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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

  
 
 

 د. سـالم حديـن عـلي
 

 المقدمة

 هلل رب العالطين , والصالة والسالم عمى دمحم وعمى آله وصحبه اجطعينالحطد      
ي اددددى عمددددى احددددا اةصددددعات الط دددد  ة لقددددد اددددان البحددددا الصددددعرب  ددددب ال دددد اث الع  ددددب 

ورغيي ارها ,  أضاف البحدا الصدعرب الحدديا فع  دق احقداتي صدعريق ر الداوز اةصدعات 
الط ددد  ة الدددى عالي هدددا  دددب  ظيدددق المغدددق , وفدددن الدددط لدددنب الحقددداتي وجدددع  الطقدددا   والظبددد  

ووجدع ب  واانت اةلطيق ال ب ي طيى  ها ال ظغيط , ورأثي ب  ب الظ س البشد ةق , .(1)وال ظغيط
  ب ال المغات اةنسانيق , فن األسباب ال ب   ع ظب لدراسق لنا الطعضعع.

عمى اثي  فن الطصدا ر ال دب ا بهدا الدل لدنا  – ضال فن هللا ونعطق  –ويد وي ت      
الشدددأن فدددن القددددفاي والطحددددثين , ويطدددت االطددد  الظصدددعي ال دددب ر ددد  فدددا ة ال ظغددديط , 
 أل ي هددا نا عددق رعشدده عددن الطيددق ال ظغدديط وعددن و ات دده وعددن  ورب  ددب الط دد  ات والالطددل 

   :وال  اكيب ,  الاي البحا عمى فبحثين
 .عظد عمطاي الع  يق وال العةد رع ةف ال ظغيط ووجع ب  :االولالمبحث 

 .ورحديد إ ارب  ب الع  يق انعاع وو اته :المبحث الثاني
 .قائمة المصادرو  الخاتمةوثم 

 وهللا اسأل ان يع قظا لطا يحبه وة ضاب.
  

                                                           

 .88( يظظ  :  . فحطع   هطب حالازي : )) فدخل إلى عمط المغق(( ي1)

ن  ي غ ن ت ل  ا

تالف  اخ في  ه  ر ث أ و

نى ع و ل  ا
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

 المبحث االول

ىده عنذ علماء العربية تعريف التنغيم  ووج

 والتجىيذ 

 االول المطلب
 التنغيم لغة واصطالحا.

الطعظى المغعي : جداي  دب المسدان يعلده : )) الظغطدق االد س العمطدق , وحسدن الصدعت    
الدظغط : العدالم ال  دب والظغطدق العدالم الحسدن ... وسدفت  دالن  طدا  – ب الق اية وغي لا 

 (1)نغط اح ف وفا رظغط اطثمه((
ورسدددفن العدددالم ال  دددب ... ونغدددط  دددب الغظددداي ويدددال ال يددد وز آادددا ي : )) )الدددظغط ( فح ادددق  

 (2)كض ب ونص  وسط  ورظغط ونغط  ب الش اب اظغب , والظغطق االضط الال عق((
والطعظدددى اةصددد الحب : لدددع )) ر ااعدددات ف ددد  ة فدددن ف  مددده اندددعاع الددددرجات الصدددعريق 
عمددى جطمددق اافمددق , او اجددىاي ف  ااعددق , ولددع وصدده لمالطددل , ولدديس لمعمطددات الط  م ددق 

 .(3)عىلق((الطظ
ولنا الطص مح حدديا , وة ر مدع لغدق فظده , إة انده ي  مده  دب ييط ده الدةليدق فدن لغدق 

 (4)ألخ ى 
يال الدا عر رطام حسان : )) يطفن رع ةف ال ظغيط اأنه ارر داع الصدعت وان  اضده اثظداي 

 (5)العالم((

                                                           

 .14/184فا ة )نغط( ( لسان الع ب : 1)
 .483( القافعس الطحيط : فا ة )نغط( 2)
 .263( عبدالعىةى الصيغ : الطص مح الصعرب  ب الدراسات الع  يق 3)
 .263( يظظ  : الطصدر ن سه 4)
 .198( رطام حسان : فظالج البحا  ب المغق 5)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

اي ف  ااعدق ولنب ال  ااعات فن ف  مه اندعاع الددرجات الصدعريق عمدى جطمدق اافمدق او اجدى 
 (1)لع وصه لمالطل واجىاي الالطل وليس لمعمطات الط  م ق الطظعىلق.

 المطلب الثاني
 وجهد التنغيم عند علماء العربية والتجهيد.

