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Abstract: This study presents a brief introduction to the concept of intonation and its importance in 
linguistic lesson, its role of changing grammatical function and understanding it, in addition to some 
grammarians’ notes about this important phonological phenomenon. It also discusses the grammatical 
functions of intonation, its role in changing semantic meaning, and its status in speech.  
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 التمهيد

يف تراث السابقني من علامء  - إنَّ مما يلفت النظر

أنَّ الباحث يدرك للوهلة  - ة األجالء األفذاذالعربي

األوىل االرتباط العجيب بني علومها، وأقرب دليل 

ا من كانوا قراء، وكثريً  وينيا من النحعىل ذلك أنَّ كثريً 

ا من اللغويني كانوا البالغيني كانوا نحاة، وكثريً 

ثني كانوا كل ما بالغيني، وكثريً  ا من املفرسين واملحد 

 سبق.

لك عىل سبيل املثال ال احلرص اإلمام ابن ومن ذ

هـ ( صاحب األلفية، الذي كان 672مالك املتوىف ) 

ا يف القراءات وعللها برغم شهرته باأللفية إمامً 

( 591ص  ،7ج هـ، 1406 ،)شذرات الذهب

هـ ( صاحب منظومة  950واإلمام الشاطبي املتوىف) 

االقراءات كان  )سري  برغم شهرته هبذه املنظومة نحويًّ

 (.262ص ، 21ج هـ، 1405 ،أعالم النبالء

واملتتبع ملصنفات النحويني القدامى يلحظ أنَّ هذه 

 املصنفات قد أفادت من دراسة علم األصوات إىل حد  

ضون  وينيا من هؤالء النحبعيد؛ ولذا نجد كثريً  يتعرَّ

للكالم عن ظواهر مثل: اإلمالة والوقف واإلدغام 

تخلص من التقاء الساكنني، إىل واإلبدال واملناسبة وال

الصوتية العامة التي تعد من مظاهر  لسامتآخر هذه ا

 الذوق اللغوي.

ملن اخلطأ أن هيمل "وإذا كان األمر كذلك فإنه 

النحويون احلقائق الصوتية يف إجراء بحوثهم، وحتليل 

مادهتم، فهذه املادة إنام تتألف من عنارص خمتلفة: 

ا يعني من الناحية صوتية ورصفية ونحوية، وهذ

ا بعلم األصوات ا وثيقً املنهجية رضورة ربط النحو ربطً 

الفواصل الصوتية يف الكالم وأثرها  ) "وعلم الرصف

 (.119ص 6ج،هـ، 1406 ،عىل املواقع النحوية

ومن ثمَّ ندرك بال كلفة وال مشقة أنَّ هناك عروًة 

وثقى بني النُّظم الصوتية والرصفية والنحوية، من 

رتباط بعضها ببعض يف التحليل الشمويل حيث ا

للوصول إىل نتائج صحيحة، دون تفريق بني مستوى 

 ،)اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم. وآخر

( فالتقاء البنية الصوتية مع البنية 159ص هـ، 1420

الرتكيبية )الرصفية والنحوية( يمثالن حلمة النسيج 

أساس اللغوي، والفصل بينهام أو التمييز عىل 

 غري علمي إذا كان كثري ٌ من األفضلية يعد عماًل 

النحوية ال يمكن تفسريها إال عىل أساس  السامت

هـ، 1400 ،)املنهج الصويت للبنية العربية صويت.

 (. 98ص

باألصوات أهنم  وينيومن مظاهر اهتامم النح

جعلوا احلرف أحد أقسام الكالم، وبنوا إعراب 

عينة تلحق أواخر األسامء واألفعال عىل أصوات م

ا من ألوان الكلامت سموها احلركات، وذكروا لونً 

احلركات هو اإلشامم، كام تكلموا عن حذف التنوين 

حني اإلضافة، وعن الالم الشمسية والالم القمرية، 

كام تكلموا عن احلروف متى تدغم، ومتى تفك، ومتى 
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حتذف للرتخيم، ومتى حتذف للجزم، ومتى حتذف 

د للندبة، أو لإلطالق أو لإلشباع، للنقص، ومتى تزا

أو لغري ذلك، وكذلك دراسة الوقف التي هي دليل 

عىل إيغال الدراسات النحوية يف الدراسات الصوتية، 

وكذلك دراسة العروض التي هي أصوات وموسيقى 

هـ، 1421 ،وأوزان.)اللغة بني املعيارية والوصفية

 (.160ص

ن تقدمه لنا علينا أن نعتني بام يمكن أ ولذلك فإنَّ 

الدراسات الصوتية من تقنني لألداء العريب الفصيح، وأن 

نختار يف دراستنا نامذج من القرآن الكريم، واحلديث 

النبوي الرشيف، وشعر الشعراء املطبوعني فن ِقيم عليها 

ا تعتمد عىل مباحث علم األصوات؛ إلظهار آثارها بحوثً 

ول هذا الداللية عىل الرتاكيب النحوية، وهو ما حيا

أن يظهر جانبًا أثر التنغيم يف توجيه معنى )ما( البحث: 

  من هذه الدراسات الصوتية، وأثرها عىل املعاين. 

هذا البحث كشف  الصوتية التي يودُّ  سمةوهذه ال

 من جوانب ا مهاًم التنغيم( متثل جانبً  سمةأبعادها )

ا من أسس الكالم، وتزداد ا خطريً اللغة، وأساًس 

مرتادها يعتمد بصورة كلية عىل اللغة  أمهيتها؛ ألنَّ 

املنطوقة بأصواهتا وكلامهتا ومجلها، برصف النظر عن 

 ،)األداء الصويت يف العربية صورة اللغة املكتوبة.

 .(314ص هـ، 1426

ا من جوانب األداء الصويت، الذي فهي متثل جانبً 

هو عامد علم اللسانيات احلديث؛ إذ إن دارسة 

امها وصفاهتا وما يعرض هلا من األصوات ومعرفة أقس

تأثري مها البداية األوىل ملعرفة أية لغة من لغات البرش 

وإتقاهنا، وهو األساس  الذي تنطلق منه أية دراسة 

 ،األسلوب واألداء يف القراءات القرآنية لغوية.)

ى هبا ( فطريقة النطق التي تؤدَّ 214ص هـ، 1428

ثر يف اللغة، وما يصاحبها من حركات جسمية تؤ

الداللة أو الوظيفة النحوية، ونحن هنا معنّيون بكل ما 

يؤثر يف الرتكيب؛ بحيث لو تغريت طريقة النطق وما 

يصاحبها من حركات جسمية لتغريت دالالت 

)األداء الصويت يف  .الرتاكيب، ووظائفها النحوية

 .(314صهـ، 1426 ،العربية

الوقوف عىل أثر  يوبغيتنا من هذا البحث ه

يم يف توجيه الوظيفة النحوية، وفهم املراد منها؛ التنغ

ا يف نفسه ا فإنه يقصد معنى واحدً من قال شيئً  ألنَّ "

ألنه قد عقل الصوت الذي  ؛يفهمه السامع مبارشة

ح هبا، غري أن هذا الكالم ملا  أصدره واحلركة التي لوَّ

ا بني الكتب، فال جرم أنَّ بعضه قد صار حمجوزً 

اليل؛ لذلك كانت توجيهات حيتمل أكثر من وجه د

ة تقديم عدة احتامالت للموقف... بمثاب وينيالنح

ولكنه تفسري للغة املكتوبة، وإسباغ مواقف مالئمة 

ا يف وقد بدا ذلك واضحً هـ، لكل حالة أو وج

نصوص الرتاث، وبخاصة يف القرآن الكريم والشعر 

هـ، 1422 ،)العالمة اإلعرابية يف اجلملة ."العريب

 (.292ص 
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بد للباحث يف املستوى املكتوب أن ينطلق من  الو

معطيات البنية األساسية أو العميقة للرتكيب من 

خالل متثل املعنى املراد، واستكشاف السياق اللغوي 

وغري اللغوي للوصول إىل الطريقة التي ن طق هبا 

ا لتعدد ا واسعً الرتكيب، وال شك أن ذلك يفتح بابً 

دور األداء الصويت يف ) الدالالت والوجوه النحوية.

