
 
 

 
 الدكتورة : يمينة مصطفاي

 
 دروس و محاضرات مادة الصوتيات

 .السنة الثالثة ، لسانيات عامة،السداسي السادس
 
 مدخل : 

إن لمغة العربية أوسع مدرج صوتي لتوزع أصواتيا توزعا عادال" يؤدي إلى التوازن واالنسجام 
مع ثباتيا عمى مدى العصور واألجيال توفيرا لمجيد وداللة عمى االتصال  بين األصوات،

، مع العمم أنو يمكن لجياز النطق االنساني أن ينتج عددا غير 1بين أجيال األمة العربية
محصور من األصوات، وىذا يرجع إلى أن أقل انحراف في مخرج الصوت يمكن أن يعطي 

منيا ما ال تدركيا األذن، وتدركيا األجيزة الحساسة مثل السكنوغراف  نتائج صوتية مختمفة،
أو مسجل تردد الموجات، ومع ىذا فال توجد لغة في العالم تستعمل أكثر من ستين صوتا، 

 بل إن بعض المغات مثل الياوانية تستعمل حوالي اثني عشر صوتا فقط.
ت الترتيب األلفبائي من قبل يبمغ عدد الحروف في العربية تسعة وعشرين حرفا، عرف 

نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني، وكانت قبل ذلك بترتيب أبجد ىوز سعفص، 
غضعظ، وىو ترتيب السريانية والعبرانية، وعرفت بعدىا ترتيبا عمى أساس عممي دقيق ىو 

تي: األساس الصوتي وىو ترتيب الخميل بن أحمد الفراىيدي في معجمو الكبير "العين"، كاآل
العين، الحاء، الياء، الخاء، الغين، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الضاد، الصاد، السين، 
الزاي، الطاء، الدال، التاء، الظاء، الذال، الثاء، الراء، الالم، النون، الفاء، الباء، الميم، 

 الواو، األلف، الياء.
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 المحاضرةاألولى :
 الصوتي العربي: جهود العمماء القدامى في الدرس

   عمماء القراءات والتجويد : -1
كان اىتمام القراء ومعالجتيم لألصوات في القرآن الكريم  ال يعدو تصحيح األداء     

باإلعادة والتكرار، إذ ثبت لدييم أن التجويد واألداء الحسن أساسيما رياضة األلسن والمعاودة 
فكانت بداية الدرس الصوتي العربي مرتبطة باألداء عند  ،2لمفظ المتمقي من فيم المحسن

 القراء.
و في نياية القرن الثاني اليجري، دخمت القراءات القرآنية مرحمة التخصص العممي ، 

، وانتقل عمم القراءات 3فتعمقت مباحثيا وضبطت مصطمحاتيا،  فأصبحت عمما مستقال بذاتو
ين أفواه المقرئين والمعممين ألداء المفظ القرآني إلى مجال البحث في المدونة التي تناثرت ب

وظيرت مصطمحات كثيرة تعبر عن مختمف الظواىر الصوتية التي تعرض ليم إثر قراءات 
القرآن الكريم، "فالقرآن والقراءات حقيقتان متغيرتان، فالقرآن ىو الوحي المنزل عمى سيدنا 

اءات اختالف ألفاظ الوحي المذكور في محمد صمى اهلل عميو وسمم، لمبيان واإلعجاز، والقر 
، والقراءات 4الحروف من تخفيف وتشديد وغيرىما، وىي مشيورة، متواترة عند الجميور"
 .5اختالف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفتيا من تخفيف وتثقيل وتشديد وغيرىما"

التيانوي في فتمكنوا من تحديد مفيوم التجويد وضبطوا مباحثو ومراتبو، تحدث          
رسالتو "كشاف مصطمحات الفنون" عن مراتب التجويد فقال: ومراتب التجويد ثالث ترتيل 
وتدوير وحدر واألول تم ثم الثاني، فالترتيل التؤدة، وىو مذىب ورش وعاصم وحمزة، والحدر 
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اإلسراع وىو مذىب ابن كثير وأبي عمر وقالون، والتدوير التوسط بينيما وىو مذىب ابن 
ال فكل منيم يجيز الثالثة عامر  .6والكسائي، وىذا الغالب عمى قراءاتيم، وا 

