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 علم األصوات عند العرب 

 بقلم الدكتور حممد حسان الطيان 

 : علم جديد قدمي Phonétiqueعلم األصوات 
الري    يعردو يسيسرهط مطلرع   Linguistqueجديد ألنه واحد من فررو  علرم اللسرانيات 

 .(1)(1913ر  1857غو  السويسر  فردينان دوسوّسور )هيا القرن على يد الل 
اأصفاللغةةأصواةةتتأصف ةةهل صلم ةةاص ل ةةص، علرروم الررو  قرروم عليلررا  رر  لغرر لان وقرردميأل ألنرره واحررد مرر 

أصروات يعرهب  را  ر  قروم عررن أو هر  علرى حرد  عارن اينرن جر : ) ،فةةم يفصمجص ةةؤصف ةةاين صل ةةا ص ةةّ ص
. والصوت  ما قال اجلاحظ: )هو آل  اللفظ، واجلوهرط الي  يقوم ينه التقطيرع، وينره يوجرد (2)(أغراضلم
. و   وررون انو و  منثروراو ال  ينالرور الصروت ت اللسران لفاراو و   امراو مررو و ا رر ، ولرن  ورون حر الترللي 

 .(3)(احلروف  اماو ال  ابلتقطيع والتللي 
، مرن للرك مرا أط  رر  لغ  أبصواهتا مني أقدم العصروروملا  ان األمر  يلك فقد عط  أصحاب   ّ  

رومران ، و ريا مرا ورد عرن قردماء الةر وأرسرطو مرن ماحارات صرو ي  متنرا عن قدماء اليوانن  رلفاوون 
 . أمثال ينريسويان و رنتيانوس

، وهرم أول مرن نارر الل الدراسرات لم الصو ي أما اهلنود فوانوا أ ثر ا ساعاو وأعمق أ راو يف آرائ
، واشررررررتلر مررررررنلم ابنيرررررر  ينوتاينرررررره املسررررررمى هنررررررا فررررررر  مسررررررتق  مررررررن فرررررررو  علررررررم اللغرررررر الصررررررو ي  علررررررى أ

Ashtadhyayi(4). 

 
وياحظ أن نسا  التلسيس الل دوسوسررور    عرر  أنرره   يسرراق يندراسررات  ,10وعلم األصوات العام  ,31ر  30مدخ  الل األلسني   (1)

 .3مج  هليا الوتاب ص ت انار مقدم  ال (حماضرات يف األلسني  العام )ولونه عدَّ الرائد ينوتاينه  ,خمتلف   نحو هيا النحو
 .1/33اخلصائص  (2)
 .1/79الايان والتايني  (3)
لعلرره األقرردم يف  ,وابنيرر  يررو  هنررد  .45ويف صررو يات العرينيرر   ,343ر   342والاحررا اللغررو  عنررد العرررب  ,88ر   87علررم اللغرر   (4)

اناررر )يف األصرروات اللغويرر  ر دراسرر  يف  .س قارر  املرريادامالل يعررود الل القرررن السررادس أو اخلرر  , ما  قدر دائرة املعارف الهبيطانيرر   ,العا 
 .64أصوات املد العريني ( 
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يه الدراسررات الصررو ي  خطرروات واسررع ، وضرررينوا فيلررا ينسررلم املسررلمون فَط رروا  رر  وجرراء العرررب 
  يسرراق الغرررينيني، غررن أوو اهلرروي والىتيررل، حرره قررال قررائللم: )، شررلد ينرريلك ن ص ررف  ط الدارسررني مررن وافررر

 .(5)(األورينيني يف هيا العلم ال  قومان العرب واهلنود
فيسررتحق مررا قررد وصرر  الليرره مررن سررياويه: ) دنرر اين شرراد ه عررن األصرروات عوقررال املستشرررل األملرر 

 مررا أمجررع علررى  سررميته  رر  مررن درسرره مررن علمرراء الشرررل والغرررب   (6)غررا ت علررم األصرروات أن نعتررهبه
 .(7)(مفَراو من أعام مفاخر العرب 

، فإنره   يغرع عرن سم عند العرب ال  يف مرحل   حق ومع أن علم األصوات   يعرف  يا ا 
( والطرع ضرلا ويناغتلرا وموسروعاهتا األدينير يوها وصرفلا وعرو ماء العريني  )ل عات املتقدمني من مصنف

ل لررا حرره    ورراد قررراءة والتيويرردواحلومرر  واملوسرريقى وال ... للررك أنرره مررا ا هرريه العلرروم املَتلفرر  وداخ 
وعلررم م يف علررم األصرروات أو أ رةه منرره. قررال أينررو نصررر الفررارا : ) قررع علررى  ترراب فيلررا للررو مررن  ررا

، ومن أين خررا  ر  واحرد منلرا يف و و يف احلروف املعيم  عن عددهاني األلفاظ املفردة يفحص أناقو 
 .(8)(آ ت التصويت وعن املصوت منلا وغن املصوت وعما يت ع منلا يف اللسان وعّما   يتّ ع

 :ولو على يوه ما يف علم األصوات، يف  مره  اث  وميون أن نصّن  العلوم الو أسلمت
 ...ر علوم العريني : النحو والصرف والااغ  والعروض 1
 .واملوسيقىر علوم احلوم  والفلسف  والطع  2
 .القراءة والتيويد والرسم والضاط ر علوم 3

 :أواًل: علوم العربية

الل اخللير  ينرن  ، وهرو  تراب العرني املنسروب فتادأ ينالور أول معيرم يف العرينير أما الىتمرة األول 

 
الن علررم األصرروات ) :وقريع منلررا قررول فررنث اينوليررىت  ,من  لم  للمستشرل األملاين ينرغشتاسر يف  تاينه التطور النحو  للغ  العريني  (5)

 .101الاحا اللغو  عند العرب  .( ينيقد منا وشّع يف خدم  لغتني مقدستني مها السنسوريتي  والعر 
 .نعده :والصواب , يا (6)
 .38نقاو عن مقدم   تاب ما ل ره الووفيون عن ايدغام  (علم األصوات عند سياويه وعندان) :من حماضرة له ينعنوان (7)
 .254نقاو عن التفون اللساين يف احلضارة العريني   48ر  47الحصاء العلوم  (8)
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ررر( والررري  ينطررر  علرررى أسررراس صررروي175) أمحرررد الفراهيرررد  ، وصررردّ ر مقدمررر  صرررو ي   عرررد أول دراسررر  هر
الا اخلليرر  مفتررا  . و  غرررو  فصرراح(9)صررو ي  منامرر  وصررلت اللينررا يف كريررل الفوررر اللغررو  عنررد العرررب 

ن للرررك لرررا لررره مسررراس ينعلرررم ، لو الارررا  الطويررر  ابملوسررريقى وغررر العلررروم ومصررررفلا، وصررراحع العرررروض
 را يرررررررع تررررررراابو مسرررررررتقاو يف األصررررررروات ا ررررررره )ة األصرررررررفلاين ينسرررررررع الليررررررره  ىت ، ينررررررر  الن محررررررر األصررررررروات 
 . (10)(األصوات 

والمنا  ان لواقه ال ها أنه  ان يفتح فاه اق من لال احلروف ليتعرف خمارجلا: )و ان اخللي  أس
ا لر ل ، فيعفوجد العني أدخ  احلرروف يف احللرق، ابألل  مث يالر احلرف يو: أ ْب، أ ْت، أ ْ ، أ ْ ، أ غْ 

 .(11)رفع حه أ ى على آخرها وهو امليم(أول الوتاب مث ما قرب منلا األرفع فاأل
ي  أوفت على الغاي  دقر و و اه  تاب سياويه ر حاو  علم اخللي  ر الي   ضمن دراسات  صو 

، (12)؛ فورران منلررا مررا يتعلررق ابللليررات واملقايسرر  ينينلررا وا سررتد ل هلرراوأمهيرر و، و نّوعررت ينتنررو  مادهتررا
، ومنلرا مرا يتحردث عرن ررواهر صرو ي  خمتلفر   لحورام اهلمرىت مرن  قيرق (13)لا ما يعرض للقراءات نمو 

.. وايعرال وايينردال والتعلير  (15)، وايمال  والفتح وما يتعلرق  مرا مرن أحورام(14)و سلي  ومهىتة ينني 
. رينعررر ألا ويَّرررات الوتررراب أبجىتائررره ... الل غرررن للرررك مرررن مااحرررا صرررو ي  ماثو ررر  يف(16)الصررروي هلمرررا

سرررياويه ينررري ر عررردد  الررري  اسرررتلله (17)ويسرررتل ر اجلرررىتء الراينرررع أبجرررّ  هررريه املااحرررا وهرررو ابب ايدغرررام
، ومرررا الل للرررك لرررا يررردخ  يف احلرررروف العرينيررر ، وخمارجلرررا، وملموسرررلا، وهللورهرررا، وأصررروهلا وفروعلرررا

