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  م2021 -01 -28
  قسم اللغة واألدب العربي

  مادة دراسات لغوية قرآنية
  األستاذ عبد القادر تواتي

  )تطبيق(السنة األولى ماستر لسانيات تطبيقية
  02: الحصة

  علم التجويد وعلم األصوات
  

وهو علم حديث  ».هو الدراسة العلمية ألصوات اللغة مفردةً ومركّبة في سياقها« علم األصوات
عن اللسانيات له أسسه وفروعه الكثيرة ومباحثه المتنوعة، وأعالمه ومصادره، وأهدافه العلمية تفرع 

   1.والتعليمية
منها ما قام به أبو األسود  للعرب والمسلمين القدماء جهود معتبرة في البحث الصوتيو

في معجم وجهود الخليل . حين أضاف الرموز الخطية للصوائت إلى الخط العربي) هـ69ت(الدؤلي
من مباحث صوتية ال ) الكتاب(وما سطّره سيبويه في . العين وترتيبه حروف العربية ترتيبا صوتيا

الذي ) سر صناعة اإلعراب(وجهود ابن جني في . تزال المصدر األول لكل باحث في هذا المجال
: وقال العود وشبه فيه جهاز النطق بالنّاي ووتر) علم األصوات(سمى فيه البحث الصوتي ألول مرة 

كما أنه  2».األصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة األصوات والنغم علم«
وقد أنصف كثير من المحدثين  3».صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمأ«هو الذي عر اللغة بأنها 

بق واألصالة والدقة رغم من العرب والمستشرقين تلك الجهود وأصحابها واعترفوا لهم فيها بفضل الس
ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في األصوات اللغوية شهد « :إبراهيم أنيس قلة الوسائل، قال

المحدثون األوروبيين أنها جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم، وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية 
ب هؤالء العلماء من عصور النهضة العربية ولقر .والنطق العربية، والسيما في الترتيل القرآني

كانوا مرهفي الحس، دقيقي المالحظة، فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً  ،واتصالهم بفصحاء العرب
برجستراسر، : (ومن هؤالء الغربيين والمستشرقين المعجبين 4».أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم

لذي كان عنوان أطروحته علم األصوات عند وفيرث، وجورج مونان، وكاردينر، وأرتور شاده ا
  .)سيبويه وعندنا
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ورغم سبق العرب في البحث الصوتي وأصالة أبحاثهم وغزارة إنتاجهم، فإنهم لم يؤسسوا علما 
وابن سينا في ) سر الصناعة(خاصا باألصوات ولم يفردوه بالتأليف إال ما كان من صنيع ابن جنّي في 

ذلك من بحوثهم الصوتية فقد جاءت مختلطة بالعلوم األخرى  ، أما سوى)أسباب حدوث الحروف(
كتب علوم العربية كالمعاجم  5:يمكننا أن نصنّفها في ثالثة مصادر هي مبثوثة في مصادرها التي

والنحو والصرف والعروض والبالغة واألدب، وكتب علوم القراءات والتجويد والرسم والضبط، وكتب 
وفي العصر الحديث اقتبس العرب علم األصوات من الغرب . الموسيقىعلوم الطب والحكمة والفلسفة و

األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس، ودراسة الصوت اللغوي ألحمد مختار : وألّفوا فيه كتبا كثيرة أشهرها
  .عمر، وعلم األصوات لكمال بشر وغيرها

ية في إتقانه وبلوغ النهاية وهو انتهاء الغا: في اللغة مصدر لجود يجود تجويدا هوف التجويد أما
 مخرجه إلى الحرف ورد وترتيبها مراتبها، حقوقها الحروف إعطاء هو«في تحسينه، وفي االصطالح 

 6».تكلف وال إفراط وال تعسف، وال إسراف غير من هيئته، كمال على به النطق وأصله، وتلطيف
 وحسب ابن الجزري فإن اإلمام علي والمصطلح القرآني في التالوة هو الترتيل، أما التجويد فحادث،

 هو تجويد الترتيل« :فقال﴾ ترتيال القرآن ﴿ورتل :قوله تعالى سئل عنهو أول من استعمله وذلك لما 
اللحن في «: حيث كان يقول) هـ324ت(ابن مجاهدأبو بكر ثم استعمله  7».الوقوف ومعرفة الحروف

خفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه بال فالجلي لحن اإلعراب، وال: جلي وخفي: القرآن لحنان
وموضوع علم التجويد أصوات القرآن وتلخّص مباحثه في معرفة مخارج  8».زيادة فيه وال نقصان

أحكام النون : الحروف كالحلق، وصفاتها كالهمس والجهر، ومعرفة األحكام الناشئة في التركيب مثل
   9.الخفي الساكنة والتنوين، وغايته الوقاية من اللحن

 القرآن معاني بفهم متعبدون هم كما األمة أن شك وال« وترتيل القرآن وتجويده مطلوب شرعا
 المتصلة القراء أئمة من المتلقّاة الصفة على حروفه وإقامة ألفاظه بتصحيح متعبدون هم حدوده، وإقامة

: ويقول النبي. المزمل ﴿ورتّل القرآن ترتيال﴾: وفي األمر به يقول تعالى 10».النبوية بالحضرة
أما اإلخالل بأحكام التجويد في قراءة القرآن فيسميه . البخاري رواه ».بالقرآن يتغن لم من منا ليس«

 في يشترك ظاهرا إخالال يخل الجلي أن إال فيخل؛ األلفاظ على يطرأ خلل فاللحن«العلماء لحنا خفيا 

                                         
  . ، مجلة التراث العربي، دمشق)مصادر التراث الصوتي العربي(ل بعنوان أحمد عزوز، مقا: ينظر -5
 .59وابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، ص. 68أبو عمرو الداني، التحديد في اإلتقان والتجويد، ص -6
 .60غانم قدوري الحمد، ص: ابن الجزري، التمهيد في علم التجويد، تح -7
 .29غانم قدوري الحمد، ص: في اإلتقان والتجويد، تحأبو عمرو الداني، التحديد  -8
 242، ص1ج، في القراءات العشر بن الجزري، النشرا -9

 .266، ص1، جفي علوم القرآن اإلتقانالسيوطي، جالل الدين  -10
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 علماء بمعرفته يختص إخالال يخل والخفي .راباإلع في الخطأ وهو وغيرهم، القراءة علماء معرفته
   11».األداء أهل ألفاظ من وضبطوه العلماء أفواه من تلقوه الذين األداء وأئمة القراءة

﴿ورتّل : في اآليات األولى منه بترتيله فقال الذي أمر النبي نشأ التجويد مع نزول القرآن
كان يرتل القرآن ويحث أصحابه على ترتيله  بي وقد ثبت في السنّة أن الن. القرآن ترتيال﴾ المزمل

ويتداولون ذلك  وبقي المسلمون يقرأون القرآن ترتيال بالكيفية التي سمعوها عن النبي. والتغني به
اهللا بن يحيى  موسى بن عبيدفهو أبو مزاحم التجويد  ف فيل من صنّوأما أ. شفهيا إلى عصر التدوين

القصيدة (صاحب القصيدة الرائية المشهورة باسم ) هـ325ت(ئلمقرالبغدادي ا المشهور بابن خاقان
   12:، وهي تضم واحداً وخمسين بيتاً في حسن أداء القرآن الكريم، ومطلعها)الخاقانية في التجويد

أقول مقاال معجبا ألولي الحر ج *روال فخر إن الفخر يدعو إلى الكب  
فكان في القرن الخامس الهجري وما بعده، أما أهم ما وصلنا من كتب في علم التجويد وأوسعها 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها (وأشهرها كتاب
التحديد في اإلتقان (و). هـ437(لإلمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي) وألقابها

وهما ) المقدمة الجزرية(و) التمهيد في علم التجويد(، و)هـ444ت(لإلمام أبي عمرو الداني) والتجويد
  ).هـ833(للمحقق شمس الدين ابن الجزريمعا 

أوجه اختالف يمكن الوقوف عليها تداخل وأوجه تشابه و وبين علم التجويد وعلم األصوات
ووسائل الدراسة  ،والموضوع والمباحث ،والهدف ،من خالل النظر في التسمية والنشأةبعضها 

