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Abstract
This research deals with strengthening the meaning Balfonemat above peremptory that
accompany speech, which are not part of the structure of the word, and these phonemes is a
phenomena associated with the pronunciation, the system voice in Arabic - like other linguistic
systems others-is not limited to phonemes deterministic (consonants and vowels) , but there are
other phenomena associated with the pronunciation Kaltengam and Naber and other so-called
secondary phonemes, Valfonim secondary phenomenon or formula meaningful voice in the
spoken words, and this is part of the installation Alfonim word hyperbolic Kalfonim the research
found a number of results, including :
- Functions of toning proven by research to strengthen the meaning and enable the listener at the
same; through the statement of the speaker's feelings surprising and satisfaction, and indignation
and contempt, and others, which show through Tngima to talk, and according to what takes place .
-The speaker has used the shape of his face when speaking, as an additional means share with
accents and other means of expression to clarify the intended meaning and strengthened in the
same recipient .
- Find gold with the view that sees Naber in Arabic does not change the meaning, but it is
possible and can be confirmed in the same listener .
ممخص البحث

يتناول ىذا البحث تقوية المعنى بالفونيمات فوق القطعيَّة التي تصاحب الكالم والتي ال تكون جزًءا من بنية الكممة ،وقد
خمص البحث إلى عدد من َّ
النتائج ،أىميا :
 -من وظائف التَّنغيم التي أثبتيا البحث تقوية المعنى وتمكينو في نفس السَّامع؛ وذلك من خالل بيان مشاعر المتكمّْم من

ٍ
ٍ
وسخط وازدراء وغيرىا ،والتي تظير من خالل تنغيمو لمكالم ،وبحسب ما يتطمَّبو المقام .
دىشة ورضا،
 قد يستخدم المتكمّْم تقاطيع وجيو عند الكالم ،كوسيمة إضافية تشترك مع وسائل التَّعبير ُّالنطقيَّة األخرى في إيضاح المعنى
المقصود وتقويتو في نفس المتمقّْي .

النبر في العربيَّة ال يغيّْر معنى  ،ولكنو ممكن أن ّْ
أن َّ
الرأي الذي يرى َّ
وي َم ّْكنو في نفس السَّامع .
 ذىب البحث مع َّيؤكده ُ
وفي البحث عدد من َّ
الشواىد المحممة  ،و َّ
النتائج الجزئيَّة األخرى .
ُّ
ولكل ٍ
َّ
المُّغة نظام ّْ ،
َّ
افي
نظام مكوناتو  ،والمكونات َّ
ٌ
الرئيسة لمغة أربعة  ،ىي  :األصوات والمفردات والتراكيب  ،واإلطار الثق ّ
ُّ
الذي تُستخدم فيو المغة .
واألصوات من بين ىذه المكونات ذات مكانة َّ
أوول مأا يتَّصأل بنذاننأا مأن المُّغأة أصأواتيا  ،فيأي أسأاس المُّغأة  ،وعمأى
مميزة ،ف َّ
عبأ ُأر بيأأا كأ ُّأل قأ ٍ
أمأأا حأ ُّأدىا َّ
فانيأأا أصأوات ُي ّْ
أوم عأأن أغ ارضأأيم))
حأ ّْأد تعبيأأر ابأأن جنأأي تٖٜ٘ه ) َّإنيأأا حأ ُّأد المُّغأأة  ،إذ قأأال َّ (( :
أن المُّغأة فأي أساسأيا نظأام صأوتي  ،و َّ
ون َّ
أن الكتابأة نظأام تأابع ليأا فأي
وىو بيذا التَّعريف يسبق عمماء المُّغة
َ
ثين عندما ُيق ّْأرُر َ
المحد َ
ّ
ٍ
مرحمة لسانيَّة قابمة ٕ) .
ٔ)

،

ُّ
ّْ
أان الميارت ِ
تحتل ىات ِ
والجانب الصَّوتي في المُّغة يعني َّ
أان  ،الحأديث واالسأتماع منزلأة
متحدث وآخر مستمع  ،ومن ثم
ثمة
أن َّ
ّ
خاصة بين ميارات المُّ
َّوتي .
الص
نظاميا
في
بع
ر
األ
غة
ّ
كوي ٍ
ّْ
صوتي آخر يشتمل عمى :
نظام
َّوتي في العربيَّة ّْ ،
ّ
والنظام الص ّ
َّ
الصأأائتة  ،وال ثالأأث ليمأأا  ،وىأأذه تكأأون جأأزءاً مأأن
ٔ -فونيمأأات
الصأأامتة واألص أوات َّ
قطعيأأة  ،وىأأي عبأأارة عأأن األص أوات َّ
ٍ
تركيب الكممة ٖ) ،إن لم أ ُق ْل ىي التي تُ ّْ
بشكل رئيس عندما تجتمع بانتظام .
ركب الكممة وتؤلّْفيا

ثانويأة ) :وتسأمى أيضأاً بأالظَّواىر التَّطريزَّيأة ٗ)  ،أو بالمصأاحبات المُّ َّ
َّ
غويأة
ٕ -فونيمات فوق القطعيَّة
ظأ أواىر مص أأاحبة ُّ
لمنط أأق ّْ ،
الص أأوتي ف أأي العر َّبي أأة  -كغيأ أره م أأن األنظم أأة المُّ َّ
غوي أأة األخ أأرى -ال يقتص أأر عم أأى الفونيم أأات
فالنظ أأام َّ
٘)

