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بع�س مظاهر التنغيم يف اللغتني  العربية والإجنليزية
) درا�صة تقابلية (

الدكتور عماد فاروق العمارنة
اأ�صتاذ اللغويات واملناهج امل�صاعد – جامعة امللك عبد العزيز -  كلية الرتبية 

ق�صم املناهج وطرق التدري�س

ملخ�س البحث
تناول هذا البحث ظاهرة �سوتية فوق تركيبية )Suprasegmental phenomena( وهي التنغيم 
من خالل معطيات التقابل بني اللغتني العربية والإجنليزية، بهدف معرفة خ�سائ�ض هذه الظاهرة يف 

كلتا اللغتني؛ وذلك ملعرفة ال�سعوبات التي قد تواجه متعلم اللغة العربية ولغته الأم الإجنليزية.
  وخل�ض البحث اإىل جمموعة من النتائج، تتمثل يف وجود اتفاق يف النمط التنغيمي والطبقات 
ال�سماع  للتنغيم  على م�ستوى  الدليل  بالبعد  تت�سل  اللغتني، وكذلك وجود �سعوبات  ال�سوتية يف 
اأي�سا  الدرا�سة  وقدمت  اللغتني،  بني  التنغيم  م�ستويات  يف  اختالف  وجود  ب�سبب  وذلك   ، والأداء 
الأمناط  على  املتعلمني  تدريب  يف  ال�سعوبات،تتمثل  تلك  على  للتغلب  املقرتحات  من  جمموعة 
والهابطة يف مواقف كالمية حقيقية،  وامل�ستوية  ال�ساعدة  امل�ستويات  العربية ذات  للغة  التنغيمية 
وت�سميم برامج تعليمية هادفة ، ومت ذلك وفق معطيات التقابل اللغوي يف هذه الظاهرة بني اللغتني. 

Abstract:
 This research aimed at studying the Supra segmental Phenomenon -the 

intonation- through the contrast between Arabic and English. In addition, it aimed 
at knowing the characteristics of this phenomenon in both languages in order to 
recognize the difficulties that may face native speakers of English while learning 
Arabic language.

The research reached a group of results the existence of an exemplified by 
agreement in the intonation pattern and the layers of sound in both languages. 
In addition to the existence of difficulties related to the meaning dimension of 
intonation on the level of listening and speaking. This is attributed to the difference 
in the levels of intonation in the two languages. The study also presented a group 
of suggestions to overcome the difficulties in the form of training learners on the 
rising and falling intonation patterns in authentic examples in Arabic language and 
designing purposeful educational programs according to the linguistic contrast for 
both languages in this phenomenon.
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املقدمة:
قاله  ما  نبي"،هذا  اإّل  به  يحيط  اأن  ميكن  ل   " كانت،  اأّيا  اللغة  عن  احلديث  اإن 
وخا�سة  اللغة  يف  املتعلقة  والدرا�سات  الأبحاث  من  روؤيته  ميكن  ما  واأما  فار�ض،  ابن 
جمالت  تعدد  من  الرغم  على  قليال  نزرا  ت�سكل  فهي  ال�سوتي  باجلانب  يتعلق  فيما 
بع�ض  تف�سري  اإىل   التي هدفت يف جمملها  البحثية،  مناهجها  واختالف  البحوث  تلك 
ال�سوتية  الظواهر  �سمنها  من  اأن  باملالحظة  اجلدير  من  ولعله  ال�سوتية،  الظواهر 
الدرا�سات  قّلت  اإذ  التنغيم،  ظاهرة   )Suprasegmental phenomena(الرتكيبية فوق 
يف  متداخلة  كثرية  عوامل  وجود  اإىل  ذلك  يعزى  ورمبا  الظاهرة،  هذه  حول  والأبحاث 
والفونيمي فهي  الأوك�سيتكي  تناولت اجلانب  التي  الأبحاث  واأما  الظاهرة،  درا�سة هذه 
اأبحاث تنق�سها بع�ض املعطيات النف�سية واملوقفية، ومعطيات الدللة يف ال�سياق الكالمي 
حتى ت�سبح درا�سات متكاملة ميكن العتماد عليها يف تعليم اللغة وتعلمها �سواء اأكانت 

اللغة الأم اأم اللغة الثانية ومن تلك الدرا�سات التي حتدثت عن ظاهرة التنغيم ما يلي:
-  درا�صة "دور التنغيم يف حتديد معنى اجلملة العربية" حيث تناولت هذه الدرا�سة 
ار�سني املعا�سرين،  دور التنغيم يف حتديد معنى اجلملة العربية يف الرتاث العربي عند الدَّ
ه مل يحَظ لدى علماء اللغة القدامى ببحث  ومع اأنَّه اتخذ عندهم اجتاهاٍت خمتلفة، ولكنَّ
دة، ولكّنهم جممعون على ارتباطه باجلمال  م�ستفي�ض، اأو تطبيق م�ستند اإىل قواعَد حمدَّ
ي ارتباطًا وثيقًا، واأنه القا�سم امل�سرتك بني الفنون جميعًا، ومن هنا ارتبط التنغيم  الفنِّ
كقرينة لفظية يف التعبري عن املعاين الّنف�سّية والّنحوية ارتباطًا جعله من اأهّم الأدوات 

ي ووجدانه. ذات التاأثري يف نف�ض القارئ، اأو املتلقِّ
التنغيم يف تف�سري ق�سايا نحوّية، وتركيبية،  اأثر  وحاولت الدرا�سة الوقوف على ر�سد 
ووظائفه  اللحنّية  م�ستوياته  اإدراج  خالل  من  العربية  اللغة  يف  ودللّية  و�سوتّية  و�سرفّية 
املختلفة يف التعبري عن بع�ض املعاين الّنف�سّية والّنحوية، و الك�سف عن الختالفات يف النطق 
التي تتميز بها اللهجات املختلفة التي ل تظهر يف الكتابة، لأنَّها ل متلك ما ميلكه املتكلِّمون 
وت لتو�سيح الكالم امللفوظ. وخل�ست الدرا�سة اإىل تو�سيح �سرِّ اجلمال  من نغمات يف ال�سّ
الفني للتنغيم ودوره يف التفريق بني معاين اجلمل واملقولت الّنحوية وطرق القواعد الّنحوية، 

والك�سف عن الأماكن الكامنة وراء الظاهرة من الت�سكيالت واملعاين.)1(

�سامي وزميله/2006  )1(
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د. عماد فاروق العمارنة

= درا�صــة " النــرب يف العربية وتطبيقاته يف القراآن الكرمي "  ويف هذه الدرا�س���ة بنّي 
الباحث  م�س���طلح )النرب( عن���د القدماء من علماء اللغة وعلم���اء التجويد للدللة على 
�س���وت الهمزة )الوقفة احلنجرية(، و حدد اأدق الطرق لدرا�س���ة النرب بغية الو�سول اإىل 
نتائج ل تتداخل اأحكاُمها مع مفاهيم وم�س���طلحات �س���وتية اأخرى، ف�س���نفه باأق�س���امه 
وخ�ضُّ كل ق�سم بالختالف الذي يقع فيه وبالن�سو�ض الواردة فيه، وبني اأن التنغيم يقع 
على م�ستوى اجلملة اأو ما كان يف حكمها، ودللته تركيبية تعود اإىل الدللة العامة للجملة 
)الإخبار، ال�ستفهام، التعجب ...الخ(، وله وظيفة اأخرى وهي بيان م�ساعر املتحدث من 

ده�سة ور�سا و�سخط وازدراء.
واأكد وجود �س���لة ب���ني التنغيم ونرب الطول، فا�س���تطالة التنغي���م يف اجلملة ل يتاأتى 
اإل عرب التحّكم بزمن �س���وائت اجلملة، فطول التنغيم وق�س���ره يعتمد على زمن النطق 

بال�سوائت.
وخل�ض اأي�س���ا اإىل اأن التنغيم هو اأقوى الفونيمات الثانوية ح�سورا، ولذلك يقع على 

م�ستوى الكلمة، بل اإنه يقع على م�ستوى املقطع.)1(
درا�صــة "�صيغ اجلموع يف اللغة العربية ويف اللغة الإجنليزية )درا�صة تقابلية("   -
وتقوم هذه الدرا�س���ة على درا�سة تقابلية بني اجلموع يف اللغة العربية، واجلموع يف اللغة 
 الإجنليزية، وهي درا�س���ة تقابلية؛ لأن كاًل من اللغتني ل تعود اإىل اأ�س���ل واحد م�س���رتك.