ذلدددب اعدددد الطحددددثين فدددن  ارسدددب اةصدددعات المغعةدددق الدددى ان القددددفاي فدددن عمطددداي     
 (2)عا اهظه.الع  يق وال العةد لط يعالج احد فظهط شيئا فن ال ظغيط ولط يع  

يال الددا عر غدانط يددوري الحطدد : )) ولدنا العدالم غيد   ييدي , ألن القددفاي رحددثعا عدن 
وفددا  (3)ال ظغدديط وع  ددعا اهظدده عمددى نحددع فددا ي ضددح فددن الظصددعي ال ددب عث نددا عميهددا ((

اسددم ظا ذادد ب فددن الطعظددى المغددعي لم ظغدديط خيدد   ليددل واوضددح   لددان عمددى فعدد   هط لم ظغدديط 
 صيمه , واش هط عن خباياب .و خعلهط  ب ر ا

يال الالاحظ : )) والصعت لع آلق الم ظ , ولدع الالدعل  الدني يقدعم اده ال ق يد  و ده     
يعجددددد ال ددددأليه , ولددددن رعددددعن ح اددددات المسددددان ل ظددددا وة االفددددا وة فعزونددددا وة فظثددددعرا إة 
 اظهدددعر الصدددعت وة رعدددعن الحددد وف االفدددا إة ادددال ق ي  وال دددأليه وحسدددن اةشدددارة االيدددد
والددد اس فدددن رطدددام حسدددن البيدددان االمسدددان فددد  الدددني يفدددعن فددد  اةشدددارة فدددن الددددل والشدددفل 

 (4)وال   ل وال ثظب ((
ي بين فن إشارة الالاحظ ,  ليل الطيق ال ظغيط  ب السيايات ال ظظيطيق لمط عمط , ولدب     

اعددد ذلددت ال  ارددق واضددحق الطعددالط الددى الالدد س الصددعرب الددني ي ا ددي الح اددق اثظدداي رأ يددق 

                                                           

 .229( احطد عط  ف  ار :  راسق الصعت المغعي 1)
 186يب )) فحاض ات  ب المسانيات(( ي( يظظ :  عزي حسن الشا2)
 .245(  . غانط يدوري الحطد : )) الطدخل إلى عمط اصعات الع  يق (( ي3)
 .1/182( الالاحظ : )) البيان وال بيين (( 4)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

, وفدن ثدط  هنهدا ند  عمدى ال طدام عمطداي الع  يدق ادال ظغيط ,  الالداحظ   (1)ال عل العالفب
يم طس  ب ريار العالم , الني ي  مب العضعح ان يفدعن اطدا اصد مح عميده ))الددل(( )) 
الشدددفل (( )) ال   دددل (( )) ال ثظدددب (( فطدددا لددده القددددرة عمدددى إخ ددداي حالدددق البيدددان و كسددداب 

 (2) ب إيصال الدةلق السياق يبعة حسظا ويعة
طدددد ا  ادددده ال ظغدددديط الطصدددداحب اطددددا ان المحددددن عظددددد ال ددددارا ب ذو فددددظعفس  ةلددددب , وال   

           , وعظددددددددب ان المحدددددددن جطاعدددددددق الدددددددظغط ال دددددددب رصددددددداحب الحددددددد وف  دددددددب رحم هدددددددالألل دددددددا 
وال ظغدديط فعجددع   ددب اةسدد عطال المغددعي عظددد القدددفاي  ددب الشددع  والظثدد  ,  .(3)اإلسددطاعيق 
 ا ن لشام  ي ين لعط   ن ا ب ر يعق لطا :ويد ذا  

  ع هللا فا ا ري و ن اظت  ارةا     اسب  رفين الالط  ام  ثطان
 (5)حيا حن ت الهطىة , واك  ى اال ظغيط إل هار اةس  هام (4)ياتال : ) ارا  ااسب  (

 و ي ه اآلخ  :
 ثط يالعا رحبها؟ يمت  ه ا   عد  ال فل والحصى وال  اب

 (6)ارا  ارحبها ( قيل : ) 
 واور  ايضا  ي ا لمعطيت ولع :

    ت وفا شعيا إلى البيد ا  ب     وة لعبا فظب وذو الشيب يمعب
 (7)ياتال : ) ارا  او ذو الشيب يمعب ((

                                                           

 .255( يظظ   . عبدالقا ر عبدالالميل : )) اةصعات المغعةق (( ي1)
 .255( يظظ  : الطصدر ن سه ي2)
 .255ر عبدالالميل : ))اةصعات المغعةق(( ي( يظظ  :  . عبدالقا 3)
 .39-1/38( ا ن لشام : فغظب المبيب عن ا ب اةعارةب . 4)
 .264( يظظ  : عبدالعىةى الصيغ : )) الطص مح الصعرب  ب الدراسات الع  يق (( ي5)
 .48-1/39( فغظب المبيب :6)
 .39-1/38( الطصدر ن سه 7)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

[ , 92يدددعنس :  ] و ددب يعلددده رعدددالى : )) اليدددعم نظاليدددت  بدددنت ل عدددعن لطدددن خم دددت آيدددق ((
وة حاجددددق ل قدددددي  لطددددىة اةسدددد  هام  ,  أخددددن ذلدددب ا ددددع حيددددان الددددى ان اةسددددمعب إخبددددار 

