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تكتسببا الةغببة أىميتنببا إنمن بباً مببي ةوننببا و ببيةة لةتوانببن اتنسبباني  ومببي ىنببا ت ببددت 
البشرية التي تتجسد وتتشبكن مبي خبنل منةومبة نبوتية الدرا ات وتنوعت حول ىذه الخانية 

لنا  نننا  إذ ))تتألف ةن لغبة مبي تنةبيم نبوتي تجتمب  ليبو الوحبدات الفبوتية ولبن نسبن م بيي 
لتفبببك ةةمببات ومببي جنبب  م جميببة ونببرلية ونمويببة ومببي أنةمببة امةيببة تبب دي الم نبب  المقفببود 

 .(ٔ)ويفبغو اال ةوب جفبغة م ينة((
ىب( لةغة لبي أننبا  ٕٜٖةن لي ىذا البمث مي ت ريف اجي اني )ت ولي و  نا أن ننم 

  مستشببرليي مببي مقولتببو ىببذه ألكبباراً وم ميببات عةبب  (ٕ)أنببوات ي بببر جنببا ةببن  ببوم عببي أ را ببنم
نةة مباشرة جمو وع البمث  إذ تففك عي وظيفبة الفبوت وىبي الت بيبر عبي ا،لكبار  ومبي  بم 

ىبببذا ال بببالم الجةيبببن تنمةبببن مبببي ماىيبببة الةغبببة  تمقيبببن  بببرا مبببا والونبببول الببب  داللبببة مبببا  ونةبببرة
وو ببيةتنا  مببي ىنببا تنمةببن ةليببر مببي الدرا ببات مببي ا،نببوات جونببفنا رةيبب ة ،ي درا ببة لغويببة 
))لدرا ة ا،نوات  وم رلة أ سامنا  ونفاتنا  وما ي را لنا مي تأ ير ىبي البدايبة التبي تنمةبن 

 .(ٖ) منو أي درا ة لغوية((
شبرة جا،نبوات وجالتمديبد عةبم ا،نبوات البوظيفي  لببا،دا  وجملنبا ىبذا عةب  نبةة مبا 

)الفوتي( الكنمي الذي يتجاذجو البشر ال يسير عة  وتيبرة واحبدة  جبن تتنبوع وتتغيبر نغماتبو جمبا 
يقتضيو  ياق المال والمو ف والةروف المميمة جالمتكةم والمخاطا  وىذا التنوع والتغير لي 

  وعنببد تونببيف ىببذه الةبباىرة (Intonation)جبالتنغيم نغمبات ا،نببوات ي ببرف لببي الةسببانيات 



 
  نيسان        (ٕال دد )        (ٛٔالمجةد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٔٓ٘ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

تتجة  أىمية ))الفوت الةغوي مي حيث ىو حدث إنساني وحرةة تنتجنا أعضا  النمن وتتةقاىا 
أعضببا  السببم  ولببي ونببف االلببة المفببوتو ولببي و ببائ  ا،حببداث الفببوتية  أي م الجببة مخببارج 

ةم الب  السببام  جوا ببمة نشببا  عضببوي ا،نبوات ونببفاتنا وةيفيببة النمببن جنبا وإنتقالنببا مببي المببتك
 .(ٗ) وحرةي يةنر لي عةم التشريك والفسةجة((

وتتب  ىذه ال مةيات الفسةجية  لي اانا منم مننا التغيرات الفوتية التي ترالن عمةية 
وىذا جمبي بة المبال نباتن عبي  –لي أ نا  الكنم  –النمن والتي تتنوع جتنوع طريقة نمن الفوت 

ىرتب .  ٖٓٓالوتريي الفوتييي  يقبوم أ ا باً عةب  تبوترات منخفضبة أ بن مبي  تغير يرتبط جتذجذب
لببالنغم  جواببو عببام  يت ةببن مببي المنةببار الفي يولببواي جببنةم الببنفن الخببارج مببي الببرئتيي  ذلبب  أن 
الضغط اآلتي مي عضنت البمي والفدر ي داد تدريجياً لي جداية ال لير  بم يضب ف لبي الننايبة  

دريجي لببي عةببو الفببوت يتب ببو إنخفبباا ليببو  وىببذا ي نببي أن التنغببيم ال ممببا يبب دي البب  إرتفبباع تبب
يفاحا الفونيم أو المقم   جبن يسبتند الب  ترةيببو أةببر ملبن الكةمبة أو الجمةبة  إال أنبو يسباعد 

. مببي ىنببا ةببان تتببب  ىببذه الةبباىرة ورنببد (٘)لببي تمييبب  النبببر الببذي يقبب  عةبب  المقمبب  أو الكةمببة
لتبي تتشبكن عببر ا،دا  الفبوتي  ول بن ))المببرر تمتبداد التمةيبن مقوماتنا مي خنل التراةيبا ا

الفببونيمي ليشببمن المنمببك الفببوتية المرتبمببة جمببدود مببا جببيي الكةمببات  ىببو أن ةببن إختنلببات 
نبببوتية لبببي أي مكبببان ومبببي أي نبببوع يكبببون لنبببا نبببفة التقاجبببن أو التميببب  لبببي ج ببب  المميمبببات 

منئمببة  و يكببون لنببا مرةبب  لغببوي يما ببن ذلبب  الفونولوايببة يجببا أن تةمببن جفببونيم أو لونيمببات 
البببذي أعمبببي لةفونيمبببات الترةيبيبببة مبببي ال ةبببن والسبببواةي عةببب  البببر م مبببي أن الةبببواىر الفبببوتية 

. ومي ىذا المنمةن تبرز عن ة التنغيم ج ةم ا،نوات النةري (ٙ)المواودة تختةف لي ةن نوع((
 مي اانا  وأىميتو ومكانتو لي عةم ا،نوات الوظيفي.

