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 إهداء

ىل إليت محلتين وهنا عىل وهن س ندي يف  ...إ 

ىل إلروح إلطيبة و أ يم إحلبيبة إحلياة إ   

أ هدي أ جر هذإ إلعمل بعدما جعلته خالصا 

 لوجه هللا تعاىل
 



 أ محد هللا وأ شكره أ ن أ وجدين ومغرين بنعميه

 شكري اجلزيل ل س تاذي املرشف ال س تاذ ادلكتور

يث س يدي محمد غي   

جناز هذا  ممتنة أ ان لعائليت الكرمية اليت اكنت يل معينا يف ا 

 العمل

الشكر موصول للك من سامه من قريب أ و من بعيد يف 

خراج معيل هذا عىل أ حسن وجه وأ خص ذكرا الش يخ  ا 

. بن عامر املقرئ ،وال س تاذ رايض  
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     بسم اهلل الرمحن الرحيم     

الصالة و السالم على خري املرسلني سيدنا حممد الصادق األمني، من محل الرسالة الربانية إىل  

 اخللق أمجعني، و بلغهم القرآن بلسان عريب مبني، فجاء فصيحا واضحا خاليا من كل مبهم مشني.

 ؛و بعد

حد مقومات أثابت من ثوابت األمم و فاللغة  ،فقد اهتمت الشعوب بلغاهتا منذ القدم

 و التمحيص. إن أخذت جماال واسعا من الدراسة والتحليل ضري ال والشخصية الوطنية، 

و لعل عناية العرب بلغتهم خري شاهد على ذلك؛ إذ تزخر أمهات الكتب مبختلف 

ذلك ما جنده  و متيزهم فيها و من إىل عدد من العلوم بل  همالدراسات اللغوية اليت دّلت على سبق

باألصوات العربية  واا  الدر  الصو ي الذ  تطنن ل  العلماء العرب منذ القدم، حي  اهتمجميف 

 ظواهر لغوية شىت. ابشكل مباشر ملا حتدثوا عنها لذاهتا، أو بشكل عرضي ملا شرحوا من خالهل

 ،ت اللغويةلألصوا الطيزيولوجيو قد انصب اهتمام الدراسات العربية القدمية على اجلانب 

فتحدثوا عن أعضاء الننق يف معرض حديثهم عن إنتاج األصوات و ما يعرت  هذه األعضاء من 

حا يف األصوات الناجتة. و كانت وسيلتهم إىل ذلك املالحظة ضن تعني أثرا واأتغريات من شأهنا 

 .الذاتية املعتمدة على احلس و التجربة و املمارسة الشخصية

يتمكن الدار  من حتديد حركات أعضاء اجلهاز الصو ي لدي  فأثناء الننق املتكرر 

 ستعما  السمع يستنيع وصف األصوات املنتجة.باو 
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و كان اخلليل بن أمحد الطراهيد  أو  من تنب  إىل املسألة فأسس هلا، و تبع  سبوي  فسار 

 فكالاما جين نبو هذا ال ينطي اجتهاد كل من سيبوي  و اعلى هنج  كما فعل ابن جين من بعده، 

             حطظ  ل  التاريخ.علم بقدر مالحظات  و ما توفر لدي  من  في  فصلو زاد على ما أثره 

وجاء ابن سينا ليتناو  املسألة بشكل أكثر دقة و علمية كون  طبيبا فأفاد من علم التشريح ليثبت ما 

ت كل تلك اجلهود مبثابة قال  سابقوه و يعني  حق  من الشرح و التعليل و اإلضافات. و قد كان

 األرضية و النواة اليت اننلق منها الغرب يف دراساهتم لألصوات اللغوية.

وات اللغوية علمية اليت تساعد على دراسة األصو قد توفرت يف عصرنا احلايل كل الوسائل ال

 و دقة و من مث يسهل عمل الباح  يف هذا امليدان، سالسةبشكل جيعل الشرح و التحليل أكثر 

 ويسهل أيضا على املتعلم أن يأخذ ما شاء من التقنيات اليت متكن  من بلوغ مقصده يف العلم.

من وسائل و جتهيزات متنورة جعل الدر   تتيح و ما إن تسخري التكنولوجيات احلديثة 

اللغو  يكتسي طابعا خاصا متيزه الدقة و املوضوعية، إذ أن  أصبح من املمكن بل و من الضرور  

واالجتهادات الشخصية إىل حكم اآللة و التقنية التكنولوجية  الذاتية املالحظةما كان حبيس  إخضاع

         و تدعم  باحلجة قدميا فإما أن تثبت ما قيل يف جما  اللغة ،حىت تقو  كلمتها العلمية احملضة

ملوضوعية و دقة كم إىل ات، و إما أن تنطي  أو أن تصحح  مع إعناء الرأ  البديل الذ  حيو الربهان

 القيا . و هذا بالطعل ما حدث يف جما  علم األصوات بطروع  الننقي و السمعي و الطيزيائي.

البح  اللغو  فإننا ال ننطي إطالقا جهود القدماء و ال ما قدموه  نةعلى عصر  و حنن إذ نصرّ 

ن األحوا  التنكر فال ميكن بأ  حا  م .للغة العربية يف كل دروسها سيما ما تعلق بالدر  الصو ي
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فهم من أسسوا هلذا  ،هلؤالء العلماء األجالء و نقصد يف هذا املقام علماء اللغة و علماء التجويد

نشيد بالعلم  أنناإال  ،و نقبوا يف أصول  إىل أن صار علما مستقال و قائما بذات  العلم فزادوا و تعمقوا 

 حيص.متطصيل و التاحلدي  و بطضل اآلالت املتنورة يف زيادة الشرح و ال

ندرج هذه املقاربة اليت حنن بصدد تقدميها ضمن حقل الدراسات اللغوية املعتمدة بالدرجة تو 

األوىل على الوصف وفق منهج علمي متلي  احلاجة إىل وضع معايري معينة حملاولة ضبط و تبيان 

و يبقى القرآن  القرآنية. يف إطار القراءات ينجلياخلصائص الطيزيائية للمدود باعتبارها أداء صوتيا 

 ألن  ميثل اللغة العربية األصلية  ،الكرمي خري مدونة على مر العصور لدراسة خمتلف الظواهر اللغوية

ختالفها عندما جاء على سبعة اليت مل يعرتيها التغيري، فجمع اللهجات العربية على اواألصيلة 

القرآنية، و كانت عينات  من  لقراءاتحبثي يف جما  ا يكوناخرتت أن أحرف، ومن هذا املننلق 