ألنَّ االعتداد  (120صهـ، 1429 النحوي، التحليل

 -ا من عنارص الرتكيببوصفه عنرًص  -باألداء الصويت

ا من ا كبريً يضفي عىل عملية التحليل النحوي قدرً 

والوضوح. )دور األداء الصويت يف التحليل  املصداقية

 (.120ص هـ، 1429 ،النحوي

ا فحات اآلتية تعريفً وقد رصد هذا البحث يف الص

ا ملفهوم التنغيم وأمهيته يف الدرس اللغوي، موجزً 

 ويونوبعض اإلشارات التي سجلها وأملح إليها النح

 لسمةأثناء معاجلتهم لقضاياهم النحوية عن هذه ا

الصوتية املهمة، للداللة عىل وعيهم التام وإحساسهم 

لة للدراسات النحوي ة العميق بالعنارص الفنية امل كم 

الداللية، ثم عّرج عىل الوظائف النحوية للتنغيم، 

 يف تغيري املعاين، ودرجاته يف الكالم. أثرهو

 

 التنغيم يف الدرس اللغوي احلديث

 )مفهومه وأمهيته(

ف غري  واحد من علامء الصوتيات التنغيَم بأنَّ  ه عرَّ

تتابع النغامت املوسيقية، أو اإليقاعات يف حدث "

أو  ،(194ص هـ، 1393 ،غة)أسس علم الل ."معني

مجلة من العادات األدائية املناسبة للمواقف "هو 

املختلفة؛ من تعجب واستفهام وسخرية وتأكيد وغري 

. )علم "ذلك من املواقف االنفعالية املختلفة

 (. 209ص هـ، 1405 ،األصوات

عطي املتكلم العبارَة نغامت وجوهر التنغيم: أن ي  

ا عن معنى ة حيسها، وفكريًّ ا عن عاطفمعينة تنجم نفسيًّ 

ا عن تغري يف عدد اهلزات التي وعضويًّ هـ، يعتلج يف ذهن

أو ينقص  ،ي احلنجرة فيزيد االهتزازرَ ترسي يف وتَ 

 ،وفق الغرض الذي يتوجه إليه الكالم. )يف علم اللغة

 (.154ص هـ، 1418

ويرى بعض العلامء أنَّ التنغيم مل تكن له قواعد  

)املحيط يف أصوات العربية نحوها  .معلومة ٌ يف العربية

( وأنَّ القدماء مل يعاجلوا 252صهـ، 1391 ،ورصفها

ا من ضوابطه يف كتبهم، وإن وجدت فيها إشارات شيئً 

 .إىل بعض آثاره يف الكالم للداللة عىل املعاين املختلفة

 ،)املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي

ثري من علامء كام هو األمر عند ك (106 صهـ، 1405

، )وظائف الصوت اللغوي .التجويد والقراءات

 (.   57ص هـ، 1418

دوا للتنغيم وأرى أنَّ  ألهنم وجدوا  ؛القدماء مل يقع 

تعتمد عىل القرائن  سمةصعوبة يف وضع ضوابط ل

اخلارجية املصاحبة لعملية األداء النطقي، التي تتطلب 

هـ، مالحظة دقيقة، كالعالمة التي تظهر عىل الوج
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وحركة األيدي، ومراعاة السلوك عامة، وهذه 

األحوال ختتلف باختالف الطبائع والثقافات، إىل 

)التحليل اللغوي جانب ارتباط ذلك باملوقف احلايل.

 (.47صهـ، 1422 ،يف ضوء علم الداللة

ا أنَّ فنون القول ومما يزيد األمر صعوبة وتعقيدً 

و يف حالة ختتلف باختالف احلالة النفسية للمتكلم فه

الفرح والرسور غريه يف حالة احلزن واألسى، وهو يف 

ومن منهام خيتلف عنه يف حالة الغضب واالنفعال،  كل  

قعدوا للتنغيم، ومل َثمَّ فليس يعيب القدماء أهنم مل ي  

ما دام هـ، يأتوا فيه بدراسة شاملة حتدد كنهه وطبيعت

 ىلإ - نظري يف –ا يف وعيهم، ولعل ذلك يرجع مستقرً 

مارسوه يف أدائهم الفعيل للكالم، وكانوا يأتون به  أهنم

ربةعىل وجهه الصحيح بالعادة والسليقة  وليس  الدُّ

م  كانوا  "بالتعليم املرسوم بالقواعد والقوانني، أو أهنَّ

يعتقدون أنه مما يدرك باحلس، وما يدرك باحلس ال 

هـ، 1418 ،)يف علم اللغة. " حيتاج إىل درس

  (.155ص

 

 نغيم يف الدرس النحويالت

يف - سبق أن ذكرنا أنَّ علامءنا القدامى مل يصنفوا

عدُّ   ا مستقاًل تصنيفً –صوتية مؤثرة  سمةالتنغيم الذي ي 

اللغة األخرى، وسبق أن أرشنا  جوانبكام فعلوا يف 

مصنفاهتم مل ختل   ا إىل أهنم وإن مل يصنفوا فيه فإنَّ أيًض 

 الفعال. ثرهأأو اإلملاح إىل عنه، من احلديث 

وقد أملح إىل التنغيم كثري من علامئنا القدامى، 

كعلامء التجويد وعلامء القراءات وعلامء علوم 

القرآن وعلامء النحو، وسوف يقترص البحث هنا عىل 

يف معاجلة هذه  وينيبعض النح عملاإلشارة إىل 

الدقيقة، وإثبات وعيهم هبا، ومن هؤالء  سمةال

 :وينيالنح

   سيبويه وينيإمام النح -1

لرتاكيب، لمل يغفل سيبويه اجلانب الصويت يف حتليله 

ا يف إدراك املخاطب للمعنى الذي ل عليه كثريً وعوَّ 

ا من أصغر وحدة صوتية يف اجلملة، يريده املتكلم، بدءً 

وانتهاًء بالتنغيم الذي يقع عىل اجلملة كلها؛ إذ كان 

يربط بني العنرص الصويت والداللة التي يمكن أن 

: تستعمل له سمسة هيا؛ ملناسبة بينهام فالنداء مثاًل د  يؤ

 ولكنه يرى أنَّ  ،أشياء: )يا وأيا وهيا وأي واأللف(

األربعة غري )األلف( قد يستعملوهنا إذا أرادوا أن 

واإلنسان  ،يمدوا أصواهتم لليشء املرتاخي عنهم

املعرض عنهم الذي يرون أنه ال يقبل عليهم إال 

هـ، 1408 ،)الكتابئم املستثقل. باالجتهاد، أو النا

 .(230ص  2ج

فهذه األغراض يناسبها مدُّ الصوت، وال يمكن 

ذلك باهلمزة، وقد يستعمل العرب هذه احلروف 

األربعة يف موضع األلف، وال يستعملون األلف يف 

هـ، 1408 ،الكتاب ) .هذه املواضع التي يمدون فيها

  (.229ص  2ج 



 9                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

وتقول: "لتنغيم قوله: ومما يدل عىل إدراك سيبويه ل

ِسرَي عليه ليل ٌ طويل، وِسري عليه هنار ٌ طويل، وإن مل 

الصفة  تذكر الصفة، وأردت هذا املعنى رفعت، إال أنَّ 

وإن شئَت نصبت عىل هـ، تبنّي هبا معنى الرفع وتوضح

هـ، 1408 ،)الكتاب. " نصب الليِل والنهاِر ورمضانَ 

 (.220ص  2ج

يل( أو )هنار( عندما تكون أداء كلمة )ل وال شكَّ أنَّ 

 ،)نائب فاعل( ظرًفا خيتلف عن أدائها عندما تكون

وتأمل قوله: )وإن مل تذكر الصفة وأردت هذا املعنى 

ا يربز معنى بد أن تنطق كلمة ليل ٌ نطقً  فال ،رفعت(

الطول، وهذا ما سيشري إليه ابن جن ي فيام بعد، فأداء 

بِعت باملوصوف خيتلف  عن أدائها إذا كلمة )ليل( إذا ت 

ا غياب مكون نحوي يتطلب تعويًض  " ألنَّ  ؛مل تتبع به

 4ج  ،م2001 ،)األنامط التنغيمية. " ا ينوب عنهتنغيميًّ 

ا ما حيذف مكون من مكونات فكثريً " (257ص 

ومن ذلك حذف هـ، اجلملة لينتصب التنغيم مقام

 (.9ص  ،م2003 ،)التنغيم عند ابن جني. "الصفة

سيبويه للتنغيم عند تفسريه  كام يظهر إدراك  

الختالف داللة الكلامت باختالف الرتاكيب التي 

ترد فيها، واملعنى الذي يريده املتكلم، وكل اختالف 

ا يف النغمة الصوتية املصاحبة لنطق هذه يستلزم تغيريً 

ا يف يقول الرجل: )أتاين رجل( يريد واحدً "الكلمة: 

أتاك أكثر  العدد ال اثنني فيقال: ما أتاك رجل؛ أي

من ذلك، ويقول أتاين رجل ٌ ال امرأة، فيقال: ما أتاك 

رجل؛ أي امرأة أتتك، ويقول: أتاين اليوم رجل؛ 

ته ونفاذ فتقول: ما أتاك رجل؛ أي هـ، أي: يف قوَّ

ص  1ج هـ، 1408 ،الكتاب )."أتاك الضعفاء

55.)   

