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 -امللخص باللغة العربية :
يكلق  ان لمسألة نطق الجملة العربية دوٌر مهم في تسجيل اللغة العربية وجمعها , فقد تناقلل اللرواا ابارلار وابرلعار رلق  رلقلة المولافهة وللم

في بدايات االهتمام باللغة العربية الكتب وان وجدت كان الحصول رليها صعرًا فبدأت رلوم العربيلة ملق الال المولافهة طلم تطلور بحيل  بلدأ 
ة لتاميللو و للاع العلللم بتللدولق المعلومللات التللي يأاللوونها مللق أحللاتوتهم فبللدأت مركلللة تللدولق اللغللة , ولكللق بللدأ التللدولق  رقلل  للجملللة المنطوقلل ا

عظلم مكانهلا المميلف فلي اللغلة ودورهلا الفعلال فلي التلداول والمحادطلة والمناقولة وللتنمليم دور مهلم فلي هلوق اللغلة المنطوقلة والتلي للم توجلد فلي م
اللغللات ورامللات تميللف رلللو الصللوت وانقفانلل  و رلقللة نطللق الجملللة وتسلسللل المنحللدر النغمللي لكللل جملللة , فيرقلل  هللوا الللدور تتميللف باللغللة 
ثلل المنطوقة دون المكتوع ال  ان يواء هللا إليجاد أو محاولة إيجاد رموز لهوق الوكدا الصلوتية المهملة رلملًا انل  قلد توجلد بعلا العاملات م

عجب او االحتفهام لكنها ترق  قاصرا رق تلبية كاجة الكتابة ال  تونيح التنميم فحاولت في هوا الرحل  الصلغير أن أونلح معنل  رامة الت
 التنميم وأهميت  وما يقابل  بالدراحات الحد ثة وهل كان العلماء القدماء دور في  واو في تونيح ريء من  واو أرارات قليلة. 

 

Abstract  

The question of pronunciation of Arabic sentence an important role in the registration of the Arabic 

language and collected , the relay narrators news and poems about the way Almchaffhh was not in the 

beginnings of interest in the Arabic language book , although there was obtained difficult began to Arab 

science through Almchaffhh then evolved so began the pupils and students write down the information 

which take them from their professors began phase notation language , but despite began blogging remains 

the phrase spoken place featured in the language and its effective role in the trading and conversation and 

discussion and coloring an important role in the spoken language , which did not exist in most languages 

marking distinguish high voice and decline and how to pronounce sentence and sequence slope tonal each 

phrase , remains this role is characterized in spoken language without written that God wants to find or try 

to find codes for this unit acoustic important note that there may be some signs , such as an exclamation 

mark or question mark , but remains inadequate to meet the need of writing to clarify toning tried in this 

research small to clarify the meaning and importance of toning and the corresponding studies of modern 

were ancient scholars role in it , even to clarify something from it , even if few references.    

 -التوطئة :
رمر بق  ان اللغة العربية في أول أمرها تناقلها الرواا ال  ان وصلت ال  مركلة التدولق، فدونت ووصلت الينا رلمًا أنها لم كاملة فقد قال ابو

والحقيقلة ان انتقلال اللغلة واالرلعار والمنثلر منهلا رلق  رللق (1)جاء كم وافرًا لجاء كم رللم رفللف". "ما انته  اليكم مق كام العرع اال اقل  ولو
يلتم بهلا الرواا  دُل رل  اهمية الجملة العربية المنطوقة، و االرتماد رل   رلقة نطقها مق االمور التي كان  هلتم بهلا اللرواا فلي نقلل االرلعار ل

الك الوقت تعتمد رل  حلررة الحفلو وقابليلة الحفلو وفهلم المعنل  الملراد. ولكلق بملرور الوقلت اكتلاجوا الل  المعن ، وكانت  بيعة العربي في ذ
 التدولق طم تطور التدولق ال  العصر الحد   فظهرت رامات جد دا لم يكق للعربي كاجة لها لما تلهم  حليقت  مق فهم للجملة، ولكق نتيجة

(، والفارزا )،(، ورامة االحلتفهام)(( وراملة التعجلب)ف( فعاملة 0يت رامات الترقيم مثل النقطة )للتطور اكتاجت الكتابة ال  رامات ُحم
ابحللتفهام مثلللف حللافر؟ أبللوو(  للدُل وجللود رامللة االحللتفهام رللل  قللراءا الجملللة بطرلقللة تقتلللا رللق قراءتهللا بللالقير )حللافر ابللوو( فللالفر  بلليق 

لقد اطبتت الدراحات الحد ثة نرورا دراحة  رلقة نطق الجملة تحت رنوان ٌأ لق رليل  )لتنمليم( الجملتيق يظهر بونوح رند النطق والكام، و 
 وحنحعاول في هوا الرح  إن راء هللا ان نجد صورًا للتنميم رند العرع وكيف رالجها النحاا او كيف واجهوها.