، فالقاعدة إمنا حماولة مين إىل احرتام املقاييس العلمية يف البح يف جماز  مقرئالقرآن الكرمي بصوت 

و صطوة ناطقي اللغة العربية هم القراء اجملازون يف قراءة و إقراء القرآن الكرمي  ،من الصطوة ىتستق

 و بالتايل ليتسىن لنا الوصف الطيزيائي الصحيح للمد. ،حلطاظهم على الننق الصحيح ألصوات 

دراسة مخبرية لألداءات الصوتية في القراءات "من أجل هذا ارتأيت أن أعنون حبثي بــ 

 ، و اخرتت قراءة ورش برواية نافع من طريق األزرق."القرآنية

ضا اهلل تعاىل الرغبة يف كسب ر  منها: و قد وقع اختيار  على هذا املوضوع حتديدا ألسباب

ميويل إىل الدر  اللغو  العلمي الذ  يتحقق من خال  حماولة خدمة كتاب  الشريف، إىل جانب 

بإخضاع اللغة إىل اآللة. باإلضافة إىل أن ظاهرة املدود يف القراءات القرآنية من أهم الظواهر و أبرزها 
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ت أن أخضع بعض العينات فحاول زمامهاأن يدركها و يتحكم يف  قارئ القرآن اليت يتعني على

نية بالدرجة األوىل للمد بأنواع ، مث إنين لناملا حلمت بتقدمي شيء للتجريب قصد وضع ضوابط زم

و هي مدرسة للنسوة و األططا   ،ولو يسري ملدرسة النور لتحطيظ و تلقني و قراءة القرآن الكرمي

و كثريا ما كن يشتكني من  ،طارلنب مين تقدمي يد املساعدة يف هذا اإلطأسستها بعض الزميالت و 

صعوبة تلقني املد و إدراك  فأردت أن أعاجل املسألة آليا يف هذا البح  راجية أن أزيل اللبس، وأسهم 

 .لغتنا العربية غىنإبراز  يف

 ماو قد اننلقت من إشكالية مدى إمكانية إخضاع اللغة العربية للدراسة العلمية املخربية، و 

 الدراسات؟ و هل ستتنابق النتائج املخربية مع املوروث؟من  هذا النوع ىجدو 

 وقع حبثي يف مدخل و أربعة فصو  و خامتة.

و هو عرض تارخيي للقراءات القرآنية  ،تناولت يف املدخل التأصيل لعلم القراءات القرآنية

الرواية السبعة، و فرقت بني القراءة و  األحرففتكلمت عن مطهوم القراءة القرآنية و أدرجت حدي  

. كما أنين حتدثت عن األزرقو أشرت إىل طريق  ،ورش راوي و تنرقت إىل اإلمام نافع و  .و النريق

 والدر  الصو ي. علم التجويد و عالقت  بالقراءة القرآنية

، تعرضت في  إىل "األصوات اللغوية بين القدمى و المحدثينأما الطصل األو  فعنونت  بـ "

تناولت في  أيضا األصوات اللغوية بني القدامى و احملدثني من حي  و  ،ماهية الصوت و احلرف

 التصنيف و معايريه.
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عن اللغويني و عند   موضوع الدراسة و تناولت "المدود"و جاء الطصل الثاين للحدي  عن 

 املقرئني بشيء من التطصيل.

و اليت نعين  ،أو فونيمات ما فوق الرتكيب "للظواهر التطريزية"أما الطصل الثال  فخصصت  

هبا املقنع و النرب و النتغيم و اإليقاع ملا هلا من صلة مباشرة بالدر  الصو ي سيما ما تعلق بالصوائت 

 منها والقصرية. النويلة

 دوصف اخلصائص الطيزيائية ألحرف املل األكوستيكية للدراسةخصصت الطصل الرابع  و

فحاولت إنشاء برنامج خاص  .هلذا البح  اليت تعد أساسا المخبرية الدراسةواللني إىل جانب 

و سالسل  Javaمستندة إىل برنامج  ،دةللتعرف اآليل على املدود بأنواعها باعتبار الزمن أو امل

 ماركوف اخلطية.

م ءما أن أنتهج يف كل مرة منهجا خاصا يتالاين الواضح بني مادة الطصو  كان لز او نظرا للتب

 و التجرييب العلمي.،و االستقرائي  ،املنهج الوصطيجلأت إىل حي   ،و طبيعة املوضوع 

وقد أفدت يف عملي هذا من جمموعة من املصادر و املراجع بعد القرآن الكرمي الذ  انتقيت 

ومن بني تلك املصادر و املراجع نذكر مثال ال حصرا كتاب  ،من بعض آيات  احملكمات عينة لبحثي

 ،و األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس ،النشر البن اجلزر و  ،سيبوي ، و سر صناعة اإلعراب البن جين

و غريها من أمهات الكتب اليت ال غىن عنها للدار  إىل جانب بعض مؤلطات دانيا  جونز باللغة 

 .An ont line of Englisth phoneticsاإلجنليزية مثل :
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ها صعوبة أخريا إىل أنين واجهت عددا من الصعوبات يف إجناز هذا العمل، منري شو أ

اهية تنصعوبة الالمالاحلصو  على دراسة حديثة متكاملة باللغة العربية يف هذا اجملا ، باإلضافة إىل 

تستوجب تكوينا علميا دقيقا يف ميدان  اآلليةفالربجمة  ،اليت وجدهتا يف إجناز العمل املخرب 

، إال أن آداهبا و اللغة العربيةالنلبة بقسم ك ناو هو األمر الذ  ينقص ،اإللكرتونيات و اإلعالم اآليل

و يف بلوغ غاييت  ،رغبة يف التحصيل العلمي قدر املستناعو غريها زادتين إصرارا  وبات هذه العق

فإن أصبت فمن اهلل وحده و إن أخنأت فمن نطسي و من  ،األمسى و هي خدمة القرآن الكرمي

 .و اجتهدت أين حاولت و حسيبالشينان 

 فضيلة مسعودي         

3502جوان50 تلمسانفي:
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اهتم العلماء العرب بدقائق اللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي و حفاظا له من الضياع بفعل  

التأثر بلغات خمتلف الشعوب اليت دخلت اإلسالم، فظهر الدرس الصويت بارزا استجابة ملا تتطلبه 

وفق  و حروفه، و حنن إذ نقول قراءة القرآن الكرمي أللفاظهصحيح قراءة القرآن من حتقيق صويت 

