
  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٩٣                                                                        )٢٠١٧ 

  

  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا

  ر د ود

َو  يزام  

َو  يم  

  

َ  

             م ذام وةوةي م .َدةق دة َ م ازاوة ور ام ي ي

ة و رَي زن دةدرَرَي، طَل َ و روادا مدة و  ام م و  و واز    

.دة    

       ز   ي ي       َر َوازدار دة و   زةي واذةيو دة ن و و

ردم دةواذةن ور َ و را و رةزاوة  دا .َي موةوة  ََ و          

          ر ت و ش وةك ،مدةم و   َي رام و ي م دن و

    .َدة  مز  

             و   وةوةيي م ر يواري رر وومري دةرووم و  

          َام  وةَوةدا دة ي يمة و  دة . وازي و   ر 

   و   درو         َ  .وةَم ازةم ةَ  اَل واط ي

         ةم ةوةم وةوةوازي م و  ،َو دةم  ونمر  و ََى مََ

َدا َ ةم و َيامم رط  ، نوم ذان وَ.وة  

َ وة   ي موةوة  ى (ط  وران) ي (طران) دا،  ا               

وراوة  َ ر و و مرامي،  ي موةوةي ََ ،(طران) ي         

    امَ ة  ط ما موة.

َ وةدا ذة  رؤ راردم طران  زةطري ي ردي و ر َ و               

         ،وةدرةو ةَ ارد دة  (رانط) يَ م ،اوةى مراوة من و زَدا

.س مَ س و  َ  

ةي َ وة ةواوة، رَزي (وة ا)  ،ش َو دةر        رَز     

.ة م دممو دة مام م  

                وةَ ارد دة  َ   ،وةَي دة وةدا وةَ  ط

ر و د ر طي طراما  مدراوة،  وراوة  م          ت و 

.َ ؤظ ا  وةوةي م مام  

  َ وةَ   و  َش َوة:  



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ١٩٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     وةري دوو .وةوةي م ر كرا : وةري /    وةري .ي ي :ة

  َ: ط  وران ؟   

  دووة  :ندة وةوة دروي م  يرامم و : وةري /  

 -٢رةطزدؤزي مواوي وَ.    -رةطزدؤزي مواوي زد  ج  -رةطزدؤزي مواو  ب -: أرةطزدؤزي -١

دموةي -دموةي ن. د -دموةي وةن.   ج  -دموةي مو.ب -: أدموة

موة  -٣وةو. ا َر.  ب    -: أطدم موة وةيامَج     -ط.() يةم ازي وةيامَط- 

طَاموةي وةوي   -هطَاموةي ازي (ض).    -طَاموةي ازي ةمي ().  د  

، رةمَ موة: وي  رةي مة دَي . وي َ           موة -٤(مي). 

وي      -وي  موةرا مة دَي دووة. د    -رةي مة دَي دووة.ج   

 و  ا . يَة دو     م رة مردوو ز   ير ن ووةر 

  ي اومروو.

  

   

:ط َ م وةوة وي م ر كرا : وةري  

                ير َم   ،ةوةمم  ةمر .مو ذ ي واوةمؤك و م    

      زارا و طو م و و َلط  َ َد ةمَ  ،امز ار

 وان دةت. ر طرام َ وا و ون و وا رووات، ت َ  دامَ و طَل           

  .َدة َور امرامروة         طمذ   ة ،نذ  َزوة دامم رزا 

      ممط َ  كَ َي دة و  وةَرز دة ت وا دة ي م

.ام و وم ممام و ؤظ  

           م  و ام  ار ي        وم َي وو دةطر ر ك ن و وَ ا

.َدة  وومي دةروومو و زا وو ،وازدا و  و   

ر زم روودام دةم دة    "دة  َبرةت  و ر موةوة  دا د.د      

وم م        دة ا درومامَم ي وازي و رامواز و ط و ر ب ("م:٢٥٧: ١٩٨٩ .(

       ندة ر كَن وردوو و  امامَم َل و م ةم و ر َ

  طدم دا رز  و وازة د ََراوة.