 (1)ااةح طال الثانب فن  بيعق اة اي اثظاي الظ ي.
العىةى الصددديغ : )) ويدددد نبهظدددا عمدددى ال ظغددديط  دددب لدددنب اةفثمدددق اسددد اذنا يدددال الددددا عر عبدددد

و دددب يدددعل ج ةددد   دددن ع يدددق  (2)حسدددام الظعيطدددب و اضدددل السددداف اتب  دددب فحاضددد ارهطا ((
 ال يق ا ن فالت :ال   ب ولع فن شعالد 

 ايمب المعم عاذل والع ااا    ويعلب إن اصبت  قد اصااا
 (3)وة وى )والع ا ن( حيا فد الشاع  لظا األله لم  نط وال ظغيط

و ذا اان ال ظغيط لع رغيي   ب األ اي اارر اع الصعت وان  اضه  ب اثظاي العدالم لمدةلدق 
 هنه  نلت يصاحب المغق فن اول نشأرها.  (4)عمى الطعانب الط ظععق  ب الالطمق العاحدة 

 نشأرها.
فن األفعر ال ب لط يع  ها  ارسعا الع  يق فن الطحدثين ان عمطداي ال العةدد ا رادعا  دال ة 
ال ظغدديط وع  ددعا افثم هدددا واسدد  دم اعضدددهط امطددق )الظغطدددق(  يظطددا اك  دددى آخدد ون ااسددد  دام 

د ذادد  الط عشددب ويد .(5)عبدارة )ر دد  الصددعت وخ ضده( ولددع فعظددى ال ظغديط عظددد الطحدددثين
كمطددددق )الظغطددددق( نقددددال عددددن الظسدددد ب صدددداحب ال  سددددي  الطسددددطى )فدددددارك ال ظىةددددل وحقدددداتي 
ال أوةددل( وذلددت حيددا يددال :)) يددال صدداحب )الطدددارك(  ددب يددعل رعددالى :   يددال هللا عمددى 

[ اعضددهط يسددفت عمددى )يددال( ألن الطعظددى : يددال يعقددعب , 66فددا نقددعل وايددل  ]يعسدده :

                                                           

 .264صعرب  ب الدراسات الع  يق (( ي( عبدالعىةى الصيغ : )) الطص مح ال1)
 .1/18( ش ح ا ن عقيل عمى ال يق ا ن فالت : 2)
 .255( يظظ  : عبدالقا ر عبدالالميل : ))  اةصعات المغعةق (( ي3)
 .134( يظظ  :  . فظاف فهدي دمحم : )) عمط اةصعات المغعةق (( ي4)
 .478عظد عمطاي ال العةد (( ي( يظظ  :  . غانط يدوري الحطد : )) الدراسات الصعريق 5)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

عل والطقددددعل وذا ة يالددددعز  دددداألولى ان ي دددد ق  يظهطدددددا غيدددد  ان السددددفت ي صددددل  ددددين القدددد
 (1)االصعت  يقص  اقعة الظغطق اسط هللا رعالى. ان هى

ايددعل )الط عشددب( : يعلدده )) يقصدد (( فعظدداب : يطظدد  اسددط هللا رعددالى عددن ان يفددعن  دداعال 
 (2)لقال اقعة الظغطق  يعمط انه ليس ا اعل لقال ((

و هدنا ي بددين ان عمطدداي الع  يدق وال العةددد و ن لددط ي د  وا لم ظغدديط اااددا يعدالج  يدده ضدد و ه    
, وان قمددعا  يدده فددن اإلشددارة  (3)واحفافدده  ددهن لددنا ة يعظددب انهددط لددط يدددراعا ييط دده الع ي يددق

 إلى العبارة وفن ال مطيح إلى ال ص ةح.
الددةلب والظحدعي لمعبدارة , ح دى وةظه  ان لم ظغيط اث ا فهطا وابي ا  ب رشفل الطعظدى    

ان الطسدد ط  يسدد  ي  ان ي هددط فدد ا  الط حدددث اع طددا ا عمددى ال ظغدديط , وفسدد عةات العددالم 
 .(4)اثظاي الظ ي اه

 المطلب الثالث
 وجهد التنغيم في كل اللغات.

رؤلدده اسدد ة لغعةددق ولددنا  –فددثال  -المغددق وثيقددق رارة يددق ,  المغددات الهظديددق اةور يددق     
وحدددة ع ييددق  داتيددق رظايم هددا اةيددعام اصددعرة فباشدد ة رق ةبددا فددن خددالل اةن طدداي   ليددل عمددى

 (5)اةج طاعب لعل افق ر عمط  هنب المغات اليعم.

