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 لحاتة من املصطمجل القرآين جاء يف السياق يف حياهتم، فقد رميبظهور القرآن الك معامل الّدراسة الصوتية عند العرب بدأت
َ َأِو اْدُعوا الرهْْحََن  أّيً ﴿تعاىل:  ،ـ جند ذلك يف قولهابلصوت ودراسته االهتمامإىل الصوتية، كإشارة  َاُء ُقِل اْدُعوا اَّلله َْ َ  َما َتْدُعوا فـََلهُ اَْ

ْر اْْلُْسََن  َواَل  ْر َوِإْن ﴿وقال أيضا: ، ﴾[110]اإلسراء:  ﴾ِِبَا َوابـَْتِغ َبْْيَ َذِلَك َسِبيًَل  ُتخجاِفتْ ِبَصََلِتَك َواَل َتجْهج ْعَلُم اِبْلَقْوِل فَِإنههُ يَـ َتجْهج
]لقمان:  ﴾َصْوُت اْلَِْميِ لَ  أجْنكجرج اْْلجْصوجاتِ ِمْن َصْوِتَك  ِإنه  اْغضخضْ َواْقِصْد يف َمْشِيَك وَ ﴿ تعاىل قولو ، ﴾[7]طه:  ﴾السِ رَّ وجأجْخفجى

ْهرِ َلهُ اِبْلَقْوِل  هجرخواَتجْ َواَل  صجْوِت النَِّب ِ فـَْوَق  ْصوجاتجكخمْ ت جْرف جعخوا أج َّي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا اَل ﴿ أيضا: تعاىل لقاو  ،[19 بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض  كججج
قـُُلوَِبُْم لِلتـهْقَوى  ََلُْم َمْغِفرٌَة  ِذيَن اْمَتَحَن اَّللهُ ِعْنَد َرُسوِل اَّللِه أُولَِئَك اله  ي جغخضُّونج أجْصوجاَتجخمْ َأْن ََتَْبَط أَْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن ِإنه الهِذيَن 

العرب اَقحاح، والعلماء  عجزأإعجازا منقطع النظي  الصوتأودع هللا جل وعَل يف كما ....، [3-2]اْلجرات:  ﴾َوَأْجٌر َعِظيمٌ 
اللته  ديف اعجيب.....فهذا الصوت حيمل سرا (طسمو)(كهيعصو)(قو)(أملمثل: ) اَلباب، عن فهم داللته أو فك شفرته،

 ، ولو فتح ابب لذلك لرأينا العجب العجاب.ترتيبه وتناسقهوضعه و ومت
يف  (اْلرفرد مصطلح الصوت )و ومل يقتصر اَمر على القرآن الكرمي فحسب، بل تعداه إىل اَحاديث الّنبوية العطرة، فقط  

الُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى  : >> ِإنه َهَذامال رسول هللا صلى هللا عليه وسلقمنها:  أحاديث كثية رويت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم
َعِة َأْحُرٍف فَاقْـَرُؤوا َما تـََيَسَر ِمْنُه <<  قال صلى فأمهية اْلرف وقيمته الكبية،  عض اَحاديثيف ب بّْي بل ليس هذا فقط  .(1)َسبـْ

والم  ،رفال أقول: أمل حرف؛ ولكن ألف ح من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، واْلسنة بعشر أمثاَلا، هللا عليه وسلم: "
 اْلرف صلى هللا عليه وسلم أشار إىل الّرسول وهنا نَلحظ أنّ  . رواه الرتمذي وغيه وصححه الشيخ اَلباين."حرف، وميم حرف

صوتية. جديد يهتم أبصغر الوحدات اليَلد علم مل مهد وِبذه اإلشارات ،ابعتباره وحدة من الوحدات الصوتية يف علم اَصوات
انوا يعتربون من ينطق ، وكابلصوت وراحوا يتحرون الدقة يف النطق به وعلى خطى الّرسول الكرمي، اهتم الصحابة رضوان هللا عليهم

، َلم، هكذا أنزلتية وسلم، فيجيب عليه الصَلة والسعل هللا القراءة فيتحاكمون إىل الرسول صلى، وكانوا خيطئون يف بغيه خمطئا
ورة ن حكيم يقرأ سأّن عمر رضي هللا عنه قال >> َعت هشام ب –واللفظ للبخاري  –البخاري ومسلم   هارو  من ذلك ما