       ) ان دال وَم  ،ةم و  وةوةيي مSignifiant) اد (Signifie ،(

    ََم وةوةي م  ي ش و وا ان وَي مةم ود:  وا)٤٧: ٢٠١٤  ام .(

اموة  .ي ي        وازي موةوةي  وَدم دةرووم زامم و وَ و رةم   

        ،َ َ ةوة و  ووير رط َ ر  ،َزةدة واذةىو دة ن و وز

طر َةَ ار دامرذاَ و  و وازةي م َة م َرك  داَن و       

وازي موةوة ذان و ذام م ة و  رَي زن و َازي ي،      "مطَ وةرطَ ي َةر



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٩٥                                                                        )٢٠١٧ 

(وم و وة و دذ)  م دةم و و و َ و ر و    

ََي دةم امواذةدة":٧٨: ٢٠١٢(دة. (  

خ  ،ش  دوو رةطزي ط ر و َ    َي م ةي ور       

        َ ََدةط  ، َدة  َ  ي ي.ََ

:وط م ا.روةك د .َدة وةرط  دةرادةر"     و ور رز  ي

 يم دام َ َ وةم م ،و)":١٦: ١٩٧٨أم. (  

ى را ام َام مري ي، وا  و ر ي مَوة  رَي            

  واز و، يرامم و و و ط و رة و ر ردةوا دمر ن وَار   َد  و 

   :َر دة ةزاقو .راوة"     وة  م    و  و َ

َةمارن و ومن َوة َ موم رَن رك  وا و َة و         

  ).١٠: ١٩٩٢(ر:"روري  دَي

ر  ،َطر  رةزا و را داَاَ  ،َامي ي موةوة و دةرةوةي          

ة دَ و ك مق و ور َذري  دَ ،َ دةَ داَن ةدا       

را دةامَ ر موةوة  ر    ي  "امَ ة ر دةَ و رةمةداوة.  

)،ر رةت  ةم م و ي مَان  و وازي    ١٧: ١٩٧٥(":ي دةرةوةي ماوة

       :وردي طط ز.وة. دَوةوة دةم و ر َ  ي   وةوةيو  "دةرةوة و م َ

 دا  ر          َوذ  دةدةن    وازة و و زةم نردوو  ن ريواو

  ) . ٧٣: ١٩٩٩(طردي: "دةر و رَدمَ ةدةن

ي موةوةي  ر  َوم  دةم ،ش وة ت و ر ي               

     وةوةيم و ر  ،َدة  مي ز دن و" اوم 

    درا و َ ةتر َ رط ،دةم ردةوةي دامرو،     ط َ امَ اارة ةر

َدة دروو رة ر  وةيدمرةدوو "  :ور)وةوة      ١٨٠: ١٩٤٤ي م وةم و ر .(

      ام و  ةوةم َ رامم  ريوة م ر ،رد رو َي وي م ديم

ََدا د .راوة   

  

 وةري دووة /ي ي:

                   ي ؤو ر اومَ رةو ن و   ووةوةرة زوم و 

           نَان و داررى و طزةط  خو م  ،رخو َي وي م مر .وةَدا دة

  دادةم.َو مرن 

                  ري و    ت و ر م   ،َيي م ي ي

           ،وةدام ةمورووذاو ر َو ر  ش  ت ،وةَدة

ت دةمةداوة و دةَ موةم  َوةي     و ََواو طو   و ري 

.َ ردةوا اط ر َ و ََ ا ري و    



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ١٩٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

) َAesthetic و روا دووي رة ن، ر  دوو ش ي امزي(               

   .رو َي وي م زة         ،اوةوةموة ةو طَ  وري ارو ةي  

      .ََ دة زة ََا وم  ي و ،اوة زةةطدوو ر  و م ةر َامرط

      وم .َو دةم ونمر  ََم  يََ روا و َ َ     نردوو

-٨٤: ٢٠٠٩ةي ورا، موةم َي دوور  و  ن رَاو ) .ََود:    

٨٥        :َدة  ةد.روةك د ،مط َ  َردةد  دوو  وم  ("   ر 

  ) ٦٥: ١٩٨٨(ا: "وداوة.  دةَ وةك َ َ و روا َوةي رَزَ ََ َ، رو

َ ةرة ن دةردةو َ  ،َ و ي   دا مَوة و ن س              

 دة زو.د .ََ و ر  مار ،َ يوةمن، مةط:َ"    د و ن رط

      دةم مدةرة  ،َمن دةط ةم ،ة ي زام ،َ  ،وتن دةر

ََي دةم ام و" :)١٢: ١٩٧٤  . (  

َةمي     ي ي    ةي را   م ؤظا، راوش        

     ،   وي ي َوةمي م ي . وة  و دةرووم م

و و و م  رازووي َان وم دة ،َاون  طن و ر ،َرةراي        

َواز ر مان ر ايَ ،شم.دة مو   َلط ،تن دة  
  

  وةري َ: ط  وران ؟

        رامي طط(*) )  ، ىَدوور و در  ،وة،  ٦١َ  ةَد (

طا، ت   دةر    ردة موةى دةطرَوة  وةى  َ ر و 

            ،دوواى ر ت و وةرزى َط م ىودةر  ،م َط 

  .ةوةرم دا من اردوة

-------------------------------------  

  رى   داوة. ١٩٠٤و ط ، (*):  موى و رى َن  رى 

-    ،ت واو نَ وةامرةوة مؤذطى ر ء م م ى ١٩٢٥    رة ى وة

.   

