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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
كليّة اآلداب واللغات
قسم اللغة و األدب العريب
إعداد و تقديم األستاذ :عبد الرحيم عزاب

دروس و أعمال موجهة في مادة الصوتيات

المستوى:سنة ثالثة ،ختصص لسانيات عامة.

األفواج المعنية :األول و الثاين و الثالث

الدرس الخامس (  :) 5الدراسة الصوتية لدى اللغويين في المعاجم.
أوال :اخلليل بن أمحد الفراهيدي.
ثانيا :أبو منصور األزهري.
خطة الدرس و بناؤه المعرفي:
-1بسط مفهوم املعجم.
-2طريقة البحث يف املعاجم.
-3معجم العني بوصفه أول دراسة صوتية لدى قدماء العربية.
-4طريقة ترتيب مادة املعجم.
عرض و حتليل.
-1بسط مفهوم املعجم :ترجع كلمة ( معجم ) إىل قولنا :أعجم الكتاب و عجمه :نقطه ،و
أعجمت الكتاب :أزلت استعجامه ،و األعجم :هو الذي ال يفصح و ال يبني كالمه و إن كان
عريب النسب.

2

و حروف املعجم هي احلروف اهلجائية ،و من هنا مسي الكتاب الذي جيمع مفردات اللغة برتتيب
معني ،مبينا معناها و استخداماهتا املختلفة معجما إما ألنه مرتب على حروف املعجم ،و إما ألنه قد
أزيل أي إهبام أو غموض منه .فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من غموض و إهبام .و لفظ معجم اسم
مفعول من الفعل أعجم ،و حيتمل من ناحية أخرى أن يكون مصدرا ميميا من نفس الفعل ،و يكون
معناه اإلعجام أو إزالة العجمة و الغموض.1
" و يطلق مصطلح " معجم " على الكتاب الذي يتناول برتتيب معني مفردات اللغة :معانيها و
أصوهلا و اشتقاقاهتا ،و طريقة نطقها ،كما يطلق على املرجع املتخصص الذي حيوي املصطلحات و
التعبريات و الرتاكيب اليت تدور يف فن بعينه أو ختصص بذاته ،أو جمال حمدد ".2
من هنا نستنتج أن املعجم وعاء اللغة ،و قد اهتم العرب جبمع لغتهم ،و تصنيفها ،ووضعها يف
معجمات كثرية ،منوعة يف ترتيبها و منهجها ،و يدور املعجم حول الكلمة إيضاحا و شرحا ليجلو
منها ما نسميه املعىن املعجمي .و أعجم يف اللغة مبعىن أزال اإلهبام.
كما يقصد باملعجم تلك الكتب اللغوية اليت حفظت لنا كالم العرب .و الشك أن أول معجم
منهجي وصل إلينا هو " العني " للخليلي بن امحد الفراهيدي ( ت  175هـ ) .و توالت بعده
التأليف املعجمية و مبناهج متعددة.
-2طريقة البحث يف املعاجم:
قد يتوقف الدارس أو الكاتب أمام كلمة يشك يف معناها أو اشتقاقها أو داللتها ،و هنا البد من أن
يرجع إىل معجم من املعاجم ،حىت تكون كتابته و خمتلف نصوصه صحيحة و سليمة ،و عند إرادة
الكشف عن معىن أو مدلول كلمة يف معجم البد من اتباع اخلطوات اآلتية:
-1-2العودة إىل املفرد إذا كانت الكلمة مثىن أو مجعا.
مصدرا أو مشت ًقا.
أمرا أو
-2-2اإلتيان باملاضي إذا كانت فعال
ً
ً
مضارعا ،أو ً
1
2
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-3-2جتريد الكلمة ( اللفظة أو الدال ) من حروف الزيادة إذا كانت مزيدة.
-4-2رد ما حذف منها إذا كان قد حذف منها شيء.
-5-2رد حرف العلة يف األجوف ( معتل العني ) ،أو الناقص ( معتل الالم ) إىل أصله ( الواو أو
الياء ).
-6-2فك تضعيف الفعل إذا كان مضاعفا.
-3معجم " العني " بوصفه أول دراسة صوتية:
يف جمال دراسات علم األصوات العام ،أي ما يتصل بإنتاج الصوت و أعضاء النطق به ،و تصنيف
األصوات " كان أول من تناول أصوات اللغة العربية بالدراسة و الوصف ،و حتديد املخارج و
الصفات ،اللغوي العبقري اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،الذي عرف عنه أيضا االهتمام بأصول النغم و
املوسيقى و اإليقاع ،و أنه أول مبتكر لعلم العروض ،و أنه استنبط من العروض و من علل النحو
مامل يستخرجه أحد ،و مل يسبق إىل مثله سابق " .3
و على أساس خمارج احلروف و ترتيبها من احللق إىل الفم ،رتب اخلليل املعجم الذي ينسب إليه ،و
هو معجم " العني " الذي استهله بكتاب " العني ".
و ميكن على سبيل املقاربة املفهومية و اللسانية اختزال هذه اآلراء و املالحظات الصوتية يف اآليت:
-1من أحسن و أطرف ما عرض له العرب يف دراسة األصوات ما جنده لدى اخلليل بن أمحد من
وصف اجلهاز الصويت ،و هو احللق و الفم و الشفتني ،و تقسيمه إياه إىل مناطق و مدارج خيتص كل
حرف منها حبرف أو جمموعة حروف ،و ما أشار إليه اخلليل أيضا من " ذوق احلروف " لبيان حقيقة
املخرج ،فقد اهتدى بذكائه املتفوق يف ذلك إىل مقاييس صحيحة ،أقر كثريا منها علماء األصوات
احملدثون ،و كذلك قوله يف احلركات ،إهنا أبعاض حروف املد ،و اخرتاعه عالمات الضبط اليت ال نزال
نستعملها حىت اليوم من فتحة و ضمة و كسرة.