كلمة )رجل( كلمة واحدة،  فعىل الرغم من أنَّ 

كتسب شحنة شعورية خمتلفة عن ولكنها يف كل مرة ت

غريها؛ فكلمة )رجل( حني تدل عىل املفرد ختتلف 

عنها حني تدل عىل اجلنس وختتلف أيًضا عندما تدل 

عىل صفة الرجولة والشجاعة، واختالف املعنى البد 

 .أن يتبعه اختالف ٌ يف طريقة األداء

... وقد تقول: )هو "ومن ذلك أيضا قوله: 

وعًدا: أي اعرفني و)أنا عبداهلل ،عبداهلل( ( فاخًرا أو م 

بام كنت تعرف، وبام بلغك عني، ثم يفرس احلال التي 

 جواًدا، كان عليها أو تبلغه عنه فيقول: أنا عبداهلل كرياًم 

، وتقول: )إين عبداهلل( ا بطاًل وهو عبداهلل شجاعً 

را نفسه لرهب ثم تفرس حال العبيد فتقول: )آِكال ـ، مصغ 

 (.80ص 2ج هـ، 1408 ،)الكتاب "كام تأكل العبيد(

أنا -فمن يتدبر هذه الرتاكيب: هو عبداهلل )للفخر( 

 إين عبداهلل )للتصغري(.-عبداهلل )للتهديد( 

فلن يمكنه تصور نطق هذه الرتاكيب هبذه املعاين 

دون تغريُّ يف النغمة الصوتية تنبئ عن املعاين التي 

 أرادها املتكلم من كل تركيب.

التنغيم، وإن مل  سمةهتامم سيبويه بومن َثمَّ ندرك ا

د هلا يف كتابه؛ وربام كان ذلك راجًعا العتامده عىل  َقع  ي 
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أن العنارص الصوتية أمر ٌ يدركه املتكلمون، وأهنم 

ليسوا يف حاجة إىل من يصححه هلم؛ ألهنا من األمور 

الطبيعية البدهية التي يدركها كل الناس، وهم ليسوا يف 

دروًسا يف كيفية إدراك نغمة  حاجة إىل من يلقنهم

املتكلم أو تنبيههم إىل رضورة تغيري نغمة الصوت 

يسلط الضوء  -اهلل رمحه –بتغري املواقف، وإنام كان 

عىل ما كان الواقع يف حاجة إليه؛ من مقاومة اللحن يف 

لسان العرب باملحافظة عىل سالمة النطق؛ صيانة لفهم 

 الكتاب العزيز والسنة املطهرة. 

 

  لتنغيم عند الفراءا -2

لقد استثمر الفراء التنغيم يف )معاين القرآن( واختذه 

ا لتفسري عدد من املسائل النحوية، ففي ا صوتيًّ منهجً 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  قوله تعاىل:

 ،[175]البقرة:   چوئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

هناك وجهان لقوله تعاىل: )فام أصربهم عىل النار(: 

ا( استفهامية، واملعنى: فام الذي أحدمها أن تكون )م

صرّبهم عىل النار؟ والوجه اآلخر: أن تكون تعجبية، 

، )معاين القرآنواملعنى: فام أجَرأهم عىل النار! 

فالوجهان جائزان يف  (103ص  ،3ج  هـ، 1374

اآلية، وال يمكن التفريق بينهام؛ أي بني االستفهام 

 والتعجب إال من خالل طريقة األداء.

ائ  ائەئ  ەئ  چ  يف إعراب قوله تعاىل:ويقول 

 [.5]القمر:  چوئ  وئ      ۇئ  

ا؛ تريد: ليست تغنى إن شئت جعلت )ما( جحدً  "

ك عنهم النذر، وإن شئت جعلتها يف موضع: )أي( كأنَّ 

 ،)معاين القرآن ."قلت: فأي يشء تغنى النذر

فقد جعل الفراء )ما( يف  (104ص ،3ج  هـ، 1374

ستفهام وشتان الفرق بني نغمة هذه اآلية للنفي أو اال

 االستفهام ونغمة النفي.

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  چ  ويف قوله تعاىل:    

 [. 8، 7]الرمحن:  چک  ک  ک  گ  گ  

إْن شئت جعلتها جمزومة "يقول يف: )َأالَّ َتْطَغْوا( 

بِنيَّة النهي، وإن شئت جعلتها منصوبة بأن، وال زائدة، 

؛ ألنَّ وأن تكون )تطغوا( يِف موضع   جزم أحبُّ إيلَّ

ص  ،3ج هـ، 1374، )معاين القرآن. "ا بعدها أمرً 

113). 

جعل الفراء )تطغوا( هنا منصوبة بـ )أن( أو 

فـ)ال( هنا إما أن تكون نافية  ،جمزومة بـ)ال( الناهية

 أثرحال النصب، أو ناهية حال اجلزم، وال خيفى 

 التنغيم يف التفريق بني النفي والنهى.

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  تعاىل: قوله ويف

 [.  11، 10]الواقعة:   چۈ

إن شئت رفعت السابقني  "يقول الفراء: 

بالسابقني الثانية، وهم املهاجرون، وكل من سبق إىل 

ا نبي من األنبياء، وإن شئت جعلت الثانية تشديدً 

ص  3ج،هـ، 1374 ،)معاين القرآن. "لألوىل

122) . 
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ا ثانية توكيدً والفراء هنا جيعل )السابقون( ال

ا هلا، وهي حني تكون توكيدً  اا لألوىل أو خربً لفظيًّ 

 فإهنا تكون بنغمة مرتفعة يف هنايتها إشارة إىل أنَّ 

ا فإن النغمة أما عندما تكون خربً هـ، الكالم مل ينت

إشارة إىل هناية الكالم وعدم تطاول  ،تكون مستوية

ء املستمع إىل كالم آخر، وهذا يدل عىل إدراك الفرا

 للتنغيم وطريقة األداء.

 

  التنغيم عند ابن جني -3

يف كتابه )رس صناعة اإلعراب( خيتتم ابن جنى 

هذا العلم أعني علم األصوات "مقدمته بقوله: 

واحلروف له تعلق ومشاكلة للموسيقى ملا فيه من 

 ،)رس صناعة اإلعراب. " صنعة األصوات والنغم

 (.9ص  ،1ج ،م1985

م( فيه داللة واضحة عىل والتعبري بمصطلح )النغ"

، وأنَّ هذا التنغيم اًم الكالم املنطوق يصدر منغَّ  إدراك أنَّ 

 ،)فن الكالم. " جزء ال يتجزأ من خواص الكالم

 .(272ص  ،م2003

وقد أدرك ابن جنى تأثري التنغيم يف حتوير العبارة 

من معنى إىل معنى ومن أسلوب إىل أسلوب؛ كأن 

ترد اجلملة  إذاالستفهام،  ينقل العبارة من التعجب إىل

ا، وبعضهم عن العرب فيجعلها بعضهم تقريرً 

ريد به ا أ  وبعضهم استفهامً ، هفت أداتذِ ا ح  استفهامً 

 اإلنكار والتهكم.

والسبب يف ذلك عدم ورود حال املتكلم مع 

ولو ورد مع النص حال املتكلم النقطع  ،النص

ة اخلالف، ولعله يقصد بحال املتكلم التنغيم وطريق

 .(94ص هـ، 1370 ،)أصول النحواألداء. 

التنغيم يف حتديد الداللة  أثركام فطن ابن جنى إىل 

فيقول يف كتابه اخلصائص حتت عنوان: )باب يف نقض 

ها طارئ عليها(  من ذلك لفظ "األوضاع إذا ضامَّ

ه معنى التعجب استحال خربا،  االستفهام، إذا ضامَّ

ت خمرب وذلك قولك: مررت برجل أي رجل، فأن

، وكذلك بتناهي الرجل يف الفضل ولست مستفهاًم 

)ما( زائدة، وإنام كان  مررت برجل أيام رجل؛ ألنَّ 

أصل االستفهام اخلرب، والتعجب رضب من  ذلك ألنَّ 

طرأ عىل االستفهام إنام أعاده  ااخلرب، فكأن التعجب مل

 3،جهـ، 1418 ،)اخلصائص. "إىل أصله من اخلربية

 . ( 269ص 

ومن ذلك لفظ ": د ابن جنى قائاًل ويستطر

الواجب، إذا حلقته مهزة التقرير عاد نفًيا، وإذا حلقت 

چ  چ  لفظ النفي عاد إجياًبا؛ وذلك كقول اهلل سبحانه:

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ     ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ

ڱ  چ  [ أي ما قلَت هلم، وقوله:116]املائدة:   چھ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

[ أي مل 59] يونس:  چھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  

 عز وجل: -يأذن لكم، وأما دخوهلا عىل النفي فكقوله 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ

[ أي: أَنا كذلك، وقول 172]األعراف:   چڍ  ڍ  

 جرير: 