 
وفصرر  األصرروات اللغويرر  مررن  ترراب اخلليرر  ينررن أمحررد  ,الارراب  ترراب التفوررن الصرروي عنررد اخلليرر  للررد تور حلمرر  خليرر ا يراجع يف هرري (9)

اب العررني للررد تور أمحررد , وأصررال  علررم األصرروات عنررد اخلليرر  مررن خررال مقدمرره  ترر 158ر   56الفراهيررد  للررد تور ملررد  املَىتومرر  
 .حممد قدور

علررى أن  تررع الررتاجم  ,  أقررع علررى ل ررره هلرريا الوترراب فيمررا رجعررت الليرره مررن  ررراجم اخلليرر و  ,120التنايرره علررى حرردوث التصررحي   (10)
 ,2/246ووفيررات األعيررران  ,11/74اناررر معيرررم األدابء  . وتررراب الررنغم و تررراب اييقررا   , رري ر لرره  تاررراو أخررري  نحرررو هرريا النحررو

 .1/560والاغي  
 .1/47العني  (11)
 .(159ر  2/158) 3/530ينو ل( و .ط 37ر  36 ,33ر  1/28) 72ر  71 ,66ر  1/57انار على ساي  املثال الوتاب  (12)
 .(270 ,1/262) 108 ,2/91( و36 ,29 ,1/28) 71 ,59 ,1/58انار على ساي  املثال الوتاب  (13)
 .(171ر  2/163) 556ر  3/541الوتاب  (14)
 .(267ر  2/259) 135ر  4/117الوتاب  (15)
 .(404ر  2/356) 431ر  4/334الوتاب  (16)
 ’.(430ر  2/404) 485ر  4/431الوتاب  (17)
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النحراة واللغرويني   ووين الناام الصوي العر  ليغدو أساساو ومرجعاو لو  من صن  يف هيا الااب مرن
 .(18)والقراء

مث  تاينعت  تع النحرو واللغر  ينعرد سرياويه  نحرو يروه و قفرو أ رره يف زصريص حيّرىت للدراسرات 
لري  وهرو الاراب ا ر  (19)الصو ي  مرددةو  عانا ه ومصطلحا ه يف  ر  مرا يتعلرق مَرارا احلرروف وصرفاهتا

واألصرول يف النحرو  ينرن  (هر285للمهبد ) (20)، املقتضعاللينا ، لا وص ر و ان على رأسلا يعنينا هنا
ر163السرررراا ) ر123 ينرررن دريرررد ) (22)، واجلملررررةلررره أيضررراو  (21)( ورسرررال  ا شرررتقالهررر  (23)( واجلمررر هررر

 . هر(370لأل هر  ) (24)( والتلييعهر403للىتجاج  )
 (26()25)ولرررررا يررررردخ  يف هررررريا الاررررراب شررررررو  سرررررياويه املَتلفررررر  ويف مقررررردمتلا شرررررر  السرررررنايف

ر368) ر384) (27)اينمّرررررر ( والر هرررررر رررررر( وشررررررر  أ  علرررررر  الفارسرررررر  647) (28)( واألعلررررررم الشررررررنتمر هرررررر هر

 
علررم األصرروات )أل ررر مررنلم األسررتال شرراده يف  ثرره  , ناول  ثن من اللسانيني املعاصرين مااحررا الصرروت يف الوترراب ابلدراسرر  والتتاررع (18)

خمتررار عمررر يف الاحررا اللغررو  عنررد د والررد تور أمحرر  .135ر   111والررد تور الينررراهيم أنرريس يف األصرروات اللغويرر   .(عند سياويه وعندان
والررد تور حسررام النعيمرر  يف الدراسررات الللييرر   .63ر   50والد تور متام حسان يف اللغ  العريني  معناها وماناها  .109ر   91العرب 

 Linguistique Arab et :والرررد تور عاررررد الررررمحن احلررراا صررررا  يف أوروحتررره .59ر   57والصرررو ي  عنرررد اينرررن جرررر  

Linguistiqe general.’ الناررررات )والطيررع ينوررروق يف مقالررره  ,219ر   182شررراهني يف أ رررر القررراءات يف األصررروات  .ود
 .1974( 11حوليات اجلامع  التونسي  ) (الصو ي  يف  تاب سياويه

 .198وأ ر القراءات يف األصوات  ,106والاحا اللغو  عند العرب  ,105األصوات اللغوي   (19)
 .   ايحا ت التالي يف  املقصود الااب ب خمارا احلروف( وهو )اب .196ر  1/192املقتضع  (20)
 .38ر  34ورسال  ا شتقال  .404ر  3/399األصول يف النحو  (21)
 .9ر  1/6مجلرة اللغ   (22)
 .413ر  409اجلم  يف النحو  (23)
 .51ر  1/48هتييع اللغ   (24)
علررى أن يف  .يف ضوء شرحه لوتاب سياويه للد تور عاررد املررنعم فررائىت    يطاع من شرحه سوي جىتء جاء ضمن  تاب السنايف النحو  (25)

والثانيرر   ,ايح التميمرر صرر  . قيررق د (مررا ل ررره الووفيررون مررن ايدغررام) :األول ينعنرروان ,آخررر الشررر  رسررالتني يف ايدغررام نشرررك مرر خراو 
او جررىتءاو رمضرران عاررد التررواب مرر خر  . مررا نشررر د  . حلويف  ليلمررا مررادة صررو ي  صررا .حممررد علرر  الررردي  . قيررق د (الدغام القررراء) :ينعنوان

 (ضرررورة الشررعر) :لوررن عنوانرره   يرر لن ينوونرره قطعرر  مررن شررر  الوترراب ألنرره اقتصررر علررى ,مررن شررر  السررنايف خاصرررا ابلضرررورة الشررعري 
 .1985يننوت  ,دار النلض  .أل  سعيد السنايف

 . تور رمضان عاد التواب هو جىتء من شر  السنايف لوتاب سياويهلد ضرورة الشعر أل  سعيد السنايف الي  قام ينطاعه ا (26)
مررا متمرر  الشررعر مررن  :وأصرردره ينعنرروان ,وقد قررام األسررتال الررد تور عرروض القررو   ينتحقيررق هرريا القسررم مررن  ترراب سررياويه والتعليررق عليرره 

 .ف . (/ق .م .وقد واع مطاينع دار املعارف )ا .م(1991/ 2ط ,م1989/ 1الضرورة )ط
وللرمرراين رسررال  عنواهنررا النوررت يف العيررا  القرررآن ضررمَّنلا أحوامرراو صررو ي  يف  نررافر احلررروف  ./أ162/ب ر 158طوط شررر  الرمرراين خم (27)
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، ولعر  مرا   يصرلنا ، وغنها من شرو  الوتاب (30()29)( عليق  على  تاب سياويههر( املسمى )377)
 .(31)منلا أغىتر مادة صو ي  لا وصلنا فل   ثنة أرينت على اخلمسني شرحاو 

( الي  نسج علرى منروال سرياويه أيضراو فَرتم  هر538للك  له  تاب املفص  للىتخمشر  ) و ا
و ي  الو ، و ان  يا املادة  الص(32) تاينه ينااب ايدغام مستلاو يني ر حروف العريني  وخمارجلا وصفاهتا

ر643ينرررل عليلرررا اينرررنط يعررري  )  . و  يوررراد يدانيررره يف للرررك ال (33)( شررررح هط الغررر َّ ابلدراسررر  الصرررو ي هررر
اابل  )  .(34)( يف شرحه للشافي  حيا  داخ  علم الصوت ينعلم الصرفهر686’الرض ُّ األ ْست 

صرروات أو مررا يشررا للا    صرر  اللينررا، لوررن و  ينررد مررن ايشررارة الل أن ارر   تارراو  مرر  اسررم األ
رررر(  لميرررري سررررياويه206) (35)، مثرررر   ترررراب األصرررروات لقطرررررب النحررررو املصررررادر حفاررررت أ اءهررررا ، هر

ر215) (36)واألصررررروات لألخفررررر  ر462) (37)السررررروّ يت ن( وليعقررررروب ينررررر هررررر  (38)( و ينرررررن أ  الررررردنياهررررر
 . ر(ه281)

 
 .89ر  87و اؤملا 

 .1248ر  2/1242يف  تاينه النوت يف  فسن  تاب سياويه  (28)
وجلانررا صررورة عنلررا  ’,الىتميرر  الررد تور مررل مررن علررم  مررع 1981منلا نسَ  خطي  يف موتا  شليد عل  ابسررطناول وقررد عاينتلررا سررن   (29)

 ’.ألستالان العام  أمحد را ع النفاخ رمحه هللا
والثرراين  ’,م1990األسررتال الررد تور عرروض القررو   ينتحقيررق  ترراب التعليقرر  أل  علرر  الفارسرر  وقررد أصرردر جررىتأين منلررا )األول  مويقررو  (30)