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-2لقد سار اخلليل يف معجمه هذا " العني " على الرتتيب الصويت ،و احلق أن هذا املبدأ كان املنطلق
احلقيقي للدراسات الصوتية يف اللغة العربية ،فلقد جنح علماء العربية بعد اخلليل جناحا يستحق الثناء
و اإلكبار .و ما أن وضع اخلليل بن أمحد فكرة الرتتيب الصويت حىت أخذه عنه تلميذه سيبويه
( ت  181هـ) ،و أدخل على هذا الرتتيب تطويرا و تبديال ،و من هنا خالف سيبويه أستاذه يف
كثري من جزئيات هذا الرتتيب و أدخل عليه تطويرا و تعديال.
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شرح و تعليل هذا الترتيب:
إن ترتيب احلروف قدميا كان يسري على األجبدية الفينيقية ،باإلضافة حلروف الروادف :أجبد ،هوز،
حطي كلمن سعفص قرشث ثخذ ضظغ.
مث دعت احلاجة إىل اإلعجام ،ألن احلروف مل تكن معجمة ( أي منطوقة نقطا مييز بعضها عن
بعض .كنقطة اجليم اليت متيزها من احلاء املهملة ،و نقطة الذال اليت متيزها من الدال املهملة ).
فطلب احلجاج من نصر بن عاصم الليثي أن يقوم هبذه املهمة مع زميله حيي بن يعمر العدواين،
تلميذي أيب األسود الذؤيل ،فرتبا احلروف اهلجائية الرتتيب العادي :أ ب ت ث ج ح ،حيث مجعت
احلروف املتشاهبة .و لقد تأخر انتشار ترتيب نصر بن عاصم الليثي و زميله ،و مل يكتب له الذيوع و
االنتشار إال يف أواخر القرن الثاين اهلجري ،و ظل األمر على هذا الرتتيب إىل أن جاء اخلليل بن أمحد
و رتب احلروف حبسب خمارجها ،حني شرع يف عمل معجم " العني " ،و بدأ حبروف احللق ،مث
احلنك ،مث األسنان ،مث الشفتني ،و مل جيعل اهلمزة أوال ،و إمنا جعلها يف آخر حروف اهلجاء ،حيث
جاء الرتتيب الصويت على النحو اآليت:
ع ح هـ خ غ  /ق ك  /ج ش ض  /ص س ز  /ط د ت  /ظ ث ذ  /ر ل ن  /ف ب م  /و ا ي
 ،مث اهلمزة.
ينظر :كتاب العني ج  1ص  ،48حتقي مهدي املخزومي و إبراهيم السمرائي .دار الرشيد .1881
و لقد خالف سيبويه اخلليل فكان ترتيبه على النحو اآليت:
اهلمزة ( أ ) و األلف و اهلاء و العني و احلاء و الغني و اخلاء و الكاف و القاف و الضاد و اجليم و
الشني و الباء و الالم و الراء و النون و الطاء و الدال و التاء و الصاد و الزاي و السني و الظاء و
الذال و التاء و الفاء و الياء و امليم و الواو.
ينظر :الكتاب سيبويه ج  4ص  ،431حتقيق عبد السالم هارون.
و عدد حروف اهلجاء عند اخلليل و سيبويه  28حرفاً.
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-3و من أهم ما خالف فيه ( سيبويه ) كما رأينا هو موقفه من اهلمزة ،حيث جعلها أول األصوات
العربية و أبعدها خمرجا.
و سيبويه بصنيعه هذا ،يوافق البحث الصويت احلديث الذي أثبت أن اهلمزة ( )Aهي أول األصوات
العربية خمرجا .فهي من فتحة املزمار ،و الوتران الصوتيان عند النطق باهلمزة ال يوصفان باالهتزاز و ال
بعدمه.
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-4و من مدرسة املخارج الصوتية و نظام التقاليب ،مثلها كل من:
-1-4العني للخليل بن أمحد الفراهيدي.
-2-4البارع ،أليب علي القايل.
-3-4هتذيب اللغة ،أليب منصور األزهري.
-4-4احمليط يف اللغة ،للصاحب بن عباد.
-5-4احملكم و احمليط األعظم ،البن سيده األندلسي.
و هبذه املدرسة ،وضع الباحثون معجم " العني على رأس مدرسة املخارج الصوتية و التقليبات ،و قد
مساه باسم احلرف الذي بدأه به ،إذ مل يرتبه على حروف اهلجاء ،بل قدم احلروف احللقية ،و مل يبدأ
باهلمزة ،ألهنا يلحقها التغيري و احلذف ،و ال باأللف ألهنا ال تكون يف بداية كلمة إال زائدة أو
مبدلة ،و ال باهلاء ألهنا مهموسة خفية ،مث نزل إىل العني و احلاء فوجد أن أوهلما أنصعهما فبدأ به
معجمه.
-5لقد سجل اخلليل –يف البداية -كل املواد اللغوية اليت فيها حرف العني ،مث باب احلاء و رصد فيه
املواد اليت فيها حرف احلاء مما ختلو من العني .و هبذا كان ترتيب اخلليل يف معجمه يسري كما يلي:
-1-5مخسة أحرف حلقية :ع/ح/ه/خ/غ.
-2-5حرفان هلويان :ق/ك.
4
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-3-5ثالثة أحرف شجرية ( :شجرية الفم :جوف الفم بني سقف احلنك و اللسان) ج/ش/ض.
-4-5ثالثة أحرف أسلية ( :أسلية) ( أسلة اللسان :مستدق طرفه) ض/س/ز.
-5-5ثالثة أحرف نطعية( :النطع :ظهر الغار األعلى ،و هو موضع اللسان من احلنك) ط/د/ت.
-6-5ثالثة أحرف لثوية ( :اللثة :ما حول األسنان من اللحم) ظ/ذ/ث.
-7-5ثالثة أحرف ذلقية ( :ذلق اللسان :طرفه) ر/ل/ن.
-8-5ثالثة أحرف شفوية :ف/ب/م.
-8-5أربعة أحرف هوائية :و/ا/ي/مهزة (أ).