  .................   ألستم خري من ركب املطايا 

 ألنَّ  ؛أي أنتم كذلك. وإنام كان اإلنكار كذلك

هـ، منكر اليشء إنام غرضه أن حييله إىل عكسه وضد

 "ًيا، والنفي إجياًبافلذلك استحال به اإلجياب نف

 .(192ص  3،جهـ، 1418 ،)اخلصائص

 سمةابن جنى قد فهم  وهذا النص يدل عىل أنَّ 

ا، وإن مل  جيدً يف حتديد داللة الكالم فهاًم  أثرهالتنغيم و

 ألنَّ  ؛يتضمن مفهومه لكن كالمهيستعمل لفظ التنغيم 

تضام االستفهام، والتعجب ال يتحقق إال بالتنغيم 

ا: )كيف  متعجبً قول أحدهم متسائاًل  نراه يف الذي

 (.؟يرسب مثل هذا الطالب

املتكلم هنا ال يريد اإلجابة عىل سؤاله من  إنَّ 

السامع، ولكنه ينكر ويتعجب لرسوب هذا الطالب 

املتفوق أو املجتهد، وهذا يوافق قول ابن جنى: مررت 

 برجل أي رجل؟ 

كن إننا نجد يف هذا الرتكيب أداة االستفهام )أي( ول 

 الذيهذا االستفهام يظهر بالتنغيم يف صورة التعجب 

أصل  : إنَّ ا، وقد ذكر ابن جنى ذلك قائاًل أصبح خربً 

االستفهام اخلرب، والتعجب رضب من اخلرب، فكأن 

التعجب ملا طرأ عىل االستفهام إنام أعاده إىل أصله من 

 .(209ص ،م1992 ،)الداللة الصوتيةاخلربية. 

ذف الصفة يقول ابن ويف معرض حديثه عن ح

ِذفت الصفة، ودلت احلال عليها، "جنى:  وقد ح 

وذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قوهلم: سرِي عليه 

ِذفت  ليل، وهم يريدون: ليل طويل، وكأنَّ  هذا إنام ح 

منه الصفة ملا دلَّ من احلال عىل موضعها، وذلك أنك 

حتس يف كالم القائل من التطويح والتطريح والتفخيم 

عظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك، والت

س هذا من نفسك إذا تأملته؛ وذلك أنك  وأنت حت 

تكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول: )كان واهلل 

رجاًل( فتزيد من قوة اللفظ بـ)اهلل( وتتمكن من متطيط 

  فاضاًل الالم، وإطالة الصوت هبا وعليها، أي: رجاًل 

 ،) اخلصائص      ."و ذلكــنح  أوا، أو كرياًم أو شجاعً 

 .(371ص  ،2ج  هـ،1418

قيد الدراسة )التنغيم(  اجلانبوهذا الكالم املوحي ب

يف حتديد داللة  أثرهقوة إدراك ابن جني للتنغيم، و ي ظهر

ا وعبارات توضح الكالم، ودليل ذلك أنه يستعمل ألفاظً 

ذلك مثل: التطويح والتطريح ومتطيط وإطالة الصوت، 

نب التفخيم والزيادة يف فرتة التصويت، والتلفظ، إىل جا

)الداللة وهي وسائل تنغيمية يتوسل هبا املتكلم 

ال "هذا النص  كام أنَّ  (209ص ،م1992 ،الصوتية

 أثريقترص عىل تأكيد وعي ابن جنى بموسيقى الكالم، و

نغامهتا وحلوهنا يف الفهم واإلفهام، وتنميط تراكيب 

ى ذلك كيبية والداللية، وإنام تعدَّ الكالم إىل أجناسها الرت

إىل ما هو أعمق وأشمل، وأشار يف جممله إىل مسألٍة ذات 
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بال يف الدرس الصويت، هي ما اصطلح عليه اآلن بـ)فن 

الكالم الصحيح بنغامت خمتلفات  أداء الكالم( ومعناه أنَّ 

منتظمٍة لظواهَر صوتية أخرى من نرب وتطريز وتفخيم 

طع إنام يكون وفقًا للمقصود، لبعض األصوات واملقا

هـ، 1405 ،)علم األصوات "وطبقًا ملقتىض احلال

 .(155ص

ستطيع الباحث من خالل قراءته )للخصائص يو

التنغيم يف التعبري عام  أثرأن يالحظ  ،واملحتسب(

مثل: اخلوف  ،بداخل النفس من انفعاالت وأحاسيس

واحلزن والفرح والدهشة والتعظيم والتحقري 

واالستهزاء وغري ذلك، ومن ذلك خترجيه  والسخرية

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  چ : لقراءة

عىل اخلرب، قال أبو الفتح:  ،[47]الواقعة:   چی  

هـ، 1420 ،)املحتسب. "خمرج هذا منهم عىل اهلزء"

؛ وهو أن تقول ب لذلك مثاًل ، ورض  (308ص  ،1ج 

سألتك مجعَت إذا نظرت إيّل متُّ َفَرًقا، وإذا  ملن هتزأ به:

ا؛ أي األمر بخالف ذلك، وإنام أقوله هازًئا. يل بحرً 

واشرتط  ،(308ص  ،1ج هـ، 1420 ،)املحتسب

لذلك شهود احلال ولعله يقصد بشهود احلال طريقة 

 النطق واألداء.

وال شك أنَّ تأصيل ابن جني، وكالمه هذا ينفى 

 وظيفةاللغويني العرب مل يفطنوا إىل  اهتام البعض بأنَّ 

 الداليل املهم يف الكالم. أثرهاالتنغيم كقيمة هلا 

 .(151ص  ،م2001 ،)دالالت الظاهرة الصوتية

  التنغيم عند ابن هشام -4

ا يف التحليل ابن هشام باألداء الصويت عنرًص  يعتدُّ 

النحوية، ومن ذلك ما أورده  السمةي سعف يف تفسري 

يف العنرص الثالث عرش من اجلهة األوىل التي يدخل 

ما حكاه "عرتاض عىل املعرب من جهتها، وذلك اال

( من َقي اًم ا يعرب لتلميذه: )بعضهم من أنه سمع شيخً 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  چ  قوله تعاىل:

ې   ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        وئ  ۇئ   

، 1]الكهف:    چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ذا كيف يكون ا( قال: قلت له: يا ه[ صفة لـ)عوًج 2

؟ وَتَرمَحْت  عىل من وقف من القراء عىل ألف َقي اًم العوج 

. " ا هلذا التوهمالتنوين من )عوجا( وقفة لطيفة دفعً 

 .(692ص ، 1ج ،م1985 ،)مغني اللبيب

ۓ    چ  ومن ذلك أيًضا قول بعضهم يف قوله تعاىل:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  

ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     

 چىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

[ إّن الوقف قبل )عليكم( وأّن )عليكم( 151]األنعام:

وهو حسن وبه ي تخلص من "إغراء قال ابن هشام 

ِوج للتأويل  ،)مغني اللبيب   ."إشكال ظاهر يف اآلية حم 

 .(714ص  ،1ج ،م1985

بناء اجلملة مل خيتلف  فاملالحظ يف األمثلة السابقة أنَّ 

وإنام خيتلف من  ،من حيث الشكل )البنية السطحية(

حيث الداللة إذا تغريت نغمة الصوت أثناء قراءة 
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هيا التنغيم يف تغيري اجلملة وهو القيمة الفنية التي يؤد  

متنح  ،معنى اجلملة السطحية؛ فينشأ به )بنية عميقة(

جديدة خمتلفة عن  بإنشاء معانٍ  ونامءً  ب ثراءً الرتكي

املعاين التي حتملها تراكيب الكالم من الوهلة األوىل، 

نشئ عالقات نحوية ليست فالتنغيم ال ي   ومن ثمَّ 

موجودة يف الكالم، ولكنه يربز عالقات نحوية قابعة 

حتت السطح املنطوق، ويظهر تأثريها يف التفسري 

 والداللة.