 -:أهمية البحث
 هدف هوا الرح  ال  تسجيل ظاهرا صوتية مهمة تناولها المحدطون في الدرس الصوتي الحد   وارتقد بعضهم أنهم ررفوها مق الغرع , مع 
توحع الدرس الصوتي الحد   واالهتمام بااللسنية وظهورها دراحلات ُيعتقلد انهلا كد ثلة رلل  اللدرس الصلوتي بصلورا ااصلة , واللدرس اللغلو  

في هوا الرح  )ان راءهللا( اكاول ان احجل ما تحدث رن  رلمائنا مق هوق الظاهرا وهلل كانلت موجلودا او مسلتحدطة للدالللة بصورا رامة .و 
و رل  ان رلماء العربية لم يغفلوا رنها , ولنبيق جانب اار مق جوانب رلم اللغة العربية . والتنمليم ظلاهرا صلوتية تظهلر رنلد نطلق الجمللة ا
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مق ارتفاع للصوت او انقفاض , ولقد كان العربي يمتلك موهرة رجيرة للحفو بصورا حرلعة ودليل ذلك ملا وصلل الينلا الكلمة بطرلقة ااصة 
 رق  رلق الرواية , الن االارار واالرعار دونت بالعقول في اول امرها اال بالكتب. 

ءا وغيرهلا، واللنغمف الكللم القفلي و النغمل ف الكلام ه( النغملة"جرس الكلملةف وكسلق الصلوت فلي القلرا11قال ابق منظور )ت -تعريف التنغيم:
) تتابعات مطردا مق مقتلا انواع الدرجات الصلوتي  رلل  جملل   .وفي االصطاحف هو(2)الحسُق، وحكت فان فما نغم بحرف وما تنغم مثل 

. فهو تتابع مق االرتفاع  (4). وال تقلو لغ  من  (3)كامل ، او اجفاء متتابعة وهو وصا للجمل واجفاء الجمل، وليس للكلمات المقتلفة النعفل (
، ولطلللق رليللة اكيانللًا (5)و االنقفللاض فللي الصللوت رللل  السلسللل  المنطوقللة. ولعللرف ايضللًا بأنلل  ) ارتفللاع الصللوت و انقفانلل  اطنللاء الكللام (

يظهر في الكام ولجعلنا نميلف بليق انلواع الجملل التاكيديل  والقبرللة واالحلتفهامية ، فهلو احلتقدام االيقلاع الموحليقي  .والنتغنيم(6)موحيق  الكام
فلللي الكلللام بطرلقلللة تمييفللللة بللليق وال المعلللاني فملللق الممكلللق ان نغيلللر الجملللل  ملللق القبلللر الللل  التعحيلللب، وفلللو  إالللتاف رلللل  فهلللم المعنلللي 

الجملة بمعدل ايقاري واكد يكون ألقاؤق ممًا رتيرًا إنافة ال  ان االيقاري نرور  للداللة رل  االوجل   . فهق الماكو ان مغن (7)المقصود
. وكلليق  لقللي المللتكلم القللول رللل  رللل  رواهنلل  مللق غيرمرارللاا التنملليم، بللأتي القللول غيللر (8)الكاميلل  المقتلفللة مللق إطرللات أو احللتفهام او تعجللب

.)وال  التنميم  رجع الفضل في اننلا يمكننلا ان نعبلر رلق كلل مولاررنا و كاتنلا  (9)  مراجعت  لتبيان المرادالجميل، وقد يوعر المرء بحاج  ال
 . ولرترط التنميم مراررا بدرجة الصوت ، فاالاتاف في درجة الصوت أطناء الكام  ؤد  ال  تغير التنميم. (10)الوهني  مق كل نوع(