الّدرس  انتعاشاألثر الكبري يف "مقاييس و معايري معنية فإننا حتما نقصد علم التجويد الذي كان له 

الصويت عند علماء العربية، ففي ظّله حتّددت معامله، و توحدت مصطلحاته فكّونت منه علما قائما 

لقدسية اللغة اليت   بذاته، شأنه يف ذلك شأن ما دأبت عليه لغات أخرى يف عنايتها بعلم األصوات

 . 1"كانت هبا كتبهم

إذا ا ّود وجويد  يُ  التجويد هو األداء الصحيح أللفاظ القرآن الكرمي، و هو مبعىن اإلتقان نقول جود  و 

 . 2بوجه حسن، و جاد الشيء إذا صار جيدا، و جود إذا أتى بالشيء على صورة جيدةعمال عمل 

املعجم إىل  من حروف  و ترتيبها مراتبها ورد احلرف ا،وجويد القرآن هو إعطاء احلروف حقوقه"و 

صيغته و هيئته  حال على بهالنطق و متكني  ،خمرجه و أصله وإحلاقه بنظري و شكله، و إشباع لفظه

من غري إسراف و ال تعسف، و ال إفراط و ال تكّلف، و ليس بني التجويد و تركه إال رياضة من 

 .3تدبره بفكه"

                                                           
1

 .61، ص6791، القاهرة، 2أمحد  خمتار عمر، البحث الصويت عند العرب، عامل الكتب، ط 

2
 ينظر مجال الدين حممد   بن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت، د ط ، د ت، مادة )ج. و .د(.  

3
، 2222، عمان، 6دار عمار، ط عثمان بن سعيد الداين، التحديد يف اإلتقان و التجويد، حتقيق غامن قدوري احلمد،أبو عمرو  

 .16ص 
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ملقام من التفريق بني علم القراءات القرآنية و علم التجويد، فعلى الرغم من و ال بّد يف هذا ا 

ي:" إن قلت ما شقول املرعي ،ا يشرتكان يف نقاط عّدة إال أهنا خمتلفانما واحد و من أهنمأن ميداهن

د و القراءات؟ قلت: علم القراءات علم يعرف فيه اختالف أئمة األمصار يف يالفرق بني علمي التجو 

القرآن يف نفس حروفه أو يف صفاهتا، فإذا ذكر فيه شيء من ماهية احلروف فهو تتميم، إذ ال  نظم

يتعلق الغرض به، أما علم التجويد فالغرض منه معرفة ماهيات صفات احلروف، فإذا ذكر فيه شيء 

 علم أن علما. و يؤكد املرعشي الفرق بني العلمني حني يقول:" 1تتميم"من اختالف األئمة فهو 

القراءة خيالف علم التجويد ألن املقصود من الثاين معرفة حقائق صفات احلروف مع قطع النظر عن 

ذا، و حقيقة الرتقيق كذا، و يف قية التفخيم كاخلالف فيها، مثال يعرف يف علم التجويد أن حقي

 .   2"القراءة يعرف فخمها فالن ورققها فالن

 األشياءقراءة القرآن الكرمي من أشرف فإننا نقول بأن و إذا جئنا للحديث عن القراءة القرآنية 

مفرد يمع على قراءات، و هي مصدر الفعل قرأ لفظ  و القراءة لغة، االيت ميكن لإلنسان أن يقوم هب

أن القرآن اسم علم مشتق خاص " غري أن السيوطي يرى .، فهو قارئ3يقرأ قرآنا أو قراءة مبعىن تال

يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن و اختالفها فالقراءة " علم  ،طالحااصأما .4"بكالم اهلل تعاىل

القصر و  الكلمات القرآنية من حيث أحواهلا اليت يبحث عنها فيه كاملد موضوعهلة، و قلنا معزوا
                                                           

1
، عمان، األردن، 2ي، جهد املقل، دراسة و حتقيق، سامل قدوري احلمد، دار عمار للنشر و التوزيع، ط شاملرعحممد بن أيب بكر  

 .662، ص 2226

2
 .619، ص 2222، 6احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، دار عمار للنشر و التوزيع، عمان، ط ينظر، غامن قدوري 

3
 .626ابن منظور، لسان العرب، مادة قرأ، ص  

4
 .12،12، ص 6، ج 2،6716جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، مطبعة مصطفى الثاين حليب و أوالده، ط 
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ومنها معرفة ما يقرأ به كل  ،وغريمها، وله فوائد كثرية منها صيانة كتاب اهلل تعاىل من التحريف والتغيري

 ومنها متييز ما يقرأ به وما ال يقرأ به.  ،من األئمة القراءواحد 

ومتوسط  والقارئ مبتدئ رواها مشافهة. واملقرئ بضم امليم وكسر الراء من علم القراءة أداء و

واملنتهي من عرف من ، ومنته، فاملبتدئ من أفرد إىل ثالث روايات، واملتوسط إىل أربع أو مخس

 .1"وكذا تعلم القراءات حفظ القرآن فرض كفاية...القراءات أكثرها وأشهرها. و 

علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، "فعلم القراءات القرآنية على هذا األساس، هو 

 .2"وطريق أدائها اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقله

تغايرتان: فالقرآن وقد حيدث اللبس بني مفهومي القرآن والقراءات القرآنية إال أهنما حقيقتان م

هو الوحي املنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم للبيان واإلعجاز، والقراءات اختالف ألفاظ الوحي 

 .3املذكور يف احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريها وهي مشهورة ومتواترة عند اجلمهور

 ،وضوع القراءة القرآنيةإذا تكلمنا عن القراءات القرآنية فال مندوحة عن الكالم عن م:نشأتها

ونعين يف هذا املوضع كالم اهلل تعاىل املنزل على نبيه الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، املنقول 

 إلينا بالتواتر واملتعبد بتالوته.