الفرقان يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم فكدت أساوره يف الصَلة ، فانتظرته حىت سلم مث لببته من ردائه فقلت : من أقرأك 
 هذه السورة ؟ قال أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقلت له : كذبت فوهللا إّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقرأين هذه

عت هذا يقرأ بسورة : ّي رسول هللا إين َول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلتالسورة اليت َعتك تقرؤها ، فانطلقت أقوده إىل رس
، فقرأ ّي هشام قرأارسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أرسله ّي عمر،  الالفرقان على حروف مل تقرئنيها وأنت أقرأتين سورة الفرقان فق

عة أحرف فاقرءوا : )إّن هذا القرآن أنزل على سبأنزلت، مث قال: هكذا ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ق َعته يقرؤهاالقراءة اليت
 . َلتاب رِّبا جل وعيدة تيسيا َلذه اَمة يف قراءة ك. ومن هنا أدركوا أّن قراءة الّنيب أتخذ أوجها عدما تيسر منه( <<

                                                           

 1)(
 .100، ص6البخاري أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري، )كتاب فضائل القرآن(، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ج 



وقد أشاد الّرسول صلى هللا عليه وسلم بقراءة بعض الصحابة وأمر ابَخذ عنهم، فقال يف ابن مسعود مثَل:>> من  
وقال أيضا: >>خذوا القرآن من أربع: عبد هللا بن  (1)ّسره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد<<.

    (2)ومعاذ بن جبل، وأيّب بن كعب<<. مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة، 
ُيُْخذ عنهم القرآن الكرمي َّّنم ُعنوا به وتصدوا  )(وِبذا انتشر اإلقراء بْي الصحابة رضوان هللا عليهم وصار بعضهم قراءً  

هـ(، أبو 32هـ(، عبد هللا بن مسعود )ت20ْلفظه عن ظهر قلب يف حياته صلى هللا عليه وسلم، وهؤالء هم: أيّب بن كعب )ت
هـ(، 44هـ(، أبو موسى اَشعري )ت40هـ(، علي بن أيب طالب )ت35هـ(، عثمان بن عفان )ت32الدرداء عومير بن زيد )ت

  (3)هـ(. 45زيد بن اثبت )ت
بعد أن حفظ الصحابة رضوان هللا عليهم القرآن الكرمي عن ظهر قلب، وقيامهم إبقرائه وَتفيظه، بدأت تظهر التلمذة أو و 

يهم واَخذ عفان..( أو من عرفوا ِبا، للقراءة عل الرجوع إىل حفظة القرآن أمثال الصحابة )أيّب بن كعب، وابن مسعود، وعثمان بن
 (4). ..عنهم، فمثَل: أبو هريرة وابن عباس وعبد هللا بن السائب وعبد هللا بن عياش وأبو العالية الرّيحي قرؤوا على أيّب بن كعب،

 مثهـ(. 45النصف اَّول من القرن اَّول اَلجري َّن آخر من تويف من الصحابة اْلفظة زيد بن اثبت وكان ذلك عام )ا يف وهذ
 تميزي أصبح لكّل قطر من اَقطار اإلسَلمية مقرائ خاصا عيّنه اخلليفة عثمان بن عفان لُيقرأ الّناس مبصحفه؛ واملصحف العثماين

 مبا ُييت: 
  .مل تكتب اللجنة الرابعية يف املصحف إالّ ما َتققت أنه قرآن 
  .كتبت اللجنة مصاحف متعددة 
 من وجه.  عدم وجود النقط والشكل جعل بعض الكلمات تُقرأ أبكثر 
  وّنا يف الكلمات اليت ال تدل على أكثر من قراءة عند خلوها من النقط والشكل مع أّنا واردة بقراءة أخرى فإّنم يَر

 بعض املصاحف برسم يدل على قراءة ويف بعض آخر برسم يدل على القراءة الثانية. 
 ْي أح  . دمها يف اَصل واآلخر يف اْلاشيةكانت اللجنة تتحاشى أن تكتب اللفظ الواحد ابملصحف الواحد بَر
  َهن القرآن نزل بلغتها، كما أنه ميتاز ابلرتتيب املعروف يف كانت كتابة اللجنة الرابعية للمصاحف وفقا للهجة قريش، 