 ،وىأي عبأارة عأن

لمنط أأق ك أأالتَّنغيم و َّ
إن ىن أأاك ظأ أواىر أخ أأرى مص أأاحبة ُّ
الصأ أوائت)  ،فحس أأب ب أأل َّ
النب أأر وغيرىم أأا ُيطم أأق عميي أأا
الصأ أوامت و َّ
القطعيَّة َّ
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َّ
َّ
أانوي  ،ظأاىرة أو صأيغة صأوتيَّة ذات مغأزى فأي الكأالم المنطأوق  ،وال يكأون ىأذا الفأونيم جأزءاً مأن
الفونيمات الثانوية  ،فالفونيم الث ّ
القطعي . )ٙ
تركيب الكممة كالفونيم
ّ
أوالً  :تقوية المعنى بتنغيم الكالم :
ون َغأ َأم َن َغ َمأاً  ،بمعنأأى واحأأد  ،وذىأأب الخميأأل تٓٔٚه ) إلأأى َّ
أن
التَّنغأأيم لغأةً  :ىأأو مصأأدر لمفعأأل َن َّغأ َأم )  ،ويقأأال َ :ن َّغأ َأم تَْن ِغيمأاً َ ،
الكالم وحسن الص ِ
ِ
أن (( َّ
(( َّ
َّوت من القراءة ونحوىا))  ، )ٚوذكر ابن دريد تٕٖٔه ) في معجمو َّ
الن ْغ َمأة وال ّأن َغم مأن
جرس
ُ ُْ
الن ْغ َمة ُ :
أنغم ِ
غمأأة َح َسأ َأنة وتأ َّ
اإلنسأأان بالغنأأاء ونحأأوه))  ، (ٛأمأأا ابأأن منظأأور تٔٔٚه ) فقأأد فأ َّأرق بأأين
الكأأالم أَو الغنأأاء  :معأأروف وسأأمعت َن َ
أما َّ
أن َّ
النغم و َّ
َّ
النغمة  ،وذكر َّ
النغمة فيي الكالم الحسن .)ٜ
النغم الكالم
الخفي َّ ،
ّ
المحدثين نذكر منيا ما يوتي:
أما في االصطالح  :فممتَّنغيم تعريفات مختمفة عند عمماء المُّغة
َ
بونو ((عبارة عن تتابع َّ
عرفو ماريو باي َّ
معين ))
النغمات الموسيقيَّة  ،أو اإليقاعات في حدث
كالمي ّ
ّ
ّ

ٓٔ).

أما إبراىيم أنيس ،الذي ُّ
عرفو َّ
بونو ((موسيقى
يعد من أشير من نبَّو عمى د ارسة التَّنغيم من
َ
المحدثين العرب ،فقد ّ
الكالم)) ٔٔ).
ويذىب الدكتور رمضان عبد التََّّواب في تعريفو إلى َّ
أن التَّنغيم عبارة عن

عمى المعاني المختمفة لمجممة الواحدة ))

ٕٔ)

رفع الصَّوت وخفضو في أثناء الكالم َّ ،
لمداللة

.

بونو ((المصطمح الصَّوتي َّ
عرفو الدكتور محمود السَّعران َّ
الدال عمى االرتفاع الصُّعود) واالنخفاض
وقد ّ
ّ
َّوتيين  ،وىذه َّ
درجة الجير في الكالم  .وىذا التَّغير في َّ
ين الص ِ
الدرجة يرجع إلى التَّغير في نسبة ذبذبة الوتر ِ
الذبذبة ىي التي
يدل عمى العنصر الموسيقي في الكالم ُّ ،
تحدث نغمة موسيقية  .ولذلك فالتَّنغيم ُّ
ويدل عمى "لحن" الكالم )) ٖٔ) .
اليبوط ) في

أن التَّنغيم عنصر صوتي تتراوح َّ
وتتفق ىذه التَّعريفات عمى َّ
شدتو بين االرتفاع واالنخفاض  ،وذلك بحسب مستوى الحدث
ّ
الكالمي  ،وبحسب الحاجة إلى تقرير المعنى في نفس المتمقّْي  ،وبحسب حالو إن كان منك اًر  ،أو َّ
شاكاً  ،أو متعجباً  ،أو
ّ

تحس اًر ،أو مستفيماً وغير ذلك .
ُم ّْ

التَّنغيم ) ومصطمح

أن َّ
َّ
النغمة )  ،إذ يرون َّ
النغمة تكون عمى مستوى الكممات

الباحثين بين مصطمح
بعض
فرق
وقد َّ
ُ
َ
المفردة  ،مثل حروف الجواب وغيرىا  ،وأما التَّنغيم فيكون عمى مستوى الجممة

ٗٔ)

.

ُّ
َّ
بي  ،إذ تابع بعضيم برجشتراسر في نفي وجود ىذه
الباحثون
واختمف
َ
َ
المحدثون حول وجود ظاىرة التنغيم في التراث العر ّ
)ٔٙ
)
٘ٔ
َّ
ُّ
ُّ
الظَّاىرة في العربيَّة َّ ،إال َّ
بي  ،وا ْن اختمفت مسمياتيا .
أن البحث الم ّ
غوي الحديث أثبت وجود ىذه الظاىرة في التراث العر ّ
الزركشي تٜٗٚه ) َّ
فعمى سبيل التَّمثيل ال الحصر نرى اإلمام َّ
تحدث عن وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن
ّ
)ٔٚ