وهدفت اإىل  تو�س���يح �س���عة اللغة العربية يف ظاهرة من ظواه���ر اللغة "اجلموع ، مقابلة 
ب�"اجلموع" يف اللغة الإجنليزية املخت�س���رة املوجزة يف هذه الظاهرة اللغوية، وكان من 
اأه���م نتائجها : اأن اللغة العربية يف ظاهرة )اجلموع( متثل نظاما متكامال ُيعرب فيه عن 
املطلوب ب�س���يغ منا�سبة ، تو�س���ح املراد من اخلطاب بدقة متناهية، مقابلة باجلموع يف 
اللغ���ة الإجنليزية الت���ي تفي باحتياجات املتكلمني بها يف نظام خمت�س���ر جدًا من خالل 

هذه الظاهرة )اجلموع(.)2(
" درا�صــة الفعل وال�صــم يف اللغة الجنليزية والعربية درا�صــــــة تقابلـية يف ال�صكـــل 
والوظيفة" وهدفت الدرا�س���ة اإىل تعرف تاأثري ال�س���كل والوظيفة للفعل وال�سم يف الأداء 

العب�سي /2007  )1(
اليازجي/2007  )2(
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اللغوي ومدى تطبيقهما يف اللغة العربية. وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي، وتكون 
جمتم���ع البح���ث من )64( اأ�س���تاذًا للغة الإجنليزي���ة لغري الناطقني به���ا ، مت اختيارهم 
من خمتل���ف اجلامعات احلكومية. وقامت الباحثة بتطبيق ا�س���تبيان من اإعدادها تكون 
م���ن )35( فقرة مغلق���ة، ثم قامت بتحليل البيانات التي من خاللها تو�س���لت اإىل نتيجة 
تب���ني مدى اأهمية �س���كل ووظيفة كل من الفعل وال�س���م يف التاأثري عل���ى الأداء اللغوي يف 
اللغتني الإجنليزية والعربية. ومن خالل النتائج اأو�ست الباحثة بتطبيق املنهج الوظيفي 

يف تدري�ض الفعل وال�سم للمتعلمني مبا يتنا�سب ومفهوم اللغة.)1(
= درا�صــة العبــارات ال�صمية يف اللغتــني العربية والإجنليزية " درا�صــة تقابلية " اعتمدت 
هذه الدرا�س���ة على نظرتي الرب���ط والتحكم واحلد الأدنى كاأدوات ت�س���تند عليها ،وتعترب اأوجه 
الت�س���ابه ب���ني اللغت���ني ذات اأهمية كربى للمب���ادئ واملقايي����ض التي يتحدث عنه���ا علماء النحو 
التوليدي التحويلي حيث ي�سريون اإىل وجود اختالفات متيز لغة ما عن غريها، فوجود اختالفات 
ب���ني العبارات ال�س���مية يف اللغت���ني الإجنليزي���ة والعربية واللت���ان تنتميان اأ�س���ال اإىل عائلتني 
خمتلفتني ل ينق�ض من اأهمية املفهوم العام الذي ت�س���تند عليه هذه الدرا�س���ة،وقامت الباحثة  
 بتحلي���ل العبارات ال�س���مية يف اللغتني العربي���ة والإجنليزية بناء على نظري���ة الربط والتحكم.
وانته���ت الدرا�س���ة اإىل نتائ���ج  مفاده���ا اأن هن���اك اأوجه من الت�س���ابه والخت���الف يف العبارات 
ال�س���مية يف اللغت���ني الإجنليزية والعربية ، وم���ن خالل التطبيق للنظريت���ني الأخريتني نظرية 
الرب���ط والتحك���م ونظرية احلد الأدنى يف حتليل العبارات ال�س���مية مت التو�س���ل اإىل اأن تطبيق 

نظرية احلد الأدنى يف حتليل العبارات ال�سمية يتبع طرقا اأ�سهل، ت�سهل عملية التعليم)2(.
= درا�صــة "التنغيــم واأثــره يف اختالف املعنــى ودللة ال�صياق " هدفت الدرا�س���ة اإىل 
معرفة الإيقاع ال�سوتي للتنغيم يف اللغة العربية وذلك من خالل التحليل اللغوي الفونيمي 
اأو م���ا اأطلق عليه علماء اللغة الأ�س���وات اأو املالمح غ���ري الرتكيبية وتتمثل باملقطع والنرب 
والتنغيم      وخل�س���ت الدرا�س���ة اإىل معرفة ماهية التنغيم وتاأث���ريه على البنى الوظيفية 

وخوا�سه للغة واأهم وظائفه واأمناطه ودوره يف تغيري املعنى.)3(

ال�سويعي/2008  )1(
عبد احل�سني/2007  )2(

�سهل/2010  )3(
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= درا�صة "التنغيم يف اإطار النظام النحوي "
وقد حاولت هذه الدرا�س���ة ا�س���تغالل حقيقة التلوين املو�س���يقي املعروف مبو�س���يقى 
ال���كالم اأو الن���رب املو�س���يقي للعربية اأو التنغي���م، يف حتليل بع�ض الظواه���ر النحوية التي 
يرجع اأ�سا�سها وتف�سريها اإىل هذه الظاهرة ال�سوتية، فكثري من الأبواب النحوية حتتاج 
اإىل حتلي���ل علم���ي دقيق يتمثل مبو�س���يقى الكالم خا�س���ة الأبواب التي تدل عل���ى التاأثر 
والنفعال، فالتنغيم جزء ليتجزاأ من النحو مبعناه الوا�س���ع . تعر�ض الباحث اإىل تعريف 
ظاهرة التنغيم، ودرا�س���ة بع�ض الق�سايا النحوية التي ميكن تف�سريها وفهمها من خالل 
هذه الظاهرة ال�سوتية، مثل باب النعت واجلملة الأثباتية واجلملة ال�ستفهامية واأ�سلوب 

الخت�سا�ض واأ�سلوب النداء.)1(
= درا�صــة "ال�صفــات القطعية وفوق القطعية للغــة املحادثة العربية والإجنليزية يف 

اليمن - درا�صة مقارنة"
وك�س���فت ه���ذه الدرا�س���ة حتليال �س���وتيا وفونولوجيا ع���ن ال�س���فات القطعية وفوق 
القطعية عن اللغة الإجنليزية وتقارنها باللغة العربية املتحدث بها يف اليمن كما �سجلت 
م���ن العينة املنتخبة من ناطقني باللغة العربية ودار�س���ني للغ���ة الإجنليزية . كلتا اللغتني 
العربية والإجنليزية قورنتا مع لغة ال )bbc( والتي تعرف بال )RP( كما بحثت الدرا�سة 
م�س���اكل الطالب اليمنيني يف نطق اللغة الإجنليزية، وا�ستخرجت الت�سمينات الدرا�سية 
من هذه املقارنة بتحليل ال�سفات القطعية للغة العربية وذلك بال�ستعانة ببع�ض الأجهزة 
امل�س���تخدمة يف معامل ال�س���وتيات مثل مر�س���مة الطيف واملر�س���مة ال�س���عرية واملر�سمة 
احلنكي���ة وقام با�س���تعرا�ض ال�س���فات القطعية وو�س���فها و�س���فا دقيقا وناق����ض التنغيم 
ال�سوتي للغة العربية واللغة الإجنليزية وقارن بينهما مو�سحا باأن كثريا من م�ساكل لغة 

املحادثة تكون ب�سبب الختالف يف التنغيم ال�سوتي بني اللغتني العربية والإجنليزية)2(
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة نالحظ اأن ق�سما منها عالج ظاهرة التنغيم 
يف اللغة العربية مبعزل عن التوجهات اللغوية يف جمال ال�س���وتيات يف الع�سر احلديث، 
وحتدثت تلك الدرا�س���ات عن ظاهرة التنغيم وف���ق ما حتدث  به القدماء يف اإطار نحوي 
دليل، والق�س���م الآخر قارن بني اللغة العربية واللغ���ة الجنليزية يف ظواهر لغوية اأخرى 
مثل الفعل وال�س���م ،وال�س���فات القطعية وفوق القطعية، واجلموع ولكن الباحث مل يعرث 

الغريب/1417ه  )1(
الدبعي  )2(
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على اأية درا�س���ة تقابلية بني اللغتني يف جمال التنغيم، وهذا ما يجعل هذه الدرا�س���ة على 
قدر كبري من الأهمية .

