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 *رايدة العرب املسلمني يف علم األصوات
 

Phonétique 

 
 

 علٌم جديد قدمي: Phonétiqueعلُم األصوات 
الذي ال يعدْو أتسيسُه مطلَع هذا  linguistqueجديٌد ألنه واحٌد من فروع علم اللسانيات 
 (.1913 - 1857ّسور )القرن على يد اللغوي السويسري فردينان دوسو 

 
فاللغة أصواٌت تتألف منها كلماٌت تنظم يف وقدمٌي ألنه واحد من العلوم اليت تقوم عليها كلُّ لغة، 

ُ هبا كلُّ قوٍم عن مجل فتؤدي معاين شّت  ، أو هي على حد تعبري ابن جين: "أصوات يعّبّر
ي يقوم به التقطيع، وبه يوجد أغراضهم". والصوت كما قال اجلاحظ: "هو آلة اللفظ، واجلوهُر الذ

التأليف، ولن تُكوَن حركاُت اللسان لفظًا وال كالمًا موزواًن وال منثورًا إاّل بظهور الصوت. وال 
 تكون احلروف كالماً إال ابلتقطيع والتأليف".

 
وملّا كان األمر كذلك فقد ُعين أصحاب كلّر لغة أبصواهتا منذ أقدم العصور، من ذلك ما أُثرر عن 

دماء اليوانن كأفالطون وأرسطو من مالحظاٍت صوتيٍة متناثرة، وكذا ما ورد عن قدماء الرومان ق
أمثال بريسكيان وترنتيانوس. أما اهلنود فكانوا أكثَر اتساعاً وأعمَق أثراً يف آرائهم الصوتية، وهم أول 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Author.aspx?AuthorID=100&CategoryID=179
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2550#_ftn1#_ftn1


ر منهم ابنيين من نظر إىل الدراسات الصوتية على أهنا فرع مستقل من فروع علم اللغة، واشته
 .Ashtadhyayiبكتابه املسمى 

 
وجاء العرُب املسلمون فخَطوا هبذه الدراسات الصوتية خطواٍت واسعًة، وضربوا فيها بسهٍم وافٍر، 

مل يسبقر شهَد بذلك َنَصَفُة الدارسنَي مرن الغربيني، غري أويل اهلوى والزَّيغ، حت قال قائلهم: "
، العرُب واهلنوداألوربينَي يف هذا العلم إال قو  ". وقال املستشرق األملاين شادره عن األصوات عند مانر

كما أمجَع على تسميته    -سيبويه: "فيستحقُّ ما قد وصل إليه من غاايت عرلمر األصوات أن نعتّبه 
 َمفخراً من أعظم مفاخرر الَعرب". -كلُّ من درسه من علماء الشرق والغرب 

 
هبذا االسم عند العرب إاّل يف مرحلٍة الحقة، فإنه مل يغرب عن ومع أّن عرلم األصوات مل يُعرف 

ُمصنَّفات املتقدمني من علماء العربية )حنوها وصرفها وعروضها وبالغتها وموسوعاهتا األدبية( 
والطب واحلكمة واملوسيقى والقراءة والتجويد... ذلك أنه مازَج هذه العلوم املختلفة وداَخَلها حت 

كتاٍب فيها خيُلْو من كالٍم يف علم األصوات أو أاثرٍة منه. قال أبو نصر الفارايّب:   ال تكاُد تقع على
"وعرلم قواننير األلفاظر املفردة يفحُص أواًل يف احلروف املعجمة عن عددها، ومرن أين خرَج كلُّ 
واحٍد منها يف آالت التصويت، وعن املصوت منها وغري املصوت، وعما يرتكب منها يف اللسان 

 عّما ال يرتّكب".و 
 يف علم األصوات، يف زمٍر ثالث: -ولو على حنٍو ما-وميكن أن نصّنف العلوم اليت أسهَمْت 

 علوم العربية: النحو والصرف والبالغة والعروض... - 1
 علوم احلكمة والفلسفة والطب واملوسيقى. - 2
 علوم القراءة والتجويد والرسم والضبط. - 3
 
(1) 

ىل فتبدأ بظهور أّول معجم يف العربية، وهو كتاب العني املنسوب إىل اخلليل بن أمَّا الزمرة األو 
هـ(، والذي ُبين على أساس صويت، وصدّرر مبقدمٍة صوتية تُعدُّ أوَل دراسة 175أمحد الفراهيدي )