بعين وجياً
الكريم ،إذ ذكر َّأنيا توتي عمى نحو أر َ
َّ
َن يقأ أَر
وا َّن ّْ
أي غيأر مأرة فأي كتابأو البرىأان إلأى القأول(( :فمأن أَراد أ ْ
تنوع األساليب في القرآن الكريم ىو مأا دفأع اإلمأام الزركش ّ
آن بكم أ ِ
ظ تعظأ أ ٍيم لف أأظ بِ أ ِأو عم أأى
المتَيَ أ ّْأدِد وِان ك أأان يقأ أ أُر لفأ أ َ
ظ بِ أ ِأو لفأ أ َ
أال التَّرتي أ ِأل فميقأ أ أرْهُ عم أأى منازِل أ ِأو فأ أِان ك أأان يقأ أ أُر تيدي أ ًأدا لفأ أ َ
القأ أر َ
ظ ُ
)
ٔٛ
َّ
َّ
أ َّ
أيقي مختمأف يصأاحب أسأاليب القأول ،فأالمعظّْم يختمأف أداؤه
التعظيم))  .وما مأن شأك أن ىأذا التن ّْأوع فأي األداء ىأو تعبيأر موس ّ
.

ّْ
ّْ
المتعجب غير المستفيم ،وما ىأذا الفيأم إال دليأ ٌل عمأى معرفأة عممأاء العر َّبيأة بأالتَّنغيم المصأاحب لأ داء ،ولأو كأان فأي
عنالمتيدد ،و
األدبيأة لغأة الكأالم ) فأاألمر ال ش َّ
القرآن الكريم عمى ّْ
أقل تقدير ؛ َّ
َّ
أمأا فأي المُّغأة
قائم عمى األداء والتَّرتيألَّ ،
أك فأي َّأنأو متشأابوٌ
ألنو ٌ
ص فضالً عن َّ
ففن القول ال يمكن أن يكون َّإال بمراعاة السّْياقات الخارجيَّة َّ
تماماً ُّ ،
الداخميَّة .
لمن ّْ
ولمتَّنغيم في العربيَّة وظائف متعددة ،منيا التَّمييز بين المقوالت التَّركيبيَّة َّ
النحويَّة ،وخصوصاً عنأد غيأاب العالمأات اإلعرابيأة

التي تُناط بيا – في أغمب األحيان -ميمة التَّمييز بين األبواب َّ
النحويَّة المختمفة ،فعنأد اسأتحالة ظيأور ىأذه العالمأات لسأبب مأن
نغيميأأة لمتَّمييأأز بأأين تمأأك األبأواب  ،ولرفأأع المَّأأبس الحاصأأل مأأن عأأدم ظيأأور العالمأأات اإلعر َّ
مجأأو إلأأى الوظيفأأة التَّ َّ
ابيأأة ، )ٜٔ
األسأأباب ُي َ
َاااا َّ
اك حما َان
سا هاب َك الما ه َو َما حن اتََّب َعا َ
الن حبا َ
وذلأك مأأا ذىأب إليأأو الف َّأراء تٕٓٚه ) فأأي تحديأد مقولأأة الخبرَّيأأة فأي قولأأو تعأالىَ :
اي َح ا
﴿يااا أَي َ
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ِ
ين ﴾ األنفال ، ٙٗ/إذ قأال  :وان شأئت جعمأت مأن ) فأي موضأع رفأع  ،وىأو أح ُّ
أوجيين إلأي َّ
ألن الأتّْالوة تأد ّل عمأى
أب ال
ا ال هم اؤ حم حن َ
ّ
ٕٓ)
أك ) ٕٔ)  ،وىأأذا مأأا يسأ ّْأميو الف أ َّراء نفسأأو بأ أ
معنأأى َّ
وح ْسأ ُأب َك َمأأن اتَّبعأ َ
الرفأأع))  ،أي  :جعميأأا خب أ اًر لمبتأأدٍإ محأأذوف تقأأديره َ :
بالدالالت ال بالحركات ) ٕٕ)  ،فالتَّنغيم رفع المَّ َ َّ
اإلعراب َّ
وح َّد َد لممستمع َّ
أن لفظة َمن )  ،التي ال تظير عمييأا الحركأة
ركيبي َ
َ
بس الت ّ
اإلعرابيَّة ىي خبر الجممة .

الباحثين ذىبوا إلى َّ
لذلك نرى َّ
أن بعض
أن التَّنغيم ينيض وحده دليالً عمى المعنى ،ويكون مفصحاً عن الغرض ،ومبيناً
َ
ويرون َّأنو لوال التَّنغيم لكان في الكالم من المَّبس والتَّعمية ما
المقصود من الكالم ،سواء أظيرت العالمة اإلعرابيَّة أم لم تظير،
َ

يقف عائقاً أمام إيصال المعنى المقصود إلى المتمقّْي ٖٕ).
ومن وظائف التَّنغيم أيضاً دوره في تقوية الكالم ،وتمكينو في نفس السَّامع؛ وذلك من خالل بيان مشأاعر المأتكمّْم مأن دىش ٍأة
ٍ
وسخط وازدراء وغيرىا  ،والتي تظير من خالل تنغيمو لمكأالم  ،وبحسأب مأا يتطمَّبأو المقأام  ،فاإلنسأان حأريص عمأى بيأان
ورضا،
مقاصده الكالميَّة  ،وأغراضو ُّ
النطقيَّة  ،بشكل واضح ودقيق  ،وبشكل يؤثّْر في نفس المستمع  ،ومن األمثمة عمى أثأر التَّنغأيم فأي
الصأأفة  ،إذ أورد فأأي ذلأأك حأأديثاً ىأأذا نصأأو (( :وقأد حأأذفت
تقويأأة المعنأأى  ،مأأا ذكأره ابأأن جنأأي وىأأو يتحأ َّأدث عأأن مسأأوغات حأأذف ّْ
ت الحال عمييا .وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوليم :سير عميو ليل  ،وىم يريدون  :ليل طويل َّ .
وكون ىأذا َّإنمأا
ّْ
الصفة ودلَّ ْ

