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 الملخص: 

 و الجمتت   اتبالكلمتتال غمتتة  تتس  لستتف م تلاتتة، ستتوا   تتس مستتتو  ربطهتتا  /تتبتتط يرة تتة التتتغام التت غم بتهتتتم هتتلد الدراستتة 

، وكيتتت   يتتت  ة تتتك  الجتتتر  متتتد  افتتتتسن اولستتتف  و ت تتتابهها  تتتس تو يتتت  التتت غم ، وذلتتتن متتتف  جتتت  ر تتتدالتراكيتتت  و 

الموستتي س ال اتتس ل،لستتف، مغتتياا لغتتة علتتا لغتتة، تامتت  العدةتتد متتف المعتتايس التتتس قتتد تت تتاب  بتتيف اولستتف  و ت تلتت   يمتتا 

ةعطتتتس عتتتد  معتتتام م تلاتتتة علتتتا  ستتت   تتتام البتتتا  بي هتتتا، بتتت   م التتت غم  تتتس ياتتتا اللستتتام وتادةتتتدا  تتتس ياتتتا الكلمتتتة 

للتأكتتتد متتتف  ولتا يتتتل ذلتتتن اعتمتتتدت المتتت ه  ا ستتتت را س  و علتتتا  ستتت  الموقتتت   )المتتتتكلمو  و  تتتام المتل تتتس )المستتتت ب و

ال تتتا م علتتتا افتبتتتار الار،تتتية الموجتتتود  لتاليلهتتتا و هتتتم  ا ستتتت تاجس تتتاة الار،تتتية، والتتتتس تعتبتتتر ي طتتتة ايطتتتس  للمتتت ه  

لستتف تتاتتل  تتس وجتتود م طل تتة متتف ا تتتراه ماتتادد  م  او ،تاا تتيلها،  م متتف الكتت  جلتتا الجتتف  لاهتتم الار،تتية ب تتك  معمتتل

 المستتتت ب و والمتل تتتس )و )المتتتتكلم بتتتيف البتتتا  عتتتد  معتتتايس تعبتتتر  يهتتتا تتتس الكلمتتتات والجمتتت  والتراكيتتت   غيتتتر مبالتتتر  يغمتتتة

ومراجتتتتط  فتتتر   تتتس علتتتتم اللستتتاييات تادةتتتتدا  ،wals.infoمتتتف موقتتتط تهاو فتبتتتار هتتتلد الار،تتتتية استتتتع   بعي تتتة استتتتت ي

، وهتتتلا متتتا العمي تتتة، و فتتتر  بال غمتتتة المتوستتتطة  و الستتتطاية و فتتتر  بالمع تتتد  تتميتتتف بال غمتتتة ه تتتال  لستتتف  الاويولوجيتتتا،

التتتتس تتتت عكا علتتتا هوةتتتة اولستتتف المتتتتأ ر  بالبي تتتة ةهتتتدن لتتت  الباتتتي وهتتتو تادةتتتد بعتتتل اولستتتف ال غميتتتة والغيتتتر يغميتتتة، 

ولستتف التتتتس والمجتمتتط الماتتيذ وهتتلا متتا ةجعتت  للباتتي  هميتتة تتماتتور  تتتوم اكت تتان وتو،تتي  اللغتتة ال ايتتة  تتس بعتتل ا

التتتلم ةغيتتتر المب تتتا والمع تتتا معتتتا، وة تلتتت  متتتف لستتتام    ت تتت   هميتتتة عتتتف م تتتارا او تتتوات و تتتااتها    وهتتتس التتت غم

تاركتتتة البتتتاب ماتو تتتا  جعتتت  علمتتتا  اللستتتاييات ة تلاتتتوم  تتتس يةرةتتتاتهم  تتتوم عسقتتتة التتت غم باللستتتاييات آلفتتتر، وهتتتلا متتتا

 ي ا تعطس يتا    كثر دقة لدراسات مست بلية فا ة  س مجام الا ولوجيا والاويوت

 م ارية عابر  ل،لسف  ،الترا  العربس، التوليدةة التاوةلية، ال غم: الكلمات المفتاحية
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The tone between colleges and scales 

Abstract: 

