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 .(Intonation)التنغيم مفهوم  (10

  .لغةفي ال ميغنتال (0-0

 :النغمة: "ف ابن منظور النَّغم بقولهعر  ، وقد (ن غ م)التنغيم مشتق من الجذر الثالثي 
 الحسن،الكالم  :غمةالكالم الخفي، والن   :غملن  وا .وغيرها القراءة في الصوت وحسن الكلمة، جرس

 (1). "م بمثلهوسكت فالن فما نغم بحرف وما تنغ  
الصوتي في القراءة، أو الحسن الطبيعي للصوت،  األداءفالتنغيم في اللغة قد يعني حسن 

وقد يعني ما خفي من األصوات ولم َيِبن، كما قد يشير إلى معنى أكثر عموما وهو النطق بصفة 
 .عامة

  .في االصطالح مينغتال (0-2

يعد  إبراهيم يعتبر التنغيم من الفونيمات فوق التركيبية التي تصاحب نطقنا للكلمات والجمل، و 
موسيقى )لمعاصرة، وسم اه ل من أدخل مصطلح التنغيم في الدراسات اللغوية العربية اأنيس أو  
ع اإلنسان حين ينطق بلغته ال يتبع درجة صوتية واحدة في النطق بجمي أن  "حيث ذكر  ؛(الكالم

األصوات، فاألصوات التي يتكون منها المقطع الواحد تختلف في درجة الصوت، وكذلك الكلمات 
 (2)".غمة الموسيقيةنسمي نظام توالي درجات الصوت بالن   ويمكن أن  … تختلف فيها

 بأنه قد ُعر فو ( (Intonation مصطلح في اللغات األجنبية يقابل لساني مصطلح التنغيمو 
على جملة كاملة أو أجزاء ة الصوتي الدرجاتمختلف أنواع   من مطردة تتابعات" عبارة عن

: بقوله جونز دانيال ويعرفه (3)."متتابعة، وهو وصف للجمل وأجزاء الجمل، وليس للكلمات المنعزلة
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والحديث  الكالم في الصوت نغمة درجة في تحدث التي التغيرات بأنه يعرفُ  ربما التنغيم"
 (1)".لصوتيةا األوتار لتذبذب نتيجة يحدث غمةالن   في االختالف هذا المتواصل،

التنغيم ظاهرة صوتية يسببها االختالف في درجات  جمع على أن  هذه التعريفات تُ  ونالحظ أن  
الصوت أو تواتره، مما يعطي للكالم طابعا صوتيا متميزا، هذا االختالف في التواتر مرتبط أساسا 

 .بنشاط الوترين الصوتيين
فته بأن   وقد ركزت ه الدرجات الصوتية فئة اخرى من الباحثين على الوظيفة الداللية للتنغيم فعر 

لسامع، وفي ذلك يقول عاني التي يريد المتكلم إيصالها إلى االمختلفة في أداء الجمل بحسب الم
التنغيم هو الخاصية الصوتية التي تلف المنطوق بأجمعه، وتتخلل عناصره المكونة : "كمال بشر

وتكسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب مبناه ومعناه، وحسب مقاصده التعبيرية، وفقا لسياق الحال  له،
 (2)".أو المقام
 مقام لكل   أن   فكما فيه، الذي قيل المقام بحسب الكالم داءأ في التنويع إذن يقصد به التنغيمف
 واألمر ثاء،الر   غير فالتهنئة اقتضاه، الذي المقام تناسب دائهأ في طريقة مقال لكل فكذلك ،مقاال
 .النفي غير واالستفهام والتساؤل هي،الن   غير

 نطلق أن   ويمكن، طبيعي شيء المنطوقة الجملة أو اللفظ في غمةالن   روتغي   التنغيم فاختالف
 أي   له وليست المطلوب، األداء ينسجم به إذ اللغات؛ كل في يوجد وهذا ،(يالطبيع التنغيم) هعلي