صوتية منظمة وصلت إلينا يف اتريخ الفكر اللغوي عند العرب. وال غرَو فصاحبها اخلليل مفتاح 
ومصرفها، وصاحب العروض، ذو الباع الطويل ابملوسيقى وغري ذلك مما له مساس بعلم العلوم 
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تراكيب األصوات، بل إن محزَة األصفهاينَّ يَنسُب إليه كتااًب مستقاًل يف األصوات امسُه "
". وكان اخلليل أسبق من ذاق احلروف ليتعرف خمارجها: "وإمنا كان ذواقُُه إايها أنه كان األصوات

اُه ابأللف مث يظهر احلرف حنو: َأْب، َأْت، َأْح، َأْع، َأْغ، فوجد العني أدخَل احلروف يف يفتح ف
 احللق، فجعلها أّوَل الكتاب، مُثَّ ما قرب منها األرفع فاألرفع حت أتى على آخرها وهو امليم".

 
اية دقةً الذي تضمن دراساٍت صوتيًة أوَفْت على الغ -حاوي علم اخلليل  - كتاب سيبويهوتاله  

وأمهيًة، وتنّوعت بتنوع مادهتا؛ فكان منها ما يتعلق ابللهجات واملقايسة بينها واالستداللر هلا، 
ومنها ما يعرُض للقراءات، ومنها ما يتحدث عن ظواهر صوتيٍة خمتلفٍة كأحكام اهلمز من حتقيق 

عاللر واإلبدال والتعليل وتسهيل ومهزٍة بنَي بني، واإلمالة والفتح وما يتعلق هبما من أحكام.. واإل
الصويت هلما... إىل غري ذلك من مباحَث صوتيٍة مبثوثٍة يف طيَّات الكتاب أبجزائه األربعة. 
ويستأثُر اجلزُء الرابع أبجّل هذه املباحث وهو ابُب اإلدغام الذي استهّله سيبويهر بذكرر عددر 

فروعها، وما إىل ذلك مما يدخل يف احلروف العربية، وخمارجها، ومهموسها، وجمهورها، وأصوهلا و 
تكوين النظام الصويت العريب ليغدو أساسًا ومرجعًا لكل من صنف يف هذا الباب من النحاة 

 واللغويني والقراء.
 

مث تتابعْت كتب النحو واللغة بعد سيبويهر تنُحْو حنَوه وتقفْو أثَرُه يف ختصيص حّيٍز للدراسات 
وهو الباب الذي  -يف كل ما يتعلق مبخارج احلروف وصفاهتا لحاته الصوتية مردّردًة تعبرياتره ومصط

هـ( واألصول يف النحو 285وكان على رأسها، مما وصل إلينا، املقتضب للمّبد ) - يعنينا هنا
هـ( واجلمل 312هـ( ورسالة االشتقاق له أيضاً، واجلمهرة البن دريد )316البن السراج )

هـ(. ومما يدخل يف هذا الباب شروح سيبويه 370) هـ( والتهذيب لألزهري340للزجاجي )
هـ( 476هـ( واألعلم الشنتمري )384هـ( والرّماين )368املختلفة ويف مقدمتها شرح السريايف )

هـ( املسمى "تعليقة على كتاب سيبويه"، وغريها من شروح 377وشرح أيب علي الفارسي )
 ا وصلنا فهي كثرية أْرَبْت على اخلمسني شرحًا.الكتاب، ولعلَّ ما مل يصلنا منها أغزر مادة صوتية مم

 
هـ( الذي نسج على منوال سيبويه أيضًا فختم  538) املفصل للزخمشريوتال ذلك كلَّه كتاُب 

كتابه بباب اإلدغام مستهاًل بذكر حروف العربية وخمارجها وصفاهتا، وكان هبذا املادَة الصوتية اليت 
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 الغينَّ ابلدراسة الصوتية. وال يكاد يدانيه يف ذلك إال الرضيُّ هـ( شرَحهُ 643بىن عليها ابُن يعيش )
 هـ( يف شرحه للشافية حيث تداخل علم الصوت بعلم الصرف.686اأَلْسرَتاابذي )