توطئة:
Applied Lin-(يُيع���د التحليل التقابل من اأ�س���هر النظريات يف اللغوي���ات التطبيقية
guistics( الت���ي ظه���رت خ���الل منت�س���ف الق���رن الع�س���رين، ويق���وم افرتا����ض التحليل 
التقابل���ي)Contrastive Analysis( املنبث���ق م���ن النظرية ال�س���لوكية والنظري���ة البنيوية 
عل���ى افرتا����ض اأن العائق الرئي�ض لكت�س���اب اللغة الثاني���ة هو تداخل نظ���ام اللغة الأوىل 
م���ع نظام اللغة الثاني���ة، وهذا بدوره يفرت�ض اأن التحليل العلم���ي البنيوي لّلغتني املعنيتني 
�سيوفر ت�سنيفًا لغويًا تقابليًا بينهما، ميّكن اللغوي من التنبوؤ بال�سعوبات التي �سيواجهها 
املتعلم)1(، وتتفاوت �س���عوبة تعلم نظام الطبقات ال�سوتية لدى متعلمي اللغة الثانية  بناء 
عل���ى م���ا اإذا كانت اإحداهما تنغيمية والأخرى نغمية، واأو�س���ح �س���يني وزميله اأن اأ�س���هل 
احلالت يف الدرا�سات التقابلية هي املقابلة بني لغتني تنغيميتني كالعربية والجنليزية )2(. 
وق���د تفاوتت اآراء علماء اللغة حول جدوى التحلي���ل التقابلي يف جمال تدري�ض اللغة 
الثانية، وبنّي )لدو()Lado)3 " اأننا ن�ستطيع اأن نتنباأ ون�سف الأمناط التي ت�سبب �سعوبة 
يف التعّلم والأمناط التي ل ت�س���بب �سعوبة يف التعلم عن طريق املقارنة املنظمة بني اللغة 
والثقافة املراد تعّلمها، وبني اللغة والثقافة الأم للمتعلم، فالأجزاء التي تت�س���ابه مع اللغة 

الأم �سيكون تعلمها �سهاًل، اأما الأجزاء التي تختلف فتكون �سعبة التعلم".
ويف هذه الدرا�سة التقابلية تناول الباحث التقابل يف اللغة العربية واللغة الإجنليزية 
يف ظاهرة التنغيم )Intonation(، هذه الظاهرة تعد من قواعد التحويل؛ لأنها ت�س���يف 
معن���ى جديدًا غري املعنى املت�س���من يف ال�س���ياق، وقد قام الباحث بتن���اول الظاهرة وفق 

اجلوانب الآتية:
• ظاهرة التنغيم كمفهوم �سوتي فوق تركيبي.	
• فونيمات الطبقة ال�سوتية للتنغيم.	
• اأمناط التنغيم واأغرا�سه.	

براون/ 261  )1(
�سيني وزميله/28  )2(

(3)   Lado/1-92
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وهذه اجلوانب �س���تتناول اللغتني العربية والإجنليزية، اأما اجلانب الآخر فهو جانب 
التقابل، اإذ مت و�سع جوانب التفاق والختالف يف ظاهرة التنغيم بني العربية والإجنليزية 
يف املجالت ال�س���ابقة، وبعد ذلك تناول الباحث امل�س���كالت املفرت�ض وجودها عند متعلم 
العربي���ة كلغة ثاني���ة ولغته الأم الإجنليزية، واقرتاح بع�ض احللول التي �ست�س���اعد يف حل 

امل�سكالت املتوقعة قبل تعلم ظاهرة التنغيم.

اأوًل: التنغيم يف اللغة العربية
تع���ددت تعريف���ات التنغي���م يف اللغة العربية وف���ق املنهجية التي مت���ت فيها معاجلة 
التنغيم كظاهرة �س���وتية فوق تركيبية، وكذلك وفق ال�س���فة املميزة التي اخت�ست بهذه 
الظاهرة، فمثاًل يعرفه )1( )ال�س���ايب( :باأن���ه "التغريات التي حتدث يف درجة اجلهد يف 
اأي التغريات يف درجة النغمة املو�س���يقية املنتجة بفعل تذبذب الأوتار  الكالم املت�س���ل"، 
ال�سوتية، ويعزى �سبب حدوث تلك التغريات اإىل �سدة الأوتار ال�سوتية. يالحظ يف هذا 
التعريف اأن التنغيم مرتبط بعلم الأ�س���وات الأكو�ستيكي) )Acoustic phonetics تت�سل 
باجلان���ب الفيزيائي لهذه الظاهرة، حيث اإن امل�س���توى الأوك�س���تيكي لل�س���وت يوؤثر على 

درجة ال�سوت مما يجعل التنغيم من �سمن قواعد التحويل املفرت�سة يف هذا البحث.
ويعرفه اآخر: باأنه تغرّي يف ارتفاع النغمة يخ�ض �سال�سل اأطول من التي ينطبق عليها 
الن���رب، وغالبًا ما يخ�ض اجلملة اأو �س���به اجلملة.)2(  ويعرفه )ماريو ب���اي(: "باأنه تتابع 

اإيقاعي يف اأحداث كالم معني" )3(.
ونالح���ظ هن���ا اأن هذين التعريفني قد اعتمدا على الناحية الإ�س���ماعية يف الرتكيب 
اجلملي و�سبه اجلملي لل�سل�سلة الكالمية مقارنة مع النرب الذي يخت�ض بالكلمة من حيث 
ال�س���دة يف النطق. اأما الإيقاع الذي ُيعد ال�سفة الإ�س���ماعية املميزة ل بد اأن يحدث اأثرًا 

دلليًا على م�ستوى دللة اجلملة اللغوية.
ويعرفه )جنا(: "باأنه ارتفاع ال�س���وت وانخفا�س���ه مراعاة للظ���رف املوؤدى فيه، اأو 
تنويع الأداء للعبارة ح�س���ب املقام املقولة فيه، ويكون تنويع الأداء على م�س���توى الكلمة اأو 

م�ستوى اجلملة اأو العبارة. )4(

ال�سايب 252/   )1(
حركات/  44   )2(

عبد اجلليل/ 256  )3(
بركة / 27   )4(
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وهنا جند اأن مقام الأداء الكالمي اأو املوقف هو العامل الذي يوؤدي اإىل اإحداث هذه 
الظاهرة ال�سوتية، فالبعد النف�سي مرتبط باملوقف، وهذا يعني اأن الناحية النف�ض لغوية 

هي ال�سمة املميزة للتنغيم.
والقا�س���م امل�س���رتك الذي يجمع تلك التعريفات اأن التنغيم هو يف احلقيقة نرب يقع 
عل���ى الكلم���ات يف اجلمل���ة اأو على كلم���ة واحدة يف اجلمل���ة لإظهارها عل���ى بقية كلمات 

.)1( )Semantic Stress( اجلملة، وهذا ما ي�سمى بالنرب ال�سياقي الدليل
ويقرن )متام ح�سان( التنغيم يف الكالم املنطوق ومياثله من حيث الأهمية بالرتقيم 
يف ال���كالم املكتوب، غري اأن التنغيم اأو�س���ح من الرتقي���م يف الدللة على املعنى الوظيفي 

للجملة)2( .
)Pitch Phonemes( فونيمات الطبقة ال�صوتية للتنغيم

ويق�س���د بها م�ستويات الأداء ال�س���وتي للتنغيم، وهذه امل�ستويات الفونيمية لي�ض لها 
مع���اٍن معجمي���ة قائمة بذاتها، ولكن ميكن لأي منها اأن تغرّي معنى العبارة مثلما يفعل اأي 

فونيم من الفونيمات القطعية)3(.
وحينم���ا نتح���دث عن م�س���توى الأداء ال�س���وتي للتنغي���م فاإننا نتح���دث عن جانبني 

اأ�سا�سيني هما:
اجلانــب الأدائــي: وه���و اجلانب الذي يتعلق باأع�س���اء النطق الت���ي تقوم باإنتاج . 1

ال�س���وت وفق معايري ومعطيات ع�سوية �سرفة وهي تختلف من متكلم اإىل اآخر 
، وتوؤدي �س���رعة اهتزاز احلبال ال�س���وتية ومرونتها دورا بارزا يف ت�سكيل طبقة 

ال�سوت للمتكلم.
اجلانــب الفيزيقــي ال�صماعي:وُيعني مبعرفة التاأثري ال���ذي يقع على الأذن بفعل . 2

ال�س���وت املنتج ، فدرجة ال�س���ماع للطبقة ال�سوتية للتنغيم تعطي معنى اإ�سافيا 
فوق املعنى العام لل�سل�س���لة الكالمية امل�سموعة ، فاملعنى التقاطعي امل�سرتك بني 
منتج الطبقة ال�س���وتية و�س���امعها هي منطقة عرفية قائمة يف املجتمع اللغوي ، 

عمايرة/  72   )1(
عبد اجلليل/ 258  )2(

�سيني و زميله/ 28  )3(
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اإذ اأ�س���بح م���ن املتعارف عليه ل���دى اجلماعة اللغوية اأن الطبقة ال�س���وتية تفيد 
الإخبار والتقرير للمعاين والدللت التي ت�سمنتها ال�سل�سلة الكالمية)1( .