                                                           
1

 22-26الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع، د ط، د ت، ص  املارغين، النجوم الطوالع على 

2
ور الزاهرة يف القراءات العشرة املتواترة من طريقي الشاطبية و الدري، دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، دعبد الفتاح القاضي، الب 

 .9، ص6766، 6ط 

3
علوم القرآن، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب  اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي، الربهان يف -3 

 .299، ص6،ج 6719العربية ،دط ،
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مسعت "ويف شأن نزول القرآن الكرمي، روى البخاري عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال: 

رة الفرقان يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هشام بن حكيم يقرأ سو 

هو يقرأ على حروف كثرية مل يقرئنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فكدت أساوره يف الصالة، 

فتصربت حىت سلم، فلببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ، قال أقرأنيها رسول 

اهلل عليه وسلم فقلت كذبت، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم قد أقرأنيها على غري ما  اهلل صلى

قرأت، فانطلقت به أقوده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقلت إين مسعت هذا يقرأ بسورة 

أ يا اقر  مث قال: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذلك أنزلت، الفرقان على حروف مل تقرئنها،

عمر، فقرأت القراءة اليت أقرأين، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل 

 .1"على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه

"أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف   ومن ذلك أيضا قوله صلى اهلل عليه وسلم:

 .2كاف"

"أقرأين جربيل على   صلى اهلل عليه وسلم قال:وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل

. وأخرب معمر عن قتادة 3حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف"

اختلفت أنا ورجال من أصحايب يف آية فرتافعنا إىل رسول اهلل صلى اهلل  قال:" قال يل أيب بن كعب:

                                                           
1

ينظر أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، دار املعرفة للطباعة و النشر، بريوت، د.ط ،  
 .22ص،7د.ت، ج 

2
 .26، ص 6اجلزري، النشر يف القراءات العشر، دار الكتب العلمية، لبنان، جينظر أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي بن  

3
  22،ص 7،ج ، العسقالين، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري 
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اقرأ، فقرأ، فقال: كالكما حمسن جممل، فقلت:   قال لخآخر:عليه وسلم فقال: اقرأ يا أيب فقرأت، مث

صدري  وقال: أي ُأيب إن القرآن يف ما كالنا حمسن جممل، قال: فدفع النيب صلى اهلل عليه وسلم 

أنزل علي فقيل يل أََعلى حرف أم حرفني؟ فقلت بل على حرفني، مث قيل يل أعلى حرفني أم على 

حرف، فلم يزل يب حىت انتهى إىل سبعة أحرف كلها كاف شاف ما أربعة أحرف، فقلت على أربعة أ

 .1مل ختتم آية رمحة بآية عذاب، وإذا كانت عزيز حكيم فقلت مسيع عليم فإن اهلل مسيع عليم"

وال يتمارى اثنان يف أن األحاديث الواردة تتميز بداللة واضحة املعامل حتيل على أن "احلكمة 

عة أحرف هي التيسري على األمة اإلسالمية مجيعا وخباصة العرب من نزول القرآن الكرمي على سب

من االختالفات اللهجية ونربات األصوات وطريقة  الذين شرفوا هبذا الكتاب الكرمي فقد كان فيهم

فكان نزول القرآن  ...ما يشق معه األداء الواحد... األداء واالختالف يف مدلوالت بعض األلفاظ

 .2ألوان التيسري والتسهيل و رفع احلرج"على سبعة أحرف لونا من 

نزل على سبعة أحرف ومجيع الروايات أإذن تتفق األحاديث السابقة على أن القرآن الكرمي قد 

اليت صاحبت هذا احلديث تؤيد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يرد إال أن مينع الناس من القدح يف 

القرآن الكرمي الذين مل  قارئيتقطيب حاجب أمام  ألن أي قدح أو، 3قراءة غريهم وإنكارها عليهم

                                                           
1

ومها مقدمة كتاب الباين ومقدمة ابن عطية، حتقيق آرثر جفري تصويب عبد اهلل إمساعيل الصاوي،   مقدمتان يف علوم القرآن 
 .229، صاهرة، دط، دتمكتبة اخلاجني، الق

2
 .662، ص6766، 6عدنان حممد زرزور، علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن و بيان إعجازه، املكتب اإلسالم، بريوت، ط  

3
 .11براهيم أنيس، اللهجات العربية، مطبعة الرسالة، د ط، د ت، صإ 
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يكونوا قد تعودوا بعد على اللسان العريب الفصيح قد يؤدي إىل االمشئزاز وبالتايل العدول عن قراءة 

 القرآن الكرمي من قبل هؤالء.

وإذا كان العريب بليونة طبعه وسرعة بديهته قادرا على فهم كل ما جاء يف النص القرآين مبا يف 

فإن غريه مل يكن بإمكانه حىت التحقيق الصويت أللفاظ القرآن  ،لك اللفظ الغريب واملعىن املستورذ

 الكرمي.

، صعب عليهم االنتقال من هلجة  وملا كانت لغات العرب خمتلفة ومتعددة تبعا للتعدد القبلي

حدة، واملرأة اليت إىل أخرى خاصة إذا تعلق األمر بالشيخ املسن الذي جبل على التكلم باللهجة الوا

اللساين بني القبائل، ملا كان األمر   االحتكاكمل تكن لتجرأ على ختطي ديار قبيلتها فتستفيد من 

كذلك وجب التخفيف على األمة، ونذكر هنا ما حدث مع الرسول صلى اهلل عليه و سلم عندما 

ى حرف، فقال صلى اهلل القرآن علأمتك إن اهلل يأمرك أن تقرئ  "جاءه جربيل عليه السالم قائال:

"ومل يزل يردد املسألة حىت بلغ سبعة  إن أميت ال تطيق ذلك عليه وسلم أسأل اهلل معافاته ومعونته،

. وألن رمحة اهلل وسعت  1أحرف. فلو كلفوا العدول عن ألسنتهم لكان من التكليف مبا ال يستطاع

بيه صلى اهلل عليه و سلم بأن فكان من تيسريه أن أمر ن" كل شيء يسر على عباده أمور دينهم.

)حىت حني( ألنه هكذا  يقرئ كل قوم بلغتهم و ما جرت عليه عاداهتم، فاهلذيل يقرأ)عىت حني( يريد

                                                           
1

 .21ص، 6جابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، 
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)أمل أعهد إليكم(،  و و)ِتسود وجوه( )تَ ْعلم( و )تِْعلمون( و األسدي يقرأ يلفظ هبا ويستعملها،

 .1والتميمي يهمز و القرشي ال يهمز....إخل"

نا للحديث عن اللهجة فإننا ال نقصد هلجة العرب وحدهم، فالقرآن الكرمي كتاب و إذا عد

مساوي أنزل لكافة املسلمني يف أحناء املعمورة ومل يكن حكرا على العرب بل ينضاف إليهم العجم 

ومن ال ميتون للعرب بصلة، "فإذا قرأ اهلندي املسلم القرآن الكرمي أمامنا والحظنا بعض االختالفات 