                                                           

 .2/238( يظظ  : فدارك ال ظىةل 1)
 .6/542, والعظى الثطين  ب ر سي  ا ن عثيطين  285( يظظ  : الط عشب : )) جهد الطقل (( ي2)
, اطددددال دمحم اشدددد  : )) عمددددط اةصددددعات ((  285( يظظدددد  :  . عبدددددالقا ر عبدددددالالميل : )) اةصددددعات المغعةددددق ((3)

 .255ي
, والطددظهج العصدد ب  ددب  37:  . فحطددع  حسددن الالاسددط : )) اسددباب ال عددد   ددب ال حميددل الظحددعي (( ي( يظظدد  4)

 .47ك اب سيبعةه :ي
 .245( يظظ  :    يظان  ي سعسعر : )) عمط المغق العام (( ي5)
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 (7( السنـة )30العـدد )

يددال الدددا عر غددانط يدددوري الحطددد : ))لظدداك يدددر فشدد  ك فددن العددا ات الظ قيددق  ددين     
  ال   يدددق , ا ددد ا  الطالطععدددق المغعةدددق العاحددددة  دددب لدددنا الطالدددال , رعدددعن  دددعق ال صدددات

 (1)ورع ب المغق او المهالق ص ارها الططيىة لها ((
إن ادددل لغدددق لهدددا االظسدددبق لعدددل فالطععدددق فدددن العمطدددات او الالطدددل نطددداذج فدددن ال ظغددديط    

ددن الشدد   فددن ان ي عدد ف عمددى المغددق الط عمطددق افافدده  ف طيددىة رطافددا إلددى الحددد الددني يطفن
ح ددى إذا لددط يطيددى  عددال واحدددا فددن امطارهددا واددنلت اددل لهالددق  اخددل المغددق ولددنب الظطدداذج 

 (2)ر  مه ور ظعع اشفل واس .
يددددال الدددددا عر فحطددددع  السددددع ان : )) ولعددددل لغددددق عا رهددددا ال ظظيطيددددق او ))لحعنهددددا((      

ونحددن عظدددفا ندد عمط لغددق اجظبيددق ن دد ت عا ارظددا ال ظغيطيددق عمددى المغددق الالديدددة وةصدددعب 
عميظددا ان ندد عمط المحددعن الالديدددة.  ددل إن )) ال ظغدديط (( لي  مدده فددن  دد   إلددى  دد   ,  ددين 

ةخدد الف , و ندده لي  مدده اخ ال ددا  اشددد فددن لددنا فددن ف عمطددب لغددق فددن المغددات شدديئا فددن ا
 (3)إيميط إلى إيميط ,  غالبا فا يطيى ال إيميط لحن االم ((

وفددن المغددات فددا يالعددل ةخدد الف  رجددق الصددعت الطيددق ابدد ى إذ ر  مدده  يهددا فعددانب    
العمطدددات ربعدددا ةخددد الف  رجدددق الصدددعت حدددين الظ دددي  هدددا , واشددده  لدددنب المغدددات المغدددق 

 .(4)الصيظيق
  

                                                           

 .242(  . غانط يدوري : )) فدخل الى عمط اصعات الع  يق (( ي1)
 .231-238اسق الصعت المغعي ((ي( يظظ  :  . احطد ف  ار عط  : ))  ر 2)
 .168(  . فحطع  السع ان : )) عمط المغق فقدفق لمقارئ الع  ب (( ي3)
 .176( يظظ  :  . ا  اليط انيس : )) اةصعات المغعةق (( ي4)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

 المبحث الثاني

 أنىاع النغمات ووظائفها وتحذيذ إطارها

 المطلب االول
 ات ــــمـــغـــنــــهاع الـــــأن
 (1)اشه  انعاع الظغطات ثالث لب :

الظغطدق الطسد عةق : وفعظالدا وجدع  عدد  فددن الطقدا   رعدعن  رجارهدا ف حددة , ويددد  -1
 رععن لنب الدرجات يميمق او ف عس ق او اثي ة.

الهاا ددق : ولددنب رعظددب وجددع   رجددق عاليددق  ددب فق دد  او اكثدد  رميهددا  رجددق الظغطددق  -2
 اكث  ان  اضا فظها.

الظغطددق الصدداعدة : ولددنب رعظددب وجددع   رجددق فظ  ضددق  ددب فق دد  او اكثدد  رميهددا  -3
  رجق اكث  عمعا فظها.

 المطلب الثاني
 م ـــيــغـنـتـف الــــــائـــــوظ

إن لم ظغيط و اته فظععق  دب ال حميدل المغدعي و دب عطميدق اةرصدال اةج طداعب  دين     
 واذا  فظها ثالثا أللطي ها ال اصق :  (2)الط عمطين

:  ولدب الع ي دق اةساسديق لم ظغديط  هدب العافدل ال اعدل  دب ال طييدى  دين  الهظيفة األولـ 
انطدداا ال  ايددب وال   ةددي  ددين اجظاسددها الظحعةددق , وفددن ثددط يطفددن لمدددارس ان يحمددل فا ردده 

 .(3)رحميال عمطيا  ييقا , حسب إ ارلا الصعرب واي يات ا اتها ال عمب

                                                           

, وغددانط يدددوري الحطددد : ))الطدددخل الددى عمددط 154-153( يظظدد  : عبدددال حطن ايددعب : )) اصددعات المغددق (( ي1)
 .244-243ق ((: ياصعات الع  ي