ان التنميم مق المونةرات التي  هتم بها رلم االصوات الحد  ، وقد انتقل هوا المونوع ال  دراحي اللغة  -التنغيم وعلماء العربية:
المحدطيق مع موانيع ارى رق  ر  الغربييق. ولكننا نجد بعا االرارات لدى رلمائنا القدماء تدل رل  إدار كم لهوا الظاهرا، وكل ظاهرا 

ر تعرف بعد مدٍا فا توجد فكرا او ظاهرا تولد كاملة، وانما تتطور مق ارارات صغيرق ال  ان  تدرس لدى العلماء يجب ان يكون لها جوو 
ه( في كد ثة رق  210تكتمل ظاهرا متميفا ومدروحة. ومق اقدم االرارات التي تدل رل  ذلك ارارا االافش االوحط )حعيد بق مسعد( )ت

ه( اال  انها تحوف، ذلك بن المعني هو المتحكم، وقد  207م ، وذهب الفراء )تكوف همفا الوصل في أول الكام اذا حرقت بهمفا االحتفها
اذ يقول )هوق االلا   (11) رد العل  في ذلك ال  قاردا ) الثقل و القفة( في لفظة )افترى( مق قول  تعال  ))افترى رل  هللا كوبًا ام ب  جنة((

 (12)ام، ذهبت االلا التي بعدها النها افيفة زائدا، توهب في اتصال الكام(احتفهام، فهي مقطورة في القطع و الوصل ، النها الا أحتفه
 رلد )أ  (13) چڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ ومثل لولك بقول  تعال  .

وال يجوز ان تكسر  طم قال ) (15){أصطف  البنات رل  البنيق  }تعال     رلد )أحتكبرت((. وذلك في قول  (14){احتكبرت}حتغفرت(( , وقول  
همفق الوصل وإنما بتقفيفها، كي  ذكر ان بعا العرع يقففون . اما االافش فإن  لم يقل بحوف (16)االلا ها هنا الن االحتفهام  وهب(

، وقول  }إهلل اير أما يور (18) }هللا آذن لكم{ ، كما في قول  تعال  (17)ال  ألا يحدون بها همفاالحتفهام يقففونهاهمفق الوصل واليحوفونها اذ 
ق االحتفهام و القبر وهو التنميم ، كي   رتفع الصوت في أول  كي  رلل المد هنا للتفرلق بي (20)، وقول  } آالن وقدرصيت قبل{(19)كون{

كأن  قالف أو تلك نعمة تمنها ف طم فسرف فقالف ان   فيقالف هوا إحتفهام قال ) (21)وتلك نعمة تمنها رل { النطق.وفي تفسيرق لقول  تعال  }
. وإذا فتونا الجمل  رق دليل احتدل ب  اال افش رل  احتفهامية الجملة لم نجد غير  رلقة  (22)ربدت بني احرائيل، وجعل  بدًبمق النعمة(

مل ، الن  لم  نتر  ال  التنميم وهو مونوع لم يمكق متناوال تاوا أوقراا هوق االي  التي تل  بتنميم الحتفهام ، ولكن  لم  بيق لنا رل  احتفهام الج
ت اارى، منها إرارا ابق قتير  )  ابيق رلمائنا، ولكننا فسرنا االحتفهام بالتنميم الن  أصرح مونورًا معروفأ االن.وإذا تقدمنا اكثر نجد أرار 

محدودا  رلدون نطولر الصوت   مدت االلا،طم قالواف ))آوق(( يقالفانما ه ( في اطناء كد ث  رق مد ألا )آميق( وقصرها  نقل ان  )276ت
) . فتطولل (23) بالوكاية، وقالواف حقط رل  كا  رآح  أ ف رل  كق راح  وكولك ))آميق(( ارادوا تطولل الصوت بالدراء و هوا ارجب اليَّ

لوكاية ولكنهم اذا ارادوا المرالغة بالوكوى مّدوا  الصوت  تج  تأطير في داللة الكلمة الن لفو ))واق(( مق غير تطولل صوت االلا يعني ا
، بولك يكون تغير التنميم الو  ربر رن  ابق قتيرة بالتطولل و المد في الكلمة قد احتعاض رق   (24)االلا فاغن  ذلك رق تصولر ردا االلم
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ب كانت يجب ان تنطق لتصولر ردا االلم، فاالول   قول جملة كاملة ))اوق ان االلم رد د، او ما ارد اال لم (( فكان التنميم رونًا رق تركي
نقل ابر راد  ال نلمح في  مرالغة اافًا للثانية )تطولل االلا(، ولنا ان نتصور مبلغ تأطيرها في نفس السامع . اما لفظة )اميق( فمد  

