
َ
 63ُٜدتها أذُزَ ٓابذ ووازتها اإلا

ت ُلى اإلادب ًلاٖ اي  ّ ٠اإلاوٛس ان الختر اإلا٘اجئ وهى اإلاىث ٛو

ّ الى٘س ي للمىث ُىد  ج١ساز لٌ٘ت )ماجذ( في الٜـُدة جبُان للٛى

لٜلٝ و الحبُِب ووكِذ الٜـُدة الحالت الى٘ظُت للمدب)ا

ت  ت الوبُِ اإلاىث و التردد و الدهؼت و الانهُاز( ًلاٖ الى مؼاٟز

ت في الحصن و الاس ى الىابِحن مً الٜـُدة زم  السطم واإلاؼاٟز

ُىدة الحبِب بِد ٛوّ الخُى ول٘ه ُلى ...داللت ُلى الاهخماء 

للحدر مً ظهت والاهٜواَ و الاه٘ـا٤ مً ظهت أزسي وٟأهه 

ً.ًدمل ُِؽ هرا اإلااض ي الِم ٝ والحٍص ُ 

 
ً
َٞ اللُُل َجمص ي ُاةدا سا  وٍَ

ي  َدّوِ
ُ
 اإلا

ُٚ
ْس ِِ ،  وال

ُ
ؼت  والُس

ُ
َٞ الَخُى  في ًد

 "ئنها ماجذ.." وَجمط ي ػازدا

ه وَجلىي  ا بالخُى جوٍى
ً
 ُابش

زساُه، ٗال ش َئ طىاُه،
ُ
 خى٤َ ئبهاِم٣َ أ

 ُٝ  ٠64ل  ما أبٜى ل٣َ الحب  الِمُ

: الاستنتاجات  

 الاطخيخاظاث الاجُت:في هره الدزاطت جىؿلىا الى 

اةُ٘ت  - ّ ان ً٘خذ الىف باٗاٚ ًو ان الىٌام الظُمُاتي ٌظخوُ

مخِدةة،بل جددد الِالٛت الٜاةمت بحن وخداث اإلاسطل واإلاسطل 

ً ُملُت الخىاؿل مابحن الظُاٚ  ئلُه والسطالت وماًم١نها م

 والـلت والظجن.

ان الىٌام الظُمُاتي ٌِحن الىف، بل اهه م٘خاح ومدٞس  -

ٝ اإلاظاخت اإلا٢اهُت للِىىان ألا م مً كُ وؼٔا٤ الىص ي.ِٗلى الٓس

ٗاهه، بىطاهت ودُم ألاهٌمت الظُمُاةُت،ًدٞس الىف باججاه 

ت.مً هىا ٗأن مُالد الىف هى هاجج ًُ  مؼاهد وؿىز مخىُى

 ُملُت الظُمُاء للِىىان.

ان مىكَى الِىىان،بدون الدُم الظُمُاتي،ًبٜى ظامدا اذ اهه  -

ت ًدمل أخادًت اإلا ّ  ٣ٗ الؼ٘ساث ألازباٍز ِجى التي الحظخوُ

لُت والخىاؿلُت.  والداللُت والخأٍو

ان ج٘ظحر الِىىان، مً زال٤ الىٌام الظُمُاتي،ًبحن مدي ٛىة  -
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 132: 2.الدًىان، م 
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 194.م.ن:  

الخواب الىص ي، اذ اهىا ٓالبا ماوِخمد ُلى مدخىي الىف في 

جبُان الخواب دون ألاهخمام ب٘ىُت الِىىان وملمىهُه.وهرا 

ُت الخواب جدبحن اًلا في الِىىان ألهه ًمازض ٌِجي ان اطتراجُج

 ُملُاث الخأزحر دازل ألابيُت الىـُت.

ان هاٞش اإلاالة١ت ل٢ىنها مخِلمت ومشٜ٘ت ٛبل ان ج٢ىن ػاُسة  -

ّ هرا الِىىان مً مىولٝ ألاِٗا٤  ُلى ُلم بأهمُت الِىىان ومٛى

لُت والخىاؿلُت.ِٗلى طبُل اإلاشا٤،  ت والخأٍو الداللُت وألازباٍز

ـُدتها  التي هي بِىىان"ال٢ىلحرا"و حِد أولى ٛـاةدها الحسة ٛ

حِوي ُىىاها زتًرا بأن ملمىن الىف ًبدض ًُ ألم وآهاث 

 ومىث وؿسزاث الـىث.
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