
 مدخل إىل علم األصوات
 ،شهدت الدراسات اللغوية يف العصر احلديث تطورا مثريا مع بداية ظهور اللسانيات احلديثة الّتي أسسها دي سوسري 

، فأصبحت من الناحية النظرية واملنهجية على حد سواء ؛حيث أعاد النظر يف الكثري من املفاهيم الّت كانت سائدة يف دراسة اللغة
 تسعى إىل التخصص والدقة أكثر فأكثر. فصارت تدرس على أربعة مستوايت: املستوى الصويت، والصريف، والنيحوي، والداليل. 

جيسد  هاسية يف الدراسة اللسانية، إذ أني ع هو اجلانب الصويت، وهو جانب من اجلوانب املهمة واألسوالذي يعنينا يف هذا املوض
ويوافق ذلك (1)."وات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهما حدها: فإهنا أصمي أ املفهوم احلقيقي للغة ابعتبارها أصوات، يقول ابن جين: "

كثري وعلى هذا االعتبار حظي اجلانب الصويت يف اللغة ابل ة آنيا ويف شكلها املنطوق. رأي دي سوسري الذي دعا إىل دراسة اللغ
 من الدراسة والفحص والتحليل. 

قراءاته، حيث ابلقرآن الكرمي و ، بل تعود جذوره إىل اتصاهلم املباشر واالهتمام ابألصوات عند العرب ليس ابألمر اجلديد
تنوع يف الصوت وجوه أداء و  "واتقان قراءاته الّت تعترب ألفاظ القرآن الكرمي ومعانيه وأحكامهالعرب آنذاك إىل حماولة فهم  سعى

 ملا كان جيري يف كالم العرب من تصرفات دقيق على اختالف رواايهتا سجل هيف، (2)تؤول إىل ما كانت عليه هلجات العرب قدميا 
لّت  لعريب الفصيح مبختلف صوره وهيئاته ابشتماهلا على كثري من هلجات العرب اعكست صورة حقيقية للنطق ا (3)صوتية ولغوية،

كانت سائدة آن نزول القرآن الكرمي، ويشهد علماء أوراب للعرب بفضل السبق يف هذا العلم، حيث يقول"برجسرتاسر 
(Bergstrasser") فريث : مل يسبق األوربيني يف هذا العلم إالي قومان، العرب واهلنود". ويقول"(Firth") لقد نشأت الدراسات :

  (4)مقديستني: العربية والسنسكريتية الصوتية ومنت يف أحضان لغتني
املتعلمني من الزلل يف النطق هبا وأابنوا  القراء صحة النطق ابألصوات العربية عناية كبرية خاصة يف التنزيل القرآين فحذروا وقد أوىل

كان  ذاري املتعلمني من تفخيم )الباء( إبغية اجتناب الوقوع فيها، من ذلك حتذير ابن اجلز  هلم األخطاء الشائعة يف هلجات الكالم
ن السني، وإىل ينطقون هبا رخوة فتصري نوعا م بعدها صوت مفخم حنو )بطل( وإشارته إىل وجوب العناية ابلتاء، ألني بعض النياس

 ..(5)العناية بنطق اجليم
انبعاث الدرس الصويت الذي بينَّ أساسا  وهكذا كان للقراءات القرآنية ووجوهها الصوتية الفضل الكبري والدور اهلام يف

 حيث الوضع النظري عن العلوم العربية األخرى كالنيحو، فإنه أسبق منها من حيث الواقع وهو علم وإن كان متأخرا من " عليها
العالء والكسائي فقراءة القرآن هي الّت  قدماء أئمة يف القراءة على ما نعرف عن أيب عمرو بنوقد كان علماء النيحو ال ،العملي

 اللغة ويالحظوهنا هذه املالحظة الذاتية الّت أنتجت يف وقت مبكر جدا دراسة قيمة جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصوات

                                                           

 (1)
 . 33، ص1ابن جين: اخلصائص، ج 

 (2)
 .  52، ص  2اجلزء  ، 72الطيان حممد حسان، جملة جممع اللغة العربية " القراءات القرآنية وعالقتها باألصوات واللهجات "، اجمللد  