وتية يف نطقه وجب أاّل ننكر عليه قراءته، فهي غاية جهده وال يقدر على غريها، ويب أال تعدو الص

تلك األحرف النواحي الصوتية من اختالف يف خمرج الصوت،  وتباين يف صفته بني جهر ومهس أو 

أو مقاييس أصوات اللني إىل غري ذلك من  شدة ورخاوة أو تباين يف موضع النرب من الكلمة،

وضوعات اليت يعرض هلا علم األصوات اللغوية ألن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية متيزه امل

 .2عن غريه وتكون جزءا هاما مما يسميه احملدثون بالعادات الكالمية"

اختالف بنّي بني العلماء يف تفسري معىن نزول القرآن على سبعة أحرف،  ويالحظ وجود

أهنم خلطوا  احلديث )حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف( لعل السر يف اضطراب املفسرين هلذا"و

بينه وبني القراءات السبع اليت رواها وأسسها ابن جماهد فظن بعض الّشراح أن األحرف السبعة هي 

القراءات السبع، وما كانت كلمة السبع يف كل من األمرين إال جمرد مصادفة، وقد اختلف معناها يف 

ده ابن جماهد، ولو أن ابن جماهد  عاجل القراءات النموذجية على أهنا عشر احلديث عن املعىن الذي أرا

                                                           
1

 .27ص حتقيق أمحد صقر ،دار إحياء الكتب العربية، دط، دت، ويل مشكل القرآن،ابن قتيبة، تأ 

2
 .19ص،مجهورية مصر العربية،دط،دت ، مطبعة دار هنضة مصر براهيم أنيس، األصوات اللغوية،إ 
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قراءات كما فعل الذين جاءوا بعده، ما حدث ذلك الربط بني احلديث وفن القراءات، فللحديث 

 .1ها"ؤ اوجاه خاص خيالف ما اوجه إليه أئمة القراءات و علما

الء حول مسألة تأويل حديث األحرف ومع ذلك ال بأس أن نورد بعضا من آراء العلماء األج

  السبعة.

 تأويل حديث األحرف السبعة:

 : يرى ابن قتيبة أن االختالف بني القراءات إمنا يقع يف أشياء سبعة كالتايل: 2ابن قتيبةعند 

: اختالف حركة بناء الكلمة إذا كانت مبنية أو إعراهبا إذا كانت معربة، حبيث يتغري رمسها أوال

َوَهْل ُيَازِي ِإال  ﴿و   3﴾َوَهْل جُنَازِي ِإال اْلَكُفورَ  ﴿ معناها و من ذلك قوله تعاىل: دون أن يتغري

   .﴾اْلَكُفورَ 

االختالف يف إعراب الكلمة وحركات بنائها حيث يتغري معناها دون رمسها يف الكتاب،  ثانيا:

 . 4﴾رَب  َنا بَاِعْد بَ نْيَ َأْسفارِنَا ﴿حنو قوله تعاىل: 

 

 

                                                           
1

 .19ص السابق، 

2
و أشهر القراء، مطبوعات جامعة عبد العال سامل مكرم و أمحد خمتار عمر، معجم القراءات القرآنية مع مقدمة يف القراءات  

 .16ص ، 6ج، 6762، 6الكويت، ط

 ،ن ص. نفسه 3
4

 .67سورة سبأ، اآلية  
 

http://www.islampedia.com/MIE2/audio/34/34-15.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/34/34-15.asf
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 االختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا يف الكتاب وال يغري معناها مثل قوله تعاىل : ثالثا:

 .1﴾  َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوشِ  ﴿و ﴾َكاْلُصوِف اْلَمنُفوِش  ﴿ 

 ﴾ َوطَْلٍع َمْنُضودٍ  ﴿قوله تعاىل:  اختالف يف الكلمة مبا يغري صورهتا ومعناها مثل رابعا:

 .﴾َوطَْلٍح َمْنُضودٍ  ﴿و  

 ﴾ َوَجاءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحلَْقّ   اختالف بالتقدمي والتأخري مثل قوله تعاىل: خامسا:

 .2﴾ْوتِ َوَجاءْت َسْكَرُة احلَْقِّ بِاْلمَ  ﴿ و 

  ا يغري معناها وال يغري صورهتا مثل قوله تعاىل:مب: االختالف يف حروف الكلمة سادسا

 .3﴾ اْلِعظَاِم َكْيَف نُنِشرَُها)َوانظُْر ِإىَل  ﴿ و  ﴾َوانظُْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نُنِشزَُها﴿

َوَما َعِمَلْت ﴿و ﴾َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهمْ   ﴿ : االختالف بالزيادة والنقصان مثل قوله تعاىل:سابعا

 .4﴾أَْيِديِهمْ 

يرى اإلمام أبو الفضل الرازي بأن الكالم ال خيرج عن سبعة أحرف يف  :5الرازيعند 

 ختالف:اال

 التأنيث. واجلمع والتذكري و التثنية  : اختالف األمساء يف اإلفراد واألول

                                                           

 .1 اآلية ،سورة القارعة1
2

 .67سورة ق، اآلية  

3
 .217سورة البقرة، اآلية  

4
 .21سورة يس، اآلية  

5
 .96، ص القرآنية معجم القراءات 
 

http://www.islampedia.com/MIE2/audio/50/50-16.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/36/36-33.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/36/36-33.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/36/36-33.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/36/36-33.asf
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 : اختالف وجوه تصريف األفعال من ماض، مضارع وأمر.الثاني

 وجوه اإلعراب.   : اختالفالثالث

 : االختالف بالنقص و الزيادة.الرابع

 التأخري. : االختالف بالتقدمي والخامس

 بدال.: االختالف باإلالسادس

 اختالف اللغات. السابع:

يقول أن املراد بالسبعة أحرف سبع لغات من لغات العرب،  :عبيدة بن سالم يأبعند 

 ،و بعضه بلغة أهل اليمن ،ضه بلغة هذيلعوبعضه بلغة هوازن، وب، فبعض القرآن نزل بلغة قريش

 وبعضه بلغة متيم. ،وبعضه بلغة كنانة، وبعضه بلغة أسد

: وقد مال إىل الرأي القائل بأن معىن احلروف اللغات فيقرأ كل قوم بغويمحمد ال يأبعند 

 ومهز. وإمتام، وإمشام، وتفخيم، وإمالة ، ،وإظهار بلغتهم من إدغام،

 وعن سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهلل بن مسعود عن رسول اهلل صلى اهلل عليه