الصأأفة لمأأا َّ
أس فأأي كأأالم القائأأل لأأذلك مأأن التَّطأأويح والتَّط أريح والتَّفخأأيم
دل مأأن الحأأال عمأأى موضأأعيا  ،وذلأأك َّأنأأك تحأ ُّ
حأأذفت فيأأو ّْ
توممتأو  ،وذلأك أن تكأون فأي مأدح إنسأان والثَّنأاء
والتَّعظيم ما يقوم مقام قولو  :طويل أو نحو ذلك  .وأنت تح ُّ
أس ىأذا مأن نفسأك إذا َّ
عميو  ،فتقول :كان واهلل رج ًأال ،فنزيأد فأي قأوة المَّفأظ ب أ اهلل ) ىأذه الكممأة ،وت َّ
أتمكن فأي تمطأيط ال َّأالم واطالأة الصَّأوت بيأا وعمييأا ،

الصأأوت بانسأأان ّْ
وتفخمأأو ،
أانا ،وتم ّكأأن َّ
يمأأا أو نحأأو ذلأأك  .وكأأذلك تقأأول :سأأولناه فوجأأدناه إنسأ ً
أي :رجأ ًأال فاضأ ًأال أو شأ ً
أجاعا أو كر ً
ّْ
بالضأأيق قمأأت :سأأولناه وكأأان
أمحا أو جأو ًادا أو نحأأو ذلأأك  .وكأأذلك إن ذممتأأو ووصأأفتو
فتسأأتغني بأأذلك عأأن وصأأفو بقولأأك  :إنسأ ً
أانا سأ ً
مبخال أو نحو ذلك))
لحز أو
لئيما أو ًا
إنسانا! وتزوي وجيك وتقطبو  ،فيغني ذلك عن قولك :
ً
ً
ً
إنسانا ً
َّ
البن جني يمكن أن نخرج بنتائج ميمة يتضح فييا دور التنغيم في تقوية المعنى.

ٕٗ)

ص الميأم
 ،ومأن ىأذا ال َّأن ّْ

ففأأي قول أأو (( :س أأير عمي أأو لي أأل)) ،وم أأن خ أأالل تفخ أأيم ىأأذه الجمم أأة  ،وتعظيمي أأا  ،أو ُق أ ْأل تنغيميأ أا  ،يمك أأن أن يفي أأم المعن أأى
الصأأفة التأأي قأأدرىا ابأأن جنأأي ب أ طويأأل )  ،فأ ُأر َّ
أيح أبمأ مأأن
المقصأأود  ،مأأع مبالغأأة فيأأو  ،حتأأى َّأنأأو أبمأ فأأي الأ َّأنفس مأأن ذكأأر ّْ
ب تممأ ٍ
تصريح  ،فضالً عن ذلأك َّ
أن حأذف صأفة المَّيأل ) واحتمأال تع ّأدد معناىأا مأن مثأل  :طويأل  ،مأوحش  ،مظمأم  ،مخيأف  ،مرعأب

وغيرىأأا  ،يزيأأد مأأن قأ َّأوة المعنأأى  ،فمأأو قأأال  :سأأير عميأأو ليأأل طويأأل  ،الختصأأر المعنأأى مأأا ذكأأر  ،دون تصأ ّْأور المعأأاني األخأأرى
تخيأأل المعأأاني
المحتممأة  ،التأأي تصأأمح كمّيأأا فأأي ىأأذا المقأأام  ،إذ بتنغأأيم الجممأأة مأأن دون ذكأأر ّْ
الصأأفة طويأأل ) يأأذىب الأ ّْأذىن إلأأى ّ
المذكورة جميعيا  ،وىو أبم في المعنى من اقتصاره عمى معنى واحد فقط .
رجال))  ،فقد ذىب أحد الباحثين إلى َّ
أن
وكذلك الحال في المثال الثَّاني الذي ذكره ابن جني (( :كان واهلل ً

قوة ُّ
النطأق فأي
َّ

كممة رجالً ) تُغنينا عأن التَّصأريح بالصّْأفات المأذكورة فأي مدحأو  ،وىأي أبمأ فأي َّ
الداللأة مأن التَّصأريح باألوصأاف ؛ َّ
ألنيأا تطمأق
النياية أو ُّ
أن الممدوح قد بم ّْ
لنتصور َّ
الذروة في شجاعتو أو جوده أو سماحتو )) ٕ٘) .
العنان حين نسمعيا
َّ
وكذلك يربط ابن جني بأين التَّنغأيم وتقأاطيع الوجأو عنأد الكأالم  ،إذ َّإنيأا تزيأد مأن إيضأاح المعنأى المقصأود وتم ّكنأو فأي نفأس