 دة  َوةى  ََل زام اوة. ردة ا درمامَ ة و ط ء دان -

-   ،دووة ومؤذمرى ر  وة دةم  ١٩٥٣      ،ى ذؤذمرى رورم َ١٩٥٩دة 

 رر طظرى (ق) دةت. 

- ) اوةرم ١٩٦٠رد   َوام َا.) دة ىزام دا ىًَ  

 َ رارام مَدموةى ى ردى ء طرامر طورةى رار رَزى  ر دو رى َ و  -

 روا مم طرى ء ةوى  َى  د.

-    دا (رانط امد)  مر  ر  ) ١٩٨٠         َ اوة ودة وةر  دى ن (

 مواوة و  ث طَاوة.

-   رى     ١٩٦٢زام  .َردة دة ان دىط  ت ودة دوم  وا ة م  دا

:وام ز  

 دم ، رانط امد ، رط ،اقَ ريي  زامر يم ،ر  دي :دمدة ا.١٩٨٠وة و ،  



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٩٧                                                                        )٢٠١٧ 

       ةَ وة دة  ر ط دوا )وام  :و،لَ وةىر١٢٧(  م َلط ،

        و را  َؤذر م وةى  مط  مط َور      و وم ،دةوة  َد  و ودة

و دةم اوى  داى ة   دةظرةى وة و او  خ و غ ء         

        نمَن و وو د و ،وةاور ا رزط ء  وى  وىم ر ءووء ر 

  َ  ى            َر دةَ  ةوةم   ،وورك دةةَ داممؤر 

رطَ  موةا َ م ، َم  َرزى دةََ و روةك   َو     

ر ةود َ ََك د دواى  ك ازاوامو رد مو د.ن دةداتم ووم  

َ ةك  رطَ  موة َاما   دةت.   ط  ذ َررى         

          و وا و َط  اةر     ،اوةومدا ممموزى رَو ر 

  ؤظؤمدا راوة.

      رانو              ط و   رامَو دا ام  وة زؤر ر اط  ق

دن و و رةم وةك  َ و رؤمم دةروو، َ ةك  ذرى       

          َلَ مماى دَوة، وو طر  رزى َ و   َ دووة وى  م

      مموة، دةم   نوَء ر خ ء مد َر ،وةى دار  ان

مو ء غ ء رةزةن م، دم مو دَى ء ذنء طزةرام دؤوة، ى   م ء    

َازى طرام ء  ط .  و  وَمَ           ى طوت ء م ذمن ء    

روطم ء واز َزداو  او ة  و و مرامى  امرى ى موةوةى     

   َََ مةوة.

  

دووة   

وةوة دروى م  ىرامم و : وةرةى :ندة  

  / رةطزدؤزى:

رةطزدؤزى َازَ  َازةم امرى و و مرى رةوامَى،  مرة م واز و            

          واي رد ش ،ارة  َةطَ ى (س)  زدؤزيةطوة. "رَدة ى و

 (زةطر)م وةوة           دامَ  وةَد َ وة. واي وة وةدؤز  (دؤزي) .ذادةو م َ 

  ) .١٢٦: ١٩٧٨(دي: "طمن و دؤ رةطزي دوو وَ وة دؤزوة و اي ي

            ر مزةةطن ر" :وط ز.زدؤزى دةطرى رم  َ رةت  دة 

ةمى واز و ن دةوَ مَان و ن  وازة موة و دةرةو  رو دَةن،         

ء  دة  ،َ ز ى  دوورة وموةى دةم ر دةت،  وازى موةوة و              

). د.ر رةت   َ مرة      ٧٧ ٧٦: ٢٠٠٢رةطزدؤزى و روا دةطَوة" (طردي:   

            م ، واو ةَ ادةر  ،دوو و وم )) :وط رام

         ((َ ن ىر ىو وار داوا   ،َ امامَم َومَ ، وة

:)واو  .٢٢٤ :٢٠١١زدؤزى مةطواوو ر زدؤزىةطر    رى زدؤزى دووةطر .(  



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ١٩٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ( اس ا):   م وى وة ك  من واز َ. رةطزدؤزى واو/

و/   رووةن ر َونء من ( اس ا):  وةى  ون  رووَ رةطزدؤزى موا

.َ واز )ب  :و          ٥١: ١٩٨٢و ا " :َدة ر.زة دةطر  َ  رةت  .(

رةطزدؤزى  دوو وم  روواا واو وة ، وا وم  رووى ذرةى من،         

 ةىَ ن          نواز ء ك م واو وة ن ومن ر ، نم رى ن ،نم

         َوة دةووى وار ، َ زؤر واز َء دةَ  واز َدة  ، اامَم 

     :)"َ ى ىر ىو وارا  ٣٠-١٨: ٢٠١١  وا .(      رةم  وةىامةمرةوة ر

  طى  طراما َة ا دةروو.