This study is concerned with tracking the way the tone / tone works in different tongues, whether 

in the level of linking it to words, sentences, or structures, in order to monitor the extent of the 

difference in tongues or their similarity in the use of tone, and how it constitutes the hidden musical 

timbre of tongues, adding language to language, carrying many One of the meanings that may be 

similar or different between tongues, but that the tone in the same tongue and specifically in the 

same word gives several different meanings according to the state of the sender (the speaker) or 

the state of the receiver (the receiver) or according to the situation. To achieve this, I adopted the 

inductive approach to ensure the validity of the hypothesis, which is considered a starting point 

for the deductive approach based on testing the existing hypothesis to analyze it and understand 

its details, that is, from the whole to the part to understand the hypothesis in depth, based on the 

assumption that tongues agree on the existence of an indirect tone in words and sentences. The 

structures express several meanings between the sender (the speaker) and the receiver (the 

receiver). To test this hypothesis, I used a sample I drew from wals.info, and other references in 

linguistics, specifically phonology. There are tongues characterized by deep tone, others with 

medium or superficial tone, and others with complex, and this is what the research aims for, which 

is to identify some tonal and non-tonal tongues, which are reflected in the identity of Tongues 

affected by the environment and the surrounding society, and this is what makes the research 

important centered on discovering and clarifying the hidden language in some tongues that are no 

less important than the exits of sounds and their characteristics, which is the melody that changes 

the structure and the meaning together, and differs from one tongue to another, and this is what 

made linguists differ in their theories about the relationship Tune in linguistics, leaving the door 

open for future studies, especially in the field of phonology and phonology, that give more accurate 

results. 

Keywords: Al-Nagham, Generative Transformation, Arab Heritage, A Cross-Traditional 

Comparison of Al-Alsun. 

 



 
 
  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP 
 

 . مقدمة:1

تأل  ، وهلد او وات التس تاللساييةالتس ت ك  ب ية الكلمة اوولا  س الدراسات  ،اإليسايية او وات للسايياتالمةهر المادم 

لتعبير عف الااجات المادةة والمع وةة وال اسية التس   ل، بيف اإليسام ومجتمع  ماد  توا  الجم  والتراكي  ، م ها الكلمات

مف م ةور ت ومسكس باإلبداعية التس مف فسلها ةستطيط اإليسام  م ةولد مجموعة غير مت اهية مف  اللغة، ول د تميفت  صر لها

ة التوليدةة ولع  ال ةرة معام عد  مف ياا الكلمة  و الجملة باست دام ال غم، ) ةعبروتطيط  م ةولدالجم ، ليا ذلن  اس ، ب  ةس

المعايس  -ةمف فسم او ر ال ات  مف العملية التاوةلي-التاوةلية المتمثلة  س   د جوايبها الر يسة بالب ية العمي ة والسطاية تدر  

 ات  س درجة مف ا فتس اولسفجميط  استااد وةةهر ذلن مف فسم  التس ت ت  مف ال غم  س التراكي  ال برةة واإلي ا ية ل،لسف،

ولك ها ت تل   س الطر  التس ةتم بها است دام تعدةست درجة الصوت وعدد  ،الصوت الموسي ية كجف  مف  يةمتها الصوتية

 ة التس ةتم ت دةمها مف فسم تباة ات يب ة الصوت   يواع الو ا   الم تلا

 لسف للا س ااوم ت صيص هلا الباي لدراسة ال غم  س عد  ، جم الادةي عف ال غم مسألة مهمة  س الدراسات الصوتية الادةثة   

عد   عف تعبر  يها س الكلمات والجم  والتراكي   غير مبالر  الار،ية ال ا لة  م  اولسف تتال  س وجود يغمة مف  ج  ر د

 و و والمتل س )المست ب )المتكلم البا معايس بيف 

الصي س، س كي يا،  م السوا لس   ،، العبرم اإليجليفم، باللسام العربس، يستهلها  لسفوإل بات  ر،يت ا س عتمد علا عي ة مف  مام 

بغية  ،مد  افتسن اولسف  و ت ابهها  س تو ي  ال غمل عرن   وب   رة يا،لغة قبا   غايا جواللهجات الصي ية، السوةدم، 

للم ا ا ست را  وا ست تاا م هجا للو وم جلا يتا   الباي لغوةة مت لةفجيس  تعميم تصل  فسل  الار،ية وم تكوم كلية 

 ةبد  بتا يل اوهدان التالية:

 أهداف البحث:. 1.1

 اولسف دراسة  همية ال غم  س  -1

  اولسف دراسة  وج  افتسن تو ي  ال غم  س  -2

 دراسة  وج  ت اب  تو ي  ال غم  س اولسف  -3

  Wals.infoال ةرةات اللسايية عف ال غم بموقط ربذ  -4

 الباي وي طلل مف اوهدان جلا  همية 

 أهمية البحث:. 1.1

يها  س الكلمات والجم  والتراكي  تعبر   غير مبالر  م  اولسف تتال  س وجود يغمة تتماور  همية الباي  وم ج بات  ر،ية 

و والمتل س )المست ب و، مف فسم عره تدرةجس لمااور الباي ايطسقا مف ال غم  س اللسام )المتكلم البا عف عد  معايس بيف 

 العربس، مرورا بألسف  فر  لتادةد  وج  الت اب  وا فتسن التس تو،  اللغة ال اية التس ت ك  هوةة اللسام وتميفد عف غيرد    
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 كما مع ا ال غم ،  لسفالعربس وب ية او اللسامر الار،ية م ارية بيف مف المهم جل ا  الغو  علا ال غم  س اللغة العربية باعتبا 

وجبراهيم ، " 1جر  الكلمة و سف الصوت  س ال را   وغيرها، وهو  سف ال غمة، والجمط يغم ال غمة: قام ابف م ةور: "يغم:

، 3الكسم  وةدم علا "لاف"  ،الكسموالت غيم ع د مامود السعرام ةدم علا الع صر الموسي س  س  2 ييا  سماد موسي ا الكسم،

ت عبار  عف تتابط مطرد مف م تل   يواع الدرجا  م ال غممف الدارسيف والبا ثيف  س مجام علم الصوتيات   ام رةل  بي ما ةر  

 الصوتية علا مستو  الجملة،  و  جفا ها،  و مجموعة مف الكلمات  

اللم  سا  مصدر ي أت  الوترام الصوتيام، م هم مامود السعرام جذ ي   علي  ومف البا ثيف اللةف  اولوا ربذ الت غيم بالصوت 

 وا ي ااه) الهبوي و  س ، س يص  آفر ةعرن  ي  الت غيم قام: هو المصطل  الصوتس الدام علا ا رتااع ) = الصعود و

وتييف، هلد اللبلبة التس تا التغير  س يسبة ذبلبة الهلا التغي ر  س " الدرجة" ةرجط جدرجة الجهر  س الكسم، و اد  لوترةف الص 

 4ة، ولللن  الت غيم ةدم علا الع صر الموسي س  س الكسم ييغمة موسي 

   ا   أدا  و ياسبفسم قيام الوترةف الصوتييف  ال غمة عبار  عف او ر السمعس للصوت ال ات  عف ازدةاد عدد اللبلبات جذم 

ت وم بو ياة تمييفةة بيف مع ا ومع ا آفر مف معايس الكلمة  ال غمة  س هلد الكلمات مثلها مث  بايي ، التصوة ، وت ص الكلمة

مثس:  فلسمتأ لة  س الكلمة ومف هلد او ةبعل مرتبذ بدرجة الصوت،  و يغمعف  الاوييم،  معايس الكلمات وتمييفها بعغها 

ة، وبعل اووروبية كال روةجية، والسوةدة اولسف امية، وبعل  س ج وب لر  آسيا كاليابايية، والايت اولسفالصي ية وبعل 

  جفا  ج رة يا    لسفوبعل  مرةكيةاله دةة او اولسف

ال غمية،   د  غل ا  م يعطس تو،ياا م تصرا عف ال غمة مف  يي  باتها  اولسفوقب   م يستدم ببعل ال واهد التس ت ص 

 الت غيمس  س تمييف معايس الكلمات ذات او   تمك  ا مف جدرال درجة الصوت وتغيرها، قصد 

جم معةم المراجط التس ت اول  هلد المسألة ت يد بالمجهود الجبار اللم قدم  الدكتور تمام  سام، ع دما قام بدراسة لهجة عدم 

ل تيجة الاصاا،  كاي  االيم ية،   د كام هد   ورا  تلن الدراسات الو وم جلا معر ة عسقة الت غيم  س هلد اللهجة بالعربية 

 وهس:،بذ ستة  لكام للت غيم  س عربيت ا الاصاا  الرا ط:يهاةة ذلن الباي  المتو   جليها  س