 ’.ف ’.وفقه هللا يمتاملا/ ق ’,م(1992
 ’.41ر  35و قدمي  تاب سياويه لألستال عاد السام هارون   ’,8ر املغ  يف  صري  األفعال ناا (31)
 ’.405ر  393انار املفص   ’>’.ومن أصناف املشتك ايدغام<’جاء ايدغام يف املفص   ت عنوان  (32)
كينع الوررام علررى ايدغررام حرره آخررر  مثحيا ينسط اينن يعي  الوام على خمارا احلروف وصفاهتا  131ر   10/123شر  املفص   (33)

الينررراهيم أنرريس نررص  ررام الىتخمشررر  واينررن يعرري   .حيررا أ اررت د 135ر   128واناررر األصرروات اللغويرر   .155ر   10/131الوتاب 
 .يف جدول الل جانع نصوص من الوتاب وسر الصناع  والنشر يف خمارا احلروف وصفاهتا  سلياو للموا ن  ينينلا

أما رواهر ايدغام وايعال واييندال وايمال  فلورر ّه منلررا  ,والوام هنا على خمارا احلروف وصفاهتا ,264ر   3/220شر  الشافي   (34)
 .يف الوتاب اببأل مستقّ  وحديا متطاول

 .19/53ومعيم األدابء  ,58الفلرست  (35)
 .2/42والنااه الرواة  ,58الفلرست  (36)
 .79الفلرست  (37)
 .237الفلرست  (38)
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. ومن للك أيضاو  تاب الصوت جلالينوس الري  (39)و تاب الصوت والا حَّ  ليحل ينن ماسويه
. ولعر  مرن أعيرع مرا ل رر اينرن النردمي يف هريا الاراب  تراب آلر  (40)نقله الل العريني  حنني ينن السرحال

 .(41)مصو    سمع على ستني مياو ملوروس

أهنررا علررم قررائم ينيا رره  ، وناررر الليلررا علررىفرررد املااحررا الصررو ي  م لرر  مسررتق علررى أن أول مررن أ
ر392اينرررنط جررر  ) ينسرررط فيررره الورررام علرررى حرررروف العرينيررر : ( يف  تاينررره سرررر صرررناع  ايعرررراب الررري  هررر

 و، ومررا يعرررض هلررا مررن  غيررن يرر د  الل ايعررال أو ايينرردال أو ايدغررام أخمارجلررا، وصررفاهتا، وأحواهلررا
، ومرىتا احلرروف روف الفررو  املستحسرن  واملسرتقاح ، واحللنق  أو احليف، والفرل ينني احلرف واحلر  ا

  رررقّه رائرررد  الدراسرررات و نافرهرررا.. الل غرررن للرررك مرررن مااحرررا ينّوأ  ْرررهط املقرررام  األول يف هررريا الفرررن’، فعررردَّ 
هررريا الفرررن هررريا  يفاض ومرررا علمرررتط أن أحرررداو مرررن أصرررحايننا خررر الصرررو ي ، وهرررو يعررر  للرررك الل يقرررول: )

 .(42)(، وهللا يعني على الصواب ينقدر هاخلوض، و  أشاعه هيا ايشاا ، ومن وجد قو و قاله
، ويف   والمنا  تعّداه الل  تاه األخريو   قتصر جلود اينن ج  الصو ي  على ما يف سر الصناع

، وأطفرد (43)  الوتاب يعمقدمتلا اخلصائص الي   ضمن مادة صو ي و غنّي و جاء ينعضلا منثوراو يف  ضا
مستقل  مث  ابب يف  مي  احلر ات، وابب يف مط  احلر رات، وابب يف مطر   ينعضلا اآلخر يف أينواب 

 .الخل (44)...احلروف
  الل حدّه جعله يفرد له رسال و، ويادو أن موضو  وول احلر ات واألصوات قد استاّد ابينن ج

 
 .354ست لر الف (39)
 .349الفلرست  (40)
 .329الفلرست  (41)
وللررك ينقولرره يف سررر الصررناع   (علم األصرروات)وينعض الااحثني يعّد اينن ج  أول من استعم  مصطلح  .1/63سر صناع  ايعراب  (42)

للموسرريقى ملررا فيرره   له  علررق ومشررار  ,أع  علم األصوات واحلروف ,ولون هيا القاي  من هيا العلم ) :1/10للد ل  على هيا العلم 
و  ياعررد هرريا والن   نسررتطع القطررع ينرره ملررا  قرردم مررن ل ررر  تررع  99اناررر الاحررا اللغررو  عنررد العرررب  (مررن صررنع  األصرروات والررنغم 

 .اللينا األصوات الو    ص 
ايمشررام  لررىو امرره ع ,66ر   1/56و امرره علررى جرررس احلرررف وأ ررره يف الد لرر   ,59ر   1/57مررن مثرر   امرره علررى حررروف اهلمررس  (43)

 .الخل ...145ر  2/144وم ومهىتة ينني ينني والرَّ 
 .133ر  3/120اخلصائص  (44)
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ل رررر  قررروت أنّررره  تالرررا الل أ  السرررحال  املررردات(  األصررروات ومقررراديررسرررال  يف مررردّ    صرررلنا،  اهرررا )
 .(45)الينراهيم ينن أمحد الطهب  وأهنا يف ست عشرة ورق  خبّط ولده عال

وت مرررادة صررراحل  يف هررريا والن مرررن وراء مرررا ل ررررانه مرررن  ترررع يف علررروم العرينيررر   تاررراو أخرررري حررر 
ر206:  ترراب  اجلرريم حيررا عرر  أينررو عمرررو الشرريااين )الصرروت ومررا الليرره، نرري ر منلررا ينلغررات القاائرر   (هرر

، والصرروت ونسررج هررر( علررى اللثغرر 255يرران  والتايررني حيررا  ولررم اجلرراحظ )، والا(46)وهلياهتررا املَتلفرر 
ر322نرر   حيررا  ولّررم أينررو حررا  الرررا   )، والىتي(47)الولمرر  العرينيرر  و رررّدد  احلررروف فيلررا ( علررى جرررس هرر

مرا لرا يردخ   رت علرم اللغر  لنوقاينر  ينرني العرينير  والفارسري  مرن حيرا أصرواتط  ر ّه م (48)حروف املردّ 
ر403ا   القررآن حيرا  ولرم الاراقاين )، والعي(49)التقاينل  ( علرى صرفات احلرروف وعاقتلرا ينفروا ح هر
ر466وسرررَّ الفصرراح  حيرررا عقررد اخلفرراج  )، (50)السررور ت  ولررم فيرره علرررى ( فصرراو مفرررداو لألصرررواهررر

، مث ختافلرررا وخمارجلرررا وصرررفاهتااو ها ، وفصررراو مفررررداو للحرررروف  ولرررم فيررره علرررى حررردّ  ماهيتلرررا والدرا لرررا
( علرى هر606الوان  حيا  ولم الفَر الرا   )، والتفسن  (51) ناوهلا موضو  يلي  احلروف و نافرها

. واملااحرررررا  املشررررررقي  يف علرررررم ايهليرررررات (52)األصررررروات و ولّرررررد ها وأقسررررراملا وعاقتلرررررا ينعلرررررم التشرررررريح
ارراو يتوافررق مررع  ثررن لررا جرراء ينرره علررم ا الطايعيررات لرره أيضرراو حيررا  ولررم علررى آليرر  التصررويت   مرراو مطعي 

 
التفوررن الصرروي عنررد العرررب يف ) :هيا وقد  تع الوثنون عن جلررود اينررن جرر  الصررو ي  مثرر  هنررر  فلرري  .12/113معيم األدابء  (45)

الدراسررات ) :والررد تور حسررام النعيمرر  .1968سررن   23جلىتء ا هلل  هلمع اللغ  العريني  ابلقاهرة (ضوء سر صناع  ايعراب  ينن ج 
 .1982لندن  (اينن ج  عا  الصو يات) :والد تور حممد حسن اب ا .1980ينغداد  (اللليي  والصو ي  عند اينن ج 

وقرررال  ..النمرررن ّ  القررر  :وامل لررر  ينسرررع  ررراو منلرررا الل أصرررللا ينقولررره ,   وررراد صرررفح  منررره زلرررو مرررن لغرررات القاائررر  وهلياهترررا الغرياررر  (46)
 .60ر  59انار الدراسات اللليي  و  .65ر  1/64 :انار على ساي  املثال ,الخل ..وقال الطائ  ..العاس 

واملعيرررم العرررر  دراسررر   ,98ر   97وانارررر الاحرررا اللغرررو  عنرررد العررررب  .79 ,74ر   69 ,40ر   34 ,22 ,1/14الايررران والتايرررني  (47)
 .23ر  22الحصائي  صو ي  خمهبي  

واناررر التصررور اللغررو  عنررد اي اعيليرر / دراسرر  يف  ترراب  ,85ر   83نقرراو عررن دراسرر  يف أصرروات املررد العرينيرر   2/28و 1/64لىتينرر  ا (48)
 .217ر  202الىتين  أل  حا  الرا   

