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 الولخص 
 هٌهص ًٗس الوسٗح ٌْبً ؤغ٘الً ٍهَؾَيبً ثبضظاً لِ ؤّو٘تِ ٍهٛبًتهِ ثه٘ي هَؾهَيبل الطهًط     

ػط الزبّلٖ  ٚبى الطًطاء ٗترصًٍِ ٍس٘لٔ لإلضبزٓ ثوٌبٖت ٖجبئلْن حتٖ يػطًب الطاّي ٍاًل
ب.ٍسبزاتْن  تحَل ْٖ يػط غسض اإلسالم لَ٘ٛى هسحبً ٍبضهبزٓ ثهبلٗ٘ن    ٍٖس ٍ هي ٗحجًَْ

الوخل ٍالوجبزت اإلساله٘ٔ التٖ ذلًْب الطًطاء يلى هوسٍحْ٘ن، ْةًِ هبلجج ؤًِ يهبز ْهٖ   ٍ
جبسٖ ل٘ػجح ؤزآ للتٛست ٍالتعّل للرلٓهبء ٍالهَظضاء ٍالهَ ٓ.    ػط اًل  يػط ثٌٖ ؤه٘ٔ ٍاًل
ػَض التٖ تلٖ يػط غهسض اإلسهالم ٗوبضسهَى قطٗهٕ      لٛي هى ّصا ٌّب٘ ضًطاء ْٖ اًل

)و( ٍ ههٌْن الٌبضهٖء الػهُ٘ط الهصٕ اضهتْط ثٗػه٘ستِ        الوسح الربلع ْٖ هسح آل ث٘ت
ٖ   تحبٍل ؤى تٗسمّصُ الوٗبلٔ ْٖ هسح آل الج٘ت )و(. « َسٗطٗٔ»  هي ذالل الوٌْذ الَغهٓ
ٕ   «َسٗطٗٔ»هي ٖػ٘سٓ  زضاسٔ ؤسلَث٘ٔالتحل٘لٖ  - الػهَتٖ ٍ التطٚ٘جهٖ ٍ    :ْهٖ الوسهتَ

لتج٘ه٘ي روبل٘هٔ   ٗػ٘سٓ ثةحػبء األغَال ٍ الزول ْٖ ّصٓ ال َىٖبم الجبحخٍٖس  .اإلٗٗبيٖ
. ٍ الٌتبئذ تسلُ يلهٖ التٌبسهت ثه٘ي األغهَال ٍ     ْ٘بالػَل ٍ الزٔول ٍ هَاؾى اإلٗٗبو ْ

ذبغهٔ   ٚوب ؤًّْب تسلّ يلٖ ٍرَز هَاٖى اإلٗٗبو ْْ٘ب لٗػ٘سٓالزول هى ز  تْوب ْٖ ّصُ ا
 هي ًبح٘ٔ الزطس الوَرَز ْٖ ٚلوبل الَٗاْٖ.

 األسلَث٘ٔ، هسح آل الج٘ت، َسٗطٗٔ، الٌبضٖء الػُ٘ط. لىلوبت الشئ٘س٘ٔ:ا

                                                 
 12/44/29تاريخ پذيزش:                 41/41/21تاريخ دريافت:  -*

Msalebek@gmail.com                ربهًٔ يالهٔ قجبقجبئٖ.  –هطبض٘ ْٖ ْطو اللُٔ الًطث٘ٔ ٍ آزاثْب  شاستب **
 

 ربهًٔ يالهٔ قجبقجبئٖ. -قبلت هطحلٔ السٚتَضاُ ْٖ ْطو اللُٔ الًطث٘ٔ ٍ آزاثْب  ***
 ربهًٔ تطث٘ت هسضس –قبلت هطحلٔ السٚتَضاُ ْٖ ْطو اللُٔ الًطث٘ٔ ٍ آزاثْب  ****
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 الومذهٔ .1

الوسح ْي يطٕٗ هي ٌَْى الطًط، ٌٗجى هي ؤحبس٘س الطبيط ٍ ًٗجط هي ذاللِ يي 

الٓؿبئل ٍ الرػبل السبه٘ٔ الوتًبل٘ٔ ٍ لٗس تَرَِ الطًطاء بلٖ ّصا الٓي الطًطٕ ٍ اثتَُا 

تٛست ٍ الحػَل يلٖ الخطٍٓ ٍ الزبُ ٍ هٌْن ؤى لزإ بلٖ هي ذاللِ هٗبغس ٚخ٘طٓ ٚبل

الوسح ألسجبة س٘بس٘ٔ ٍ شلٙ يٌسهب ٌٗتوٖ الطبيط بلٖ هصّت س٘بسٖ ؤٍ حعة 

ْ٘ط٘س ثطربلِ ٍ ٗهْط حسي هصّجن ٍ ٌّب٘ هي ٗوسح ألسجبة زٌٗ٘ٔ ٍ لصلٙ تٌََو 

هتًسزٓ  (. بشى ٌّب٘ قط264ٔ، 1429الوسح ٍ تٌََيت زٍايِ٘ )آٌِٗ٘ ًٍس، حسَٖٚ، 

بلٖ الٗػ٘سٓ الوسح٘ٔ، لٛي هي ؤرول الػَض الوسح٘ٔ التٖ ًزسّب ْٖ الطًط الًطثٖ 

ْٖ هسح آل الج٘ت )و(  1للٌبضٖء الػُ٘ط« َسٗطٗٔ»التٗل٘سٕ، ٗوٛي اإلضبضٓ بلٖ الٗػ٘سٓ 

ح٘ج اهتألل الٗػ٘سٓ حجبً ٍ غٓبءاً ذبلػبً ثبلٌسجٔ بلٖ ؤّل الج٘ت. ٍ هي ٌّب تزسض ّصُ 

الٗػ٘سٓ للسضاسٔ األسلَث٘ٔ هي هستَٗبل هرتلٓٔ ٚبلػَل ٍ اإلٗٗبو ٍ التطٚ٘ت، ح٘ج 

 توتبظ الٗػ٘سٓ ثطٍئ الوَسٖ٘ٗ ٍ األغَال ٍ شلٙ ٗطرى بلٖ يجٗطٗٔ الطبيط.

صُ الوٗبلٔ ؤهبم ٍاحسٓ هي ؤرول الٗػبئس الوسح٘ٔ ْٖ آل الج٘ت )و(. ٌْحي ْٖ ّ

تطرى ؤّو٘ٔ زضاسٔ ّصُ الٗػ٘سٓ هي الٌبح٘ٔ الػَت٘ٔ ٍ اإلٗٗبي٘ٔ ٍ التطٚ٘ج٘ٔ بلٖ تج٘٘ي 

روبل٘بل يَاقّ الطبيط الػبزٖٔ تزبُ ؤّل الج٘ت )و(. ٍ ألرل ّصا ْٖ الجساٗٔ ًإتٖ 

َاحٖ الخالث ْٖ ّصُ الوٗبلٔ ٍ ْٖ الٗسن ثتًطّٗ يي األسلَث٘ٔ، حن ًسذل يي الٌ

الخبًٖ هي الوٗبلٔ ًسضس الٗػ٘سٓ الوصَٚضٓ يلٖ ؾَء الوٌْذ األسلَثٖ لٖٛ ًجِ٘يَ هسٕ 

                                                 
الٌبضٖ الػُ٘ط الجُسازٕ هي ثبة الكبٔ، ًعٗل هػط، الوًطٍِ ثبلحالء، ٚبى يلٖ ثي يجس اهلل ثي ٍغّ٘ ؤثَ الحسي َّ . 1

 ٚتبثِ حٛى الحوَٕ ْٖ ؤثَُ ًٗول حل٘ٔ السَِ٘ ْسوٖ حالء ٍٗٗبل لِ الٌبضٖ ألى الٌبضٖ ٗٗبل لوي ًطإ ْٖ ٌَْى الطًط. 
، ٍهبل َٗم ا حٌ٘ي لروس ذلَى هي غٓط سٌٔ 271ُسٌٔ  ػُ٘ط َٗٛىالٌبضٖ ال يي ذبلى ؤى هَلس ًٗالً «هًزن األزثبء»

ُ 342ٍ ّصا َّ األغح ْٖ ضؤٌٗب ٌٍّب٘ ؤَٖال آذط   تٓبضِ الػحٔ. شٚط ال٘بًْٖ ْٖ هطآٓ الزٌبى سٌٔ هوبتِ  365ُ
 (.28: 4،د1401ُ )األهٌٖ٘، 366ُ ٍاثي األح٘ط شٚطُ 360ٍاثي ذلٛبى شٚطُ 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