 أصبح يستعمله لم إذا ألنه ؛عالنو  هذا إتقان من له البد بلغة ما المتحدث داللية، ولكن   وظيفة
 غريبا   يبدو المتحدث يجعل إتقانه فعدم ،أهلها عند وقياسيتها اللغة طبيعة مع يتفق ال متنافرا   نطقه
 التزامه عدم إلى يرجع والسبب مفهوم، غير حديثه وبدا خطأ في وقع اللغة، وربما أهل عند

 .اللغة ألفاظ نغمات بمقياسية
هي درجة ارتفاع  (Tone) فالنغمةوهناك من اللسانيين من يفرق بين التنغيم والنغمة، 

فهو درجة ( (Intonation التنغيم، أما (نعم، ال)، مثل على مستوى الكلمةالصوت أو انخفاضه 
( محمد موجود؟)هام مثل جملة االستف أو العبارة، على مستوى الجملةارتفاع الصوت أو انخفاضه 
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 .بتنغيم هابط( محمد موجود)وجملة اإلخبار بتنغيم صاعد، 

 .في اللغة العربية التنغيمأنواع  (12

 (1) :ينقسم التنغيم في اللغة العربية إلى ثالثة مستويات، وهي
ففي حاالت  كون حين ينتهي الكالم بدرجة إسماع عالية،يو  :التنغيم الصاعد (2-0

االستفهام والشرط، والغضب مثال، يهتز الوتران الصوتيان عند نهاية الجملة، فيكون الصوت حادا، 
عندما ننفعل لموقف ما، أو كالم شخص ما، فنندهش من الموقف، أو القول، فنصرخ : ومثال ذلك

  :أو بالرمز         :يرمز لهذا النوع من التنغيم بالرمزو (. نعم: )بصوت عال  
إذا تحدث : ويكون في حال الكالم العادي، ومثاله :يستو  المتوسط أو الم  التنغيم  (2-2

 : ويرمز له بالرمز. أكثر من مرة( نعم)شخص معك وكان كالمه مقبوال، فُتردُد أثناء حديثه 
 :      أو  

على الرغم مما قد  ويكون حين ينتهي الكالم بدرجة إسماع منخفضة، :الهابطالتنغيم  (2-3
والعجز والهدوء، أو في الجمل التقريرية  تنتظمه من تلوينات جزئية داخلية، ففي حال الضعف

يرتخي الوتران الصوتيان في نهاية الجملة، فيكون الصوت ثقيال، وهذا ما يفسر وجود التنغيم 
( نعم)، فتنطق إذا عاتبك أحدهم وأنت مقر بخطأ ارتكبته، أو تقصير ما: الهابط، ومثال ذلك

 :  أو بالرمز    :       ويرمز لهذا التنغيم بالرمز. بصوت منخفض

 .التنغيم واللغات البشرية (13

 (2) :كالمها إلى قسمينتنقسم اللغات البشرية حسب طريقة توظيف التنغيم في 
مثل  وهي اللغات التي تعتمد فيها معاني الكلمات أو الفئات القواعدية :اللغات النغمية (3-0

الزمن على مستوى الدرجة، حيث يؤدي التنغيم دورا أساسيا في تحديد معنى كلمة واحدة، تشتمل 
هذه اللغات اللغة على رموز كتابية واحدة، ولكن طريقة نطقها تحدد المعنى المطلوب، ومن 

ففي اللغة الصينية مثال  غات جنوب إفريقيا وشرق ةسيا، ولغات الهنود الحمر،الصينية، وبعض ل
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 (.اقطع خشيا)، ومرة أخرى (اقرأ كتابا)بألحان متعددة، فتعني مرة  (Kan shu)يمكن أن تنطق 
، ومرة (حظا سعيدا)، ومرة أخرى (رجل)تنطق بأربعة ألحان مختلفة، فتعني مرة ( Fu)وكذلك 