:    وم دوو و ، ذرةو َةى روم من وة ك  رةطزدؤزى مواوى دا 

وم ، واز ى نم  َ   ،َ 

  ىر دةرط ورةطط  

  )١٢٩(ل:  دةورةر رةو  َدا              

             ،م ك ن    ، ن وة ار ء  َ (دةورة) و (ورةط) مو

     اوة َلط ، وةَ ر ى (دا) رى  واوىزدؤزى مةطوةش ر  ء  

  وازَ م  دَة وة.  

  دةبزى رؤ ش و         

  )١٣٠(ل:  رةب َ  ةى زووى  ء                    

 مة دَى  وى (دةب)ء  مة دَى دووة وى (رةب)، ردوون  َ ء ار            

          واوزدؤزى مةطرى رم ن ،م ك  ن    ، ن وة

  رى(وَ) ى رَ وة.

            ان ر يدة  

                        رو  و   ١٣٠(ل:زل(  

(ل) و(ز)ي رةا،  َوموة، دةم ذرة و روم ن     وم () و(زل)  م

  وة ك، ش رةطزدؤزي مواو  درو وة.

واوي زد    زدؤزي مةط ر        ومة و رَ ر و  ،مدوو و  ،يزدؤزةطو ر  :

 َ نَ ، ك نم:وم            .َ ز  وي ن دوو  

  لم مي مةي َةي       

  )١٣٠(ل: !لمي ططي وةك ةي                   

وي (ل)    و دووة (ة)  ،وي (ل) زدة... ط ر و ذرة و رون و      

 ةيَ.وة درو (دز)واوزدؤزي مةطوةش ر ، ن وةك م 

  رةطزدؤزي مواوي دا:

            َ وت وةر تن  

                  َي م ، منز :١٣٠(ل(  



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٩٩                                                                        )٢٠١٧ 

    ن وازة.وم (ن) و (ن) طَل وةي رةطزدؤزي مواوي دان، م

:َران دةدادا ط رى  واوزدؤزى مةطر  رةت داد وم   

  

  ومَ و ري      

                 و! زةردة:١٣١(ل(  

  وم (و) و (و)، رةطزدؤزي مواون  ري دان.

  دموة: -٢

                  :َردي دةَي. طةوَ ي (ارا)ارة مز  ،ريام مرةم  َ"  

              َر م ت َ  ،ََ كن ر كواذةن دة كر وووةي م

َوة  رَ دي وان مطر ..َ وا مَ ون    وة، و ري وان ك َ و ر

 َر دا نَامرط  ازارةط  ت و موار ردي:  "م٤٧: ١٩٧٥(ط . (      رةم  رةت

 وط    :"   و وا ن دةر كةر وَ وة وةدموة" 

).  م   مرة دةدر ،َم وا مَي ر  و اوام و           ٤٤٩: ٢٠٠٥(اوف:

:َدة .و دروة .ةرر"       يوة َ  ،ةاوام نو  ط  وةي وا ر

  ).       ١٨٨: ٢٠٠٧(: (*)"ةي واناوة، دموة  ر  ،َدمو

ر ي َ مي  ام روو مري امري دموة   دموة و          

          ،َ ن وا ء ةَو مو و َر ،َر  ز َوةي ومَا دواي

 َ د:)   ىووا َر  ، َ نةَ٢٤٥: ٢٠١١ ٢٤٧.(  

  رةم دموة:

                 ،َ و َ م  ت وةة كواذةو دةو م  َ

  وةدم مرة َىدة م و وطر:َى  

  دموة  رةمروموة. -ا

  دموة َ اطى ء دموة. -ب

  دموة  رَدم رواى ماوة.   -ج

دموة رووى رَموة دة :َدموةى مو، دموةى ر ،دموةى وةو ،     

  وةى وةن، دموةى رامو..د..  وم:دم

و:     -ا وةى مدم  

َ و ر ق م  ق  ردى زل َىر ،  

            وة   )١٢٨(ل:َ  طردوون َ مدا

  

___________________  
 ردى،  ومى  و ى)  د.ر  *        روة) َ  م رةوامَن  ى  

  و وةرطوة.



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ٢٠٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

                وةَد  ام َواز ش ،ة(وم) ،اوة ردوو  ىَة دم  ( ق)

  وة.  

    و ىَ ر َ َو  

،  و           َ َ  : (ومم)َ َ :١٢٨(ل(  

  

  وى  ( ََ) مة دَى دووة ن دوور اوةوة (مو)ة. 

