
 القرآنية:  راءاتعلماء الق الصوتية عند اللغوينيالدراسة -2

لقد أثرت القراءات القرآنية في الدراسات الصوتية تأثيرا كبيرا وعميقا، فاق تأثيرها على الدراسات الّنحوية والصرفية، 
ذلك أنها في حقيقة األمر ليست إال وجوه أداء وتنوع في الصوت تؤول إلى ما كانت عليه لهجات العرب قديما 

قا لما كان يجري في كالم العرب من تصرفات صوتية ، ومن هنا كانت على اختالف رواياتها سجال دقي(1)
عكست صورة حقيقية للنطق العربي الفصيح بمختلف صوره وهيئاته باشتمالها على كثير من لهجات  (2)ولغوية،

العرب التي كانت سائدة آن نزول القرآن الكريم، ويشهد علماء أوربا للعرب بفضل السبق في هذا العلم، حيث 
(": لم يسبق األوربيين في هذا العلم إاّل قومان، العرب والهنود". ويقول "فيرث Bergstrasserيقول"برجستراسر )

(Firth.لقد نشأت الدراسات الصوتية ونمت في أحضان لغتين مقّدستين: العربية والسنسكريتية :")(3)  
الدقيق  لمجرد والسماعفالقراءات القرآنية وجوه لألداء الشفهي للقرآن الكريم تعتمد أساسا على النطق ا  

والتلقي الصحيح وهي بذلك وجوه صوتية كاملة تزخر بالظواهر التي تحتاج إلى إتباع نهج العرب الفصحاء في 
 النطق بما في ذلك االختالفات التي عرفت فيما بينهم. والتي جوزها القراء، عند توفر القراءة على كامل شروطها.

صوات العربية عناية كبيرة خاصة في التنزيل القرآني فحذروا المتعلمين من وقد أولى القراء صحة النطق باأل (4)
الزلل في النطق بها وأبانوا لهم األخطاء الشائعة في لهجات الكالم بغية اجتناب الوقوع فيها، من ذلك تحذير ابن 

بالتاء،  ب العنايةالجزري المتعلمين من تفخيم )الباء( إذا كان بعدها صوت مفخم نحو )بطل( وإشارته إلى وجو 
 (5) ألّن بعض الّناس ينطقون بها رخوة فتصير نوعا من السين، وإلى العناية بنطق الجيم...

وهكذا كان للقراءات القرآنية ووجوهها الصوتية الفضل الكبير والدور الهام في انبعاث الدرس الصوتي 
، النظري عن العلوم العربية األخرى كالّنحو الذي بنيَّ أساسا عليها >> وهو علم وإن كان متأخرا من حيث الوضع

فإنه أسبق منها من حيث الواقع العملي, وقد كان علماء الّنحو القدماء أئمة في القراءة على ما نعرف عن أبي 
عمرو بن العالء والكسائي فقراءة القرآن هي التي جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصوات اللغة ويالحظونها 

حظة الذاتية التي أنتجت في وقت مبكر جدا دراسة قيمة لألصوات العربية، ال تبتعد كثيرا عّما يقرره هذه المال
  (6)المحدثون<<.

وخير ما يمكن االستشهاد به فيما يخص المالحظة الذاتية لألصوات التي كانت في فترة مبكرة عن طريق 
 من أجل ضبط القرآن الكريم بالنقط.قراءة القرآن هو مالحظة أبي األسود الدؤلي لحركة الشفتين 
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ئه عند دراستهم لألصوات القدماء بوصف دقيق لجهاز النطق و وظائف أعضا ةوقد جاء علماء العربي
وكيفية  خروجها من أعضاء  النطق، وما يطرأ عليها من تغير وما يحدث لها من انحراف، بغية  ترتيل اللغوية 

على حديثة ث المن المباحصوات اللغوية. وقد بنيت الكثير القرآن الكريم فكانوا  بذلك الرواد األوائل لعلم األ
هـ( حين رتب 175مالحظاتهم في  مخارج الحروف وصفاتها ،من ذلك ما قام به الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

هـ( علم األصوات عن 180معجمه " العين" وفق المخارج الصوتية متأثرا  بالقراءات القرآنية، وأخذ سيبويه )ت
في الجزء   ببابين  كبيرين -تتان بارزتان في علم القراءاوهما ظاهرتان صوتي -الخليل فخص  اإلبدال واإلدغام

  (1)الثاني  من كتابه.
وبعد الجهود التي  قدمها ابن جني في الدرس  الصوتي ضعف اهتمام اللغويين العرب  بالدراسات 

لفترة  في هذه او  الصوتية ،فقنع أكثرهم بالنقل المباشر عنه وعن سابقيه أو بإعادة  ما قرروا بتعبير  مختلف،
نشط رجال القراءة واإلقراء  في هذا المجال >> فجدوا واجتهدوا في دراسة األصوات بتجميع ما تناثر  من أفكار 

