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 ملخص البحث
)دراسة سيمائية لجوليا   حمود عثمان الخضرلأصير أحسن في ألبوم  خالقيةالقيم األ :اللطيفه نور

 كريستفا(
. Awakening Records بواسطة ٕ٘ٔٓ يف صدر الذي اػبرر ضبود ألبـو ىو أحسن أصّب 

. ىذا يف اؼبوجودة األغاٍل إحدى وىي كن أنت أغنية خبلؿ من  يف ناجًحا األلبـو ىذا أصبح األلبـو
 ، األلبـو يف أغنيات طبس ىي األلبـو ىذا يف فحصها سيتم الٍب األغاٍل. العاـ باىتماـ وحظي السوؽ

 عن وتبتعد فبتنة لتكوف الدعوة عن عْب أغنية تروي. حسنأ أصّبو  ، ىأنذا ، أنت نك ، عْب: وىي
 بقدراتو اإليباف قصة أغنية ىأنذا يروي. بنفسك لئليباف الدافع قصةأنت  نك سونغ تروي. اغبصاد طبيعة

 يف األخبلقية القيمة إف. قبل ذي من أفرل تكوف أف يف الرغبة قصة أحسن أغنية أصّب يروي. وقدراتو
 وغّب اؼبباشر بشكل اؼبستمع أو للجمهور إيصاؽبا يف األغاٍل كاتب يرغب رسالة األساس يف ىي األغنية
 .اؼبباشر

 أصّب" ألبـو يف األغنية كلمات يف الواردة األخبلقية القيم معرفة( ٔد إىل الدراسة ىذه هتدؼ 
أحسن"  أصّب " ألبـو يف األغنية لكلمات البينية العملية معرفة( ٕد اػبرر، ضبود للمخرج" أحسن

 . لكريستيفا البيِب اعبانب من اػبرر ضبود للمخرج
 أف يبكن. كريستيفا جوليا اقَبحتها نصية مقاربة مع نوعًيا وصفًيا أسلوبًا الدراسة ىذه تستخدـ 

 أو االستبداؿ أو واغبذؼ ضرر شكل يف اؼبرجع إىل النص من اؼبستخدمة اؼبعابر أو النقل عمليات تكوف
 . اؼبكتبة تقنيات ىي اؼبستخدمة البيانات صبع تقنيات(. اللعب أو التشويود والتغيّب( العبور أو الشطب

 يبكن" أحسن أصّب" ألبـو يف الواردة األخبلقية القيم( ٔ: ديلي ما الدراسة ىذه نتايج تترمن
 اؼبزيد. الشخصية واألخبلؽ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وأخبلؽ تعاىل، اهلل كبو أخبلؽ إىل تصنيفها

 أغنية كن أنت وبتوي. والشكر والعبادة األضبد ربرَل أخبلقية، قيم على ربتوي العْب غنيةاأل التفاصيل من
 بالعـز تتعلق أخبلقية قيم على ىأنذا أغنية ربتوي. أنت وكونك اعبماؿ طبيعة حوؿ أخبلقية قيم على

 أخبلقية قيم على أحسن أصّب أغنية ربتوي. الشاؽ وعملو الفرد جهود بنتايج والفخر والتفاؤؿ واؼبمابرة
 مع احملتويات من واالقتباس االفتتاحية تغيّب ىو وبدث الذي التغيّب( ٕد دايما، اػبّب فعل من اػبوؼ لعدـ

 . واحملافظة واغبديث القرآف من آيات الشكل يف أخرى إسبلمية نصوص
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