يقول ابن الجزري: " ... وأما نحو اختالف اإلظيار، واإلدغام، والروم، واإلشمام،         
والتفخيم، والترقيق، والمد، والقصر، واإلمالة، والفتح، والتحقيق والتسييل، واإلبدال والنقل مما 

ول، فيذا ليس من االختالف الذي يتنوع فيو المفظ والمعنى ألن ىذه يعبر عنو باألص
 .7الصفات المتنوعة في أدائو ال تحرفو عن أن يكون لفظا واحدا"

إن ىذا القول يحمل بين طياتو وثنياتو مصطمحات خاصة بظواىر صوتية بحتة         
و بعض االختالفات النطقية مرتبطة بأداء المفظ ال بمعناه، فالمفظ ثابت الداللة، فقط تعتري

 التي كما ذكر ابن الجزري ال تحرف معناه.
تشتمل القراءات القرآنية عمى كثير من الضوابط األدائية الصوتية التي ال نجدىا في      

  مصادر المغة المختمفة األخرى ككتب النحو والصرف.
جانب العممي ليذا وبذلك ساىم عمماء القراءات والتجويد بقدر كبير السيما في ال   

العمم، إذ إن القراءات القرآنية تعد اإلطار الواقعي الحقيقي لمدراسة الصوتية، وذلك الستنادىا 
إلى التمقي والمشافية والسماع، وىي األسس السميمة في الدراسة الصوتية، التي تتبعيا مناىج 

 عالم.البحث الصوتي الحديثة في المخابر والمعاىد الصوتية في كل أنحاء ال
 عمماء المغة والنحو : -2

 أ : الخميل بن أحمد الفراهيدي : 
الذي  تعزى الزيادة في الدرس الصوتي عند العرب إلى الخميل بن أحمد الفراىيدي 

توج المراحل والبدايات األولى لنشأة ىذا الدرس بدراسة األصوات العربية من حيث مخارجيا، 
ومن أسباب تناولو ليا بالدراسة والبحث، عدم رضاه واقتناعو بالمنيج الذي اتبعو  وصفاتيا،

سابقوه، ومعاصروه في جمع المغة القائم عمى المشافية، والسماع ثم التسجيل، وىذا ال يمكن 
من استغراق جميع مفردات المغة، وبناء عمى ىذا فكر في منيج جديد يوصمو ويمكنو من 
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وال يكمن تحقيق ىذا إال عن طريق  8و العرب في أشعارىا وأمثاليامسح جميع ما تكممت ب
األصوات العربية، وكذلك كانت سيرة أصحاب المعاجم بعده، وتنبيم لدور األصوات في 

شارحا منيجو: "لو أن إنسانا قصد  قضايا المعجم يقول الخميل في حديثو مع تمميذه الميث
 .9مثمو استوعب في ذلك جميع كالم العرب"وألف حروف ألف، باء، تاء، وثاء عمى ما أ

 الخميل وترتيب األصوات: 
لم يطمئن الخميل إلى الترتيب الشكمي لألصوات الذي لم يضع في عين االعتبار  

الخصائص الصوتية ليا، فعدل عنو إلى الترتيب الصوتي الذي يعتمد أساسا عمى مخارج 
بحسب عمقيا في الحمق، ثم تدرج  10األصوات في جياز النطق فقدم المجموعات الصوتية
  في االرتفاع حتى الحروف الشفوية، ثم حروف العمة.

فيو قد أدرك بحسو الدقيق أن المغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، واعتمد في تذوقو  
، وقد بحث في 11لمحروف بأن يصدر كال منيا بألف ميموزة يتبعيا الحرف المقصود ساكنا

اليمزة، فمخرجيا من أقصى الحمق ميتوتة مضغوطة فإذا رفو أعمق األصوات مخرجا فوجده 
 .12عنيا النت صارت الياء والواو واأللف عمى غير طريقة الحروف الصحاح"

قال ابن نيسان فيما حكاه السيوطي: "سمعت من يذكر عن الخميل أنو قال: لم أبدأ  
 تكون في ابتداء الكممة، ال باليمزة ألنيا يمحقيا التغيير والنقص والحذف، وال باأللف النيا ال