 .539( يظظ  : اطال دمحم اشي  : )) عمط اةصعات (( ي2)
 .541-539( يظظ  : الطصدر ن سه , ي3)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

          عةددددق : )) لددددب رحديددددد اةثبددددات يددددال الدددددا عر رطددددام حسددددان عددددن و ي ددددق ال ظغدددديط الظح    
       والظ ددددب  ددددب جطمددددق لددددط رسدددد عطل  يهددددا ا اة اةسدددد  هام ,  قددددد رقددددعل لطددددن  يفمطددددت وة ردددد اب 
)) انت دمحم ؟(( فق را ذلت او فس  هطا عظه , ور  مه   ةقق ر د  الصدعت وخ ضده  دب 

مدى ان رعضدح ادال اةثبات عظها  ب اةس  هام ... وفا افت ناحيق ال الف لنب يدا رة ع
 (1)فن الطعظيين  مم ظغيط إذا و ي ق نحعةق ((

وةددد ى الددددا عر احطدددد ف  دددار عطددد  ان ال ضدددل ي جددد  إلدددى اخددد الف ال ظغددديط  دددب انظدددا     
يطفظظا ان نعب  عن فشاع نا وحاةرظا النلظيق فدن ادل ندعع وةطفدن  دب فعظدط المغدات ان 

عددال إلددى  رعالددب  ون رغييدد   ددب نغيدد  الالطمددق فددن خبدد  إلددى اسدد  هام إلددى رعايددد إلددى ان 
 (2)شفل العمطات الطفعنق وف  رغيي   قط  ب نعع ال ظغيط.

وفن اةفثمق الع  يق القديطق ال ب ور ت لمظداي  دون ح ف الظداي او اةس  هام  ددون ا اة 
اةس  هام اانت رع طد عمى ال ظغيط لدةلق عمى لدنا الطعظدى الطعدين وةفدعن وجدع  ال ظغديط 

   (3)لعحيدلع الططيى ا
 :(4)ويد ذا  الدا عر عبدالقا ر عبدالالميل فثالين عن ذلت  ب الق آن لطا

يعلدده رعددالى :   يددالعا  طددا جددىا ب إن اظدد ط ادداذ ين م يددالعا جددىا ب فددن وجددد  ددب رحمدده  هددع 
[ ويعلدده رعددالى :   يعسدده اعدد ت عددن لددنا 75]يعسدده : جددىا ب اددنلت نالددىي الظددالطين  
 [29ال ا ئين  ]يعسه :واس غ  ي لننبت إنت اظت فن 

                                                           

 .198( رطام حسان : )) فظهاج البحا  ب المغق (( ي1)
 .238( يظظ  : احطد ف  ار عط  : ))  راسق الصعت المغعي (( ي2)
 .367المغعي (( ي( يظظ  : احطد ف  ار عط  : )) راسق الصعت 3)
 .255( يظظ  : عبدالقا ر عبدالالميل : )) اةصعات المغعةق (( ي4)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

ثددط يددال : ))  ددب الددظ  اةول : يالددب ان ييقدد ا اصددعررين رظغيطي ددين : األولددى : )) يددالع 
جىا ب ((   ظغيط اةس  هام. )) فن وجد  ب رحمه  هع جدىا ب ((   ظغديط ال ق ةد   دب الدظ  

 (1)الثانب : حنف ح ف الظداي , واس بدل اقيطق رعبي ةق اخ ى لب ال ظغيط ((
      لدددده رعددددالى :   جددددىا ب فددددن وجددددد  ددددب رحمدددده  هددددع جددددىا ب   اي يسدددد عبد وةسدددد  ق , و ددددب يع 

))  الىا ب(( فب دا , و ))فن وجد  ب رحمه (( خب ب , وال قددي  : جدىا ب اسد عبا  فدن وجدد 
 ب رحمه ,  هع اظايق عن اةس عبا . و ب الالطمق فعظى ال عايد , اطا رقدعل ) جدىاي فدن 

والني يبدو لب ان الدني ي أفدل  دب ا دب ال  سدي  يالدد افثمدق  (2)س ق الق    هنا جىا ب (
كثيدد ة عددن الع ي ددق الظحعةددق ال ددب يقددعم  هددا ال ظغدديط , وةحضدد نب  ددب لددنا الطقددام يددعل ا ددن 

عمدددى يعسددده  ع يدددق اةندلسدددب عظدددد ر سدددي ب لقعلددده رعدددالى   وردددعلى عدددظهط ويدددال يدددا اسددد ى
الظدادق , وحدنف الهداي ال دب لدب : يعله   يا اس ى   عمدى جهدق [ ,  قد يال84 ]يعسه :

الظداق عالفق الطبالغق  ب الحىن رالمدا فظه عميه السدالم , إذ ادان يدد ارردبط الدى الصدب  
 (3)الالطيل ((