أنزل القرآن على  حد وعلى حرف واحد، ووسلم قال: "كان الكتاب األول الذي نزل من باب وا

سبعة أبواب، وعلى سبعة أحرف، زاجر وآمر  وحالل وحرام، وحمكم ومتشابه وأمثال، فأحلو احلالل 
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وحرموا احلرام واعملوا باحملكم وآمنوا باملتشابه، واعتربوا باألمثال. فهو يف هذين احلديثني على اعتبار 

 .1أحدمها على مخسة أحرف" معانيه دون ألفاظه إال أنه مقصور يف

و ما ميكن اخللوص إليه من خالل هذه اآلراء وغريها مما يضيق املقام بذكره، هو أن األحرف  

بن عبد الرب وابن قتيبة وابن ا طالب و أيبالسبعة "يف الصحيح الذي ذهب إليه اجلمهور كمكي 

املعىن أو خمتلفة يف السمع ويف  الشريح وغريهم لغات متفرقة يف القرآن خمتلفة يف السمع  متفقة يف

املعىن وزيادة كلمة ونقص أخرى وزيادة حرف ونقص آخر، وتغيري حركات يف موضع حركات أخرى، 

 .2وتقدمي وتأخري ومد وقصر وشبه ذلك مما يتعلق جبوهر الكلمة أو كيفيات أدائها"

 القراءات و القراء:

أهنا ليست  إال القراءات القرآنية،  خبصوصعلى الرغم من إمجاع األحاديث على العدد سبعة 

ليس املراد بالسبعة حقيقة العدد حبيث ال يزيد "بالضرورة مطابقة هلذا العدد فقد ذهب البعض إىل أنه 

بل املراد السعة والتيسري وأنه ال حرج عليهم يف قراءته مبا هو من لغات العرب، من حيث  ،وال ينقص

ب يطلقون لفظ السبع والسبعني والسبعمائة، يريدون الكثرة أن اهلل تعاىل أذن هلم يف ذلك. والعر 

َمَثُل ال ِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل الل ِه َكَمَثِل َحب ٍة أَنْ َبَتْت   ﴿واملبالغة من غري حصر، قال تعاىل: 

  3 ﴾ِبَل يف ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحب ٍة َوالل ُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوالل ُه َواِسٌع َعِليمٌ َسْبَع َسَنا

                                                           
1

 .227مقدمتان يف علوم القرآن، ص 

 ، ن ص. نفسه 2
3

 .216لبقرة، اآلية سورة ا 
 

http://www.islampedia.com/MIE2/audio/2/2-261.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/2/2-261.asf
http://www.islampedia.com/MIE2/audio/2/2-261.asf
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َك اْستَ ْغِفْر هَلُْم َأْو ال َتْستَ ْغِفْر هَلُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمر ة  فَ َلْن يَ ْغِفَر الل ُه هَلُْم َذلِ    ﴿ وقال: 

 .2"﴾1ْم َكَفُروا بِالل ِه َوَرُسولِِه َوالل ُه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ بِأَن  هُ 

دفعا لكل هوى  3وحقيقة األمر أن القراءات السبع هي تلك القراءات اليت مجعها ابن جماهد"

 و بدعة من شأهنا اإلخالل مبا جاء يف املصحف الشريف وحتريف القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي.

وجردوا لالعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا يف كل مصر وجه إليها مصحف أئمة "و ممن وه

مشهورين بالثقة و األمانة يف النقل، وحسن الدراية و كمال العلم، أفنوا عمرهم يف القراءة  واإلقراء، 

 .4واشتهر أمرهم وأمجع أهل العصر على عدالتهم ومل خترج قراءهتم عن خط مصحفهم"

على صاحبه إذ جعله حمط أنظار النقاد والعلماء حىت أهنم  اسلبي اهذا التسبيع أثر  لفخ وقد

ومسوه بعدم الدقة واالنزياح عن املنهج السليم، بل أكثر من ذلك يف بعض األحيان كذهاب بعضهم 

 .5إىل اهتامه بإيقاع الناس يف الشبهة

 

                                                           
1

 .62التوبة، اآلية سورة  

2
 .21، ص 6، جيف القراءات العشرابن اجلزري، النشر  

3
ه  ببغداد. قرأ على 241هو أمحد بن موسى بن عباس بن جماهد التميمي احلافظ األستاذ أبو بكر بن جماهد البغدادي. ولد عام  

 ه .224شعبان  22كي، تويف يوم عبد الرمحن بن عبدوس، و على قنبل امل

4
، 6،ط بريوت دار الكتب العلمية، ،تصحيح حممد الضباع، حتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشرإالدمياطي،  

 .1ص ،6766

5
 .94، صالقرآنية معجم القراءاتعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر،  
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بن جماهد خدمة للقرآن اقدمه وإن كان األمر كذلك فإن هذا ال ينفي العمل اجلبار الذي 

 :1الكرمي. فقد ذكر الدافع إىل إجناز عمله هذا و حدده يف أسباب

  بلسانه، ييد اإلعراب وال يعرف اللحن وليس له علم  أأن من محلة القرآن من يقر

بغري ذلك، ومن غري شك أن جهله بالقراءات ال ميحوه قدرته على اإلعراب فإن 

 القراءة سنة متبعة.

 من  لة القرآن من حيفظ ما يسمع، ال ميلك إال األداة فقط وليس له رصيدومن مح

اإلعراب، ومن كان كذلك كان حمفوظه عرضة للنسيان فيضيع ما مسعه، وقد يقرأ 

 بلحن ال يعرفه وال يفهمه.

  و يبصره  مستوى يؤهله إىل معرفة إعراب القراءة علىو من محلة القرآن من هو

لقراءات و ال تارخيها مع جهله مبصادر الرتاث و آثاره، وقد مبعانيها ولكنه ال يعرف ا

حيمله ذلك على أن يقرأ حبرف يوز لغة وإعرابا مع أنه مل يقرأ به أحد من السابقني 

 وهذا يوصله إىل أن يبتدع قراءة جديدة.