 ال غمة الصاعد  الواسعة  -2 = ال غمة الهابطة الواسعة ت ابلها -1 

  ال غمة الصاعد  المتوسطة -4 = ال غمة الهابطة المتوسطة ت ابلها-3

 ال غمة الصاعد  الغي ة  - 6= ي ة ت ابلهاال غمة الهابطة الغ-5

                                                           
  222/ 14/ م، دار ج يا  الترا  العربس، بيروت، لب ام 1811-د1441الطبعة اوولا،  العرب،لسام  ابف م ةور، 1

        195ص  ،المصرةةم، ال الر/ مكتبة اويجلو 1898، 5 الطبعةجبراهيم،  ييا، او وات اللغوةة،   2 

  164ص  م، دار الاكر العربس، ال اهر ،1888-د1424، علم اللغة م دمة لل ارئ العربسد  السعرام، مامود،  3 

  164ص  م، دار الاكر العربس، ال اهر ،1888-د1424، علم اللغة م دمة لل ارئ العربسد  السعرام، مامود،  4 
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   5" تة  يغمة السم مسطاة دوم  عود  و هبوي"تادةد يغمة مسطاة، قام: جلا كما تو   

 ةف م تلايف هما:  اعتمد تمام  سام  س ت سيم الت غيم  س الدر  العربس علا مبد

الكسمية، والمراد ب  ال ك  ه ا ال غمة  و الصوت  س هلد الو،عية جما ةمثل  لك  ال غمة الم بور  اوفير   س المجموعة  –اووم 

 ةكوم الصوت  اعدا وجما ةكوم هابطا، وجما ةكوم  ابتا 

و ساس  المد ، والمراد ب  المسا ة الموجود  بيف  علا يغمة و فاغها سعة و،ي ا، وهو ما ة ت  ع   مد  جةجابس، ومد   -الثايس

 7ا  سماد  س موقط آفر الت غيم الواسط والمتوسذ والغيلوهو م 6يسبس، ومد  سلبس 

 

كاي  هلد هس ال ماذا الستة التس   ةايد ع ها الت غيم  س اللهجات العربية و س الاصاا، وهو ت سيم ة تل  عف الت سيم الت ليدم 

 ةوم ال ا م علا قسميف   دهما مؤكد، والثايس غير مؤكد واللم اعتمدد البا ثوم اللغ

 ا  بد ل ا  م وه ،استث ي  ال غمة الثابتة  و المسطاة مف العسقة بالمد ، ويها   تص  بالصاعد  و  الهابطة،  هس بيف بيفوقد 

ة ياوةة  س الت غيم ل  و يا :كس تصب  الم ارية بيف اولسف اوفر   كثر و،و ا العربس لساميعرا علا و ياة الت غيم  س ال

ويرة ة التوا   ال ا مة بيف البا  )المتكلمو والمتل س)الم اي و  و السامط،  إي    ةمكف الاكم تادةد معايس الجم  ويوعها، 

علا يوع الجملة ج  باستعمام الت غيم،  هو اللم ةادد يوعها جم كاي  فبرةة ت رةرةة  و استاهامية،  و تعجبية،  و م اية  و جملة 

يواع الاع  اإليسايس، كالغغ ، واليأ ، واوم ، والارح، والافم، وبيام  س لك  سيا  جيكار،  و تهكم، وما جلا ذلن مف  

، وةكوم 8الاام، والغ ا، والا ر، وال ن والي يف، واإل بات، والسمبا  ، واإلق اع، وك  ذلن ةاد  يتيجة تلوةف  س درجات الت غيم

يااوم  ذلن رسومة  س الصااة الساب ة  ولتو،ي ذلن و ل لك  ال غمة ومداها التس  ددها تمام  سام بس  يماذا، والتس هس م

 ف يوعها  س    ال ماذا الستة الملكور  ساب ا  ر د عدد مف الجم  مبي

 ةكوم الت غيم اإلةجابس  و الواسط الهابذ  س الجم   س الاا ت اآلتية:    

                                                           
 و 231-282ص) م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب1811-د1419، اللغة العربية مع اها ومب اهاد   سام، تمام،  5 

  188، وم اه  الباي  س اللغة ص 228ص م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب 1811-د1419د   سام، تمام، اللغة العربية مع اها ومب اها،  6 

  228ص م، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب 1811-د1419د   سام، تمام، اللغة العربية مع اها ومب اها،  7 