 .208ر  207انار التصور اللغو  عند اي اعيلي   .Constrative Linguistiqueأو  (49)
 .96ر  95نار الاحا اللغو  عند العرب وا .46ر  44العيا  القرآن  (50)
 .135ر  2/132وانار العيم العر  دراس  الحصائي  صو ي  خمهبي   ,94ر  91 ,61ر  60 ,54ر  53 ,24ر  6سر الفصاح   (51)
 .102ر  100نقاو عن دراس  يف أصوات املد العريني   48ر  47 ,31 ,29 ,15 ,1/11 التفسن الوان (52)
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 .(53)الفيىت ء احلديا
م ابألصرال  يف و  نواد جند ينعد هيا يف  تع املتلخرين من النحراة واللغرويني مرا ميورن أن يّتسر 

ر626، سوي  لك احملاول  الو جاءت يف  تاب مفتا  العلروم للسروا   )دراس  أصوات اللغ  ( مرن هر
 .(54)نطقلارسم يندائ  ألعضاء 

 ثانيًا:علوم احلكمة والفلسفة والطب واملوسيقى:

ر يقررردطمطلا فيلسررروفط العررررب الونرررد  رررر ف  مررررة الفاسرررف  واألواررراء واحلومررراء وأمرررا الىتمررررة الثانيررر  
ر260) ، وعلررى رأس للررك    انررت لرره عنايرر  متميررىتة ابألصرروات،  اررّدت يف أ ثررر مررن مصررّن ( الرريهرر

م معتمرررداو علرررى علرررى  ررررّدد حرررروف العرينيرر  ودوراهنرررا يف الورررا رسررالته يف اسرررتَراا املعمرررى حيرررا  ولررم
 .الحصاء صنعه يننفسه، و قسيم لا الل مصو   وخرس )صامت (
. وناّره ونط املصروكت أ ثرر احلرروف  رردداو ول ر قانوانو لغو ر عامرا يسر  على   ّ  اللغات وهو  

، وهررررر  صررررروكت الصرررررغارملاوهررررر  حرررررروف املرررررد، و  ،مال املصرررررو   علرررررى املصررررروكت العارررررامعلرررررى اشرررررت
مث ينسرط الورام  Les voyelles longueset les voyelles breves. (55)احلر رات 

، الل أورد مرررا يقرررب مرررن م رر  قرررانون مررن قررروانني ائررتاف احلرررروف علررى نسرررج الولمرر  العرينيررر  ابستفاضرر 
 .(56)واختافلا أو  نافرها

من  طايقاهترا هرو مرا يردعى  وللوند  رسال  أخري لات ر مساس ابلصو يات ين  ينتطايقه دقيق
ّدم هلرا ينايرانه ، وقد ق(58()57)، وه  رسال  اللثغ Troubles de la paroleاليوم أبمراض النطق 

 
 .1990يننوت  ,1/914الااب الراينع )يف الويفيات املسموع (  ,ي  للفَر الرا  رقاملااحا املش (53)
 .18وانار املدخ  الل علم اللغ   ,13مفتا  العلوم  (54)
انارررر علرررم التعميررر   .وهرررو مانَّررر  التوسرررع يف هررريه القضرررا  (يف صرررناع  الشرررعر)أحرررال الونرررد  عنرررد  نايلررره هررريا علرررى  تررراب لررره  ررراه  (55)

 .2/30واملعيم العر  دراس  الحصائي   ,317والفلرست  ,1/237ى واستَراا املعم
وقررد مجعررتط ارر  مجلرر و صرراحل  مررن  (41ر   2/24املعيررم العررر  دراسرر  الحصررائي  صررو ي  خمهبيرر  )انار ينيرران للررك يف رسررالو للماجسررتن  (56)

ر   1/204التعميررر  واسرررتَراا املعمرررى م وانارررر الرررنص الوامررر  لرسرررال  الونرررد  يف  تررراب علررر  .النصررروص املعنيررر  يننسرررج الولمررر  العرينيررر 
259. 

 .1985سن   532ر  3/515ا 60نشر هْتا هلل  هلمع اللغ  العريني  يندمشق ينتحقيق  يف اجمللد  (57)
 .ف ./ق431ر  430ص ,2ا ,61مج  ,انار هلل  اجملمع .م1979و ان األستال شلنتا و قد نشر الرسال  سن   (58)
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، مث اللغات السائدة آنياك مرن احلرروف ، وما  تاجه    لغ  منوافه آللي  النطق، وعاقتلا ابحلروف
، ووصر  خمرارا حرروف العرينير  خاءت سر رض للسران مرن التشرنج أو ا  ولم على أسااب اللثغر  ومرا يعر 

  عمرا علردانه عنرد سرياويه وخالفيره، مث حرّدد وهي ات النطق  ا وصفاو  شرميرا فيىت ئياو على يرو لتلر 
 .(59)، وّ ى أعراضلا وأنواعلا وختم الوام ينعلللاحروف اللثغ 

طايعر   نراول ين قوخمالف  هنرج سرياويه يف  تارع خمرارا احلرروف  فضر  يننرا الل ماحار  هامر   تعلر 
، الل ه   نرىت  يرو فيىت ئير  الصروت أو مرا أولرق عليره ينعرض الاراحثني اسرم علرم ه  ء احلوماء للصوت 

ررْوج  السررمع 
 
رو  فقررد عرررض حومرراؤان و  غرر  Acoustique phonetique (60)الصررو يات امل

وله الل األلن، صر و يىتات اخلاص  الو يتصر   را، و يفير  ، واملمملصدر الصوت، و يفي  انتقاله يف اهلواء
السررررمعي  لتقسرررريم األصرررروات  ، ووضررررع املعرررراينني األصرررروات اللغويرررر  وغررررن اللغويرررر ، والتمييررررىت ينرررر والدرا رررره

 .(61)... الخلاللغوي ، والنغم  الصو ي ، وشدة الصوت 
ر339والفررارا  ) املوسرريقى ، الل انطرروي  تاينرره ت ( املعلررم الثرراين واحررد لررن عطرر   رريه الدراسرراهرر
 ، ورينطرره ينررني املارردأ الطايعرر للررك  امرره علررى حرردوث الصرروت والررنغم: مررن منلررا الواررن علررى الوثررن

( والشررار ه الل وجرروب حلرردوث الصرروت و يفيرر  حرردوث الوررام، وعنايترره يندرجرر  الصرروت )حّد رره و قلرره
 .(62)استعمال اآل ت للقيام يناعض القياسات الو يصعع  ديدها ابلسمع

( وقرد اشرتملت ان الصرفا )القررن الراينرع اهليرر و خر ي (63)ولا ينحو هيا النحو رسال  املوسيقى
فيررر  الدراك القررروة السرررامع  لألصررروات، فيررره  رررام علرررى األصررروات، علرررى عررردة فصرررول أمهلرررا فصررر  يف  ي

 .(64)، ونغمتلاوأنواعلا، ومصدرها، وماهيتلا
 

 ,ورسررالته يف اييقررا  ,منلررا رسررالته يف األصرروات اخلمسرر  ,هرريا النحررو ملّررا يررْد وريق لررا الل النررورو   أخررري مانرر  أن  نحرر ئللونررد  رسررا (59)
 .317ر  316انار الفلرست  .ورسالته يف املدخ  الل صناع  املوسيقى

لرر  العرينيرر  للدراسررات يف اجمل (علم الصو يات املوج  والسررمع  عنررد علمرراء املسررلمني القرردماء)انار مقالته  ,هو الد تور يوس  اهلليس (60)
علررم األصرروات الفيىتيقرر  )سررعد مصررلو  واقررت  مصررطلح  .وقررد  عّقارره د .123ر   101ص  1985اللغوي  اجمللد الثالررا العرردد الثرراين 

 .120ر  118انار العدد نفسه ( أو الفيىت ئ 
 .101علم الصو يات املوج  والسمع   (61)
 .115ر  102انار فيه الصفحات  .يحا ت عليلاواهليس السال  نصوص هيه املااحا  .يف مقال د (62)
 .241ر1/183وه  الرسال  اخلامس  من القسم الر ض  من رسائ  الخوان الصفا  (63)
 .194ر  1/188رسائ  الخوان الصفا  (64)



 د. حسان الطيان                علم األصوات عند العرب
 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                        10

، الو عاجل رسالته الفّية أسااب حدوث احلروف( فيمع هيا  له يف هر428وجاء اينن سينا )
، وهررو يتصرر  مررا يسررمى د نقررع عليرره عنررد أحررد مررن املتقرردمنيت اللغرر  علررى يررو فريررد   نوررااو فيلررا أصرر 

فقررد جرراء حديثرره فيلررا حررديا  العررا    phonetique articulatoirعلررم األصرروات النطقرر  
، شرّ   حني وصر  احل نيررة واللسران، وحديا  الطايع املااينهالفيىت ئ  حني أشار الل  نه  الصوت وأس

، وحررديا  عررا  األصرروات املقارنرر   عرررض لوصرر  خمررارا احلررروف وصررفاهتاغررو  اجملرروّ د حررنيل لوحررديا  ا
، وحرديا  فقيره  اللسران وأسررار الطايعر  حرني رينرط ينرني  صدي لوص  أصوات ليست من العريني حني 