ال يختةف الباحلون لي عةم الةغة لي ت ريف التنغيم  لذا يمكبي تةخبيك ةنمنبم ليبو و  
جت ريف ذةره عالم مي عةما  الةغة جقولو )وىو مفمةك يدل عة  إرتفاع الفوت وإنخفا بو لبي 
الكنم  ويسم  أيضاً مو يق  الكنم  إننا ننحظ أن الكنم تختةف نغماتو ولمونو ولقاً ،نما  

. ومببي خببنل ىببذا (ٚ) المو ببف  ويسبباعد ىببذا اتخببتنف عةبب  لنببم الم نبب  المقفببود(التراةيببا و 
 الت ريف يمكننا الولوج ال  مقومات التنغيم ودالالتو.
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 أواًل : مقومات التنغيم
يستند التنغيم جونبفو ظباىرة نبوتية عةب  نبةة مباشبرة جبا،دا  )الفبوتي( الكنمبي الب   

ا وتتكون منممو  والجد مي التنويو لي ىذا المقبام الب  عنانر نوتية و ير نوتية يتشكن جف ةن
أنببو ال تواببد م ببايير و ببواجط يمكببي أن يقيببد جنببا التنغببيم  ))لببذا لببتن ايجبباد  واعببد عامببة تو ببك 

وتتاج نبببا إنمبببا ىبببو عةببب   ببببين المقارجبببة    (Pitch)التنغبببيم وأىميبببة مبببا يسبببم  جدرابببة الفبببوت 
ما يممن مي نبرات  ولوانن نبوتية  وتتباج  ممبرد لالتنغيم مجموعة م قدة مي ا،دا  الفوتي ج

 ٕٛٗ. ويفبر  اجبي  بينا )ت (ٛ) لةسكنات والمرةبات التبي يمبدث جنبا الكبنم وتتميب  دالالتبو((
ىببب( لببي ىببذا السببياق الببنغم )التنغببيم( البب   ن ببة مكونببات )المببدة واللقببن والنبببرات(  ولكنببو عنببد 

فن ليو أحوال النغم وذل  يدل  عي ال رب تمةين مفنوم النبرة يتونن ال  ةشف لني د ين يف
تنمة عدم رندىم لنذا ا، ةوب لي الكبنم ونبدرة الدرا بات ال رجيبة القديمبة ليبو  ليكباد يبأتي 

وذلبب  جقولببو ( ٜ)ىببذا ال ببالم الجةيببن عةبب  خفائفببو )التنغببيم( ةمببا يضبببمو اليببوم عةببم الةسببانيات
ية   ير نرلية يبتدى  جنا تارة  وتخةبن ))ومي أحوال النغم : النبرات  وىي ىيئات لي النغم مد

الكنم تارة  وت قا النناية تارة  ورجمبا تكلبر لبي الكبنم ورجمبا تقةبن  ويكبون لينبا إشبارات نمبو 
ا، ببراا  ورجمببا ةانببت ممةقببة للشببباع  ولت ريببف القمبب   وتمنببال السببام   ليتفببور  ولتفخببيم 

ات تفير جنبا دالبة عةب  أحبوال أخبرى مبي الكنم  ورجما أعميت ىذه النبرات جالمدة واللقن ىيئ
أحوال القائن أنو متمير أو  ضبان أو تفير جبو مسبتدراة لةمقبول م بو جتنديبد أو تضبرع أو  يبر 
ذلببب   ورجمببببا نبببارت الم بببباني مختةفبببة جتختنلنببببا ملبببن أن النبببببرة  بببد تج ببببن الخببببر إ ببببتفنامًا  

والم ادلببة  وعةبب  أن ىببذا شببر  وات ببتفنام ت جببباً و يببر ذلبب   و ببد تببورد لةداللببة عةبب  ا،وزان 
ومي خنل تتب نا لةدرا ات التي رندت التنغبيم  (ٓٔ) وىذا ا ا   وىذا مممول وىذا مو وع((

 وادنا أن ىناك عنانر نوتية وأخرى  ير نوتية يتشكن مننا و ن را لنا ليما يأتي :
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 ال نانر الفوتية -أ

أي تغيبر إرتفباع الفبوت لبي ةما ىو م ةوم يتشكن التنغيم مي منمن  الجمةبة الةمنبي  
  ومي ىذا المنمةن ت د عمةية نمن ا،نوات  بمي ا،دا  الكنمبي جكبن (ٔٔ)السةسةة الكنمية

ما يرالقنا مي تغيرات لي أعضا  النمن وةيفية خروج النوا  أ نا  النمن عبامًن منمباً لبي تشبكين 
ر لبي امةبة أي امةبة ةبأن تكبون التنغيم  ىذا مي المنةار ال ام الفي يولبواي  أمبا إذا أم نبا الفكب

ت جبية أو إ تفنامية أو توةيدية  نجد تغيبرات عديبدة عةبواً وىبوطباً مبداً وتكليفباً ةبن ذلب  ينبتن 
عي الضغط عة  ةةمة م ينة أو مقم  م يي  بمي الجمةبة دون  يبره  وىبذا يغيبر منمب  الجمةبة 

ر الفبوتية التبي تتبرك أ رىبا لبي الةمني  ومي  م يغير لي داللتنبا ولقباً لبذل  التغيبر. ومبي ال نانب
  وتببرز  يمتبو التميي يبة أةلبر عنبدما يبرتبط جبالتنغيم  ،ن ا،نبوات (Accent)الكنم ىبو النببر 

مبب  النبببر تأخببذ حةنببا مببي الو ببوح وال ةببو واتمتببداد  مببي ىنببا ي ببد النبببر عنفببراً منمبباً لببي ا،دا  
عةببم الةغببة جببب )الفونيمببات لببوق  الفببوتي  وينببدرج مبب  التنغببيم  ببمي مببا انببمةك عةيببو عنببد عةمببا 

 الترةيبية(.
إن الكنم الذي ننمقو عةب  مسبتوى الكةمبة أو عةب  مسبتوى الكةمبات الم تةفبة  بمي 
الجمن ال يسير عة  وتيرة واحدة مي حيبث ال ةبو والو بوح والقبوة والضب ف لبي النمبن  وذلب  

إنمببا يمبببدث    وىببذا(ٕٔ)جمسببا المو بب  الببذي تقبب  ليببو ا،نببوات أو الكةمببات  ببمي الكببنم
جسبا الضغط عة  مقم  م يي أو ةةمة م ينة  مي ىنا ي رف النبر جأنو ))الضغط عة  مقم  مي 
مقبباط  الكةمببة ليفبببك جببارزاً ووا ببماً لببي السببم  أةلببر مببي  يببره مببي مقبباط  الكةمببة  وينببتن عببي 

 . (ٖٔ) ذل  عةو الفوت المنبور وإرتفاعو((
لكببنم يسببتدعيو السببياق ومتمةبببات إن الضببغط عةبب  ةةمببة م ينببة أو مقمبب  م ببيي لببي ا