  (6)وقراءته وفق ما تلقوه من الصحابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم.  (5)السور اليوم. 
الذي أرسلوا إليه وذلك  ر عنه عند اختياره للمقرئْي املوفدين توافق قراءهتم مع قراءة أهل املصوقد توخى عثمان بن عفان رضي هللا

 (7)يف اَكثر اَغلب. 
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 لّ ل نفر من كّل مصر على املصحف العثماين وقراءته وفق ما تلقوه من الصحابة عن الّنيّب صلى هللا عليه وسلم، فكان يف كقبأمث 
َّول النصف الثاين من القرن اوذلك يف مصر من اَمصار قراء، كما كان الصحابة يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

بعد ذلك جترد قوم للقراءة واَخذ واعتنوا بضبط القراءة أمّت عناية حىّت صاروا  (1)اَلجري والّنصف اَّول من القرن الثاين اَلجري. 
أبرزهم القراءة السبعة الذين بسط هللا َلم القبول وخّلد ذكرهم خبلود  (2)يف ذلك أئمة يُقتدى ِبم، ويرحل إليهم، وُيخذ عنهم، 

 القرآن ورفع ذكرهم يف اآلفاق. 
اليت اعتمدوها  لصوتيةا ، فالكتابةراعاة اجلوانب املتعلقة ابلقراءةنستنتج من كّل هذا أّن تدوين القرآن الكرمي أيضا متيز مب

ليه فيها إبشارة خطية واحدة إ زصوت يرم لّ فقط، وك وقعن املنط، فهي ال تعرب إالّ ايلبة الصوتية العاملية يف عصران اْلتشبه الكتا
 فقد روعيت فيها جوانب اَداء الصويت. ه قيمة صوتية واحدة عند الكتابة، ي فيها لط، وكّل رمز خال تتغي

ن  اإلسَلم على سائر اَدّين، فدخل الناس يف ديتنطق على سجيتها، حىت أظهر هللا كانت العربو  صدر اإلسَلم حلّ و 
هللا أفواجا، فاجتمعت اَلسنة املتفرقة واللغات املختلفة، ففشا الفساد يف اللغة العربية، وظهر اخلطأ يف اَصوات والصيغ والبنية 

العلماء وتسرب  ، وحد  ما خشيههواإلعراب، فخشيه العلماء أن ينتقل هذا الفساد إىل القرآن الكرمي فيناله التحريف والتغيي
أنه أعربيا قدم يف خَلفة أمي املؤمنْي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فقال من اللحن إىل القرآن الكرمي، حيث تروي الرواّيت 

َذاٌن ِمَن ا﴿:سورة )براءة(، فقال يقرئين شيئا مما أنزل هللا تعاىل على حمّمد صلى هللا عليه وسلم، فأقرأه رجل 
َ
ِ َورَُسوِِلِ إََِل انلهاِس يَوَْم َوأ َّلله

َ بَرِيٌء ِمَن الُْمْْشِكنَِي  َورَُسوُِلُ   نه اَّلله
َ
ْكََبِ أ

َ
ابجلر، فقال اَعرايب: أو قد برئ هللا من رسوله ؟ إن يكن هللا تعاىل  [3]التوبة:  ﴾اْْلَج ِ اْْل

برئ من رسوله فأان برئ منه ، فبلغ عمر عليه السَلم مقالة اَعرايب فدعاه ، فقال : ّي أعرايب أتربأ من رسول هللا صلى هللا عليه 
قال: قرآن، فسألت من يقرئين، فأقرأين هذا سورة )براءة( فوسلم ؟ فقال: ّي أمي املؤمنْي: إيّن قد قدمت املدينة، وال علم يل ابل

ْشرِِكَْي َوَرُسولِه(
ُ
َن امل منه، فقال عمر  فقلت:أو قد برئ هللا من رسوله ؟ إن يكن هللا تعاىل بريئاً من رسوله فأان أبرأ )َأنه هللا برِيٌء مِّ