في اسم وال في فعل إال زائدة أو مبدلة، وال بالياء ألنيا ميموسة خفية وال صوت ليا فنزلت 
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إلى الحيز الثاني وفيو العين والحاء، فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدأت بو ليكون أحسن 
 .13في التاليف"

حدث لمصوت في بنية وتحدث في معجمو عن مخارج الحروف وصفاتيا وعما ي 
 .14الكممة وذكر عددا من القوانين الصوتية، وعددا من المسائل الصوتية والميجية والقراءات

ونشير إلى أن ترتيب الخميل قد سار عميو طائفة ممن جاء بعده من أصحاب المعاجم  
بن أشيرىم محمد بن الحسن بن دريد األزدي في معجمو "جميرة المغة"، واسماعيل بن القاسم 

ىارون القالي البغدادي في كتابو "البارع"، وأبو منصور محمد بن أحمد بن األزىر األزىري 
 صاحب كتاب "تيذيب المغة"، وعمي بن سيده المغوي األندلسي صاحب كتاب "المحكم".

ويجدر بنا التذكير أن عمل الخميل ىذا في المجال الصوتي لم يكن الغاية في ذاتو،  
تأليف معجم العين، ىداه إلييا ذوقو وحسو السمعي المرىف الكبير، إنما اعتمد كوسيمة ل

وبذلك فإنو يرجع إليو فضل السبق والتأصيل ليذا العمم، الذي استقل بذاتو عمى يدي أبي 
 الفتح عثمان بن جني كما ذكرنا.

 أبوالفتح عثمان بن جني ودراسة األصوات : -ب
الفضل في استقالل ىذا الدرس، وىو أبو يذكر لنا تاريخ الدرس الصوتي عالما فذا لو  

الفتح عثمان بن جني، الذي استقل عمى يديو كعمم قائد بذاتو لو أصولو وقوانينو، وىذا في 
كتابو الذي أفرده في األصوات وىو كتاب "سر صناعة اإلعراب"، وذلك بعد ما كان ىذا 

في تأليف المعاجم أو  الدرس منثورا في كتب النحو، ومباحث في كتب المغة واستغالليم لو
 فاتحة تصدر بيا ظاىرة اإلدغام.

وابن جني في بحثو في األصوات سمك مسمكا منفردا، إذ عقد ليا كتابا خاصا عرض  
في مقدمتو لكل صوت )حرف( عمى انفراد، ولم يكن غرضو عمى حد قولو: "ذكر ىذه 

ا يطول جدا، وليس الحروف مؤلفة ألن ذلك كان يقود إلى استيعاب جميع المغات، وىذا م
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 .90، ص1أحمد جاء المولي، محمد أبو الفصل إبراىيم، دار أحياء الكتب العربية، دت، دط، ج
 .16، العدد 1984"التراث العربي"، اتحاد كتاب العرب، دمشق  - 14



عميو عقدنا ىذا الباب، إنما الغرض منو ذكر أحوال الحروف منفردة أو منتزعة من أبنية 
 .15الكمم التي ىي مصوغة فييا"

ودراسة الحروف عمى ىذا النسق والنحو يعتبرىا ابن جني عمما قائما بذاتو ال يقل  
 .16أىمية عن الصرف والنحو"

 سيبويه :  -ج
ذكر في كتابو "الكتاب في باب اإلدغام عنوانا فرعيا قال فيو: "ىذا باب عدد         

 .17الحروف العربية وخارجيا ومجيورىا وميموسيا وأحوال مجيورىا وميموسيا واختالفيا"
وقد ظفر كتاب سيبويو "الكتاب" بمعظم الجيود الصوتية، وما أوردتو الكتب التي جاءت     

افقا لو، فعمى نيجو سار تقريبا الزجاجي في المائة الرابعة والزمخشري في بعده في أغمبيا مو 
السادسة وقد عقد في كتابو "المفصل" بابا خاصا سماه "المشترك"، أي المشترك فيو االسم 

 والفعل والحرف.
كذلك ابن يعيش في "شرحو لممفصل"، وابن الحاجب في "الشافية" ورضى الدين  