فهؤالء سبعة نفر من أهل احلجاز والعراق والشام خلفوا " ويعلل سبب اختياره السبعة بقوله:

 القراءة التابعني وقد أمجعت على قراءهتم العوام من أهل كل مصر من األمصار، إال أن يستحسن يف

                                                           
1

 .99ص  السابق 
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رجل لنفسه حرفا شاذا فيقرأ به من احلروف اليت رويت عن بعض األوائل منفردة، فذلك غري داخل 

 .1يف قراءة العوام

ه هذه املسألة، وهناك من وصل بالقراءات إىل العشر على التضارب و اخلالف الذي أثارت

ما جنده يف هذا احلوار بني قاضي القضاة أيب نصر عبد الوهاب ابن اإلمام أيب  -مثال  - فمن ذلك

قوله يف مجع اجلوامع "احلسن علي بن عبد الكايف السبكي، وأحد السائلني الذي سأل أيب نصر عن 

شاذ إذا كانت العشر متواترة  يف األصول: و السبع متواترة مع قوله: والصحيح أن ما وراء العشرة فهو

فلم ال قلتم: والعشر متواترة بدل قولكم والسبع؟ فأجاب: أما كوننا مل نذكر العشر بدل السبع مع 

ادعائنا تواترها، فألن السبع مل خيتلف يف تواترها، وقد ذكرنا أوال موضع اإلمجاع، مث عطفنا عليه 

غري متواترة يف غاية السقوط، وال يصح القول به موضع اخلالف، على أن القول بأن القراءات الثالث 

أعين القراءات الثالث: قراءة يعقوب، وخلف، وأيب جعفر بن  -عمن يعترب قوله يف الدين، وهي 

 على بعض القضاة، رينكتمام يشدد الاإلشيخ ال مسعتال ختالف رسم املصحف، مث قال:  –القعقاع 

ستأذن بعض أصحابنا مرة يف إقراء السبع. فقال: أذنت لك ا. واو قد بلغه عنه أنه منع من القراءة هب

 .2"العشر ئأن تقر 

ال ميكن بأي حال من األحوال إغفال القراءات األربعة عشر وكذا القراءات الشاذة فكلها  و

قال الدمياطي: "واحلاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثالثة أبو جعفر  يف هناية األمر قراءات.

                                                           
1

 .96السابق، ص 

2
 .41 -44،ص  6، جيف القراءات العشر ، النشرابن اجلزري 
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ويعقوب وخلف على األصح، بل الصحيح املختار وأن األربعة بعدها: ابن حميصن، و اليزيدي 

واحلسن واألعمش شاذة اتفاقا، فإن قيل: األسانيد إىل األئمة، وأسانيدهم إليه صلى اهلل عليه و سلم 

ب القراءات آحاد ال تبلغ عدد التواتر، أجيب بأن احنصار األسانيد املذكورة يف طائفة على ما يف كت

ال مينع جميء القراءات عن غريهم، و إمنا نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط احلروف و حفظ 

 .1شيوخهم فيها، و مع كل واحد منهم يف طبقته ما يبلغها عدد التواتر"

 ق:القراءة و الرواية و الطري 

القول األحلى في كون قال الشيخ املارغين يف الرسالة الثانية من الرسائل اخلمس املسماة 

اليت هبامش شرح الدرر اللوامع "اعلم أنه ينبغي للقارئ أن يعرف الفرق بني  البسملة في القرآن أوال

وما ينسب لخآخذ القراءات والروايات والطرق، والفرق بينها أن ما ينسب إلمام من األئمة فهو قراءة 

عنه ومل بواسطة فهو رواية، وما ينسب ملن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق، فنقول مثال قصر مد 

اللني كشيء وسوءة قراءة املكي، ورواية قالون عن نافع وطريق األصبهاين عن ورش، وهذا أعين 

ميع ذلك ولو أخل بشيء القراءات والروايات والطرق هو اخلالف الواجب فال بد أن يأيت القارئ جب

منه كان نقصا يف روايته، وأما اخلالف اجلائز فهو خالف األوجه اليت على سبيل التخيري، فبأي وجه 

وال يكون ذلك نقصا يف روايته كأوجه البسملة والوقف بالسكون والروم واإلمشام ، ، أتى القارئ أجزاه

 ني وامليت واخلوف.واملتوسط والقصر يف حنو متاب ونستعني والعلم وبالطويل

                                                           
1

 .9الدمياطي، اإلحتاف، ص 
 2 -22، ص النجوم الطوالع غين،ر املا -1
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وأما اآلخذ هبا يف كل موضع فهو إما جاهل بالفرق بني اخلالف الواجب واجلائز، أو متكلف 

ومن مجلة اخلالف الواجب خالف الرواة فيما رووه عن األئمة كالتسهيل  لشيء ال يب عليه...

 .1"والتحقيق والفتح واإلمالة والغيب واخلطاب وحنو ذلك

يف سورة الروم: قراءة محزة، ورواية شعبة،  )ضعف( لباب الفتح يف لفظومن األمثلة يف هذا ا

 . 2وطريق عبيد بن الصباح عن حفص

فهو عني القراءات و الروايات والطرق، مبعىن أن القارئ ملزم باإلتيان  " أما اخلالف الواجب

ورش، فهي جبميعها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا يف روايته، كأوجه البدل مع ذات الياء ل

 طريق وإن شاع التعبري عنها باألوجه تساهال.

وأما اخلالف اجلائز فهو خالف األوجه اليت على سبيل التخيري واإلباحة، كأوجه البسملة اليت 

جندها عند ورش مخس، وأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ خمري يف اإلتيان بأي وجه منها 

ه و ال يعترب ذلك تقصريا منه وال نقصا يف اى بوجه واحد منها أجز غري ملزم باإلتيان هبا كلها، فلو أت

 .3روايته، وهذه األوجه االختيارية ال يقال هلا قراءات وال روايات وال طرق بل يقال هلا أوجه فقط"

 

 

                                                           
1

 ، اهلامش.22 -26 -22، ص النجوم الطوالع غين،ر املا 

2
 .66-62ور الزاهرة، ص دالقاضي، الب حعبد الفتا  

3
 .66-62ص نفسه، 
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 القراء و الرواة و الطرق:

 :القراء 

صله من أصفهان وكان نافع املدين: هو أبورومي نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي، أ  -6

 إمام اهلجرة.

 ابن كثري: هو عبد اهلل بن كثري املكي إمام أهل مكة.  -2

 أبو عمرو البصري: هو زيان بن العالء بن عمار املازين التميمي البصري. -2

ابن عامر الشامي: هو عبد اهلل بن عامر الشامي اليحصيب قاضي دمشق يف خالفة الوليد بن  -4

 وهو من التابعني .عبد امللك ويكىن أبا عمرو 

 عاصم الكويف: هو عاصم بن هبدلة أيب النجود األسدي ويكىن أبا بكر وهو من التابعني. -1

وتويف  ه 62ويكىن أبا عمارة، ولد سنة  محزة الكويف: هو محزة بن حبيب بن عمارة الزيات، -1

 ه .611يف خالفة أيب جعفر املنصور سنة 

يكين أبا احلسن و قيل له الكسائي ألنه أحرم الكسائي الكويف: هو علي بن محزة النحوي و  -9

هلا يقال ه  ببلدة 667تويف سنة  يف كساء، انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة،

 دنبوية.