 (.غني)، ومرة (مقر الوالي)
تستخدم التنوعات الموسيقية في الكالم بطريقة  وهي اللغات التي :اللغات التنغمية (3-2

تمييزية تفرق بين المعاني، وينضوي تحت هذه اللغات غالبية اللغات البشرية، التي يختلف 
ويرتبط تمييز معظم معاني التنغيم في هذه اللغات بالحالة . استخدام التنغيم فيها من لغة إلى أخرى
وغ أفكارا فحسب، بل يتكلم أيضا ليؤثر في أمثاله وليعبر النفسية للمتكلم، فاإلنسان ال يتكلم ليص

 .عن أحاسيسه

 .في اللغة العربية التنغيموظائف  (10

 التي الوظائف مجموعة خالل من ذلك ويتجلى العربية، اللغة في مهما دورا التنغيم يكتسب
 ،نحويةال وظيفةالو ، جتماعيةالا وظيفيةالو ، دائيةاأل وظيفةال في الباحثون ويحصرها يؤديها،

 .دالليةال وظيفةالو 
 .الوظيفة األدائية (0-0

 نسق على يكون ال العربي الكالم ن  إ إذ الكالم، أداء في الصوتية الطريقة تلك ابه والمقصود
نما النغمات، من واحد  لى، عوهبوطا صعودا مختلفة بموسيقى كالمه نيلو   أن   المتكلم حالُ  يكون وا 
 .الكلمات بواسطة متهوانفعاال أفكارهم عن التعبير في العرب طريقة
 لكل ن  إ القول يمكننا وهكذا ةية، ابه نتلو التي تلك عن تختلف قصيدة ابه نقرأ التي الطريقةف

 لب .وأسلوبه وشكله وسياقه النص طبيعة مع تتناسب األداء، من مختلفة طريقة النصوص من نوع
 الكريم القرةن وتالوة والنغمات، األلحان من مختلفة أساليب يقتضي قد أحيانا الواحد النص إن  

 سياق عن ويختلف الترغيب سياق عن يختلف الترهيب سياق ن  إ ذإ؛ ذلك على دليل خير وترتيله
 كتابة في مسجال ليس أنه رغم األداء في االختالف هذا يحترمون اءالقر   أن   المؤكد ومن الوعيد،
 .القرةني النص

 .االجتماعيةالوظيفة  (0-2
للتنغيم وظيفة اجتماعية بارزة، تتمثل في إمكانية تمييز الطبقات  بعض الباحثين أن  يرى 
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للتنغيم وأنماطه دور في تعرف : "االجتماعية بحسب درجة استعمالها للتنغيم، يقول كمال بشر
هذه الطبقات  الطبقات االجتماعية والثقافية المختلفة في المجتمع المعين؛ حيث الحظ العلماء أن  

 –إلى حد ما  –إطار موسيقى الكالم عندهم يختلف  ف فيما بينها في طرائق أداء الكالم، وأن  تختل
 (1)".من طبقة إلى أخرى، وفقا لمواقع كل طبقة في المجتمع ومحصولها الثقافي

 الموسيقى، التنويع استخدام في تختلف تمعلمجا طبقات أن   بشر كالم من والمقصود
 وهو الكالم، موسيقى فيه تقل مباشر أسلوب استخدام إلى تميل ثقافة األقل االجتماعية فالطبقات
 وتعلما ثقافة األكثر الطبقات فإن   ذلك من العكس وعلى وتفكيرهم، ثقافتهم بساطة يعكس أسلوب
 .المباشرة غير األدائية الكالمية ألساليبا ماستخدإلى ا ميال أكثر تكون

 .الوظيفة النحوية (0-3
 في أساسي دور فله النحوية، الوظائف بين التمييز في مهم عنصر المتنوعة بأنماطه التنغيم