كْ ﴿ ؟ فقال: رضي هللا عنه: ليس هكذا ّي أعرايب، فقال: كيف هي ّي أمي املؤمنْي
َ
ِ َورَُسوِِلِ إََِل انلهاِس يَوَْم اْْلَج ِ اْْل َذاٌن ِمَن اَّلله

َ
نه َوأ

َ
ََبِ أ

َ بَرِيٌء ِمنَ  اَعرايب: وأان وهللا بريء ممن برأ هللا ورسوله منهم ، فأمر عمر أن ال يـُْقرَئ القرآن إاّل عامل  فقالالُْمْْشِكنَِي  َورَُسوُِلُ   اَّلله
نَ  بَرِي   َّللهَ ٱَأنه  ﴿أّن أاب اَسود الدؤيل َع رجَل يقرأ  ويف رواية أخرى.  (3)ابللغة )رسوله(، فقال: ال  جبر ﴾َوَرُسولُه ۡلُمۡشرِِكْيَ ٱ مِّ

 أظن يسعين إالّ أن أضع شيئا أصلح به حنو هذا فوضع علم النحو. 
بسبب ظهور اللحن يف القرآن الكرمي وضع علم النحو يف عصر اإلسَلم اَول، وأكثر العلماء جيمعون على أّن واضعه ف  

ت على دخل بتكليف من اإلمام علي رضي هللا عنه، حيث يقول أبو اَسود الدؤيل يف هذا الشأن: >> (4)أبو اَسود الدؤيل 
م ْلًنا ، فأردت أن أضع  : َعت ببلدك؟ فقالفقلت، فيم تفكر ّي أمي املؤمنْيفرأيته مطرقا مفكرا،  -عليه السَلم –أمي املؤمنْي 

 كتااب يف أصول العربية، فقلت له: إن فعلت هذا ّي أمي املؤمنْي، أحييتنا، وأبقيت فينا هذه اللغة؛ مث أتيته بعد أّيم، فألقى إيله 
صحيفة فيها: بسم هللا الرْحن الرحيم: الكَلم كله اسم وفعل وحرف؛ فاالسم ما أنبأ عن املسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى، 

                                                           
 .26تاريخ وتعريف، ص–الفضلي عبد اهلادي، القراءات القرآنية   (1)

 .8، ص1اجلزري حممد: النشر يف القراءات العشر، دمشق، مطبعة الرتقي، دط، دت، ج  (2)

 .39م، ص 2003ارسه، رجاله، القاهرة، دار غريب، دط، صالح روَّاى، النحو العربي: نشأته، تطوره، مد  (3)

. وقال ابن حجر العسقالني يف كتابه  <<وكان أول من اسنت العربية ، وأنهج سبيلها ووضع قياسها ، أبو األسود الدؤلي  >>يقول ابن سالم اجلمحي يف طبقاته :   (4)

 . مع العلم أّن علم النحو يف عصر أبي األسود كان يسمى بـ )العربية(. <<الدؤلي أول من ضبط املصحف ، ووضع العربية أبو األسود  >>اإلصابة : 



د يف وقع لك<<. وأول ما قام به أبو اَسو  وقال يل: احنو هذا النحو، وزد فيه ما واْلرف ما أنبأ عن معَن ليس ابسم وال فعل.
حف، فقال للكاتب الذي رافقه، وهو رجل من قريش:>> إذا رأيتين قد فتحت فمي ابْلرف فانقط نقطة هذا امليدان نقط املص

بعت شيئا من ؛ فإذا أتإذا كسرت فاجعل النقطة َتت اْلرف؛ و مت فمي فانقط نقطة بْي يدي اْلرففوقه على أعَله؛ وإذا ضم
 (1)ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتْي << ففعل

اليت  و خي ما ميكن االستشهاد به فيما خيص املَلحظة الذاتية لألصوات  يعترب قطنال هذاو حف َول مرة، وهكذا نقط املص     
جل ضبط القرآن من أمَلحظة أيب اَسود الدؤيل ْلركة الشفتْي  من خَللعن طريق قراءة القرآن  ؛كما رأيناكانت يف فرتة مبكرة  

 الكرمي ابلنقط.
وانتشر هذا النقط، حىت جاء اخلليل بن أْحد الفراهيدي فابتكر لإلعراب عَلمات بدالً من النقط، واستوحاها من حروف 