  دموةى وةن: -ب

  وى َل ول ل  لَاران 

  )١٣٣(ل: رةرَى طن، ر طر و ول             

ى (ل)  مة دَى  وة وةم م  ، (وان) دةت دوور اوةوة    و      

  ، وةش واز َام  دَة وة.  

   مى طى وز  ر ر  

  )١٣٢(ل:  ر ض  ر وةموز!                

   مة دَى ا وى (ر) وة وةم َم ،  وة  دة، دوور اوةوة.  

  َةى  وةك ةى ل

              !ل ر ى وم َ :١٣١(ل(  

 وة م موة وة () ىو ى دووةَة دم .وةاوة ردوو ،ن دة  

  دموةى ن:  -ج

مو نرؤى، ر رؤى    ...  

  )١٢٩ (ل:  ط َ رن             

          ن درو وةىدم ش ، وةاوة رة دوو(ن)  ىَة دم  (ؤىر) ىو

  وة.

  

و-د   :دموةى موى َرا

م..م..  

     ) !مورا    :١٣٤ل(  

                 ةو ر ام  راوةَ َووة، ماوة ردوو  ىَة دم  (م) ىو

ورى و  دةظرى وران   ن اوةوة ،  دموةش  َ و رو   

  دةمَوة . 

م..م..  

        م ىَ نورا :١٣٤(ل(  

وى (م)   رةى مة دَى  دا  وة دوور اوةوة، موَ َراوة               

        َ ش ،وةاوة ر َ ى دووةَة دم   ،نورا م مةو ر ام 



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٠١                                                                        )٢٠١٧ 

      وةر اََورى د  وةدم      رىوور وة و دةردم  ن

. و و    موام دن وَةى  وَ ، نورا رىدةظ ام و  

  

٣- (دا) :وةامَط  

             ةطَ ى (دا) ارة مز  رىام مرةم  َ وةامَط م.د ،َ

طو: ((طَاموة   ا وك ن ةوة  دََا  واَ دى         

)  ر رةت  مرة د.طردى  رد َ        ٣٠٣: ١٩٩٦دةَوة)). (وى:

   وط  دووة و ةَ  وةىامَن     ط ،كن ر ، كو  وة وةامَط)) :

دةواذةك    ،ََم َوة اَوة، ن دوورة ن  و، ر ، دةواذة     

   (     ر: طَاموة   ٤٢: َ١٩٧٥وة،  رة ةمى  ةوة َ)) (طردى:    

طَاموةى ر، ن زى و ،ن، دةواذة و ر  ،َورى دََا، ر َر رةى         

:) وةَدراَوى طَ وةى  ََل وا ٢٤٧: ٢٠١١  ٢٥٢.(  

         رانط  ىرام و ، َر م وةامَن      طون دةَ رى  دا  

وم     :َدة                  

وةم مدر -١   : طَاموةى 

                                        :ن دوو مزؤر  وىم  

، مَى                                         ء  َىم .. ١٢٩(ل: رء(  

(مَى ) وةم مدرى م ، مة دَى دووة  دوور  َل وم () و(ر) 

  طَدراوةوة. 

ازى (ض): -٢  ()طلَ    طَاموةى ازى ةمى 

 َرن وةر ر ر دة  

        ض   ، ر رد ض) نم   )١٣٠ل:ا

ازى (ض) دوور  مة دَى دووةا َل ازى ةمى () طَدراوةوة، ازى 

  ةمى   ()َل وم (ر) و (ردامن) دا وة دوور طَدراوةوة .

٣- :() يةم ازي وةيام َط  

 ريو َ دَير زةم خ دةم  

            دَي م ي راور َ :١٣١(ل(  

            (َ) ي دووةَة دم  و (َر)  يَةدم مَل و ردوو ،ةم ازي ()

  طَدراوةوة.

٤- :() يةم از وةيام َط  

  رازي امَ ، طر دةن              

  )١٣٣(ل: دةن  دومي م ...!خ                    



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ٢٠٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ()ازي ةم، دوور َل وم مة دَي  (رازي) و مة دَي دووة ( دةن) دا   

  طَدراوةوة.

اموةي ازي  -٥ َط:(ر) ىَل وط (ض)  

 ردة :نر َ وةر ر  

من ر  ض ،ر   ض           )١٣٠(ل:دا

        (ر)ىوة، و دا () يةم ازي َل ردوو ي دووةَة دم   ازي  (ض)

  ) طَدراوةوة.َر َل وم (ر)، ()، (دامن

  

  )َRecallموة: ( -٤

َموة   َمرةم امري،  ي موةوةي  ،َََ  زم رةا              

         وم ام و  م ردوو  رةم  ،َةَ ي (ا  ررد ا) ن (ا)