ًزبح الطبيط ْٖ ث٘بى يَاقِٓ الػبزٖٔ ْٖ ّصُ الٗػ٘سٓ. ٍ ّصُ ٚلِ ٗتنُ هي ذالل 

 التحل٘لٖ. –الوٌْذ الَغٖٓ 

 خلف٘ٔ البحث. 2

بثٗٔ حَل ضًط الٌبضٖء الػُ٘ط، ٖل٘ل رسَاً ثح٘ج لن ًستكى ؤى هب ٗتًلٕ ثبلسضاسبل الس

ًحػل يلٖ ذلٓ٘بل هسضٍسٔ حَل ضًطُ َ٘ط بضبضال ذبقٓٔ التٖ ًطّبُ ْٖ ثًؽ 

 الٛتت هٌْب:

للًالهِ ؤهٌٖ٘، حبٍل الجبحج ْٖ الوزلس الطاثى هي ّصا الٛتبة « الُسٗط»ٚتبة  -

ؤى ٗط٘ط بلٖ الزَاًت الس ل٘ٔ  ؤى ٗططح الزَاًت التبضٗر٘ٔ لْصُ الٗػ٘سٓ هي زٍى

 ٍالزوبل٘ٔ لْصُ الٗػ٘سٓ ٍبًوب اٚتٖٓ ثصٚط آضاء الٗسهبء ْٖ تبضٗر٘ٔ الٗػ٘سٓ.

 ٍ اصطالحبً . األسلَة لغ3ًٔ

 لغٔ: 3-1

ٍ ٚلّ  "ٗٗبل للسّكط هي الٌر٘ل ؤسلَة"»ًْلٖ الػً٘س اللَُٕ ٖبل غبحت اللسبى: 

الَرِ، ٍ الوصّت، ٗٗبل ؤًتن ْٖ قطٕٗ هوتس َْْ ؤسلَة، ٖبل ٍ األسلَة الكطٕٗ ٍ 

ؤسلَة سَء، ٍ ٗزوى ؤسبل٘ت ٍ األسلَة؛ الكطٕٗ تإذص ِْ٘، ٍ األسلَة؛ الٓي، ٗٗبل 

ْبألسلَة هي ظاٍٗٔ ّصا الكطح لٓم . ؤذص ْالى ؤسبل٘ت هي الَٗل ؤٕ: ؤْبً٘ي هٌِ

استًول ْٖ َ٘ط هب ٍؾى لِ ؤغالً هي ٖج٘ل الوزبظ ْبًتٗل هَْٓهِ يي الوسلَل الوبزٕ 

بلٖ هًٌبُ الوًٌَٕ الوتًلٕ ثإسبل٘ت الَٗل ٍ  "الكطٕٗ"ؤٍ  "سكط الٌر٘ل"لصٕ َٗاظٕ ا

لٗس ؤْؿٖ تًطّٗ اثي هٌهَض لألسلَة بلٖ هًبًٖ  .(178: 1994)اثي هٌهَض،  «ؤْبًٌِ٘

التألّ الوٓؿٖ بلٖ ا ًسزبم ٍ الٌسٕ الوٓؿٖ »ٚخ٘طٓ تػت ْٖ حٗل ز لٖ ٍاحس َّ:
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

لوٓؿٖ بلٖ قَل الٌٓس، ٍ ٍضاء هًٌٖ األسلَة، هًٌٖ بلٖ حسي ا ًتهبم ٍ ا هتساز ا

)ؤثَ الًسٍس،  «الٓيّ ٍ هًٌٖ السوَّ ٍ ٚالّوب هي هَلسال التألّ ٍ الٌسٕ ٍ ا هتساز

اللَُٗٔ الجحتٔ، لٛي   هٓطّ  ستٛوبلْب ثبلوَْٓم الس لٖ الٌبح٘ٔ ّصا هي  .(20: 2007

الصٕ َٗٗل « اثي ذلسٍى»بلٖ لألسلَة ْٖ التطاث الًطثٖ ٍ لًلّ ؤزّٔ تحسٗس ٗطرى 

بًِّ يجبضٓ يي الوٌَال الصٕ ٌٗسذ ِْ٘ التطاٚ٘ت ؤٍ الٗبلت »ْٖ هٗسهتِ يي األسلَة:

الصٕ ٗٓطٌ ِْ٘، ٍ   ٗطرى بلٖ الٛالم ثبيتجبض بْبزتِ ٚوبل الوًٌٖ هي ذَاظ التطٚ٘ت 

لصٕ َّ الصٕ َّ ٍن٘ٓٔ الجالَٔ ٍ الج٘بى، ٍ   ثبيتجبض الَظى ٚوب استًولِ الًطة ِْ٘ ا

ٍن٘ٓٔ الًطٍؼ، ٍ بًّوب ٗطرى بلٖ غَضٓ شٌّ٘ٔ للتطاٚ٘ت الوٌتهؤ ثبيتجبض اًكجبْٖب يلٖ 

 (1290: 1960)اثي ذلسٍى،  «تطٚ٘ت ذبظ

ْٖ اللُٔ  "style"لْب غلٔ ثٛلؤ  "ؤسلَة"ؤهب ْٖ السضس اللَُٕ الُطثٖ ْٛلؤ 

تبثٔ يلٖ ؤلَاح ٍ ّٖ ؤزآ الٛ "هطٖن الطوى"تط٘ط بلٖ  "style"اإلًزل٘عٗٔ. ْٛلؤ 

هٌص الروسٌ٘بل هي الٗطى »(. َٗٗل يجس الوًٌن ذٓبرٖ:15: 2002)ًبنن،  الطوى

ٗكلٕ يلٖ هٌْذ تحل٘لٖ لأليوبل  stylisticsالًططٗي، ؤغجح هػكلح األسلَث٘ٔ 

األزث٘ٔ ٍ األسلَة ًٗطِ ٍْٕ الكطٗٗٔ التٗل٘سٗٔ ثبلتو٘٘ع ث٘ي هب ٗٗبل ٍ ْٖ الٌع 

الوحتَٕ ٍ الطٛل ٍ ٗطبض بلٖ الوحتَٕ يبزٓ  األزثٖ ٍ ّٚ٘ ٗٗبل، ؤٍ ث٘ي

)ذٓبرٖ ٍ  «ؤٍ الوًٌٖ الوكطٍح (Message)ثبلوػكلحبل: الوًلَهبل ؤٍ الطسبلٔ 

ٍ الصٕ  "stilus"هي الطٛل الالتٌٖ٘  "style"اضتٗت ٚلؤ  .(11: 1992اٙذطٍى، 

ًج٘طٗٔ ًٌٖٗ بثطٓ الكجى ؤٕ هخٗت ٗسترسم ْٖ الٛتبثٔ. ٍ َّ استرسام الٛبتت ألزٍال ت

هي ؤرل َبٗبل ؤزث٘ٔ. ٍ ٗتو٘عُ ْٖ الٌت٘زٔ هي الَٗايس التٖ تحسِزٔ هًٌٖ األضٛبل ٍ 

 .(17: 1994)األثكح،  حَاثْب
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 اصطالحبً: 3-2

زٓ ثتًطّٗ ٍاؾح ٍ هتٗي، ٍ شلٙ لًالٖتْب سَحٗٗبل بىّ هػكلح األسلَث٘ٔ   ٗوٛي ؤى ٗٔ
ؤٚسٍا ؤًّْب تًٌٖ ثبلتحل٘ل  ثو٘بزٗي يسّٓ، ٍ لٛي رلّ هي يطؾَا لوَْٓم األسلَث٘ٔ

 .(11اللَُٕ لجٌٖ الٌػَظ )الوػسض ًٓسِ: 

ثساٗٔ ًلٓت ا ًتجبُ الٖ هب ٖبل ضٗٓبت٘ط للتًطِّ يلٖ األسلَث٘ٔ يلٖ الطَن هي ًَِٚ ٍ
هتإذطاً يوي سَاُ ْٖ بضسبء هَْٓهْب، ٍ ل٘س شلٙ ثساْى التَرِ الجٌَٕ٘ للجحج، ٍ 