  121ص م، دار الاكر اللب ايس، بيروت، لب ام 1882، 1يور الدةف، عصام، علم و ا   او وات اللغوةة، الاويولوجيا، ي 8 
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،  الت غيم ه ا ةبد  ب بر ،مير  ي  بصوت عام،  م ةمي  ياو ف قام باع  ما: و راد هلا العم ؟تأكيد اإل بات ياو قولن لم  1

 ا ي ااه مط توالس كلمات الجملة  

وةكوم  س تأكيد ا ستاهام، بكي ، و ةف، ومتا، وب ية  دوات ا ستاهام  يما عدا ه ، والهمف ،  إم الت غيم بهما ةأفل   2

 بهلةف اوداتيف جةجابيا  اعدا   مسارا آفرا مف  يي ال ك    ذ دوم المد ، وبللن ةكوم الت غيم

 وةكوم الت غيم جةجابيا هابطا مط الجم  التس تايد ال اس، وال ري، والدعا     3

 كما ةكوم الت غيم جةجابيا  اعدا مط  داتس ا ستاهام، ه ، والهمف ، ومتا، مث :  ب

   متا وقع  غفو  بدر الكبر ؟ يرح هلا السؤام علا مف ةجه  تارةخ هلد الواقعة ال الد  1

 متا ةعود الاجاا مف الب اع الم دسة؟   4

 ا  وةكوم الت غيم ال سبس  و المتوسذ هابطا  س الاا ت اآلتية:

 ات، وا ستاهام بغير ه  والهمف  وع د المااد ات العادةة   ع د التاية، والكسم التام، وتاصي  المعدود1

 سم مستاهما ع   بأدا  ه ، والهمف     وةكوم يسبيا  اعدا  و جةجابيا  اعدا كللن ع دما ةكوم الك2

د  وةكوم لك  الت غيم السلبس  و الغيل هابطا  س الاا ت اآلتية:  س الجم   و الكسم اللم تصاب  عاياة كالافم، واليأ  

والتغجر، و س الاوار اللم ةدور بيف ل صيف   ةرةدام  م ةسمعهما ل ص  الي علا م ربة م هما، وكللن  س تعبيرات 

، و  بد  م ةر ل الكسم اوس  والتاسرسليم باومر ياو قولن:    وم و  قو  ج  باهلل، وكللن ك  ما هو ةام  عبارات الت

 بصوت م  ال  

 وةكوم لك  الت غيم سلبيا  اعدا  س الاا ت اآلتية:  -هـ

  9جذا كام الكسم ةدم علا تمف  و عتاب  1

ال غم واهد لعلا ال غم مف  لسف م تلاة وا،اة جلية،  مف  يواع  وو يات ، تصب  ال واهد  ال غم،بعد جل ا  الغو  علا مع ا 

 : ا لسف س 

 : اللسان العربي  الشاهد األول: 

، مف كسر الكوب؟  إي  ةع س ا ستاهام، وةرةد ججابة مف المتل س، بي ما جم قيل  الجملة ب غمة  اعد ع دما ةستاهم البا  ب غمة 

 )مف ـكب غمة سطاية  س درا الكسم  جم قيل بي ما يبر ال وم  س )مفو م  اغة  س آفرها تع س ا تهام،   ولها مط س   اعد 

كسر الكوب اليوم لف ة را مف البي  و ه ا )مفو تع س )اللمو  تتاوم الجملة مف جي ا ية استاهامية جلا فبرةة،  ما جم قيل  ب غمة 

 د تع س التهدة س آفرها،   اعد م  اغة  س  ولها 
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 :(English) اإلنجليزي   لسانالشاهد الثاني: ال

جملة فبرةة تع س  باح  . Good morning جملة:لغة غير مبالر  تعطس للجملة معام م تلاة مثام  اإليجليفم   سامال غم  س الل

س يهاةتها  س بداةة الجملة  م م  اغة يوةلة    اعد ال ير، جم قالها البا  ب غمة بسيطة تع س ياا اللاظ، بي ما جم قيل  ب غمة 

  إيها تع س اللوم علا التأفير، بي ما تع س ا يتباد ع دما ت ام ب غمة م  اغة ،ي ة مط ال بر  س آفرها 

 :(Hebrew) العبري   سانالشاهد الثالث: الل

علا  ي ا تؤ روتغي عودا واي اا،ا، اتساعا  ةغا،  يي  م تغير ذبلات الصوت  اللسام العربس  ة ب   العبرم   سامال غم  س الل