 
والبد من اإلشارة إىل أن مثة كتبًا حتمل اسم األصوات أو ما يشاكلها مل تصل إلينا، لكن املصادر 

واألصوات هـ( تلميذ سيبويه، 206) لقطرب النحوي كتاب األصواتحفظت أمساءها، مثل  
وكتاب هـ(. 281) والبن أيب الدنياهـ( 246) وليعقوب بن السكّريت هـ(215) لألخفش

كتاب الصوت جلالينوس الذي نقله إىل العربية . ومن ذلك أيضًا  الصوت والَبحَّة ليحىي بن ماسويه
 هذا الباب كتاب آلة مصوتة تسمع . ولعل من أعجب ما ذكر ابن الندمي يفحنني بن إسحاق

 على ستني ميالً ملورطس!
 

ابُن على أّن أوَل من أفرد املباحَث الصوتية مبؤلَّف مستقل، ونظر إليها على أهنا عرلم قائم بذاته 
الذي بسط فيه الكالم على حروف العربية:  يف كتابه سر صناعة اإلعرابهـ( 392) جيّن 

ما يعرض هلا من تغيري يؤّدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام أو خمارجها، وصفاهتا، وأحواهلا، و 
النقل أو احلذف، والفرق بني احلرف واحلركة، واحلروف الفروع املستحسنة واملستقبحة، ومزج 
احلروف وتنافرها.. إىل غري ذلك من مباحث بّوأَْتُه املقاَم األول يف هذا الفن، فعدَّ حبقٍّ رائَد 

ية، وهو يعين ذلك إذ يقول: "وما علمُت أن أحدًا من أصحابنا خاض يف هذا الدراسات الصوت
 الفن هذا اخلوض، وال أشبَعُه هذا اإلشباع، وَمن وجد قوالً قاله، وهللا يعني على الصوابر بقدرتره".

 
 وال تقتصُر ُجهوُد ابنر جيّن الصوتيُة على ما يف سر الصناعة وإمنا تتعّداه إىل كتبه األخرى، ويف
مقدمتها اخلصائص الذي تضمن مادة صوتيًة غنّيًة جاء بعُضها منثوراً يف تضاعيف الكرتاب، وأُفرد 
بعضها اآلخر يف أبواٍب مستقلٍة مثل ابٍب يف كمية احلركات، وابٍب يف مطل احلركات، وابٍب يف 

 مطل احلروف... إخل.
 

حدٍّ جعله يفرد له رسالًة، مل  ويبدو أن موضوع طول احلركات واألصوات قد استبّد اببن جين إىل
" ذكر ايقوت أنّه كتبها إىل أيب إسحاق رسالة يف مّد األصوات ومقادير املداتتصلنا، مساها "

 إبراهيم بن أمحد الطّبي وأهنا يف ست عشرة ورقة خبّط ولده عال.
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 الصوت هذا وإن من وراء ما ذكرانه من كتب يف علوم العربية كتبًا أخرى حَوْت مادًة صاحلة يف

هـ( بلغات القبائل وهلجاهتا 206حيث عين أبو عمرو الشيباين ) كتاَب اجليموما إليه، نذكر منها:  
هـ( على اللثغة، والصوت ونسج الكلمة 255حيث تكلم اجلاحظ ) والبياَن والتبينياملختلفة، 

جرس حروف املّد  هـ( على322حيث تكّلم أبو حامت الرازي ) والزينةَ العربية وترّددر احلروف فيها، 
وقابل بني العربية والفارسية من حيث أصواُت كلٍّ منهما مما يدخُل حتَت عرلم اللُّغة التقابلّي، 

هـ( على صفات احلروف وعالقتها بفواتح السور، 403حيث تكلم الباقالين ) وإعجاَز القرآن
على ماهيتها  هـ( فصاًل مفردًا لألصوات تكلم فيه466حيث عقد اخلفاجي ) وسرَّ الفصاحة

وإدراكها، وفصاًل مفردًا للحروف تكلم فيه على حدّرها واختالفها وخمارجها وصفاهتا، مث تناوهلا 
هـ( على 606حيث تكلم الفخر الرازي ) والتفسرَي الكبريَ موضوع أتليف احلروف وتنافرها، 

علم اإلهليات الطبيعيات األصوات وتوّلدرها وأقسامها وعالقتها بعلم التشريح. واملباحَث املشرقية يف 
بًا يتوافق مع كثري مما جاء به علم الفيزايء  له أيضًا حيث تكلم على آلية التصويت كالمًا ُمعجر

 احلديث.
 