ٌسُ، ثحست هب ًطٕ ْٖ ّصا الوَؾَو. ٍ ٖس بًوب  ٚتوبل ْٛطٓ التإلّ٘ التٌه٘طٕ ي
يلن َٗؾح الرػبئع الجبضظٓ التٖ تتَْط لسٕ الوطسل ٍ » حسّز هَْٓم األسلَث٘ٔ ثإًّْب:

التٖ ثْب ٗاحط ْٖ حطٗٔ التٗجل لسٕ الوتلٖٗ ثل بًِ ٗٓطؼ يلٖ ّصا الوتلٖٗ لًَبً هًٌ٘بً 
 ًْ٘طِ األسلَث٘ٔ ثَٗلِ:( ؤهب ث٘٘طر٘طٍ 15: 2003)الحطثٖ،  «.هي الْٓن ٍ اإلزضا٘

ْبألسلَث٘ٔ الَ٘م ّٖ: زضاسٔ للُٔ، ٍ ّٖ ؤٗؿبً زضاسٔ للٛبئي الوتحَل ثبللُٔ ٍ ّٖ »
ًَو هي الحَاض » ْب:( ٍ ٖ٘ل ب8ًَ: 2011)ثَهػطاى،  «ٚصلٙ زضاسٔ للًول اإلثسايٖ

بشى  .(126: 2002)هكلَة،  «السائن ث٘ي الٗبضٕء ٍ الٛبتت هي ذالل ًعّ هً٘ي
لجبحخ٘ي ٖس شّجَا ْٖ ْْوْن لألسلَة هصاّت يسّٓ، ٍ لٌّْٛن ؤروًَا يلٖ ًطبّس ؤى ا

ؤًِّ: قطٗٗٔ التًج٘ط الربغٔ ثإزٗت هي األزثبء. يلٖ ؤٗٔ حبل ٌّب٘ حطس هي التًبضّٗ 
اظزحوت ْٖ الٛتت الورتلٓٔ حَل األسلَة ٍ األسلَث٘ٔ ٍ   ْٗوٌّب ّصا الٛنّ الٛخ٘ط 

 هًبٗ٘ط ذبغّٔ لتحسٗس ذػبئع األسلَث٘ٔ ْٖهي التًبضّٗ. ثل ًطٗس ؤى ًطتٛع يلٖ 
 «.َسٗطٗٔ»ٖػ٘سٓ 

 . طُشق التحل٘ل األسلَب4ٖ

بىّ ا ّتوبم ثبلسضاسبل اللَُٗٔ،  س٘وّب الوٌبّذ ٍ الكطٔ اللَُٗٔ ْٖ زضاسٔ الٌػَظ 
األزث٘ٔ، ٗطٛل ثاضٓ األثحبث األسلَث٘ٔ ْٖ ّصُ الٌػَظ األزث٘ٔ، ٍ هي ث٘ي ّصُ 

 ل٘ل األسلَثٖ ًصٚط:الكطٔ ٍ الوٌبّذ ْٖ التح
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 . الوستَٕ الصَت4-1ٖ

ثبلوستَٕ الػَتٖ ْٖ الًول األزثٖ هي ٍرْت٘ي: اإلٗٗبو  السضاسٔ األسلَث٘ٔ تْتنُ

الربضرٖ ٍ اإلٗٗبو الساذلٖ. هب ٗحسحِ اإلٗٗبو هي آحبض يلٖ الًول األزثٖ هي ؤغَال 

)ؤً٘س،  لوتٌَئٍ بٗٗبيبل توخّل ضٚ٘عٓ ؤسبس٘ٔ ْٖ ْْن الٌع ٍ الَغَل بلٖ ز  تِ ا

ٍ ٖس ؤزض٘ اللََُٗى ٖ٘ؤ الػَل، ْبستًبًَا ثِ يلٖ ٖؿبء حبربتْن ٍ  .(14: 1972

تلج٘ٔ ضَجبتْن، ٍ بٗػبل ؤْٛبضّن، لصلٙ ؤذص الػَل حهّبً ٍْ٘طاً هي السضاسبل 

ٍ  .(119: 2000)ثطط،  األزث٘ٔ، ثبيتجبضُ ٗحسّز الوالهح األزث٘ٔ ٍ الرػبئع األسلَث٘ٔ

٘ٔ تجطظ ذػبئع الًول األزثٖ هي ذالل التطٚ٘ت الػَتٖ للٛلؤ. ٍ السضاسٔ األسلَث

: 1994)يجس الوكلت،    ثسَ هي هطايبٓ الًالٖبل السجج٘ٔ الٗبئؤ ث٘ي اللٓم ٍ هسلَلِ

تٌَٛٗبل الػَت٘ٔ ٍْٕ ذػبئػْب الورطر٘ٔ ٍ الْبألسلَث٘ٔ الػَت٘ٔ تًبلذ  .(122

الهَاّط تجسؤ هي استُالل الًالٖٔ الكجً٘٘ٔ ٌٗسضد تحت ّصُ التًج٘طٗٔ الػَت٘ٔ يسز هي 

 ث٘ي الػَل ٍ الوًٌٖ ْٖ نبّطٓ الوحبٚبٓ الػَت٘ٔ ٍ تٌتْٖ ثس لٔ الوًٌٖ الػَتٖ

ٚج٘طاً ْٖ الٛطّ يي ا ًًٓب ل  ٍ ٗلًت الػَل زٍضاً  .(43: 2010)هٌػَضٕ، 

ا اإلًًٓبل ّص الٌٓس٘ٔ ٍ الكبٖبل الطًَضٗٔ ألىّ الػَل َّ ههْط اإلًًٓبل الٌٓسٖ ٍ ؤىَ

ِْ٘ هسّاً ؤٍ ٌَٔ ؤٍ ضسّٓ ٍ ثوب ْٖٗ٘ء لِ هي  ِبًّوب َّ سجت ْٖ تٌَٗى الػَل، ثوب ٗرطر

)الوػسض الحطٚبل الورتلٓٔ ْٖ اؾكطاثِ ٍ تتبثًِ يلٖ هٗبزٗط هٌبسجٔ لوب ْٖ الٌٓس 

 (.46ًٓسِ: 

 . الوستَٕ اإلٗمبع4-2ٖ

التحسٗس. ٍ اذتلّ الساضسَى ٍ بىّ اإلٗٗبو هي ؤٚخط الوػكلحبل يسطاً يلٖ الؿجف ٍ 

( rhythmالٌّٗبز ْٖ الطًطٗٔ الًطث٘ٔ ٍ الُطث٘ٔ ْٖ تٗسٗن هَْٓم حبثت لإلٗٗبو، ْوػكلح )
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

ثبلتَتط الوتتبثى ث٘ي حبلتٖ  َٖحهطتٕ هي ؤغل ًَٗبًٍٖ ثوًٌٖ الزطٗبى ٍ التسّْٕ، ٍ ٗٔ

٘ ث٘ي رلّ الػَل ٍ الػوت ؤٍ الحطٚٔ ٍ السَٛى. ٍ اإلٗٗبو ْؿالً يي ّصا ٖسض هطتط

سَ اإلٗٗبو الٌَٓى ٍ بى ٚبى ٗجسٍ ضبذػبً هبحالً ْٖ الوَسٖ٘ٗ ٍ الطًط ٍ الطٖع. لصلٙ ئ

ه ٍ بى ٚبى ؤٖلَ ثطٍظاً ه  ِذبغ٘ٔ رَّطٗٔ ْٖ الطًط ث٘س ؤىّ الٌخط َّ اٙذط ٗتو٘ع ثةٗٗبي

 (prose rhythmٖ بٗٗبو الٌخط )هستً٘طاً ثًؽ ذػبئع الطًط، هتّطحبً ثْب، ْ٘سوَ

 .(18: 2008بًٖ، )ضحو

 . الوستَٕ التشو٘ب4-3ٖ

ْٖ ّصا الٗسن ٗسٍض الٛالم حَل األظهٌٔ الًٓل٘ٔ، ٚةحػبء يسز تَاتط األًْبل الوبؾ٘ٔ ٍ

حنَ ْٖ ّصا الوستَٕ ًٓتِص ْٖ التطاٚ٘ت يي  ٍالوؿبضئ ْٖ ضًط هب ؤٍ ٖػٔ ؤٍ هٗبهٔ بلد.