5

" هكذا جند اخلليل بن أمحد ،قد وضع هيكل هذا املعجم ،و رسم منهجه و نظامه ،و أن ما جاء
فيه مما أنكره هؤالء العلماء ،إمنا أقحم يف ثناياه بعد اخلليل .لقد رأى اخلليل ،أن الرتتيب املألوف
حلروف اهلجاء العربية ،و هي :أ ب ت ث ج ح خ ...إخل إمنا استمده النساخ و الكتبة من الرتتيب
السامي القدمي الذي اشتهر عند األمم السامية القدمية ،كالفينيقيني و العربيني ،و هو ترتيب ،أجبد
هوز حطي كلمن...إخل 6و أن النساخ قد وضعوا الرموز املتشاهبة الصورة ،بعضها جبوار بعض ،و من
هنا جاء الرتتيب اهلجائي املألوف لنا.
كما وجد اخلليل أن هذا الرتتيب اهلجائي املألوف ،ليس قائما على أساس علمي ،فآثر أن خيتار
ترتيبا آخر ،أساسه خمارج األصوات ( احلروف ) و رتب معجمه " العني " على ذلك ،فبدأ بأصوات
احللق ،و جعلها أقساما ،مث أصوات أقصى الفم ،مث أصوات أوسط الفم ،مث أدىن الفم ،مث الشفتني.
فجاء ترتيبه لألصوات اللغوية يف العربية على النحو الذي ذكرناه سابقا ،و ال مانع من إعادة رمسه و
توصيفه [ :ع ح ه خ غ  /ق ك  /ج ش ض  /ص س ز  /ط د ت  /ظ ذ ث  /ر ل ن  /ف ب
م  /و ا ي ].
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و لقد كان اخلليل أسبق من ذاق احلروف ،ليعرتف خمارجها ،يقول عنه تلميذه الليث بن املظفر:
" إمنا كان ذواقة إياها ،أنه كان يفتح فاه ( فمه ) باأللف ،مث يظهر احلرف ،حنو :أب ،أث ،أح ،أع،
أغ ...فوجد العني أدخل احلروف يف احللق ،فجعلها أول الكتاب ".8
و أخريا ،مع تسليم اخلليل هبذا الرتتيب الصويت ،فإنه يصر و ينص صراحة على أنه مل يبدأ باهلمزة
ألهنا ،يلحقها النقص و التغيري و احلذف ،و ال باأللف ألهنا ال تكون يف ابتداء كلمة ،و ال يف اسم
و ال فعل إال زائدة أو مبدلة ،و ال باهلاء ،ألهنا مهموسة خفية ال صوت هلا.
قال اخلليل " :فنزلت إىل احليز الثاين ،و يف العني و احلاء ،فوجدت العني أنصع احلرفني ،فابتدأت به
ليكون أحسن يف التأليف ".9
-4طريقة البحث يف معجم " العني " للخليل بن أمحد الفراهيدي:
لقد سبق بالذكر أن الباحثني العرب ،وضعوا معجم " العني " على رأس مدرسة املخارج الصوتية و
التقليبات ،و قد مساه اخلليل باسم احلرف الذي بدأه به.
و قد ظن اخلليل أنه استوعب كالم العرب فقال " :بدأنا يف مؤلفنا هذا بالعني و هو أمضى احلروف
و منضي إليه ما بعده حىت نستوعب كالم العرب الواضح و الغريب ".10
إال أنه أي اخلليل بن أمحد ،مل يسلم من قدح ( نقد ) من تاله ،و قد رموه بالتصحيف و االستشهاد
باملرذول من أشعار احملدثني ،و إمهال أبنية مستعملة يف اللسان ،و أخطاء صرفية و اشتقاقية ،و
انفراده بكثري من األلفاظ غري املسموعة ،و عدم استيفاء صيغ بعض املواد و ال معانيها املتعددة ،و
أما من مدحه ( جامله) فقد أشاد به للريادة يف التأليف املعجمي ،و باخرتاع الطريق األمثل حلصر
كالم العرب و بيان املهمل و املستعمل منه .فمعجم " العني " يصنف ضمن املعجمات األجبدية ،و
أول من ألف فيها هو اخلليل بن أمحد ،و قد اتبع فيه ،األلفاظ حبسب خمارج احلروف و التقليبات
الصوتية ،مبتدئا بإدخال احلروف يف املخرج ،و بدأ حبروف احللق مرتبة على مسار اجلهاز النطقي إىل
8
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أن وصل إىل الشفتني ،و قد مسى معجمه هذا كما مر بنا " ،العني " ألنه بدأ هبذا احلرف ،و اتبع
طريقة ترتيب احلروف على املخارج على النحو اآليت :ع ح ه خ غ  /ق ك  /ج ش ص  /ص س ز
 /ط د ث  /ظ ذ ث  /ر ل ن  /ف ب م  /ا و ي.
و إذا كان كتاب " العني " ميثل ( ما قبل تاريخ املعجم العريب ) فإن التاريخ احلقيقي لصناعة املعجم
 Lexicologieينطلق من معجم ابن دريد ( ت  321ه ) املوسوم بـ " :اجلمهرة " و قد اعتمد
فيه على ما جاء يف معجم " العني " و ما وصله من اجملاميع اللغوية لألصمعي و أيب عبيدة عمر بن
املثىن و غريمها ،باإلضافة إىل ما حفظه هو من األشعار و األراجيز ،و ما مسعه مشافهة من األعراب.
و مبا أن حرف " العني :ع " من احلروف احللقية هبا صدر املخرج الصويت ،كان البد من تسمية
املعجم هبذه التسمية املوضوعاتية  ،Thématiqueو مثلما رتب اخلليل املادة اللغوية على حسب
خمارج احلروف فقد احتل هذا احلرف (ع ) الصدارة يف حروف احللق.
و نالحظ هنا أن اخلليل قد قدم ( العني :ع ) على احلاء و اهلاء و ما الحظه من تغري اهلمزة و
األلف ،فلم يبدأ بأي منها ،و إمنا بدأ حبرف العني ،ألنه الصوت احللقي األول الذي ال يتغري يف
األبنية الصرفية ،و قد مسى معجمه باسم أول قسم فيه من كتاب " العني " مث تاله ببقية أصوات
احللق ،متدرجا من أعلى إىل أسفل ،فذكر باقي احلروف حىت احلروف اللغوية ،و ختم ترتيبه بأصوات
العلة و اهلمزة  Les voyellesو هذا هو األساس األول للرتتيب اخلارجي.
أما األساس الثاين ،و هو  -طبعا – خاص بالرتتيب الداخلي ،ينقسم:
األول :يتم فيه ترتيب الكلمات على أساس احلروف األصول فقط ،دون احلروف الزوائد ،و قد ظل
هذا املبدأ الذي وضعه اخلليل يف كتاب " العني " األساس الذي بنيت عليه معظم املعاجم العربية.
الثاين :ترتيب الكلمات الداخلة حتت مادة واحدة على أساس األبنية الصرفية ،فبدأ بالثنائي مث الثالثي
( الصحيح و املعتل و اللفيف ) مث الرباعي و اخلماسي ،و التزم هذا املبدأ كذلك ،عدد من املعاجم
العربية اليت سارت على معجم اخلليل بن أمحد ،مثل " :هتذيب اللغة " أليب منصور األزهري
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( ت  376ه) و " احمليط " للصاحب بن عماد ( ت  386ه ) ،و " البارع " أليب علي القايل
( ت  356ه ).
أما األساس الثالث ،فهو طريقة التقليبات ،إذا تتبع هذه الطريقة يف الفعل الثنائي ،مثل :ع د /دع ،
أما الثالثي ففيه ستة تقليبات ،مثل :ك ت ب  /ك ب ت  /ت ك ب  /ت ب ك  /ب ك ت /
بتك.
أما الرباعي ،فقد عدد اخلليل التقليبات فيه أربعة و عشرين (  ) 24وجها ،و يف اخلماسي تبلغ
التقليبات إىل مائة و مخسة و عشرين (  ) 125و جها و هكذا.
و بديهي أن هذه التقليبات ،ال يوجد هلا يف اللغة العربية أمثلة ،إذ إهنا ليست كلها مستعملة عند
العرب .و لذلك أطلق اخلليل على الصيغ اليت وجدها فعال مصطلحا عليه بـ " املستعمل " و على
الصيغ غري املستعملة ( غري املوجودة ) و لكنها ممكنة نظريا .و أما املهمل فيالحظ اخلليل أنه يصدر
حديث عن كل مادة بيبان ما استعمل من تصاريفها ،و ما أمهل مثل باب العني و اهلاء و اجليم
معهما ،مثل:
عهج/هجع ،مستعمالن :جهع/عجه ،هعج/جهع ،مهمالت ،و قد حرص على ذلك دائما ،منبها
على املستعمل و املهمل ،مث يبدأ يف شرح التصريفات املستعملة ،األول فالثاين فالثالث...إخل.
يضم كل حرف مجيع الكلمات اليت ورد فيها احلرف يف أي موضع فيها ،فإذا انتقل إىل حرف آخراستبعد الكلمات اليت فيها احلرف املتقدم ،و معىن ذلك أنه بدأ كتابه حبرف ( العني-ع) ،فذكر مجيع
الكلمات اليت تتضمن حرف ( العني ) يف أي موضع منها ،و حني انتقل إىل حرف ( احلاء-ح) ذكر
مجيع الكلمات اليت تتضمن هذه احلروف ،لكنه استبعد الكلمات اليت فيها (عني-ع) ،ألنه قد تقدم
ذكرها يف حرف ( العني-ع) املتقدم و هكذا.
و هذه هي طريقة البحث يف معجم العني للخليل ،باعتبارها تنهض على ترتيب املادة اللغوية ترتيبا
صوتيا .Phonétique
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ثانيا :أبو منصور األزهري ( ت 673ه) في معجمه الموسوم( :تهذيب اللغة ).
"-1لقد كان األزهري يهدف من وراء معجمه إىل هتذيب اللغة ،مما أصاهبا من التصحيف
واخلطأ ،وتدوين ما ثبت وصح ،إما مساعا ،أو رواية عن ثقة ،أو نقال عن خط م
عامل يثق
ّ ّ
بعلمه" 11.لقد أكدنا يف مثاين هذا النظريات اللغويّة يف الصوتيات " أ ّن هتذيب اللغة
لألزهري يعد من أقطاب مدرسة املخارج الصوتية والتقاليب ،ومن أبرزها:
ّ