ع س ت  اعد جم قيل  ب بر   ؟وزرت  من )ه  تع س ביקרת את אמא שלך?مع ا الكلمة  و الجملة، مثام ذلن الجملة ا ستاهامية 

الطل   تع س است كار لتأفر المتل س عف زةار  والدت ، وتع س  س البداةة وم  اغة  س ال هاةة  اعد السؤام، بي ما جم قيل  ب بر  

  ،ي ة جم قيل  ب بر  م  اغة 

 :(Swahiliفي كينيا ) السواحلي   سانالشاهد الرابع: الل

ر ،  يي  م ال غم مط الجملة ةعبر عف مع ا مغمر غير مبالة ب  العربيةتعتبر اللغة السوا لية  ساسية  س كي يا، وال غم  يها 

  ذلن:ل اا الجملة مثام علا 

nafurahi kukuona (تع س سعيد لرؤةتن، جم قيل  الجملة ب غمة سطاية تع س  ي س  عس سعيد لرؤةتن و يا وراهس ُكُكَوايا

(Happy م ن )مط ال بر آفر الم طط تع س  يس غا اعد  و، بي ما جم قيل  ب غمة  ،Angryوتع س  ةغا التأيي  علا  ع   ،و

و، يس ظ  م ال غم  س اللغة السوا لية   ةعطس Athreatو وجم قيل  ب غمة م  اغة ،ي ة تع س التهدةد )Reprimandفايئ، )

 كلمات  و جم  م تلاة كليا  س اللاظ والمع ا كما  س الصي ية، ب  ةعبر عف معام م تلاة كما  س العربية واإليجليفةة       

 الصيني:  سان: اللخامسالشاهد ال

عادم قيمة   وات العل ،  و   وات السواكف،  س هلد تعد درجة الصوت  و ال غمة جف ا متصس مف الكلمة، وقيمت  الاوييمية ت

 و بألاام متعدد ،  تع س مر  " قر  كتابا"، ومر  " اقطط ف با" Kanshuاللغة ةمكف  م ي طل )

  و  لس  ةار  بيف معايس هلد 10سعيدا، وم ر الوالس وغ س رجس، و ةا، ت طل بأربعة  لاام م تلاة  تع س: وFu)وكللن كلمة 

 الكلمات سو  ال غمة الموسي ية ع د ال را    

  بعض اللهجات الصينية: لسان :سادسالشاهد ال

 و ةمكف  م ةمث   ربط كلمات م تلاة تبعا لل غمة التس ة طل بها Taقام   مد م تار عمر: " و س بعل اللهجات الصي ية التتابط )

 "ةر ط"  مستوةة  إيها تع سع دما ة طل بالكلمة ب غمة  -1

 "ةغرب  و ةصدم"  وع دما ة طل بالكلمة ب غمة  اعد  تع س -2
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  11وع دما ة طل بالكلمة ب غمة هابطة تع س "عةيم" -3

  م  يها لغة يغمية بامتياز  يي  م ال غمة  س ياا الكلمة   تعبر عف عد  معام، ب  تعطس كلمات م تلاة  س اللاظ والمع ا   

 :(Swadish) السويدي   سانالل: سابعالشاهد ال

وح  )البذ و، ومط قرا تها ب غمة مركبة تع س ) ال  اا إم اللاةة تع س:  م  اغةو ب غمة بسيطة Anda ( ع د قرا   كلمة   و12و الر 

    امب ا ومع   ةعطس عد  معام للكلمة  و الجملة، ب  جي  ةعطس كلمة م تلاة كليا لغة مبالر   م السوةدم   سامال غم  س الل

 لغات قبائل غانا بإفريقيا: أحد( Twi) لسان: ثامنالشاهد ال

عالية  إم الم صود  اعد  و، بابا،  س  كلمات Papaو وهس ج د  لغات غايا ةمث  التعاق  الصوتس لكلمة )Twi)توم  لسام  اس

 مرو ة  -2 إم مع اها هو:  ،جي د، وع دما ت ر  ب غمة م  اغة -1بمع ا الكلمة هو : 

 بس،  -3ع د ال طل بالم طط الثايس،  إم اللاةة ةدم مع اها علا: ر   الكلمة ب غمة ع د الم طط اووم، وكاي  العتبة عالية وجذا قُ 