 

 وية للتنغيمالوظيفة النح

وظيفة نحوية هي حتديد اإلثبات والنفي "للتنغيم 

ستعمل فيها أداة االستفهام؛ فقد تقول ملن يف مجلة مل ت  

 ا ذلك أو مستفهاًم مقررً  )أنت حممد(يكلمك وال تراه: 

وختتلف طريقة رفع الصوت وخفضه يف اإلثبات عنه، 

عنها يف االستفهام، ولكن كل يشء فيام عدا التنغيم 

ى يف املثال عىل ما هو عليه؛ ترتيب الكلامت يف يبق

اجلملة، والبناء يف األوىل، واإلعراب يف الثانية، وحركة 

اإلعراب، وحركة البناء، والنرب الثانوي عىل اهلمزة، 

كل ذلك إذ يبقى يف احلالتني ال يصلح أساًسا للتفريق 

بني اإلثبات واالستفهام، ولكن التنغيم هو نقطة 

دة بينهام، وما دامت ناحية اخلالف اخلالف الوحي

الوحيدة هذه قادرة عىل أن توضح كال من املعنيني، 

 ،)مناهج البحث يف اللغة. "فللتنغيم إذا وظيفة نحوية

    (.164ص  ،م1990

يف  أثرهومن أهم الوظائف النحوية للتنغيم "

تلفة؛ من تقريرية، تصنيف اجلمل إىل أنامطها املخ

واستفهامية، وتعجبية؛ فاجلمل التقريرية هلا نمط 

خاص من التنغيم يف هناياهتا، يتمثل هذا النمط يف 

يف ـ، النغمة اهلابطة التي تدل عىل متام املنطوق واكتامهل

اجلملة االستفهامية وبخاصة التي تستوجب  حني أنَّ 

ام هو اإلجابة بـ)ال( أو)نعم( تنتهي بنغمة صاعدة، ك

احلال يف اجلمل االستفهامية التي ت ستخدم فيها عادة 

أدوات االستفهام العامة، وهي: اهلمزة وهل؛ تقول: 

أفهمت؟ فيكون اجلواب: )ال( أو )نعم(، حيث تنتهي 

الكالم مل   عىل أنَّ مجلة االستفهام بنغمة صاعدة؛ دلياًل 

يتم يف موقفه املعني، ومتامه اإلجابة )بصورتيها 

تني( التي تنتهي بنغمة هابطة؛ فالتنغيم هو املذكور

الفيصل يف هذا التصنيف املذكور، عىل الرغم من 

 ،)فن الكالم. "وجود األداة الرصفية التقليدية

 (.169ص  ،م2003

املنطوق  عامل أسايس يف بيان أنَّ "التنغيم  كام أنَّ 

مكتمل يف مبناه ومعناه أم غري مكتمل، ويظهر هذا 

الرشطية؛ كقولنا: إن تأِت، جتد ما  ا يف اجلملةجليًّ 

 عىل يرسك، فجملة الرشط تنتهي بنغمة صاعدة، دلياًل 

عدم متام الكالم، ومتامه حيصل بجواب الرشط الذي 

 عىل االكتامل يف املعنى واملبنى ينتهي بنغمة هابطة دلياًل 

ص هـ، 1430 ،)التنغيم ودوره يف حتديد املعنى. "مًعا

241). 
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 النحوي، الوظائف اآلتية:  وللتنغيم يف جانبه

 ـ متييز اجلملة اخلربية من اإلنشائية.1

 ـ متييز التعبريات والعبارات. 2

 ـ متييز االعرتاض من كلامت ومجل.3

يقوم بتحديد املراد من "ومن وظائف التنغيم أنه 

أساليب اإلنشاء، كاألمر يف مثل: قف مكانك، 

ثل: ما واالستفهام يف مثل: ماذا تريد؟ والتعجب يف م

أمجَل سيارتك! والنداء يف مثل: ال يا أخي! ويشارك يف 

)التحليل . "حتديد داللة تلك األساليب سياق  املوقف

 . (51ص  ،2002 ،اللغوي يف ضوء علم الداللة

بالغ األمهية يتمثل يف اإليضاح عن  أثروللتنغيم "

ا يف النحو العريب أبوابً  خواص األبواب النحوية، فإنَّ 

ى كالتحذير، واإلغراء والنداء والندبة ومسائل شتَّ 

واالستغاثة وغريها، ليس من السهل حتليلها أو 

ها بدقة دون النظر يف هيئتها  استيعاَب خواص 

ها من ظواهر تطريزية مميزة هلا، وال  الصوتية، وما يلفُّ

يمكن فهمها فهاًم سلياًم إال بربطها بمقاماهتا 

متكلم وخماطب   بنياالجتامعية التي تنتظم اتصااًل 

تربطهام عالقات خمصوصة تقتيض إلقاء الكلامت 

بتلوينات موسيقية ت فصح عن مضمون الرسالة، 

وتنبئ عن الظروف واملناسبات التي تلف املقام 

ا من وهو مقام يقتيض يف كل احلاالت ألوانً هـ، بأمجع

 ،)علم األصوات. "التنغيم يمتاز بخصوبته وتفرده

 .( 545ص هـ، 1405

 التنغيم يف تغيري املعاين:  وظيفة

 ملقارنة تغري املعنى بتغري التنغيم انظر املثال اآليت: "

 إنه شاب وسيم. (أ 

 إنه شاب وسيم؟   (ب 

 إنه شاب وسيم! (جـ 

يف العبارة )أ( يتصف التنغيم باهلبوط عىل  :أوًل 

آخر مقطع منبور، ويواصل اهلبوط إىل درجة قريبة من 

ت، وهبذه الصيغة يكون املعنى احلد األدنى ملدى الصو

 ا. ا أو إقرارً إخبارً 

أما يف العبارة )ب( فالتنغيم يتصف بالصعود  ا:ثانيً 

عىل آخر مقطع منبور وحتى النهاية للداللة عىل 

 االستفهام أو االستهجان. 

وأما العبارة )جـ( فالتنغيم يتصف باهلبوط ثم  ا:ثالثً 

الصوت  نَّ أي أ ،الصعود النهائي عىل املقطع األخري

ـ، هيبط يف بداية هذا املقطع ثم يصعد عىل املقطع ذاهت

وهذه الصيغة اهلابطة الصاعدة تدل عىل التحفظ، 

للكالم بقية، وأن املتكلم يستدرك  ويستشف منها أنَّ 

، عىل ما ذكر؛ كأنام يريد القول: )ولكنه سيئ اخللق(

)علم الداللة السامنتيكية  " عىل سبيل املثال

 .(132صهـ، 1422 ،يةوالربامجات

  درجات التنغيم

يمكن حرص درجات التنغيم الرئيس يف نغمتني  

اثنتني، وذلك إىل هنايتيهام فقط، أما إطارمها الداخيل 



 أثر التنغيم يف توجيه معنى )ما(:  بدر عبدالعزيز جمر املرشدي                                                                                16

ا من التنويعات اجلزئية الكثرية، وهاتان فينتظم عددً 

 النغمتان مها:    

يت بذلك؛ ألهنا تتصف باهلبوط  النغمة اهلابطة: م  س 

ىل الرغم مما قد تنتظمه من تلوينات جزئية يف هنايتها ع

 داخلية، ومن أمثلة النغمة اهلابطة:  

اجلمل التقريرية: ويقصد هبا تلك اجلمل  -1

 التامة ذات املعنى الكامل غري املعلَّق. 

اجلمل املستفَهم عنها باألدوات اخلاصة: أي  -2

 اجلمل التي حتتوي أداة استفهام خاصة.

لتي حتتوي عىل اجلمل الطلبية: وهي اجلمل ا -3

 مثل: اخرج.هـ، فعل أمر أو نحو

يت بذلك لصعودها يف  النغمة الصاعدة: م  س 

هنايتها، بالرغم من تنوع مكوناهتا اجلزئية الداخلية، 

 ومن أمثلتها:   

اجلمل االستفهامية التي تستوجب اإلجابة  -1

 بـ)ال( أو )نعم(.

اجلمل املعلَّقة: ويعني هبا الكالم غري التام  -2

ويظهر ذلك بوجه خاص يف اجلزء هـ، رتباطه بام بعدال

األول من اجلمل الرشطية مثل: إن تذاكر تنجح، 

علَّق، أي مل يتم،  فاجلزء األول من هذه اجلملة كالم م 

هـ، 2003 ،)فن الكالمويتوقف متامه عىل اجلواب. 

 .(266ص 

وقد عرضت يف الصفحات التالية بعض النامذج  

 ،بارز ٌ يف تغري املعاين النحوية أثر ٌ ا التي كان للتنغيم فيه

ا لتغري النغمة ما بني الصعود واهلبوط داخل تبعً 

 الرتكيب الواحد يف السياقات الكالمية املختلفة.

 التنغيم يف تبادل الوظائف النحوية لـ )ما(: أثر

)ما( تتعدد معانيها الوظيفية؛ ما  أنَّ  ويونيذكر النح

إلخ، ولكل نوع من بني النفي واالستفهام والتعجب 

معانيها أداء صويت مميز، ويظهر ذلك يف مواضع كثرية 

منها: قولنا: )ما أحسن حييى( فهذا املثال مع نغمة 

االستفهام الصاعدة اهلابطة تكون )ما( استفهامية، 

ومع إطالة مد )ما( والبطء يف نطقها مع التفخيم 

وتنغيم التعجب تكون )ما( تعجبية، ومع نطق )ما( 

عليها تكون  وزيادته مة الصاعدة مع رسعة النرببالنغ

)ما( نافية، وعىل ذلك فاملتكلم حني ينطق عبارة )ما 

هيا بأحد هذه األوجه عليه أن يؤد   أحسن حييى( فإنَّ 

نتفى التعدد عن الرتكيب ويصبح ي   الصوتية، ومن ثمَّ 

)دور ا لنوع واحد من أنواع )ما(. األداء الصويت حمددً 

ص هـ، 1429 ،يف التحليل النحوي األداء الصويت

ا لتنغيم ، ومن تعدد استعامالت )ما( تبعً (208

 الرتكيب:

أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف الستفهام  -1

 والنفي.