-1.1

العني للخليل ابن أمحد الفراهيدي.

-2.1

البارع :أليب علي القايل.

-3.1

هتذيب اللغة :أليب منصور األزهري الذي حنن بصدد احلديث عنه"...

-4.1

احمليط يف اللغة :للصاحب ابن عبّاد.
احملكم واحمليط األعظم :البن سيده األندلسي.

-5.1
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وإىل جانب ما ذكرناه ،عن بعض النظريات الفونولوجيّة عند كل من اخلليل ابن أمحد وسيباويه،

جند لغويّا آخر فذا حيلق يف آفاق أرحب يف جمال علم املعاجم بعامة واألصوات اللغوية خباصة.

هو أبو منصور حممد بن أمحد بن أزهر ،اهلروى ،اللغوي املعروف باألزهري نسبة إىل جده ،ولد يف

السراج وغريمها .وكان األزهري ،قد برع يف
هاراة ،وتلقى العلم على يد العلَ ن
مني نفطويه وابن ّ

الفقه ،واحلديث واللغة ،والنحو والتفسري ،وله – إضافة إىل كتاب هتذيب اللغة( -غريب األلفاظ

السب مع الطوال) و( معاين شواهد
يف الفقه) و( التقريب يف التفسري ) و( علل القراءات) و(تفسري َّ

غريب احلديث).

 -2منهج األزهري في تهذيب اللغة:
العني)" ،مع بعض االختالفات القليلة املتعلقة
لقد سار األزهري على منهج اخلليل ابن أمحد يف ( ن

بعدد األبنية وبالنقل عن علماء اللغة ،وكثرة الروايات" .13ويتسم (هتذيب اللغة) مبا يلي:
-1.2

النقل عن علماء اللغة ،وإيراد ما مسعه من البدوي والذين عايشهم.
11
12
13
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-2.2
-3.2

كثرة الشواهد القرآنية واحلديثيّة ،والعناية بالقراءات القرآنية.
إيراد كثري من األقوال ،واألمثال ،واحلكم والنوادر.

-4.2

التكرار الذي يرجع إىل كثرة الروايات واألقوال والشواهد.

-5.2

الطعن يف كثري من اللغويني ،والتقليل من شأهنم ،وتسفيه أحالمهم.14

-6.2

صعوبة اإلفادة من املعجم ،وهو مسة من مسات معاجم التقليبات.