واختل���ف علم���اء اللغ���ة العرب يف حتديد م�س���تويات ال���رتدد يف اللغ���ة العربية، فقد 
اأورد)2((20) )م�س���لوح( ثالثة م�س���تويات: منخف�ض )Low(، ومتو�سط ))Mid، وعاٍل 

)High(، متثل بوا�سطتها الأمناط والتنوعات التنغيمية على اختالفها.
وحذا حذو م�س���لوح يف تلك امل�س���تويات عبد القادر)3(  واأو�س���ح اأن �سل�س���لة احلدث 

الكالمي ت�ستمل على نغمة �ساعدة ونغمة هابطة                        
ونواة لكل منهما  كما هو مو�سح يف ال�سكل الآتي:

حي���ث اإن النغم���ة الأوىل تدل عل���ى اأن احلدث الكالمي بحاج���ة اإىل رد فعل جوابي، 
وهو غالبًا ما ياأخذ اجلوانب ال�س���تفهامية، والثانية تنتهي باأقل درجة اإ�سماع، وغالبًا ما 
ت�س���جل لتقرير ال�س���ور التنغيمية التباينية، وهاتان النغمتان، ل تتخذان �سكاًل مت�سلبًا، 
تّتلون���ان و تتداخالن داخل الرتكيب البنيوي لالأحداث الكالمية التي تتوزع بني التتابعية 
والتقطيعية والتوقفّية و تعني اأن ال�سل�س���لة الكالمية توؤدى وفق تلوين كالمي ي�س���تمل على 

بريتل ماملربج/235  )1(
)2(  م�سلوح/ 243

عبد اجلليل/ 258  )3(
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التتاب���ع  اأو التقطي���ع لبع����ض الأحداث الكالمي���ة اأو الوقوف على بع����ضٍ منها وذلك وفق 
متطلب���ات ال�س���ياق اأو املوق���ف الكالمي.وم���ن هنا  تتخذ ال�س���ور التنغيمية اأ�س���كاًل وفق 

متطلبات ال�سياق.)1(
وق�س���م مّتام ح�سان م�س���تويات التنغيم اأي�سًا اإىل ثالثة م�س���تويات: النغمة امل�ستوية 
وتكون يف اجلملة اخلربية، وتكون ال�س���اعدة يف ال�س���تفهام والأم���ر، وتكون الهابطة يف 

الندبة والتفّجع)2( .
اأما)3( )بدري( فاأو�سح اأن م�ستويات طبقة ال�سوت التي توؤّدى يف التنغيم هي اأربعة 
م�س���تويات: الهابط واملتو�س���ط والعايل والأعل���ى، مبينًا اأن فونيمات طبقة ال�س���وت اأمر 

ن�سبي.

اأمناط التنغيم يف العربية:
ويق�س���د بها الأ�سكال ال�س���وتية الرتددية التي يوؤدى فيها التنغيم، ويت�سمن النمط 

التنغيمي:
توزيع فونيم الطبقة ال�سوتية )امل�ستويات املختلفة لها(.. 1
الوقف���ة النهائي���ة، وهي مرتبط���ة بالغر�ض م���ن التنغيم )ا�س���تفهامي، خربي، . 2

تقريري…(.
واملالحظ اأن علماء اللغة العرب اختلفوا يف م�ستمالت النمط التنغيمي، فمنهم من 
مل ي�سمن الوقفة النهائية له وجعل فونيم الطبقة ال�سوتية ي�ساوي النمط التنغيمي على 
افرتا�ض اأن الكلمة التي وقع عليها التنغيم ل ميكن اأن تق�ّس���م مقطعيًا بني طبقة ال�سوت 

والوقفة النهائية.
حا  واأذكر على �سبيل املثال ل احل�سر الدكتور حممد �سيني واإ�سحاق الأمني، اإذ و�سّ
اأن النمط التنغيمي امل�س���احب جلمل���ة )األي�ض كذلك( يبداأ من �س���وت منخف�ض متجهًا 

نحو الرتفاع، وميكن متثيل ذلك على النحو الآتي:

عبد اجلليل 258/  )1(
ح�سان /  165  )2(

)3(  بدري 168/
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األي�ض كذلك؟

 ،)Tone group( فقد ق�ّسم النمط التنغيمي اإىل جمموعات نغمية )اأما )1( )م�سلوح
وتعني جمموعة الكلمات التي ت�ساحبها وحدة من وحدات النمط التنغيمي اأو درجة من 

درجات ال�سلم التنغيمي، فاجلملة:

اخلرب/ فيما يبدو يل/ كاذب
نتوق���ع اأن تختلف ه���ذه املجموعات يف الطول ) اأي من حيث الزمن الذي ي�س���تغرقه 
نطقه���ا( تبع���ًا لعدد املقاطع وعدد الكلم���ات التي تتكون منها كل جمموع���ة، كما اأن هذه 
املجموع���ات وبدايته���ا تتحدد بو�س���ائل خمتلف���ة مثل الوق���ف )Pause( واإطال���ة املقاطع 
الأخ���رية اأو تق�س���ريها، وا�س���تخدام النهاية التنغيمية ال�س���طالحية �س���عودًا اأو هبوطا 
فمقاطع الكلمات املنغمة ل يلتزم املتكلم فيها مب�ستوى واحد من الطبقة ال�سوتية، بل اإن 

اآخر مقطع لآخر كلمة منتهية نطقيًا ل بد اأن ي�ستمل على الوقف.
واأو�س���ح )كمال ب���دري( اأن كل منط تنغيم���ي يتكون من عدد م���ن فونيمات الطبقة 
ال�س���وتية ال�س���اعدة اإىل قمة يف مو�س���ع واحد واملنح���درة بعدها اإىل الوقف���ة النهائية، 

فنغمة النمط التنغيمي يف قولنا:
و�سل اأحمد )اإجابة عن: من و�سل؟(

 اإذ تقع الوقفة على املقطع الأول من اأحمد.

م�سلوح 263/  )1(
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اأم���ا النم���ط التنغيم���ي )1(( 26)    )2 ( و�س���ل + )3( اأحم���د، فهو يقع يف م�س���توى 
الإخبار العادي )3،2،1(، ولكن اإذا ا�ستبدلنا م�ستوى طبقة الفونيم ال�سوتي /3/ب�/4/ 

فاإن اجلملة حينئٍذ ل تكون جمرد جملة اإخباريةعادية بل ت�سبح تاأكيدية كما يلي:
)2( اأكل +)2( حممد + )3( التفاح )1(       عادية

)2( اأكل +)2( حممد + )4( التفاح)1(         توكيدية
واجلمل���ة الثانية تختلف عن الأوىل؛ لأن املق�س���ود منها اأن حمم���دًا اأكل التفاح ومل 

ياأكل �سيئًا اآخر.
ول بد من الإ�س���ارة اإىل اأن املوقف الكالمي اإذا تقابل فيه الفونيم /3/و/4/ ي�سبح 

لهما الدللة نف�سها؛ لأن فونيم طبقة ال�سوت لكل منهما اأمر ن�سبي.
واإذا ما اأردنا اأن نحلل القيمة التنغيمية للنمط التنغيمي للكلمة من خالل انتهائها بنربة 

�ساعدة فاإن هذا النمط يتحول من كونه اإخبارًا وتوكيدًا اإىل ا�ستفهام على النحو الآتي:
)2( اأكل + )2( حممد + )3( التفاح )1(   -1
)2( اأكل + )2( حممد + )4( التفاح )1(  -2
)2( اأكل + )2( حممد + )3( التفاح )3(  -3

 ويب���دو �س���كل النمط التنغيم���ي للجملة ال�س���تفهامية: )2،3،3(. اأما �س���كل النمط 
التنغيمي للجملة التعجبية فيكون)2،4،4(.

