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 :ممخصال
رات الصكتية التي تظير فكؽ التنغيـ ظاىرة صكتية قمما تخمك منيا لغة مف المغات. كتعتمد عمى التغي  

مف الفكنيمات فكؽ  ر المعاني في سياؽ الكالـ.كالتنغيـيك العبارة كالتي تعمؿ عمى تغيأالجممة 
التركيبية التي تعمؿ عمى تشكيؿ مكسيقى الكالـ عمى شكؿ نغمات ذات انخفاض كارتفاع مختمفيف 

 التشكيؿ النطقي.في مسيمة
ساليب الكالـ،كالتعجب كاالستفياـ أكقد تناكؿ عمماء العربية مكضكع التنغيـ كجزء مف النظاـ النحكم ك 

المناىج المغكية الحديثة في المحدثكنكاعتمد،تظير في السياؽ كمنحى الكالـ  كالنفي كغيرىا،كالتي
،ككضعكا المصطمحات الدالة عميو،كتكصمكا الى القكانيف التي احدكد لو دراسة التنغيـ كرسمكا
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 كالثاني : كظيفي)فنكلكجي(
 ىرة تنغيـ، الدرس المغكم، النظاـ النحكم(.الكممات المفتاحية: ) ظا

The phenomenon of intonation in the linguistic lesson of the 

Arabs / a study in the curriculum 

Dr.Bushra Hussein ALI AL-Fadhli 

Certification and specialization : PHD Arabic language / phonetics 

Workplace : Ministry of Education – First Rusafa 

Abstract :- 

mailto:Journalofstudies2019@gmail.com


هـ1444-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعتهجلت الدراساث الوستداهت . السنت ال  

 
 

 
 

7171 

Intonation is an audio phenomenon that no language is without 

languages.it is depends on the sound changes that appear above the sentence 

or phrase , which change the meanings in the context of speech. Intonation 

from Al phoneme above the synthetic working on the formation of music talk 

in the form of tones of decrease high two contributing in pronunciation the 

formation. 

Has been noted scientist Arab ancient to the subject of toning as part of rules 

of grammar and methods as exclamation and interrogative which appears in 

context and curve of speech. 

The modernizers adopted curriculum linguistic modern in the study limits 

and painted toning and put the terms function on it and reached to laws which 

govern it by their search two-way: 

- The first: material (physiological). 

 -The second: functional (phonological). 

Keywords: (the phenomenon of intonation, the linguistic lesson, the 

grammatical system). 

 

 -: المقدمة
نظمة تصؼ مجمكعة ال حد ليا مف الجمؿ، لؼ المغة مف مجمكعة مف القكاعد كاألأتت
ي الكممات لؼ الجممة مف مجمكعة مف الكممات، كيتكقؼ معنى الجممة عمى معانأكتت

 لؼ، كعمى الطريقة التي بيا تتركب كتنتظـ.أالتي منيا تت
 :لمغة بحسب عمماء المغة كاالجتماع ىياك 

إشارم ألم طبيعة فيزيائية يحقؽ الكظائؼ المعرفية كالتكاصمية في عممية النشاط "نظاـ 
كيتضمف التعريؼ ثالثة محاكر ، األكؿ : ىك إفَّ  .(014ركزنتاؿ ك ب يدريف, د.ت :)"اإلنسانية

 .المغة نظاـ صكتي صرفي نحكم
 الثاني : ىك إفَّ المغة نظاـ إشارم )مشار كمشار إليو(.
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يصاؿالثالث : نظاـ تك   غرض المتكمـ. اصمي يحقؽ اليدؼ مف الكالـ كا 
 يفقد عر ؼ ابف جن  ،كتتضح كظيفة المغة في تعريفات عمماء المغة العربية    
: 3442ابف جني, .)((أصكاته يعبر بيا كؿ قكـو عف أغراضيـ  ))مغة بأنيا :الق( 293ت)

1/22) 
المغة في  ))التكاصمية فقاؿ :ح فيو كظيفة المغة تعريفان كض   ق(848)ابف خمدكفكذكر    

المتعارؼ ىي عبارة المتكمـ عف مقصكده، كتمؾ العبارة فعؿه لسانيه ناشئه عف القصد 
 (1/12ابف خمدكف, د.ت :) .((إلفادة المتكمـ

الخطباء كالسياسييف المكاد المغكية في خطبيـ أك  كثرسيمة اإلقناع ،لذايكظؼ أالمغة ك ك 
ىيـ لقضاياىـ كجمب انتبا ثير عمى عقكليـ كمشاعرىـيـ إلقناع الجميكر كالتأأحاديث
تعابير الكجو ،  :ستعمالكسائؿ متنكعة منيا استعماؿ لغة الجسد مثؿاكذلؾ ب،الميمة

ف ايقاعاتو اثناء التكاصؿ المباشر مك  كاالشارات الحسية كااليماءات ، كجكدة الصكت كت
 مع الجميكر .

، كالظكاىر الصكتية المرتبطة بيا عبر  كيدرس عمـ االصكات الحديث األصكات المغكية
 فرعيف أساسييف ىما:

 ة /الفكناتيؾ.عمـ االصكات النطقي   -
 .ة/ الفكنكلكجيامـ االصكات الكظيفي  ع -

فكناتيكس( أك فكناتيؾ كيعبر عف الفكنكلكجيا -ات )الصكتي  بر عف عمـ االصكاتكيعب  
 بػ)عمـ الفكنيمات( أك الفكنيميؾ.

 اتلكجي إلى التغييرات التي تعترم المعنى بينما ينظر عمـ الصكتي  كينظر عمـ الفكنك    
 ، كتقـك دراستو عمى التغيرات التي تقع لؤلصكات في حالة نطقيا .ةالنطقي  
معينة في تجاكرىا كارتباطيا  لقكاعدتخضع "األصكاتكيرل المحدثكف أفَّ دراسة    

مكاف كجكدىا في ىذا المقطع  كمكاقعيا ، كككنيا في ىذا الحرؼ أكذاؾ أك ذاؾ ،كا 
لظكاىر التي الترتبط باألصكات )الصحاح كالعمؿ( مف اثـ دراسة . ،ككثرة كركدىا أكقمتو

حيث ىي ، بؿ بالمجمكعة الكالمية بصفة عامة ، كالمكقعية كالنبر كالتنغيـ ، كدراسة 
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مما ىي دراسة األصكات مف ىذه النكاحي األخيرة دراسة لسمككيا في مكاقعيا أكثر 
 (129: 1999حساف, ) ."األصكات نفسيا ، كتمؾ ىي دراسة التشكيؿ الصكتي

 يؤكد عمماء المغة أنفًّ المكقع كالكظيفة أىـ عامميف مف عكامؿ التشكيؿ الصكتي .ك 
- location sound in the word. 

- function sound in the word. 

نماط الصكتية التي تقع نظمة كاألكتنطكم الدراسة الفكنكلكجية عمى كصؼ األ
دراسة كظيفة الصكت داخؿ البنية التركيبية أك داخؿ السياؽ في  تتضمفك ،المغةفي

 التركيب .
ال فَّ االصكات كالكممات ىي الكحدات األساسية المككنة لمكالـ ، ذلؾ ألف  المتكمـ ا

كحدات تزيد تركيب يتككف مف عبارات أك جمؿ ، أك ببؿ ينطؽ  يتكمـ بكممات مفردة،
 .عمى ذلؾ ، ككظيفة ىذه الكحدات تبياف االرتباطات كالعالقات بيف الكممات 

كتبرز كظيفة الكحدات الصكتية عبر االرتباطات المتشكمة ، منيا ، كيأخذ السياؽ    
أفَّ  "اف : ة مف الكالـ. يقكؿ د. تحسيف الكز  ددكران ميمان في تبياف المعاني المقصك 

في االداء المغكم ، فقد تككف الكممة كالحدة في حاالت قصكل مقاـ  ةكظيفلو لمكقؼ ا
الكالمي التاـ ، كيكضح ىذا الحدث الحركات الجسمية ، كالتنغيـ ، كالمكقؼ  لحدثا

مثؿ أف يصرخ أحدنا  -التكصيؿ-المغكم جميعان يمنح السامع الدالالت الالزمة لمفيـ 
 (318: 3411الكزاف, ) ."ك بيذا يستنجد كيحذرتنجدان )حريؽ( فيكحي بأف حريقان قد حدث كىمس
لبياف مشاعره كانفعاالتو كمقاصده  ،كالتنغيـ ىك التغيرات التي تنتاب صكت المتكمـ   

مف الكالـ ، فيتضح المكقؼ الكالمي . كالتنغيـ أك)مكسيقى الكالـ( ظاىرة سياقية 
الى دراسة التنغيـ  كدعيمما في كؿ المغات اإلنسانية ، كمنيا المغة العربية ،  كدةجمك 

ة معالجدراسة متأنية كفؽ مناىج عمـ األصكات الحديث ، كمقارنتيا بطريقة العرب في 
كالتي تحتـ  ،إنسجامان مع التغيرات الحاصمة في حقؿ الدراسات األنسانية،ىذا المكضكع

إغناء ىذا الحقؿ  إلجؿ،عمى الباحثيف إحداث تغيير في المنيج المفسر لمظكاىر المغكية
 المعرفي كالكصكؿ إلى استنتاجات دقيقة في مجاؿ تحميؿ ظاىرة التنغيـ.
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المغكم  الدرس كتيدؼ الدراسة إلى الكقكؼ عمى الطابع المنيجي لدراسة التنغيـ في   
 ياالقدماء ليذه الظاىرة الصكتية ، كارتباط يةالعرب ءالحديث ، كالكشؼ عف نظرة عمما

 .مؤلفاتيـبالدرس النحكم في 

 التنغيممفهوم المطمب األول : 
التي تعمؿ ك التنغيـ  مف العناصر الميمة في الدراسات الفكنكلكجية )الفكمقطعية( يعد  
نماط الكالـ كتحميؿ خصائصو .كىي : النبر ، كالنغمة كالتنغيـ .التي تظير أكشفعمى 

ذم األمر ال ،الممغاتاألنسانية جميعاكالتنغيـ ظاىرة مكجكدة في  ،فكؽ الكالـ المقطعي 
إلى دراستيا دراسة متأنية كفؽ مناىج عمـ األصكات الحديث كمقارنتيا بطريقة يدعك 

 عمماء العربية في تناكؿ ظاىرة التنغيـ.

 : واالصطالح التنغيم في المغةأواًل: 
النغـ : النغمة جرس الكالـ كحسف الصكت  "ىػ( : 911نظكرت )مقاؿ جماؿ الديف ابف 

كر ابف كذ، (10/333: 3414األنصارم, ) ."في القراءة كغيرىا ، كىك حسف النغمة ، كالجمع نغـ 
النكف كالغيف كالميـ ليس إال النغمة : جرس الكالـ كحسف "ىػ( فقاؿ : 293فارس ت )

: 1992ابف فارس, ) ."بالغناء كنحكىا، كتنغيـ اإلنساف الصكت بالقراءة ، كغيرىا ، كىك النغـ 

3/033) 
مصطمح النغـ لمداللة عمى التنغيـ، فقاؿ : كالنغـُ  (ق229)كقد استعمؿ الفارابي

األصكات المختمفة في الجدَّة كالثقؿ التي تتخيؿ أنيا ممتدة .كما استعمؿ الفارابي 
أمَّا التنغيـ في االصطالح (149الفارابي, د.ت :)لمداللة عمى معنى التنغيـ .مصطمح المحف 

لمداللة عمى المعاني  (198: 1999حساف, )"فيك رفع الصكت كخفضو في اثناء الكالـ"
كالتنكيع يككف عمى مستكل الكممة ،تنكيع اإلداء لمعبارة كىكالمختمفة لمجممة الكاحدة.