ػ٘سٓ الزول  ًل٘ٔ ٍا سو٘ٔ ٍالكلج٘ٔ ٍالوًٌٖ الوستٓبز هٌْب ٍٚ٘ٓ٘ٔ تإح٘طّب يلٖ رَِ اٗل آل

ٍ الصٕ ْٗوٌب ْٖ  .(4 ،2010)هٌػَضٕ، ٍتالئن ّصُ الزول هى هب اًتحبُ الطبيط ٍٖػسُ 

ًل٘ٔ ٍاإلسو٘ٔ ٍتٌبست ز  تْوب هى رَِ ال َّ ٗػ٘سّٓصُ ال  .ٗػ٘سٓبحػبء الزول آل

 «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ . دساسٔ أسلَب٘ٔ فٖ 5

 لص٘ذٓ غذٗشٗٔ. 5-1

ثي ضْط اٚوب غطح ثِ  ء الػُ٘طللٌبضْٖب األغح ؤًٍْ٘وب ٗتًلَٕ ثػبحت ّصُ الٗػ٘سٓ، 

ٍضٍى اثي ذلٛبى يي ؤثٖ ثٛط الرَاضظهٖ: بى الٌبضٖ هؿى بلى  «الوٌبٖت»آضَة ْٖ

ثْب. ٍؤهلى ضًطُ ثزبهًْب، ٍٚبى الوتٌجٖ ٍَّ غجٖ ٗحؿط هزلسِ  ّهه325الَْٛٔ سٌٔ 

، ٍرعم ثصلٙ «هطآل الزٌبى»ٍال٘بًْٖ ْٖ  «هًزن األزثبء»ٍشٚطّب لِ الحوَٕ ْٖ 

ٍيعى هي ًسجْب بلى يوطٍ ثي الًبظ بلى ؤْحص الُلف ٍّا ء « ًسؤ السحط»ْٖ 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

هْطٓ الٓي ٍبلْ٘ن الوطرى ْٖ ؤهخبل الوٗبم. ْوب تزسُ ْٖ َ٘ط ٍاحس هي الوًبرن ٍٚتت 

بء هي هٌبٖت آل الًجب هي ًسجتْب بلى يوطٍ ثي األزة ٚٛتبة ا ٚل٘ل ٍتحٓٔ األحج

بى »الًبظ يلى ٍرَُ هتؿبضثٔ هوب   هًَل يلِ٘، ٖبل غبحجب ا ٚل٘ل ٍالتحٓٔ: 

هًبٍٗٔ ثي ؤثٖ سٓ٘بى ٖبل َٗهب لزلسبءُ: هي ٖبل ْٖ يلٖ ْلِ ّصُ الجسضٓ. ْٗبل يوطٍ 

لٓبضؼ ٚوب ْٖ ثي الًبظ ّصُ األث٘بل قوًب ثبلجسضٓ. ٍٚصلٙ   ٗػح يعٍّب بلى اثي ا

ثًؽ الوًبرن، ٍٚبى اثي ذلٛبى ٍالحوَٕ هًبغطٗي  ثي الٓبضؼ، ْوب ٚبى ٗرٓى 

يلْ٘وب لَ ٚبى الطًط لِ، يلى ؤًِ ٚبًت تتٌبٖلِ الطٍآ ٖجل ٍرَز اثي الٓبضؼ. ٍالصٕ 

حسجِ بى لزولٔ هي الطًطاء ٖػبٗس يلَٗٔ يلى ّصا الجحط ٍالٗبْ٘ٔ هجخَحٔ ث٘ي ًحي ً

ؤث٘بل هٌْب يي هَاؾًْب ْإزضرت ْٖ ٖػ٘سٓ اٙذط، ٚوب ؤًٙ الٌبس، ٍضثوب حطْت 

تزس ؤث٘بتب هي ضًط الٌبضٖ ْٖ ذالل ؤث٘بل السَسٖ الوصَٚضٓ ْٖ هٌبٖت اثي ضْط 

آضَة، ٍٚصلٙ ؤث٘بتب هي ضًط اثي حوبز ْٖ ذالل ؤث٘بل الًًَٖ، ٍؤث٘بتب هي ضًط 

ط اثي حوبز، العاّٖ ْٖ ذالل ضًط الٌبضٖ، ٍؤث٘بتب هي ضًط الًجسٕ ْٖ ذالل ضً

)األهٌٖ٘،  ٍثصلٙ اضتجِ الحبل يلى الطٍآ ًْعٕ الطًط بلى ّصا تبضٓ ٍبلى شلٙ ؤذطى

 (.32: 4،د1401

 لص٘ذٓ غذٗشٗٔفٖ  . الوستَٕ الصَت5-1-1ٖ

ٗإذص الػَل ؤثًبزاً ز ل٘ٔ ٍ روبل٘ٔ تاحِطُ ْٖ ًٓس٘ٔ الوتلٖٗ ٍ تحوسِ يلٖ تٗجل 

تسذل ْٖ س٘بٖبل التلٖٗ،  ،ٕ ٍن٘ٓٔ روبل٘ٔٗازِ ٚوبل الػَ الركبة، ٍ هي الزلٖ ؤىَ

الوَسٖ٘ٗ ٍ .(5-4: 2008ٍروبل٘بل الٌكٕ ٍالتإح٘ط اللسبًٖ السوبيٖ )ضحوبًٖ، 

الربضر٘ٔ تَٛى هي هػبزٕٗ الػَل ْٖ األزة، ٍ هٌِ ْٖ الطًط، ٍ ّصُ الوَسٖ٘ٗ 

، ثل ًخطاًٌّب ل٘س  الٌوَشد ألىَّٖ التٖ تْوٌب ْٖ الٗػ٘سٓ تطتول يلٖ الَظى، الٗبْ٘ٔ ٍ
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

ؤهب الوَسٖ٘ٗ الساذل٘ٔ ْْٖ التٖ تٛطّ يي حبلٔ األزٗت الٌٓس٘ٔ ٍ آًًب تِ ضًط. 

 الورتلٓٔ هي ذالل التًبهل هى الػَل هزَْضاً ٚبى ؤٍ هْوَسبً، ضسٗساً ؤٍ لٌ٘بً.

 ٍ دالالتْوب لص٘ذٓ غذٗشٗٔ. الجْش ٍ الْوس فٖ 5-1-1-1

حست ٍؾى الَتطٗي ث 2ٍ الوْوَسٔ 1الوزَْضٓ»ٖسن يلوبء اللُٔ األغَال بلٖ: 

الػَت٘٘ي. ْٖٓ حبلٔ الٌكٕ ثبلوػَل الوزَْض تٌٗجؽ ْتحٔ العهبض ٍ ٗٗتطة الَتطاى 

الػَت٘بى ؤحسّوب هي اٙذط ْتؿٕ٘ ّصُ الٓتحٔ، ٍ لٌْٛب تسوح ثوطٍض الٌََٓس الصٕ 

طٍِ الوزَْضٓ ؤهب الح .(51-50: 1972)قحبى،  «الَتطاى الػَت٘بى ٌٗسْى ْْ٘ب، ْْ٘تعُ

ء/ل/ث/ ح/خ/س/ »ٖ ٍّ الحطٍِ الوْوَسٔ ٍ « ة/ز/ش/ض/ؼ/ل/و/ٌ»ٍ ّٖ: 

 .(79: 1998)حسبى، « ش/ظ/ـ/ِ/ٔ/ّه

 «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ : تَاتش األصَات الوجَْسٓ ٍ الوْوَسٔ فٖ 1جذٍل

 الٌسبٔ الوئَٗٔ عذد التَاتش األصَات

 26/40 339 الوجَْسٓ

 73/59 503 الوْوَسٔ

 %100 842 الوجوَع

، ٗٗكًّْب تٗكً٘بً ؤح٘بًبً لُٔ هتٌ٘ٔ، ٖػ٘طٓ الزول ّصُ الٗػ٘سْٖٓ  طبيطلُٔ ال

ٍٗسترسم ؤلٓبنبً هًَْزًٓ ل٘ست يلٖ الٗبضٕء َطٗجًٔ ٍّصا هب ًْٓوِ هي ذالل هَس٘ٗ٘بً، 

 تح٘ل٘ل يسز تَاتط األغَال الوزَْضٓ ٍالوْوَسٔ.