هوق الكلمة اليفتصر رل  االلا   صوت االلا في   تناحب مع كالة القووع و التضرع التي يكون رليهما المصلي، ولعل مد الصوت في
))واجاز ابو كاتم ( 25)ه( يقول في تفسير قول  تعال ف )هللا اير اما يوركون(338طم نجد ابا جعفر النحاس )ت فربما تعدى ال  الياء ايضاً 

ه(  339. طم نجد الفارابي )ت ( 26)ر(()أأهلل( بهمفتيق و لم نعلم اكدًا تابع  رل  ذلك الن هوق المدا انما جيء بها فرقًا بيق االحتفهام و القب
تحدث رق النغم كثيرًا، وكان في اكدى دالالت   دل رل  التنميم، فبيق انها تدل رل  انفعاالت النفس مثل االح  و الركمة و القساوا و 

رل  رارض مق روارض نفس  وهوق  االنسان ل  كلِّّ واكد مق هوق االنفعاالت نغمة تدل بواكٍد منهاالطرع و الغضب، و امثا لها قائًا))فأن 
لمفاج اذا احتعملت ُايل؟ْت ال  السامع تلك االرياء التي هي دالة رليها.فمثًا نطق عرارا ))السام رليكم(( باركال مقتلفة مق النغم ترعًا 

, فنطق هوق العرارا بانفعال زائد  دل   (27)المتحدث , فالتمميم قد يغيد في الداللة رل  الحالة االنفعالية للمتقدث , االنوراح, البهجة,الغضب
مثًا رل  التركيب الود د بمق القي رلي  السام , وقد  دل رل  الغضب الود د مق ذلك الوقص , او اذا نطقت بنغم هابط دلت رل  ردم  

وانت تحس هوا مق   ]...]ه( قد ذكر ردا ارارات في هوا المونوع فقال ) 392اال هتمام بالوقص , اذا تقدمنا اكثر نجد ابق جني ) ت
مق نفسك اذا تأملت  وذلك ان تكون في مدح انسان والثناء رلي  فنقول ف " كان وهللا رجا " فتفلد في قوا اللفو باهلل هوق الكلمة وتتمكق 

فوجدناق انسانًا " وتمكق تمطيط الام وا الة الصوت بها ورليها, ا  رجًا فانًا او رجارًا او كرلمًا او نحو ذلك , وكولك تقولف" حألناق 
كي  وجدنا لطرلقة القاء الجملة اطر في   (28) وجوادًا او نحو ذلك" (  انسانًا حمحاً  "الصوت بانسان وتفقم  فتستغي بولك رق وصف  بقول 

ساس ب  , وهوا  دل  المعن  يحس  االنسان مق نفس , واذا ررفنا ان التنميم لم تكق ل  رامة كتابية ناكو ان  قد ربر رق معرفت  باالك
رل  ان  قد الكو ريئًا في النطق ال يظهر في الكتابة فأرجع ذلك ال  االكساس , وان هوق العرارا فيها وري للتنميم, ولكق ردم معرفت   

, ففلادا القوا في  بالمصطلح لم تمكن  مق تحد د هوق الظاهرا فهو رجع ال  اللفو الكثير مق التعابير التي تفهم كم  رلقة التلفو بهوق الجملة 
اللفو دليل رل  تمكق المعن  . وقد ادرو رلماء التجولد هوق الظالهرا واحتعملوا كلمو نغمة واحتقدام الرعا االار عرارا ) رفع الصوت  

ث ه( وهو  تحد569وافض ( وهو معن  التنميم رند المحدطيق. ومق النصوص التي تونح ذلك رندهم ايضًا نص ابي العاء الهمواني )ت
ف) واما اللحق القفي فهوالو  ال يقا رل  كقيقت  اال نحا ر القراءا ومواهير العلماء وهو رل  نربيق اكدهما ال رق اللحق القفي قائاً 

ات تعرف كيفت  وال تدرو كقيت  اال بالموافهة وباالاو مق افواق ُأولي الضرط والدراية. وذلك نحو مقاد ر المدادت وكدود المماالت والملطف
ام ال  ما  المورعات والمقتلسات والفر  بيق النفي واالطرات , والقبر واالحتفهام , واالظهار , واالدغام , والحوف  , واالتمام , والروم ,واالرمو 