 كعمى مستكل الجممة أك العبارة.
المكسيقي في الكالـ ، كلحف الكالـ  كالتنغيـ ىك )مكسيقى الكالـ( ، كيدؿ عمى العنصر

 (102- 103: 1999انيس, ) .



هـ1444-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعتهجلت الدراساث الوستداهت . السنت ال  

 
 

 
 

7171 

كاطمؽ المستشرؽ رابيف عمى التنغيـ : )النبر النغمي( كفر ؽ بينو كبيف )النبر الزفيرم( ، 
فالنبر النغمي ىك الناتج عف ارتفاع النغمة، اما )النبر الزفيرم( فيك الناتج مف شدة 

 (182: 1982رابيف, ) خركج اليكاء .
أك : تغيرات تنتاب صكت المتكمـ مف صعكد كىبكط لبياف مشاعر الفرح  كالتنغيـ ىك

 . أك التعجب كالتيكـأكالغضبالحزف أ
 تعريفاتيـ كتباينتلتنغيـ ، امصطمح برسـ حدكد كاجتيد عمماء الغرب المحدثكف

بأنو :  "ماريكبام". فقد عر فو  كفقياختالؼ كجيات النظر التي درسكا التنغيـ عمى اب
ماريكبام, ) ))عبارة عف تتابع النغمات المكسيقية أك االيقاعات في حدث كالمي معيف ((.

عمك النغمة  فيتتبع تنكعات سفيقكؿ : )النبر المكسيقي ي "مالمبرجبريتم"ما ا (92: 3414
 (193: 1983مالمبرج, )(. يفالصكتي يف تردد ذبذبات الحبمالحنجرية ، أم : 

كقد ربط عمماء الغرب مكضكع التنغيـ بأساليب الكالـ كتحدثكا عف كظائفو،مؤكديف 
يقكؿ فيميب كار: عمؿ الجياز الصكتي اثناء حدكث عممية التصكيت.طريقة  عمى

نيا انطباع سمعي اكعر ؼ النغمة ب، ستعماؿ اختالؼ النغمة في الخطابا:التنغيـ ىك
 (Carr, 2013, p.8) لحباؿ الصكتية .ا زازتيخمؽ بكاسطة تنكعات في معدؿ اى

فقد عر ؼ التنغيـ بأنو )) اىتزاز النغمة التي تقع  "ماجمتيافز"كىذا ما ألمح إليو المغكم 
، كمالمح التنغيـ مكصكفة في مصطمحات (Yaves, 2013: p.172) .فكؽ العبارة أك الجممة ((

عمى أكمجمكعة النغمة ىي جزء مف )مجمكعة نغمات( اك )عبارات التنغيـ( ، مثؿ:
 (Yaves, 2013: p,172)الجممة أك فكؽ الجممة التي تمد )تبسط( مالمح النغمة .

 ينة تنتج مف اختالؼ درجة الصكتمع( tonesمات)ىك اعطاء الكالـ نغ"كالتنغيـ : 
(pitch)   د درجة الصكت كفؽ عدد الذبذبات التي يكلدىا الكتراف الصكتياف، كتتحد" . 
 (122: 3411قدكر، )
 ؽ بعض الدراسيف بيف نكعيف مف اختالؼ درجة الصكت ىما :يفر  ك 
ثر الناتج مف ازدياد عدد الذبذبات أك انخفاظيا عمى : كىي األ *(tones)النغمة -1

 ى نغمات الكممة صعيد الكممة . كتسم  
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: كىك اجتماع نغمات ضمف مجمكعة مف الكممات عمى  (intonation)التنغيم -2
 (31) صعيد الجممة .

يرل الدارس أف بعض المغات دكف غيرىا  فيظير الفرؽ بيف ىذيف النكعيف حيك    
يا تعتمد النغمة فكنيمان مفرقان بيف معنى كآخر مف معاني تدعى بالمغات النغمية ، ألن  

ة يجيمثاؿ ذلؾ المغات الصينية كالنرك  (Toneme)الكممة . كىك ما يدعى بالتكنيـ
كالسكيدية كبعض المغات اليندية األمريكية . عمى حيف أف معظـ المغات المعركفة 
يمكف أف تدعى لغات تنغيمية ألف التنغيـ عمى مستكل الجممة مكجكد )فييا( كلو 

 (122: 3411قدكر، ) كظائؼ نحكية كالتككيد كالتعجب كاالستفياـ ، كنحك ذلؾ .
عف  يفرؽك تعمؿ التنغيـ لمداللة عمى النفي أكالتيكـ ، أك االستفياـ كغير ذلؾ ، كيس

المتكمميف بالميجة العراقية نسمع في كالـ ك رية ، ببيف الجمؿ االستفيامية أك الخ طريقو
نسمع شخص ما يتحدث بأمر ال نتكقع حدكثو كنتعجب مف ذلؾ  ما)العامية(، كعند

، أك عندما نستفيـ عف أمر نجيمو ، أك ال التعجببأسمكب نقكؿ : )صدؾ تحجي!(
 نصدقو فنقكؿ )صدؾ تحجي ؟( , بأسمكب االستفياـ .

كىذيف االسمكبيف يختمفاف عف قكؿ الجممة بإسمكب تقريرم بعد سماعنا لمتحدث نؤمف 
بنغمة ىابطة مصدقيف كالـ بو كنصدؽ كالمو فنقكؿ بأسمكب االثبات )صدؾ تحجي( 

 .قالو مف نسمعو مقريف بما 
مثاؿ آخر ما نسمعو مف كالـ الناطقيف بالمغة االنكميزية عندما ينطقكف بكممة 

( بأسمكب االستفياـ ?Really - ( بأسمكب التعجب أك ينطقكنيا )حقان؟-Reallyحقا)
–مستفيميف اك مستغربيف مف كالمو فتككف بنغمة صاعدة ، كعندما ينطقكنيا )حقا

Really تقريرم ، فتككف بنغمة ىابطة . ( باسمكب 

 :المغوي عند العرب القدماءالفكر التنغيم في ثانيًا: دراسة 
تنغيـ ظاىرة صكتية تشترؾ فييا معظـ المغات اإلنسانية ، فيي عامؿه ميـ في تغي ر ال

معظـ المغات اإلنسانية تستعمؿ ك الداللة دكف أنيتغير تركيب المفردات في الجممة .
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التنغيـ ىك ف،التنكعات المكسيقية في كالميا بطريقة تميزية لمتفريؽ بيف المعاني المختمفة
 ايصاؿ رسالتو كالتعبير عف مشاعره كانفعاالتو .مف لمتكمـ اف مك  تالكسيمة التي 

خبار متعدد كتكبيخ  كالمغة العربية لغة تنغيمية في مكاضيعيا مف استفياـ كتقرير كا 
ه األساليب تتأثر بالتنكع الصكتي مف طريؽ كالميا أك إعراب كنداء كتعجب، فيي بيذ

 ألفاظيا .
 :"كقد استعمؿ العمماء العرب القدماء مصطمحات متعددة لمداللة عمى التنغيـ منيا

ىادم، ) . "كالجرس ، كالترخيـ، كالترنـ، كالترسؿ، كالتطريح ، كغيرىا، كالتجسيـ ، االبتداء 

3410 :10) 
ذكره العمماء العرب كمف ىذه  عماداللتيالمحدثكف مصطمحات ال تخرج في كقد ـ ا

سيقى الكالـ ، العنصر المكسيقي في الكالـ ، طريقة االداء، مك   المصطمحات :
 النغمة، النغمة الصكتية ، المكسيقى التنغيمية ، النبر المكسيقى ، النبر الزفيرم .

التنغيـ فيي: النغـ ، الخاصةبمكضكع التي كردت في كتب األقدمين ما المصطمحاتأ
كالـ، كالنبر المكسيقي، ر المكسيقي في الكالعنص ،كمكسيقى الكالـ ،كالجرس،كالنغمة 
ف إالتنغيـ ،كىي  شارات متعددة لمصطمحإردت في كتب المغكييف العرب ك ك ،كالترنـ 

المعنى ،كايصاؿ ىميتو في تكجيو أما تدؿ عمى ادراكيـ لمفيكـ التنغيـ ك دلت عمى شئفان  
 .الداللة المغكية

حمد أمف ذلؾ ما ذكره الخميؿ بف ،ا في مؤلفاتيـ عرضىا عمماء العربيةذكر قد ك 
التي تحمؿ  كزافيعتمد عمى االيقاعات كاألالشعر العربي  اف   ،ق(194)الفراىيدم

كلى سس األكضع األلمخميؿ ريادتو في  "كماؿ بشر"ؿ الدكتكر كقد سج  نغمات مكسيقية.
بف كؿ،الخميملقى بيا الينا شيخ العربية األأالخطكة الرائدة التي "في قكلو: لمفيكـ التنغيـ

تتسؽ مع ؿ الرجؿ بحكره بتمكينات مكسيقية كزانو.شك  أحمد في صكرة بحكر الشعر ك أ
 (309 - 308: 3442بشر، )ىيئات التراكيب كعناصرىا المككنة ليا".
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ثناء حديثو أشار سيبكيو في أفقد ، بجالء العرب عند النحاة مفيكـ التنغيـ ير كيظ 
كلكنو متفجع عميو فاف شئت  المندكب مدعك   ف  أعنالندبة الى التنغيـ عندما قاؿ:" اعمـ 

 (3/134: 3442سيبكيو، )كف بيا"ميـ يترنن  أو الندبة كن  لؼ ألاالسـ األالحؽ في اخر 

 :قكؿ الشاعر جريراالساليب النحكية المختمفة ، ففيداة لمتفريؽ بيف أستعمؿ التنغيـ كا
 بالؾ كاغتراباأما ال لؤ أفي شعبي غريبا             عبدا حؿ  أ

ما عبدا فيككف عمى ضربيف:اف شئت عمى النداء كاف شئت عمى قكلو أقاؿ سيبكيو :"ك 
 (1/229: 3442سيبكيو، ).:اتفتخر عبدا  ثـ حذؼ الفعؿ "

طريقة االداء ىي التي تحدد نكع النمط التركيبي،كداللتو،كقد كاف سيبكيو عمى كعي  ف  ا
رالداللي الحاصؿ في سياؽ البيت الشعرم ،كاالنتقاؿ ثرفعاؿ في التغي  أبما لمتنغيـ مف 

داللة في تغيير  تنغيـال ألثرنة ي اشارة بي  سمكبي بيف النداء كاالستفياـ .كالبف جن  األ
ة ككنو قرينة صكتية تظير التباينالداللي كتبايف معاني التراكيب قاؿ: " االنماط التركيبي

كقد حذفت الصفة ،كدلت عمييا الحاؿ ،كذلؾ فيما حكاه صاحب الكتاب مف قكليـ سير 
ما حذفت منو الصفة لما دؿ مف الحاؿ عميو ليؿ ،كىـ يريدكف :ليؿ طكيؿ. ككاف ىذا ان  

قائؿ مف التطكيح كالتطريح كالتنغيـ كالتعظيـ الؾ تحس في كالـ عمى مكضعيا ،كذلؾ ان  
 نت تحس ىذا مف نفسؾ .أك نحك ذلؾ ك أ"ما يقكـ مقاـ قكلو:"طكيؿ