                                                 
1
.  les sonores 

2
.  les soudres 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

ل هي هٓطزال تتطَٛ لٗػ٘سٓٗوٛي الَٗل ثإى ّصُ اٍحست هب ًطٕ ْٖ ّصا الزسٍل 

ٍ يصثٔ ح٘ج ًطٕ ًتبد ّصُ ا ستًوب ل ْٖ ٚخطٓ تَاتط األغَال الوْوَسٔ هطغَْٔ 

 بلٖ ؤىَ سلٌبشلٙ ٗ% هي ٚلِ األغَال. 60ٍْٖ ّصُ الٗػ٘سٓ ٍالتٖ ّٖ ٖطٗجٔ هي 

ِ ألىَ الحطٍِ الوْوَسٔ ؤٚخط استًوب  ٍالسل٘ل ؤلٓبن ْٖ لطٖس ؤحَ يبقٓٔ الطبيط

الٛالم الصٕ َٗٛى ْٖ الُبلت َّ الوسح ٍ الوسح ٗتكلت الحطٍِ الوْوَسٔ هٗتؿٖ 

 ؤٚخط هي الحطٍِ الوزَْضٓ ٍهٌْب يلٖ سج٘ل الوخبل الج٘ت التبلٖ:

 َا ًعن جَاةُسن ْل سل٘فبً   سَفً َِساهص ترا ًبدإ

ْٖٓ ّصا الج٘ت ًطبّس ٚوَبً ٚخ٘طاً هي الحطٍِ الوْوَسٔ الَاضزٓ حست الوًٌٖ ألى 

ٌّب الوسح ٍ الوسح ٗتكلت هي الطبيط الطٍئ ٍ اللكبْٔ ٍ ّصا   ٗوٛي للطبيط  الوٗبم

ب  ؤى ٗسترسم الحطٍِ الوْوَسٔ ْٖ ٚالهِ. ًطبّس ّصا التإٚ٘س يلٖ الوسح ْٖ ثساٗٔ 

الٗػ٘سٓ ْٖ تطاٚن األغَال الوْوَسٔ هٗبضًٔ هى هٌتػّ الٗػ٘سٓ ٍ ًْبٗتْب ٍ ّصا ًٌٖٗ 

ثبسترسام هًبىٍ ضبهرٔ تتٌبست ٍ ضإى آل الج٘ت )و(.  ؤى الطبيط زذل بلٖ ثبة الوسح

 تسْ٘الً للسضاسٔ ًو٘ع ث٘ي األغَال الوزَْضٓ ٍ الوَْسٔ ثبللَى األحوط ٍ األظضٔ:

 «غذٗشٗٔ»األب٘بت الخوسٔ األٍلٖ هي لص٘ذٓ تَاتش األصَات الوجَْسٓ ٍ الوْوَسٔ فٖ : 2جذٍل 

 الٌسجٔ الوئَٗٔ يسز التَاتط األغَال

 %35 22 الوزَْضٓ
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 %65 40 الوْوَسٔ

 %100 62 الوزوَو

ّصا الزسٍل ٗعزٍزًب ثطئٗٔ ٍاؾحٔ لوكلى الٗػ٘سٓ ح٘ج تٛطضل األغَال 

الوْوَسٔ ثتطاٚن ؤٚجط هٗبضًٔ هى األغَال الوزَْضٓ ٍ ّصا ٗسلٌب يلٖ ؤىَ الطبيط ثسؤ 

الٗػ٘سٓ ثكطح الوًبلٖ ٍ ؤهزبز آل الج٘ت )و( ٍ ٗػْٓن ثػٓبل ٚبلطضبزٓ، ٍ ا ستحسبى، 

 ٍالْساٗٔ. ٍ الحسٗج يي ّصُ الػٓبل يبزٓ ٗحتبد بلٖ األغَال الوْوَسٔ.

ٍ هى ّصا ْٖ ثًؽ األح٘بى ًزس الطبيط ٗسترسم الحطٍِ الوزَْضٓ ْٖ هَؾى 

الوَاظًٔ ٍشلٙ َٗٛى ثسجت الحسٗج يي الٗتبل ث٘ي آل الج٘ت )و( ٍ ث٘ي ؤيساءّن ٍ 

وزَْضٓ ل٘ػجح الزَُ ؤٚخط التحسث يي ّصا الحطة ٍ الوٗبتلٔ ٗحتبد بلٖ الحطٍِ ال

 حوبسٔ ٗالئن الحطة ٍ الٓرط. ٍهي َٖلِ ْٖ ّصا الوزبل:

 جحبسشبِ ضاٗب لَشوب   ل البعٍ ٍ أشوعِ لضشبلَ ٍصًَا 

ٍٖس استرسم الطبيط ْٖ ّصا الج٘ت ؤحس يطط حطْبً هزَْضاً ٍ هي الَاؾح ؤى ّصا 

ٍ « ؾطة»ا سترسام ٗتٌبست ٍ ٗتالئن هى الزَِ السبئس يلٖ ًس٘ذ الٗػ٘سٓ. ْٖٓ ٚلؤ 

ٍ ٚلْب هي الحطٍِ الوزَْضٓ ًحسُ ًَيبً هي « ؼ ض ة»ّٖ ارتوبو ث٘ي الحطٍِ 

ْٖ ّصُ  طبيطبشى روى التوبو ّصُ الحطٍِ. الطسٓ ٍ الطزبئ ٍ ّصا هب ًْٓوِ هي ار

هزَْضًٓ  ذطٕالجٌبء ٍ ٍاؾحٔ الوًبًٖ، ٍ ؤ لك٘ٓٔهزوَئ هي األلٓبل، ثًؿْب  ٗػ٘سٓال

 ذطًٌٔ تتٌبست هى ثٌبء الٗػ٘سٓ. ًَٖٗٔ

 ٍ دالالتْوب «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ . الشذّٓ ٍ الشخبٍٓ فٖ 5-1-1-2

ح٘ي تلتٖٗ الطٓتبى التٗبءاً هحٛوبً ٌْ٘حجس يٌسّوب هزطٕ الٌٓس الوٌسْى هي الطئت٘ي »

لحهٔ هي العهي ثًسّب تٌٓػل الطٓتبى آًػب ً ْزبئ٘بً، ٗحسث الٌٓس الوٌحجس غَتبً 

آًزبضٗبً، َّ هب ًطهع بلِ٘ ْٖ الٛتبثٔ ثحطِ الجبء، ْْصا الٌَو هي األغَال ا ًٓزبضٗٔ 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

. ٍ 1بء يلٖ تسو٘تِ ثبلػَل الطسٗس ٍ هب ٗسوِ٘ الوحسحَى آًزبضٗبًَّ هب اغكلح الٗسه

ل٘س ؾطٍضٗبً ؤى َٗٛى اًحجبس الٌٓس ثبلتٗبء الطٓت٘ي، ثل ٖس ٌٗحجس الٌٓس ْٖ 

هربضد يسٓ، ٚإى ٗلتٖٗ قطِ اللسبى ثإغَل الخٌبٗب التٗبء هحٛوبً ْال ٗسوح ثوطٍض 

الصٕ ًطهع بلِ٘ ثبلسال ؤٍ التبء. ٍ َّ ٍالَْاء الوحجَس ْزإٓ، ٍ ٗحسث غَتبً آًزبضٗبً 

ٚصلٙ ٖس ٌٗحجس الَْاء ثبلتٗبء ؤٖػٖ اللسبى ثإٖػٖ الحٌٙ األيلٖ حنّ ٌٗٓػالى ْزإٓ 

ْ٘حسث الَْاء الوٌسْى غَتبً آًزبضٗبً ًطهع بلِ٘ ثبلٛبِ ؤٍ الز٘ن الٗبّطٗٔ. ٍ األغَال 

الز٘ن  ة/ل/ز/ـ/ ؼ/٘/ٔ/»الًطث٘ٔ الطسٗسٓ ٚوب تاٗسّب التزبضة الحسٗخٔ ّٖ:

ؤهب الز٘ن الًطث٘ٔ الٓػ٘حٔ ْ٘رتلف غَتْب ا ًٓزبضٕ ثٌَو هي الحّٓ٘ ٗٗلِلُ «. وػطٗٔال

 .(25-24: 1984)ؤً٘س،  «هي ضستْب

األغَال الطذَٓ ًٌْس الٌكٕ ثْب   ٌٗحجس الَْاء اًحجبسبً هحٛوبً، ٍ بًوب »ٍ ؤهب 

ْٖ ؤحٌبء هطٍضُ  ٗٛتٖٓ ثإى َٗٛى هزطاُ ؾ٘ٗبً. ٍ ٗتطتت يلٖ ؾٕ٘ الوزطٕ ؤى الٌٓس

ثورطد الػَل ٗحسث ًَيبً هي الػٓ٘ط ؤٍ الحّٓ٘ ترتلّ ًسجتِ تجًبً لٌسجٔ ؾٕ٘ 

2الوزطٕ. ٍ ّصُ األغَال ٗسوْ٘ب الوحسحَى ثبألغَال اإلحتٛبٚ٘ٔ
ٍيلٖ ٖسض ًسجٔ  

الػٓ٘ط ْٖ الػَل تَٛى ضذبٍتِ. ٍ األغَال الطذَٓ ْٖ اللُٔ الًطث٘ٔ ٚوب تجطّي 

)ؤً٘س،  «س/ظ/ظ/ش/ش/ث/ل/ِ/ُ/ح/خ/ٌ»ٖ:يلْ٘ب التزبضة الحسٗخٔ ّ

 (.58-57: 2010؛ ثحطٕ، 25-26: 1984

 لص٘ذٓ غذٗشٗٔ: تَاتش األصَات الشذٗذٓ ٍ الشخَٓ فٖ 3جذٍل

 الٌسبٔ الوئَٗٔ عذد التَاتش األصَات

 58/51 375 الشذٗذٓ

                                                 
1
. plosive 

2
. fricatives 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 41/48 352 الشخَٓ

 ٪100 727 الوجوَع

يسز تَاتط األغَال الطسٗسٓ ٚبى ٖطٗجبً هي يسز  ْوي ذالل الزسٍل ًالحم ؤىَ

تَاتطاً هي األغَال الطذَٓ ْٖ الوزوَو. ٍ ّصا  ٚخطتَاتط األغَال الطذَٓ ٍ بى ٚبى ؤ

ًلٖ ْٓ ٍ الطذَٓ، هي ح٘ج توبظد هَاٖى الطسَ ٗػ٘سٓيلٖ ًَو هي التٌبست ْٖ ال سلُٗ

هي ثساٗٔ الٗػ٘سٓ بلٖ ّصا التوبظد ث٘ي هَاٖى الطسٓ ٍ الطذَٓ َٗٛى سج٘ل الوخبل 

ًْبٗتْب. ٍلسَْلٔ الْٓن ًستسل ثبلج٘ت الخبًٖ هي الٗػ٘سٓ هطت٘ي، هطٓ ًرف تحت حطٍِ 

الطسٓ ِْ٘ ٍ هطٓ ًرم تحت حطٍِ الطذبٍٓ لٌطٕ ّٚ٘ ٚبى الطبيط ًبرحبً ْٖ الزوى 

 ث٘ي ّصُ الحطٍِ:

ىن صلحب. بِّحبـلُ فسبد ووب   والل ضَن سشبد هي التأًحطٍِ الطسٓ ْٖ الٗػ٘سٓ:  

 6يسز الحطٍِ: 

 لـحب.صبِّىن حبد بـفسبد هي الضَبل ووب   ولُ شأًتن سحطٍِ الطذَٓ ْٖ الٗػ٘سٓ: 

 4يسز الحطٍِ: 

ٍ ّصا الٌَو هي الج٘بى ٗتٌبست هى الس  ل الورتلٓٔ ح٘ج ٚبى الطبيط ْٖ ثًؽ 

لألغَال  األح٘بى ٖس هبل بلٖ ؤَطاؼ ؤذطٕ. الٌٗكٔ الْبهٔ ثبلٌسٔ بلٖ الٌسجٔ الوإٍٗٔ

الوزَْضٓ ٍ الطسٗسٓ ّٖ: ّل ّصُ الٌسجٔ ْٖ الحطٍِ الوزَْضٓ تتٌبست هى الٌسجٔ 

الوإٍٗٔ ْٖ الحطٍِ الوْوَسٔ؟ بشا زٌٖٗب ْٖ اضتطاٚبل األغَال ْٖ الوزَْضٓ هٌْب ٍ 

الصٕ تٛطضل « ة، ز، ؼ»الطسٗسٓ ًطٕ ؤى ّصُ األغَال تطتط٘ ْٖ ّصُ الحطٍِ:

 بل الروسٔ األٍلٖ هي الٗػ٘سٓ.هطٓ ْٖ األث٘ 13ّصُ الحطٍِ ْٖ 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 لص٘ذٓ غذٗشٗٔ. الوستَٕ اإلٗمبعٖ فٖ 5-1-2

ٌٗٗسن اإلٗٗبو بلٖ ٖسو٘ي: اإلٗٗبو الربضرٖ ٍ ٗوٛي حػطُ ْٖ األٍظاى الًطٍؾ٘ٔ ٍ »

ٗهْط ّصا الٌَو هي اإلٗٗبو ْٖ الجحَض الطًطٗٔ الوًَٛٔ هي هزوَو التًٓ٘الل، ْؿالً 

ْٗوٌّب ْٖ ّصُ الوٗبلٔ ثل ٖػسًب َّ الٌَو الخبًٖ يي الٗبْ٘ٔ، ٍ حطِ الطٍٕ. ٍ الصٕ  

ٍ َّ   ٗٛبز  ّصُ الٗػ٘سٌٓبست هى ؤزة تهي اإلٗٗبو ؤٕ اإلٗٗبو الساذلٖ ٍ الصٕ ٗ

ِ الزبًت األٚخط تٓلتبً ٍ ألًَ ،ٗخجت يلٖ غٓٔ، َْْ ْزبئٖ، ٍ   ٗوٛي حػطُ ٍ تٌو٘كِ

بى ٌٚب ْٖ ٍؾى الوٓبؾلٔ، هلٌب بلٖ الَٗل: بىّ اإلٗٗبو سبثٕ للَظى هطتول يلِ٘. ٍ 

ٗتزسس اإلٗٗبو الساذلٖ هي ؤًسبٔ لَُٗٔ، ٍ ثٌٖ غَت٘ٔ ٍ ؤسلَث٘ٔ، ٍ ٗوٛي شٚط ثًؽ 

طّٓ ثًس : ٍ األغل ِْ٘ اإلت٘بى ثبلطٖء ه1التٛطاض -1وًَٛبل التبل٘ٔ ْٖ اإلٗٗبو الساذلٖ: ال

 -2هطّٓ. ٍ ٖس ٗصّت الجًؽ بلٖ ايتجبض التٛطاض يلٖ ؤًِّ اسبس اإلٗٗبو ثزو٘ى غَضُ. 

: ٍ َّ ؤحط سوًٖ َ٘ط شٕ شثصثٔ هستوطٓ هكطزٓ ٚبلٌٗطٓ يلٖ الرطت ؤٍ الكجلٔ، 2الزطس

ز ٍ َّ الهبّطٓ الػَت٘ٔ التٖ تو٘عُ ث٘ي األغَال الوَس٘ٗ٘ٔ ثًؿْب يي ثًؽٍ. ْٗس حسَ

هٌْب: اإلٗٗبو  ،َِِٕٗٗ اإلٗٗبو الطًطٕ ٍ تُُصِيسبِ هػبزض ؤذطٕ تُالسٚتَض سبس٘ي 

 .(23-22: 2008)ضحوبًٖ،  «الٌبتذ يي تَاتط األًْبل ٍ األسوبء ٍ الػٓبل ٍ التؿو٘ي

ّصُ الٗػ٘سٓ، لٛي بشا ؤضزًب ؤى ًططح ّٚ٘ التٛطاض ثْصا الطٛل   َٗرس ْٖ ٍ

الٗػ٘سٓ ًَٗل: ؤًَِ لن ٌٗتجِ بلٖ زٍض التٛطاض استٓبز الطبيط هي روبل٘ٔ التٛطاض ْٖ ّصُ 

ْٖ الٗػ٘سٓ ٍ هب زذل ْٖ الٌَاحٖ الطٛل٘ٔ ألى الوًٌٖ ٚبى هب ْٗوِ ٍ هي ؤرل ّصا   

ًطٕ التٛطاض ْٖ ٚلؤ هب ثطٛل ٍاؾح ْٖ ّصُ الٗػ٘سٓ، لٛي ٌّب٘ ٚلوبل ٖس ؤٍضزّب 

 ٖ الٗػ٘سٓ:الطبيط ْٖ ضًطُ ٍ ّصُ الٛلوبل تَٛى هي ؤٚخط الٛلوبل زٍضاًبً ْ

                                                 
1
. repetition 

2
. timbre-bruit 



65 

  

 

 

 

لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 «غذٗشٗٔ»: عذد تَاتش بعض الىلوبت فٖ لص٘ذٓ 4جذٍل