 .فأصوات الطايع  وأصوات احلرو 

ع أحداو م  . مرن أجر  يني  ي ْشرر  طهط فيلرار عن علماء الومتّيىت  امطهط يف للك  ّله مصطلحاته   يس 
 .(65)هيا سنَّص رسالته ينفض  ينيان و فصي 

 :(66)قسم اينن سينا رسالته ست  فصول

حيا ردَّ للك الل القلع أو القر  الليين يلىتم عنلما مترّواأل  (67)يف ساع حدوث الصوت  :ةصووهلا
د ث الصوت  سريعأل   . عني أل يف اهلواء مط

حيرررا يارررنّي أن حرررال املتمررروّ ا يف نفسررره مرررن ا صرررال  (68)يف سررراع حررردوث احلرررروف:صةةةةصوها  ةةةا
مرن جلر   رر وأن حالره PITCH (69)ومهرا ميرثان شردة الصروت  أجىتائه أو  فرقلا  فع  احلردة والثقر  ر

، ويقسرررم  فعررر  احلررررف، مث يطعررررّ فط احلررررف  اهلي رررات الرررو يسرررتفيدها مرررن املَرررارا واحملررراينس يف مسرررلوه 
 .  ّه منلا   عومرّ ا  موضحاو واي احلروف الل مفردة

 
 .1983ونشرها هلمع اللغ  العريني  يندمشق  ,لا مع الىتمي  الد تور مل من علم ي نت قد حققت هيه الرسال  ينروايت (65)
 .55ر  54أسااب حدوث احلروف  (66)
 .58ر  56أسااب حدوث احلروف  (67)
 .63ر  59أسااب حدوث احلروف  (68)
ر   350فررالتدد األساسرر  لصرروت املرررأة  ,مررن املعلرروم يف الصررو يات الفيىت ئيرر  اليرروم أن الصرروت احلرراد أعلررى  ررردداو مررن الصرروت الثقيرر  (69)

وميوررن أن منثرر  مررا قالرره اينررن سررينا هنررا  ,هر ررىت 250ر   100لررتدد األساسرر  للرجرر  ينررني ا هر ررىت )هررىتة ابلثانيرر ( يف حررني ينحصررر 500
و لما  ان سطحه متشاياو متشياب غن متماسك  رران  ,فولما  ان سطحه أملس وأجىتاؤه متماسو   ان صو ه حاداو  ,ينصوت الطا 
 .صو ه  قياو 
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رة ، فشررَّ  احلنير  اّدت عاقريّ  اينرن سرينا الطايّر  : حيا(70)يف  شريح احل نيرة واللسان:صةصوهلث ا
لررار ، وعرردمي ا سرم ( و يفيَّرر    رّ الررا وار ااولررا ينعضررلا ينرراعض مايّ نراو غضرراريف لا الثا رر  )الرردَّر ق ، والطّ ْرج 

ضراته مضريق   ديداو دقيقاو ينعد أن قسرملا الل ع اعن وريق املفاص  والعضات الو عّددها وحّدده
. مث ينعضلا أبنوا  معّين  من العاام ) العام الشرايه ابلرام(، وأشار الل ار ااط للحيرة وأخري موّسع 

 .ه الثماين وار ااواهتا املَتلف شرَّ  اللسان ماّيناو عضا   

وهرررو ينيرررت القصررريد مرررن  (71)يف األسرررااب اجلىتئيررر  حلررررف حررررف مرررن حرررروف العرينيررر :صصةةةةصوعتا  ةةةا
يّرات الرسال  الل  ناول فيه حروف العريني  حرفاو حرفراو ماّينراو سراع  حردو  لا ومرا يعرت   راو منلرا مرن عمل 

، والوسرط الري  يرتّدد فيره اهلرواء املردفو  مرن احلراس ، و يفي  هياعضوي   تاّدي يف دفع اهلواء، وحاسه
 .رووين ه أو يرطاطوس  أو ما الل للك 

 
سرررينا ينررني الرررواو واليرراء الصرررامتتني، والررواو واليررراء أهرررم مررا يف هررريا الفصرر   فريرررق  اينررن   ولعررّ  مررن

 رّ  ، مث ينيانه العاق  ينني املصّوكت الطويل  واملصّوكت القصنة وحماولتره  ديرد  مرن حصرول  املصو تني
 .منلا

وف ر ، حيا عررض حلر (72)يف احلروف الشايل   يه احلروف وليست يف لغ  العرب  :وخالس ار 
والررىتاء الاائير  يف مثرر   Pو Vو G(  شراه ينعررض حرروف العرينيرر  مثر  أعيمير  )فارسرري  ويواننير  و ر يرر 

 .)يصدر( والام املطاق  يف مث  )الصاة( ينتفَيم الام
، ومرن يف ينعض اللليات العرينير  القدمير  ويدر ايشارة هنا الل أن ينعض  هيه احلروف موجود

   ،  ما جاء يف قرراءة محرىتة والوسرائ   ءات القرآني ار تملت عليه ينعض القمثَّ فقد اش
و مررررا جرررراء يف قررررراءة ورق  (73)[ إبمشررررام الصرررراد صرررروت الررررىتا 23{ ]القصررررص:   

 
 .71ر  64أسااب حدوث احلروف  (70)
 .85 ر 72أسااب حدوث احلروف  (71)
 ’.92ر  86أسااب حدوث احلروف  (72)
 ’.97انار التيسن  (73)
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 .(74)[ ينتفَيم الام3{ ]الاقرة:   

. وهو فص  ورير  يررينط (75): يف أن هيه احلروف قد  سمع من حر ات غن نطقي وساينس ار 
،  أن يررتلمَّس وجرروه الشرراه ينينلمررالغرر  واألصرروات الطايعيرر  األخررري حمرراو و لافيرره اينررن سررينا ينررني أصرروات 

ررا  فاخلرراء عررن حررك اجلسررم لررنّي  ، والشررني عررن نشرري  الرورروابت وعررن نفررول  القشررر مسررم صررلعحور
احتران ينر  ، والطراء عرن  صرفيق اليردين  يرا    نطارق الر يف خل  أجسام  ينسر  نفرولاو ينقروة الرووابت 

 .اء عن قر  الو  إبصاع قرعاو ينقوة... الخل، والتدو  هينحصر هناك هواء ل
و  زلرررو  ترررع اينرررن سرررينا األخرررري  القرررانون والشرررفاء مرررن الملاعرررات صرررو ي   ررردخ  فيمرررا يرررن 

.  ما   يعدم الااحا السلامات مشا   يف هيا اجملال عند خالف  اينن سينا  عاد اللطي  (76)ينسايله
ر629الاغررداد  ) ني  يف احلومرر  وعلررم الررنفس ام املوثرررين مررن التصرر سرر ( وهررو واحررد مررن فاسررف  ايهرر

م( الرررررنفس والصررررروت والوررررراوالطرررررّع... ومرررررن رسرررررائله املتصرررررل  موضررررروعنا: )مقالتررررران يف احلرررررواس( و)
 .(77)(اللغات و يفي   ولدهاو)

 :ثالثًا:علوم القراءة والتجويد والرسم والضبط

ر ررر فقررد وط   ررْت مصررنفاهتا أبهنررا  والضرراط مسرر  مرررة علمرراء القررراءة والتيويررد والر  وأمررا الىتمرررة الثالثرر  
؛ وللرررك  ينتغائلرررا الدقررر  يف يديررر   لمرررات القررررآن الوررررمي قرررراءةو ر الوترررع احتفررراءو ابملرررادة الصرررو ي أ ثررر 

، (78)و دويناو الل حدّه جع  ينعض الااحثني ييهاون الل أن هيه العلروم انفرردت ابلردرس الصروي وأغنتره
 ررران علرررم ومرررن  ترررع سرررياويه خاصررر ، يقرررول ينرغشتاسرررر: )  النحرررو عامررر  علرررى أهنرررا أفرررادت مرررن علرررم

، و ادوا يف  فصرررريات  ثررررنة مث اسررررتعاره أهرررر  األداء واملقرئرررروناألصرررروات يف يندايترررره جررررىتءاو مررررن النحررررو 

 
 .58التيسن  (74)
 .97ر  93أسااب حدوث احلروف  (75)
و امرره علررى الصرروت وآلترره وماد رره وابعثلررا  ,66ر   1/64اناررر علررى سرراي  املثررال  امرره علررى  شررريح احلنيرررة واللسرران يف القررانون  (76)

 .3/10وانار  يلك  امه على احلدة والثق  يف الشفاء  .1149ر  3/1145وم ّديلا يف القانون 
أضررواء علررى الطايررع ) :و ررا الررد تور عاررد الورررمي شررحادة ,103واناررر مقررال الررد تور اهللرريس السررال  الرري ر ص  4/61األعررام  (77)