فتستغني بذلؾ   لناه فكجدناه انسانا ،كتمكف الصكت بانساف ،كتفخموأ:سككذلؾ نقكؿ 
 ك جكادا كنحك ذلؾ ..........أبقكلؾ :انسانا سمجا عف كصفو 

لناه ككاف انسانا ، كتزكم كجيؾ كتقطبو ، أبالضيؽ قمت :س ذا ذممتو  ككصفتواككذلؾ 
: 3442ابف جني، ).ك نحك ذلؾ "أك مبخالأك لجزا ، أفيغني ذلؾ عف قكلؾ :انسانا لئيما ،

3/194 - 191) 
درجات الصكت كالنغمة المصاحبة لطريقة االداء مع تعبيرات الكجو ىي التي تمنح إف  

الصكت الداللة المقصكدة مف الكالـ ،كتظير المعنى المراد.كقد ذكر الدكتكر "عبده 
االفادة مف مسائؿ كثيرة منيا :اشارتو  ي يمكفالراجحي" انو مف تحميؿ نص ابف جن  
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الية تستدعييا ظركؼ الكالـ كمقامو، كىك ما لقضية )الحذؼ( في الكالـ لقرينة ح
 (129: 1990الراجحي، ) .يعرؼ بسياؽ الحاؿ

ي  كىي :التطكيح كالتطريح كالتفخيـ المصطمحات التي كردت في نص ابف جن   ف  إ
اه بالتطكيح ي لما سم  شارات ابف جن  إشارات كاضحة لمكضكع التنغيـ "اما إكالتعظيـ ،

ك قكلو :كتتمكف مف تمطيط الالـ كاطالة الصكت بيا أكالتطريح كالتعظيـ كالتفخيـ 
كعمييا .. كتمكف الصكت بانساف كتفخمو فتستغني بذلؾ عف كصفو ،فداللة بارعة 

كتشير الفاظ (29: 1982العطية، )يصرح باسمييما". ـمدركة لظاىرتي النبر كالتنغيـ، كاف ل
 الى رفع الصكت كانخفاضو مف خالؿ معانييا المغكية التطريح كالتطكيح كالتفخيـ

 (28 - 29: 1982العطية، ) . ،كالذىاب بو كؿ مذىب
ثر التنغيـ في تحديد مسارات الداللة المغكية كاالنماط أعمى كعي بعمماء العربية ككان   

ابك  كمف نماذج تحميالت،ةصاف الكريـ خآالتركيبية في المغة العربية عمكما ،كلغة القر 
ى دالالت متنكعة منيا ذكره في خركج اسمكب االستفياـ ال التفسيرية ما ق(983السعكد)
 كردت 33بيخ،كمنيا كقفتو عند قكلو تعالى :"مالكـ ال تناصركف " الصافات :داللة التك 

 (1/88: 3442ابك السعكد، ) بطريؽ التكبيخ كالتقريع كالتيكـ . اآلية
في فصؿ النداء اذ قاؿ:"اعمـ اف المندكب  ق(202) التنغيـ ماذكره ابف يعيشأمثمة كمن

تدعكه كاف كنت نت أمدعك ،كلذلؾ ذكر مع فصكؿ النداء ،لكنو عمى سبيؿ التفجع ،ف
تكا في أكلما كاف مدعكا بحيث ال يسمع .. و اليستجيب كما تدعك المستغاث بو.ن  أتعمـ 

التطريب زادكا  ك )كا( لمد الصكت، كلما كاف يسمؾ في الندبة كالنكح مذىبأكلو ب)يا( أ
مصطمحات الترنـ ،كالتطريح ،كمد الصكت التي  اف  (3/12ابف يعيش، د.ت: ) .لؼ لمترنـ ..."األ

 .تحتيا ىذه المصطمحات  تندرجذكرىا عمماء العربية  تشير الى داللة التنغيـ التي 
كفي الكقت الذم التنغيـ في المغة العربية  ، في مكضكعرائيـ آكقد كاف لممستشرقيف 

و ال لماني "براجسترلسر" كجكد ىذه الظاىرة الصكتية، كقاؿ ان  المستشرؽ األ نكر فيوأ
لى ما يشبو اعمماء التجكيد رمزكا  ف  أذكر ك يعمـ بخصكص النغمة شيئا في العربية ، 

كاحصى  المستشرؽ "ىنرم فميش"  النماذج النحكية التي  (93: 3442براجستراسر، ) . النغمة
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 النبر كالتنغيـ مف النظـ النحكية المغكم في المغة العربية، كعد  اسفر عنيا البحث 
كاف ديناميكيا متفاعال )كىك الناتج عف درجة أاختالفات النبر،سكاء كمنيا: يقكؿ:"

 (39: 1982فميش، ) .("ـ مكسيقيا، كىك العمك المكسيقيأالنشاط في النطؽ، 
 كبالغةن  النظاـ المغكم في المغة العربية نحكان  ال يتجزء مف ظاىرة التنغيـ جزءه  ف  إ

،فالتنغيـ لو كظائؼ نحكية، ألن و يفر ؽ بيف اسمكب كآخرمف أساليب التراكيب،اال ان كتفسير 
لو يضعكابابان في كتبيـ النحكية ك المغكية كلـ أك اف  عمماء العربية لـ يعقدكا لو فصال 

 .تستند الى قكاعد محددة  سسان أ

مؤلفات عمماء العربية كعمماء التجكيد تظير معرفتيـ لمتنغيـ كاثره في تمييز  ستقراءإان  
المعاني، كاختالؼ اساليب الكالـ. كىكما يعمد اليو المتكممكف مف صكغ جمميـ، 

درؾ عمماء العربية ألقد .......الخ.  ك تحسران أك تيكمان أك تعجبان أك استفيامان أكجعميا خبرا 
تكضح  كتبيـ النحكية كالمغكية يو بدراسة نظرية فيفلـ يأتكا  ظاىرة التنغيـ ، اال انيـ
يـ .الحقيقة ان  ساليب القكؿ كفنكنوأما كردت اثناء حديثيـ عف ، كان   طبيعتو كتحدد درجاتو

سباب نفسيا التي جعمتالكثير لالصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا، كربما يعكد ذلؾ ألـ يضعكا لو 
التنغيـ ظاىرة تختمؼ  ف  الكذلك كضع قكاعد لو ،ك أيعزفكف عف دراستو مف عمماء المغة 

ـ، لذا يصعب كضع باختالؼ الناس ،كاختالؼ حاالتيـ النفسية ، كاكضاعيـ اثناء الكال
 .كموحينتناقك 

 في التفكير المغوي التنغيم والوظيفة: المطمب الثاني
لتحقيؽ التكاصؿ ،كقد ذكر  ميمة شركطان  دتعماؿ المغكم عكامؿ متعددة ، تعيحكـ االس

السياؽ ،االشارة،  العالـ " لكدفيج فنغشتايف" ثمانية مف عكامؿ االستعماؿ المغكم ، كىي:
 (122 - 132: 3411فنغشتايف، ) .الفيـ،الضركرة، الخبرة ،المقصد ،التقميد،الحكـ

بشكؿ كؿ لتحقؽ المعنى المراد مف الكالـ " اذ يعتمد معنى المفظ الشرط األكالسياؽ ىك 
خر المفظ كال منيما متمـ لآل عمى السياؽ الذم يرد فيو عمى الرغـ مف اف  جكىرم 
السياؽ يتـ تعديمو كالتحكـ بو فاأللفاظ ىي المادة المككنة لمسياقات كبالمقابؿ فأن   كالسياؽ

 (132: 3411فنغشتايف، )بكساطة االلفاظ المستخدمة مف قبؿ  االشخاص في مناسبات معينة "
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المغكيكف المحدثكف بدراسة النظاـ الصكتي لمغة ،كاالنماط الصكتية في  نشغؿادقك 
(. كالتنغيـ كاحد مف االنماط الصكتية التي تظير التركيب) الفكنيمات فكؽ التركيبية

ك العبارة في كالـ منطكؽ، كقد ربط أعمى مستكل التركيب، كىك طريقة االداء لمجممة 
.يقكؿ د. تماـ  جممة، كالسياؽ الذم ترد فيوالمحدثكف بيف طريقة االداء الصكتي لم

( . 332: 3442حس اف، )حساف اف التنغيـ ىك"االطار الصكتي الذم تقاؿ بو الجممة في السياؽ"

 لحكنوباختالؼ الكالـ تختمؼ نغمات ك  ،كظيفة التنغيـ في فيـ المعنى المراد تتضحك 
 .فيـ المعنى المقصكدعمى كيب كالمكقؼ،كيساعد ىذا االختالؼ افقا النماط التر ك ك 
التنغيـ يستعمؿ لمداللة عمى المعاني المختمفة لمجممة الكاحدة، كيعبر عف غرض  إف  

كحالة المتكمميف كمكقؼ الكالـ "كيتدخؿ في طبيعة النطؽ  المتكمـ،كحالتو النفسية،
ـ ،كغير ذلؾ مف الظركؼ ، كالبيئة التي يمقى فييا الكال،كطبيعة المخاطبيفالنفسية
ك أك احتقار، أك كراىية كتقدير أكما اف حالة المتكمـ كعكاطفو مف مكدة .. .المحيطة
ثارىا في التعبير ،كمكسيقى الكالـ كىذا مممكس في آك نحك ذلؾ ليا أك كذب، أصدؽ 

 (213: 3449ىالؿ، )المكاقؼ المتعددة كظركفيا كمالبساتيا".
ساليب أك لمداللة عمى اسمكب مف أكتتجسد كظيفة التنغيـ في تحديد االثبات كالنفي 

، كذلؾ في الجمؿ الخالية الطمب كاالستفياـ كاالمر كالنيي كالتمني كالتعجب كغير ذلؾ
( تحدد نغمات االختبار صعبك عالمات الترقيـ . ففي قكلؾ )أمف القرائف المفظية 

 . ك اخباران أالجممة  اذا كاف استفياما  الصكت الصاعدة كاليابطة معنى

 :تنغيمظائفالو  -1
مى عةكالعربي ة،كالركسي ةنجميزياالالمغة  كمنياةؼ التنغيـ في المغات التنغيميائظتظيرك 

التنغيـ كظائؼ متعددة في الكالـ المنطكؽ ال تقؿ اىمية  يؤدمكالعبارة.ك ةمستكل الجمم
عف الترقيـ في الكالـ المكتكب ،كيرل المحدثكف اف التنغيـ اكضح مف الترقيـ في تحديد 

" كربما كاف ذلؾ،الف ما يستعممو التنغيـ مف ،داللة معاني الكظيفة لمجمؿ العربية 
كالنقطة،كالفاصمة،كالشرطة،كعالمة مو الترقيـ مف عالمات نغمات اكثر مما يستعم
التعبير عف العكاطؼ االنسانية مف  اف  (339 - 332: 3442حس اف، ).االستفياـ ،كعالمة التاثر"
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غضب كحزف كفرح كخكؼ كاعتذار كغيرىا يظير عف طريؽ التمكيف المكسيقي في 
 درجات التنغيـ.

ساليب النحكية كالبالغية بالتنغيـ كالنغـ كمكسيقى قد ربط عمماء العربية القدماء األك 
 يـ كىي:كدكا الكظائؼ االتية لمتنغأما المحدثكف فقد أالكالـ.