 اًتن هَلٖ ًبٖ أًت إلِ الَسٕ علٖ َٗم الخل٘فٔ الىلؤ

عذد 
 التَاتش

7 7 6 5 4 4 3 3 2 

هطَال ٍ ّصا  7ٖس تٛطضا « َٗم»ٍ « الرل٘ٓٔ»بشى ٍْٗبً للزسٍل ًْٓن ؤى ٚلؤ 

الج٘ت )و( للرالْٔ تهْط زائوبً هٗبضًٔ  التٛطاض َٗٛى ْٖ هَٖى تإٚ٘س الطبيط ْإحٗ٘ٔ آل

 ثبلرل٘ٓٔ. ح٘ج َٗٗل الطبيط ْٖ الٗػ٘سٓ:« ؤًت»ٚلؤ 

 دٍى األًبم   فوب ببلْن فٖ الَسٕ خلَفَوب فأًت الخل٘فٔ

ٍّٛصا يٌسهب ٗطٗس ؤى ٗٔخجت حٕ آل الج٘ت )و( ْٖ ذالْٔ اإلهبم يلٖ )و( ٗٛطِض ّصُ 

الربلػٔ ْٖ ضحبة ايتٗبزُ. ٍ ْٖ هَاغلٔ الًجبضٓ ٍ شلٙ ٗطرى بلٖ يبقٓٔ الطبيط 

 ٚالهِ يالٍٓ يلٖ الًجبضٓ السبثٗٔ ٗاٚس يلٖ َٗم اذت٘بض اإلهبم للرالْٔ ح٘ج َٗٗل:

 اًتجبن   علٖ الىَس حٌ٘بً ٍ لذ عبٌَٗنٍ أًت الخل٘فٔ َٗم 

 ٍ َٗٗل:« َٗم»ٍ « يلٖ»ٍ ْٖ هَؾى آذط ٗزوى ث٘ي ٚلؤ 

 بفضلِ اتَضحب« خُنّ» َٗمالزٕ تفشُدُ   فٖ  علٌٖران 

ٍ ثْصا الطٛل لن ًزس نبّطٓ التٛطاض يٌس الطبيط ْٖ ٖػ٘ستِ ٍ ّصا الًسز هي تَاتط 

ث٘تبً( لن ٗٛي ٚخ٘طاً ٍ ّصا بى زلَ يلٖ ضٖء ْ٘سلُ  70الٛوبل ثبلٌهط بلٖ قَل الٗػ٘سٓ )

يلٖ يسم اّتوبم الطبيط ثبلٌبح٘ٔ الطٛل٘ٔ هي الٗػ٘سٓ ٍَّ ؤهط قجًٖ٘ ألى الصٕ ٚبى 

 الطبيط ْٖ الٗػ٘سٓ َّ ؤحجبل ؤحٗ٘ٔ ا هبم يلٖ )و( للرالْٔ ٍ  التاليت ثبأللٓبل. ْٗن

ٖس ٍغل بلٖ الصضٍٓ. ٍ ّصا الطٛل هي اإلٗٗبو  الٗػ٘سٍٓلٛي الزطس ْٖ ّصُ 

ٍ تعٗس الٗػ٘سٓ « حب»ٚلوبل الٗبْ٘ٔ التٖ ترتن ة -1ٍ الصٕ ًطاُ: الٗػ٘سٓ هطَْز ْٖ 

 هبم يلٖ )و( ٍ الٌجٖ )ظ( ح٘ج َٗٗل الطبيط:بٗٗبيبً ًبتزبً يي يبقٓٔ الحت لإل
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

 ٍحبهي وٌت هَالُ فبلَصُٖ لِ   هَلٖ بَحٖ هي اإللِ 

ح٘ج الُ٘ط  ٚالمَْ ؤىْ ٗؿوِيَ الطبيط ٚالهِ ض٘ئبً هي هطَْض ْؤهب التؿو٘ي ٍ

 ٗػ٘سٓ َٗٗل:ًطبّسُ ْٖ ّصُ ال

 إر لبل ب٘ي الَسٕ ٍ لبم بِ   هُعتضذاً فٖ الم٘بم هىتشحب

 َالُ فبلَصُٖ لِ   هَإ بَحٖ هي اإللِ ٍحب: هي وٌت ه

ْوي الَاؾح ؤىَ الج٘ت الخبًٖ تؿو٘ي لَٗل الٌٖ )ظ( الطْ٘ط ْٖ َٗم الُسٗط يٌسهب 

اذتبض يلَ٘بً ٍغَ٘بً ٍ ذلً٘ٓٔ. ٍ ّصا التؿو٘ي ظاز الٗػ٘سٓ بٗٗبيبً ذبغبً ٍ يكَطّب ثةسن 

 اإلهبم يلٖ )و(.

تٗبٖبل ٍ تَاتط األًْبل ٍ األسوبء ْلن ٗٛي ٍؤهب الطبيط هي ًبح٘ٔ ا ّتوبم ثب ض

ًبرحبً ٍ ٗطرى سجت شلٙ بلٖ ؤهطٗي: األٍل: ؤى الطبيط ٚوب ؤضطًب لن ْٗتن ثبلٌبح٘ٔ 

الطٛل٘ٔ ٚوب اّتنَ ثبلٌبح٘ٔ الوًٌَٗٔ ْٖ الٗػ٘سٓ. حبً٘بً: ٍضٍز ا ضتٗبٔ، ٍتَاتط األًْبل 

 ٍاألسوبء ٍالػٓبل تزسض ثبلٌخط ؤٚخط هٌِ بلٖ الطًط.

 «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ : هصبدٗك اإلٗمبع فٖ 5ٍل جذ

 تَاتش الصفبت تَاتش األسوبء تَاتش األفعبل التضو٘ي السجع االشتمبق

- -   - - - 

 «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ . الوستَٕ التشو٘بٖ فٖ 5-1-3

لَ يسًب بلٖ تًطّٗ العهرططٕ للزولٔ ٍ ّٖ الٛالم الوطٚت هي ٚلوت٘ي ؤسٌسل 

بحساّوب بلٖ األذطٕ، ًسض٘ هي ذاللِ ؤى يٌبغط الزولٔ ّٖ تطٚ٘ت بسٌبزٕ ٍ ؤَٖٕ 

الطٍاثف ْٖ ًهبهْب ّٖ الًالٖٔ ث٘ي الوسٌس ٍ الوسٌس بلِ٘ ٍ ّصا هب ٗاِٚسُ س٘جَِٗ ْٖ 
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لص٘ذٓ فٖ دساسٌٔ أسلَبٌ٘ٔ 

 للٌبشٖء الصغ٘ش« غذٗشٗٔ»

. ٍ يلٖ ؤسبس ّصٗي الًٌػطٗي «سٌس بلِ٘الوسٌس ٍ الو»ٚتبثِ ْٖ ثبة يٌَاًِ 

 الوًَٛ٘ي للزولٔ ٖسّن الٌحبٓ الزولٔ بلٖ ٖسو٘ي: الزولٔ الًٓل٘ٔ ٍ الزولٔ اإلسو٘ٔ

ٚال الٌَي٘ي هي  ٗػ٘سْٖٓ ّصُ ال الٌبضٖ الػُ٘طّ ٍنٍَٖس  .(82: 2009)ضتبح، 

 سو٘ٔ.ِ ًٗتوس يلٖ الزول الًٓل٘ٔ ؤٚخط هي الزول اإل. لٌٍَٛ اسوً٘ٔ الزول ًْلً٘ٔ

 «غذٗشٗٔ»لص٘ذٓ : تَاتش الجول اإلسو٘ٔ ٍ الفعل٘ٔ ٍ دالالتْوب فٖ 6جذٍل

 الٌسبٔ الوئَٗٔ عذد التَاتش الجولٔ

 %60 75 الفعل٘ٔ

 %40 50 اإلسو٘ٔ

 %100 125 الوجوَع

ٍ لن ٗسترسم ًْل  يلٖ ؤظهٌٔ الوبؾٖ ٍ الوؿبضو ّصُ الٗػ٘سْٖٓ  الطبيطايتوس 

األهط ب  ْٖ يسٓ هَاؾى، لٛي ْٖ ّصُ الوَاؾى ذطد األهط هي هًٌبُ الحٖٗ٘ٗ ٍ 

 ؤغجح التوبسبً ح٘ج َٗٗل:

 دُعبؤن إى هٌٌَت بِ ُٗجبة   أًت هَلٖأًب هله هُسخت ٍ 

 إلٖ هَي   إلِ٘ فٖ هْبجشتٖ اإلٗبة بشفعأت٘ته تبئببً ف

ّصُ يبقٓٔ ا ستسالم تزبُ هَلٖ  َٗٗل الطبيط ْٖ الج٘ت األٍل: ؤًت هَلٖ. ٍ

الوسلو٘ي ٍ هي ؤرل ّصا ْٖ الج٘ت الخبًٖ يٌسهب ٗسترسم ًْل األهط ٗرطد األهط هي 

 هًٌبُ الحٖٗ٘ٗ لً٘جِط يي قلت الطٓبئ يي اإلهبم )و(.