 13بابا

  الخالصة:

 يست رئ مف ال واهد الثمايية الساب ة ما ةلس:

عد  معام كاللسام العربس واإليجليفم  ذات  عف مة  لسف ال غم  يها لغة غير مبالر ، تعبر  س الجملة  و التركي    1

 والعبرم والسوا لس 

 مة  لسف ال غم  يها لغة مبالر ،  م ياا الكلمة  و الجملة  و التركي ، ال غم  يها ةعبر عف كلمة م تلاة ومع ا م تل    2

 ، وبعل لهجات الصيف  ياوالسوةدم ولسام غايا  س ج وب ج رة  ةغا، كاللسام الصي س 

عبر دراست  لمجموعة مف اولسف، مط بيام المواقط الجغرا ية ل،لسف التس فغع   Wals يما ةلس فس ة ما تو   جلي  موقط 

 و  سن،ا فتيي الت اب   و للدراسة، و ل فا ية استعمام ال غم و  رد كلغة مبالر   و غير مبالر   س اولسف  وم العام مف  

 بيف الكليات والم اةيا 
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ةو،  عدد اولسف الغير يغمية، واولسف ذات ال غمة البسيطة، واولسف ذات ال غمة المع د   وم العام، وتوزةعها  و2) جدومجليكم 

 : جغرا يا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 14توضح سمات النغم حسب التوزيع الجغرافي لأللسن (3)صورة 

مف فسم الجدوم وال رةطة تاتوم العدةد مف  لسف لر  وج وب لر  آسيا بما  س ذلن جميط  يواع اولسف الصي ية وكللن 

كاملة  س اللسام التاةسيدةة علا سبي  المثام  تاتوم الم ايط ال ،علا  يةمة يغمات تتغمف يغمات بسيطة الايت امية والتاةسيدةة

 ،م ها  س ة يغمات مسطاة ب ك   ساسس ع د مستوةات ال غمة العالية والمتوسطة والم  اغة ،علا يغمة وا د  مف فما يغمات

فما كلمات م تلاة اعتماًدا علا / مط  kʰaaوالم طعام المتب يام ةرتاعام وة  اغام  س ال كلف بي ما ةتطابل لك  الم طط / 

/ مط يغمة م  اغة  kʰàà/  ،/ مط يغمة متوسطة تع س " م تتعثر" kʰāā/  ،/ ذات ال غمة العالية تع س "التداوم" kʰáá/  -ال غمة 

رةاس / ذات ال غمة المتساقطة هس جسيم مؤدب تص kʰáà/ ذات ال غمة المرتاعة تع س "السا " و /  galangal ' ،/ kʰàáتع س " 

 تست دم  المتكلمات اإليا   

م ولكف اولسف التس ةكوم مف الغرور الوسطا،  سيما  س المكسين و مرةكا  العالم،تاد  يغمات الك تور  س  جفا   فر  مف و

 الكويغو؛ ييجيرةاو لدةها  رو  معجمية بيف -، ال يجر Defoid يها التاد  عف يغمات المستو  هس اوكثر ليوًعا  ةوروبا )

 Navajoبي ما  ،/ "ال س " bì/  ،/ "اسأم" bī/  ،/ "و د " bíكما  س او عام الثس ة /  ، س  يغمات م تلاة  س المستو 

                                                           
 اإللكترويس   Wals.infoموقط  14

 القيمة 

 بال نغم 

 نغم بسيط 

 نغم معقد 
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(Athapaskan كما  س الكلمات /  ،؛  رةفويا وما جلا ذلنو لدةها تباةف بيف المستوةات العالية والم  اغةt'áá ذ"  ،/ "عادم  

/ " ب"  توجد يغمات الك تور ب ك  عام  س اولسف التس بها عدد  كبر مف تباة ات ال غمات  ع دما ت وم اللغة بتمييف  tʰàà-و / 

  إم ال غمات تكوم عاد ً علا مستو  وا د    ذ،يغمتيف  و  س ة 

 

 الخاتمة:

عي ة  ة لتالي كوسيلمد  افتسن اولسف  و ت ابهها  س تو ي  ال غم باتباع م ه  ا ست را  وا ست تاا  معر ةسعا الباي جلا 

 م  اولسف تتال  س وجود يغم  س " ايطسقا مف  ر،ية ماادها  Wals.info" الثمايية وكللن مف موقط  اللسايية مف ال واهد