 الكظيفة الداللية. -1
 الكظيفة النحكية. -3
 (301 – 329:3444)بشر،الكظيفة التعبيرية.-2
عمى النسؽ الصكتي الذم  كتعتمد،ككضكحان  كثر بركزان الكظيفة الداللية ىي األ إف  

في جممة لـ  كلمتنغيـ كظيفة نحكية ىي تحديد االثبات كالنفي" ،يستنبط التنغيـ منو
نت أ، ك ا.بنغمة ىابطة تككف تقرير ..ت محمده أن:دكات االستفياـ ،ففي جممةأتستعمؿ فييا 

 (198: 1999)حس اف، "استفياما.بنغمة صاعدة تككف  ...محمده 
ؿ كظيفة نحكية في تحديد معاني الجمؿ كنكعيا ،كطريقة التكاصما داـ التنغيـ لو 

التنغيـ ،  اليمكف الحكـ عمى نكع الجممة االباستعماؿأن يالقائمة بيف المتكمـ كالسامع ف
ك أك منفية،أك تعجبية، أك استفيامية ،أذا كانت خبرية تقريرية إفيك الذم يحدد نكعيا 
 (94: 3413شاكر، ).ك تيكـ"أجممة في سياؽ انكار 

 كيككف التنغيـ ايجابيا ىابطا مع الجمؿ التي تفيد النفي كالشرط كالدعاء، كيككف ايجابيان 
 : مثؿ(91: 3413)شاكر، .ؿ كاليمزة ،كاداة االستفياـ، متىمع حرفي االستفياـ، ى صاعدان 

 ؟خكؾأىؿ نجح -
 ؟خكؾ أجح أن-
 ؟مكعد االمتحافمتى -
عند التحية كالكالـ التاـ كتفصيؿ  ىابطان ك المتكسط أكيككف التنغيـ النسبي "

 (91: 3413شاكر، ).عند المحادثة العادية "المعدكدات،كاالستفياـ بغير ىؿ كاليمزة ك 
لقد اتجو عمماء الغرب في العصر الحديث نحك دراسة التنغيـ ضمف عمميـ الدؤكب في 

جتيدكا في دراسة عمـ الفكنكلكجيا، كالفكنيمات فكؽ التركيبة، ككنيا مالمح تميزية، كا
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" -Roachؿ العالـ "ركجكقد فص  طرؽ االداء  الداللة الختالؼ ثره في تنكعأالتنغيـ ، ك 
 كىي: لمتنغيـ ربع كظائؼكحدد أفي دراسة كظائؼ التنغيـ ، 

 الكظيفة السمككية لمتنغيـ.-1
 الكظيفة النحكية لمتنغيـ.-3
 الكظيفة الميجية لمتنغيـ.-2
 (Shitwi, 2020: p.18) لمتنغيـ.الكظيفة الخطابية -1

سباب انتقاؿ أ" عف الكظيفة السمككية لمتنغيـ ، مبينا -Connerكتحدث العالـ "ككنر
التنغيـ يعمؿ  ف  انألحاف كليس عف طريؽ الكممات، مؤكدمكاقؼ المتكمميف بكساطة األ

" مع نغمة مرتفعة عالية يككف المعنى كثر، فعند نطؽ كممة"شكراأضافة معمكمات إعمى 
المتكمـ كممة شكرا بنغمة ىابطة ،فتدؿ  اما اذا نطؽ(. اقدـ خالص شكرم كامتناني )

 (Shitwi, 2020: p.18) ك طارئ.أعمى شكر عرضي 
المغكم يحمؿ تمميحات اك اشارات تشير  اف المحتكل "-Maryكاقترح العالـ "مارم

)جكدة لعكاطؼ المتكمميف مثؿ الغضب كاالعتذار كالخكؼ كالسعادة....الخ. كاف  
مات عم  )مىي التي تساعد في تنظيـ تمؾ العكاطؼ بسبب -كيعني التنغيـ-الكالـ(
 (Shitwi, 2020: p.19) في نقؿ العكاطؼ. رئيسان  (، كالنغمة تمعب دكران قطعية
التنغيـ  ف  أ" عمى الكظيفة السمككية ككظيفة المكقؼ، كذكر -Wellsالعالـ "كيمزكأك د 

 يشير الى بنية قكاعدية في كالـ لغكم محدد مثؿ عالمات الترقيـ  في قطعة لغكية
نكاع مف الجمؿ كالعبارات تتضمف معنى االستفياـ ، أمكتكبة  ، فيعمؿ عمى عرض 

 استعماؿ نظاـ نغمي .لمتنغيـ محققة بكاسطةكاعدية الكظيفة الق كاالمر ،اك التعابير، كاف  

(Shitwi, 2020: p.19) 
عمماء ىي التي تفسر الغمكض في العبارة النحكية ،كماذكرى ةحدكد الكحدة النغمي ف  كأرىأ

لقد ربط عمماء ال يخرج عما ذكره المغكيكف العرب، كمف تبعيـ مف البالغييف. الغرب
خر بسبب طريقة آساليب الكالـ، كانتقاليا مف اسمكب الى أالمغة العربية التنغيـ بتنكع 

 االداء لمجمؿ.



هـ1444-م  2022. لسنت ( 1الثالث/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعتهجلت الدراساث الوستداهت . السنت ال  

 
 

 
 

7117 

 التنغيم والمنهج المغوي عند العمماء قديما وحديثا: -2
عف  الجعتُ الحقيقة العممية،ك  الى المنيج ىك الطريقة التي يتبعيا الباحثكف لمكصكؿ

 المغكية.، كغير الظكاىر المغكية عمى ىديو سر دتُ ك  كالرؤل فكاراأل طريقيا
ك  .ىـ سمات البحث العمميالرصيف أمف في العصر الحديث  اعتماد المنيج  يعد  ك 

األصفياني، )الطريؽ الكاضح كنيج االمر كانيج :كضح""ك المنياج لغة أالنيج اك المنيج 

لسمسمة مف االفكار العديدة مف اجؿ  . ، كاصطالحا "فف التنظيـ الصحيح(342: 1929
في العصر الحديث المناىج  المغة عمماءكقد اعتمد (22: 3449احمد، )"الكشؼ عف الحقيقة
 .كدراساتيـ ضمف االىتماـ بعمـ المسانيات حاثيـأبالعممية الحديثة في 

سفر عنو الدرس المغكم الحديث، فقد استعمؿ أىـ ما أ   غكممناىج البحث الم كتعد  
كتختمؼ المناىج المغكية باختالؼ المغكيكف المحدثكف المناىج العممية في دراسة المغة ، 

: المنيج الكصفي ، كالمنيج  كىىـ المناىج أ، ك غراض الباحثيف أطريؽ البحث ، ك 
ككؿ  مف ىذه المناىج   ،التاريخي ، كالمنيج المقارف، كالمنيج التحكيمي) التكليدم( 

 ككصؼ الظكاىر المغكية كالصكتية فييا ،مسؤكؿ عف جانب مف جكانب المغة، كتحميؿ 
 ك كشؼ عناصرىا كعكامؿ ارتباطيا .أ

فكار، كاالتجاىات المغكية التي سادت في زمانيـ ، األفقد عالجكا عمماء العربية اما 
عجاز المغة العربية ، كحقيقة ر ا  لى سإمؿ الباحث المدقؽ لمكصكؿ أممكا فييا تأكت

عمماء العربية المنيج الكصفي في دراسة المغة العربية، كالذم  اعتمدقدك اكتماليا.
 .كربا ألممنيج البنيكم المساني الذم ظير في  ساسان أيعد  

كاضحة في التراث المغكم عند العرب، بالرغـ  ةالحديث  ةمناىج المغكيال كظيرت مالمح
عمة العزاكم مف اعتمادىـ عمى المالحظة المباشرة لمظكاىر المغكية. يقكؿ الدكتكر ن

كاف اعماؿ المغكييف العرب القدماء قد ... لمناىج البحث المغكم جذكر في تراثنا  :"اف  
د الدكتكر "رشيد العبيدم " ىذه كاك  (8: 3441العزاكم، ).انطكت عمى مالمح مف ىذه المناىج"

كلى كانت قد اتخذت األ العربية الدراسة المغكية في اف  الحقيقة بقكلو: " ليس مف شؾ 
لينا مف النحاة إ)المنيج الكصفي ( طريقا لتصنيؼ نتائجيا عمى الشكؿ الذم كصؿ 
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ق(، كمف عاش 189ق(، كالكسائي)189ق( ، كسيبكيو )199كائؿ : كالخميؿ ،)ألا
 (32: 1983العبيدم، )."كمف جاء بعدىـ بقميؿ قبميـ

ثار المنيج المقارف كالمنيج التاريخي كاضحة في دراسة مفردات المغة العربية آكظيرت 
 ما المنيج التحكيمي فقد ظيرت أ، كنجد ذلؾ في مصنفات معاجـ المغكييف العرب. 

عمماء  اتجاهكتبدك مالمح المنيج التحكيمي في .الدرس النحكم عند العرب مالمحو في
الكقكؼ عمى البنية السطحية لمجممة ،كبحثيـ في كيؿ، كعدـ أالعربية الى التقدير كالت
ة نجد صداه في نص ابف جني في ممالجفعمى مستكل ك الكممة. أالبنية العميقة لمجممة 

ما نقمو عف سيبكيو في باب حذؼ الصفة لما دلت عميو الحاؿ في جممة)سير عميو 
في نص ابف جني مجمكعة مف  اف   "ما كرد في نص ابف جنييستدؿ عمى ذلؾ ليؿ(. ك 

ساسي  األساسي كالمعنى اليامشي ، فبجانب المعنى العناصر  التي ككنت المعنى األ
نا بعض العناصر االخرل التي تفيد معنى تصكيتيا دصكات ، كجالمقصكد مف نطؽ األ

براز كتحديد المعنى العاـ إحركيا زائدة عمى ىذا المعنى االساسي مما يساعد عمى 
 (93: 3448شعير، ).مو في جالء ككضكح"لمسياؽ ك

ك التمكيف أى تطبيقات المنيج التحكيمي في دراسة التنغيـ ، إلشارات إد كردت كق 
مثؿ عنصرتحكيؿ رئيسي، حيث ينقؿ الجممة ي التنغيـ"اف  ، ة العربيةالمكسيقي في المغ

االستفياـ اك  سمية اك فعمية( فييا معنىأالتكليدية مف معنى االخبار الى جممة تحكيمية )
 (99: 3448ك شعير،  93: 1989عمايرة، ) "الخالتقرير اك التعجب اك التيكـ اك السخرية...