المتمقّْي  ،وذلك قولو (( :وتأزوي وجيأك وتقطبأو))  ،إذ َّ
إن إشأاحة الوجأو وتجيمأو  ،أو إقبالأو أو انفأراج أسأاريره  ،تزيأد مأن توضأيح
المعنى ّْ
وتؤكده . )ٕٙ
وكذلك يظير أثر التَّنغيم في تقوية المعنى نتيجة تنغأيم بعأض الحأروف مأن خأالل المبالغأة فأي م ّْأدىا  ،كمأا فأي المبالغأة فأي
ي تٗٚٚه ) المبالغة فأي ىأذا الم ّأد ب أ م ّْأد التَّعظأيم )  ،ويأربط
مد ألف ال ) من قولنا  :ال ِإلوَ ِإ َّال اهلل ) ،
ّْ
ّ
ويسمي ابن الجزر ّ
بين ّْ
أوي فيأو قصأد المبالغأة فأي َّ
أوي مقصأور عنأد العأرب ،
مد التَّعظيم والمعنى  ،إذ يقول :و َّ
النفأي  ،وىأو سأبب ق ّ
أما السَّبب المعن ّ
وان كان أضعف مأن السَّأبب المَّفظأي عنأد الق َّأراء  ،ومنأو م ُّأد التَّعظأيم فأي نحأو ال إلأو َّإال اهلل )  ،ال إلَّأو إال ىأو )  ،ال إلأو َّإال
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أنت )  ...ويقال لو أيضا ُّ :
مد المبالغة  .قال ابن ميران في كتاب الم َّأدات ) لأو َّ :إنمأا ُس ّْأمي م َّأد المبالغأة ؛ َّ
ألنأو طمأب لممبالغأة
في نفي إلييَّة سوى اهلل سبحانو  ،قال  :وىذا معروف عند العرب ؛ َّ
ألنيا تُ َم ُّد عند ال ُّأدعاء عنأد االسأتغاثة  ،وعنأد المبالغأة فأي نفأي
)ٕٚ
ٍ
فالقوة في نطق حرف ّْ
المد أفضت إلى تقوية المعنى والمبالغة فيو.
شيء )) َّ ،
النفي مثالً تستعمل ال ) باطالة ّْ
ففي َّ
مد األلف عند الجزع  ،في حين لو نطقت من دون م أد طويل لكان نفياً ابتدائيِّا  ،كما
في جواب من ُسئل  :ىل ذىبت ؟ فيقول  :ال  ،فاذا ُك ّْرَر االستفيام جنحنا إلى ّْ
القوة ما ال
المد إظيا اًر لمجزع  ،وفي ذلك من َّ
يخفى  ،كما نقول في المَّيجة َّ
الدارجة قُوم  -قُوووم ) آمرين المخاطب ّْ -
يصور حالة
بمد الواو – وىو أقوى من األول  ،والذي ّْ

ُّ
غوي  .فالتَّنغيم بيذا َّ
الدور الصَّوتي الميم ّْ
يؤدي وظيفة عظيمة تتمثَّل في انسجام
انفعاليَّة معيَّنة  ،وىي جزء من التَّنغيم الم ّ
ّ
النغمات وتتنزر ّْ
األصوات إذ تكتمل فيو َّ
مؤدية المعاني والمقاصد . )ٕٛ
تعجأأب وغيرىأأا  ،وقأأد أشأأار
أون كبيأ ٌأر وميأ ّّأم فأأي بيأأان نأأوع األسأأاليب داخأأل الأ َّأن ّْ
ص  ،مأأن اسأأتفيام  ،أو إخبأأار  ،أو ّ
ولمتَّنغأأيم شأ ٌ
برجشت ارسأأر إلأأى َّ
السأأامية م أن اسأأتخدام التَّنغأأيم قرينأأة فأأي معرفأأة أسأأموب االسأأتفيام مأأن دون
أن ىأأذه الظَّأأاىرة معروفأأة فأأي المُّغأأات َّ
استخدام أدواتو  ،وذكر َّ
أن ىذه الظَّاىرة نادرة في العربيَّة الفصيحة  ،إذ قال وىو يتحدث عن أسموب االستفيام فأي المُّغأات السَّأامية

فومأأا أن تسأأتخدم األدوات  ،واألول موجأأود فييأأا كمّيأأا  ،وىأأو
َّإنيأأا (( ال تعأأرف توديأأة االسأأتفيام بترتيأأب لكممأأات خأأاص بيأأا أصأأال َّ ،
)ٕٜ

.

نادر جداً في العربيَّة الفصيحة ))
وقد َّ
رد الدكتور طأارق الجنأابي ىأذا ال َّأرأي  ،ويأرى َّ
أن العر َّبيأة ال تقتصأر عمأى األدوات وح ّأدىا فأي بيأان األسأاليب المختمفأة ،
ّ
ٖٓ)
واَّنما تعتمد في ذلك عمى األدوات وترتيب الكممات والتَّنغيم  ،وقد يكون التَّنغيم ىو الفيصل في بيان نوع األسموب .

الراجح ؛ َّ
موجود ؟ ومأن خأالل تنغأيم الكأالم يمكننأا أن نح ّْأول ىأذه الجممأة مأن اإلخبأار
ألننا في قولنا ُ :م َح َّم ٌد
الرأي ىو َّ
وىذا َّ
ٌ
إلى االستفيام  ،فتظير أىمية قرينة التَّنغيم في بيان نوع األسموب مع غياب األداة .

َّ
ِ
ص  ،فمأن ذلأك قولنأا  :ىأل زي ٌأد
أي مأن ال َّأن ّْ
وقد تتضافر القرينتان األداة والتنغيم ) في بيان نوع األسموب  ،والغأرض األساس ّ
تنغيميأة ىابطأة  ،وىأذه َّ
َّ
نعبأر عأن ُّ
موجود ؟!  ،إذ يمكننا في ىذه الجممأة أن ّْ
النغمأة أدنأى
تعجبِنأا ودىشأتِنا مأن خأالل نطقنأا بصأيغة
ٌ