 و       ،ن دةدة  ت ََ  

                ، يَة دم   ن ،ااوةرم  ن ،دارة كو مَ   وةمَ

               ي زيةطور ن و ،و و ن و ي دووةَة دم اوةرو م رة ن

ةَوة.دَاَ ش  

وط ز.وةدا دمَ يَ "           اوةرم   رة  كر ووم  وةي 

 َ دَة ماوةك  َن ن و َ    دَة ماوةدا           

رةت  مرة امر  ،زو  . (     ر  ٤٤-٤٣: ١٩٧٥(طردي: "ََوة

وط"       َو شوي د ،َ ةَد   نَ ،ةَو يدوو و وم  

         َ:وا).(ي دووةَة دي مرة ن ،ي ن ،اوةرن م ، يَة دي مرة

 :ث ٩٧-٩٦.(  

  

  رةمَ موة:

َموة م ر  َروط ري وَ اوةن،  ا دوو ر َموة                   

 ،ن   وَة، دووةن ورةطزي. رة  ةي طراما  ر         

دة ر.ن دةم  

                َوة، دةََدة ة ةَة دردوو م  يو و وا :ووا ةَو وةيمَ

: وةك ؤوةرر و مووووي رردوو ر   

:ي دووةَة دم اوةرم  يو  

 ي َ ان   

  )١٣٠(ل: و    ري ودا:        

 () موةرا مة دَي دووة وة و   دَةش َاوةوة، ردوون وَة و            

  ووان.



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٠٣                                                                        )٢٠١٧ 

: يَة دم    يو  

        زةم خ دةم ري و َ ردَي  

              م ي راور َ ١٣١(ل: !دَي(  

                وي ، يَة دم   نَ ،وةوةَ ي(دَي) ير ودوو  ةداَد 

   مة دَي دووة  ،ردوو (دَي)  ،ردوون ك رةط رمن   ،وط (د)ة.

  

  

َ   

   ي موةوة:

امري روم  َامم روومَي و وام ،رش َةي                   

ردوو م د درَة و طَ راوة، و ر دة ، ض  ،َ ن ن         

 ريام مرةم .دةق دة  ام و َ ون ودةردة  

 ان  ذوة  طَل و مرام دةن و دةرم ن َ د و                     

         دوو  ري وام  ،و وا و  ومر  .ندة رر و ام

وا  دةط .َام ودن و مرام وةرطوة و  ةمما  رَةي     رة و و 

   .مووزرام واز  

مَ داَاو، م    ")ي رةوة وة وا   امري رووي ووة  وي(        

 َ  و و مَ وم روَ َ  َ"  :وسا ١٩٩٩(ا : ١٢٩    وا ، (

    داَاو.

زام  َوة و م دةمَوة، وادةن ط ش و   "رووي زاراوةوة امري        

رووم طزاردمي، دوور      او  ،َش دواي رةودم وة  و َل و  

وا دمز")  وسا ١٩٩٩:ا: وة         ١٣٠ووي ور ريام ارد مز مر   .(

:م) وةر دام  ،ةمر ن دة ،رام ك ،وةمازامي رواوي: ١٣٦٩ ١٨٥ي       . (  

)ي   ر ماوةدا،   طا ري دووة،  م و          (طران      

ري درو طَل دم ون دوة و و َور مَان دن و دردة           

 ؤر  ا  ،وةو طر ي ى مَم ز و ن ود      و َدة َ  

و و دةواذةوة ام دمم و دةمَوة، َةك،  وةي  و دةَي     

  امي دووة و َي زي  َوة.

       وت ط"       و دام  وةيومم ردةد ،   دم   او

و  َما در دةت، و وَش رؤ   َز وةر و َدن        

  ).٨٣ ات: ر ا:("دةت، ن  رادموةي  َ و  دراوة

ةر، دة َو را َ  و        ،َطر وردي ََ  و ام دةق و       

       ط دة ري دةام  ر ،َوا دةردة َم ا ةَ رج م ام



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ٢٠٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ا و          "دةداتم  مم و ام مردةوةي ددموومو ر ام  وةيدؤز

زم ام  و و دردةم ي ذن ي ؤظوة، روة ادم رؤ رة      وا

  ).٢١-٢٠: ٢٠٠٨(":َي وةك َ زوو مو دا

زَ زؤري روةن ذة وة دةن  رووم  دةر  ام و رةومق و َا           

د د ََراوة، َةك،   دوور دةوة  دةر زد و او  و زري و           

     دة م و َان و ر يوا دمََ  ام  و مَ امََر  وةدوور

  َ ر ر دةت.  