 .774ر  693د العرب عنضمن أ اث الندوة العاملي  األول لتاريل العلوم  (العر  والعا  املوسوع  عاد اللطي  الاغداد 
 .88األصوات وورائفلا  (78)
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 .(79)(ملخولة من القرآن الورمي
واحلق أن هيه العلوم متث  اجلانع التطايق  الوريف  لو  ما ساق ل ره من دراسات صرو ي ’، 

 [{   يف مرحل  ماورة مرن كريرل حضرار نا العلمر  صردعاو ابألمرر ايهلر    ت ر وقد رل

، ووصفاو ألوجه األداء املَتلف  الرو  ارّدت يف القرراءات  الل الوجه األمث  هليه التاوةوصو و  ]4املىتم :
لقرني تل  وا. لونلرا اقتصررت ابدا األمرر علرى املشرافلطوي عليلا الرسم العثمراين للمصرح القرآني  وان

اء املَتلفرر  ، مث رلرررت مصررّنفات القررراءات القرآنيرر  الررو عنيررت ينايرران وجرروه  األددون الوتاينرر  والترردوين
ملتمرررا لني ؛  إدغرررام الارررواهر الصرررو ي ، ووجررروهط األداء هررريه  شرررتم  علرررى الوثرررن مرررن امعرررىتّوةو الل انقليلرررا

األلر  والفتحر  وفتحلمرا.. الل غرن   لر ، والمانرهب اهلمرىت و سرليله واليندالره وحيفره، و واملتقارينني والرلارمهرا
 .phonologie(80)للك لا يدخ   ت ما يدعى اليوم ينعلم ورائ  األصوات 

 
ر224ن سرام )ويعىتو امل رخون أول  تاب يف القراءات الل أ  عايرد القاسرم ينر  ( الري  جعر  هر

   ينررن هلاهررد عافررن فلررو  ترراب السرر ، أمررا أول  ترراب وصررلنا يف هرريه ال(81)القرررّاء ةسرر  وعشرررين قررار و 
، و نلر  شيل الصنع  وأول من سّاع الساع ، و واصلت ينعرده  ترع القرراءة  رتي،  قفرو أ رره (هر324)

 .(82)منلا  ّه من منلله على اختاف عدد القرّاء يف  
ر رررر موسرررى ينرررن عايرررد هللا اينرررن خاقررران  علرررى مرررا ياررردو أمرررا فرررنُّ التيويرررد فرررلول مرررن صرررّن  فيررره 

ر325) ، وهر   ضررم واحرداو وةسررني ينيتراو يف حسررن أداء (83)ير  يف التيويرردنا( صراحع القصرريدة اخلاقهر
ر444، وقرررد شررررحلا ايمرررام الرررداين )(84)القررررآن الوررررمي  ( صررراحع التصررراني  العديررردة يف القرررراءات هررر

 
 .149نقاو عن  تاب اخللي  ينن أمحد الفراهيد  أعماله ومنليه ص  (79)
 .176 ,7وعلم األصوات العام  ,29ر  28علم اللغ  العام ر األصوات  (80)
 .2/1317و ش  الانون  ,1/34ر شالن (81)
 .36ر  1/17وكريل التاث العر   ,1322ر  2/1317و ش  الانون  ,35ر  1/34يراجع فيلا النشر  (82)
 .2/188وأمد العلوم  ,1/354 ش  الانون  (83)
واناررر يف  .1985سررن   1عرردد  14حققلا الد تور عل  حسني الاواب مع مقتطفات من شرحلا للداين يف هللرر  املررورد العراقيرر  مررج  (84)

 .30ر1/29وكريل التاث العر   ,4/5جم( ت كريل األدب العر  )امل :نسل هيه القصيدة ونسل شرحلا
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. الرو ضرمَّنلا ابابو (85)(التحديرد يف اي قران والتيويردمن أمهلا يف هيا الااب رسالته ) ، ولع والتيويد
  والتنرروين ، مث أ ررى علررى ل ررر أحرروال النررون السررا نوف وآخررر يف أصررنافلا وصررفاهتار احلرر  يف ل ررر خمررارا

، وأفرد ابابو لي ر احلروف الو يلىتم اسرتعمال يويردها و عّمر  ينياهنرا وزليصرلا عند مجيع حروف املعيم
 .(86)لتنفص  ينيلك من مشاللا على خمارجلا

 ه علررى اللحررن اجللرر  واللحررن اخلفرر (يرر انالا ينعررد القصرريدة اخلاقانيرر  رسررال  )ومررن أقرردم مررا وصررلن
ر461سرررن علررر  ينررررن جعفرررر السرررعيد  املقرررررا )أل  احل وريررر  يتعلرررق يننطررررق ( وهررر  لات موضررررو  هررر

سيما قرارا لو ميون أن يقع فيلا املتولم  ، ويوش  عن ا يرافات النطقي  اخلفي  ااألصوات العريني 
 .(87)ات و صالقرآن الورمي حيا يتطلع األمر عناي  خاّص  أبداء األ

األدوات الررو ينرر  ينيرران العيرروب الررو يررع أن يتينالررا القررراء واليضررا  ولررا ينحررو يو هررا  تررابط )
يرىت يقتصرر علرى ينيران ا يرافرات النطقير  يف األصروات والعهر( وهو  471عليلا ايقراء(  ينن الاناء )

 تعلرررق ينويفيرررات  ير ضررروعات أخررر ، المنرررا يتيررراو  للرررك الل معاجلررر  مو عرررن أدائلرررا وينيررران  يفيررر  عاجلرررا
معايررع النطررق اخلاصرر  ينرراعض ، وينيرران العررادات اليميمرر  املتعلقرر  ابهلي ررات واجلرروار  مررع  وضرريح األداء

 .(88)، لا يدخ  يف اب  أمراض الوام واألصول الواجع مراعاهتا عند القراءةاألصوات 

 
علررى أين أحررتفظ مصررورة عنلررا أ اررت عليلررا  ,وغنمهررا ,1/503وغايرر  النلايرر   ,1/355 شرر  الانررون   . رريا ورد ا لررا يف املصررادر (85)

هرريا  .23ل  ررت رقررم او وأص  هيه املصورة  تفظ ينه موتا  جار هللا ابسررتان ( تاب يويد التاوة و قيق القراءة) :عنوان مغاير نصه
 .وقد أعلم  أستالان الد تور عاد الرمحن صا  أهنا نشرت م خراو 

 ./أ98يويد التاوة للداين ورق   (86)
واجلرردير ابلرري ر  .287ر   2/240ا 36مج  1985غامن قدور  محد يف هلل  اجملتمع العراق  سن   ’.نشرت هيه الرسال  ينتحقيق د (87)

واللحررن اخلفرر    يعرفرره ال  املقرررا ) :مررن للررك مررا جرراء يف قولرره ,حات صررو ي   سررتله  العنايرر  والتتاررعطلأن م لفلا استَدم فيلررا مصرر 
املتينررع عررن  ,املعط     حرف حقه غن  ائد فيرره و  انقررص منرره ,امل د  عنلم  ,املتقن الضاينط الي  قد  لّقن من ألفاظ األستالين

و طنررررني  ,و سرررروني املسررررونات ,شررررديد املشررررددات وزفيرررر  املَففرررراتو  ,ايفررررراط يف الفتحررررات والضررررمات والوسرررررات واهلمررررىتات
و شررررررررديد اهلمررررررررىتات  ,و سرررررررمني الامررررررررات و شررررررررريالا الغنررررررر  ,و غلرررررررريظ الرررررررراءات و وريرهررررررررا ,و فررررررررريط املررررررردات و رعيرررررررردها ,النررررررروانت
 .260ص..(و لويىتها

ويرردر  .58ر   1/7ا 31مررج  .1987  غررامن قرردور  محررد يف هللرر  معلررد املَطووررات العرينيرر  سررن .عررّرف الوترراب وحّقررق نّصرره د (88)
أشررار الليلررا اينررن الانرراء يف  تاينرره وصررر  يننقلرره عررن واحرردة منلررا أل  احلسررني  ,ايشررارة الل أن ارر  مصررنفات أخررري علررى هرريه الشررا ل 

 .48 ,33انار املرجع نفسه  .هر(336املناد  )
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لإلمرام  (89)الرتاوة على أن أوسع ما وصلنا يف علم التيويد  تاب الرعاي  لتيويد القراءة و قيق
ر437 حممررد مورر  ينررن أ  والررع القيسرر  )املقرررا أ  ( صرراحع التصرراني  اجلليلرر  يف علرروم القرررآن هرر

ومرا علمرت ع فيه صاحاه فلوعى، مث  اد فلرىب علرى  ر  مرن  قدمره، ويف للرك يقرول: )والعريني  وقد مج
ن صرفات   ما مجعت فيه مر ثمأن أحداو من املتقدمني ساق  الل يلي  مث  هيا الوتاب و  الل مجع 

، والتنايرره ف منلررا مررن ألفراظ  ترراب هللا  عررال، و  الل مرا أ اعررت فيرره  رر  حرر احلرروف وألقا ررا ومعانيلررا
 .(90)ويد لفاه والتحفظ ينه عند  او ه(على ي