  ومن الوا�سح اأن الوقفات للطبقة ال�سوتية التنغيمية تكون على ثالثة اأ�سكال:
)      ،    ،       (  م�ستوية، �ساعدة، هابطة على الرتتيب.

وينبغي اأن ندرك اأن ال�س���ياق الكالمي ينبئ بالغر�ض من الطبقة ال�سوتية التنغيمية 
التي ي�س���تخدمها املتكلم ،ويدركها يف الوقت نف�س���ه ال�س���امع، فمثاًل حينما نقول اجلملة 

الآتية:

متث���ل الأرقام هنا م�س���تويات الطبقة ال�س���وتية للكلمة. اأما العدد الأخري يف كل جمل���ة فيمثل الوقفة على   )1(
املقطع الأخري للكلمة الأخرية �سعودًا اأو هبوطًا.
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    امل�سلم احلقيقي ي�سلي:
1-: )2( امل�سلم احلقيقي + )3( ي�سلي )1(      اإخبارية عادية

2-: )2( امل�سلم احلقيقي + )4( ي�سلي )1(        توكيدية
3-: )2( امل�سلم احلقيقي + )3( ي�سلي)3(         للكالم بقية

4-: )2( امل�سلم احلقيقي + )3( ي�سلي)3(        ا�ستفهامية
5-: )2( امل�سلم احلقيقي + )4( ي�سلي)4(      تعجبية

واأخ���ريًا، ل ب���د اأن يكون لكل منط تنغيم���ي قمة واحدة وينتهي بوقف���ة نهائية، والأمثلة 
ال�سابقة تو�سح اأن قمة النمط التنغيمي قد وقعت على الكلمة الأخرية، اأما اإذا كانت الكلمة 
الأوىل التي متثل القمة، فاملعنى ل يتعدى كونه تاأكيدًا فقط، اإّل اأن م�ستويات التوكيد تختلف 
باختالف الطبقة ال�س���وتية التنغيمية لل�سل�س���ة الكالمية، فاإذا كانت قمة النغمة وقعت على 
امل�س���لم احلقيقي دون ي�سلي، فاإننا نوؤكد اأن امل�س���لم احلقيقي هو الذي ي�سلي ولي�ض م�سلم 
اآخر، اأما اإذا كانت القمة التنغيمية وقعت على ي�سلي فاإننا نوؤكد حدث ال�سالة ولي�ض غريه.

وظائف التنغيم النحوية
التفريق بني اأمناط اجلمل:  -1

نفرق بني اأمناط اجلمل ال�س���تفهامية والثباتية عادة با�ستمال اجلمل ال�ستفهامية 
على اأداة ال�س���تفهام وخلو اجلملة الإثباتية منه���ا، اإل اأن هذا التفريق القائم على وجود 
الأداة لي����ض بال�س���رورة يوؤدي اإىل املعرفة احلقيقية لنمط اجلمل���ة، ورمبا يكون من اأهم 
الأ�س����ض للتفري���ق هو التلوين ال�س���وتي املو�س���يقي اأو التنغي���م، اإذ بو�س���اطته تتغري دللة 
ال�س���تفهام اإىل الإثبات، والإثبات اإىل ال�س���تفهام كقوله تعاىل: )هل اأتى على الإن�س���ان 

حني من الدهر مل يكن �سيئًا مذكورًا)1(
)فهل( هنا التي عادة ت�ستعمل لال�ستفهام جاءت لالإثبات والتقرير، واإننا من خالل �سياق 

الن�ض القراآين ا�ستنبطنا الإثبات على الرغم من وجود )اأداة ال�ستفهام(. اأما يف قولنا:

�سورة الإن�سان الآية)1 (، قال النحاة اإن هل هنا جاءت مبعنى )قد( وُيعزى وجود هذا املعنى ل� هل ب�سبب   )1(
وظيفة التنغيم هنا.
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 تكتب واأنت واقف؟ 
فاإننا مل ن�س���تخدم اأداة ال�س���تفهام هنا، اإل اأننا من خالل ا�ستخدام التنغيم ودللة 
ال�س���ياق حتّولت اجلملة من اثباتية اإىل ا�س���تفهامية، ويطلق على ه���ذه الوظيفة بالقيمة 
ال�س���تبدالية، وتقوم هذه القيمة على احلذف وا�ستبدال املحذوف بقيمة �سوتية تنغيمية 
كقوله تعاىل: )يو�س���ف اأعر�ض عن هذا(، فحذف حرف النداء وا�ستبدل بقيمة تعبريية 

اأخرى هي التنغيم)1(.
ومن الأمثلة على التفريق بني اأمناط اجلمل الإن�س���ائية وال�س���تفهامية واخلربية ما 
قاله ابن مهران الني�سابوري :" مّدات القراآن على ع�سرة اأوجه ، ومد الفرق نحو " اآ لآن 
" لأن���ه يفرق بني ال�س���تفهام واخلرب، وقدره األف تام���ة بالإجماع ، فان كان بني األف املد 
ح���رف م�س���دد زيد األف ليتمكن ب���ه حتقيق الهمزة نحو " اآلذاكري���ن اهلل"فاملد هو الذي 
يف���رق بني اخلرب والإن�س���اء فاإذا مددت دللت على ال�س���تفهام اأم���ا اإذا حذفت املد فعلى 

اخلرب ومنه قراأ احل�سن"   اآن جاءه الأعمى ")�سورة عب�ض()2(.
2-  الوظيفة النحوية للتنغيم:

     ن�س���تطيع ع���ن خالل التنغيم اأن نقرر م���ا اإذا كان احلدث الكالمي ينتمي اإىل نوع 
اآخر من اأنواع الأ�ساليب اللغوية كاخلرب اأو ال�ستفهام اأو التقرير اأو التعجب، فالذي يفرق 

بني التعجب وال�ستفهام يف اجلمل الثالث الآتية:
• ما اأح�سَن زيدًا!	
• ما اأح�سُن زيٍد؟	
• ما اأح�سَن زيٌد.	

الذي يفرق بينها هو التنغيم ولي�ض احلركة الإعرابية كما كان يرى القدماء)3(.
 وم���ن الأمثلة الأخرى على الوظيفة النحوية للتنغيم، فاإنه يف حالة الو�س���ل والقطع 

يف النعت فاإن دللة اجلملة واإعرابها يختلفان باختالف منط التنغيم الذي تنطق به.

عبد اجلليل / 259.  )1(
عو�ض وعفانة  )2(

ال�س���ايب/ 257: ويكون ذلك يف املثالني الأول والثالث ب�س���بب متاثل حركة) اأح�س���ن(يف حالة النطق مع   )3(
ت�سكني اآخر الكالم.
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 فمثاًل قولنا: جاء حممٌد العطوفمُ
اإذ العب���ارة حمم���د العطوف ميكن اأن تكون( فعل+ فاع���ل + نعت) اأو( فعل+ فاعل+ 
خرب) ملبتداأ حمذوف تقديره )هو(، واإذا ما اأخذنا النواحي ال�سوتية يف العتبار اأمكننا 

حتديد النظام اجلملي والإعرابي لهذه اجلملة على النحو الآتي:
جاء حممد + �سكتة + العطوف + نغمة هابطة.