"دم سكسير" المغة  برز سمات المنيج الكصفي االىتماـ بالمغة المنطكقة، كقد عد  أمف 
ؽ، أدرات تظير عمى المغة المنطكقة بشكؿ يالتغي ف  المنطكقة ىدؼ البحث المغكم ،" إل

( stress)ر التعامالت الصكتية في المستكل الصكتي ، ككظيفة النبرأثفيبيف النطؽ 
في المستكل النحكم ، في حيف ( intonation)في المستكل الصرفي ، كميمة التنغيـ

 (33: 3449احمد، )تجنح الكتابة نحك االستقرار"
ة المرتبطة بو كيقكـ الدرس الصكتي الحديث عمى دراسة االصكات ، كالظكاىر الصكتي

قسميف ، ىما:عمـ الصكتيات النطقية كعمـ الصكتيات  عمىعمى تقسيميا 
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كىذاف  العمماف يدرساف الصكت المغكم كفؽ منيجيف مختمفيف ، الكظيفية.
فعمـ ، كلكنيمايتعاكناف عمى دراسة االصكات دراسة مستفيضة مف كافة جكانبيا

"االصكات المفردة"، كيبحث في خكاصيا االصكات)الفكناتيؾ( يدرس اصكات الكالـ 
ك معانييا اك كظائفيا.اما عمـ أالنطقية كالفيزيائية مف دكف النظرالى قيمة ىذه االصكات 

الصكتيات  الكظيفية )الفكنكلكجيا( فيدرس االصكات المغكية عمى كفؽ دكر الصكت في 
ت لغة صكاأالكممة ، كدكر الكممة في الجممة، كيعنى باالنماط الصكتية في 

كالتنغيـ مف الفكنيمات ،معينة.كيقسـ الى :الفكنيمات المقطعية، كالفكنيمات فكؽ المقطعية
 .فكؽ التركيبية )الفكمقطعية(

، بما رسمكه مف حدكد لمصطمح التنغيـ كغيرىـف مف العرب يالمحدثكتتضح كجيات نظر 
ثر الصكتي الذم يحدثو الجرس منيـ مف ربط التنغيـ باألكسمككا في بحثيـ اتجاىيف ،

لية التصكيت آ،فكصفكا مادم التجاه الا كاسمكمف خر اآل فريؽك مكسيقى الكالـ ، كالأ
 الكترافتو أالتنغيـ بالصكت الذم مصدر نش دية المعاني المختمفة ،كقرنكاأثناء تأ

الصكتي د السعراف" يقكؿ: التنغيـ ىك" المصطمح ك الء الدكتكر "محمؤ كمف ى .الصكتياف
الداؿ عمى االرتفاع )الصعكد(، كاالنخفاض)اليبكط( في درجة الجير في الكالـ، كىذا 

ر في نسبة ذبذبة الكتريف الصكتييف، ىذه الذبذبة التي التغير في الدرجة، يرجع الى التغي  
 (124 – 139: 1999السعراف، )".ث نغمة مكسيقيةدتح
ثر النغمة في تحديد درجة الصكت يقكؿ:" التنغيـ ىك أ" عمى قد كر حمد محمدأد."  دكاك  
كتتحدد درجة  ...معينة تنتج مف اختالؼ درجة الصكت  ... عطاء الكالـ نغماتإ

 داك  .ك (122: 3411قدكر، )الصكت كفؽ عدد الذبذبات التي يكلدىا الكتراف الصكتياف "
ام: عمك النغمة الحنجرية،  يستتبع تنكعات في النبر المكسيقي "التنغيـ ىك "مالمبرج" اف  

 (193: 1983مالمبرج، ) .)في تردد الحباؿ الصكتية("
التنغيـ يرتكز عمى ما لممتكمـ مف قدرة عمى التحكـ  "د.عبد الغفار حامد ىالؿ" اف   ذكرك 

في عضالت نطقو، كيتدخؿ في طبيعة النطؽ كالتنغيـ مكقؼ الكالـ، كحالة المتكمـ 
لبيئة التي يمقى فييا الكالـ كغير ذلؾ مف الظركؼ النفسية كطبيعة المخاطبيف كا
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خرل التنغيـ يتضمف تغييرات صكت النغمة ، ىذه ةآ، كبكمم(390: 3449ىالؿ، ).المحيطة "
 التغيرات تقع بسبب اىتزاز الحباؿ الصكتية.

 يكجممةف، ثر المكسيقي )الصكتي(خر مف الباحثيف فقد ربط التنغيـ باألما الفريؽ اآلأ
كيد، أالعادات االدائية المناسبة لممكاقؼ المختمفة ، مف تعجب،كاستفياـ، كسخرية،كت

ارتفاع الصكت كانخفاضو ، كىك (349: 1922،شاىيف)ر ذلؾ مف المكاقؼ االنفعاليةكتحذير،كغي
 .(198: 1999،)حساففي اثناء الكالـ

النغمة العالية ن  " اثير النغمة العالية في السمعأالمستشرؽ "براجستراسر"  عمى تد كاك  
 جزاء الكالـ".ألى تمييز إتؤثر في السمع اكثر مف النغمة الكاطئة ، كىذا يؤدم 

داء لمكالـ ، كبما بطريقة اال دراسة التنغيـ الباحثكف لقد ربط ىكالء( 91: 3442براجستراسر، )
نكاع الدرجات الصكتية أكم يحصؿ مف التتابع المطرد لمختمؼ عضثر أينتج عنو مف 

 حد اجزائيا.أك أعمى مستكل الجممة 
التنغيـ ىك مجمكع االختالفات الصكتية التي يحدثيا الكتراف الصكتياف في الجياز 

 (الصعكد)ك أكالعمك ( اليبكط)ك أالنطقي عند االنساف،ككصؼ النغمات باالنخفاض ،
، طكال النغمة زدادتعدد ذبذبات الصكت فعند ازدياد ى عدد ذبذبات الصكت ليعكد ا

مف  كرذُ اككفقا لم،ك االنخفاضأككمما انخفض عدد الذبذبات اتصفت النغمة باليبكط 
كؿ التنغيـ سمككا اتجاىيف ،األظاىرة دارسكا  نجد اف  رض مف تعريفات ،راء ، كما عُ آ

 براجماتي )كظيفي(.ي(، كالثاني: اتجاه فسيكلكج:اتجاه مادم )
دراسة بف ك المحدثقاـ عمـ الفنكلكجيا ، الىتمامبضمف التكجو الكبير لك كفي العقكد االخيرة 

سس لمغكية الحديثة، كاضعيف األاعمى ىدم المناىج  دراسة منظمة التنغيـ ظاىرة 
 كالقكاعد العممية الصحيحة لدراستو.

عف درجات الصكت في المغة  كاكتحدث، ء الغرب بتحديد مستكيات النغمة قاـ عمما ك
خفض ، كمتكسط  ، كعاؿ ،كعاؿ منربع درجات كىي:أيا ان   كاذكر ك االنكميزية 

 ي مؤلفاتيـ الصكتية.ضكع التنغيـ بمبحث مستقؿ ف،كخص  أكثرىـ مك جدا
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، كافردكه بمباحث مستقمة في كتبيـ الصكتية بدراسة التنغيـ  العربكاىتـ االصكاتيكن
يكب" أذكر د. "عبد الرحمف قد  كذكركا مستكيات التنغيـ في المغة العربية ، ك ،كالمغكية

ىا كؿ مف ، في حيف عد  (133 – 132: 1928)ايكب، مغة العربيةفي الخمس مستكيات لمتنغيـ 
 (101: 1982ك العاني،  341: 1999حس اف، ) ربعة مستكيات.أاف" ك"سمماف العاني".اـ حس  "تم  

د."تم اـ كلى لدراسة التنغيـ في المغة العربية، كقاـ سس األاألفي كضع كا كقد اجتيد
بدراسةليجة عدف اليمنية ، ككاف ىدفو مف تمؾ الدراسة  الكصكؿ الى معرفة حساف" 

و تكصؿ الى ضبط الميجة بالعربية الفصحى، ككانت النتيجة ان   ىذهعالقة التنغيـ في 
 -3،نغمة اليابطة  الكاسعة تقابمياال-1، كىي:ىشكاؿ لمتنغيـ في عربيتنا الفصحأستة 

النغمة الصاعدة  -0،النغمة اليابطة المتكسطة تقابميا -2 ،النغمة الصاعدة الكاسعة
: 3442حساف، ) النغمة الصاعدة الضيقة. -2،النغمة اليابطة الضيقة تقابميا -3 ،المتكسطة

339 - 321 ) 

عمى الباحثيف  الذيف اعتمدكا التقسيـ التقميدم في دراسة التنغيـ ،  حساف" تماـ"كانكر د.
كلكف التاكيد مف االفكار  "حدىما مؤكد ، كالثاني : غير مؤكدأكانو يبنكنو عمى قسميف: 

كيد كفكرة أساس الشكؿ كالكظيفة ،كالتأـ الدراسة  المغكية عمى نقس   ف  أالذىنية، كنحب 
يككف في السمبي ، مف ىذه المديات ، فكما يؤكد المرء ذىنية يككف في االيجابي كما 

 (344 - 199: 1999حس اف، )."بالصكت العالي يؤكد بالصكت المنخفض جدا
: 1999حس اف، ) المكازيف التنغيمية في المغة العربية الفصحى: "حساف تماـ"ككضع الدكتكر 

 (329: 3448ك قدكر،  342 – 199
االثبات كتاكيد االستفياـ بكيؼ كايف كمتى  دتاكيااليجابي اليابط،كيستعمؿ في -1

يف قاعة االمتحاف؟ كقكلنا : كيؼ أكبقية االدكات عدا اليمزة كىؿ. نحك قكلنا:
 صبحت ؟أ

محمد أك اليمزة. نحك قكلنا:أكيد االستفياـ بيؿ أااليجابي الصاعد،كيستعمؿ في ت-3
 خكؾ؟أقادـ؟ كقكلنا: ىؿ نجح 
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االثبات غير المؤكد كالكالـ الجارم في التحية كالنداء  النسبي اليابط، كيستعمؿ في-2
 خا العرب.أكقكلنا: السالـ عميؾ، كقكلنا :يا  كتفصيؿ المعدكدات.

ك بيؿ كاليمزة. نحك قكلنا :محمد أالنسبي الصاعد، كيستعمؿ في االستفياـ بال اداة -0
 قادـ؟

سؼ كالتحسر كالتسميـ،مع خفض ألالسمبي اليابط ،كيستعمؿ في الكالـ الجارم في ا-3
سؼ كالتحسر: كاسفاه، كقكلنا في العامية العراقية: مع كؿ الصكت.كقكليـ في  األ

 سؼ.األ
 قبميا.عمى مما أالسمبي الصاعد، كيستعمؿ في التمني كالعتاب، مع نغمة ثابثة -2

خمك نماذجو حساف"  ماـ ت  "دكتكر الكرم" عمى حمد محمد قد  أخذ الدكتكر" أكقد 
ىذا الجيد   متابعةك ىابطة صاعدة، كدعا الى أمف نماذج تنتيي بنغمة صاعدة ىابطة 

 (194 - 129: 3448قدكر، ) .
حدىما شكؿ أكيمكف تقسيـ التنغيـ في  المغة العربية مف كجيتي نظر مختمفتيف، 

مى نغمة عأالنغمة المنبكرة االخيرة في المجمكعة الكالمية.كالثانية : ىي المدل بيف 
كيعني بو سعة االكتار الصكتية عند مركر (339: 3442حس اف، )كاخفضيا سعة كضيقا.

 قسميف: عمىم)شكؿ النغمة( ينقسـ أو مف الكجية االكلى كيرىد.تماـ ان  الصكت كتذبذبو.
 كؿ الذم ينتيي بنغمة ىابطة.المحف األ-1
مماقبميا. كاما مف الكجية عمى أالمحف الثاني الذم ينتيي بنغمة صاعدة اك ثابتة -3

المدل  -2،المدل النسبي-3،المدل االيجابي-1: الثانية فينقسـ الى ثالثة اقساـ
 (199: 1999حس اف، ) السمبي.