       َ ي        داط  رانوة، طاوة وةام ازيَ وازي  ام و َ

             مَر ،داوة  وةوةيي م مرةم  زؤرى ر  طم ًَط  انط 

   ط  ش  و  واز و  وةي ي وةم شرامم    َ و ََ رداَ َ

ي را و  . ت امم ي موةوة رةراي واز و ي ان      

           َك دةةَ ندةر وا دةر َوةك: ر  م ي دةر َدة

ة ان و درو َم      . َ ي وي د َوةش  دة ،دة  

           َمدةط  و  كةَ  ن دةدات  ذان و م وةوةي م يََ

ي  رري رو ي وةرط درو دةت. ت َ ةش  مري امري  رر          

  ط ذر دةَ و  و ي موةوةي  وازدار و ام دةت.

ي موةوة م مري ام و  و واز   دة  َك و              

            ا دوورةم  ،َوةطَ ي(د) ارة   ، (امو  م)رامم

     ريرا ني وار  اَ ،وةَةدرَ زارط دوو و  وة وَدة

د ،َت  مرةدا رري ر رَ و ام  دةق دةَ و دة َي داَم رزي     

  ).٨٥-٨٤: ١٩٧٨ر و َي (دي:

                 (ما)ارة   ،ة(نموة طَ) ريم وةوةي م ريام يد َرم

           َ يو  َ ةرةَ)  وةي  رةشم  ،َةَ ي (ا)و

     ة دةر و ام اَ و دة  زارش ط ،:وي) (رةدا  ١٨٧: ١٩٩٦تم  .(

و رةوان و ن دةَ و زؤر دمَ ا مَ، و و دةرم ش و ر َدواي       

          ،ََردة م  و درو  نن دا ووة طَ ريام ريم  .دةرَدا د

   ي مَدا        ي و وا دةر دمدرو  َدم زؤر  و َدة 

م َ :)٢٨١-٢٨٠: ٢٠١١. (  

              دمرى و درور  زدام ي َوةوة  دةي م مام َون دةردة

    ط و رم ش  ،نة     ورووذاموةم  ،تةَ و واي ََادةي ر ي  رَ

            ، از و م و  َلط ردةوا وة وَودوور م َ رط ،دة  َ ة

رةراي وةش   مرام دةرن َ دةت، َةك و و دةواذةن وةمة      



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٠٥                                                                        )٢٠١٧ 

ي ر َر درو دةت دة دة َر و َرةاَ و َام َ وا          رر

  ان و  َر دةت.

  

  

  

  

                 م دا ط (رانط مورا  ط  وةوةي م)وةَ  

  رت دةوة:  ،َمي ارةوةن

  ي موةوة رةماموةي ذان و را م ة و ذ  و  و وازة. -١

٢-        تدة و   ورام ط َ ،ندة وةوة دروي م مرةم و

       رامم  َلط وردي   رامش ط ر ،ان دة ريام مرةم

 دووة و دةرم ي  َام و رر دووة.

٣-     زي رانو         ط َزؤر ر مدةر  ،ةمي ر يَش و و ي واز و

 ط  مرة راورةم رةطزدؤزي داوة.

٤-         ط و رم ش  ، مم  َ نري و ورووذامر 

ة و ََادةي ر ي  رَ       (رانط) ،َدام َ رط  وةدة  تدة 

   م داوة.

٥-           دة  كةَ   ،وةي دار مر و  رر وون وا ر  

 دة رك وَي  ان.

مرةم(م و ام)،(َوة طمن)،(َو )،(َ طرَ)....د، و       -٦

    وت زو دةروة  ،وةَر مة وةوةيي م دمَ  يوام

    (رةطزدؤزي) داوة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ٢٠٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

   روةن

  ،  ا ا، اة.ا ، ١٩٧٨اا أم(د.)،  -١

، درا :ام ادب و  ادب)،  ٢٠٠٥ا     ا اوف:   اي،(  -٢

 د. دب، ا ام، ا ام، دار در، وت،ن.

، ا، ا  ا، ا ا اا ا  ام وى ال (د.)،  -٣

  .١٩٩٦ي، ١٤١٧ن، -ام(ط ة )، دار ا ا ،وت

٤-    )،ا   ب و ١٩٨٢ا (وا ا  دار ا  ، 

   وا ،اد.      

 ، ط او، داراون ا  ا،ا ا ا ،١٩٨٩أ ب(د.)،  -٥

  اد.      

ردا،  ومي م رةوامَن  ي  ، ٢٠١١ر و (د)،  -٦

،َو،ردي يد ماوةو ، دري  ي و 

٧-  و ر ،(د)ردي، ٢٠١٢  ي ريام يم ،ن يدةزط ،

.َو ،َ 

 ،)٢٠٠٥-١٩٨٥وم زن  ي ور  ردا (، ٢٠٠٩زاد د ود(د)، -٨

       .َو ، ردي يد ماوةو  

،  مي ر،  مَدموة  ي دت َودا)، ٢٠١٤ر د ود،( -٩

. يروةردة، زام  

١٠-  ،َ د راق:، ٢٠٠٨َ مرد)ردي ي ي دةََ١٩٧٠-١٩٥٠( ،  ،

.ردة  ث و يدةزط 

،   ادارة و ار اال ا  ا اأما و )،   ٢٠٠٧ادي (د.)،(  -١١

 ا ا ،اد.