جاء حممد + و�سل + العطوف + نغمة �ساعدة. 
ففي الأول تكون العطوف خرب ملبتداأ حمذوف وتكون هذه لي�ست جملة واإمنا جملتان: 

جاء حممٌد، العطوف اأما يف الثاين فتكون العطوف نعت ملحمد )1(.
ومن الأمثلة على الوظيفة النحوية للتنغيم ما ذكره ابن جني عندما تعر�ض لق�س���ية 
حذف ال�سفة ودلت احلال عليها وذلك فيما قاله �ساحب الكتاب اإّنهم يقولون: )�ِسرَي عليه 
ليٌل ٌ(، يريدون ليل طويل، وهذا اإمّنا يفهم عنهم بتطويل  )الياء(، فيقولون: )�ِس���رَي عليه 
ليل(، فقامت املّدة مقام ال�سفة وكاأن هذا اإمنا حذفت فيه ال�سفة ملّا دّل من احلال على 
مو�سعها،  وذلك اأّنك حّت�ض يف كالم القائل من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 

يقوم مقام قوله: طويل، اأو نحو ذلك واأنت حت�ّض هذا من نف�سك اإذا تاأملته)2(.
ومن ال�س���واهد ال�س���عرية التي تت�س���ل بهذا املجال ما جرى بني  اليزيدّي و الك�سائي  

بح�سرة الر�سيد، فقال: انظر اأيف هذا ال�سعر عيب؟ واأن�سده:
ل يك��ون امله��ُر مه��ُر    ل يك��ون العي�ُر مه�رًا    

فقال الك�سائي: قد اأقوى ال�ساعر، فقال له اليزيدي: انظر فيه، فقال: اأقوى لبّد اأن 
ين�سب "املهر" الثاين على اأنه خرب ل� "يكون"، ف�سرب اليزيدّي بقلن�سوته الأر�ض، وقال: 
ونالحظ يف هذا ال�ساهد  اأنا اأبو حممد.. ال�سعر �سواب، اإمّنا ابتداأ فقال: "املهر مهر".. 
اأن اليزيدي قد اأحدث �سكتة بني كلمة املهر ومهر مع نطق مهر بنغمة مرتفعة.)3()  33 (.

ب�سر/ 192  )1(
ابن جني /ج)2(/252  )2(
ال�سيوطي/ج)3(/245  )3(
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اخلال�صة:
خال�صة القول اأن التنغيم يف اللغة العربية يقع يف م�صتويات فونيمية اأربعة هي: 

امل�ستوى الهابط ورمزه /1/. 1
امل�ستوى املتو�سط ورمزه /2/. 2
امل�ستوى العايل ورمزه /3/. 3
امل�ستوى الأعلى ورمزه /4/. 4

واأن امل�س���توى الرابع ي�ستخدم يف النمط التنغيمي الدال على التعجب اأو الأمر بحالة 
الوقفة ال�س���اعدة، واإذا كانت الوقفة هابطة فاإنها تفيد التوكيد ولكن بانفعال، ولحظنا 
فيم���ا �س���بق اأن النم���ط التنغيمي يت�س���من فونيم الطبقة ال�س���وتية )امل�س���توى( والوقفة 
النهائية، خا�س���ة اإذا كانت قمة النغمة واقعة على الكلمة الأخرية يف ال�س���ياق الكالمي، 
اأما اإذا كانت قمة النغمة واقعة على الكلمة الأوىل يف �سياق يتاألف من غري كلمة فاإن دللة 

التنغيم تقت�سر على التوكيد فقط.
والتنغي���م يف العربي���ة له وظائف تت�س���ل بالتفريق ب���ني اأمناط اجلم���ل، ووظيفة نحوية 
اأخرى تتعلق مبجموعة من الأ�ساليب اللغوية كال�ستفهام والتعجب والنفي والتوكيد وغريها.

ثانيًا: التنغيم يف اللغة الإجنليزية
ل يختل���ف مفه���وم التنغيم يف اللغة الإجنليزية عن العربية كم�س���طلح �س���وتي فوق 
تركيب���ي، فق���د عّرف���ه برو�س���نهان)Prosnahan  )1(( باأنه نرب مو�س���يقي اأو حلن الكالم 
)Speech melody(، اأم���ا جون���ز)Jones( )2( فيقول: "باأنه تغرّي يف درجة جهر الكالم" 
وي�س���يف  )3( هاليدي )Halliday( "بان التنغيم يقت�س���ي �س���منًا تغ���ريات يف الدرجة"، 
ويعزو روبنز)Robins( )4( ال�س���بب الذي يجعل درجة ال�س���وت تتغري هو �س���رعة تذبذب 

الأوتار ال�سوتية يف الأجزاء املجهورة من املنطوقات.
ويالحظ هنا اأن مفهوم التنغيم - كظاهرة �سوتية – ُف�ّسر تف�سريًا اأك�ستوكيًا مرتبط 
بالذبذبات ال�س���وتية، وهذا يدل عل���ى اأن الناحية الفيزيائية للتنغيم كانت الأ�س���ا�ض يف 

تف�سري هذه الظاهرة.

(1)  brosnahan / 147
(2)  Jones /144
(3)  Halliday /102
(4)  Robins /102
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اأما التنغيم كظاهرة �س���وتية فقد ج���اء مرتبطًا باملعنى القواع���دي واملعنى املوقفي 
واملعنى ال�سياقي، وهذا يعني اأن الرتكيب النحوي للجملة يرتكز على حقيقة اأن النغمات 
املختلفة ترتبط برتاكيب نحوية خمتلفة )كاجلملة ال�ستفهامية اأو اخلربية وجمل الأمر(، 
وم���ن ثم فاإن اللغة الإجنليزية تعتمد على نوع الرتكي���ب لإجراء التنغيم، وطبيعة املوقف 
الكالمي هي تفر�ض على املتكلم الدللة من التنغيم على امل�ستمع )املخاطب(.)1((38) 
واأك���د هلي���دى )Halliday()2( اأن التنغي���م يف اللغ���ة الإجنليزية يعتم���د على طبيعة 
العالقة بني املتكلم واملخاطب يف و�سع اخلطاب، وقد اأكدت اأو�ساف اأخرى للتنغيم على 
املعن���ى املوقفي واخلطابي، اأما املعنى املوقفي في�س���تمل عل���ى تعبريات مثل: )الحتجاج، 

الهتمام، النبهار، الت�سجيع …(.

Pitch phonemes   فونيمات الطبقة ال�صوتية للتنغيم
تعد فونيمات الطبقة ال�سوتية للتنغيم يف اللغة الجنليزية فونيمات تنغيمية ل تغري 
املعنى املعجمي ،فهي قائمة بذاتها ولكنها تقوم بدور اإ�سايف ملعنى مرتبط باملوقف اللغوي 
 )Nelson( )3(الذي يريد اأن يعرب عنه املتكلم وينقله اإىل املخاطب ،وقد اأو�س���ح نيل�س���ون

اأن م�ستويات الطبقة  ال�سوتية يف الإجنليزية تقع يف م�ستويني اأدائيني:
الأول: م�س���توى الطبقة ال�س���وتية يف الكالم اخلربي، وهنا يقع م�س���توى التنغيم يف 
امل�س���توى الثاين وتنتهي يف امل�س���توى الأول، ويف هذا امل�س���توى ل تكون للجملة قيمة تعبري 

اإ�سافية.
ومن الأمثلة على ذلك :

?Is n′t it

(1)   Abu Helal /  45
(2) Halliday 104
(3)  Nelson /115

)41 ( اأخذت معظم الأمثلة من كتاب �سيني وزميله.
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الث���اين: م�س���توى الطبقة ال�س���وتية يف الكالم غري اخلربي، وهن���ا تتم املراوحة يف 
ا�س���تخدام امل�س���تويات من )2-4(. وفيما يتعل���ق بالكالم اخلربي ف���اإن املتكلم قلياًل ما 
ي�ستخدم ال�سياق الكالمي على وترية واحدة، اإل اأنه ي�ستخدم نربات مرتفعة اأو منخف�سة 

لبع�ض الكلمات من م�ستوى )3-1(. 
John is     a good    teach/er :مثال

)2(   )2(     ) 3 ( )1(          
ونالح���ظ هنا اأن م�س���توى طبقة ال�س���وت يف التنغيم على م�س���توى الكالم اخلربي 
متيل اإىل الرتفاع، ولكن وجود الوقف يجعل نغمة ال�سوت على املقطع الأخري من الكلمة 
الأخ���رية هابطا، وهذا يغاير النمط الغالب امل�س���تخدم يف اللغة الإجنليزية وهو النتهاء 

بنغمة هابطة.
ومن اجلدير بالقول اأن م�ستوى طبقة ال�سوت املرتفعة ت�سيف معنى جديدا للجملة 

التي ت�ستمل على نوع خا�ض من الأ�سئلة ومن الأمثلة على ذلك: 
?/He/ / is a/ /student/ ________ /He›s/  /a// student /-1

)2(        )3(         )1(               )2(    ) 3 (       )3(   
?/He// lives//  here/.  _______    / He// lives//  here/-2
)2(   )3(      )1(                 )2(    ) 3 (       )3(       

من املثالني ال�س���ابقني جند اأن الطبقة ال�س���وتية للتنغيم التي تنتهي بنغمة مرتفعة 
نقلت م�ستوى الكالم من كونه اإخبارا اإىل كالم اإن�سائي.