, وفي هوا النص ارارا ال   رلقة  (29)حوى ذلك مق االحرار التي ال تتقيد بالقط او الطائا التي ال تؤاو اال مق اهل االتقان و الضرط(
النطق , وان القط ال يظهر كل الصفات او القصائص النطقية , وان هوق هي ميفا التنميم اذ ال يظهر في الكتابة وانما هو ارتفاع 

ه(  1150وانقفاض بالصوت , يظهر رند نطق الجملة فهو يظهر في الكام المنطو  .وممق احتقدم كلمة )نغمة( صراكة المرروي )ت
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ نظرًا رق النسفي صاكب التفسير المسم  )مدارو التنفلل وكقائق التأولل(وذلك كيق قالف)قال صاكب المدارو في قول  تعال 

بعضهم يسكت رل  )قال( الن المعن  ف قال يعقوع غير ان السكت يفصل بيق القول والمقول وذا ال يجوز , فاالول  ان   (30) چڱ  ڱ

فقد رلق رلي  قائًا قول ف )فيقصر( معناق يمنع احم هللا تعال   , اما المرروي (31)يفر  بينهما بالصوت , فيقصرق بقوا النغمة احم هللا تعال 
, فناكو ان صاكب مدارو التترلل قد ادرو ان المعن  تغير بالصوت رق   (32) ان يكون فارًا بقوا النغمة , فيعلم ان  ليس بفارٍل لقال (

لمعن  بأن هناو قوال هلل تعال  وهو في الحقيقة ليس قول هللا وانما  رلق قوا النغمة ف فقوا النغمة ميفت بأن يكون )هللا( فارًا لقال فيكون ا
قول يعقوع لولك جاءت قوا النغمة فأصرح اللفو )هللا( مبتدأ لجملة القول . وقد فسر ردم الفصل بينهما بالسكت الن  ال يجوز الفصل بيق  

. ان لكل معن   رلقة قراءا ااصة ب  , واالاتاف في  رلقة  القول والمقول ف فا  وجد لطرلق لمعرفة المعن  المراد غير تغير النغمة
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القراءا لها دالالت مقتلفة , فلكل معن  ولكل جملة نمط مق التنميم ااص بها مق رلو الصوت وانقفانة , )فالقواص الصوتية للكام  
تلك القواص التي تكون النطق وتمنح  معاني  المنطو  تمثل رامًا احاحيًا في بيان المعن  والكوا رق دقائقها , فكان التنميم مق اهم 

 ( 33)متنورة بحسب السيا  والمقام وبحسب االنماط الموحيقية ذاتها(.
ان التنميم ال اطر ل  في الحركة االررابية , ولكق ل  وظيفة نحولة , فقد ادرو النحاا كوف همفا االحتفهام اكيانًا , وتنبهوا -وظيفة التنغيم:

ناو قرلنة دلت رل  هوا الحوف, الن المعن  حيكون مفهومًا بمصاكرة التنميم الو  يكون نتيجة لطرلقة القاء الكام التي  ال  االحتفهام , فه
راع ,  تقتلا رق القبر لتدل رل  االحتفهام , فالنحاا قد اكسوا بمعن  االحتفهام ولكق لم يجدوا اداا لاحتفهام لولك قدروا الهمفا وهو ام ال

دورهم االقتناع بانتقال الجملة مق باع ال  باع مق دون احتقدام االداا القاصة لهوق االبواع او تقد رها. فالهمفا التي كي  لم يكق بمق
تحوف وتقد ر ال  ؤد  كوفها ال  تغير الحالة االررابية للجملة الن ) الهمفا وهل( مق بيق ادوات االحتفهام تعد كروفًا ال محل لها مق  

كوفها او ذكرها ال  ؤد  ال  تغير ارراع ما بعدها , ان هوا كثيرًا لتأطير وظيفة التنميم للتميف بيق الجمل .)فالصيغة  االرراع , لولك فان 
التنميمية منح  تنميمي ااص بالجملة يعيق رل  الكوا رق معناها النحو  كما ارانت الصيغة الصرفية رل  بيان المعن  الصرفي  