 ، اة.ا و ا)، ١٩٧٥)،(.رء (د -١٢

  ا. -، مي رام) ١٩٧٨د دي،( -١٣

 و  ا ،وت.، دار ا ا   اوض و ا) ١٩٧٤ا (د.)،( -١٤

)، دار ٥، ط(ا ا(ه وظاه ا و ا)، ا ١٩٨٨ا ا(د.)، ( -١٥

 ادة، وت.

، امري، رط دووة ،مي رةوام، رةوامَي  دة ردا)، ١٩٧٥ز طردي(د)، ( -١٦

.َو 

 َي  ردي و راورددن طَل رووزي رة و َ ، )١٩٩٩ز طردي(د)،( -١٧

 ،  ، مي وةزارة رؤي، و.َي را

 رةوامَي   دووة مم مي ، ٢٠٠٢ز طردي(د)، -١٨



  ر د ود
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٠٧                                                                        )٢٠١٧ 

      مم َ  ،نن  يم ،  ،  

     .َو ،روةردة وةزارة 

، َ و َوة، رةي  زن و َازي ،٢٠١٢ن د دة(د)،  -١٩

.َو ،  يم ،  ،ردي يد ماوةو  

   ، ا. َ و ي  ردي،) ١٩٩٢(وةزاق ر، -٢٠

٢١-  ،وا ا   حا،  .ا  ون ،امَ 

 ، : د. ات،  ا  ا  ،ر ا.ت  ا ادت.س. ات،  -٢٢

دةدم :دي  ر ،مي ري زامري َاق، ، دموة و ١٩٨٠، دام طران -٢٣

  رط ، ا.

 ،اة. اان )،  ١٩٤٤ور،(  -٢٤

 ، رط ،  ، وش، ان،                         م رم ،ذار،  -٢٥

  ي وي.١٣٦٩

، ا ا او، ا  و از، اردن، ن،( ا و ا ا اوس،  -٢٦

١٩٩٩.(  

  

  

  
  

ا   

) و ا   ا ط  ورام طراما م ا ا ا اا ل(   

 ا:-  

١-   م اا ا.مو ا و ا  و ،ق ا س ورام  

٢-         ن أ تدو ا ا ،من َوار اظوا   ء اا ن اا

)ا  ا او ،ن اراني.طا ا ا  د  ( 

٣- )راناط            ه  ن او ، ر ا و ا ى و اا  (

  ازون ون ا  ان ا و   أ  ا  اس.

و رى ه، ن     ات ا اى ات ا ، وه ا ب امه اى  -٤

) ترانت.طه ا   ( 

٥-                 ا   ن م ، و  ب اره و أأ  ه ا   ا

.ا ا 

٦-        ه اا ذ  ، ا... (الا) ،(و م )،(ما)،(ا)نا    ا 

  ذ ظ أ أ ا.و    اا  ه.

  



  ي موةوة (ط  وران)ي (طران) دا
 

  

 ٢٠٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

 
Abstract 

This research paper “Internal Music in ‘Goran’s A Picnic to Hawraman’” 
has come up with the following conclusions: 

١. Internal music reflects the poet’s ecstasy and affects feelings as well as 

emotions full of musical interplay، melody and harmony.  

٢. The artistic side of internal music composes a great part of the beauty 
to crystallize a soft feeling through the figurative language and the 

hidden meaning manipulated by the poet، enhancing the poem and 

literature at large with more delicate feelings. Thus، Goran has 

deliberately and carefully employed such artistic techniques to better 
express himself and endow its poetry with more vigor and melody. 

٣. Goran is very much interested in melodies and fascinating music as 
well as touching poetic images of all sorts. This has rendered its poetic 
and musical expressions exceptional in their rich and varied figurative 
(poetic) images.  

٤. One of the major attributes of Goran is his poetic and musical impact on 
the reader especially in provoking great joyous feelings as such. This 

catches the reader’s attention to contemplate on، and stick to، the poetic 

text. Goran has shown his craftsmanship in this domain. 

٥. In this poem، the poet has translated his thoughts into a poetic 

masterpiece in such a way that he makes the text (poem) sound like 
pure cinematic view. 

٦. The figures of(Aesthetics and Poetic Images)،(Harmony and 

juxtaposition)،(Foregrounding and Back grounding)…etc. he poet has 

used all these rhetorical and figurative devices to empower the inner 

musical tension of his poetry، but all in all، he depended on Figurative 

Language(The Figures of Speech) to a great extent.  