وال نكاد جند بعد هذا يف كتب املتأخرين من النحاة واللغويني ما ميكن أن يّتسم ابألصالة يف 
هـ( 626) مفتاح العلوم للسكاكي كتاب دراسة أصوات اللغة، سوى تلك احملاولة اليت جاءت يف

 من رسم بدائي ألعضاء النطق.
 
(2) 

الكندي فيقُدُمها فيلسوُف العرب  - زمرة الفالسفة واألطباء واحلكماء -وأما الزمرة الثانية 
هـ( الذي كانت له عناية متميزة ابألصوات، تبّدت يف أكثر من مصّنف، وعلى رأس ذلك 260)

عّمى حيث تكلم على ترّدد حروف العربية ودوراهنا يف الكالم معتمدًا على رسالته يف استخراج امل
إحصاٍء صَنعه بنفسه، وتقسيمرها إىل مصوتة وخرس )صامتة(. وذكر قانوانً لغوايا عاماا يسري على  
كلّر اللغات وهو كوُن املصواتت أكثر احلروف تردداً. ونّبه على اشتمال املصوتة على املصواتت 

 Les voyellesوهي حروف املد، واملصواتت الصغار، وهي احلركات. العظام، 
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longueset les voyelles breves  مث بسط الكالم على نسج الكلمة العربية
 ابستفاضة، إذ أورد ما يقرب من مئة قانون من قوانني ائتالف احلروف واختالفها أو تنافرها.

 
طبيٍق دقيق من تطبيقاهتا هو ما يدعى اليوم رسالة أخرى ذات مساٍس ابلصوتيات بل بت وللكندي

، وقد قّدم هلا ببياٍن واٍف رسالة اللثغة، وهي Troubles de la paroleأبمراض النطق 
آللية النطق، وعالقتها ابحلروف، وما حتتاجه كل لغة من اللغات السائدة آنذاك من احلروف، مث 

االسرتخاء، ووصف خمارج حروف  تكلم على أسباب اللثغة وما يعرض للسان من التشنج أو
العربية وهيئاتر النطق هبا وصفاً تشرحيياا فيزايئياً على حنٍو خيتلف عّما عهدانه عند سيبويه وخالفيه، 

 مث حّدد حروف اللثغة، ومّسى أعراضها وأنواعها وختم الكالم بعللها.
 

وخمالفة هنج سيبويه يف تتبع خمارج احلروف تفضي بنا إىل مالحظة هامة تتعلق بطبيعة تناول هؤالء 
احلكماء للصوت، إذ هي تنزع حنو فيزايئية الصوت أو ما أطلق عليه بعض الباحثني اسم علم 

ْوجي السمعي 
َ
وال غرَو فقد عرض حكماؤان  Acoustique phonetiqueالصوتيات امل

وكيفية انتقاله يف اهلواء، واملميزات اخلاصة اليت يتصف هبا، وكيفية وصوله إىل  ملصدر الصوت،
األذن، وإدراكه، والتمييز بني األصوات اللغوية وغري اللغوية، ووضع املعايري السمعية لتقسيم 

 األصوات اللغوية، والنغمة الصوتية، وشدة الصوت... إخل.
 

ممن ُعين هبذه الدراسات: من ذلك كالمه على حدوث هـ( املعلم الثاين واحٌد 339) والفارايب
الصوت والنغم، وربطه بني املبدأ الطبيعي حلدوث الصوت وكيفية حدوث الكالم، وعنايته بدرجة 
الصوت )حّدته وثقله( وإشارته إىل وجوب استعمال اآلالت للقيام ببعض القياسات اليت يصعب 

 حتديدها ابلسمع.
 