كلية لدراسة التنغيـ، كتمثؿ ذلؾ سس األسيـ المحدثكف العرب في كضع األألقد 
بالمكازيف التنغيمية ، كتحديد درجة الصكت ،كمستكل 

 الميزاف.ك محف،الك المدل،ك شكاللنغمة،ك النغمة،
يا تختمؼ باختالؼ المكاقؼ نكاع المديات،كذكر ان  أكر" حمد محمد قد  أ"الدكتكر د كحد     

الكالمية، كىي : المدل االيجابي الذم تصحبو اثارة قكية في الكتريف الصكتييف كنشاط 
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يستعمؿ في الكالـ الذم  كىكفي حركة الحجاب الحاجز كاخراج لكمية زائدة مف اليكاء،
تصحبو عاطفة مثيرة، كالمدل السمبي الذم ال يرافقو ذلؾ النشاط كيستعمؿ في الحزف 
كما اشبيو مف عاطفة ىابطة. كالمدل النسبي الذم يتكسط المدييف السابقيف كيستعمؿ 

 (128: 3411قدكر، )في الكالـ غير العاطفي.
كر االصكات دىذه المصطمحات في مجمميا تمثؿ عممية حدكث التنغيـ كص اف  

 المنغمة، اثناء عممية الكالـ لتحقيؽ عممية التكاصؿ بيف المتكمـ كالسامع.
ي ،باستعماؿ المخابر الصكتية ، كاتخذ تجريبلاالدكتكر"سمماف العاني" المنيج كاعتمد
، " كتتالؼ مادة بمتحدث المغة( الراكم ككالـ المساعد ) أككاف ىك الراكم االكؿ  راكيان 

 .(129: 1982العاني، ) مف كممات كاشباه جمؿ قصيرة" ساسان أالعينة 
 و يعد انجازان ان  إال،  شامالن  دراسة ظاىرة التنغيـ لـ يكف عمالن في عممو  كبالرغـ مف اف   

" كقد سجمت جميع يقكؿ: في البحث. (مناىج العمميةال)يحسب لو، اذ اعتمد الكسائؿ 
التعابير المدركسة لكالـ الراكييف عمى شريط في غرفة خاصة لتسجيؿ االصكات، ثـ 

تسجيالت االسبكتركجراؼ ،ثـ قيمت تسجيالت كؿ  ...اعد لكؿ تعبير مف مادة البحث 
تعبير كحددت كجدكلت ككانت التسجيالت ثالثة انكاع ىي: الحزمة الضيقة كالحزمة 

 (129: 1982العاني، )".اع مستمرة...،ككاشفات اتسالكاسعة
الجممة الخبرية،  نكاع التعابير كذبذبتيا االكلية مثؿ:أكناقش الدكتكر"سمماف العاني" 

يعتمد النمط مثمة ذلؾ ما ذكره في االستفياـ يقكؿ:"أكاالستفياـ ،كالنداء، كالتعجب. كمف 
يتمقى درجة صكت  الذمكؿ ع األقطالنغمي في االستفياـ ) السؤاؿ( عمى مكقع الم

ية قمـ اخرل تكجد في التعبير كبعد ذلؾ أعمى نسبيا مف أكيككف ىذا المقطع ،عالية
( بناءا عمى مكقع 1-2-3( اك)1-3-2يحدث نزكؿ تدريجي،لذلؾ فاف نمط السؤاؿ )

 (103 - 101: 1982العاني، )المقطع ذم درجة الصكت العالية.
ا التنغيـ عممو عمى مستكل الجممة  ليفرؽ بيف المغة العربيةمف المغات التي يعمؿ فيي اف  
، فيمكف تمييز التركيب المغكم التقريرم مف التركيب ساليبيا الكالميةأ

االستفيامي،فاالداء الصكتي لالستفياـ يختمؼ عف االداء الصكتي لمتعبير عف 
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و عمماء العربية الى كقد تنب  التعجب، كىما يختمفاف عف االداء الصكتي في النداء.
 .ز المعاني النفسية اابر االساليب،ك الكظيفة الداللية لمتنغيـ ، كىي التفريؽ بين

ف الكريـ، كيدؿ عمى ذلؾ آالقر  نصكصبالتنغيـ في  عنايةكقد كاف لعمماء المسمميف 
ف عمى طريقة آ،منيا كتاب )قراءة القر  يذه الجكانبب يتـكجكد بعض المصنفات  التي ت

ما كرد مف اشارات الذيف كذلؾ  (،كق303)عبد اهلل االصفياني ت يب(ألالمخاطبة
تحدثكا عف التجكيد كقكاعده ،كمنيـ ابف الجزرم في كتابو )النشر في القراءات 

يا ارتباط(. كقد اشتغؿ عمماء التفسير في درس اساليب الكالـ ،كمدل 313 \1العشر:
 .ة في النص القرانييبالغاالساليب الالمعاني كتنكع  بتنكع طرؽ االداء، لمتفريؽ بيف 

كقد عرض المحدثكف العرب كمف تالىـ مف المعاصريف جيكد عمماء التفسير في شرح 
ف الكريـ كتكضيح اثارىا الداللية آتطبيقات ظاىرة  التنغيـ )تبايف طرؽ االداء( في القر 

كمف ىؤالء .نية الكريمةآفي ضبط المعاني كتمييز االساليب البالغية في النصكص القر 
رزؽ داف ، كالدكتكرمحم  اـ حس  الدكتكر "عبد اهلل محمد الجيكسي، كالدكتكر تم  

 اف" كغيرىـ.تحسيف الكز   ر"شعير،كالدكتك 
 أمثمة قرآنية يبرز فيها دور التنغيم :
َخََذَزَقُۡلََفيما يخص االستفياـ :قكلو تعالى: ُۡ ئِ َۡ َُٱَسَيۡتزُ ٌَۡىيَّٖ َشُم خَۡثَصَٰ َ٘ َۡ َعُن َۡ َقُيُ٘ثُِنٌَََس َٰٚ ََعيَ ٌَ َذزَ َٗ

ٌَٖغۡيشَُ ئِىََٰ ْۡ َِٖٱٍَّ َِٖ ىيَّ ُفَّظُشَۡٱيَۡأرِيُنَجِ ذَِٱَمۡيَفََُّصشِّ َََُۡۡلٓتََٰ َتَۡصِذفُ٘ ٌۡ َُٕ ٌَّ "انظر كيؼ يككف :"46األنعام: ٤٦ثُ
ر و ال بد مف ارتفاع الصكت كتغي  ثـ كيؼ ان   ،""مف مد الصكت الى ما قبؿ االستفياـ

 (132: 3410الجيكسي، ).باالستفياـ"النغـ الذم يشعر 
قكل داللة عمى أكااليات التي ذكر فييا االستفياـ مع حذؼ ادكات االستفياـ تككف 

رِۡينََ، كمف ذلؾ قكلو تعالى:"، اذ النغـ كحده ىك الحكـىمية النغـأ ََٗ ََعجَّذدَّ ُۡ َخَ َبََعيَيَّ ُّْٖ َُ ٞخَرَ ََ ِْۡع

ِيتوََ ٓ  (132: 3410الجيكسي، ).كانما قاؿ:"اكتمؾ نعمة": ،" 22الشعراء: ٢٢ثَِْٓيَإِۡسَشَٰ
َب:كمنو قكلو تعالى  ٓأَتُّٖ ََىَّْجِيَُّٱتََٰ بَٓخََحوَّ ٍَ َ ًُ َرَُحشِّ ٌَ َُٱىِ ََ٘ىيَّٖ ِجَنَۚ ََٰٗ ۡشَضبرَأَۡص ََ زَۡجزَِغي

َُٱيََنَۖ ٌََّٞللَّ ِحي التحرين: ١َغفُ٘ٞسَسَّ

النبي لـ"،  استفيامية ،كتقدير  "يااييا، حيث ذىب بعض المفسريف الى اف الجممة " 1
الكالـ  ليس ىنا ما يدعك الى تقدير محذكؼ،الف  ؟،مرضات ازكاجؾ تبتغيأالكالـ: 
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مفيـك بدكنو، كالتقدير عمؿ افتراضي ال يفيد شيئا،اما الحكـ بانيا جممة استفيامية، 
فيامية مرجعو الى تنغيـ النطؽ بصكرة تناسب االنماط التنغيمية لمجمؿ االست فالحؽ اف  

كمف ذلؾ ما .(3/322: 1922ك الزجاج،  9/33ك القرطبي، د.ت:  140: 3448شعير، )التي مف ىذا القبيؿ.
بالسالمفي سكرة االنعاـ:"  عميو ذكر مف كالـ سيدنا ابراىيمي ََّ ََِٖفَيَ ََعيَۡي َِّ ََىَّۡيوَُٱَج َمٗجبَۖ ۡ٘ َسَياََم

بَٓخَفََوَقَبَهََلَٓ ََّ فَيَ َزاَسثِّيَۖ ََقَبَهَََٰٕ ََِٱخُِحتُّ ."ففي قكلو تعالى :"ىذا ربي" تحتمؿ اف ٦6األنعام: ٦٦ۡۡلٓفِيِي
المجاؿ مجاؿ استفسار كاستفياـ لشي ال يعممو.. كتحتمؿ  تككف استفياما، كذلكالف  
 ىذا ىك ربو،كىذاف آه كيريد اف يقكؿ لنفسو اف  ر  يءشا لالجممة اف تككف تقرير 

عندما كاف يرل شيئا جديدا  -عميو السالـ-االحتماالف يرجعاف الى طريقة حديث ابراىيـ
 (139: 3410الجيكسي، ) كىذاف االحتماالف ذكرىما القرطبي كالزجاج. ،ال يعرؼ حقيقتو

االستفياـ, مف ذلؾ قكلو  ككثيرا ما يعبر عف التعجب كالدىشة باسمكب
َِٖٱزَۡنفُُشَّٗجََِمۡيفََ:تعالى:" ََُىيَّ َِٔرُۡشَجُع٘ َإِىَۡي ٌَّ َثُ ٌۡ َتُۡحيِيُن ٌَّ َثُ ٌۡ يزُُن َِ َتُ ٌَّ َثُ َۖ ٌۡ ُن ٗربفَأَۡحيََٰ ََٰ٘ ٍۡ أَ َۡ ُمْزُ امكاتا 2٢البقرة: ٢٢َ٘

 تعالى:"كقكليفاحياكـ". خرجت الجممة مف معنى االستفياـ الى معنى التعجب.
ََِٱََٗ ََرَمُشٗاََْىَِّزت ٌۡ ْاخَّفَُسُٖ ٓ٘ َُ ظَيَ ۡٗ ِحَشخًخَ ََٱَإَِراَفََعيُْ٘اَفََٰ َِتَۡغفِشَُۡسزَۡغفَُشٗاَْٱفََىيَّٖ ٍَ َٗ َ ٌۡ ِٖ ُّ٘ةََٱىُِزُّ٘ثِ ََىزُّ َُٱإِلَّ ْٗاَىيَّٖ َتُِصشُّ ٌۡ ىَ َ٘

ََُ ٘ َُ َتَۡعيَ ٌۡ ُٕ َٗ بَفََعيُْ٘اَ ٍَ َ َٰٚ " ام : ال يغفر اك ما يغفر الذنكب اال اهلل." 135عوراى: ١٣٥َعيَ
النصكص بنغمة ىابطة ال نغمة صاعدة،  أاذ تقر  ،التنغيـ طريقة ىك عميو كالذم يدؿ

 االسمكب اسمكب اخبار. الف  
ََٗتُُ٘سفَُ" :في قكلو تعالىك   َزاَۚ ََٰٖ ْۡ َۡسزَۡغفِِشتٱأَۡعِشۡضَع َِ ٍِ َإَِِّّلَُمِْذَ جِِلَۖ ّۢ َََِ ِۡىَخبطَِٱيَِز يوسف: ٢٢ي

ية ليعطي المعنى؟ اذ المقطع االكؿ كاستغفرم لذنبؾ" ،فكـ ىك دكر النغـ في اآل2٢
خطاب لرجؿ كالثاني المراة، فالنغـ كحده الذم يفصؿ بيف الخطابيف، كانظر كيؼ خال 