اأمناط التنغيم يف اللغة الجنليزية
ميكن اإجمال بع�ض الأمناط التنغيمية وم�ستوياتها  من خالل الأمثلة الآتية:

)Yes، No( اأمناط الأ�سئلة التي تكون اإجابتها �سلبًا اأو اإيجابًا  -1
 Do    you     visit     Amman ?      :مثال

)2(         )2(       )3(          
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اأما يف اأ�سئلة )WH( فتكون النغمة هابطة من م�ستوى )1-2(.
 ?What’s   your   name      :مثال

)3(   )2(    )1(       

التعجب: ويكون هبوطًا من م�ستوى )4-2(، وُيعرّب عن التعجب ب�سورتني تنغيميتني:  -2
ا�ستخدام اأداة ال�سوؤال.   .1

what     a fine   day   !:مثال
)3(     )2(   )1(  

من خالل �سياق الكالم اخلربي.  .2
Ali   is   the   winner ! :مثال

)2(  )2(  )3(  )1(   
التوكيد: وتكون نغمة ال�س���وت للكلمة املنتظمة يف امل�ستوى الثالث، ثم تهبط اإىل   -3

امل�ستوى الثاين فالأول.
I   saw      laila      yester/day :مثال

)3(    )3(  )2(  )1(
واإذا اأردن���ا اأن نوؤكد اجلملة ال�س���ابقة ب�س���كل انفعايل تكون م�س���توى طبقة ال�س���وت 

للكلمة )Laila( يف امل�ستوى الرابع.
الأ�س���ئلة التذييلية: وهي الأ�س���ئلة التي تاأتي متاأخرة وي�سبقها كالم خربي، حيث   -4

تكون نربة ال�سوت �ساعدة هابطة على ال�سوؤال.
?You   are   a /teacher,   aren’t     you  :مثال

 )2(      )3( ) 1(   )3(    )1(  
اأم���ا يف حال���ة تعداد الأ�س���ياء تكون نغمة ال�س���وت على الكلمة الأخ���رية بدايتها   -5

�ساعدة ونهايتها هابطة.

د. عماد فاروق العمارنة
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 .we want some /soup, some salad, a cup of coffee and pie

)2(       )3(   )2(   )3(    )2(  ) 3(  ) 3( )1(      
وفيم���ا يتعلق ببوؤرة النغمة فاإن الإجنليزية ل تويل بوؤرة النغمة اهتمامًا، ولكن نوعية 
بوؤرة النغمة التي ي�ستخدمها املتكلم يف املوقف النفعايل هي املهمة، وعمليًا فاإنه لي�ض من 

ال�سهل اأن نف�سل املعنى املوقفي من النغم عن املعنى اخلطابي.

معطيات التقابل:
اأول: على م�صتوى ظاهرة التنغيم

بالنظ���ر اإىل مفه���وم التنغي���م يف اللغت���ني بو�س���فه م���ن الفونيم���ات القطعي���ة جند 
اأن فوينم���ات الطبقة ال�س���وتية مت�س���اوية يف اللغتني وبذلك كالهم���ا تنغيميتان ؛ لأنهما 
ت�ستخدمان الطبقة ال�سوتية يف اجلمل والعبارات،وتوؤكدان على اأن التنغيم نرب يقع على 
الكلم���ات يف اجلمل���ة اأو على كلمة من كلماته���ا ؛بهدف اإظهارها �س���ماعيا وتقدمي معنى 
اأ�س���ايف اأو دليل من متكلم اإىل خماطب ،وهذا الن���رب الواقع على اجلملة اأو على الكلمة 
يحدث بفعل تذبذب الأوتار ال�س���وتية يف الأجزاء املجهورة من ال�سل�س���لة الكالمية. هذه 

املعطيات جتعل من ال�سهل درا�سة التنغيم درا�سة تقابلية.
وم���ن هنا نالحظ اأن ظاهرة التنغيم يف اللغت���ني العربية والجنليزية ل تختلفان يف 
دللة املفهوم وعنا�سره ومكوناته وذلك لأن اللغتني تنتميان اإىل نظام تنغيمي متماثل يف 
طبقته ال�س���وتية من حيث اإنتاج اجلمل التنغيمية من قبل متكلم وكذلك �س���ماع الطبقة 

ال�سوتية ذاتها من خماطب .
ومن هنا تفرت�ض هذه الدرا�سة اأن متعلم اللغة العربية ولغته الأم الجنليزية ل يتاأثر 
اإدراكه ال�س���ماعي يف معرفة ظاهرة التنغيم يف اللغة العربية و�س���يكون من ال�س���هل عليه 

معرفة التنغيم وحتديده يف اجلمل اأو الكالم .
ثانيا: على م�صتوى فونيمات الطبقة ال�صوتية

تراوحت م�س���تويات الأداء ال�سوتي للتنغيم يف اللغة العربية بني م�ستويني اإىل ثالثة 
م�س���تويات هي النغمة الهابطة وحت�س���ل يف الندبة والتفجع  وامل�س���توية وتكون يف اجلملة 
اخلربية وال�ساعدة وتكون يف ال�ستفهام والأمر ، وذلك كما هو مو�سح يف ال�سكل الآتي:

بع�س مظاهر التنغيم يف اللغتني  العربية والإجنليزية
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                �ساعدة
م�ستوية النطق العربي     

               هابطة
 ويف راأي اآخ���ر قال باأن م�س���تويات طبقة ال�س���وت التي ت���وؤدى يف التنغيم هي اأربعة: 

الهابط واملتو�سط والعايل والأعلى .
اأما اللغة الجنليزية تقع م�صتويات  الطبقة ال�صوتية يف م�صتويني:

الأول: م�س���توى الطبقة ال�س���وتية يف الكالم اخلربي، وهنا يقع م�س���توى التنغيم يف 
امل�س���توى الثاين وتنتهي يف امل�س���توى الأول، ويف هذا امل�س���توى ل تكون للجملة قيمة تعبري 

اإ�سافية بل اإخبارية فقط.
الث���اين: م�س���توى الطبقة ال�س���وتية يف الكالم غري اخلربي، وهن���ا تتم املراوحة يف 
ا�س���تخدام امل�س���تويات م���ن )2-4( ويحدث ذلك يف ال���كالم غري اخلربي كال�س���تفهام 

اليجابي اأو ال�سلبي.   
وذلك كما هو مو�سح يف ال�سكل الآتي:

                                                               �ساعدة
النطق الإجنليزي

                                                                هابطة
م���ن خالل املعطيات ال�س���ابقة ًيفرت����ض اأن متعلم اللغة العربية ولغت���ه الأم الجنليزية 
�سي�س���ادف �س���عوبة يف التعرف على فونيم���ات الطبقة ال�س���وتية للغ���ة العربية؛لأنها ذات 
طبقات �سوتية متعددة هذا على م�ستوى ال�سماع وبالتايل �سينعك�ض ذلك على م�ستوى الإنتاج 
ال�س���وتي للكلمات واجلمل ذات امل�س���تويات العليا من الطبقة ال�س���وتية ، وكما مت تو�سيحه 
�س���ابقا فاإن امل�س���تمع ل ميكن اأن يحدد معاين ودللت التنغيم يف هذا امل�ستوى؛ لأن املواقف 

التي يوؤدى فيها التنغيم متعددة وكثرية مقارنة مبواقف التنغيم يف اللغة الجنليزية. 