لنا يف سورة احلاقة صورة -عز وجل-ينقل اهلل 

الكافر الذي أخذ كتابه بشامله فكان من أهل النار 

الغنى واليسار  ا عىل ما آل إليه أمره بعدفصار متحرًس 
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 .[28]احلاقة:  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ    چ  والقوة فقال:

وقد وردت )ما( يف اآلية السابقة جامعة بني    

 االستفهام والنفي حسب تنغيم الكالم.

فكون )ما( استفهامية يف اآلية راجع إىل نطقها 

بالنغمة الصاعدة اهلابطة، كام يف قولك: )ما فعل 

افر أراد أن يسأل نفسه أو غريه: هذا الك فالن؟(، وكأنَّ 

 أْغنَى عن ي َما َكاَن يِلَ ِمن اليساِر والغنى؟ 
ٍ
أيُّ يشء

ا غرضه التوبيخ، وكأنه فاستفهم عن ذلك استفهامً 

َخ نفسه عىل ما آل إليه. )إرشاد العقل السليم إىل  وبَّ

 (.26ص  ،9ج  ،مزايا

وتكون )ما( حرف نفي غري عامل، و)أغنى( فعل "

ي( متعلق بأغنى، و)ماليه( فاعل دخلت ماض و)عنّ 

عليه هاء السكت، وحذف املفعول إلفادة العموم، 

)ماله( الذي كان يملكه يف الدنيا، وما كان  واملراد أنَّ 

فيه من اليسار والغنى مل يدفع عنه شيًئا من عذاب اهلل 

 ."حيث مل ينفعه ،يوم القيامة، وقد أخرب بذلك متأسًفا

(؛ 319ص ،3جهـ، 1412،فسري)البحر املحيط يف الت

وذلك راجع لنطق )ما( برسعة وزيادة مع زيادة النرب 

 عليها.

ل عليه يف تغري فاختالف طريقة األداء هي املعوَّ 

داللة )ما( ما بني االستفهام والنفي، وكال املعنيني 

 نمستفاد من اآلية إذ ربام يكون هذا الكافر استفهم ع

مما كان فيه من حطام  ،ما ينفعه يف هذا املوقف العسري

الدنيا الذي زال عنه بزواهلا، فلام مل يرجع إليه من ذلك 

يشء، وأيقن بالبوار واهلالك نفى أن يغني عنه من ماله 

 ا من العذاب.شيئً 

ک  ک  ک  ک  گ   چ  ا قول اهلل تعاىل:ومن ذلك أيًض  

اختالف  حيث إنَّ  ،[2]سورة املسد: آية  چگ  گ  

إىل نقل داللة )ما( من معنى إىل ي طريقة األداء يؤد  

: )ما( ويونآخر؛ إذ يذكر النح يف قوله: )ما أغنى(  أنَّ

ا، ا، وحيتمل أن يكون نفيً حيتمل أن يكون استفهامً 

وعىل التقدير األول يكون املعنى أي تأثري كان ملاله 

 من فإنه ال أحد أكثر مااًل ه، وكسبه يف دفع البالء عن

ا من سليامن وال أعظم ملكً عنه، قارون فهل دفع املوت 

وعىل التقدير الثاين يكون ذلك عنه، فهل دفع املوت 

املال والكسب ال ينفع يف ذلك. )مفاتيح  ا بأنَّ إخبارً 

 (. 351ص  ،32ج هـ، 1420 ،الغيب

فالتنغيم يف قراءة اآلية الكريمة بطريقتني خمتلفتني 

ة وغناء؛ إذ إهنا محلت  قد أثرى معناها، وأكسبها حيويَّ

الوسيلة التعبريية التي أمكن تنغيمها )ما(، التي بنطقها 

ا، بالنغمة الصاعدة اهلابطة يكون املعنى استفهامً 

وبنطقها برسعة وزيادة يف النرب عليها يكون الكالم 

ا، وإن أمكن أن خيرج االستفهام لغرض النفي نفيً 

ا، ولكن هناك فرق أسلويب دقيق بني النفي أيًض 

 تفاد من االستفهام.الرصيح، والنفي املس

ومن استعامل )ما( بني الستفهام والنفي قول 

 السموأل بن عادياء اليهودي، من بحر الطويل: 

نا نا أنَّا َقِليل ٌ َوجار   َوما رَضَّ

 

 َعِزيز ٌ َوجار  األَْكَثِريَن َذلِيل    
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فـ)ما( يف قول الشاعر: )وما رضنا( جيوز أن يكون 

 وجيوز أن يكون اساًم  حرف نفي، واملعنى مل يرضنا؛

 به عىل طريق التقرير، واملعنى: أي يشء مستفهاًم 

يرضنا، وجارنا يف عز، وجار من هلم العدد والكثرة يف 

ذل، ويف هذا الكالم تعريض بعشرية من جاذبه 

 ،     1ج هـ، 1424 ،الكالم. )رشح ديوان احلامسة

 (. 84ص 

نغمة االستفهام ختتلف عن نغمة  وال شك أنَّ 

في، والبد أن يسهم النطق يف التفريق بينهام؛ فإذا الن

نطقنا )ما( بنغمة صاعدة هابطة مع التنغيم املناسب 

ا، وإذا نطقناها بنغمة رسيعة مع زيادة كانت استفهامً 

ا، وال يفرق بني الداللتني إال النرب عليها كانت نفيً 

 بالتنغيم.

ومن استعامل )ما( بني الستفهام والنفي قول ابن 

 ليامين، من بحر الطويل: الس

َك إين  يْوَم َسلٍع َلاَلِئم ٌ  م       َلَعْمر  دُّ التََّلوُّ  لِنَْفيس َولِكْن ما َير 

يقول الشاعر: وبقائك إين يف هذا اليوم يوم سلع 

ع هلا،  ،)سلع اسم موضع( لعاتب ٌ عىل نفيس، ومقر 

ولكن ماذا يغني التعتب واألمر فائت، وقوله: )ما يرد( 

ا واملراد: أي يشء يأيت به أن يكون استفهامً جيوز 

التلوم؟ وحينئذ يكون )ما( مفعول )يرّد(، وجيوز أن 

يكون )ما( حرف نفي، واجلملة بعده فعلية، واملراد 

اإلقرار بأن التلّوم ال ينفع. )دور النحو يف التوجيه 

 ،    م2005 ،الداليل من خالل رشوح ديوان احلامسة

 النغمة عىل هناية اجلملة. (؛ وهنا تنخفض  304 ص 

نغمة )ما(  يفرق بني االستفهام والنفي أنَّ  والذي

يف االستفهام تكون صاعدة هابطة مع التنغيم املناسب 

ا نغمتها يف النفي فتكون رسيعة مع زيادة يف وأمَّ ـ، هل

 التنغيم يف تغري املعاين. أثرالنرب عليها، وهنا يبدو 

 

 الستفهام أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف -2

 والتعجب.

)ما( يدور معناها بني االستفهام والتعجب  كام أنَّ  

]سورة    چک  ک      گ    گ    گ  چ  كام يف قوله تعاىل:

   چگ    گ    گ  چ  ويف قوله: "[ يقول القرطبي: 17عبس: 

وجهان: أحدمها: التعجب من كفره مع إحسان اهلل 

إذا تعجبوا من وعادة العرب هـ، وأياديه عندهـ، إلي

     يشء قالوا: قاتله اهلل ما أحسنه! وأخزاه اهلل ما أظلمه! 

واآلخر: االستفهام؛ أي: أّي يشء أكفره؛ فدعاه إىل 

     چگ    گ    گ  چ الكفر؟ فهو استفهام توبيخ، وقوله: 

تنبيه عىل أنواع القبائح واملنكرات، وبيان من اهلل تعاىل 

عقاب ألجل أهنم أتوا أهنم استحقوا أعظم أنواع ال

 ،. )جامع البيان يف تأويل القرآن"بأعظم أنواع القبائح

 .( 222ص ، 24ج هـ، 1422

وهذا التباين بني املعنيني راجع إىل التنغيم يف طريقة 

األداء، إذ حتتمل )ما( يف اآلية صيغة االستفهام إذا 

نطقناها بالنغمة الصاعدة اهلابطة مع التنغيم املناسب 

م، كام أهنا حتتمل صيغة التعجب إذا نطقناها لالستفها

بالنغمة الصاعدة مع إطالة مد )ما( والبطء يف نطقها 
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مع التفخيم والتنغيم املناسب للتعجب، وفرق ٌ كبري 

 بني الصيغتني من جهة الداللة، مع متكنهام يف املعنى.