 .(9/188: 3442ابك السعكد، )كؿ مف اداة النداء كالذم يدؿ عميو فقط ىك النغـ"المقطع األ
معانييا الحقيقية يات الذكر الحكيـ مف آة عمى خركج متعددف الكريـ شكاىد آي القر كف  

 مفد ك قصمالى معاف مجازية ،كيككف النبر كالتنغيـ ىك الحاكـ كالفيصؿ في تحديد ال
ىمية أكقد ادرؾ البالغيكف كالمفسركف .االياتالنص القراني،كبياف االساليب البالغية في
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د عمماء التجكيد عمى سرار اعجازه، كاك  أني كالكقكؼ عمى آالتنغيـ في فيـ النص القر 
 .اىمية سالمة االداء كاتقاف التالكة،كحسف االصغاء عند التمقي حتى اليتغير المعنى

عنده  يف، كىآبك السعكد عمى الكظيفة التمييزية لمتنغيـ في تفسير معاني القر أد  كاك  
يد بك السعكد عمى كعي باثر التنغيـ في تحدأكسيمة التفريؽ بيف االساليب النحكية "كاف 

الكريـ آف مسارات الداللة المغكية كاالنماط التركيبية في المغة العربية عمكما،كلغة القر 
 .خصكصا

ني. كمف آلبنية العميقة لمنص في ىدم السياؽ القر الء العمماء منيج تحميالؤ د اتبع ىلق 
 ق292لتنغيـ ،ما ذكره السمرقندم) ا  بدراسة عمماء العربية  اىتماـدلة الدامغة عمى األ

كيرفع الصكت بما  ف، قائال:" فمك قاؿ قائؿ: ما قمت،آثناء حديثو عف ماءات القر أ( في 
يا ن  أيا خبرية، كاذا جعميا بيف بيف يعمـ: يا نافية، كاذا خفض الصكت يعمـ :ان  ن  أيعمـ 

 .(29السمرقندم، د.ت: )استفيامية، كىذه العادة جارية في جميع الكالـ كفي جميع االلسف" 
حديث السمرقندم عف اختالؼ اساليب الكالـ ، باختالؼ المحكف كطريقة االداء،   اف  

ك ىبكطيا  ىك المسؤكؿ عف تحكؿ أ، فعمك النغمة صكاتية لمتنغيـ ماىك اال الكظيفة األ
ك الى االستفياـ. لقد ربط السمرقندم بيف نغمة أداللة الجممة مف النفي الى االخبار 

في  ه المحدثكف ذكر و يشبو الى حد كبير ماقالكما،لتي تؤديياالصكت كالكظيفة الداللية ا
عمى  رسـ حدكد  التنغيـ  ككضع المصطمحات الدالة نكاع  النغمة ،كفيأتصنيؼ 

 .التمكيف المكسيقيفي الكالـ 
 =نفي الجممة رفع الصكت=عمك النغمة

 جممة خبرية= خفض الصكت=ىبكط النغمة
 =جممة استفيامية بيف بيف=نغمة متكسطة

الجممة  اف   كىكفي الصفحات السابقة ما ذكره المحدثكف في ىذا الصدد ،  ابن كقد مر  
اساليب الطمب كمنيا االستفياـ تككف ذات  الخبرية تككف ذات نغمة منخفضة، كاف  

 نغمة عالية .
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الكالـ في المغة  عمماء التفسير كالبالغييف باساليبك لقد اىتـ عمماء العربية مف النحاة 
في ثنايا مؤلفاتيـ المغكية ككتب التفسير  ةاالشارات المبثكثعمى ذلؾ  دليؿالالعربية  ك 
ثر ألمنيج االجرائي( في اثبات ا اتبعكا)، ككانت دراستيـ لمتنغيـ اجرائية،فآكمعاني القر 

ترد التمكيف المكسيقي )التنغيـ( في تغيير مسارات دالالت الجمؿ كبحسب السياؽ الذم 
ككؿ ما ذكركه ينبئ عف فيميـ لظاىرة التنغيـ، ككعييـ بمكسيقى الكالـ كتمكف ، فيو

كابف  وذكره سيبكي اكقد مر بنا شذرات مم، نغماتو ،كدكرىا في تنميط تراكيب الكالـ
الختالؼ النغماتالختالؼ مقاصد المتكمميف ابف جني  اتيعيش في باب الندبة ، كاشار 

 حركفيا انسجاـعمماء البالغة بمكسيقى المفظة، ك  ؿشغانك ، كاغراضيـ مف الكالـ
، ككاف لعمماء التجكيد عمميـ الجاد في تمييز جمؿ كالعباراتحرصكا عمى مكسيقى الك ،

 .طريقة االداء كتحسيف القراءة
في اتماـ ما بداؤه  ىـ صحاب االختصاص جيكدأكاصؿ المحدثكف العرب مف قد ك 

كمف .اسالفيـ كانبركا لتبياف الكظائؼ الداللية كالتعبيرية كالنحكية في النص القراني
 نكاع النغـأضافيا الى أة التي اف" في حديثو عف النغمةالمسطحاـ حس  ىؤالء الدكتكر"تم  

"كمف امثمة  تككف عند الكقؼ قبؿ تماـ المعنى كىي ال صاعدة ، كال ىابطة، كانما ،
َذَسَف٦ََۡىجََصشَُٱثَِشَقََفَئَِراذلؾ الكقكؼ عند كؿ فاصمة مكتكبة في اآليات اآلتية:  شَُٱَٗ ََ ٢َۡىقَ

َعَ َِ ُج سَُٱَٗ َۡ شَُٱَََٗىشَّ ََ َُْٱتَقُُ٘ه٢ََۡىقَ َّسَٰ ئٍِزخَۡتََْۡۡلِ ٍَ ۡ٘ فَشَُّٱيَ ََ ، فالكقؼ عمى "البصر" ك "القمر" أكالن ك ١١ۡى
ثانيان كقؼ عمى معنى لـ يتـ فتظؿ نغمة الكالـ مسطحة دكف صعكد أك ىبكط. "القمر" 

حس اف، ).أما الكقؼ عند "المفر" فالنغمة فيو ىابطة؛ ألنو كقؼ عند تماـ معنى األستفياـ" 

3442 :324) 
لعربي يكشؼ لنا بجالء معرفتيـ لظاىرة التنغيـ الصكتي ااستقراء كنكز التراث  افو

اال أنيـ لـ يضعكا لمتنغيـ  ،كادراكيـ ألثرىا في تمييز  أساليب الكالـ ، كبياف المعاني 
لـ يفردكا ك .قكاعد أك اصكؿ محكمة )دراسة نظرية( تعرؼ بيا، كما فعؿ المحدثكف

ككانت  ،مؤلفان مستقالن  لدييـما لـ نجد لدراسة التنغيـ فصالن أك بابان في كتبيـ المغكية، ك
دراستيـ لعمـ االصكات كالظكاىر المغكية تقكـ عمى المالحظة المباشرة ، كالتحميؿ 
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اما المحدثكف فقد اخضعكا دراسة ، ثـ كصفيا.العميؽ   لمظكاىر الصكتية كالمغكية
بمباحث ،افردكه ة )فكؽ مقطعية( يرة تطريز ىظاكية الحديثة، مغك التنغيـ لممناىج ال

كضعقكانيف ثابتة  صعكبة كيبدك اف.ةمستقمبعضيمبدراسة وخاصة في مؤلفاتيـ ، كخص  
)التنكع الفردم في طريقة االداء(.  اصشخاالف ء بيطرؽ االدا بسبب تبايفليذا العمـ،

ى ىكتفكا باالشارةالاا،لذالتنغيـ ظاىرة الخكص في تفاصيؿ  منع عمماء العربية مف
 خكض في تفاصيميا.الظاىرة دكف ال

، اذ كالعامية مف النكع غير التميزم  ىمثمة التنغيـ في المغة العربية الفصحأكثر كأ
كقبائممعينة مما يعمؿ صعكبة كضع قكاعد أفراد كعادات نطقية ألأيرتبط بخكاص ليجية

 .لمتنغيـ
بة االتجاىات دراساتيـ المغكية :  فقداف كحدة المنيج ، كغم فيخذ عمييـ يؤ ك 

 .، كالمجكء الى التأكيؿ كاالفتراض ، كالمعيارية الفمسفية كالمنطقية
ما بالمنيجية التي كقع فييا عمماء العربية في دراسة االصكات االخطاء  كيمكف ايجاز 

 :أتيي
 

 .االفتقار الى تبكيب المباحث الصكتية .1
 االفتقار الى كحدة المنيج كالخطة المحكمة في البحث كالتحميؿ. .3
 الكحدة المكضكعية.غياب  .2

ج عمـ االصكات كفؽ مناى ، فقد انشغمكا بدراسة كغيرىـ لعربااما المحدثكف مف 
الدرس المغكم الحديث،كاخضعكا دراسة االصكات لممخابر الصكتية لضبط مخارجيا 

، كما اىتمكا بدراسة التراكيب المغكية ككقفكا عمى فيا كصفا عمميا دقيقاصك ك 
كىي : ،دراسة الظكاىر التطريزية) الفكمقطعية(عمى  نماطيا،كانصب اىتماميـ أ

غيـ منذ بداية اىتماميـ بعمـ ظير االىتماـ بدراسة التن،ك المقطع،كالنبر،كالتنغيـ
الفكنكلكجي )عمـ الصكتيات الكظيفية(، كابتداء رحمتيـ مع دراسة الفكنيمات المقطعية 

ما تييأ ليـ مف مناىج سس عممية عمى ىدم أكغير المقطعية ، فدرسكا الظاىرة عمى 
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كربطيا ك الجممة ،ألمكممة م ، كالذم يقكـ عمى تحميؿ العناصر الصكتية مغك البحثال
 .بأجزائيا بمساعدة السياؽ

ساس أكا التنغيـ عمى ،كدرسابر الصكتية( خكطبقكا المنيج التجريبي )استعماؿ الم
القكاعد التي كضعيا  عدتازت النتائج التي تكصمكا إلييا بالدقة. نماف،كظيفي كنطقي

كلية )النماذج الصحيحة( لدراسة التنغيـ كالتي يمكف االعتماد عمييا األ األسسالمحدثكن
 .في دراسات الحقة في المستقبؿ

 

 :النتائج
اف عمـ االصكات ىك الباب الذم ال يستغنى عنو الباحث في الدراسات النحكية  -1

 لؤللفاظ في داخؿ التركيب. كالبالغية ، فالنحك ييتـ بالسمكؾ المكقعي
التنغيـ ىك ارتفاع كانخفاض الصكت اثناء الكالـ ، نتيجة تكتر الكتريف الصكتييف ، -3

( ، مما يؤدم لممستمعيفمما ينتج عنو اختالؼ في االثر السمعي عمى األذف )
 الى التمييز بيف معاني الجمؿ في سياؽ لغكم معيف .