: ولددب و ي ددق  ةليددق سددياييق , حيددا يظبددم اخدد الف الظغطددات , و قددا  الهظيفــة الثانيــة   
 ددددب عطميددددق  ةخدددد الف الطعايدددده اةج طاعيددددق , عددددن حدددداةت او وجهددددات نظدددد  ش صدددديق

اةرصدددال  دددين اة ددد ا  , ولدددنب الظغطدددات ردددؤ ي  ورلدددا ال عدددال  دددب لدددنا الشدددأن اطصددداحبق 
 .(4) عال  صعريق اخ ى فن  عال  ال   ةى الصعرب

                                                           

 .256( الطصدر ن سه: ي1)
. , ا ددن عاشددعر : ))ال ح ةدد  11/412الق  بددب : ))الالداف  ألحفددام القدد آن ((  يظظد  : اعدد اب القدد آن لمظحدداس ,( 2)

 .13/28وال ظعة  (( 
 .1813 سي  الع اب العىةى (( ي( ا ن ع يق : )) الطح ر العجيى  ب ر3)
 .539( يظظ  : اطال دمحم اش  : )) عمط اةصعات (( ي4)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

وةدد ى الدددا عر احطددد ف  ددار عطدد  ان ال ظغدديط اكثدد  فددا يسدد  دم  ددب المغددات لمدةلددق عمددى 
والع ي ددددق الدةليددددق يطفددددن  (1)الطعددددانب اةضددددا يق اال أكيددددد واةن عددددال والدلشددددق والغضددددب

ر ة ها ة  ب اخ الف وعمع الصعت وان  اضه  حسب ولعن  ب اخ الف ال  ريب العدام 
     لظغطدددات الطقدددا    دددب الظطدددعذج ال ظغيطدددب الدددني يقدددعم فدددن اةفثمدددق فقدددام الطيدددىان الصددد  ب 

   (2)فن افثم ه
ــة طددام حسددان اقعلدده : : ولددب الع ي ددق اةصددعاريق , ويددد ع  هددا الدددا عر ر الهظيفــة الثالث

وفددن لددنب الع دداته ال ددب ذا رهددا  (3)))لدب الظسددي اةصددعارب الددني يسدد ظبط ال ظغدديط فظدده((
آن ددا ي المددى  عضددعح اثدد  ال ظغدديط  ددب اخدد الف الطعددانب  ددب سددياق العددالم , وانهددا  ددال ة 
واضددددحق جميددددق  ددددب المغددددق وة فالددددال إلنعارلددددا اشددددار إليهددددا القدددددافى و صددددل القددددعل  يهددددا 

 ةصعاريين.الطحدثعن فن ا
 المطلب الثالث

 تحديد اطار ظاهرة التنغيم في العربية
إن  راسدددق ال ظغددديط جديددددة عمدددى الددددرس الصدددعرب الع  دددب , نقمهدددا  ارسدددعا اةصدددعات     

الع  يدددق الطحددددثعن عدددن الددددرس الصدددعرب الغ  دددب , وة ردددىال البحدددعث ال  بيقيدددق ال اصدددق 
 . (4)االمغق الع  يق فحدو ة

 
 

                                                           

, و دددعزي الشدددايب : )) فحاضددد ات  دددب  366( يظظددد  : احطدددد ف  دددار عطددد  : ))  راسدددق الصدددعت المغدددعي (( ي1)
 .186المسانيات (( ي

 .168( يظظ  : رطام حسان : )) فظالج البحا  ب المغق (( ي2)
 .198 سه ي( الطصدر ن3)
 .477( يظظ  :  . غانط يدوري : )) الدراسات الصعريق عظد عمطاي ال العةد(( ي4)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

ا دد اليط اندديس : )) لهددنا نددؤث  ردد ك الحددديا عددن فعسدديقى العددالم الع  ددب يددال الدددا عر    
وةقددعل الدددا عر  (1)ادده (( الددى فالددال آخدد  عسددى ان رع ددل لظددا البحددعث الطسدد قبميق القيددام

احطددد ف  ددار عطدد  : )) وفعظددط افثمددق ال ظغدديط  ددب الع  يددق ))ولهالارهددا(( فددن الظددعع غيدد  
, او عددا ة ن قيددق لأل دد ا  ولددنا  ددهن رقعيدددب افدد   ال طييددىي الددني يعفددس إفددا خاصددق لهاليددق

يفددا  يفددعن فسدد حيال , واددل الطحدداوةت ال ددب يدددفت ح ددى اةن لدراسددق ال ظغدديط  ددب المغددق 
الع  يددق يافددت عمددى اخ يددار فسدد عى فعددين فددن الظ ددي , وعمددى اخ بددار نغطددات الصددعت 

  فعدين  اخدل االظسبق ل    فعين فن الظ ي , وعمى اخ بدار نغطدات الصدعت االظسدبق ل د  
لنا الطس عى . ولعن ال ظدعع  دين اة د ا   دب لدنب الظاحيدق يحدعل  دين الباحدا و دين رعطديط 