المو ف الكنمي اللتًا إنتبباه السبام  الب  مبا يريبد المبتكةم تونبيةو مبي مقانبد  عببر تشبكينت 
نببببوتية وتنغيميببببة لببببب ))الضببببغط عةبببب  مقمبببب  مببببي مقبببباط  الكةمببببة أو النبببببر ىببببو الببببذي يشببببكن 

مببي دون أن   ومببي  يببر الممكببي أن ننمببن امةببة عةبب  ولببن مسببتوى تنغيمببي م ببيي (ٗٔ)التنغببيم((
تةنر تماي ات نوتية عةواً أو  وة أو و وحاً لي ةةمات أو مقاط  أةلر مي  يرىا ))وال ريا أن 
لةنببببر وظيفبببة نمقيبببة تتفبببن جنةبببام أدا  الكبببنم  أي جتو ي بببات المبببتكةم  البببذي يقسبببم المبببدث 
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 ببي مببي المنمببوق البب  أ سببام تببرتبط جأىميببة المقبباط  التببي ت دينببا مببي ناحيببة  وجتيقبباع تنفسببو المبي
 .(٘ٔ)ناحية أخرى((

وال تمبدث التنوعبات الفبوتية التنغيميبة  أو تتشببكن مبي دون أن يتخةةنبا مبد لبي ج بب  
ا،نببوات وتكليببف لببي أنببوات أخببرى  إذ إن ))إنسببجام الكببنم لببي نغماتببو يتمةببا طببول ج بب  

  ولببي ىببذا الفببدد يشببير اجببي انببي عنببدما ت ببرا لقضببية (ٙٔ) ا،نببوات و فببر الببب   اآلخببر((
فة جقولببو : ))و ببد حببذلت الفببفة ودلببت المببال عةينببا  وذلبب  ليمببا حكبباه نبباحا حببذف الفبب

الكتاب مي  ولنم :  ير عةيو لين  وىبم يريبدون ليبن طويبن  وةبأن ىبذا إنمبا حبذلت ليبو الفبفة 
لما دل مي المال عة  مو  نا  وذل  أن  تمن لي ةنم القائن لذل  مي التمريك والتمبويك 

  لقببد أ بنم المببد لبي نمببن ىببذه (ٚٔ) قبام  ولببو طويبن ونمببو ذلب ((والتفخبيم والت ةببيم مبا يقببوم م
الجمةة وىو ىنا نوع مي أنواع التنغيم لي الكشف عي المذف المانن لي الجمةة وىو الفبفة 
)طوين(. ويضيف اجي اني ملااًل آخر لي المقام نفسبو جقولبو : وتقبول : ))ةبان واال رابًن لت يبد 

ة  ولتبتمكي مبي تممبيط البنم وإطالبة الفبوت جنبا وعةينبا  أي لي  وة الةفظ جب )اال( ىبذه الكةمب
. إن مبببد الفبببوت الةغبببوي أ نبببا  الكبببنم (ٛٔ) رابببًن لا بببًن  أو شبببجاعاً أو ةريمببباً أو نمبببو ذلببب ((

وتمميمببو الجببد مببي أن يسببتغرق مببدة زمنيببة ويةتبب م منمبب  تنغيميبباً م ينببًا  وىببذا تبباج  جمبي ببة المببال 
 .لةمو ف والةروف المميمة جالكنم

و ))الو بف  (Pause)وىناك عنفر آخر يسنم لي تنوع البنمط التنغيمبي وىبو الو بف 
لببي السةسببةة الكنميببة إنقمبباع أو نببمت يقبب  لببي ننايببة المجموعببة النففسببّية  ويسبببقو إنخفبباا 
وتغيببر ىبباجط لببي التنغببيم الفببوتي. و ببد يمببول الو ببف لببي البب مي أو يقفببر  ولكببي مدتببو متنا بببة 

. ونبةتو جبالتنغيم أنبيةة  ،نبو مبي ال نانبر المنمبة التبي (ٜٔ) لبي الكبنم((عكسًا م  عدد وروده 
يستند عةينا التنغيم  وىبذا مبا أشبار إليبو البدةتور  بةمان ال باني  و بد تونبن الب  أن الو بف لبي 

 :(ٕٓ)ال رجية لي  ةسةة ا،نوات عة  نوعيي
لتنغببيم نبباعداً ويرمبب  لببو جببب /  / وذلبب  عنببدما يكببون ا  (Final Pause)الو ببف الننببائي  .ٔ

(Rising)  ًواآلخبببر يرمببب  لبببو جبببب /   / حبببيي يكبببون التنغبببيم ىاجمبببا(Falling)  ويرمببب  لغيبببر
 /. ويةنر عادة لي الجمن الخبرية.  /  (Non – Final)الننائي 
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الو ف  ير الننائي وىو أ فر مدى مي  اجقو  وىو نوع يشير الب  إنتنبا  الت بيبر أو التبردد  .ٕ
 أو عدم إنتنا  الكنم.

إن تتاج  السةسةة الكنمية ال يمكي أن يمدث مي دون و ف جيي أا ائو  وال يتم ذل  
عادة إال ولن  ني متوا   عند أىن الةغة جميث لو أخفن المتكةم لي ج   الموا   جتجسبيد 
نمط تنغيمي م يي ولقاً لما يقتضيو  بياق الكبنم والمبال ةبان حريباً جالمخاطبا ان يكشبف ىبذا 

  إال ،ن ))مبببا جبببيي ا بببتمرار الكبببنم والو بببف وات بببتئناف نغمبببات وتسةسبببن اتخفببباق  ال لشبببي
 .(ٕٔ) نوتي يدرةنا السام  وت ينا ا،ذن المدرجة((

ومي خنل المواف جيي ال نانر الفوتية التي تسبنم لبي تشبكين التنغبيم  ال يمكبي مب  
د جت دد متكةمي الةغة ذل  ةةو أن نض  حداً نارماً لو  ،نو ظاىرة ال تكاد يخةو مننا ةنم تت د

وتتنوع جتنوع ا، براا والمقانبد  لبذا ))مبي ا، بةم أال يمباول المبر  و ب   بانون نبارم يمبدد 
 . وإنما يمكي مقارجتنا وا تشفالنا ةما أ ةفنا.(ٕٕ) طريقة النمن((

 