 (2)( ، الكسرة، الضمة) الفتحة، كسرت ( فجعلهاضممت ،:) فتحتها من أيب اَسود الدؤيل حْي قالاملد واستعار أَائ
حف على هذا الشكل، وشكل كل مصحف مبا يتوافق مع القراءة اليت أقرأهم ِبا الصحايب الذي أرسله ومن هنا انتشر نقط املصا

 وِبذا ظهر الشكل يف القراءات املختلفة.  (3)عثمان رضي هللا عنه إليهم، 
ا القراءات القرآنية يف الدراسات الصوتية أتثيا كبيا وعميقا، فاق أتثيها على الدراسات الّنحوية والصرفية، ذلك أّن وأصبح أتثي

، ومن هنا كانت على (4)يف حقيقة اَمر ليست إال وجوه أداء وتنوع يف الصوت تؤول إىل ما كانت عليه َلجات العرب قدميا 
عكست صورة حقيقية للنطق العريب  (5)قا ملا كان جيري يف كَلم العرب من تصرفات صوتية ولغوية،اختَلف رواّيهتا سجَل دقي

  .الفصيح مبختلف صوره وهيئاته ابشتماَلا على كثي من َلجات العرب اليت كانت سائدة آن نزول القرآن الكرمي
التلقي الصحيح جملرد والسماع الدقيق و وجوه لألداء الشفهي للقرآن الكرمي تعتمد أساسا على النطق ا إذا فالقراءات القرآنية  

وهي بذلك وجوه صوتية كاملة تزخر ابلظواهر اليت َتتاج إىل إتباع ّنج العرب الفصحاء يف النطق مبا يف ذلك االختَلفات اليت 
صوات العربية وقد أوىل القراء صحة النطق ابَ (6) عرفت فيما بينهم. واليت جوزها القراء، عند توفر القراءة على كامل شروطها.

عناية كبية خاصة يف التنزيل القرآين فحذروا املتعلمْي من الزلل يف النطق ِبا وأابنوا َلم اَخطاء الشائعة يف َلجات الكَلم بغية 
اجتناب الوقوع فيها، من ذلك َتذير ابن اجلزري املتعلمْي من تفخيم )الباء( إذا كان بعدها صوت مفخم حنو )بطل( وإشارته إىل 

 (7) ب العناية ابلتاء، َّن بعض الّناس ينطقون ِبا رخوة فتصي نوعا من السْي، وإىل العناية بنطق اجليم...وجو 
وهكذا كان للقراءات القرآنية ووجوهها الصوتية الفضل الكبي والدور اَلام يف انبعا  الدرس الصويت الذي بينه أساسا 

حيث  أسبق منها من النظري عن العلوم العربية اَخرى كالّنحو، فإنه عليها >> وهو علم وإن كان متأخرا من حيث الوضع
وقد كان علماء الّنحو القدماء أئمة يف القراءة على ما نعرف عن أيب عمرو بن العَلء والكسائي فقراءة القرآن هي  ،الواقع العملي
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 نفسه .   (2)

 أهل الكوفة يقرؤون على قراءة عبد اهلل بن مسعود ، وأهل الشام يقرؤون بقراءة أّبي بن كعب ... .  (3)

 (4)
 .  52، ص  2، اجلزء  72الطيان حممد حسان، جملة جممع اللغة العربية " القراءات القرآنية وعالقتها باألصوات واللهجات "، اجمللد  

 (5)
 .12، ص1القاهرة، مكتبة اخلاجني، مطبعة املدني، ط _أبو عمرو بن العالء_شاهني عبد الصبور: أثر القراءات يف األصوات والّنحو العربي 

 .66، ص2001قدور أمحد  حممد: اللسانيات وأفاق الدرس  اللغوي، دمشق، سورية، دار الفكر، ط   (6)

 .179م، ص1990لقاهرة، أنيس إبراهيم: األصوات اللغوية، مكتبة األجنلو املصرية، ا  (7)



جدا دراسة  حظة الذاتية اليت أنتجت يف وقت مبكراليت جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصوات اللغة ويَلحظوّنا هذه املَل
  (1)قيمة لألصوات العربية، ال تبتعد كثيا عّما يقرره احملدثون<<.
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