 (2)لنب الظ اتج ((
و ددنلت ي بددين ان رحديددد ا دددار لظددال ة ال ظغدديط  ددب الع  يدددق  ددب العصدد  الحددديا يالدددد    

 .(3)صعع ات رحعل  ون رحقيقه
 
 
 
 
 
 
 

 اتـمةـالخ
                                                           

 .177(  . ا  اليط انيس : )) اةصعات المغعةق (( ي1)
 .366(  . احطد ف  ار عط  : ))  راسق الصعت المغعي (( ي2)
 .243( يظظ  :  . غانط يدوري الحطد : )) الطدخل الى اصعات الع  يق (( ي3)
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

 ولب : النتائجاعد لنب ال حمق ف  ال ظغيط اس  ي  ان ا ون الط   
إن ال ظغيط ة ر مع فظه لغق فن المغات إة انه ي  مه  ب ييط ه الدةليدق فدن لغدق  -1

 ألخ ى.
جداي ذاد  ال ظغدديط عظدد عمطداي الع  يددق وال العةدد االعبدارة ة ااإلشددارة  حسدب , ويددد  -2

 ثق  ب ا بهط خي  شالد عمى ذلت.رحدثعا عظه وع  عا اظهه والظصعي الطبثع 
لددط ي دد   عمطدداي الع  يددق وال العةددد اااددا يعددالج  يدده ضدد و ه واحفافدده لعددظهط ا راددعا  -3

 ييط ه الع ي يق , وآثارب الدةليق , وارربا ه االط   ات وال  اكيب.
 إن ال ظغيط يع ب المغق او المهالق ص ارها الططيىة لها. -4

 يددق فددن الصددعع ق اطفددان ألن ال ظددعع  ددين إن رحديددد إ ددار لظددال ة ال ظغدديط  ددب الع  
 اة  ا   ب لنب الظاحيق يحعل  ين الباحا و ين رعطيط الظ اتج.

إن لم ظغدديط و دداته فظععددق  ددب ال حديددد المغددعي و ددب عطميددق اةرصددال اةج طدداعب  -5
 ين الط عمطين والني ي أفل  ب الشدع  والظثد  وادالم العد ب يالدد افثمدق اثيد ة عدن 

 و اته ال ظغيط.
لني ياليل الظظ   ب ا ب ال  سدي  والظحدع واأل ب يالدد فدا ة غىةد ة عدن لدنا إن ا -6

 الطعضعع ربين  عضعح اث  ال ظغيط  ب اخ الف الطعانب.
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

 قائمة المصادر والمراجع

ا ددددد اليط انددددديس ) ا دددددعر( : ))اةصدددددعات المغعةدددددق (( , فف بدددددق اةنالمدددددع الطصددددد ةق  -1
  .ا. 1995

 (( ا ع حيان )  ( : )) ر سي  البح  الطحيط -2
 –احطدددد ف  دددار عطددد  ) ا دددعر( : ))  راسدددق الصدددعت المغدددعي (( , عدددالط الع دددب  -3

 م. 2886لد =  1427 4القال ة ا 
 –,  ار الثقا دددق  2رطدددام حسدددان ) ا دددعر( : )) فظدددالج البحدددا  دددب المغدددق (( , ا  -4

 م.1974لد =  1394الدار البيضاي 
قيدددي : حسدددن الالددداحظ )ا دددع عثطدددان عطددد  ا دددن احددد ( : )) البيدددان وال بيدددين (( رح -5

 لبظان ,  .ت ,  .ا. –السظدو ب ,  ار ال ع  ,  ي وت 
 ي سعسعر : )) عمط المغق العام (( ر جطق  . يعتيدل يعسده عىةدى ,  ار الع دب  -6

 م ,  .ا.1988لم باعق والظش  , جافعق الطعصل 
ا دددن عدددا ل )ا دددع ح ددد  عطددد  ا دددن عمدددب ( : ))المبددداب  دددب عمدددعم الع ددداب ((  ار  -7

, رحقيددددي عددددا ل 1م, ا1998لددددد =  1419لبظددددان  – وت الع ددددب العمطيددددق ,  يدددد
 احطد و عمب دمحم فععت.

ا ددددددن عاشددددددعر ) دمحم ال ددددددال  ( : )) ال ح ةدددددد  وال ظددددددعة  ((  ار سددددددحظعن لمظشدددددد   -8
 م ,  .ا.1997وال عزة  , رعنس 

 عبدددال حطن ايددعب ) ا ددعر( : ))اصددعات المغددق (( ف بعددق  ار ال ددأليه , فصدد  , -9
 .1993, 1ا

) ا ددعر( : )) الطصدد مح الصددعرب  ددب الدراسددات الع  يددق (( , عبدددالعىةى الصدديغ  -18
 م.2888لد =  1421,  ار ال ع  ,  فشي ,  1ا