   13.والمصطلحات
وأهميته البالغة بالنسبة للغة العربية ودرسها لعلم التجويد أثره الواضح في علم األصوات، و

الصوتي؛ فبفضل التجويد وأحكامه حافظت العربية على أصواتها من حيث ثبات مخارجها وصفاتها 
 ؛إن من أهم خصائص العربية ثبات أصوات الحروف فيها«: خالفا لكثير من اللغات قال أحمد مطلوب

ألن جوهر الصوت العربي بقي واضحاً، وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم وإخراج الحروف 
كما أن حفظ القرآن وتجويده يساعد متعلمي العربية على  14».الصامتة إخراجاً يكاد يكون واحداً

ل يجمع بين أصي علمي  لذا أرى أن الحاجة ماسة لبحث«اكتساب الفصاحة وتفادي اللحن في األصوات 
الدراسة الصوتية الحديثة وبين علم التجويد الذي يجمع بين القديم والجديد من تراث األمة، وقليل من 

وللغوي واألديب، والخطيب،  ،القرآن ومقرئه  يعرف قيمة هذا العلم وأهميته النظرية والتطبيقية لقارئ
أساليبه ووسائله الحديثة يعالج إذ يعالج ب ،واإلذاعة والتلفزيون ،والمؤذن، وفي مجال القضاء والمحاماة

                                         
 .266، ص1، جفي علوم القرآن اإلتقانالسيوطي،  -11
  .224، ص2النشر في القراءات العشر، جابن الجزري،  -12
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اعتراها التصحيف أو التحريف أو الحذف أو اإلضافة، وكذلك مما  الكثير من المظاهر الصوتية التي
شاع في لغاتنا العامية وخرج من رحم لغتنا الفصحى وما اعترته هجنة أو عجمة حين اختلطت لغة 

وال شك أن في علم  15».الفتوحات اإلسالمية أهل البلدان التي امتدت إليها الخطاب العربية بلغات
التجويد إضافات وتفصيالت كثيرة انفرد بها علماؤه ولم يأخذوها عن اللغويين بل تلقوها مشافهة بالسند 

أو استنبطوها من القرآن الكريم، وال مانع من أن تستفيد منها الصوتيات العربية الحديثة  إلى الرسول
صوات في بدايته جزءاً من النحو، ثم استعاره أهل األداء والمقرئون كان علم األ«: قال برجستراسر

كما استفادت الصوتيات العربية أيضا من  16».وزادوا فيه تفصيالت كثيرة مأخوذة من القرآن الكريم
الشدة والرخاوة : مصطلحات علمي القراءة والتجويد لمقابلة معظم المصطلحات الصوتية األجنبية مثل

بينما فضل بعض الدارسين المصطلحات األجنبية المترجمة «واإلدغام والغنة  والجهر والهمس
فيستخدمون مصطلح انفجاري واحتكاكي بدل المصطلحات القديمة كالشديد والرخو والمجهور 

وال يزال موضوع المصطلح الصوتي عند العرب المحدثين من الموضوعات التي يكثر . والمهموس
السيما في التعبير عن المفاهيم الصوتية الحديثة، وبعض ذلك راجع إلى  فيها االختالف واالضطراب،

وال  17».عدم اطالع األصواتيين العرب المحدثين على كثير من التراث الصوتي عند علماء التجويد
ال صالحا للدراسة والبحث تزال الجهود الصوتية لعلماء التجويد وتراث القراء عموما مجاال خصبا وحق

  .من أجل اإلفادة منها في الصوتيات العربية الحديثة
، فإن وكما أثّر علم التجويد في علم األصوات وأفاد درسها الصوتي بتفصيالته واصطالحاته

  : لعلم األصوات أيضا أهميته وأثره في علم التجويد، ويمكن بيان ذلك من خالل األمور اآلتية
قال غانم قدوري الحمد متحدثا عن علم : تفادة من المباحث الجديدة لعلم األصواتإمكانية االس -أ

هذا العلم يدرس اليوم إلى جانب ذلك موضوعات أخرى بعضها «: موضوع علم األصوات الحديث
آلية إنتاج الصوت اللغوي، والمقطع الصوتي، والنبر والتنغيم، : يتعلق بعلم األصوات النطقي مثل