 ال نانر  ير الفوتية  - ب

لكنمبي أن عة  الباحث المتأمن لي حقيقة التنغيم جونفو ظاىرة نبوتية تتخةبن ا،دا  ا
ال ينس  أن ا،دا  الكنمي ال يمدث إعتباطًا  أي مبي دون  ببا أو مبي دون  فبد أو  ايبة أو 
تمقيببن لائببدة أو إيفببال م ةومببة  لنببذه المسببميات ت ببد  ايببة الكببنم وىدلببو  وإذا مببا ا ببترا نا 
ت ريببف اجببي انببي مببرة أخببرى  ببنجد رجمببو الببد ين جببيي ا،نببوات  ببمي ا،دا  الببوظيفي لنببا وجببيي 
تمقين  را أو مقفبد مننبا  مبي ىنبا ومبي خبنل ىبذا المنةبار ال بام نةبن الب  مبا نبروم جيانبو لبي 
الج ئية مي البمث  وىو أن ىناك عنانر  ير نوتية تدل  ال  إحداث التنغيم لي الكنم  لبتذا  
 ةانت التغيرات الفوتية عةواً وىبوطاً مداً وتكليفباً تخضب  ل مةيبات لي يولوايبة  لنجبد أن يكبون
ىنبباك  بببا تحببداث ىببذه ال مةيببات جرمتنببا  وتتملببن جببالةروف المميمببة جببالكنم  وىببي  ببرائي 
خببارج نمبباق ا،نببوات والكببنم ))والوا بب  أن القببرائي الخارايببة المبب  رة لببي الكببنم أةلببر عببدداً 
وأشبببد إتسببباعاً مبببي تمفبببر أو تو ببب  لنبببا الم بببايير اللاجتبببة  ولبببذا لنبببي متروةبببة عبببادة لتقبببديرات 

جتعتبارىم ينتمون الب  جيئبة لغويبة واحبدة  ويتقا بمون نفبن اتعتقبادات والتخمينبات  المتخاطبيي
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المرتبمببة جالسببياق  ويسببتمي  ةببن مببننم أن يفببن البب  ات ببتنتااات الممةوجببة وعنببد اشببتراةو لببي 
عمةيببة التخاطببا  مسببت يناً لببي ذلبب  جتجارجببو السبباجقة  و دراتببو ال قةيببة  وةفا تببو التخاطبيببة التببي 

 ادرًا عة  عمةيتي الفنم وااللنام جونفو عضواً مي أعضبا  المجتمب  الةغبوي البذي  تقتضي ةونو
 .(ٖٕ) ينتمي إليو((

لببالةروف المميمببة جببالكنم والمالببة النفسببية لةمببتكةم ىببي التببي تواببو الببنمط التنغيمببي 
 لةكنم وانة م ينة تتسن م  مقاند المتكةم والدالالت التي يريد تونيةنا ال  المخاطا.

خف  عة  ذي لا أن التنغيم رةي أ ا ي لبي جنبا  الجمةبة  عنبدما يكبون السبياق وال ي 
الخاراي )مشاعر المتكةم والةروف المميمة جو( ا  اً ال يتج أ مي ظاىرة التنغيم  ،ن المو ف 
اتاتمبباعي ىببو الخةفيببة التببي تسبباعد عةبب  الفنببم الكامببن لةكببنم  مببي ىنببا تبب دي  رينببة السببياق 

 .(ٕٗ)  دراات التنغيم ال  اانا االيما ة وتغيير  منة الواووظيفة منمة لي تنوي
 

  انياً : دالالت التنغيم

إن الكنم عي دالالت التنغيم ال يةبث ي ود جنا ال  ذل  المدار الفوتي الذي يتشكن  
ليببو التنغببيم  ،نببو ومببي خببنل النمببن تتكشببف دالالت التراةيببا النمويببة جمبب ازرة عنانببر أخببرى 

ىببذه الببدالالت  جيبد أن التنغببيم يمتبن حيبب اً منمبباً لبي ىببذه ال مةيبة  إنمن بباً مببي  تسبنم لببي إجبراز 
ةونو ))و يةة نوتية تس   لن تغنا  عي ا،دوات والةواحن التبي تلقبن البنب  الفبرلية  لتمديبد 
الداللبببة  جبببن إنبببو عنفبببر مبببي عنانبببر االجن يبببة لبببي درا بببة النمببباذج ا،دجيبببة الرلي بببة لبببي الةغبببات 

ي ىنببا تتجةبب  أىميببة التنغببيم وإ ببنامو لببي إنتبباج الداللببة وتونببيةنا البب  المخاطببا . مبب(ٕ٘)الميببة((
مباشرة مي دون أن يتمةا ذل  منبو إعبادة الفكبر والنةبر والتأمبن المويبن لبي الكبنم  جبن يمبب  
الكنم جماج  م بيي يفنمبو السبام  مباشبرة  إذ يقبوم التنغبيم ))جوظيفبة تمديبد الوحبدات الم نويبة 

خماب  وذل  جرجط المقباط  الترةيبيبة لةجمةبة )أو الجمبن المتتاليبة( لبي مبا جيننبا  الكبيرة لي ال
والمقيقبببببة أن التنغيم)يميببببب ( الجمةبببببة ونوعنبببببا ويمبببببدد طريقبببببة التوانبببببن القبببببائم جبببببيي المبببببتكةم 
والمخاطبببا  وىبببو جبببذل  يميببب  لبببي الجمةبببة الواحبببدة  ودون أي تغييبببر لبببي مكوناتنبببا الفونيميبببة 
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تخباريببببة  مببببلًن  والفببببيغة ات ببببتفنامية أو الت جبيببببة  أو ا،مريببببة  أو والمرا يببببة  جببببيي الفببببيغة ا
 .(ٕٙ) اتنف الية((

وةن ذلب  نباتن ةمبا ىبو م ةبوم عبي التغيبرات الفبوتية التبي يفر بنا السبياق ويسبتدعينا 
 المو ف  ملال ذل   ولنا :

 أنت نااك ! أنت نااك ؟ أنت نااك
يي عدة أ اليا مي دون أن يمرأ أي تغيير لنذه التراةيا ومي خنل التنغيم تنتقن جنا ج

عةبب  جنيببة الجمةببة ومببي دون أيببة إ ببالة أو حببذف  ل بببر التنغببيم يمكببي أن تكببون الجمةببة خبريببة 
ممضة ةما لي الجمةة ا،ولب   أو إ بتفنامية وىبذا مبا نجبده لبي الجمةبة اللانيبة  أو ت جبيبة ةمبا 