,  ار صددددد اي  1عبددددددالقا ر عبددددددالالميل ) ا دددددعر( : )) اةصدددددعات المغعةدددددق (( ا -11
 م.1998لد = 1418اةر ن ,  –لم باعق والظش  , عطان 
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 د. سالم حدين علي التنغيم وأثره في اختالف الهعنى
 هجلة العلوم اإلسالهية

 (7( السنـة )30العـدد )

ر سددددي  ا ددددن عثيطددددين((  ا ددددن عثيطددددين )دمحم  ددددن صددددالح ( : )) العظددددى الثطددددين  ددددب -12
 لبظان ,  .ت ,  .ا. –ناش ون ,  ي وت 

ا ددددن ع يددددق ) ا ددددع دمحم عبدددددالحي اةندلسددددب ( : )) الطحدددد ر الددددعجيى  ددددب ر سددددي   -13
لدددددددد = 1423لبظدددددددان ,  –,  ار ا دددددددن حدددددددىم ,  يددددددد وت  1الع ددددددداب العىةدددددددى (( ا

 م.2882
فالدت(( ا ن عقيل )عبدهللا  ن عبدال حطن ( : )) ش ح ا دن عقيدل عمدى ال يدق ا دن  -14

 م ,  .ا.2885لد = 1426فف بق  ار ال  اث , القال ة , 
 غانط يدوري الحطد ) ا عر( -15

       ,  ار عطددددددددان , اةر ن. 1الدراسددددددددات الصددددددددعريق عظددددددددد عمطدددددددداي ال العةددددددددد. ا - ا
 م2883لد =1424

لددد = 1425,  ار عطددار , اةر ن , 1الطدددخل الددى عمددط اصددعات الع  يددق. ا - ب
 م.2884

,وزارة  1: ))فحاضددد ات  دددب المسدددانيات (( , ا  دددعزي حسدددن الشدددايب ) ا دددعر( -16
 م.1999الثقا ق , عطان , 

  .ا.الظعري , فشي , .ت , ي)  (:)) القافعس الطحيط ((,فف بقال ي وز آاا  -17
الق  بب )ا ع عبدهللا دمحم  ن احطدد ا دن ا دب افد  ( : )) الالداف  ألحفدام القد آن  -18

فؤسسدق ال سددالق ,  يدد وت (( رحقيدي الدددا عر عبددهللا ا ددن عبدالطحسدن ال  اددب, 
 م.2886لد = 1427, 1لبظان , ا –

كطددددال دمحم اشددددد  ) ا دددددعر( : )) عمددددط اةصدددددعات (( ,  ار غ  يدددددب لم باعدددددق  -19
 م ,  .ا.2888والظش  ,القال ة , 

دمحم الط عشدددب )الطمقدددب سددداجقمب زا ب( : )) جهدددد الطقدددل (( رحقيدددي  . سدددالط  -28
 م.2881 لد =1422,  ار عطار , اةر ن ,1يدوري الحطد , ا

فحطددع  السددع ان ) ا ددعر( : )) عمددط المغدددق العددام فقدفددق لمقددارئ الع  دددب (( ,  -21
 م.1997لد = 1417,  ار ال ع  الع  ب , القال ة ,  2ا
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 فحطع  حسن الالاسط ) ا عر( : ))اسباب ال عد   ب ال حميل الظحعي (( ,  -22
 فحطددع   هطددب حالددازي ) ا ددعر( : )) الطدددخل الددى عمددط المغددق (( ,  ار يبدداي -23

 لم باعق والظش  , القال ة ,  .ا ,  .ت.
, عددددالط  1فظدددداف فهدددددي دمحم ) ا ددددعر( : )) عمددددط اةصددددعات المغعةددددق (( , ا -24

 م.1998لد =  1419لبظان ,  –الع ب ,  ي وت 
,  ار صدا ر ,  2, اع   ن فف م ( : )) لسدان العد ب ((ا ن فظظعر ) فحط -25

 م.2884لبظان ,  – ي وت 
دا جع د  ا دع :الظحاس -26  الطد ا ي يدعنس  دن إسدطاعيل  دن دمحم  دن احطدد سالظَّحَّ

 عبد :عميه وعمي حعاشيه وض  الق آن إع اب )ه 333 :الط ع ى ( الظحعي 
 الع دب  ار  يضدعن, عمدب دمحم فظشدعرات :إ د اليط الظاشد  خميدل الطدظعط
 لد.1421األولى  :ال بعق  ي وت العمطيق,

الظس ب ) عبدهللا  ن احطد ( : )) فدارك ال ظىةل وحقاتي ال أوةدل (( الطشد ه   -27
 لبظان ,  .ت ,  .ا. –   سي  الظس ب , احياي الع ب الع  يق ,  ي وت 

ا ددن لشددام ) عبدددهللا  ددن يعسدده ( : )) فغظددب المبيددب عددن ا ددب اةعارةددب ((,  -28
لبظددددددان ,  –رحقيددددددي  . افيددددددل  دددددددي  يعقددددددعب ,  ار الع ددددددب العمطيددددددق ,  يدددددد وت 

 م.1998لد =1418