 (35)ناولها النحاا قول الكميتومق االمثلة التي ت (34)للمثال(.
  ربت وما روقًا ال  البيا ا راع 
 وال لعبللللللًا منللي و ذو الولليب  لعللللللب 
فلاذا اذا لللم تقللرأ بتنمليم احللتفهامي فأنلل  يفهللم منهلا غيللر المعنلل  الملراد ا  )) وذو الولللليب  لعلللب(( مقبللرًا  (36)كيل  اراد ) أوذو الولللليب  لعلللب( 

رق كال صاكب الوليب بأنل   لعلب ا  ابلر تقرللر  وهلو ال  يقصلد هلوا , وانملا اراد ان  بليق ان ذا الوليب ال  لعلب فكلان احلتفهامية انكارللًا 
  (37) جملة . ومق االمثلة االارى , قول رمر بق ابي ربيعة.وقد ونح  التنميم ا   رلقة نطق ال

 طم قالوا ف تحبها ( قلت ف بهرًا          ردد النجوم والحص  والتراع
هام اذا  فقد اغنت النغمة رق اداا االحتفهام فحوفت وبقي معن  االحتفهام مفهومًا مق البيت والحقيقة ان معظم النحاا لم يجوزوا كو اداا االحتف

ه( في تفسير هوا البيت )...... و قالوا اراد أتحبها وهوا اطأ فاكش , انما يجوز كوف ابلا اذا  285م  دل رليها دليل قال المبرد )تل
, وقد فسر هو البيت بقول  ) وحنفسر هوا ونوكر الصواع ان راء هللا . قول  ف تحبها ايجاع رل  غير  (38)كان في الكام دليل رليها(

.واجازا كوف همفا االحتفهام بعا النحاا مثل (39)ما قالوا انت تحبها , ا  قد رلمنا ذلك فهوا معن  ال نرورا في (احتفهام , ان
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ه( في تفسير قول  تعال  ف  702القراءات)ت

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڱڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڌڍ  ڍ   ڌ

ن  قال رل   , وفي الموانع الثاطة بتقد ر ف ) أهوا ربي( فوبهها باكد االقوال بآية احتفهامية قائًا ف )... و يقالف ا (40)  چڻ  ڻ  ۀ   

, وهنا اكتجوا   (41)چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ  ( ق؟ال؟ ت؟ع؟ال ؟ ف)الوج  االار , كما قال هللا ترارو وتعال  لمحمد 

. وقد ذكر ابق جني  ( 43()42) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ بقول إبراهيم ف 

) كوف الحرف ليس بقياس , وذلك ان القرف نائب الفعل وفارل . اال ترى انك اذا   -جواز كوف الحرف اذا دلَّ رلي  دليل قو  , قائًاف
ارًا  فلو ذهبت تحوف الحرف لكان ذلك ااتص [....]وكما نابت الهمفا رق احتفهم  [ ....]قلت ف ما قام زلد , فقد نابت )ما( رق )انفي(

. وذكر ايضًا جواز كوف الهمفا في (44) والمقتصر اجاف ب  , اال ان  اذا صح التوج  الي  جاز في بعا االكوال كوف  لقوا الداللة رلي ( 
. واالمثلة رل  كوف اداا   (46), لمجيء همفا االحتفهام رل  ما رأ نا في غير هوا , فيجب ان يحمل هوا رلي  ايضًا ( (45))انورتهم(

فهام كثيرا ورغم ذلك يفهم معن  االحتفهام , ولكون ذلك كتًا بالتنميم , الن  رند كوف اداا االحتفهام , حوف يصرح التركيب موابهًا االحت
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ڀ      پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ لاارار , فالتنميم وكدا يحيف بينهما , وتوجد امثلة مق القرآن الكرلم يمكق كملها رل  ذلك . نحو قول  

, ( 49)     چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  . وفي قول  تعال (48), ا  أتبتغي مرناا ازواجك (47) چٺ   ٺ    ٺ    ٺ    ڀڀ  ڀ

وقال االافش في تفسيرها )فيقال ف هوا احتفهام وكان  قالف او تلك نعمة تتمناها ( طم فسر, فقال ان ربدت بني احرائيل وجعل  بداًل مق  
ڭ    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ  وقول  تعال  .( 51). وذهب ال  ذلك ايضًا ابق جني في المحتسب (50)النعمة (

, ففيها مثال حا ع لونوح المعن  ارتمادًا رل  النغمة الصوتية , فقد ذكر الفراء في قول   ( 52) چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭڭ  ڭ