اللاللببة  إن دالالت ىببذه الجمببن تةنببر اةيببة عنببد النمببن جنببا  جيببد أننببا عنببدما تكببون  لببي الجمةببة
مكتوجة تمن عنمات التر يم ممبن التنغبيم لبيبان داللبة الجمةبة  وإن ةبان لبين جاتمكبان الت بيبر 
عببي ةليببر مببي اتنف بباالت مببي خببنل ىببذه ال نمببات التميي يببة  وال  ببيما عنببدما يخببرج أ ببةوب 

م ن  ال يت ةن جمةا الفنم  وإنما يكون توجيخاً أو إنكاراً عة   بين الملال  وىنا ات تفنام ال  
يقوم النمط التنغيمي عند النمبن جتمديبد أو تو يب  داللبة الترةيبا  وتكلبر ىبذه ا، باليا وتتنبوع 
لي القرآن الكبريم والبذي ي بيي أيضباً عةب  تمديبد دالالتنبا السبياق الةغبوي البذي تبرد ليبو  ومبي 

 : (ٕٚ)د التي يخرج لينا ات تفنام ال  م ان مجازيةالشواى
نَببا َأَا ِْعنَببا َأْم َنبببَبْرنَا ولببو ت ببال  ) [  إذ خببرج ات ببتفنام البب  ٕٔ( ]إجببراىيم : َ ببَواٌ  َعَةيبْ

دالالت  يففبك عننبا  ببياق حبال المتكةمبيي  ناىيبب  عبي البنمط التنغيمببي البذي جو ب نا تةمسببو 
 لمجبرد اال بتفنام عبي اردتبا  بد{  َأمْ }  و رةيبيبة والنمب ةوا تش اره مي خنل ىبذه الفبيا ة الت

خبريبببة  مبببي ىنبببا تُقبببرأ االيبببة الكريمبببة جبببنمط تنغيمبببي مسبببتٍو ولبببين  الجمةبببة نبببارت لبببذا التسبببوية 
 الخبريبة عة  مرلوع اال توا  جم ن  ا م{  َ َوآ } تفاعدي  ،ن  ياق المقام يقتضي ذل   و

 لةجمةببة ابب ا  المفببدر حكببم لمكمببو  وال مببان سبببةالن عببي مجببرد ،نببو  ج ببده المببذةور لةف ببن
 عدم وىو  شديد ح ن لنو  يراد عما يفرف ح ن والج ع  الشر  م ن  لتضمننا ج د المذةورة
  بمير إلب  وا بتوائنما والفببر الجب ع مبي ةنً  أ ندوا وإنما  الفبر نقي  لنو  الشدة احتمال



 يم ودالالتومقومات التنغ
 د. عائشة خضر أحمد البدراني  

ٕٔٔ 

 

 

 ليمبا لنبم شبرةا  أننبم جبتعنمنم التبوجي  يعب الننبي لي مبالغة أيضاً  لةمخاطبيي المنتةم المتكةم
 .(ٕٛ)لنم وتسةية جو اجتةوا

[  وىنببا ألبباد ات ببتفنام اتنكببار ٜ٘( ]الفببالات : أَتَبْ بُببُدوَن َمببا تَبْنِمتُببونَ و ولببو ت ببال  )
اذ يبببببدأ الببببنمط التنغيمببببي نبببباعدا لببببي ىببببذه الفببببيا ة الترةبيببببة  وينتنببببي ىاجمببببًا  ،ن  التببببوجيخي 

 عببببادة عةببب    مجببازي ىبببو االنكبببار التبببوجيخي ةمببا أ بببةفنا  وتبببوجيخنماال ببتفنام خبببرج الببب  م نببب
 إنمبا المقيقبة لبي أننبم إلب  للشبارة النمبت نفن ليست وىي  ا،ننام ي بدون م  أننم النمت
 لفي نمتوىا أن ج د عبدوىا وإنما ي بدوننا  يكونوا ولم حجارة  بةو ا،ننام ،ن النمت  عبدوا

 .(ٜٕ)نمتنم إال عبدوا ما المقيقة
ُرَك َما يَبْ بُبُد َآجَاُؤنَباو ولو ت ال  ) [ وىنبا خرابت اآليبة ٚٛ( ]ىبود : َأَنَنُتَ  تَْأُمُرَك َأْن نَبتبْ

الكريمة ال  م ن  التنكم  وىنا أيضا تبدأ االية الكريمة جنمط تنغيمي ناعد لتفدرىا جاال تفنام 
وو بب  اال ببتفنام  الببتنكم وانتنببت جببنمط تنغيمببي ىبباجط لخببروج اال ببتفنام البب  داللببة مجازيببة ىببي 

لمبا  المخالفبة -أعمالبو ششب يا عةيبو السبنم أخك عة  عمن ت بدي ىو الفنة  و،ن الفنة
 جبيي التنا با عةب  جنبا  لم تبادىم مخالفبة أمبور مبي إلبينم جّةغو جما عةيو المشيرة ا ةوىا اعتادوا
  جو اا ىم ليما لو ذيباً تك عةيو والسخرية جو لةتنكم  فداً  الم تاد مخالفة لي والمسبا السبا
 .(ٖٓ)تأمر ال ا،ل ال أن ال قن  ةن عِةم  د إذ حقيقي  ير الفةوات إل  ا،مر لت ناد

[ حيبث ألباد ٕٔ( ]المجبرات : أَُيِمبا  َأَحبدُُةْم َأْن يَْأُةبَن َلْمبَم َأِخيبِو َمْيتًبا و ولو ت ال  )
ترةيبية اسدت نورة  ةوك جشري  اال تفنام التنفير.مست مًن البيان القرآني لي ذل  نيا ات

 وابو ألة  عة  المغتاب عرا مي المغتاب ينالو لما وتفوير ترلضو اترادة اتلنية  وىو)تملين
 الغايبة لبي ىبو مبا ا بن ومننبا. التقرير م ناه الذي اال تفنام مننا:  شت  مبالغات وليو. وألمشو

 ال ا،حبديي مبي أحبداً  جأن واتش ار ةمأحد  إل  الف ن إ ناد ومننا. جالممبة مونوالً  الكراىة مي
 اتنسبان ا بن حتب  اتنسبان  لمبم جأةبن اال تيباب تمليبن عة  يقتفر لم أن ومننا. ذل  يما
 .(ٖٔ)ميتًا( ا ن حت  ا،خ لمم أةن عة  يقتفر لم أن ومننا. أخاً 

ولببي أ ببةوب ا،مببر أيضبباً  ببد تتغيببر الداللببة مببي أمببر عةبب  واببو اال ببت ن  والمةببا البب   
تمبباس أو الببدعا   وذلبب  راابب  البب  مقامببات المخبباطبيي وتتجةبب  ىببذه الةبباىرة جو ببوح لببي االل