ع هذا كله يف رسالته الفّذة )أسباب حدوث احلروف(، اليت عاجل هـ( فجم428) ابن سيناوجاء 

فيها أصوات اللغة على حنو فريد ال نكاد نقع عليه عند أحد من املتقدمني، وهو يتصل مبا يسمى 
فقد جاء حديثه فيها حديَث العامل  phonetique articulatoirعلم األصوات النطقي 

سبابه، وحديَث الطبيب املشرّرح حني وصف احلَنجرة الفيزايئي حني أشار إىل كنهر الصوت وأ
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واللسان، وحديَث اللغوي اجملوّرد حني عرض لوصف خمارج احلروف وصفاهتا، وحديَث عامل 
األصوات املقارنة حني تصدى لوصف أصوات ليست من العربية، وحديَث فقيهر اللسان وأسرار 

ومتّيز كالُمُه يف ذلك كّله مبصطلحاٍت ال الطبيعة حني ربط بني أصوات الطبيعة وأصوات احلروف. 
ب أحداً من علماء العربية َيْشرَُكُه فيها. من أجل هذا سنخّص رسالته بفضل بيان وتفصيل.  حنسر

 
 قسم ابن سينا رسالته ستة فصول:

يف سبب حدوث الصوت حيث ردَّ ذلك إىل القلع أو القرع اللذين يلزم عنهما متّوٌج  أوهلا: -
  اهلواء حُيدرث الصوَت.سريٌع عنيٌف يف

 
يف سبب حدوث احلروف حيث يبنّي أن حال املتموّرج يف نفسه من اتصال أجزائه أو  واثنيها: -

وأن حاله من جهة اهليئات اليت  - pitchومها ميثالن شدة الصوت  -تفرقها تفعل احلدة والثقل 
احلرَف، ويقسم احلروف إىل  يستفيدها من املخارج واحملابس يف مسلكه تفعل احلرف، مث يُعرّرفُ 

 مفردة ومرّكبة موضحاً طبيعة كلٍّ منها.
 

يف تشريح احلَنجرة واللسان: حيث تبّدت عبقريّة ابن سينا الطبّية، فشرَّح احلنجرة مبيّرناً  واثلثها: -
هاري، وعدمي االسم( وكيفيََّة ترّكبها وارتباطها بعضها  ببعض عن غضاريَفها الثالثة )الدَّرَقي، والطّرْرجر

طريق املفاصل والعضالت اليت عّددها وحّددها حتديداً دقيقًا بعد أن قسمها إىل عضالٍت مضيقة 
للحنجرة وأخرى موّسعة، وأشار إىل ارتباط بعضها أبنواع معّينة من العظام )كالعظم الشبيه 

 ابلالم(. مث شرَّح اللسان مبّيناً عضالتره الثماين وارتباطاهتا املختلفة.
 

يف األسباب اجلزئية حلرف حرف من حروف العربية وهو بيت القصيد من الرسالة إذ  بعها:ورا -
تناول فيه حروف العربية حرفًا حرفًا مبّينًا سبَب حدوثرها وما يعرتي كالا منها من عملّيات عضوية 

ع من رطوبٍة تتبّدى يف دفع اهلواء، وحبسه، وكيفية هذا احلبس، والوسط الذي يرتّدد فيه اهلواء املدفو 
 أو يـُُبوسة أو ما إىل ذلك.
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ولعّل من أهم ما يف هذا الفصل تفريَق ابنر سينا بني الواو والياء الصامتتني، والواو والياء 
املصوتتني، مث بيانه العالقة بني املصّواتت الطويلة واملصّواتت القصرية وحماولته حتديد زمن حصول  

 كّل منها.
 

هة هبذه احلروف وليست يف لغة العرب، حيث عرض حلروف يف احلروف الشبي وخامسها: -
والزاء الظائية يف مثل  Pو Vو Gأعجمية )فارسية ويواننية وتركية( تشبه بعض حروف العربية مثل 

)يصدر( والالم املطبقة يف مثل )الصالة( بتفخيم الالم. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن بعَض هذه 
ية القدمية، ومن مثَّ فقد اشتملت عليه بعض القراءات احلروف موجود يف بعض اللهجات العرب

{ ]سورة َحتَّ ُيْصدرَر الرّرَعاُء َوأَبُواَن َشْيٌخ َكبرريٌ القرآنية، كما جاء يف قراءة محزة والكسائي }
{ َويُقريُموَن الصَّالَةَ [ إبمشام الصاد صوت الزاي، وكما جاء يف قراءة ورش }23القصص، اآلية 
 [ بتفخيم الالم.3آلية ]سورة البقرة، ا

 
يف أن هذه احلروف قد تسمع من حركات غري نطقية. وهو فصل طريف يربط فيه  وسادسها: -

ابن سينا بني أصوات اللغة واألصوات الطبيعية األخرى حماواًل أن يتلمَّس وجوه الشبه بينهما، 
ابت وعن نفوذ فاخلاء عن حك اجلسم لنّي حكاا كالقشر جبسم صلب، والشني عن نشيش الرطو 

الرطوابت يف خلل أجسام ايبسة نفوذًا بقوة، والطاء عن تصفيق اليدين حبيث ال تنطبق الراحتان 
 بل ينحصر هناك هواء له دوي، والتاء عن قرع الكف إبصبع قرعاً بقوة... إخل.