إ ّن اهتمام العرب بكتاهبم املق ّدس القرآن الكرمي ،قد دفعهم إىل وصف لغتهم وصفا دقيقا ،ال

األزهري األصوات العربية يف معجمه حسب موضع
سيما من الناحية الصوتية .وقد صنّف
ّ

النطق ،كما اختار ترتيب احلروف على أساس خمارجها ،مقتفيا بذلك آثار أستاذه اخلليل ابن

أمحد الفراهيدي يف معجمه " العني" .وال شك أ ّن يف كتب الفقه ويف مقدمات معظم املعاجم

العربية معلومات قيّمة عن أصوات اللغة العربية ،وإن أكثرها تردادا لكالم اخلليل أو لكالم سيبويه
أو لكليهما معا.

14

13

14

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
كليّة اآلداب واللغات
قسم اللغة و األدب العريب
إعداد و تقديم األستاذ :عبد الرحيم عزاب

دروس و أعمال موجهة في مادة الصوتيات

المستوى:سنة ثالثة ،ختصص لسانيات عامة.

األفواج المعنية :األول و الثاين و الثالث

الدرس السادس (:)3الدراسة الصوتية لدى علماء القراءات
لقد شاعت آثار الدراسة الصوتية اليت نظَّر هلا اخلليل ابن أمحد ،ومن بعده تلميذه سيبويه ،مثّ
اهلجري يف نواح خمتلفة من الدراسات العربية " .لقد نظم
األزهري ،مثّ ابن جين يف القرن الرابع
ّ
أصحاب األداء القرآين قواعد ودراسات استلهموها من دراسات اخلليل ابن أمحد وتالميذه ،ومن

املطول ،و منها املختصر،
دراسات الكوفيني ،وألفوا كثريا من الكتب يف علم أصوات اللغة ،منها ّ

القراء واحل ّفاظ لكتاب اهلل تعاىل".
ومنها
التعليمي الذي يعىن بتدريب ّ
ّ
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لقد أبان أصحاب األداء القرآين عن مقدرات خالّقة ،كيف يُؤدون تالوة القرآن الكرمي أداء

صحيحا ال عوج فيه وال احنراف ،ومل يزيدوا على أصول قواعد األصوات شيئا ،وإّمنا زادوا يف

(فن التجويد) منذ القرون اهلجرية األوىل جهودا علمية
التفاصيل " .وقد أضاف علماء القراءات ّ

مبتكرة ،وزيادات وتفصيالت كثرية ،عن األصوات اللغويّة لدى اللغويني واملعجميّني ،واحكاما تطبيقيّة
البني يف احلفاظ على سالمة اللغة ،وبعدها عن االحنراف يف
يف كتبهم اخلاصةّ ،مما كان له األثر ّ
فسجلوا خصائص
النطق ،وقد سعوا إىل وصف " تالوة القرآن " حسب القراءات القرآنية املختلفة؛ ّ
صوتية تنفرد هبا التالوة القرآنية ،ووضعوا رموزا كتابية متثّل هاته اخلصائص".

16

15
16
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السبع والع نشر وغريها،
ورغم كثرة كتب القراءات يف العصور املتأخرة ،وعالجها املسهب للقراءات َ

"نرى أ ّهنا حني تعرض ألصوات اللغة ،تكتفي ببضع صفحات ،تصف فيها خمارج احلروف وصفاهتا،
يف صورة مقتضبة خمتصرة ،ال ختلو من الغموض أو التحريف يف بعض األحيان ،كما أ ّن عناية

أصحاهبا قد وجهت كلها إىل رواية القراءات وسندها ،معتمدين على تلقني القراءات وضبطها ،عن

طريق التلقي الشفوي ،جيال بعد جيل ،حىت انتهى األمر إىل بضعة متون صغرية ،مسيّت (بعلم

التجويد) حيفظها الطالب عن ظهر قلب ،دون فهم هلا يف غالب األحيان .وقد التزمت هذه املتون يف

غالب أحواهلا ،نصوص سيبويه ،وعباراته يف شرح أصوات اللغة ووصفها".
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وما يؤكد هذه األدبيات واملقوالت يف مصطلح القراءات القرآنية وعالقته بعلم األصوات ،يستلزم بداية
يف حتديد ماهية كل من الرتتيل والتجويد ومراتب الرتتيل وعالقتهما املفصلية باألصوات اللغويّة.
-1الرتتيل:
الرتتيل لغة  :مصدر قوهلم :رتل فالن كالمه ،فهو مأخوذ من الرتل ،أي حسن تناسق الشيء " .يقال
 :كالم رتل و رتل أي مرتل حسن على توءدة و رتل الكالم :أحسن تأليفه و أبانه و متهل فيه.
و الرتتيل لدى علماء القراءات :هو الرتسل فيها من غري بغي " .18و يف التنزيل قوله تعاىل " :و رتل
القرآن ترتيال " (املزمل  ) 4قال ابن كثري يف تفسريه هذه اآلية " :املعىن :اقرأه على متهل ،فإنه يكون
عونا على فهم القرآن و تدبره ،و كذلك كان يقرأ صلوات اهلل عليه و سالمه " .19
و قد نقل ابن جرير الطربي ( ت  311ه ) بسنده عن ابن عباس – رضي اهلل عنهما – أن املعىن:
بينه بيانا " .20
و البيان يشمل األلفاظ و املعاين ،أما األلفاظ فبالتجويد ،و أما املعاين فبالوقف الصحيح.
أما الرتتيل يف االصطالح فريد هو اآلخر مبفاهيم متعددة:

17
18
19
20
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-1الرتتيل " :هو جتويد احلروف و معرفة الوقوف " .21
و قد نقل ابن اجلزري ( ت  833ه ) هذا التعريف على اإلمام علي رضي اهلل عنه.
-2الرتتيل" :هو تالوة القرآن الكرمي تالوة تبني حروفها ،و يتأىن يف أدائها ،ليكون ذلك أدعى إىل
فهم املعاين ".22
-3الرتتيل :هو القراءة بتوءدة و اطمئنان ،و إخراج كل حرف من خمرجه ،و إعطائه حقه و مستحقه،
مع تدبر املعاين".23
و هذا التعريف أقرب ما يكون إىل علم األصوات اللغوية ،و خاصة لدى اخلليل و سيبويه و ابن
جين.
من هنا ستنتج أن املراد هبذه املصطلحات القرائية و األدائية يف جتويد القرآن الكرمي و ترتيله.
ف :مستحق احلرف :ما يعرض له يف الرتكيب ،مثل:
اإلخفاء و اإلدغام و غريمها ،أي عندما جياوره غريه من احلروف يف كلمة أو كلمات متجاورة.
أما حق احلرف ( صوتيا ) فهو ما يستحقه من الصفات الالزمة له ،مثل :اجلهر و اهلمس و الشدة
و الرخاوة.
و تشري عبارة " فهم القرآن " يف التعريف الثاين ،و عبارة " تدبر املعاين " يف التعريف الثالث إىل
ضرورة مراعاة حسن الوقف و االبتداء حىت ال خيتل املعىن أو يعرتيه الغموض .و هبذا تلتقي كل
التعريفات و املفاهيم يف موضوع واحد هو  :أن الرتتيل يشمل التجويد كما يشمل الوقف .و يف هذا
السياق يرى احملققون من العلماء أن الرتتيل يشمل مراتب التالوة كلها من حتقيق و حدر و تدوير،
قول العالمة ابن اجلزري رمحه اهلل  " :إن كالم اهلل تعاىل يقرأ بالتحقيق و باحلدر و بالتدوير مرتال
جمودا بلحون العرب و أصواهتا ".24
21
22
23
24
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شرح و تعليل مصطلحات التحقيق و الحدر و التدوير:
املراد باحلدر هو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار و إدغام و قصر و مدو وقف ،و هذه والشك من أول مصطلحات علم األصوات و علم القراءات.
و أما املراد بالتحقيق هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد و حتقيق اهلمزة و إمتام احلركات واعتماد اإلظهار و التشديدات ،و توفية الغنات ،و تفكيك احلروف أي بياهنا و إخراج بعضها من
بعض بالسكت و الرتسل و التوءدة ومالحظة اجلائز من الوقوف.25
يف حني ،أن التدوير يف اصطالح علم القراءات ،هو عبارة عن التوسط بني احلدر و الرتتيل ،و هوالذي ورد عن أكثر األئمة.
-1ابن اجلزري :النشر يف القراءات العشر ،ص .215/1

25

18

-2التجويد:
التجويد يف اللغة ،مصدر جود الشيء ،أي :صريه جيدا ،و اجليد ضد الردئ.26
و إذا أضفنا التجويد إىل القرآن الكرمي ،كان معىن ذلك – لغويا – اإلتيان بالقراءة جمودة األلفاظ،
برئية من الرداءة يف النطق.27
أما يف االصطالح العلمي ،فيعين :تالوة القرآن الكرمي بإعطاء كل حرف حقه من خمرجه و صفته

28

الالزمة له من جهر و مهس ،وشدة و رخاوة ،و حنوها .و هذه املصطلحات من مفردات الدرس
الصويت ،ورد احلرف إىل خمرجه و أصله ،و إحلاقه بنظريه و تصحيح لفظه و تلطيف النطق به على
حال صيغته و كمال هيئته من غري إسراف و ال تعسف و ال إفراط و ال تكلف.29
من أبرز موضوعات التجويد:
تناول علم التجويد أو فن األداء القرآين أو علم القراءات أو علم أصوات القرآن الكرمي ،ثالثة
موضوعات أساسية هي:
-1-2خمارج األصوات ( احلروف ) العربية ،و هي :املواضيع اليت تتولد فيها هذه األصوات،
و يتحدد فيها أهم مالحمها الفارقة.30
-2-2صفات األصوات العربية ،مفردة ،مثل :اجلهر و اهلمس ،و الشدة ز الرخاوة ،و اإلطباق و
االنفتاح ،و حنو ذلك.
-3-3صفات األصوات العربية ،مركبة ،مثل :اإلدغام و اإلخفاء ،و الرتقيق و التفخيم...إخل .و
لإلشارة ،فإن درس اإلدغام بوصفه من األصوات املركبة يف علم القراءات القرآنية ،سيكون مدار درس
و متابعة علمية ،بعد درس ،الدراسة الصوتية لدى علماء القراءات.
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أمثلة تطبيقية:
إن احلد الفاصل بني كل وحدة و أخرى ،هو دور الصوت يف اختالف املعىن فالالم يف اللغة العربية
وحدة صوتية متميزة مهما اختلفت صورهتا من تغليظ يف مثل " واهلل " أو ترقيق يف مثل " باهلل ".
و ذلك ألن املعىن ال خيتلف يف حالة التفخيم عنه يف حالة الرتقيق.
و " النون " وحدة صوتية متميزة مهما اختلفت صورهتا ،بأن كانت متحركة يف مثل :نطق ،أو ساكنة
خفيفة يف مثل :ينطق ،أو مدغمة مع الغنة يف مثل :من يفعل .و ذلك ألن املعىن ال خيتلف.
فاحلد الفاصل بني الوحدتني الصوتيتني أو الفومنني هو اختالف املعىن يف الكلمتني مع اختالف
الصوتني.
و من األمثلة النموذجية كذلك " ،من جماالت البحث يف علم األصوات اخلاص أيضا أو الفونولوجيا
 Phonologieدراسة الصوت يف موقعه يف الكلمة ،و ما حيدث له من تغري يف صفته العامة
نتيجة ملوقعه اجلديد.
و من األمثلة على ذلك :النون الساكنة يف التجويد القرآين :حيث خترج من خمرجها مظهرة (من
اإلظهار) من غري غنة إذا وقعت قبل أحد احلروف احللقية ( :اهلمزة ،و اهلاء ،و العني ،و احلاء ،و
الغني ،و اخلاء ) مثل:
( من آمن ) ( ،منهم )( ،من هاد ) ( ،أنعمت )...إخل.
و تدغم النون الساكنة مع الغنة إذا وقعت يف آخر كلمة ،ووقع يف أول الكلمة املوالية أحد األصوات
األربعة ( الياء ،و الواو ،و النون و امليم ) مثل ( :من يقول ) ( ،من وال ) ( ،من نعمة ) ( ،من
مال اهلل) ،و تدغم بغري غنة ،إذا وقعت يف آخر كلمة ووقع يف أول الكلمة املوالية الم أو راء ،مثل:
( من لدنه ) ( ،من ربهم ) ،و حيث تقلب ( اإلقالب ) هذه النون الساكنة ميما إذا وقعت قبل
صوت الباء يف كلمة واحدة حنو ( :أنبئهم ) أو يف كلمتني ،حنو ( :أن م بورك ) ،و حيث ختفى
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( اإلخفاء ) هذه النون الساكنة مع بقية احلروف ( األصوات ) ،حنو ( :من ثمرة ) ( ،لمن شاء )،
( من طيبات )...إخل.31
فهذه أمثلة منوذجية على دراسة الصوت يف موقعه ،يف القراءات القرآنية ،و ما يطرأ عليه من تغري
نتيجة هلذا املوقع اجلديد.