درس  إليها والتوسع في جوانبها  حتى استقام لهم بناء  متكامل في ال  ةسابقيهم من أهل الصناعة نفسها ،وباإلضاف
لكريم ، ببيان كيفية تالوته وأدائه على الوجه الصحيح  نطقا الصوتي المكرس  في األساس  لخدمة  القرآن  ا

،واستمرت هذه  الجهود وتفرعت  حلقاتها التي تشابكت في النهاية  وانضم بعضها لبعض مكونة ذلك العلم  
  (2)الشهير من علوم العربية المعروفة  بعلم التجويد<<.

ية  التي  القرآن تالصوتي إلنتاج علم التجويد . لكن القراءاوهكذا يتظافر  كل من علم القراءات والدرس         
إلى  الدرس  الصوتي ودفعتهم  إلى تنظيمه >> عادت بعد أن  تطاول العهد  بالناس   نوجهت أنظار اللغويي

ة  وتحقيق لفظ  الصوتي لتعليم تجويد القراء مفابتعدوا عن السليقة وحسن التلقي إلى  اللغويين لتستعين بدرسه
 .إلى  األداء النطقي  الصحيح لكالم هللا  تعالى هفكان من ثمار الدراسات الصوتية  اإلرشاد والتوجي .(3)لتالوة<<ا

                   
وقد أسهمت المصنفات التي ألفها علماء القراءات وعلماء التجويد في األصوات اللغوية مساهمة                         

ال يستهان بها في ميدان علم األصوات ذلك أّنها أكثر الكتب احتفاء بالمادة الصوتية "و ذلك البتغائها الدقة في 
الدرس يذهبون إلى أن هذه العلوم انفردت بتأدية كلمات القرآن الكريم قراءة و تدوينا إلى حد جعل بعض الباحثين 

 (4)الصوتي و أغنته". 
ومثل كّل من علم التجويد وعلم القراءات الجانب التطبيقي الوظيفي للدراسات الصوتية فقد عنيت مصنفات  

نبر  والقراءات القرآنية بوجوه األداء القرآني المختلفة المشتملة على ظواهر صوتية كثيرة كاإلدغام، و اإلظهار، 
الهمزة، و تسهيله، و إبداله و حذفه، و إمالة األلف، و الفتحة و غيرها من الظواهر الصوتية التي تدخل تحت 

 علم وظائف األصوات.
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والعالقة بين القراءات القرآنية و علم الصوت ال تنحصر في كون القراءات من الموارد األساسية في  
د لك بدخولها في قلب علم األصوات اللغوية بنوعيه العام و الوظيفي فقالدراسات اللهجية الصوتية وإنما تتجاوز ذ

>> قدمت كتب القراءة، و التجويد المادة الدراسية لوصف النظام الصوتي العربي و تحليله من حيث مخارج 
 و هذا ما يدخل ضمن علم األصوات العـام، و تدخل وجوه األداء القرآني المختلفة (1) الحروف و صفاتها<<،

خاصة منها األصول كاإلدغام و الهمز و اإلمالة...ضمن علم األصوات الوظيفي كما قلنا سابقا لمالها من أثر 
من تغيير و ما يمكن أن يطبق عليها  او ما يعتوره Phonèmeكبير" في دراسة الوحدات الصوتية في العربية

و قانون المماثلة  Energieلقوة و قانون ا le moindre effortمن قوانين صوتية كقانون الجهد األقل
Assimilation .(2)و غيرها من القوانين التي بحث فيها علم األصوات الوظيفي 

أثير فكما تأثر وت ةو تجمع بين الدراسات القرآنية )علم القراءة و علم التجويد( و بين علم األصوات عالق 
عنه ألّنها  ذه أيضا وتأثرها به لم يكن من قبيل األخأثرت القراءات القرآنية في علم األصوات وأثرته  فقد تأثر ب

، و تعليل الكثير من وجوهها بالعلل و القوانين الصوتية". تسنة متبعة، وإّنما من قبيل االحتجاج لها باألصوا
هـ( في تعليل قراءات )صراط(:"و يقول من يقرأ بالصاد إنها أخف 377ومثال ذلك قول أبي علي الفارسي)ت 

الن الصاد حرف مطبق كالطاء، فتتقاربان و تحسنان في السمع، والسين حرف مهموس فهو أبعد  على اللسان
و يقول من قرأ بالزاي أبدلت منها حرفا مجهورا حتى يشبه الطاء في الجهر، و ُرُمت الِخفُّة، و    من الطاء...

 (3)يحتج بقول العرب: صقر و سقر و زقر". 
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