النغمأأات  ،وىأأي مأأا تخأأتم بأأو الجممأأة اإلخبارّيأأة عأأادة  ،أو الجمأأل االسأأتفياميَّة التأأي ال تحتأأاج إلأأى ج أو ٍ
َّ
اب بأ أ نعأأم أو ال ) ٖٔ) ،
فالمتكمّْم في المثال السَّأابق وبحسأب َّ
النغمأة التأي قيمأت بيأا العبأارة  ،ال يريأد جوابأاً عأن سأؤالو  ،واَّنمأا ىأي صأيغة سأؤال يخأتمط بيأا

صاحب ىذه العبارة أفاد غرضين :
االستفيام مع التَّعجُّب ٕٖ)  ،فالتَّنغيم الذي
َ
َّن غرض المتكمّْم من سؤالو بصورة جميّْة غير قابمة لمَّبس  ،وذلك َّ
أن غرضو األساس ليس االستفيام .
األول :بي َ
السامع  ،فمن خالل التَّنغيم يمكن بيان دىشة المتكمّْم واستغرابو .
الثَّاني :توكيد المعنى وتقويتو في نفس َّ
ويمكأأن بيأأان ذلأأك بشأ ٍ
أكل أدق مأأن خأأالل مالحظأأة دور التَّنغأأيم فأأي بيأأان المعنأأى وتقويتأأو وذلأأك فأأي قولأأو تعأأالى﴿ :أَفَ حما اان َذا َ ا
ون ❆ وأَنتهم س ح
ا الح حد ح
ون ﴾ ال َّأنجم ، ٙٔ-ٜ٘/فقرينأة التَّنغأيم ىأي التأي تُبأيّْن المعنأى وتوضّْأحو
ون❆ َوتَ ا
ام هد َ
ون َوَال تَ اب هك َ
ض َح هك َ
يث تَ اع َج هب َ
َ
َ ا َ
ٖٖ)
َّ
َّ
َّ
َّ
ص الكريم  ،فنالحظ أن االستفيام في ىذه اآلية قد جاء مشوباً باإلنكار والتعجُّب  ،نتيجة قرينأة التنغأيم التأي صأاحبت
داخل الن ّْ
الكالم  ،وذلك أبم في َّ
النفس  ،وأقوى في المعنى .
وأما إذا غابت القرينة المَّفظيَّة عن الكالم األداة )  ،فبذلك تكون قرينة التَّنغيم ىي الفيصل فأي تحديأد نأوع األسأموب داخأل
ص ٖٗ)  ،ففأي قولنأا  :زي ٌأد أخأوك ؟ أبمأ فأي المعنأى مأن قولنأا  :ىأل زيأد أخأوك ؟ بتنغأيم ي ُّ
َّ
أدل عمأى صأيغة السُّأؤال فأي الجممأة
الن ّْ

األولأأى  ،وىأو مأأا اسأأتطيع أن اسأأميو ب أ أسأأموب االسأأتفيام البميأ )  ،فالجممأأة االسأأتفياميَّة مأأن غيأأر األداتأأين اليمأزة  ،وىأأل ) ،
ٖ٘)

 ،وبأأذلك تكأأون قرينأأة التَّنغأأيم أعظأأم أث أ اًر مأأن

أمأأا إذا كأأان االسأأتفيام بأأاألداتين َّ
تكأأون فييأأا َّ
فالنغمأأة صأأاعدة
النغمأأة ىابطأأة  ،و َّ
فظيأأة ))  ، )ٖٙمأأع مأأا يصأأاحبيا مأأن مشأأاعر المأأتكمّْم مأأن دىشأأة أو ُّ
القرينأأة المَّ َّ
تعجأأب أو رضأأا أو سأأخط  ،وىأأي تتضأأافر إليضأأاح
المعنى وتقويتو في نفس المتمقّْي  .ومن ذلك أيضا قول عمر بن أبي ربيعة : )ٖٚ
الان ح
صى والاااااااتَر ح
َعا َد َد َّ
اب
ت َ :ب اا ارً
ثه َّم قَالهوا  :تهحبَاا ؟ هق ام ه
جم و َ
الاااح َ
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فقد سقطت أداة االستفيام من البيت ّْ
استفيامياً من خالل قرينة التَّنغيم ،والتي أضفت عمى االستفيام
ي ،وبقي السّْياق
ّ
الشعر ّ
مشاعر قائل البيت ّْ
ي من ٍ
حزن وتولٍُّم ،وىو أقوى في المعنى من القرينة المَّفظيَّة.
الشعر ّ
َّ
َّ
سفي تٓٔٚه ) في تفسأير قولأو
ومن جميل ما ورد من االستغناء عن أداة االستفيام واالكتفاء بقرينة التنغيم  ،ما ذكره الن ّ
اب ح
اال ال أ ح
فممأا رأى الكوكأب
هح َ
اين ﴾ األنعأام ، ٚٙ/إذ قأالَّ (( :
ال َذا َ ا َرِّبي َفمَ َّما أَ َف َل قَ َ
تعأالىَ ﴿:فمَ َّما َج َّن َعمَ اي ح المَّاي هل َأرَى َك او َكباً قَ َ
اِفحم َ
اال َذاا َ ا َرِّباي ﴾ أي  :قأال ليأم ىأذا رّْبأي فأي زعمكأم  ،أو المأراد أىأذا اسأتيزاء بيأم وانكأا اًر عمأييم  ،والعأرب
الذي كأانوا يعبدونأو قَ َ
تكتفي عن حرف االستفيام بنغمة الصَّوت))

)ٖٛ

.