31
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الدرس السابع :الدراسة الصوتية لدى النحاة :ابن جني.
بعد الدراسة املفهومية و التارخيية و الوظيفية للدراسة الصوتية لدى علماء العربية ،اليت تولدت عنها
أمناط الدراسة الصوتية لدى اللغويني يف املعاجم ،أمثال :اخلليل بن أمحد الفراهيدي و أبور منصور
األزهري ،مث انعطفت لدى علماء القراءات و التجويد القرآين ،و إىل جانب ما ذكرناه حول اخلليل
بن أمحد و سيبويه عن بعض الدراسات الفونولوجية يف ترتيب املادة املعجمية ترتيبا صوتيا .جند يف
القرن الرابع اهلجري لغويا آخر فذا ،حلق بعيدا يف آفاق أرحب يف جمال فقه اللغة بعامة و األصوات
اللغوية خباصة ،هو أبو الفتح عثمان بن جين ( ت  382ه ) .و يعد كتابه املوسوم بـ:
( سر صناعة اإلعراب ) من أدق و أوىف ما كتب يف أصوات اللغة العربية ،مبا أضاف إىل ما قاله
اخلليل بن أمحد و سيبويه من زيادات و تفصيالت دقيقة ،و تغيريات واضحة.
يعرض ابن جين يف مقدمة كتابه هذا ،خطته و منهجه ،إذ يقول ..." :أذكر أحوال هذه احلروف
يف خمارجها و مدراجها و انقسام أصنافها ،و أحكام جمهورها و مهموسها ،و شديدها و رخوها ،و
صحيحها و معتلها ،و مطبقها و منفتحها ،و ساكنها و متحركها و مضغوطها و مستويها و
منحرفها و مشرهبا  ،و مستويها و مكررها ،و مستعليها و منخفضها ،إىل غري ذلك من أجناسها .و
أذكر فرق ما بني احلرف و احلركة ،و أين حمل احلركة من احلرف :هل هي قبله أم بعده ؟
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و أذكر أيضا احلروف اليت هي فروع مستحسنة ،و احلروف اليت هي فروع مستقبحة ،و احلركات اليت
هي فروع متولدة عن احلركات ،كتفرع احلروف عن احلروف...مث أفرد فيما بعد لكل منها بابا أغرتق
فيه ذكر أحواله و تصرفه يف الكالم ،من أصليته و زيادته ،و صحته و علته ،و قلبه إىل غريه ،و قلب
غريه إليه ".32
-1ابن جين :سر صناعة اإلعراب.¼ ،

32
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- معاني أحوال هذه الحروف:
املنحرف :ما ينحرف اللسان أثناء النطق به ،و هو الالم.احلروف املشربة ،و هي ما تعرف حبرف القلقة يف القراءات القرآنية مثل ( :الباء ،و اجليم ،و الدال،جدا.
و الطاء ،و القاف ) ،و حترك يف حلة سكوهنا حبركة قصرية ً
الصوت املستعلي ( :و عكسه املنخفض أو املسفل)  :و هو الذي يستعلي مؤخر اللسان عندالنطق به و يشمل يف اللغة العربية األصوات ( :اخلاء ،الصاد ،الضاد ،الطاء ،الظاء ،الغني و القاف).
احلروف اليت هي فروع مستحسنة هي ستة أحرف تلحق احلروف التسعة و العشرين ،و يؤخذ هبا يفالقرآن الكرمي و فصيح الكالم ،و هي :النون اخلفية و اهلمزة املخففة ،و ألف التفخيم ،و ألف
اإلمالة ،و الشني اليت كاجليم ،و الصاد اليت كالزاي ،و خمتلف هذه الشروحات موجودة يف كتاب
"سر صناعة اإلعراب " البن جين ص 51/1 :فصل .7
و أما احلروف اليت هي فروع مستقبحة هي مثانية أحرف تلحق احلروف اخلمسة و الثالثني ،و هيغري مستحسنة ،و ال يؤخذ هبا يف القرآن و ال يف الشعر ،و ال توجد إال يف لغة ضعيفة ،و هي:
الكاف اليت بني اجليم و الكاف ،و اجليم اليت كالكاف ،و اجليم اليت كالشني ،و الضاد الضعيفة و
الصاد اليت كالسني ،و الطاء اليت كالتاء ،و الظاء اليت كالثاء ،و الباء اليت كامليم ،و كل هذه احلروف
األربعة عشر نص ابن جين على أهنا ال تعرف إال بالسمع و املشافهة يف كتاب سر صناعة اإلعراب
ص ¼.
و يف ضوء هذه املنظومة العلمية الصوتية ،مل يطلق ابن جين على كتابه اسم " علم األصوات "،
ميكن على سبيل املقاربة املفهومية للدراسة الصوتية ،أن يعد أول من استعمل اصطالح " علم
األصوات " ،حيث يقول بعد أن شرح كيفية صدور الصوت عن طريق تشبيه احللق بالناي " :و إمنا
أردنا هبذا التمثيل اإلصابة و التقريب ،و إن مل ميكن هذا الفن ( املوسيقي ) يعين الصوت ،ميما لنا و
ال هلذا الكتاب به تعلق .و لكن هذا القبيل من هذا العلم ،أعين:
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علم األصوات و احلروف له تعلق و مشاركة للموسيقى ،ملا فيه من صنعة األصوات و النغم ".33
و من خالل هذه اآلراء و املالحظات الصوتية اليت تضمنها كتاب " سر صناعة اإلعراب " البن
جين ،ندرك أنه سابق لعصره ،و ذلك:
-1أنه شبه احللق بآالت املوسيقى ( الناي أو صوت املزمار ).
-2اجتاهه إىل التجارب الصوتية يف كيفية صدور الصوت.
-3إجتاهه يف كيفية اختيار جهره و مهسه .و تفريقه بني الصوت و احلرف ،و جعله احلركات أبعاضا
حلروف املد و اللني ،و جعله احلركة بعد احلرف".34