 نال رهد  ا  حؤال جواب  )ال ( . 53) تعال  ) اني جارلك للناس اماما(  هتد  بهديك ولتسنق بك , فقال رع ) ومق ذرلتي ( رل  المسألة
. ومق ذلك ايضًا قول  (54)الظالميق( , ) مسألة مق ابراهيم رب  , حال  اياها ان يكون مق ذرلت  مثال  ف مق  ؤمق ب  ولقتد  ب  ولهتد  بهدي (

وان زن    ( ف ) ( قائًا ف ) وان زن  وان حر (  رلد ان يسأل رق كال هو ق الوقصيق فأجاع رحول هللا ))الرجل الو  يسأل رحول هللا 
, ف  تمط التنميم االول يقتلا رن  في جواع الرحول  (56), فكانت جملة الرجل بنغمة صوتية مستولة , اجاب  رق السؤال(55) وان حر (

(  مع اتفا  الجملتيق في التركيب فكان التنميم و رلقة القاء الجملتيق , هو الفيصل في هوا االمر كي  يميف كام الرجل هو حؤال رق )
( الو  كان جواع بتراكيب السؤال نفسها. وقد تحوف اداا االحتفهام , وتوجد قرلنة لفظية تدل رليها هي )ام المعادلة(, وهوا  م الرحول )كا

مر  فو هللا ما ادر  وان كنت دارلًا      بسرع رميق الج -ف (57) ايضًا ال يستغني رق التنميم فيأتي لتنميم لمعونة االحتفهام , نجو قال الوارر
 ام بثمان(

فوجللد ام المعادلللة جعللل اللغللوليق يعللدونها قرلنلة تللدل رللل  االحللتفهام بللاداا محووفللة ومللق االمثلللة التللي ( 58)أ  ) أبسلرع رملليق الجمللر ام بثمللاٍن((
 -ركوفت فيها اداا االحتفهام والسيا  دلَّ رل  معن  االحتفهام بمساردا التنميم , قول الوارر ف

 ت      وقال ف نيٌف فقلت ف الويب قال ف اجل القي رصاق وارا  مق رمام
وقد دل رل  ذلك السيا  والتنميم فالسيا   تضمق في المعن  قللت وقلال والتلي تتضلمق كلوار يفيلد  فناكو ان الويب هنا جاء بمثابة حؤال ,

. وملق ذللك  (59)معن  االحتفهام , وبالتنميم في لفلو الوليب بعلدها واللو   لدل رلل  انهلا حلؤال , الجلواع بعلدها . ا  اكلد الوليب( فقلال اجلل
فهللو احللتفهام انكللار   (60)) .... تلحللُد فللي حلللطاني وترغللي الغوائللل فللي ملكللي (....((ايضللًا قللول ابللي جعفللر المنصللور اللل  جعفللر بللق محمللد )

والمقصور )) أتلحُد في حلطاني (...(( وهو يفهم مق  رلقة نطق الجملة وتنميمها بالوكل الصحيح .مق كل هوا نقلص ال  ان  رلقلة لقلاء 
ا فللي بعلا اتيلات القرآنيلة وبعلا االرلعار مملا  لدل رلل  اهميلة الجملللة الجمللة وتنميمهلا مهلم لتونليح المعنل  بولكل دقيلق , وهلوا ملا وجلدن

 المنطوقة وتأد تها للمعاني المقتلفة. 
 املصادر
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 م.1976القاهرا  –دار الثقافة للطرارة والنور  –الدكتور محمد فهمي كجاز   –المدال ال  رلم اللغة  •
  اللدكتور فلائف فلارس كققل  -ه(215معلاني القلرآن االافلش االوحلط ابلو الحسلق حلعد بلق مسلعدا الرصلر  )ت  -المفهر في رللوم العربيلة  •

 م.1979ه , 1400 – 1ط –الكولت  –المطرعة المصرلة 
 لبنان. –بيروت  –دار السرور  -ه( تحقيق ف اكمد  وحا نجاتي ومحمد رلي النجار207البي زكرلا الفراء )ت  –معاني القرآن  •
تحقيللق ف الللدتور مللازن المرللارو  –ه( 761البللي محمللد ربللدهللا جمللال الللد ق بللق هارللم االنصللار  )ت  –مغنللي اللبيللب رللق كتللب االرارلللب  •

 م.1979 -5ط –بيروت  –دار الفكر  –ومحمد رلي كمدهللا 
 م.  1979ه , 1400 –مطرعة النجاح الجد دا الدار البيضاء  –الدكتور تمام كسان  –مناهج الرح  في اللغة  •