ثصل رْسُ ْٖ ّصا الطًط إلحجبل ِ ِ استًول الًٓل الوبؾٖ ؤٚخط هي سَاُ، ألًَث٘س ؤًَ

 الج٘ت )و( ح٘ج َٗٗل:ؤحٗ٘ٔ الرالْٔ ٙل 

 خلَفَوبفأًت الخل٘فٔ دٍى األًبم   فوب ببلْن فٖ الَسٕ 
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ْٖ ّصا الج٘ت ٗسلُ يلٖ ؤىَ ا ًتربة ٖس تنَ ٍ ؤغجح « ذلََٓ٘»ْبسترسام ًْل 

اإلهبم )و( ذل٘ٓٔ ٍ ل٘س ٌّب٘ هي ٗطُٙ ْٖ ّصا األهط ٍ هي ٌّب ًْٓن سجت تَنّ٘ 

 هطَٓ(. 33الٗػ٘سٓ ثبلٌسجٔ بلٖ الًٓل الوؿبضو ) هطَٓ( ْٖ ّصُ 93األًْبل الوبؾ٘ٔ )

 ٍٍْٕ ؤٖل هي الزول الًٓل٘ٔالزول اإلسو٘ٔ  ٖػ٘ستِ ْٖ طبيطاستًول اللٗس 

ثبلوٌبزٕ ٍ َّ ْٖ حٛن الًٓل  الٗػ٘سَٓبلج٘ٔ الزول ًْل٘ٔ ٍ تجسؤ  الزسٍل ًطبّس ؤىَ

 -1بة التبل٘ٔ: الزولٔ الًٓل٘ٔ ؤٚخط هي اإلسو٘ٔ لألسج طبيط. ٍ استرسام الالوؿبضو

ْٖ ؤحساحبً حسحت  الطبيطٗحٖٛ  -2ٗإذص الحسث ْٖ الزولٔ الًٓل٘ٔ ضٛل السطز. 

الزولٔ اإلسو٘ٔ تإذص الوًٌٖ لٛي  العهي الوبؾٖ ؤٍ ٖل ٗطٗس ؤى ٗخجت حتو٘ٔ الرالْٔ.

ْب تًتوس يلٖ هسٌس ٍ هسٌس بلِ٘ ؤٕ هجتسؤ ٍ ذجط، التٗطٗطٕ ْٖ هًهن األح٘بى ألًَ

 :َٗٗل الطبيطْح٘ي 

 علٖ البشاٗب   بْن ٍ بحىوْن ال ُٗستشاة ٍ ّن حُجج اإللِ

ٍ ّٖ  حٗ٘ٗٔ ضَٛى ٖس ٖطَٗ« ٍ ّن حزذ اإللِ»ْٖٓ ّصا الج٘ت يٌسهب َٗٗل الطبيط:

لٛي  ثسَ ؤى ًَٛى يبلو٘ي ثإىَ ّصا ٗطرى بلٖ ٍ ّصا   ٗحتبد بلٖ السطز.  ؤًْن حزذ اهلل

ايتٗبز الطبيط هي رْٔ ٍ هي رْٔ آذط بلٖ هي ٗٗطؤ الٗػ٘سٓ. ٍ الوْن َّ هي ًٗتٗس ثأل 

ٍ ّصُ الج٘ت )و( ْٗٓن ؤىَ ّصا الٛالم حٗ٘ٗٔ ٍأًٖ ٍ   ٗحتبد بلٖ السطز ٍ الطٍاٗٔ. 

 الطًطٕ. ْٖ ّصا اإلقبض ػ٘سٓلٌٗبست هى ؤرَاء اتت ْٖ ٖسن هي الٗػ٘سٓالزول اإلسو٘ٔ 

 . ًتبئج البحث6

 هي الوجبحج الوكطٍحٔ ْٖ ّصُ الوٗبلٔ ًستٌتذ:

الوزَْضٓ ٍ الوْوَسٔ،  ْباألغَال ثٌَي٘ ٗػ٘سْٖٓ ّصُ ال الطبيطاسترسم : 6-1

الطسٗسٓ ٍ الطذَٓ ٍ ٖس ؤسْن تَاتط تلٙ األغَال ْٖ الَن٘ٓٔ األسلَث٘ٔ للركبة 
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ىَ ٚخطٓ تَاتط األغَال الوْوَسٔ ٍ الطسٗسٓ هي رْٔ ٍ طبيط ح٘ج ًطٕ ؤٕ يٌس الطًطال

 التٌبست ثٌْ٘وب هي رْٔ تسلُ يلٖ ؤىَ ؤرَاء الٗػ٘سٓ تو٘ل ًحَ الًَاقّ اللٌ٘ٔ ٍ اللك٘ٓٔ.

: ٍهي ث٘ي ههبّط اإلٗٗبو َٗنِّ الطبيط التٛطاض ٍ الزطس ٍ التؿو٘ي ْٖ 6-2

صا ٗطرى سججِ بلٖ ؤىَ الطبيط ضًطُ هي تَاتط ذالل األسوبء ٍ األًْبل ٍ الػٓبل ٍ ّ

لن ٗٛي هْتوَبً ثبلٗؿبٗب الطٛل٘ٔ ٚوب ٚبى هْتوَبً ثبلوًٌٖ ٍ شلٙ ٚلِ َٗٛى شا ؤحط ثبلٍ 

 الٗػ٘سٓ لٗجَل تلٙ الحٗ٘ٗٔ التٖ ًٗتٗس ثْب الطبيط.ْٖ بحبضٓ يَاقّ الوتلٖٗ ْٖ 

ثةقبض ٍ ّصا ا سترسام ٗطتجف  ْٖ استرسام التطاٚ٘ت الًٓل٘ٔ لطبيطٗٛخط ا: 6-3

ٗػ٘سٓ هي رْٔ ٍ ايتٗبزُ ثحسٍث األًْبل ْٖ الوبؾٖ ألحجبل الركبة السطزٕ ْٖ ال

الوٗبم هَؾى السطز غحٔ اذت٘بض اإلهبم يلٖ )و( للرالْٔ هي رْٔ ؤذطٕ. بشى َٗٛى 

ٗسترسم الزول الًٓل٘ٔ ؤٚخط هي الزول اإلسو٘ٔ  ٖؿ٘ٔ ّبهٔ ٍ ألرل ّصاٍ اإلذجبض يي 

 ى ؤٚخط ه٘الً بلٖ األًْبل الوبؾ٘ٔ.ٍ هي ث٘ي الزول الًٓل٘ٔ َٗٛ

اإلٗٗبي٘ٔ ٍ التطٚ٘ج٘ٔ تًٛس  ٍ ثورتلّ هستَٗبتْب الػَت٘ٔ ّصُ الٗػ٘سٓ بىَ: 6-4

ٍ رًلْب ذبزهٔ ألْٛبضُ، ح٘ج ًطٕ ؤىَ الطبيط لن يلٖ تكَٗى اللُٔ طبيط لٌب ٖسضٓ ال

 ُ.ٗحبٍل ؤى تَٛى اللُٔ هستسلؤ ؤهبم ؤْٛبضٍ ٗستسلن ؤهبم الػٌبئى اللَُٗٔ 

 

 الوشاجع ٍ الوصبدس
 

   .ٖطآى ٚطٗن 

 2، ـحلت: هطٚع اإلًوبء الحؿبضٕ األسلَث٘ٔ، ،م(1994) األثكح، رالل. 

  هٗسههٔ اثهي ذلهسٍى، الٗهبّطٓ: ًطهط       ،م(1960) اثي ذلسٍى، يجس الطحوي ثي هحوهس

 السٚتَض يلٖ يجسالَاحس ٍاْٖ.
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