33
34

25

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
كليّة اآلداب واللغات
قسم اللغة و األدب العريب
إعداد و تقديم األستاذ :عبد الرحيم عزاب

دروس و أعمال موجهة في مادة الصوتيات

المستوى:سنة ثالثة ،ختصص لسانيات عامة.

األفواج المعنية :األول و الثاين و الثالث
الدرس الثامن (  :) 8علم األصوات لدى ابن سينا

و يف القرن اخلامس للهجرة ،جند عاملا عربيا آخر ،ال يقل أمهية يف البصمة اإلبداعية و العلمية املرتبطة
بالدراسة الصوتية ،عن سابقيه من علماء العربية القدماء كاخلليل بن أمحد و سيبويه و ابن جين و
حىت علماء القراءات ،هو العامل الفيلسوف الطبيب ابن سينا ( ت  428ه) ،إذ يعاجل أصوات اللغة
عالج الطبيب العامل بالطبيعة ،يف حبث موجز له عنوانه " أسباب حدوث احلروف ".35
و يتألف هذا الكتاب من ستة فصول:
تناول يف األول و الثاين سبب حدوث الصوت ،و يف الثالث عاجل فيه تشريح احلنجرة و اللسان ،و
تناول يف الفصل الرابع األصوات العربية ،و كيفية صدور كل صوت منها :فوصف العملية العضلية مع
كل صوت وصفا مفصال ،و رتب احلروف ترتيبا خمرجيا ( خمارج أصوات احلروف ) يشبه ترتيب
اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،و يف الفصل اخلامس يعرض ابن سينا أصواتا مسعها من لغات أخرى غري
العربية ،و هي اجليم الفارسية يف مثل :جاه ( بئر) و السني الزائية ،و الزي السينية ،و الزاي الظائية،
و الفاء الشبيهة بالباء ( الفاء املهجورة ) و الباء املهموسة .يف حني نراه حياول يف الفصل السادس
الربط بني أصوات اللغة و األصوات الطبيعية األخرى.
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و البن سينا دراسة صوتية أخرى يف كتابه الكبري " الشفاء " حيث تناول فيه صفات األصوات
بشيء من اإلسهاب.
و الشك أن ابن سينا دراسته لألصوات اللغوية ،تعد إضافة جديدة إىل ما سبق من دراسات صوتية
عند العرب " ،إذ تعتمد على الناحية التشرحيية يف الوصف  Anatomiqueو تقابل بني
األصوات العربية و األصوات األخرى .و هذا ما يدل على أن هذا المنهج التقابلي Méthode
contrastiveكان معروفا عند العرب ،و مثله ما صنعه أبو حامت الرازي ( ت  322ه ) يف
كتابه املوسوم " الزينة يف الكلمات اإلسالمية و العربية " من املقابلة بني أصوات العربية و الفارسية
" 36لقد كان القرن اخلامس اهلجري ،حيمل إلينا رسالة صغرية يف األصوات العربية ،للرئيس ابن سينا
فيلسوف اإلسالم ،وامسها ":أسباب حدوث احلروف " و هي مقسمة كما أشرنا آنفا على ستة
فصول (:)6
ميكن اختزال موضوعاهتا  Themesيف اآليت:
-1يف سبب حدوث الصوت ،و يقصد به صوت اإلنسان و غريه.
-2يف سبب حدوث احلروف ،و يقصد باحلروف األصوات اإلنسانية.
-3يف تشريح احلنجرة و اللسان.
-4يف األسباب اجلزئية حلرف من حروف العرب.
-5يف احلروف الشبيهة هبذه احلروف ،وليست يف لغة العرب.
-6أما الفصل السادس ( )6فقد كان مدارا  Topicيف أن هذه احلروف من أي احلركات غري
النطقية قد تسمع.
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و لعل حديث ابن سينا ( استنتاج ) يف هذه الرسالة املقتضبة ،أشبه حبديث علماء وظائف
األعضاء ،فال نكاد نلمح فيها أنه تأثر كغريه بكتاب سيبويه ،فله عدته املصطلحية ،و له وصفه
األصيل لكل صوت ،مما جعله حمل إعجاب و تقدير من بعض اللغويني احملدثني ".37
إعداد و تقدمي األستاذ:
عبد الرحيم عزاب.
قسم اللغة و األدب العريب
كلية اآلداب و اللغات
جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي
قائمة مصادر الدروس و مراجعها:
-1عالء جرب حممد :املدارس الصوتية عند العرب.
-2مسعود بودوخة :حماضرات يف الصوتيات.
-3حممود السعران :علم اللغة -مقدمة للقارئ العريب.-
-4لسان العرب :ابن منظور.
-5فتح اهلل سليمان :دراسات يف علم اللغة.
-6عبد العزيز مطر :علم اللغة و فقه اللغة.
-7عبد احلميد أبو سكني :دراسات يف التجويد و األصوات اللغوية.
-8اخلليل بن أمحد الفراهيدي :كتاب العني.
-8رمضان عبد الثواب :املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي.
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-11تفسري ابن كثري.
-11تفسري ابن جرير الطربي.
-12ابن اجلزري :النشر يف القراءات العشر
-13فتح الباري أليب حجر العسقالين.
-14كشاف اصطالحات الفنون :للتهانوي.
-15عبد الفاتح عبد العليم الربكاوي :ترتيل القرآن يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة.
-16سر صناعة اإلعراب :ابن جين.
-17إبراهيم أينس :األصوات اللغوية.
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