 الكلمات مواقع تحديد في دور وله التعجبية، إلى االستفهامية إلى الخبرية من الجملة نوع تحديد
 يكون بل الجملة، داخل واألسماء الحروف بعض معاني تحديد في دور وله النحوي، النظام داخل
 .الجملة داخل وقع حذف على دليال أحيانا

 بواسطة خطيا المثبتة البنية مقام تقوم قد انهأ ذلك التنغيم، وظائف أهم من النحوية والوظيفة
 أو الخبر، إلى االستفهام من الكالم مجرى وتغير األدوات، بعض مفعول أحيانا تلغي وقد الكتابة،

 .وهكذا ... التوبيخ أو اإلنكار إلى التقرير ومن التعجب، إلى

 ٱَّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: ومن أمثلة ذلك ما نجده في قوله 
، لكن (قال)في هذه ابية قد يبدو للوهلة األولى فاعال للفعل ( اهلل)فلفظ الجاللة [. 11: وسفي]

وكذلك . فاعله مستتر( قال)طريقة أداء ابية بالتنغيم يجعلنا ندرك أنه مبتدأ بعد االستئناف، والفعل 
مبتدأ، ( أولئك)صار ( الرجال)، فإذا وقفت وقفة يسيرة على (أولئك الرجال المناضلون) :قولك

( الرجال)بمفردها صارت مبتدأ، و( أولئك)خبرا، أم ا إذا وقفت على ( المناضلون)بدال، و( الرجال)و
 .نعتا( المنضلون)خبرا، و

ال : )دعاء، إذا قلتوقد يؤدي التنغيم دور بعض األدوات عند حذفها، مثل التنغيم في ال
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 في، والذي جعلنا نفهم (وشفاك اهلل ! ال)، فيفهم منها الدعاء، واألصل (الواو)، بدون (شفاك اهلل
 :ومثل ذلك قول عمر بن أبي ربيعة. هذه العبارة الدعاء للشخص وليس الدعاء عليه هو التنغيم

 تحبها؟ قلت بهرا        عدد الرمل والحصى والتراب: ثم قالوا
 .عن أداء االستفهام( تحبها)أغنى التنغيم في  فقد
 .الوظيفة الداللية (0-0

 في الداللية المباحث طبيعة وهذه الداللية، الوظيفة جدول في السابقة الثالث الوظائف تصب
 عن االجتماعية الوظيفة تعبر إذ .اللغوي التحليل مستويات كل ثناياها في تنتظم إذ حال، كل

 من بألوان الكالم اصطباغ ضرورة عن فتعبر األدائية وأما الطبقات، بين المعنى أداء اختالف
 المبنى فاختالف ابخر، عن أحدهما ينفك ال والداللة والنحو المعاني، على داال تجعله الموسيقى

 .المعنى في اختالف األعم األغلب على يقابله
   :ومن األمثلة التي نستشف فيها دور التنغيم في تحديد داللة الكالم ما نجده في قوله 

 فيكون[. 29: يوسف] َّ يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ُّٱ
 االستفهام، بنغمة األولى (جزاؤه) فيها أفتقر  ابية، معنى تحديد في رئيسا محورا الثاني الجزء تنغيم
 مقرونا استفهاما األولى أتقر  أو التقرير، على واحدة جملة أتقر  أو االستفهام، عن إجابة بعدها وما

 (1) (.جزاؤه فهو رحله في وجد من) اب يكون والجواب نكار،واإل بالتعجب

 مق  حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط مض ُّٱ: وكذلك في قوله 

ما وعد ) :التي بعدها وهي جملةال معنى يقلب (هذا) على فالوقف [.91: سي] َّ حك جك
 إثبات اإلثبات، وهو ذلك غير الحقيقي معناها أن   على النفي، إلى (الرحمن وصدق المرسلون

 .، وهنا تظهر وظيفة التنغيم في تحديد الداللة الصحيحة لآليةنالمرسلي بصدق واعترافهم المشركين
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