ثالثا: على م�صتوى اأمناط التنغيم واأغرا�صه 
خل�ست الدرا�سة يف اأثناء عر�سها لأمناط التنغيم اإىل اأن النمط التنغيمي  يف اللغة 
العربية يت�س���من توزيع فونيمات الطبقة ال�س���وتية على �سكل م�ستويات �سوتية بالإ�سافة 

د. عماد فاروق العمارنة
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اإىل الوقف���ة النهائي���ة ، وعلى الرغ���م من اختالف علماء اللغة العرب يف ت�س���مني الوقفة 
للنم���ط التنغيم���ي يرى الباحث انه ل ميكن احلديث عن فونيم الطبقة ال�س���وتية لل�س���لة 
الكالمي���ة دون وج���ود وقفة؛ لأن املوق���ف الكالمي والغر�ض من التنغي���م يحددان طبيعة 
الوقف���ة زماني���ا ومكاني���ا ، وكم���ا اأو�س���ح الباحث فيما �س���بق ذك���ره اأن الوقف���ة مرتبطة 
بالزم���ن الذي �سي�س���تغرقه املتكلم يف نطق املقطع ال�س���وتي املنغ���م يف الكلمة اأو اجلملة 
م���ن حيث الإطالة اأو الق�س���ر هذا ب���دوره جمتمعا ل اختالف فيه ب���ني اللغتني فكالهما 
يت�سمن م�س���تمالت فونيم الطبقة ال�سوتية ذاتها ،ولكن الختالف يف خمرجات النمط 
التنغيم���ي الدللية واملوقفية بني اللغتني الذي يتاأثر بالنغمة ال�س���اعدة اأو امل�س���توية التي 
ت�س���بق الوقفة، فتمي���ل اللغة الجنليزي���ة غالبا اإىل النغم���ة الهابطة واللغ���ة العربية اإىل 
النغمة ال�ساعدة .لذا ميكن القول اإن اأمناط التنغيم يف اللغتني متقاربة من حيث املبنى 
ال�س���وتي ولكنهما تختلفان يف املعنى الدليل لبع�ض املكونات التنغيمية، ومن هنا �سيجد 
متعل���م اللغ���ة العربي���ة ولغت���ه الأم الجنليزية  �س���عوبة يف اأداء النم���ط التنغيمي املرتفع 
و�سماعه بغية حتديد غر�سه،بالإ�سافة اإىل �سعف  قدرته  على معرفة الدللة واملق�سود 
من هذا النمط با�ستثناء منط واحد هو منط الأ�سئلة التي تكون اإجابتها �سلبا اأو اإيجابا.

اأما بخ�سو�ض وظائف التنغيم فاإن اللغة العربية لها وظائف للتنغيم تت�سل بالتفريق 
ب���ني اأمناط اجلم���ل اإذ اإن التنغيم يف���رق بني اجلم���ل ال�س���تفهامية والتعجبية من جهة 
واخلربي���ة م���ن جهة اأخرى، وبني الباحث يف اأثناء ا�ستعرا�س���ه لتلك  الأغرا�ض  اأن اللغة 
العربية واللغة الجنليزية تتفقان يف هذا الغر�ض ولكن املختلف هو اأن ال�ستفهام بوجود 
اأداة من اأدواته ب )هل( ميكن اأن يخرج اإىل التقرير والإثبات، وهذا ل يح�سل يف اللغة 
الجنليزية وبالتايل �سيجد متعلم اللغة العربية ولغته الأم الجنليزية �سعوبة يف التفريق 

بني ال�ستفهام احلقيقي وال�ستفهام الذي يفيد التقرير �سماعا وكالما.
وح���ول الوظيفة النحوية للتنغيم فق���د اأورد الباحث بع�ض الوظائف النحوية للتنغيم 
يف اللغ���ة العربية وهي يف واقع الأمر متعددة ولكنها يف اللغة الجنليزية لي�س���ت موجودة 
لأن اللغ���ة العربي���ة لغة معربة بينما اللغة الجنليزية لي�س���ت لغة معربة ومن هنا �س���يجد 
متعل���م اللغة العربية ولغته الأم الجنليزية �س���عوبات جم���ة يف حتديد الوظائف النحوية 

للتنغيم �سماعا وكالما ودللة.

بع�س مظاهر التنغيم يف اللغتني  العربية والإجنليزية
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حلول مقرتحة:
من خالل عر�ض امل�س���كالت ال�سابقة التي تت�سل بطبقة ال�سوت يف ظاهرة التنغيم 

وم�ستوياته، لوحظ اأنها تتمحور حول الأمور الآتية:
م�صكالت �صماعية: وهي م�سكالت متح�سلة ب�سبب اختالف يف م�ستويات الطبقة . 1

ال�س���وتية للتنغي���م يف اللغت���ني العربي���ة والجنليزية،وكذلك الوق���ف يف النمط 
التنغيمي، وكان هذا وا�س���حا ب�س���بب وجود ثالثة م�ستويات للطبقة ال�سوتية يف 
التنغي���م للغة العربية وم�س���تويني للغة الجنليزية ، وكما ه���و معروف اأن مهارة 
ال�س���تماع من اأهم املهارات اللغوية التي تت�س���ل بتعل���م وتعليمها اللغة، فاعتياد 
متعل���م اللغ���ة العربية ولغت���ه الأم الجنليزية على �س���ماع م�س���تويني من الطبقة 
ال�س���وتية �سيجعل لديه �س���عوبة يف حتديد ثالثة م�ستويات تنغيمية للغة املتعلمة 

األ وهي اللغة العربية.
م�صــكالت اأدائية: وهذه امل�س���كالت مت�س���لة ب�س���ابقتها، لأن املتعّل���م يعتمد على . 2

ال�سماع؛ لإتقان ظاهرة التنغيم، وحينما يكون ال�سماع ل يوؤّدي الغر�ض التعليمي 
ف���اإن ذلك  �س���يوؤدي اإىل �س���عف يف الأداء اللغوي املت�س���ل بالتنغي���م وهنا تكون 
ال�س���عوبة اأك���رب لأن اإنتاج اللغ���ة وممار�س���ة الأداء التنغيمي لها مي���ر بعمليات 

معقدة . 

م�صكالت دللية: نظرًا لختالف م�س���تويات الطبقة ال�سوتية للتنغيم يف اللغتني . 3
العربي���ة والجنليزية والوق���ف يف النمط التنغيمي، �س���يوؤدي ذلك اإىل اختالف 
ال���دللت يف بع�ض الأمناط التنغيمية، وبالتايل �ستت�س���ع دائ���رة املعنى الدليل 
للتنغي���م يف اللغ���ة العربية، و�ست�س���يق باملقاب���ل يف اللغ���ة الإجنليزية.هذا على 
امل�س���توى التعبريي اأما على امل�س���توى الوظيفي لدللة التنغيم ف�س���تكون امل�سكلة 
اأكرب لأن اإتقان الوظيفة التنغيمية للغة اأكرث �سعوبة من اجلانب التعبريي وذلك 

لوجود مثري تعليمي اآخر األ وهو املوقف اللغوي .

م�صــكالت تت�صــل بخ�صائ�ــس اللغــة: وهذه امل�س���كالت تت�س���ل باخل�س���ائ�ض اأو . 4
ال�س���مات التي تت�س���ل باللغة الثانية ولي�ست موجودة يف اللغة الأم، وامل�سكلة هنا 
حتديدا تتعلق بالإعراب، فهذه اخلا�س���ية وال�س���مة ل توجد يف اللغة الجنليزية 

د. عماد فاروق العمارنة
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بينما توجد يف اللغة العربية وهي توؤثر لزاما على امل�سكالت الدللية .لأن ظاهرة 
الإعراب تو�سع الدائرة الأدائية للتنغيم ودللته ووظائفه. 

ونظرًا لذلك يقرتح الباحث احللول الآتية:
تدريب املتعلمني على الأمناط التنغيمية ذات امل�س���تويات ال�س���اعدة وامل�س���توية . 1

والهابطة باأ�سلوب �سفوي �سمعي وموقفي ت�سويري .
و�س���ع املتعلمني يف مظاهر كالمية يعرّبون عنها من خالل مواقف لغوية واقعية . 2

وباأ�س���لوب تنغيم���ي غري موجود يف اللغ���ة الأم وذلك للتغلب على �س���عوبة الأداء 
التنغيمي املختلف.

ت�س���ميم الربام���ج التعليمية الهادف���ة التي تعتمد على اأ�س���لوب احلوار املوقفي، . 3
وتطبيقه���ا عل���ى املتعلمني، واعتماد النمط التعليمي املبا�س���ر ال���ذي تتحقق فيه 

وظيفية اللغة.
تزوي���د املتعلمني مبعارف نحوية لها ارتبط بظاهرة التنغيم وتعليمهم اإياها من . 4

خالل ا�ستخدام الأ�سلوب ال�سمعي ال�سفوي اأول ثم القرائي الكتابي لحقا .

بع�س مظاهر التنغيم يف اللغتني  العربية والإجنليزية
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