روف العرينير  أرينعر  وأرينعرني لقاراو، ينّينلرا وشررحلا، ، أنه ل رر حلر وحسانا أن نشن،  دلياو على هيا
حرررده مرررن هررريه األلقررراب يررردل علرررى معرررل وفائررردة يف احلررررف ليسرررا يف غرررنه لرررا لررريس لررره للرررك او و ررر  )

 .(91)(اللقع

. ولعر  رسرائ  التيويرد  قفرو أ رر مرا  قردم، و  نوراد جنرد فيلرا جديرداو يري ر و تاينعت ينعرد للرك 
، مررن ر رر هررر( املقرررا املشررلور، ولرره يف هرريا الارراب أ ثررر مررن أ833 هررا مررا وضررعه ايمررام اينررن اجلررىتر  )أينر 

وقرررد  نررراول فيررره  ررر  مسرررائ  التيويرررد وضرررم الليلرررا ابابو يف  (92)(التمليرررد يف علرررم التيويررردللرررك  تاينررره )
 . (93)، وآخر يف معرف  الااء ومتييىتها من الضادالوق  وا ينتداء

التيويررد ومررن للررك أيضرراو قصرريد ه املعروفرر  ابملقدمرر  اجلىتريرر  وهرر  أرجررو ة يف اانيرر  وم رر  ينيررت يف 
، أل رر منلرا )احلواشر  املفلمر  يف (94)... وقرد  رداوهلا خرالفوه ينشررو  عديردةوا ينترداء والرسم والوقر 

احملومرر  يف شررر  املقدمرر  اجلىتريرر ( الرردقائق هررر( اينررن النررارم، و)827شررر  املقدمرر ( ألمحررد ينررن اجلررىتر  )
 ’.(95)(هر926لىت ر  ينن حممد األنصار  )

 
وألستالان املرحوم العام  أمحد را ررع النفرراخ نقرردات  ,يندمشق ونشر ه دار الوتع العريني  1973سن   ,أمحد حسن فرحات .حققه د (89)

 .يرمحه هللا , ان قد ألن و يننقللا الل نسَو  ,وماحظ عليه
 .42الرعاي   (90)
 .118ر  91وانار فيه ابب صفات احلروف وألقا ا وعلللا  .113الرعاي   (91)
 .1985ونشر ه موتا  املعارف ابلر ض  ,عل  حسني الاواب .حققه د (92)
 .209 ,165التمليد يف علم التيويد  (93)
 .1800ر  2/1799ل رها صاحع  ش  الانون  (94)
 .1980ونشره يندمشق رمحه هللا نسع نشاو   .حققه د (95)
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 ثبت املراجع 

ر(. أعرده للطارع عارد اجلارار   رار1307ج  )و نر أمد العلوم، صديق ينن حسن الق * ، و ارة الثقافر  هر
 .1988السوري ، دمشق،  يف اجلملوري  العريني 

، 1قراءات يف األصوات والنحو العر ، د. عارد الصراور شراهني، موتار  اخلراجن  القراهرة، طأ ر ال *
 .م1987هر ر 1408

حممررد حسرران الطيرران   قيررق ،هررر(428أسررااب حرردوث احلررروف، احلسررني ينررن عاررد هللا ينررن سررينا ) *
 .م1983هر ر 1403، 1ي ، دمشق، ط، مطاوعات هلمع اللغ  العرينومل من علم

رررر(316، اينررررن السرررررّاا )ا شررررتقال * يررررق حممررررد علرررر  درويرررر  ومصررررطفى احلرررردر ، دار هللرررر  ،  قهر
 .م1973الثقاف ، دمشق، 

 .م1975، 5األصوات اللغوي ، د. الينراهيم أنيس، موتا  األجنلو املصري ، ط *
 .م1986ورات جامع  الفا ح ، منش األصوات وورائفلا، حممد منص  القماو  *
ر(،  قيرق د. عارد احلسرني الفتلر ، م سسر  الرسرال ، 316، أينو ينور السرراا )األصول يف النحو * هر

 .م1985هر ر 1405، 1يننوت، ط
، دةاح. عارررد الورررمي شررر   املوسررروع  عاررد اللطيررر  الاغررداد ، دأضررواء علرررى الطايررع العرررر  والعررا *

 .م1977األول لتاريل العلوم عند العرب، جامع حلع  أ اث الندوة
رر(،  قيررق السرريد أمحررد صررقر403العيررا  القرررآن، أينررو ينوررر الارراقاين ) * عررارف، القرراهرة، ، دار املهر

 .م1981، 5ط
 .م1980، 5هر(، دار العلم للمايني، يننوت، ط1396األعام، خن الدين الىتر ل  ) *
ررر(،  قيرررق حممرررد أينرررو الفضررر  646يوسررر  القفطررر  )الناررراء الررررواة علرررى أناررراء النحررراة، علررر  ينرررن  * هر

 م.1950هر ر 1369، 1الينراهيم، دار الوتع املصري ، القاهرة، ط
ر 1402، 4الاحرررا اللغرررو  عنرررد العرررررب، د. أمحرررد خمترررار عمرررر، عررررا  الوترررع، القررراهرة، ط * ررر  هر

1982. 
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هررر(،  قيررق 911، جررال الرردين عاررد الرررمحن السرريوو  )ةلوعرراة يف واقررات اللغررويني والنحرراينغيرر  ا *
 .م1964هر ر 1384حممد أينو الفض  الينراهيم، املوتا  العصري ، يننوت، 

ر(، 471األدوات الرو ينر  عليلرا ايقرراء،  ينرن الانراء ) ينيان العيوب الو يتيّنالرا القرراء واليضرا  * هر
، الوويرررررت، 1/ ا31 ، مرررررج  قيرررررق د. غرررررامن قررررردور  محرررررد، هللررررر  معلرررررد املَطوورررررات العرينيررررر 

 .م1987
، 5قرراهرة، ط، الهررر(،  قيررق عاررد السررام هررارون، موتارر  اخلرراجن 255الايرران والتايررني، اجلرراحظ ) *

 .م1985هر ر 1405
كريل األدب العر ،  ارل ينرو لمان،  رمج  د. عاد احلليم النيار و مائه، دار املعارف، القراهرة،  *

 .م1977، 4ط
لمررر  أينرررو الفضررر ، اهلي ررر  ف .. فررر اد سرررىت ني،  رمجررر  د. حممرررود حيرررا   ودكريرررل الرررتاث العرررر ، د *

 .م1977القاهرة، ، املصري  العام  للوتاب 
رر(444يويررد الررتاوة و قيررق القررراءة، أينررو عمرررو الررداين ) * ، مصررورة عررن نسررَ  موتارر  جررار هللا هر

 .(23ابستاناول رقم )
رررر(، د. حممررررد ر ض 322  للرررررا   )ر دراسرررر  يف  ترررراب الىتينرررر التصررررور اللغررررو  عنررررد اي اعيليرررر    * هر

 .م1985، العشن ، منشلة املعارف ابيسوندري 
، 1التفوررررررن الصرررررروي عنررررررد اخلليرررررر ، د. حلمرررررر  خليرررررر ، دار املعرفرررررر  اجلامعيرررررر ، ايسرررررروندري ، ط *

 .م1988
فون اللساين يف احلضارة العريني ، د. عاد السام املسد ، الدار العرينير  للوتراب، لياير  ر  رونس الت *

 .م1981
رر(833التمليررد يف علررم التيويررد، حممررد ينررن اجلررىتر  ) *  قيررق د. علرر  حسررني الاررواب، موتارر  ، هر

 .م1985هر ر 1405، 1املعارف، الر ض، ط
ررررر(،  قيرررررق حممرررررد أسرررررعد ولرررررس360، محرررررىتة األصرررررفلاين )التنايررررره علرررررى حررررردوث التصرررررحي  * ، هر

 .م1968هر ر 1388طاوعات هلمع اللغ  العريني  يندمشق، م
ر(،  قيرق 461ينن جعفر السعيد  ) ، أل  احلسن عل لحن اجلل  واللحن اخلف يه على الالتنا * هر
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 .م1985، ينغداد، 2/ا 36د. غامن قدور  محد، هلل  اجملمع العراق ، مج
،  قيق عاد السرام هرارون و مائره ،هر(370، أينو منصور حممد ينن أمحد األ هر  )هتييع اللغ  *

 .م1964هر ر 1384، اء والنشرالعام  للتللي  واألنا امل سس  املصري 
ررر(، ينعنايررر  أو ررروينر ىتل444أينرررو عمررررو عثمررران ينرررن سرررعيد الرررداين )، التيسرررن يف القرررراءات السررراع *  ،هر

 .م1985هر ر 1406، 3مصورة دار الوتاب العر  ينانوت، ط
، م سس  هر(،  قيق عل   وفيق احلمد337اجلم  يف النحو، عاد الرمحن ينن السحال الىتجاج  ) *