ى  ى   چ  ا قوله تعاىل:ومن ذلك أيًض  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

 هناك وجهان لقوله تعاىل: ،[175]البقرة:   چ ۆئ  ۈئ 

: أحدمها االستفهام،  چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

 بالتنغيمواآلخر التعجب، وال يمكن التفريق بينهام إال 

فأما االستفهام فيؤدَّى بارتفاع النغمة  ،يف نطق الرتكيب

أي يشء صرّبهم عليها،  "ثم هبوطها، واملعنى: 

احلق واتبعوا الباطل، ودعاهم إليها، حتى تركوا 

واتبعوا الكفر، وعدلوا عن اإليامن، وهي ال يصرب 

وإذا كان كذلك فلم جيرؤون عىل هـ، عليها أحد برضائ

ي إليها والصرب عىل عذاهبا؟ وهذا عمٍل يؤد  

  هـ،1382 ،)بيان املعاين " تفهام غرضه التوبيخـاالس

 (. 118ص،  5ج 

مع إطالة مد  فيؤدَّى بالنغمة الصاعدةوأما التعجب 

)ما( والبطء يف نطقها مع التفخيم والتنغيم املناسب 

للتعجب، واملعنى: يشء عظيم أصربهم عىل النار؛ أو 

ما أعظم صربهم عىل النار؛ وأشد جرأهتم عليها 

بعملهم أعامل أهلها، وكأن اهلل أظهر التعجب من 

 عمل من وطن نفسه عليها، ملا عملوا صربهم عىل النار

أنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل رسوله حممد من وكتموا ما 

ة، واشرتائهم بكتامن ذلك َثمنًا قليال .)جامع البيان النبوَّ

 .( 361ص  1ج،هـ، 1422 ،يف تأويل القرآن

  

التنغيم يف تغري املعاين؛ بني  أثروهنا يبدو 

االستفهام، والتعجب، وال يمكن التفريق بينهام إال من 

 التي تثري املعنى وتعمقه. خالل هذه الوسيلة الصوتية

أثر التنغيم يف استعامل )ما( يف النفي  -3

 واملوصولية.

كام كان للتنغيم أثر يف تغري املعنى ما بني االستفهام 

والنفي، واالستفهام والتعجب، فللتنغيم كذلك أثر يف 

تغري املعنى ما بني النفي واملوصولية، ومن ذلك قول 

ڱ  ڱ  ڱں  ں     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  اهلل تعاىل:

يقول  [42]سورة العنكبوت:  چڻ    ڻ  ڻ  

)ما( يف قوله: )ما يدعون من دونه من " ابن عطية:

ا له بال وال قدر وال يشء( نافية؛ أي لستم تدعون شيئً 

) املحرر الوجيز يف ا.ى شيئً خالق فيصلح أن يسمَّ 

 ،(318ص  ،4ج هـ، 1422 ،حترير الكتاب العزيز

ئدة لتأكيد املثل قبله يف تشبيه و)ِمن( عىل هذا زا

. )مشكل إعراب "عبادهتم األوثان ببيت العنكبوت

 (.  401 ، ص1جهـ، 1405 ،القرآن

)ما( موصولة، مفعول  أنَّ  وينيويرى بعض النح

 ،الفعل )يعلم(، والعائد حمذوفا. )اإلعراب والقراءات

ويف هذا جتهيل هلم إذ عبدوا األحجار (، 95ص ، 2ج 

هلا وال قدرة وتركوا عبادة القادر العامل، التي ال علم 

وتضليل لعقوهلم عىل ترك عبادة اخلالق الرازق وعبادة 

 ،3ج هـ، 1420 ،)البحر املحيط يف التفسري. غريه

 (.333ص
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ومن استعامل )ما( بني النفي واملوصولية  بسبب 

ه يف ــا عن متام قدرتربً ـــا قول اهلل تعاىل خمالتنغيم أيًض 

 والنخيل واألعناب من األرض امليتة: بـإخراج احل

 چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

فـ)ما( يف قوله: )وما عملته أيدهيم(  [35]سورة يس: 

لو قيل: إن )ما( "يمكن أن تكون نافية، يقول الطربي: 

ا، فيكون معنى بمعنى اجلحد وال موضع هلا كان مذهبً 

وال صنع  الكالم: ليأكلوا من ثمره ومل تعمله أيدهيم،

 ،.)جامع البيان عن تأويل آي القرآن"هلم فيها

(، وقيل: أراد العيون 432ص  ،19ج هـ، 1422

واألهنار التي مل تعملها يد خلق مثل دجلة والفرات 

 ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن والنيل ونحوها.)

 (.13ص  ،4ج هـ، 1420

ا ويمكن أن تكون موصولة يف موضع خفض عطفً 

 ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن عىل الثمر.

(، واملعنى: أنشأنا هذه 433ص ، 19ج هـ، 1422

اجلنات يف هذه األرض ليأكل العباد من ثمر اهلل الذي 

ا من الذي أخرجه من غري سعي من الناس، ويأكلوا أيًض 

 عملته أيدهيم مما غرسوا هم وزرعوا بعد التفجري. 

 (.273ص  ،26ج هـ، 1420 ،)مفاتيح الغيب

ا لتغري لقد تغري اإلعراب يف اآليات السابقة تبعً 

َه إعراهبا بناء عىل ذلك؛  ج  التنغيم حني النطق بـ)ما( وو 

فالوقف عىل الفعل )يعلم( وارتفاع الصوت بام بعدها 

هو الذي خيلص )ما( للنفي، وأما وصل الكالم بعضه 

ببعض مع انخفاض الصوت عند نطق )ما( هو الذي 

ا لتغري يتغري املعنى تبعً  ية، ومن ثمَّ خيلصها للموصول

النغمة ما بني الصعود واهلبوط داخل الرتكيب الواحد، 

 مع اختالف اإلعراب والداللة.

 

 ةـــمـاخلات

صوتية هلا عالقة قوية  سمة لم هذا البحث حتلياًل قدَّ 

 سمةباألدوات والوظائف والرتاكيب النحوية؛ وهي 

ل تعانق فروع )التنغيم(، كام حاول الكشف من خال

اللغة بعضها مع بعض، والوقوف عىل الطاقات 

التعبريية يف األساليب العربية الفصيحة وأعالها كالم 

ف يل من وقد تكشَّ هـ، اهلل تعاىل الذي عال كل ما سوا

خالل هذا البحث مجلة من النتائج يمكن بلورهتا يف 

 :اآلتيةالنقاط 

يف  اصوتية كان مستقرً  سمةالتنغيم بوصفه  أنَّ  -1

أو    وعي علامء العربية األول، وإن مل يأتوا فيه بدراسة 

 مصنف نظري شامل حيدد كنهه وطبيعته ودرجاته. 

تغيري النغمة أثناء الكالم أمر ٌ يتوقف عليه  أنَّ  -2

ا تغيري مدلول الكالم، وتغيري مضمون اخلطاب أحيانً 

يف اجلملة الواحدة، ومن َثمَّ تعدد األوجه اإلعرابية 

 الرتكيب الواحد األمر الذي يكسب اللغة لألداة يف

 مرونة ودقة.

ا يف اختالف ا واضحً ا دالليً للتنغيم أثرً  أنَّ  -3

معنى األداة النحوية دون أن تتعارض املعاين أو 

 تتناقض فيام بينها.

داللة األداة )ما( يف النحو العريب واسعة  أنَّ  -4
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ا ومتنوعة ما بني االستفهام والنفي واالستفهام جدً 

 عجب واالستفهام واملوصولية والرشطية... إلخ.والت

وبعد هذا العرض لبعض آراء النحويني واللغويني 

)التنغيم( وآثارها الداللية يف الوظائف النحوية  سمةيف 

فال يدعي صاحب هذا البحث أنه استقىص كل ما يف هذه 

املهمة من طاقات وإمكانات فنية هتدف إىل تنامي  السمة

الرتاكيب النحوية، وإنام كان هدفه معاين األدوات يف 

إظهار حقيقة مفادها أنَّ الرتاث العريب قد أدرك مسألة 

ا يف بعض جوانب ا واضحً التنغيم يف اللغة، وأن له أثرً 

النحو العريب؛ لذلك إن أصبت فيام ذهبت إليه فلله احلمد 

 والشكر، وإن أخطأت فحسبي أجر االجتهاد.