 (3)
 .12، ص1القاهرة، مكتبة اخلاجني، مطبعة املدني، ط _أبو عمرو بن العالء_شاهني عبد الصبور: أثر القراءات يف األصوات والّنحو العربي 

 

(4)
جامعة سعد _يات العربية احلديثة: الصوتيات، حولية أكادمية متخصصة تصدر عن خمرب الصوت<<نشأة الدراسة الصوتية العربية وتطورها>>عزوز أمحد:  

 . 5م، ص2005، 1أحباث امللتقى الوطين األّول: الصوتيات من التارخيية إىل الوظيفية، العدد _البليدة_دحلب

  (5)
 .179ص م،1990أنيس إبراهيم: األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 



ما ميكن االستشهاد به فيما خيص املالحظة الذاتية لألصوات الّت   وخري .(1)تبتعد كثريا عميا يقرره احملدثون لألصوات العربية، ال
 . أجل ضبط القرآن الكرمي ابلنقط فرتة مبكرة عن طريق قراءة القرآن هو مالحظة أيب األسود الدؤيل حلركة الشفتني من كانت يف

  وكيفية  جلهاز النطق و وظائف أعضائه عند دراستهم لألصوات اللغوية القدماء بوصف دقيق  العربية وقد جاء علماء
الرواد  بذلك  ترتيل القرآن الكرمي فكانوا  عليها من تغري وما حيدث هلا من احنراف، بغية النطق، وما يطرأ  خروجها من أعضاء

من ذلك ما قام  ،خمارج احلروف وصفاهتا يف ظاهتمعلى مالح من املباحث احلديثة األوائل لعلم األصوات اللغوية. وقد بنيت الكثري
 لي بها كرتوصف األصوات العربية و ف ؛وفق املخارج الصوتية "العني " هـ( حني رتب معجمه175بن أمحد الفراهيدي )ت به اخلليل

كانت فتني، و منتهيا إىل الش رج من أقصى احللقالذي خي )العني( حرف ء منه ابتدامعجم، وقد رتب نطقه،  حسب موضع أو خمرج
وائت و صاألصوات العربية إىل صوامت و  فصنالنطق و  اءوصف جهاز أعض فقدذاتية لألصوات، منفردة و  ردةجم ارسةد رستهدا

مث جاء بعده  ،ن بناء اللغة قائم على األصواتأول من تنبأ إىل أرب ورخاوة، هلذا أعت عمد إىل حتديد كل صفاهتا من جهر و مهس
كبريين يف   ابنيبب فقد خصه "بالكتا" وسوم بـمؤلفه امل يفى ذلك ئه و يتجلآرامن  الذي عمل ابلكثري (ه180) سيبويه  تلميذه
كما اهتدى إىل أمهية الصوت - ومها ظاهراتن صوتيتان ابرزاتن -ماإلبدال واإلدغاات هر ظاحتدث فيهما عن    .(2)الثاين  اجلزء

 .أصواهتا سةار كن فهم حنوها وصرفها إال بعد داللغة ال مي ني أ اللغوي وعالقته ابلنحو والصرف وأدرك بعد ذلك
سر " لدرس الصويت من خالل مقدمة كتابها ور على يدهالذي تط (ه 222ت )بع للهجري برز "ابن جين" ار يف مطلع القرن الو 

ث أيضا دران، كما حتسات اآللية كما هو احلال يف عصار البحوث الصوتية إىل الد حيث أشار إىل مدى حاجة "بار صناعة اإلع
 األصوات ابملوسيقى. عن عالقة

فقنع أكثرهم  ،ابلدراسات الصوتية  الصويت ضعف اهتمام اللغويني العرب  قدمها ابن جين يف الدرس  الّت وبعد اجلهود
 " يف هذا اجملال  راءة واإلقراءنشط رجال الق  ويف هذه الفرتة خمتلف،  بتعبري ما قرروا  عنه وعن سابقيه أو إبعادة ابلنقل املباشر