ثانيا :تقوية المعنى بنبرالكالم :
ِ
ُّ
َّ
َّ
وس ّْأمي اليمأز فأي
النبر في المغة  :ىو((ارتفاع الشيء َعن األرض يقال  :نبرتأو أنبأره نبأ اًر أَي رفعتأو  .ومنأو اشأتقاق المنبأرُ .
الكالم نب اًر لعموه عمى سائر الكالم )) . )ٖٜ
ُّ
أمأا فأي االصأطالح  :ف َّ
أدثين وضأوح نسأبي َّ
يتميأز بأو صأوت أو مقطأع عأن بقيأة األصأوات
أالنبر فأي عأرف عممأاء المغأة المح َ
ّ
وي َسأ ّْ
أخ ُر المأأتكمّْم لتحقيأأق َّ
والمقأأاطع األخأأرى  ،التأأي تجأأاوره فأأي البنيأأة التَّ َّ
أمياً أكبأأر منأأو فأأي المقأأاطع غيأأر
النبأأر جيأأداً عضأ ّ
ركيبيأأة ُ ،

المنبورة

ٓٗ)

.

وقأأد اختمفأأت آراء البأأاحثين حأأول وجأأود ظأأاىرة َّ
النبأأر فأأي العر َّبيأأة  ،فقأأد ذىأأب بروكممأأان إلأأى َّ
أن ((فأأي المُّغأأة العر َّبيأأة القديمأأة

النبر ،تغمب عميو الموسيقيَّة  ،ويتوقَّف عمى كمية المقطع َّ ،
يدخل نوع من َّ
فانو يسير من مؤخرة الكممة نحو مقدمتيا  ،حتأى يقابأل
ٔٗ)

فان َّ
مقطعاً طويالً فيقف عنده  ،فاذا لم يكن في الكممة مقطع طويل َّ
النبر يقع عمى المقطع األول منيا))
النبر نادرة في العربيَّة الفصحى َّ ،
أن ظاىرة َّ
في حين ذىب برجشتراسر إلى َّ
لكنيا تكثر في ليجاتيا ٕٗ) .
أما الدكتور إبراىيم أنيس فيرى َّأنو ال يوجد دليل مادي ييدينا إلى مواقأع َّ
النبأر فأي المُّغأة العر ّبيأة كمأا نطأق بيأا األقأدمون فأي
ٖٗ)
العصور اإلسالميَّة األولى  ،إضافة إلى َّ
المؤلفين لم يتناولوا في مؤلفاتيم ىذه الظَّاىرة .
أن
َ
أن الدكتور أحمأد مختأار عمأر لأم ين ِ
أن َّ
أف وجأود ىأذه الظَّأاىرة فأي العر َّبيأة  ،إال َّأنأو يأرى َّ
في حين نرى َّ
النبأر فأي العر َّبيأة ال
.

يمثل مممحاً تمييزياً ٗٗ)  ،وىذا ما يميل إليو الباحث َّ ،
فالنبر وبحسب مفيومو وىو الضَّغط عمى مقطع من مقاطع الكممة مع نشأاط
يصحب أعضاء ُّ
النطق  ،يمكن تطبيقو عمى كثير مأن الكممأات فأي المُّغأة العر ّبيأة بحيأث ال يتغيأر معنأى الكممأة  ،ولكنأو قأد يسأاعد

السَّامع عمى الفيم ٘ٗ)  ،أو ّْ
يؤكد المعنى في نفس المتمقّْي  ،عمى َّ
النقيض منأو فأي المُّغأات الغر َّبيأة  ،بحيأث يمكأن أن َّ
يتغيأر معنأى
النبر فييا ،ولذلك ييتم المُّ
بتغير موقع َّ
ُّون بتحديده في قواميس تمك المُّغات  ،ومنيا اإلنكميزّية . )ٗٙ
الكممة ّ
غويون الغربي َ
َ
يغيأأر معنأأى  ،ولكنأأو ممكأأن أن ّْ
السأأامع  ،فعمأأى سأأبيل التَّمثيأأل يقأأع َّ
إذاً فأ َّ
أالنبر فأأي العر َّبيأأة ال ّْ
النبأر فأأي
وي َم ّْكنأأو فأأي نفأأس َّ
يؤكأأده ُ
)
ٗٚ
أاخة  ،والحاقَّأ أة  ،و َّ
الص أ َّ
الد َّاب أأة ، ) ...فف أأي قول أأو
 ،مث أأل:
العر َّبي أأة عن أأد االنتق أأال م أأن ح أأرف مأ أ أد إل أأى الح أأرف المش أ َّأدد األول
َّ
تعأالى﴿:فَحإ َ ا ج ح
ااتت َّ َّ
َّ
َّ
أي فأي تقويأة المعنأى  ،فالضَّأغط
َ
الصااخ هة ﴾ عأبس ، ٖٖ/فأالنبر يقأع عمأى حأرف الخأاء  ،وليأذا النبأر أثأر دالل ّ
ِ
َّ
َّ
ّْن معنأى
ص ُّم اآلذان لشدتيا  ،وفي ذلك يقول السَّيّْد قطأب وىأو ُيبأي ُ
عمى صوت الخاء المشدد يفيد اإلحساس بصوت الصَّاخة التي تُ َ
الصَّاخة (( :يوم تجأيء بيوليأا  ،الأذي يتجمَّأى فأي ِ
لفظيأا ))  ، )ٗٛفوضأفى َّ
النبأر فأي ىأذه الكممأة ق َّأوة فأي اإلسأماع سأاىم فأي تكأون
جرس المَّفظة التي جاءت ّْ
قوة المعنى . )ٜٗ
قوة المَّفظ َّ
معبرة عن المعنى  ،فناسبت َّ
النبر األخأرى فأي العر َّبيأة مأا نجأده عنأد ُّ
ومن مواضع َّ
النطأق بأواو مش َّأددة مأا قباليأا مفتأوح أو مضأموم ٓ٘) ،كمأا فأي القُ َّأوة ،
ِ
يد ا ال َعا َ ح
اب﴾ البقأرة،ٔٙ٘/
َن ا القه َّاوةَ حلما ح َج حميعااً َوأ َّ
اب أ َّ
ين َ
َن الما َ َ
ش حاد ه
﴿ولَ او َي َرى الَّح َ
ظمَ هموا إح ا َي َار او َن ا ال َعا َ َ
قَ َّوامين ) ،ففي قولو تعالى َ :
قوة إسماع عالية نتيجة مقطعيا المنبور َّ ،
َّ
يقع َّ
فوكدت المعنأى المقصأود
النبر عمى حرف الواو
المشدد من كممة القَُّوةَ ) ،التي ليا َّ
أن اآلية تتحدث عن اتخأاذ األنأداد مأن دون اهلل  ،فكأان البأد مأن التَّوكيأد عمأى َّ
القوة هلل وحده  ،وال سيما َّ
 ،وىو َّ
أن الق َّأوة ال تميأق
أن َّ