الشافية" فكميم وغيرىم نيجوا نيج سيبويو وجعموا األبحاث الصوتية االستربادي في "شرح 
 ، والدراسة المغوية عموما.18جزءا من أجزاء النحو

:  حيث عرف عمم األصوات في القرن الخامس اليجري عالما كبيرا وىو عمماء الطب-3
صوات الشيخ الرئيس ابن سينا الذي كان طبيبا وفيمسوفا ولغويا أيضا ،ألف رسالة في األ

عنوانيا :"أسباب حدوث الحروف" ، تعرض فييا إلى قضايا جوىرية تتعمق بالجانب 
الفيزيولوجي والفيزيائي لألصوات وذلك الستعانتو بعمم التشريح، فتميزت أبحاثو بمصطمحات 
لم يذكرىا من سبقو من المغويين والنحاة،فأضاف بذلك رصيدا مصطمحيا متميزا في تاريخ 

 الدرس الصوتي.
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 نجد في كتب المتأخرين ما يمكن أن يتسم باألصالة في دراسة األصوات سوى تمك وال

المحاولة التي جاءت في كتاب السكاكي "مفتاح العموم"في أوائل القرن السابع اليجري،و التي 

 تمثمت في رسم توضيحي تقريبي لمخارج الحروف بدءا من الحمق حتى الشفتين.

في إعجاز القرآن وعموم البالغة بدلوىم مع الدالء،و تركوا  : أدلى المؤلفونعمماء البالغة-5

لنا رصيدا مصطمحيا يضاف إلى االختصاصات األخرى،وىو مرتبط أساسا بمفيوم الفصاحة 

وتنافر األصوات وتآلفيا، واستتبع ىذا بالضرورة الحديث عن مخارج الحروف وىل لمقرب أو 

نذكر عمى سبيل المثال الرماني في رسالتو  البعد المخرجي  دخل في التنافر والتآلف، وممن

"النكت في إعجاز القرآن"، و ابن سنان الخفاجي في كتابو" سر الفصاحة"و قد ضمن أبو 

بكر الباقالني كتابو المشيور "إعجاز القرآن" كثيرا من المباحث الصوتية التي وضع ليا 

 مصطمحاتيا المعبرة عنيا.

كذلك شارك أصحاب الموسوعات األدبية في ىذا الحقل وعمى  صحاب الموسوعات:أ-6

رأسيم الجاحظ في كتابو "البيان والتبيين"والذي تعرض فيو لكثير من المصطمحات المتعمقة 

بعيوب النطق  والكالم ،كما أفاض في عالج بعضيا  كالمثغة ،كذلك تعرض لمكنة التي 

من الموضوعات المتصمة بالدرس تكون في كالم األعجمي إذا تحدث العربية.وغيرىا 

 الصوتي.

وعموما فإن الدرس الصوتي عند العرب لم يكن مستقال بذاتو حتى وقت متأخر، وقد         
كان من أجل تفسير وتعميل ظواىر أخرى مرتبطة بالقراءات والنحو والتأليف المعجمي 



عت من اختصاص والصرف والبالغة وغيرىا من المجاالت المغوية.فتعددت مصطمحاتو وتنو 
 إلى آخر.  

  وبذلك نقول :  
نشأ الدرس الصوتي عند العرب نشأة أصمية، بدأىا القراء أداء، ثم توالىا بالرعاية  

النحاة والمغويون، فوسعوا مجال الدراسة ليشمل باإلضافة إلى القرآن الكريم لغات العرب عمى 
مق أفكاره، وارتقى بالدرس اختالفيا، فأثمرت جيودىم عمى يد الخميل بن أحمد الذي ع

الصوتي، ثم جاء معاصروه من تالمذتو ومن تالىم، فاستفادوا مما أقره في ىذا الميدان، 
 ووصموا إلى حقائق صوتية رائدة في ذلك يعتد بيا الدرس الحديث.

وأىم ما أقروه ىم بدورىم أن الدرس الصوتي مقدم ومصدر لباقي مستويات الدرس  
 لتفسير ما صعب عمييم من الظواىر في المستويات األخرى.المغوي، وعدوه وسيمة 

 
 
 
 