 اهلوامش
 

 .1/386القصائص  (1)
 . 590/ 12اللسان العرع مادا )نغم(   2))
 .194( دراح  الصوت اللغو ، د.اكمد مقتار رمر , ص3)

 .48فهمي كجار ( , ص(  نظرف مدال ال  رلم اللغة، د )محمود (4 
 .198مناهج الرح  في اللغ ، د. تمام كسان , ص(5) 
 .175 نظرف االصوات اللغولة ، د.ابراهيم انيس , ص ( ( 6 
 .173االصوات ,  د. كمال محمد بوير,  ص - نظرفرلم اللغة(7) 
 .88 نظرفالدراحات الصوتية وتعليم اللغة العربي  لاجانب , د.اكمد مقتار رمر , ص (8)

 .112 نظرفرلم اللغة العام , )توفيق محمد راهيق(, ص(9) 
 .190دراحة الصوت اللغو  ,   (10)
 .8حرأ  (11)
 .2/254معاني القرآن للفراء  (12)
 .6( المنافقون (13 
 . 75( ص (14 
 . 153( الصفات(15 
 .62-61، ولنظر فاالصوات اللغول  في كتب معاني القرآن ص 2/254( معاني القرآن للفراء (16 
 .1/7( معاني القرآن لاافش(17 
 .59(  ونس(18 
 .59النمل (19)
 .91 ونس (20)
 .22( الوعراء (21 
 .2/426(معاني القرأن لاافش (22 
 )رحالة( 84و  83( ولنظرف الظواهر اللغولة في كتب غرلب القران المطبورة كت  نهاية القرن القامس13-13تفسير غرلب القران ) (23)
 رحالة-83 نظرف الظواهر اللغولة في كتب غرلب القران  (24)
 .95النمل (25)
 .704ارراع القران للنحاس/ص( (26 
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 .111 نظرف الرح  العوني والداللي رند الفيلسوف الفارابي (27)
 . 117, ولنظر ف ابق جني النحو  د. فانل السامرائي/ ص2/373القصائص  (28)
 .567, ولنظر ف الدراحات الصوتية رند رلماء التجولد  159,158جفر  التمهيد في رلم التجولد البق ال( (29 
 .66(  وحا ف(30 
 .2/230(  نظر مدارو التنفلل وكقائق التأولل للنسفي (31 
 .94( جهد المقل للمرروي )رحالة دكتوراق( لسالم قدور  كمد (32 
 .197رلم اللغة العام د.توفيق محمد راهيق  (33)
 .226( اللغة العربية معناها ومبتاها د. تمام كسان (34 
 .52( ررح هارميات الكميت(35 
 .1/20ه( 761ولنظر ف مفتي اللبيب البق هوام )ت 1/50 نظر فالمحتسب في تبيق وجوق رواذا القراءات االبفجني  (36)
 .356د وان   (37)
 .1/518لغة واتدع للمبرد الكامل في ال (38)

 .1/518المصدر نفس   (39) 
 . 78,  76,77( ابنعامف (40 
 .7,6( الضح  (41 
 .77( ابنعامف (42 
 .1/20, ولنظر ف ُمغني اللبيب 1/341معاني القرآن للفراء  (43)
 .1/51المحتسب البق جني  (44)
 .  10, يس  5الرقرا  (45)
 . 1/15( المحتسب (46 
    .1التحرلمف ( (47 
 .51 نظر ف احلوبا النفي واالحتفهام في العربية د. اليل اكمد رما را / ص (48)
 .  22الوعراءف  (49)
 .2/426( معاني القرآن لاافش (50 
 .1/50المحتسب (51)
 .   124( الرقراف (52 
 .1/76معاني القرآن للفراء  (53)
 .1/76معاني القرآن ج  (54)
 .4/556صحيح الرقار   (55)
 .51النفي واالحتفهام في العربية  نظرف احلوبا ( (56 
 .145( لعمر بق ابي ربيعة , د وان  (57 
 .1/475 نظر ف الكتاع لسيبول   (58)

 .52النفي واالحتفهام في العربية  نظرف احلوبا (59) 
 . 1/301كتاع االمالي, هي الوهيرا باالمالي القميسية , لامام المررد باهلل يحي  بق الحسيق الوجر  , ج -ُ نظر ف (60)