تيجة الدراسة   هرت ي، المست ب وو والمتل س ))المتكلم البا غير مبالر  بيف الكلمات والجم  والتراكي  تعبر  يها عف عد  معام 

 جلا  فر   وت تل  مف لسام اللسايس،  تصل  وم تكوم كلية لغوةة ويها فا،عة للت وع  د ل هلد الار،ية،  هس ا ست را ية

 يي اتغ  مف فسم است را  اومثلة الوارد  مف ال واهد و س الموقط  م ال غم  س اولسف  وم العام لغة غير مبالر   م  م 

ل غم  س اال غم ةعبر عف عد  معام ل اا الكلمة، الجملة والتركي ، كما  س اللسام العربس واإليجليفم والعبرم والسوا لس، بي ما 

وبعل  لسف ج وب   رة يا لغة مبالر ،  م  م ال غم ةغير المب ا والمع ا معا، عسو  علا  ةدةة لسف  فر  كالصي ية والسو

 لسف غير يغمية، و لسف ذات يغم بسيذ، اللم تو   جلا  م اولسف  وم العالم ت  سم جلا   Wals الت سيم اآلفر لل غم  س موقط

ة لعلما  اللساييات وفا ة  س مجام الاويولوجيا والاويوتي ا تعطس و لسف ذات يغم مع د، تاركة الباب ماتو ا لدراسات مست بلي

  يتا    كثر دقة

 

 أهم نتائج البحث: 

 ةعتبر ال غم لغة غير مبالر   س بعل اولسف كاللسام العربس واإليجليفم والعبرم والسوا لس  -1

   رة يا ال غم لغة مبالر   س بعل اولسف كاللسام الصي س والسوةدم وبعل  لسف ج وب  -2

 ت  سم اولسف جلا غير يغمية، ذات يغم بسيذ، ذات يغم مع د  Walsب ا  علا موقط  -3

 ب ا  علا ال تا   يص  جلا  هم التو يات والم تر ات 

 

 توصيات ومقترحات البحث والباحث:

م بأجتاتاا دراسة ال غم  س اولسف جلا جهد دقيل مف علما  اللساييات  -1 ال غم  هف  ل يا ةعتمد علا م تبر  وتس مدع 

  س الصوت، للو وم جلا يتا   دقي ة   فسن عليها 

  بد مف مراعا  البي ة والمجتمط اللم ي أ  ي  اللسام، اللم تأ ر بك  ما ةايذ ب  م كس ال غم   -2

ا ستااد  مف المؤلاات الكثير   وم ال غم  س اولسف والمواقط ا لكترويية التس بد ت ت دم  س هلا الجاي  إل دا   -3

  الموا مة بيف المعلومات ه ا وه ال  
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  والمصادر: المراجع

الكت ،  ال الر/عالم، 3ترجمة وتعليل د/   مد م تار عمر، يبعة اللغة، سا علم  و م1819-د1441) مارةو بام، -

 ال اهر  

 ، ال الر/ مكتبة اويجلو المصرةة 5او وات اللغوةة، الطبعة  و م1898)  ييا،جبراهيم،  -

 ، دار ج يا  الترا  العربس، بيروت، لب ام 1لسام العرب، الطبعة  و م1811-د1441) بف م ةور،ا -

 دار الاكر العربس، ال اهر   ،علم اللغة م دمة لل ارئ العربس و م1888-د1424، )السعرام، مامود د  -

 العربية مع اها ومب اها، دار الث ا ة، الدار البيغا ، المغرب  اللغة و م1811-د1449) تمام، سام،  د  -

 ، دار الاكر اللب ايس، بيروت، لب ام 1ي ، الاويولوجيا،اللغوةة علم و ا   او واتو  م1882)يور الدةف، عصام،  -

 ، دار غرة  للطباعة وال  ر والتوزةط، ال اهر  او وات اللغوةةعلم و  م2444) ب ر، كمام، -

    ، المكتبة الجامعية، اوزرةطة، اإلسك درةة علم اللغة وم اه  الباي اللغوم مبا ي  سو  م2442)لولف، يور الهد ،  -

 ، ال الر عالم الكت ، ال اهر  دراسة الصوت اللغوم و م1889-د1411) عمر،   مد، م تار -

  Wals.infoموقط  -
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