وبعض هذه الموضوعات الصوتية . بعلم الصوت الفيزياوي وعلم الصوت السمعيوبعضها يتعلق 
  18».الحديثة مما يحتاج إليه دارس علم التجويد لو أتيح له االطّالع عليها

قال : إمكانية االستفادة من وسائل الدراسة الصوتية الحديثة وأجهزتها الدقيقة في البحث والتعليم - ب
الباحثون والمعلّمون في علم األصوات اليوم الحواسيب وأجهزة التحليل يستعمل «: غانم قدوري الحمد

، ويعتمدون على هذه األجهزة في تعليم الطالّب، ويعولون يروماترپسالصوتي الحديثة كالكيموغراف، و

                                         
، أثر علماء القراءات القرآنية في ظهور وتطور الدراسات الصوتية، موقع بدر الدين عبد الكريم أحمد -15

www.otrujja.com.  
  .غوتهلف برجسترايسر، التطور النحوي للغة العربية -16
  .ghanim.com-www.dr: غانم قدوري الحمد، ما الفرق بين علم التجويد وعلم األصوات؟، موقع: ينظر -17
  .ا بعدهاوم 53، صأهمية علم األصوات اللغوية في دراسة علم التجويدغانم قدوري الحمد،  -18



5 
 

على قياساتها في ميدان البحث المخبري وتحديد مخارج الحروف وصفاتها الدقيقة التي تسمح بنطقها 
يميزها عن بعضها، وتحديد المقدار الزمني الدقيق ألداء الحروف الساكنة والمتحركة  نطقا صحيحا

وال مانع من تصحيح بعض القواعد والمعلومات المقررة . والمشددة والغنة واإلخفاء واإلدغام والمدود
س لدى علماء التجويد إن ثبت خطؤها أو عدم دقتها بسبب غياب هذه األجهزة عندهم واعتمادهم الح

والمالحظة في تقنينها؛ وذلك مثل ما يذهب إليه المحدثون من انحصار حروف الحلق في صوتي 
فإذا ثبت ذلك يقينا فال مانع من إعادة التسمية لألصوات األربعة المكملة للست الحلقية ). العين والحاء(

قواعد التالوة المشهورة عند علماء التجويد والعربية وتحديد مخرجها الجديد، لكن دون المساس ب
الخاصة باإلظهار، وكذلك القول بالنسبة للصفات ال مانع أن توضع تعريفات جديدة لصفات الحروف 
التي يثبت مخبريا أنها لم تكن دقيقة بالقدر الكافي كالغنّة والصفير والقلقلة والجهر؛ ليكون التعريف 

  19».أكثر دقة
لتجويد من علم الصوتيات والعالقة بين وقد حاول محمد أحمد الجمل رسم حدود استفادة علم ا

  20:العلمين فقال
ال يخفى أن العلماء األقدمين لم يكن عندهم من أدوات العصر الحديث ما يحددون به المخرج  -1

والصفة والمقدار الزمني ألداء الحروف المتحركة والساكنة والمشددة وغير ذلك؛ ولذلك ال مانع من 
  :زة في إعطاء أوصاف دقيقة للحروف من حيثاالعتماد على قياسات هذه األجه

تحديد المخرج الدقيق للحرف تحديداً فيزيائياً مشخصا بالصوت والصورة، مجليا كل ما يجري من  -أ
عمليات تفصيلية للنطق، مما يعطي الباحث درجة كبيرة من الثقة العلمية في تحديد هذا المخرج، ومن 

  .عتمد تحديد ألقابها على تحديد مخارجهاثم تحديد األلقاب لهذه الحروف، والتي ي
تحديد وبيان صفات الحروف وكيفياتها، وتشخيص الفروق الدقيقة بين الحروف، وتحديد السمات  - ب

المميزة لكل حرف بتحديد تردده ووزنه وزمن نطقه وطاقته، واختالف صفاته وأحواله مفرداً 
  21.ومركبا

النظرية وإعادة تكييف وصفها إذا ثبت بالقطع صحة  ال مانع من تعديل الحكم على بعض القضايا -2
  . هذه األوصاف في الدراسات الصوتية الحديثة