إليها والتوسع يف   سابقيهم من أهل الصناعة نفسها ،وابإلضافة من أفكار  دراسة األصوات بتجميع ما تناثر فجدوا واجتهدوا يف
 تالوته وأدائه الكرمي ، ببيان كيفية  القرآن  خلدمة  يف األساس  الصويت املكرس  متكامل يف الدرس  استقام هلم بناء حىت  جوانبها

وانضم بعضها لبعض مكونة ذلك   حلقاهتا الّت تشابكت يف النهاية  اجلهود وتفرعت  واستمرت هذه ،نطقا  على الوجه الصحيح
 .(3) بعلم التجويد  الشهري من علوم العربية املعروفة  العلم

وجهت أنظار   الّت القرآنية ويد . لكن القراءاتالصويت إلنتاج علم التج  رسكل من علم القراءات والد تظافر وهكذا       
فابتعدوا عن السليقة وحسن التلقي   ابلناس  تطاول العهد  عادت بعد أن " إىل تنظيمه  الصويت ودفعتهم  الدرس  اللغويني إىل

اإلرشاد   ار الدراسات الصوتيةمث فكان من.(4) " التالوة  وحتقيق لفظ  اللغويني لتستعني بدرسهم الصويت لتعليم جتويد القراءة  إىل
املصنفات الّت ألفها علماء القراءات وعلماء التجويد يف  وقد أسهمت  .تعاىل  الصحيح لكالم هللا  األداء النطقي  إىل والتوجيه

ذلك البتغائها و " ا أكثر الكتب احتفاء ابملادة الصوتيةيستهان هبا يف ميدان علم األصوات ذلك أهني  األصوات اللغوية مسامهة ال
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جعل بعض الباحثني يذهبون إىل أن هذه العلوم انفردت ابلدرس الصويت  تدوينا إىل حدالدقة يف أتدية كلمات القرآن الكرمي قراءة و 
  .(1)أغنتهو 

الصوتية فقد عنيت مصنفات القراءات القرآنية  ومثل كلي من علم التجويد وعلم القراءات اجلانب التطبيقي الوظيفي للدراسات
إمالة حذفه، و إبداله و تسهيله، و نرب اهلمزة، و اإلظهار، و املشتملة على ظواهر صوتية كثرية كاإلدغام، و  بوجوه األداء القرآين املختلفة

 .علم وظائف األصوات غريها من الظواهر الصوتية الّت تدخل حتتو  ...األلف
رة أسباب ر ظاهسابن سينا، الذي ف العامل اجلليلسهم جندرأتطوير جمال علم األصوات، وعلى  ر كبري يفولفالسفة العرب أيضا دو 

للصوت يتبعها   بعضها يف احلقيقة مفردة، وحدوثها عن حبسات اتمة للصوت أو اهلواء الفاعل احلروفو ": حدوث احلروف قائال
دث عند يقصد هنا أبن احلروف املفردة حت (2)"اطالقات بعضها مركبة، وحدوثها عن حبسات غري اتمة لكن مع، و إطالق دفعة

شديدة أما مى هذه احلروف أيضا ابللق بعد ذلك، و تسطالرئتني ملدة معينة، مث ي اطالقات الحنباس التام للهواء املندفع منا
ما وإ"، السني  "رف ،كحدوث ح  ضيقا هرافع من الرئتني، فإما أن يكون جمنداملركبة فتحدث ابالحنباس املتقطع للهواء امل احلروف

 ". احلاء " كحدوث حرف  ه واسعاار أن يكون جم
 دراستهم كانت  نيالذ منها العلماء احملدثون. سات القدمية العمود الفقري أو الركيزة األساسية الّت انطلقار الد ذا كانتهكو 

د وصفهم جن سات الصوتية، إذار ساعدهتم على الرفع من مستوى الدجهزة حديثة وآالت ر لديهم من أملا توف أدق نوعا ما، وذلك
عضاء األصوات كعلم التشريح وعلم وظائف األ للجهاز النطقي أكثر دقة وذلك الرتباطه ابلعلوم األخرى الّت برزت يف جمال