كتعبيرية كأصكاتية، كالتنغيـ في المغة العربية لو  لمتنغيـ كظائؼ متعددة ، داللية ، -2
كظائؼ نحكية كىي التفريؽ بيف أسمكب كأخر مف اساليب الكالـ في التركيب مف 
 استفياـ أك نفي أك تعجب .... الخ

قامت دراسة عمماء العربية عمى المالحظة الذاتية كاتبعكا المنيج الكصفي  -0
 ـ خصكصان في دراسة عمـ االصكات عمكما كالتنغي

ركز أكثر المحدثيف في دراسة التنغيـ عمى طريقة انتاج الصكت كعمؿ الجياز  -3
الصكتي أثناء عممية التصكيت )دفقة حنجرية(، تكتر الحبميف الصكتييف اما 
الفريؽ االخر فقد اىتمكا باألثر السمعي الذم يحدثو التنغيـ عمى مستكل الجممة 

 أك العبارة .
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رب مف الرعيؿ األكؿ ممف تمقكا تعميميـ الجامعي في اكركبا تأثر المحدثكف الع -2
باالتجاه العممي في دراسة المغة كاستعماؿ مناىج البحث في دراسة االصكات 

 كظاىرة التنغيـ .
كضع المحدثكف أسس كقكاعد ظاىرة التنغيـ الصكتية ، كافردكا ليا فصكالن كمباحث  -9

نى عنيا الباحث في درس ظاىرة في مؤلفاتيـ اصبحت اليـك قكانيف ال يستغ
 التنغيـ ، كمنيـ د. تم اـ حس اف كد.سمماف العاني كد.أحمد محمد قدكر كغيرىـ

اجتيد الدكتكر تم اـ حس اف في كضع المكازيف التنغيمية لمغة العربية الفصحى ،  -8
كأضاؼ النغمة المسطحة، كىي ال صاعدة كالىابطة ، كان ما تككف عند الكقؼ 

 معنى .قبؿ تماـ ال
اصبحت القكاعد التي كضعيا المحدثكف مف العرب كغيرىـ أساسان لدراسة التنغيـ  -9

 في المغة العربية كليجاتيا.
لـ يحظ بحث التنغيـ بدراسة مستقمة اك بحث مستفيض مف قبؿ عمماء العربية ،  -14

كلـ يضعكا لو قكاعد أك أصكؿ مما كصمنا مف مؤلفاتيـ ،اال  اف  ما كصمنا عنيـ 
 مف أشارات تفصح عف فيميـ كادراكيـ العميؽ ليذه الظاىرة الصكتية .

ال يزاؿ البحث في ظاىرة التنغيـ في المغة العربية في بدايتو كيحتاج الى جيكد  -11
مكا فيو،كيتتبعكا أثره في العربية الفصحى  اصحاب االختصاص لكي يفص 

 كالميجات العامية .
 

 -المصادر والمراجع :
 الكتب:-أ
الخصائص ،تر:محمد عمي  ق(، 293ت) بف جني ابك الفتح عثمافا، -1

 .ـ3442،الييئة العامة لقصكر الثقافة،1النجار،ط
 .القاىرة،د.ت-المقدمة، دار الشعبق(، 848ت) عبد الرحمف بف محمدبف خمدكنا -3
 .بيركت،د.ت-ىػ( شرح المفصؿ، ،عالـ الكتب202بف يعيشمكفؽ الديف )ا-2
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، 1المنيج الكصفي في كتاب سيبكيو، ،دار دجمة،االردف،ط ،حمد د.نكزاد حسفأ -0
 .ـ3449

 .ـ1999، 0االصكات المغكية، مكتبة االنجمك المصرية،ط ،انيس د.ابراىيـ -3
 .ـ1928، 3أصكات العربية: ،مطبعة الكيالني،ط ،يكب د.عبد الرحمفأ-2
،د.رمضاف التطكر النحكم لمغة العربية،اخرجو كصححو كعم ؽ عميوبراجستراسر،  -9

 .ـ3442، 0عبد التكاب،مكتبة الخانجي،القاىرة،ط
 .ـ3442، 1عمـ االصكات، دار غريب،القاىرة،ط ،بشر د.كماؿ -8
التعبير القرآني كالداللة النفسية، دار الغكثاني لمدراسات  ،الجيكسي د.عبد اهلل محمد -9

 .ـ3410، 3القرانية،ط
 .ـ3442، 3القاىرة،ط-كمبناىا، عالـ الكتب المغة العربية،معناىا ،حس اف د.تم اـ -14
، 1دار الثقافة،الدار البيضاء،المغرب،ط،مناىج البحث في المغة، د.تم اـحس اف -11

1999. 
، دار النيضة العربية، بيركت, العربية في الكتب فقو المغةه،الراجحيد.عبد -13

1990. 
تر:د.عبد الرحمف ايكب،مطبعة ذات الميجات العربية الغربية القديمة ، ،رابيف حاييـ-12

 .ـ1982السالسؿ،الككيت، 
اج إبراىيـ بف سيؿ أبك اسحاؽ ت)الز  -10 ق(، تحقيؽ عبد الجميؿ عبده شمبي، 211ج 

 .1988عالـ الكتب، بيركت، 
مقدمة لمقارئ العربي، دار الفكر -عمـ المغة ،السعراف د.محمكد -13

 .ـ1999، 3العربي،القاىرة،ط
ق(، ركح المريد في شرح 1214مس الديف محمد بف محمكد ت)السمرقندم ش -12

 .1348العقد الفريد في نضـ التجكيد، الناشر رضا، 
، شرح عبد السالـ كتاب، الىػ(184بك بشر عمرك بف عثماف)ت سيبكييأ -19

 .ـ3442، 1القاىرة،ط-ىاركف،مكتبة الخانجي
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-، دار الكتب العمميةعمـ االصكات العربية،الفكنكلكجيا ،شاكر د.عبد القادر -18
 ـ3413، 1بيركت،ط

شاىيف د.عبد الصبكر، القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث، طبعة دار  -19
 .1922بيركت،  –القمـ 

الفنكلكجيا كعالقتيا بالنظـ في القرآف الكريـ،  ،شعير د.محمد رزؽ -34
 .ـ3448، 1،تقديـ:تم امحس اف،مكتبة االداب،القاىرة،ط

المفردات في غريب القرآف،تر:مازف ق(، 343)االصفيانيالحسيف بف الراغب  -31
 .ـ1929،دار الفكر، 3المبارؾ،ط

-جدة-التشكيؿ الصكتي ،تر:ياسرالمالح،النادم االدبي الثقافي ،العاني د.سمماف -33
 .ـ1982، 1السعكدية،ط

المغكم،مكتبة المدخؿ الى المغة كمناىج البحث ، د.رمضافعبد التكاب  -32
 .ـ1939، 2الخاجي،القاىرة،ط

مناىج البحث المغكم بيف التراث كالمعاصرة، ،منشكرات  ,العزاكم د.نعمة رحيـ -30
 ـ.3441بغداد، -المجمع العممي

في البحث الصكتي عند العرب، ،دار الجاحظ،بغداد،المكسكعة  ،العطية د.خالد -33
 .ـ1982، 1(،ط130الصغيرة)

بف محمد بف مصطفىابك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا العمادم محمد  -32
 .3442بيركت،  –الكتاب الكريـ )تفسير أبي السعكد(، دار إحياء التراث العربي 

 –منيج كصفي تحميمي، مكتبة المنار  –عمايرة خميؿ, في التحميؿ المغكم  -39
 .1989، 1األردف، ط

تر:غطاش عبد الممؾ ،كتاب المكسيقى الكبير، ىػ(339نصر محمد ) كابالفارابي  -38
 .خشبة،دار الكتاب العربي،القاىرة،د.ت

، بيركت-العربية الفصحى، تر:د.عبد الصبكر شاىيف،دار المشرؽ ،فميش ىنرم -39
1982. 
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سارل فالح حسف،دار المأمكف لمطباعة أالمغة كالمعنى،تر:،فنغشتايف لكدفيج  -24
 .ـ3411كالنشر،ط،

 .ـ3411، 1لبناف،ط-بيركت-المسانيات، الدار العربية ئمباد،محمد حمدأقدكر د. -21
، 2عمر،عالـ الكتب،القاىرة،طأسسس عمـ المغة، تر:احمد مختار ،ماريكبام -23

3414. 
، 1تر:عبد الصبكر شاىيف،مكتبة الشباب،طعمـ االصكات،  ،بارتيؿبرجممال -22

 .ـ1983
تطبيقية عمى أصكات المغة ة:دراسةالصكتيات المغكي ،ىالأل.د.عبد الغفار حامد -20

 .3449العربية، دار الكتاب الحديث، القاىرة، 
النظريات النسقية في ابنية العربية/دراسة في عمـ  ،ىالؿ أ.د.عبد الغفار حامد -23

 .ـ3449،دار الكتاب الحديث،القاىرة،1التشكيؿ الصكتي، ط
كالمعنى في الدرس المغكم عند العرب في  الصكت،اف د.تحسيف عبد الرضاالكز   -22

 .ـ3411، 1ضكء عمـ المغة الحديث، ،دجمة،ط
37- Yaves Mehmet, Applied English phonology, 2013, USA. 
38- Carr Philip, English phonetics and phonology, 2013, USA. 

 ب_ المعاجم والموسوعات:
تح:عبد السالـ محمد ، معجـ مقاييس المغة ،ىػ(293حمدت)أبك الحسف ابف فارس أ-1

 .ـ1992، 3ىاركف،بيركت،دار الجبؿ،ط
قدـ لو الشيخ عبد اهلل ، لساف العربق(،911ت) ابف منظكراألنصارم -3

 .العاليمي،دارصادر،بيركت،د.ت
ركزنتاؿ ك ب يدكيف، المكسكعة الفمسفية المختصرة، كضع لجنة مف العمماء  -2

، مراجعة: صادؽ جالؿ العظـ، جكرج كاألكاديمييف السكفيتييف ، تر: سمير كـر
 بيركت, د.ت. –طرابيشي، دار الطيعة 
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 .13ع1983-1042آداب المستنصرية /
 

 الرسائل:
عند القدماء كالمحدثيف ، كأثره في تكجيو المعنى ، رسالة  التنغيـ,ىادم كركد -1

 ابف رشد لمعمـك اإلنسانية. –بية كمية التر  -، جامعة بغداد3410الماجستير  ، 
2- Shitwi Hussein Zahra, Appracmatic analysis of function of 

selected speches of Barak Obama, 2020, University of 

Baghdad.  

 

 سيرة الباحثت:

 خ.ًَ.َد.َثششَٙحسيَِعييَ

 دمز٘سآَفيَاىيغخَاىعشثيخَ/َعيٌَاۡلص٘اد.

 عْ٘اَُاۡلطشٗحخ:َ)اىص٘ريبدَاىْطقيخَاىعشثيخَفيَدساسبدَاىَسزششقيِ(

٢١١٥ًاثَِسشذَىيعيًَ٘اۡلّسبّيخَ/ََ–جبٍعخَثغذادَ/َمييخَاىزشثيخَ  

قشاَُفيَإعجبصَاىقشآَُسسبىخَاىَبجسزيش:َ)اىذساسبدَاىْح٘تخَفيَمزبةٍَعزشكَاۡل

َٓ(٢١١ىيسي٘طي،َدَ  

٢١١٢ًاىجبٍعخَاىَسزْصشتخَ/َ  

شبسمذَاىجبحثخَفيَاىعذتذٍََِاىَؤرَشادَاىعيَيخَفيَداذوَاىعشاقَٗذبسجٔ،َ

ّٗششدَاىعذتذٍَََِاىجح٘سَاىعيَيخَثيٍَجالدَعيَيخٍَحنَخَداذوَاىعشاقَ

 ٗذبسجٔ.

ثبّ٘تخَاۡلسزقالهَىيَزف٘قبد.َ–ٍنبَُاىعَو:َٗصساحَاىزشثيخَ/َرشثيخَاىشصبفخَاۡلٗىَٚ  

 