أن الدراسات الصوتية الحديثة ترى أن حروف الحلق تنحصر في حرفي العين والحاء، : ومثال ذلك -
خرى، فإذا ثبت ذلك بالتحليل الفيزيائي والطيفي فال مانع من وصف بقية حروف الحلق بأوصاف أ

ولكن ما ال يقبل هو أن نغير حكم إظهار الهمزة والهاء والغين والخاء . وتحديد مخرج جديد لها نظرياً

                                         
  .وما بعدها 53، صأهمية علم األصوات اللغوية في دراسة علم التجويدغانم قدوري الحمد،  -19
 . م2011محمد أحمد الجمل، الدراسات الصوتية الحديثة وعلم التجويد، المجلة األردنية للدراسات اإلسالمية،  -20
محمد صالح الضالع، التجويد القرآني دراسة : ظرلبيان الكيفية الفيزيائية للنطق وما يجري فيها من عمليات ين -21

 .31-25م، ص2002: دار غريب، القاهرة. ، دط"صوتية فيزيائية
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إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين إلى حكم آخر كاإلخفاء مثال، ذلك ألن أحكام التجويد أحكام نقلية 
ادية تخضع لمنطق البحث أخذت بالمشافهة عن الذي ال ينطق عن الهوى، وليست أحكاما اجته

  .والتجريب ومن ثم التغيير والتبديل، فتغيير وصفها شيء، وتغيير حكمها في التالوة واألداء شيء آخر

وال مانع أيضا من وضع تعريفات جديدة لبعض صفات الحروف وألقابها تكون أدق من تعريفات  -3
ه الحروف، وتبين أن تعريفات السابقين، وذلك بعد الوقوف بالفحص المخبري على حقيقة وصف هذ

علماء التجويد لم تكن بتلك الدقة، كتغيير تعريف الصفير مثال أو القلقلة أو التفخيم أو اإلخفاء أو اللين 
  22.لتكون عبارة التعريف أكثر دقة

 وربما تكون الفائدة العملية األكثر أهمية في علم التجويد، هي االستفادة من التقنية الحديثة من خالل -4
أجهزة النطق والسمع وأجهزة الحاسوب، في تطوير وسائل وأساليب تدريس أحكام التالوة والتجويد، 
بحيث تكون أكثر فاعلية وقدرة على إيصال األحكام النظرية إلى فكر المتعلم وتصوره، كما قد تكون 

اعاً وتشويقاً وجذبا االستعانة باألجهزة المناسبة والمطورة خصيصا لتدريس التالوة والتجويد أكثر إمت
  ».للمتعلم، وبالتالي تزيد من إقبال المتعلمين على هذا العلم وتجعله أكثر جاذبية وحيوية

  
  
  ):علم التجويد وعلم األصوات(أهم المصادر والمراجع في موضوع  -

 التمهيد في علم التجويد البن الجزري. 

  كمال بشر، األصواتعلم. 

  غانم قدوري الحمد، أصوات العربيةالمدخل إلى علم. 

 غانم قدوري الحمد ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد.  
 غانم قدوري الحمد ،أهمية علم األصوات اللغوية في دراسة علم التجويد.  
 د واألصوات، غانم قدوري الحمدأبحاث جديدة في علم التجوي  
 تجويد القرآن الكريم من منظور علم األصوات، عبد الغفار حامد هالل. 

 التجويد واألصوات، إبراهيم محمد نجا .  
 دراسة في بعض أحكام التجويد في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، داود عبده .  
 جامعة عين ماجستير ،أحمد راغب أحمد ،ات الحديثم التجويد في ضوء علم األصوافونولوجيا القرآن دراسة ألحك ،

  . مصر-شمس
 التجويد القرآني دراسة صوتية فيزيائية، محمد الصالح الضالع.  
 الصوت اللغوي في القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغير .  
  م2011إلسالمية، بالمجلة األردنية للدراسات ا مقال ،محمد أحمد الجمل ،علم التجويدوالدراسات الصوتية الحديثة .  

                                         
  .1داوود عبده، دراسة في بعض أحكام التجويد في ضوء الدراسات الصوتية الحديثة، ص: ينظر -22