 
  نيسان        (ٕال دد )        (ٛٔالمجةد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٖٔٔ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

نْبَيا َحَسَنًة َوِلبي اآْلَِخبَرِة َحَسبَنًة َوِ نَبا َعبَذاَب القرآن الكريم  ملال ذل   ولو ت ال  ) رَجبفَنا َآتَِنا ِلي الد 
موابو مبي أدنب  الب  أعةب   مبي  [  إذ خرج ا،مر ال  م نب  البدعا  لبا،مر ٕٔٓ( ]البقرة :النفارِ 

ىنا اتسبم الخمباب جبنمط تنغيمبي  تتجةب  ليبو الضبراعة والخشبوع والتبذلن   وىبذا مايففبك عنبو 
( اْعَمةُبوا َمبا ِشبْئُتمْ  ياق اآلية الكريمة   و د يخرج ا،مر ال  م ن  التنديد ةمبا لبي  ولبو ت بال  )

 حقيقببببة المقفبببود ولبببين ييالمةمبببد مبببي اال  بببببمانو لةكفبببرة شبببديد [  تنديبببدٓٗ]لفبببةت : 
  والنمط التنغيمي ج د ذل  مستٍو ناعد. و د يخرج ا،مر ال  م ن  اتىانة مي ذلب  (ٕٖ)ا،مر

 النببب    ببببين [ اذ ورد ا،مبببر عةببب ٜٗ( ]البببدخان : ُذْق ِإنفبببَ  أَنْبببَت اْلَ  ِيبببُ  اْلَكبببرِيمُ  ولبببو ت بببال  )
 مسبت من خببر ( الكبريم ال  يب  أنبت إنب : )  و ولبو   ومبو عةب  ويتكبرم يت  ز ةان جمي والتنكم

اببا   والتأةيببد  المنببان الببذلين أنببت أي  مدلولببو عكببن والمقفببود. الضببّدية ج ن ببة الببتنكم لببي
 المتفبن لةضبمير (تأةيبد أنبت: )   ولبو لبي المنففن المخاطا و مير. التنكمي لي  ز الم ن 

تب باً لبذل  ابا  البنمط   و (ٖٖ)منففن رل  جضمير إال المتفن النفا  مير ي ةد وال )إن ( لي
   (ٖٗ)او البب  م نبب  الت جببا .التنغيمببي جمسببتوييي  اذ جببدأ نبباعدا جببب ) ذق( وانتنبب  مسببتوياً ىاجمبباً 

( ]ات ببرا  : َ ببِبيًن  َيْسببَتِميُ ونَ  لَببَن  َلَضببة وا اْنةُببْر َةْيببَف َ ببَرجُوا لَببَ  اْ،َْملَببالَ ةمببا لببي  ولببو ت ببال  )
) جببب  واال ببتفنام .منةببوراً  يكببون أن الو ببوح مببي جةبب  أنببو إلبب  إشببارة النةببر جف ببن [. والت بيببرٛٗ
) لبي وا،نبن .ونمبوه جالمسبمور والسبنم الفنة عةيو لةنبي تمليةنم حالة مي لةت جيا( ةيف
 حجبببم عةببب  الشبببي  نبببو  عةببب  ويمةبببن  خيمبببة  بببرب:  يقبببال وتلبيتبببو الشبببي  و ببب (  بببرب

 المببيي المببرز لةشبي  تشببيناً  نوالبيبا للجبراز مسبت ار ىنبا وىبو  دنانير  رب:  يقال  مخفوص
 ،اببببن أي  ،اةبببب  ا،ملببببال  ببببرجوا أي  وا،ْاببببن لي)لبببب ( لةت ةيببببن والببببنم  الملبببببت جالشببببي 
  ل  ملنً  ةذا أِاد أي  جكذا ملةت  وأنةو. جكذا ملنً  ل   رجت:  يقال. ملةوك أي  تملية 
 أنببماب مببلنً  لنببم ربوا بب(  و ببال(  ٗٚ:  النمببن) ا،ملببال(  ال تضببرجوا لببن: )  ت ببال   ببال

 عببننم الممكببي ةببان وإن  ا،ملببال ىنببا وامبب .لمببالنم مببلنً  اا ةنببم أي(  ٖٔ:  ) يببن القريببة(
 ليمبا  يبره ومبي الملبن ىبذا مبي الت جيبا المقفبود ،ن  واحبد ملبن وىو  جالمسمور ملةوه أننم

 و بميت. مسبمور ىبو   باحر ىبو  مجنبون ىبو  ةباىي ىبو  شباعر ىو:   ولنم مي يفدر عننم
 ي تقبدوه لئن لةناس جو يففونو شعةيو الفنة والسنمش  ليما تميروا ،ننم حالنم جاعتبار أملاالً 
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. واتسبببمت الفبببيا ة (ٖ٘)جبببو ليةمقونبببو خيبببالنم لبببي جمالبببو ا،حبببوال أشببببو يتمةببببون لج ةبببوا  نبيببباً 
 الترةيبية جنمط تنغيمي ناعد.
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أن يببراد طةببا الكببف عببي  والننببي أيضبباً  ببد تتمببول داللتببو البب  م بباٍن مجازيببة  مببي دون
رَجبفَنا اَل تُبَ اِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخمَْأنَا رَجبفَنا الف ن  وإنما  د يراد الدعا  ملًن  ومي ذل   ولو ت ال  )

ْةنَبا َمبا اَل  َنا ِإْنًرا َةَما َحَمْةَتُو َعَة  الفِذيَي ِمْي  َبْبِةَنا رَجبفنَبا َواَل ُتَممل ( ]البقبرة :  طَا َبَة لَنَباَواَل َتْمِمْن َعَةيبْ
[  لاآليببة تسبباق  ببمي أ ببةوب الننببي  جيببد أن المببتكةم متواببو لببي ةنمببو البب  ذات عةيببا  ٕٙٛ

 يكةّبف ال أنّبو ل بباده  برر اال أن ج د )اال  بمانو وت ال ( لخرج النني ال  م ن  الدعا   وذل 
 والمراد. الو   لي لين جما لتكةيفا انتفا  آ ار مي ىي جدعوات مناااة لّقننم  و  نا إالّ  نفساً 
 جبببيي اال  ولفبببن  ضبببا ابببرا  مبببي ذلببب  يُنسببب  لبببئن ذلببب  عةببب  البببدوام طةبببا جبببو البببدعا  مبببي