 

 املصادر واملراجع

 صادر واملراجع:امل : أوًل 

مطبعة اجلامعة  ،يف أصول النحو األفغاين، سعيد،

 م.  1951-هـ1370السورية 

املحيط يف أصوات العربية ونحوها  األنطاكي، حممد،

لبنان  )د.  -، دار الرشق العريب بريوت ورصفها

 م.1985 -هـ 1391ط( 

    :برش، كامل

طبعة القاهرة، ال -دار املعارف  ،علم األصوات          

 هـ.1405اخلامسة 

دار غريب، القاهرة، الطبعة األوىل  فن الكالم،           

 م.2003

، دار اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم          

 -ـ ه 1420غريب، القاهرة، الطبعة األوىل 

 م.1999

البغوي، احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء 

فسري معامل التنزيل يف ت(، هـ510الشافعي )

حتقيق. عبد الرزاق املهدي، دار إحياء  القرآن،

وىل، األ الطبعة بريوت، –الرتاث العريب 

 .هـ1420

 :متام حسان

طبعة عامل الكتب،  اللغة بني املعيارية والوصفية،

 م. 2000 -هـ 1421القاهرة، الطبعة الرابعة، 

، مكتبة األنجلو مناهج البحث يف اللغة

 .م1990األوىلالقاهرة  الطبعة  -املرصية

 :هـ(392ابن جنى، أبو الفتح عثامن املوصيل )ت 

النجار، املكتبة  حتقيق. حممد عيل اخلصائص،

 .هـ1418 لبنان بريوت –العلمية 

، حتقيق. د. حسن هنداوي، رس صناعة اإلعراب

 م.1985دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل 

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات 

ون ؤاملجلس األعىل للش ،واإليضاح عنها

 م.1999 -هـ 1420اإلسالمية، القاهرة 

مكتبة  ،ة الداللة الصوتي ،حسام الدين، كريم زكي

 م.1992األنجلو املرصية، الطبعة األوىل، 

 

حويش، عبدالقادر بن مّلا السيد حممود، )ت: 

مطبعة الرتقي، دمشق،  بيان املعاين، هـ(1398

 م.1965 -هـ 1382الطبعة األوىل 
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أبو حيان، حممد بن يوسف بن عيل أثري الدين األندليس 

حتقيق. ، البحر املحيط يف التفسري ،هـ(745)ت: 

زهري جعيد، وصبحي حممد مجيل، طبعة دار 

هـ 1412القاهرة، الطبعة األوىل -الفكر للطباعة

 م.1992 -

سري أعالم  هـ(،748الذهبي شمس الدين )ت 

طبعة األوىل، حتقيق شعيب األرناؤوط، ال، ءالنبال

 م. 1985 -هـ  1405مؤسسة الرسالة، بريوت، 

الرازي، حممد بن احلسن بن احلسني التيمي 

، دار إحياء الرتاث مفاتيح الغيب، هـ(606)ت

 هـ.1420بريوت، الطبعة الثالثة  -العريب

األسلوب واألداء يف القراءات  ،سيب، خري الدين

لطيب، ، دار الكلم االقرآنية دراسة صوتية تباينية

 م.  2007 -هـ  1428دمشق، الطبعة األوىل، 

 ،هـ(180عمرو بن عثامن بن قنرب )ت، هسيبوي

، حتقيق. عبد السالم حممد هارون، لكتابا

القاهرة، الطبعة الثالثة،  -مكتبة اخلانجي

 م.1988 -هـ 1408

علم الداللة السامنتيكية والربامجاتية يف  شاهر، احلسن،

الفكر، سوريا، الطبعة  ، طبعة داراللغة العربية

 م.2001 -هـ 1422األوىل 

ملنهج الصويت للبنية العربية ا ،شاهني، عبد الصبور

، مؤسسة رؤية جديدة يف الرصف العريب

 م.   1980 -هـ  1400بريوت  -الرسالة

دور األداء الصويت يف  الصاوي، يرسي صبحي،

 الطبعة القاهرة، –دار غريب  التحليل النحوي،

 م.2008 -ـ ه1429 األوىل

جامع ، هـ(310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن غالب )

عبداهلل عبداملحسن  ، حتقيقالبيان عن تأويل آي القرآن

-الرتكي، طبعة دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع

ـ 1422مرص، الطبعة األوىل   م.2001 -ه

 دمشق، –، دار طالسيف علم اللغة ،طليامت، غازي

 م. 1997 -ـ ه1418 األوىل

ملدخل إىل علم اللغة ومناهج ا ،عبدالتواب، رمضان

 القاهرة، –مكتبة اخلانجي البحث اللغوي،

 م.1985 -هـ 1405 الثانية الطبعة

لعالمة اإلعرابية يف اجلملة ا، عبداللطيف، حممد محاسة

، دار غريب، القاهرة، بني القديم واحلديث

 م.2001 -هـ 1422الطبعة األوىل، 

حلق بن غالب بن متام األندليس ابن عطية، عبدا

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب ، هـ( 542)ت

حتقيق. عبد السالم عبدالشايف حممد، العزيز، 

بريوت، الطبعة األوىل  -طبعة دار الكتب العلمية

 هـ.1422

التحليل اللغوي يف ضوء علم  عكاشة، حممود،

دراسة يف الداللة الصوتية والرصفية  الداللة،

)د. ط( مكتبة املحمودية،  ،واملعجمية والنحوية

 م.2002 -هـ  1422، مطبعة املصطفى
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هـ 1089ابن العامد، أيب الفّلح عبداحلي بن حممد )ت 

شذرات الذهب يف أخبار من ، م(1678 -

حتقيق عبد القادر األرناؤوط وحممود  ذهب،

األرناؤوط، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة 

 م. 1986 -هـ  1406األوىل، 

لعامدي، حممد بن مصطفى أيب السعود، )ت: ا

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب ، هـ(982

بريوت، -دار إحياء الرتاث العريب الكريم،

 )د.ت(.

معاين  ،هـ(207الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد )ت 

حتقيق. أمحد يوسف نجايت، حممد عيل القرآن، 

ار النجار، عبدالفتاح إسامعيل شلبي، مطبعة د

القاهرة، الطبعة األوىل -الكتب املرصية

 م.1955 -  ـه1374

دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن  قاسم، خالد،

جامعة إربد األهلية، دار الكتاب  ،الكريم

 م.2001العاملي، الطبعة األوىل عام 

دور النحو يف التوجيه الداليل  كريري، جمّلا حممد أمحد،

 –كلية اآلداب  من خالل رشوح ديوان احلامسة،

 م.2005، الطبعة األوىل القاهرة

، حماولة من وظائف الصوت اللغوي كشك، أمحد،

 –دار غريب  ،لفهم رصيف ونحوي وداليل

 .م1997 - هـ1418 الثانية، الطبعة القاهرة،

 

تعريب ودراسة د. أمحد  ،أسس علم اللغة، ماريو، باي

 كلية –خمتار عمر منشورات جامعة طرابلس 

 م.1973 -هـ 1393)د. ط(  الرتبية

تعريب ودراسة  ،علم األصوات، ماملربج، برتيل

 –د.عبدالصبور شاهني ) د. ط( مكتبة الشباب

 .م1985 - هـ1405 القاهرة

املرزوقي، أمحد بن حممد بن احلسن األصفهاين، 

حتقيق:  رشح ديوان احلامسة،، ( هـ421)ت:

غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم 

 –ين، دار الكتب العلمية، بريوت شمس الد

 .م2003 - هـ1424 األوىل الطبعة لبنان،

مكي، مكي ابن أيب طالب محوش بن خمتار القييس 

 مشكل إعراب القرآن،، هـ(437القريواين )ت

حتقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 

 .هـ1405 الثانية الطبعة بريوت، –

، هـ(761)ت:  ابن هشام، عبداهلل بن يوسف بن أمحد

، حتقيق. مازن مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 م.1985بريوت،  -املبارك، دار الفكر 

 

 :املجّلت والدوريات -ا ثانيً 

آفاق )جملة  "التنغيم عند ابن جني" البايبي، أمحد،

، )العدد احلادي واألربعون(، (الثقافة والرتاث

بريل أ -هـ 1424صفر )السنة احلادية عرشة، 

 .(م2003
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جملة  "األداء الصويت يف العربية "، رشاد، حممد سامل

، املجلد (الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية)

-هـ1426ربيع الثاين ) ،الثاين، )العدد الثاين(

 .(م2005يونيو 

، صحيفة "التنغيم ودوره يف حتديد املعنى "، صالح، حممد

دار العلوم، اإلصدار الرابع، السنة السادسة عرشة، 

مجادى )العدد الثاين والثالثون(، مجاعة دار العلوم، )

 .(م2009هـ يناير1430األوىل 

 

األنامط التنغيمية يف اللسان " ،القضامين، رضوان

  جملة "العريب، اخلطاب يف سوريا أنموذجا

، ، املجلد الرابع، )العدد األول((علوم اللغة)

 م(.2001)

م، الفواصل الصوتية يف الكال"النحاس، مصطفى، 

وأثرها عىل املواقع النحوية )دراسة للوقف 

، (املجلة العربية للعلوم اإلنسانية) ،"والسكت(

هـ 1406 ) ،جامعة الكويت، )املجلد السادس(

 .(م1986 -

 