إال باهلل وحده ج ّل وعال

ٔ٘)

.
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َّ
ومن صور َّ
قابمي
النبر األخرى في العربيَّة  ،نبر الجممة  ،أو ما ُي َّ
سمى بنبر السّْياق  ،أو بالنبر الت ّ
بالضَّغط عمى كممة بعينيا في إحدى الجمل المنطوقة  ،ويكون ليا من خالل َّ
نسبي عن غيرىا من كممات الجممة
النبر وضوٌح
ّّ
ٕ٘)

 ،ويكون ىذا َّ
النبر

الواحدة ؛ ويكون غرضو توكيد المعنى وتمكينو في نفس المتمقّْي  ،أو لرفع أ
ٍ
التباس وقع في الكالم  ،وقد وجَّو أحد
شك أو توضيح

حم ٌد قصيدةَ َّ
اعر ِ
أمس ) وبحسب الكممة المنبورة وعمى َّ
الش ِ
النحو اآلتي ٖ٘):
الباحثين
المحدثين جممة  :ق أَر ُم َّ
َ
َ
أ أ أأاذا وقع َّ
النبر عمى الفعل ق أر ) فيذا يعني
توكيد القراءة ،ونفيو ي ٍ
َّفعل آخر غيره .
أ أأوما إذا وقع َّ
حمد ) فيذا
النبر عمى الفاعل ُم َّ
يعني توكيد َّ
محمداً ىو الفاعل وليس أحد غيره.
أن َّ

الشاعر أمس واذا وقع َّ
ِ
النبر عمى المفعول بو قصيدة ).
محم ٌد قصيدةَ
ق أَر ّ
فيذا يعني توكيد قراءة قصيدة وليس غيرىا.

َّ
أ أ أأوما إذا وقع َّ
الشاعر ).
النبر عمى المضاف إليو
 ،فيذا يعني توكيد أن القصيدة لشاعر معيَّن،
حمد ).
وعدم انتسابيا لمفاعل ُم َّ
أ أ أ أواذا وقع َّ
النبر عمى الظَّرف أمس ) فيذا
يعني توكيد َّ
الزمان.
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 قضاٌا صوتٌَّة فً ال َّنحو العربً  ،د .طارق عبد عون الجنابً  ،مجلة المجمع العلمً العراقً  ،مج  ، 39ج5894 ، 3-2م .
 كتاب العٌن  ،الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي  ،تح  :د .مهدي المخزومً ،و د .إبراهٌم السَّامرائً  ،دار ومكتبة الهالل  ( ،د ت ) .
 لسان العرب  ،ابن منظور ( ت455هــ )  ،دار صادر  ،بٌروت  -لبنان  ،ط5454 ، 3ه .
 اللُّغة العربٌَّة معناها ومبناها  ،د .تمَّام حسَّان عمر  ،عالم الكتب  ،ط5424 ، 5ه 2116-م .
 اللُّغة وعلم اللُّغة  ،جون لٌونز  ،ترجمة مصطفى زكً حسن ال ُّتونً  ،دار  ،ال َّنهضة العربٌَّة  ،ط ، 5مصر – القاهرة 5894م .
 مدارك ال َّتنزٌل وحقائق ال َّتأوٌل  ،أبو البركات عبد هللا بن أحمد ال َّنسفً ( ت451ه )  ،ح َّققه وخرَّ ج أحادٌثه ٌ :وسف علً بدٌوي  ،راجعه وقدَّم له :
محًٌ ال ِّدٌن دٌب مستو  ،دار الكلم الطٌِّب  ،بٌروت – لبنان  ،ط5458 ،5ه 5889 -م .
 المدخل إلى علم أصوات اللُّغة العربٌَّة  ،د .غانم قدُّوري الحمد  ،مطبعة المجمع العلمً  ،بغداد 5423 ،ه2112-م .
 المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغوي  ،د .رمضان عبد ال َّتوَّ اب  ،مكتبة الخانجً  ،ط ، 3القاهرة – مصر 5454 ،ه5884-م .
 معانً القرآن  ،الفرَّ اء  ،تح  :أحمد ٌوسف ال َّنجاتً ومحمَّد علً ال َّنجار وعبد الفتاح إسماعٌل ال َّشلبً  ،الدار المصرٌَّة  ،ط ، 5القاهرة – مصر  ( ،د
ت).
ُّ
 مناهج البحث فً اللغة  ،د .تمَّام حسَّان  ،مكتبة األنجلو المصرٌَّة  ( ،د ت ) .
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