 المنبادى مخاطببة ،نّ :  عنبو مسبتغن  أنّبو مب  النبدا  جقولبو )رجنبا(  جتعبادة  المت اطفتيي الجمةتيي
 لبببي مجببباز والممبببن. الخشبببوعالتبببذّلن و  إظنبببار إعادتبببو مبببي  فبببد لكبببي النبببدا  إعببباَدة عبببي مغِنيَبببة

 مببا اتنببر م نبب  وأنببن .اتنببر ال ببت ارة منا ببا وىببو  الببنفن عةبب  يلقببن شببديد جببأمر التكةيببف
 لبي مجبازاً  ا بت من  بم النمب ة جكسبر اتنبار:  لبو ويقبال  ا،شبيا  جبو وت قبد  يُبرجط أي جبو يُ َنر
جد مي أن يكون نمقو جنا   و ارى  ىذه اآلية ال(ٖٙ) جو الولا  يف ا ليما الم ّةد والميلاق ال ند

 مشموناً جتنغيم نوتي يجسد الضراعة والخضوع والتذلن ال  بمانو وت ال .
إن تجسيد الدالالت لأل اليا السباجقة ال يمكبي أن يةنبر أو يفنمبو السبام  مبي دون  

أن يفببباحبنا نمبببط تنغيمبببي منا بببا لكبببن أ بببةوب وجالمقاجبببن يتنا بببا وظبببروف الخمببباب  لنبببذه 
ة الد يقة ىي التي تففبك عبي تةب  البدالالت المتنوعبة. ومبي  بم يتضبك أن نبوع التغيرات الفوتي

التنغبببيم ذو تبببأ ير ةبيبببر لبببي توايبببو دالالت التراةيبببا الةغويبببة  إذ يكتسبببا الكبببنم نممببباً تنغيميببباً 
ناعداً أو ىاجماً أو مستوياً جمسا أ راا المتكةم  ويمكي تقسيم مستويات التمةين التنغيمي 

 :(ٖٚ) تة مستويات  مي انة النوع ال 
الفاعدة : تتملن لي ا،مر  والتر يا  والت جا  وات تفنام  وات ارة  والضراعة  واتىانة   .ٔ

 والنني المم .

المسبببتوية : تتملبببن لبببي التقريبببر والخبريبببة  والتبببذةير  والنفبببك  واترشببباد  والنبببدا  الممببب    .ٕ
 وطةا اتنتباه.

 ر ا، ف والم ن.الناجمة : وتتملن لي التمني والتنكم  وإظنا .ٖ
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 المستوية الفاعدة : وتتملن لي التنديد  السخط والغضا  والتأيين. .ٗ

 المستوية الناجمة : وتتملن لي اتنكار والتوجي   وال تاب  والت جي   واتىانة والسخرية. .٘

 الناجمة المستوية : وتتملن لي الميرة والتخبط. .ٙ
أىميتبببو أةلبببر عنبببدما تبببدرس إن درا بببة ا،نبببوات وخوانبببنا وأ سبببامنا عةبببم اةيبببن تببببرز 

ا،نوات  مي نماق الكنم وأ رىا ليو  لتبرز جذل   يمتنا الت بيرية والتميي ية  و بد تجةّبت لنبا 
ىذه القيمة جشكن ةبير مبي خبنل ىبذا ات بت راا لةباىرة التنغبيم التبي تشبكةنا ا،نبوات عببر 

يي يببة لةتراةيببا النمويببة مببي تماي ىببا وتغيببر نممنببا التنغيمببي أ نببا  النمببن  لتتشببكن جببذل   يمببة تم
خبببنل التغيبببرات الدالليبببة التبببي تمبببرأ عةينبببا جف بببن البببنمط التنغيمبببي  ويببببرز ذلببب  مبببي خبببنل لغبببة 
التخاطببا اليببومي  أي ال ي ببد التنغببيم حفببراً عةبب  ا، بباليا ا،دجيببة الرلي ببة وىببذه ميبب ة تمسببا  

 لو.
 

 هوامش البحث: 

_____________________ 
 .ٕٛ :( ا،لسنية ال رجية  ريمون طمانٔ)
 .ٖٖ /ٔ ( الخفائك  اجي انيٕ)
 (.www.jewar.comلتراث ال رجي  د. عةيان جي مممد المازمي  )( التنغيم لي اٖ)
 .ٖٓ :( ا،لسنية ال رجيةٗ)
 .ٓٓٔ :أنوات الةغة ال رجية  د. جسام جرةة –عةم ا،نوات ال ام  :( ينةر٘)
 .ٜ٘ٔ :( درا ة الفوت الةغوي  د. أحمد مختار عمرٙ)
 .ٕٕٔ :( عةم الةغة ال ام/ القسم اللاني ا،نوات  د. ةمال جشرٚ)
 (.www.jewar.com( التنغيم لي التراث ال رجي  )ٛ)
 .ٕٙٙ :التفكير الةساني لي المضارة ال رجية  د. عبدالسنم المسدي :( ينةرٜ)
 .ٕٙٙ :  نقًن عي التفكير الةساني لي المضارة ال رجيةٕٕٗ – ٖٕٕ :( الخماجة  اجي  ينآٔ)
 .ٓٓٔ :عةم ا،نوات ال ام :( ينةرٔٔ)
 .ٕٔ :الةغة ال ام/ ا،نوات عةم :( ينةرٕٔ)
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( المفببمةك الفببوتي عنببد عةمببا  ال رجيببة لببي  ببو  عةببم الةغببة الم انببر  د. عبببدالقادر مرعببي ال ةببي ٖٔ)

 .ٕٜٔ :الخةين
 .ٖ٘ٔ :( التنغيم الةغوي لي القرآن الكريم   مير اجراىيم وحيد ال  اويٗٔ)
 .ٜٛٔ :يي( عةم ا،نوات  جرتين مالمبرج  ت ريا ودرا ة د.عبدالفبور شاى٘ٔ)
التنغبببببببببيم لبببببببببي التبببببببببراث ال رجبببببببببي  :. وينةبببببببببرٙ٘ٔ :( ا،نبببببببببوات الةغويبببببببببة  د. إجبببببببببراىيم أنبببببببببينٙٔ)