 .م1986هر ر 1407، 2األم  ر الريند، ط نوت ودارالرسال  ر ين
 .هر1351مصورة عن الطاع  اهلندي   ،هر(، دار صادر، يننوت 321مجلرة اللغ ، اينن دريد ) *
مصررورة عررن واعرر  ، هررر(،  قيررق حممررد علرر  النيررار392، أينررو الفررتح عثمرران ينررن جرر  )اخلصررائص *

 .2نوت ط، يندار الوتع املصري ، دار اهلدي للطااع  والنشر
ينرررن أمحرررد الفراهيرررد  أعمالررره ومنليررره، د. ملرررد  املَىتومررر ، دار الرائرررد العرررر ، ينرررنوت، اخلليررر   *

 .م1986هر ر 1406، 2ط
ات الللييرر  والصررو ي  عنررد اينررن جرر ، د. حسررام سررعيد النعيمرر ، و ارة الثقافرر  وايعررام، الدراسرر  *

 .م1980العرال، 
هررر(، 926يررد،   ررر  ينررن حممررد األنصررار  )  اجلىتريرر  يف علررم التيو الرردقائق احملومرر  يف شررر  املقدمرر  *

 .م1980هر، 1400 قيق د. نسيع نشاو ، دمشق، 
ر القسرم الر ضر ، موتار  ايعرام ايسرام ، قرم،  * رسائ  الخوان الصفا وخان الوفا، اجمللد األول 

 .هر1405
، شررقحسرران الطيرران، هللرر  هلمررع اللغرر  العرينيرر  يندم،  قيررق حممررد رسررال  يعقرروب الونررد  يف اللثغرر  *

 .م1985هر ر 1405، 3/ا60مج 
ر(،  قيرق د. أمحرد 437يويد القراءة و قيق لفرظ الرتاوة، مور  ينرن والرع القيسر  )الرعاي  لت * هر

 .م1973هر ر 1393حسن فرحات، دار الوتع العريني ، دمشق، 
هر(،  قيق عل  فوده، موتا  اخلاجن ، القاهرة، 466، عاد هللا ينن سنان اخلفاج  )سر الفصاح  *
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 .م1932هر ر 1350
هررر(،  قيررق مصررطفى السررقا و مائرره، اجلررىتء األول، 392سررر صررناع  ايعررراب، عثمرران ينررن جرر  ) *

م. نسرَ   نير  دراسر  و قيرق د. حسرن 1954هر ر 1374، 1مطاع  مصطفى الاا  احلل ، ط
 .م1985هر 1405، 1قلم، دمشق، ط، دار الهنداو 

نررور احلسررن  ،  قيررق حممرردسررن ايسررتاابل الرردين حممررد ينررن احل، رضرر  شررر  شررافي  اينررن احلاجررع *
 .م1975هر ر 1395والىتفىتاف وعاد احلميد، دار الوتع العلمي ، يننوت، 

رر(384، أينررو احلسررن علرر  ينررن عيسررى الرمرراين )شررر   ترراب سررياويه * ، مصررورة عررن نسررَ  موتارر  هر
 .(1987فيض هللا ابستاناول رقم )

 .يننوت، موتا  املتنيب، القاهرة هر(، عا  الوتع،643، اينن يعي  النحو  )شر  املفص  *
ر أصرررروات اللغرررر  العرينيرررر ، د. ينسررررام ينر رررر ، مر ررررىت ايمنرررراء القرررروم ، ينررررنوت، علررررم األصرررر  * وات العررررام 

 .م1988
، العرب، د. حممد مرا ي، حممد حسان الطيان، مل من علرم علم التعمي  واستَراا املعمى عند *

 .م1987هر ر 1407طاوعات هلمع اللغ  العريني  يندمشق، م
اجمللر  العرينير  ،   عنرد علمراء املسرلمني القردماء، د. يوسر  اهللريسعلم الصو يات املروج  والسرمع *

 .1985، اخلرووم، 2/ العدد3للدراسات اللغوي ، مج
 .م1975علم اللغ  العام ر األصوات، د.  مال حممد ينشر، دار املعارف مصر،  *
 .ين ، يننوت النلض  العر  دار ،علم اللغ  ر مقدم  للقارا العر ، د. حممد السعران *
ررر(، ينعنايررر  ا، ينرجستاسرررر، موتاررر  املتنررريب833غايررر  النلايررر  يف واقرررات القرررراء، اينرررن جرررىتر  ) * ، هر

 .القاهرة
 .م1971هر ر 1391هر(،  قيق رضا ر يّدد، ولران، 385، اينن الندمي )الفلرست *
ر دراسرررر  يف أصرررروات املررررد العرينيرررر ، ديف األصرررروات اللغويرررر  * طلرررريب، و ارة الثقافرررر  امل . غالررررع فاضرررر   

 .م1984وايعام، العرل، 
 .م1979يف صو يات العريني ، د. حمي  الدين رمضان، موتا  الرسال  احلديث ، عمان،  *
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رررر(،  قيررررق د. الدوار القرررر ، م سسرررر  عررررىت الرررردين 428، احلسررررني ينررررن سررررينا )القررررانون يف الطررررع * هر
 م.1987هر ر 1408، للطااع  والنشر، يننوت 

رررر(،  قيررررق الينررررراهيم األينيررررار ، هلمررررع اللغرررر  العرينيرررر ، 213و الشرررريااين )، أينررررو عمررررر  ترررراب اجلرررريم * هر
 .م1974هر ر 1394

هررر(،  قيررق عاررد السررام هررارون، عررا  180أينررو ينشررر عمرررو ينررن عثمرران ينررن قنررهب )،  ترراب سررياويه *
 .م1966هر ر 1385الوتع، يننوت، 

ررر(،  قيرررق د. ملرررد  املَىت 175، اخلليررر  ينرررن أمحرررد الفراهيرررد  ) تررراب العرررني * ومررر ، د. الينرررراهيم هر
 .هر1405، 1السامرائ ، دار اهليرة، اليران ر قم، ط

 الرومر  املعرروف  راج  خليفر  ، مصطفى ينرن عارد هللا  الانون عن أسام  الوتع والفنون ش  *
 .م1982هر ر 1402هر(، دار الفور، يننوت، 1017)
 .م1979، 2قاهرة، طمعناها وماناها، د. متام حسان، اهلي   املصري  للوتاب، ال اللغ  العريني  *
رر(،  قيررق د. صررايح التميمرر ، دار 368، أينررو سررعيد السررنايف )مررا ل ررره الووفيررون مررن ايدغررام * هر

 .الشلاب ر اب ن  ر اجلىتائر
غررا   وهليررد النصررر، دار نعمرران  ،  رمجرر  يوسرر حماضرررات يف األلسررني  العامرر ، فردينرران ده سوسُّررر *

 .م1984للثقاف ، لانان، 
، 1منشررررررورات العررررررا  العرينيرررررر  اجلامعيرررررر ، دمشررررررق، ط، . يوسرررررر  غررررررا  مرررررردخ  الل األلسررررررني ، د *

 .م1985
 .هر(، دار الحياء التاث العر ، يننوت 626،  قوت احلمو  )معيم األدابء *
هبيررر ، حممرررد حسررران الطيررران، رسرررال  ماجسرررتن، جامعررر  املعيرررم العرررر  دراسررر  الحصرررائي  صرررو ي  خم *

 .م1984دمشق ر 
ر 1382، 3د اخلرررالق عضررريم ، دار احلرررديا، القررراهرة، طاملغررر  يف  صرررري  األفعرررال، د. عاررر  * ررر  هر

 .م1962
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رر(، ضرراطه وشرررحه األسررتال نعرريم  ر ور، دار 626العلرروم، يوسرر  ينررن حممررد السرروا   ) مفتررا  * هر
 .م1983هر ر 1403، 1نوت، ط، ينالوتع العلمي 

 .2هر(، دار اجلي ، يننوت، ط538، الىتخمشر  )املفص  يف علم العريني  *
ر(،  قيرق حممرد عارد اخلرالق عضريم ، عرا  الوترع، ينرنوت، 285عاراس املرهبد )، أينرو الاملقتضع * هر

 .م1963مصورة عن نسَ  القاهرة 
ررر(،  صرررحيح علررر  حممرررد الضررراا ، دار الوترررع 833) ، اينرررن اجلرررىتر النشرررر يف القرررراءات العشرررر * هر

 .العلمي ، يننوت 
ر(،  384أينو احلسرن علر  ينرن عيسرى الرمراين )، النوت يف العيا  القرآن * قيرق حممرد خلر  هللا هر

 .م1976أمحد ر د. حممد  غلول سام، دار املعارف مصر، 
ر(،  قيرق  هرن عارد احملسرن سرلطان، 476، األعلرم الشرنتمر  )النوت يف  فسن  تراب سرياويه * هر

 .م1987هر ر 1407، 1معلد املَطووات العريني ، الوويت، ط
ررررر(،  قيرررررق د. الحسررررران عارررررا681، اينرررررن خلوررررران )وفيرررررات األعيررررران * ، ينرررررنوت ، س، دار صرررررادرهر

 .م1978هر ر 1398
 * * * * * 

 