 
  وال ختلو كتب ابن سينا األخرى كالقانون والشفاء من إملاعات صوتية تدخل فيما حنن بسبيله.

كعبد اللطيف كما ال يعدم الباحث إسهامات مشاهبة يف هذا اجملال عند خالفي ابن سينا  
هـ( وهو واحد من فالسفة اإلسالم املكثرين من التصنيف يف احلكمة وعلم 629) البغدادي

النفس والصوت " و"مقالتان يف احلواسالنفس والطّب... ومن رسائله املتصلة مبوضوعنا: "
 ".وكيفية تولدها اللغات" و"والكالم

 
(3) 
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َْت مصنفاهتا أبهنا  - زمرة علماء القراءة والتجويد والرسم والضبط -وأما الزمرة الثالثة  فقد ُومسر
أكثر الكتب احتفاًء ابملادة الصوتية؛ وذلك البتغائها الدقة يف أتدية كلمات القرآن الكرمي قراءًة 

ن هذه العلوم انفردت ابلدرس الصويت وأغنته، وتدوينًا إىل حدٍّ جعل بعض الباحثني يذهبون إىل أ
على أهنا أفادت من علم النحو عامة ومن كتب سيبويه خاصة، يقول برغشرتاسر: "كان علم 
األصوات يف بدايته جزءًا من النحو مث استعاره أهل األداء واملقرئون، وزادوا يف تفصيالت كثرية 

 مأخوذة من القرآن الكرمي".
 

لوم متثل اجلانب التطبيقيَّ الوظيفي لكل ما سبق ذكره من دراسات صوتية، وقد واحلقُّ أن هذه الع
{، َوَرتّرلر اْلُقْرآَن تـَْرتريالً ظهرت يف مرحلة مبكرة من اتريخ حضارتنا العلمي صدعًا ابألمر اإلهلي: }

راءات القرآنية وصواًل إىل الوجه األمثل هلذه التالوة، ووصفاً ألوجه األداء املختلفة اليت تبّدت يف الق
. لكنها اقتصرت ابدئ األمر على املشافهة والتلقني دون الرسم العثماين للمصحفوانطوى عليها 

الكتابة والتدوين، مث ظهرت مصّنفات القراءات القرآنية اليت عنيت ببيان وجوهر األداء املختلفة 
ر الصوتية؛ كإدغام املتماثلني معزّوًة إىل انقليها، ووجوُه األداء هذه تشتمل على الكثري من الظواه

واملتقاربني وإظهارمها، ونّب اهلمز وتسهيله وإبداله وحذفه، وإمالة األلف والفتحة وفتحهما.. إىل 
 .phonologieغري ذلك مما يدخل حتت ما يدعى اليوم بعلم وظائف األصوات 

 
هـ( الذي جعل القرّاء 224) أيب عبيد القاسم بن سالم ويعزو املؤرخون أول كتاب يف القراءات إىل

هـ( 324)كتاب السبعة البن جماهد   مخسة وعشرين قارائً، أما أول كتاب وصلنا يف هذه الفن فهو
شيخ الصنعة وأول من سّبع السبعة، وتواصلت بعده كتب القراءة ترتى، تقفو أثره، وتنهل من 

 منهله على اختالف عدد القرّاء يف كلٍّ منها.
 