(www.jewar.com.) 
 التنغيم لي التراث ال رجي. :  وينةرٖٔٚ – ٖٓٚ/ٕ( الخفائك ٚٔ)
 التنغيم لي التراث ال رجي. :  وينةرٖٔٚ/ٕ( المفدر نفسو ٛٔ)
 .ٕٓٔ :( عةم ا،نوات ال امٜٔ)
  نقببنً عببي ٖٜٔ :شببكين الفببوتي لببي الةغببة ال رجيببة  لونولوايببا ال رجيببة   ببةمان ال ببانيالت :( ينةببرٕٓ)

 .ٔٚ :التنغيم الةغوي لي القرآن الكريم
 (.www.jewar.com( التنغيم لي التراث ال رجي )ٕٔ)
 .ٜٙٔ  نقن عي درا ة الفوت الةغوي  ٜ٘( أ ن عةم الةغة  ماريو جاي ٕٕ)
 .ٖٛٔ :مممد مممد يونن عةي ( ونف الةغة ال رجية داللياً ٖٕ)
التنغيم ودالالت التراةيبا  د. نبوزاد حسبي أحمبد  مجةبة اآلداب وال ةبوم )المبرج(  ال بدد  :( ينةرٕٗ)

 م. ٜٜٙٔ –ىب  ٕٙٗٔا،ول  السنة ا،ول  
 .ٖٗٔ :( التنغيم الةغوي لي القرآن الكريمٕ٘)
 .ٓٓٔ :( عةم ا،نوات ال امٕٙ)
 .ٓٔٙ-ٙٓٙ/ٗالك السامرائي م اني النمو  د. لا ن ن :( ينةرٕٚ)
 .ٖٛٗ/ٜ روح الم اني لي تفسير القرآن والسب  الملاني   االلو ي :( ينةرٕٛ)
 .  ٜٛٔ/ ٚٔالمفدر نفسو  : ( ينةرٜٕ)

 .ٔٗٔ/ ٕٔ( ينةر: التمرير والتنوير ٖٓ) 
   .ٖٓٛ/ٙ ( الكشاف: اار اال ال مخشرئٖ)
 .ٕ٘ٓ/  ٛٔ( ينةر: روح الم اني ٕٖ)
 .ٖٙٔ/  ٕ٘  التمرير والتنوير  ٕٓٚ / ٙ( ينةر: الكشاف ٖٖ)
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 .ٜٓٗ/ٗ( ينةر: م اني النمو ٖٗ)
 .ٕٕٔ/  ٘ٔالتمرير والتنوير  :( ينةرٖ٘)
 .ٖٗٔ/  ٕٔ( ينةر: التمرير والتنوير ٖٙ)
 .ٚ٘ٔ :التنغيم الةغوي لي القرآن الكريم :( ينةرٖٚ)
 

 المفادر
القبباىرة   –و المفببرية ا،نببوات الةغويببة  د. إجببراىيم أنببين  المب ببة الخامسببة  مكتبببة االنجةبب -

 م.ٜٜٚٔ

الفرف  ريمون طمبان  المب بة ا،ولب    –الم جم  –ا،نوات  –مقدمة  –ا،لسنية ال رجية  -
 م.ٕٜٚٔجيروت  –دار الكتاب الةبناني 

م(  البببدار التونسبببية لةنشبببر  ٖٜٚٔتفسبببير التمريبببر والتنبببوير  مممبببد المببباىر جبببي عاشبببور )ت -
 م.ٖٜٚٔالممب ة الر مية لةجمنورية التونسية  

ليبيبا  –التفكير الةساني لي المضارة ال رجية  د. عبدالسنم المسدي  البدار ال رجيبة لةكتباب  -
 م.ٜٔٛٔتونن   –

التنغيم الةغوي لي القبرآن الكبريم   بمير إجبراىيم وحيبد ال ب اوي  المب بة ا،ولب   دار الضبيا   -
 م.ٕٓٓٓعمان   –لةنشر والتوزي  

 –تمقين : مممد عةبي النجبار  دار الشب ون اللقاليبة  الخفائك  أجو الفتك علمان جي اني  -
 جغداد.

القبببباىرة  –درا بببة الفبببوت الةغبببوي  د. أحمببببد مختبببار عمبببر  المب بببة اللانيببببة  عبببالم الكتبببا  -
 م.ٜٔٛٔ

روح الم بباني لببي تفسببير القببرآن ال ةببيم والسببب  الملبباني  أجببو الفضببن شببناب الببديي اآللو ببي  -
  ىب.ٖٔٓٔالقاىرة   –ىب(  ممب ة جوالق ٕٓٚٔ)ت

 جيروت. –أنوات الةغة ال رجية  د. جسام جرةة  مرة  االنما  القومي  –عةم ا،نوات ال ام  -
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عةم ا،نوات  جرتين مالمبرج  ت ريا ودرا ة د. عبدالفبور شاىيي  الناشبر مكتببة الشبباب  -

 م.ٜ٘ٛٔمفر  –

ر الم ببارف ا،نببوات  د. ةمببال جشببر  المب ببة اللانيببة  دا –عةببم الةغببة ال ببام / القسببم اللبباني  -
 م.ٜٔٚٔجمفر  

 عمبرو جبي مممبود القا م   أجو عي حقائن التن ين وعيون ا، اوين لي واوه التأوين لكشافا -
 .http://www.altafsir.com  اال اار ال مخشري أحمد  جي

  د. عبببدالقادر مرعببي المفببمةك الفببوتي عنببد عةمببا  ال رجيببة لببي  ببو  عةببم الةغببة الم انببر  -
 م.ٖٜٜٔا،ردن   –ال ةي الخةين  المب ة ا،ول   منشورات اام ة م تة 

 –  ممببباج  دار المكمبببة لةمباعبببة والنشبببر ٗم ببباني النمبببو  د. لا بببن نبببالك السبببامرائي  ج -
 م.ٜٜٔٔجغداد  

درا ببة حببول الم نبب  وظببنل  –ونببف الةغببة ال رجيببة دالليبباً لببي  ببو  مفنببوم الداللببة المرة يببة  -
 ليبيا. –لم ن   مممد مممد يونن عةي  منشورات اام ة الفاتك ا

 الدوريات
 .www.jewar.comالتنغيم لي التراث ال رجي  د. عةيان جي مممد المازمي   -

السبببنة ا،ولببب    التنغبببيم ودالالت التراةيبببا  د. نبببوزاد حسبببي أحمبببد  مجةبببة اآلداب وال ةبببوم )المبببرج(  ال بببدد ا،ول  -
 م.ٜٜٙٔ -ىب  ٕٙٗٔ
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