 .بفضل التطور التكنولوجي الذي عاصروه ر خمتلف األجهزة والتقنياتة إىل توفابإلضاف
سات ار  ديففتمثلت سات الصوتية القدمية عند الغرب ار الدعند العرب أما  القدمية الصوتية راساتجانب من الدهذا 

 VIDAسات مرتبطة بكتاهبم املقدسار فنشأت هذه الد _ذكرانه سابقا_ من األمم السابقة لذلك د اهلنوديعاليوانن واهلنود، إذ 
 سعوا الذين العرب مثل متاما التصنيفو  الدقة غاية يف ساهتمدرا لج كانتوقد   ابنيينPANINI هبا ، وأيضا األعمال الّت قامالفيدا

 "الفيدا  "، السليم لكتاهبم الديين النطق هو الصوتية ساتار الد من ولاأل هدفهم كان أيضا اهلنود للقرآن، الصحيح النطق إىل
الصوت اللغوي  مباهية "اهتمامهم داز  بل فقط هبذا يكتفوا ومل ،فيها املتحكمة األعضاء ريغت كيفية و األصوات سةراد إىل دوامفع

 أي (3)البشر" بكالم خاصة فيزيولوجية ظاهرة هو حيث من الصوتو  عامة، فيزايئية ظاهرة هو حيث ت منو فانتبهوا إىل الص
 ساتار دال من غريهاو  فقط، انابإلنس عىني صخا صوت هو ما بني و مصدره، كان ايأ عام هو ما بني مييزوا أن استطاعوا
 .الفرتة تلك يف برزت الّت الصوتية

هم اهتموا ابألصوات ضف إىل ذلك جند، اليواننية نظام الكتابة وتطوره يف احلضارة ستهم الصوتية يفار أما اليواننيون فقد بدأت د
 ات يف أذان السامع واصطلحوا عليهكما تناولوا كيفية أتثري هذه األصو .  (4)صائتة وأصوات الصامتة أصواتوتقسيماهتا، إىل 

ر وأق وات،أي قام ابلربط بني احلروف واألص. "أز احلرف صوت ال يتج: "ومن بني علمائهم جند "أرسطو"يقول .التحليل السمعيبـ
 ما احلروف الصائتة فهي العكس.ا أحتريك اللسان عند النطق هبم احلروف الصامتة هي تلك الّت يت أبن
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العصر آنذاك، حيث  ج بهالتكنولوجي الذي متوي  ل التطوراالهتمام بعلم األصوات يف ظبرز فقد ا يف مطلع القرن التاسع عشر، أم
وات إىل جمالني مها رع علم األصالتسهيالت يف هذا امليدان، فتفو لكثري من املعلومات او  ر الظروف املالئمة للدارسني اللغوينيوف

ينهم جند دي ل، من بهذا اجملا ر خمتلف العلماء الذين أسهموا يفاألصوات العام و علم وظائف األصوات أو الفنولوجيا، فظه علم
الصحيح  ضبطنه علم يساعد على المبعىن أ" امليكانيكية للنطقسة العلمية ار الد" دد مفهوم الفنولوجيا على أهناسوسري الذي ح

ضف  .الزمن عرب على األصوات أر ت الّت تطاالذي يفسر مدى التغري  ،ابلبحث التارخيي األصوات العامللنطق، بينما ربط علم 
ا و سرعتها دهتا و درجتها و عدد ذبذابهتيتعلق بشأي كلي ما هيلمولتز الذي درس األصوات من الناحية الفيزايئية  إىل ذلك جند

 ...إخل
اجملتمع البشري. اد ر اكتمال النظام التواصلي بني أف مهما يف ار وهنا تلعب دو ك  كبري  هتماماب حتظىالصوتية منذ القدمي  ساتار دالف

هنا املادة احلية للحدث أ ابلضرورة استعمال األصوات لتحقيق واجناح عملية التواصل، فقيمتها إذن تكمن يف فطبيعة اإلنسان تقتضي
 .ومفتاح العلوم ومصدر حقائقها بنة األساسية لكل االحتياجات العلميةلاللغوي، إذ تعد ال