هـ( 325) موسى بن عبيد هللا ابن خاقان - على ما يبدو -من صّنف فيه أما فنُّ التجويد فأول 
صاحب القصيدة اخلاقانية يف التجويد، وهي تضم واحدًا ومخسني بيتًا يف حسن أداء القرآن 

هـ( صاحب التصانيف العديدة يف القراءات والتجويد، 444) شرحها اإلمام الداينالكرمي، وقد 
". اليت ضمَّنها اباًب يف ذكر التحديد يف اإلتقان والتجويدرسالته " ولعل من أمهها يف هذا الباب

خمارج احلروف وآخر يف أصنافها وصفاهتا، مث أتى على ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين عند 
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مجيع حروف املعجم، وأفرد اباًب لذكر احلروف اليت يلزم استعمال جتويدها وتعّمل بياهنا وختليصها 
 مشبهها على خمارجها. لتنفصل بذلك من

 
" أليب التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفيومن أقدم ما وصلنا بعد القصيدة اخلاقانية رسالة "

هـ( وهي ذات موضوع طريف يتعلق بنطق 461احلسن علي بن جعفر السعيدي املقرئ )
املتكلم السيما  األصوات العربية، ويكشف عن االحنرافات النطقية اخلفية اليت ميكن أن يقع فيها

 قارئ القرآن الكرمي حيث يتطلب األمر عناية خاّصة أبداء األصوات.
 

بيان العيوب اليت جيب أن يتجنبها القراء وإيضاح األدوات اليت بين عليها ومما ينحو حنَوها كتاُب "
جز هـ( وهو اليقتصر على بيان االحنرافات النطقية يف األصوات والع471" البن البناء )اإلقراء

عن أدائها وبيان كيفية عالجها، إمنا يتجاوز ذلك إىل معاجلة موضوعات أخرى تتعلق بكيفيات 
األداء، وبيان العادات الذميمة املتعلقة ابهليئات واجلوارح مع توضيح معايب النطق اخلاصة ببعض 

 األصوات، مما يدخل يف ابيب أمراض الكالم واألصول الواجب مراعاهتا عند القراءة.
 

لإلمام املقرئ  كتاب الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق التالوةى أن أوسع ما وصلنا يف علم التجويد  عل
هـ( صاحب التصانيف اجلليلة يف علوم القرآن 437أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسي )

والعربية وقد مجع فيه صاحبه فأوعى، مث زاد فأرىب على كل من تقدمه، ويف ذلك يقول: "وما 
أن أحداً من املتقدمني سبقين إىل أتليف مثل هذا الكتاب وال إىل مجع مثل ما مجعت فيه علمت 

من صفات احلروف وألقاهبا ومعانيها، وال إىل ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب هللا 
 تعاىل، والتنبيه على جتويد لفظه والتحفظ به عند تالوته".

 
أنه ذكر حلروف العربية أربعة وأربعني لقباً، بّينها وشرحها، وحسبنا أن نشري، تدلياًل على هذا، 

"وكل واحٍد من هذه األلقاب يدل على معىن وفائدة يف احلرف ليسا يف غريه مما ليس له ذلك 
 اللقب".

 
وتتابعت بعد ذلك رسائل التجويد تقفو أثر ما تقدم، وال نكاد جند فيها جديدًا يذكر. ولعل 
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هـ( املقرئ املشهور، وله يف هذا الباب أكثر من أثر، من 833) ابن اجلزرياإلمام أبرزها ما وضعه 
ذلك كتابه "التمهيد يف علم التجويد" وقد تناول فيه كل مسائل التجويد وضم إليها ابابً يف الوقف 

قصيدته املعروفة ابملقدمة واالبتداء، وآخر يف معرفة الظاء ومتييزها من الضاد. ومن ذلك أيضًا 
وهي أرجوزة يف مثانية ومئة بيت يف التجويد والرسم والوقف واالبتداء... وقد تداوهلا خالفوه  اجلزرية

هـ( ابن 827بشروح عديدة، أذكر منها "احلواشي املفهمة يف شرح املقدمة" ألمحد بن اجلزري )
 هـ(.926الناظم، و"الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية" لزكراي بن حممد األنصاري )

 
ن من يقف على إسهامات العلماء العرب املسلمني يف علم األصوات يعلم علما اليداخله شك إ

أهنم سبقوا إىل كثري من دقائقه وحقائقه، وأرسوا كثريا من أحكامه وقوانينه، وكانوا حبق من رواده 
 وأساطينه.
 ـــــــــــــــــــــــــــ

شارك الكاتب هبذا البحث يف املؤمتر الثامن والعشرين لتاريخ العلوم عند العرب الذي انعقد  *
 .(2007حزيران  27-25يف معهد الرتاث العلمي العريب جبامعة حلب )
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