 ه  .626أبو جعفر املدين: هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين تويف باملدينة سنة  -6
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يزيد احلضرمي تويف بالبصرة عام يعقوب احلضرمي: هو أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن   -7

 ه  .212

  ه 612خلف البزار: هو أبو حممد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي ولد عام  -62

 ه  .212وحفظ القرآن يف سن العشرين وتويف ببغداد عام 

ابن حميصن: هو أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن حميصن املكي كان عاملا يف األثر   -66

 ه .622يف سنة والعربية تو 

اليزيدي: هو أبو حممد حيي بن املبارك اليزيدي العدوي البصري كان فصيحا مفوها إماما يف   -62

اللغة واآلداب لقب باليزيدي ألنه علم أوالد يزيد بن منصور احلميدي خال املهدي فسمي 

 ه .222ه  وتويف سنة  626باليزيدي ولد عام 

يب احلسن البصري ولد يف خالفة عمر رضي اهلل احلسن البصري: هو أبو سعيد احلسن بن أ  -62

 ه  .662ه  وتويف عام 26عنه عام 

األعمش: هو أبو حممد سليمان بن مهدان األعمش األسدي الكاهلي موالهم الكويف ولد   -64

 ه .646ه  وتويف سنة 12يف عاشوراء عام 

 :الرواة

 عن نافع  : 

لقب له يروى أن نافعا لقبه به جلودة  عيسى بن مينا املدين، يكن أبا موسى، و قالون قالون:  -6

 ه  .222ه  وتويف عام 622قراءته، فمعىن قالون "جيد" ولد عام 



 مدخل                                                                                                             
 
  

19 
 

أبا سعيد وورش لقب له لشدة بياضه تويف عام  يكىن ورش: هو عثمان بن سعيد املصري،  -2

 ه .679

 :عن ابن كيثر 

ه  و تويف 692عام  البزي: هو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب بزة، يكىن أبا احلسن ولد -6

 ه .212سنة 

قنبل: هو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد املكي املخزومي ويكفى أبا عمرو  -2

 ه .276ويلقب قنبال . تويف مبكة عام 

  :عن أبي عمرو 

والدور موضع ببغداد  الدوري: هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، -6

 ه  .241تويف سنة 

 ه .216، تويف سنة لسوسي: أبو شعيب صاحل بن زياد بن عبد اهلل السوسيا -2

  :عن ابن محيصن 

 البزي: ذكر سابقا . -6

هو أبو احلسن حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت البغدادي املعروف بابن شنبوذ  :ابن شنبوذ -2

 ه  .226.تويف سنة 

   :عن اليزيدي 



 مدخل                                                                                                             
 
  

21 
 

م أيوب اخلياط البغدادي يعرف بصاحب سليمان بن احلكم : هو سليمان بن أيوب بن احلك -6

 ه  .221البصري قرأ على اليزيدي .تويف سنة 

 ه  .222أمحد بن فرح: تويف يف ذي احلجة عام   -2

 :عن الحسن البصري 

ه  ببلخ، ومات 622أبو نعيم البلخي: هو شجاع بن أيب نصر البلخي الزاهد،ولد سنة  -6

 ه . 672ببغداد سنة 

 الدوري : ذكر سابقا. -2

 مش: عن األع 

ه  عن عمر يناهز 296املطوعي: هو اإلمام أبو العباس احلسن بن سعيد املطوعي، تويف سنة  -6

 املائة عام.

براهيم الشنبوذي الشطوي ولد سنة إالشنبوذي الشطوي: هو أبو الفرج حممد بن أمحد بن  -2

 ه .266ه  وتويف سنة 222

 :عن ابن عامر 

 ه .241، ويكىن أبا الوليد تويف سنة بن نصري القاضي الدمشقي هشام: هو هشام بن عامر -6

ولد  هو عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذعوان القرشي الدمشقي ويكىن أبا عمرو، ابن ذعوان: -2

 ه .242ه  وتويف بدمشق سنة 692سنة 

  :عن عاصم 
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 ه .672هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل الكويف، تويف بالكوفة سنة  شعبة: -6

املغرية البزاز الكويف، و يكىن أبا عمرو، وكان ثقة وتويف هو حفص بن سليمان بن  حفص: -2

 ه .662سنة 

  :عن حمزة 

 ه .227هو خلف بن هشام البزاز، ويكىن أبا حممد، وتويف ببغداد سنة  خلف: -6

خالد بن خالد و يقال ابن خليد الصرييف الكويف، ويكىن أبا عيسى تويف سنة  هو خالد: -2

 ه .222

 :عن الكسائي 

 ه .242لد البغدادي، تويف سنة الليث بن خهو اأبو احلارث  -6

 حفص الدوري: هو الراوي عن أيب عمرو. -2

  :عن البغدادي 

 دريس بن عبد الكرمي البغدادي احلداد.إدريس: أبو احلسن إ  -6

 :عن أبي جعفر 

 ابن وردان: هو أبو احلارث عيسى بن وردان املدين. -6

 .ابن مجاز: هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجاز املدين -2

 :عن يعقوب 

 رويس: هو عبد اهلل حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري ورويس لقب له. -6
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 بن عبد املؤمن البصري النحوي. حروح: أبو احلسن رو  -2

 :عن خلف 

 براهيم بن عثمان الوراق املاروزي مث البغدادي.إسحاق بن إسحاق: أبو يعقوب إ -6

 .دريس بن عبد الكرمي البغدادي احلدادإدريس: أبو احلسن إ  -2

 1الطرق:

 طريق قالون: أبو نشيط حممد هارون.  -6

 طريق ورش: أبو يعقوب يوسف األزرق واألصبهاين.  -2

 طريق النربي: أبو ربيعة حممد بن اسحاق.  -2

 أبو بكر حممد بن جماهد. قنبل طريق  -4

 طريق الدوري: أبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس.   -1

 طريق السوسي: أبو عمران موسى بن جرير.  -1

 م: أبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين. طريق هشا -9

 طريق بن خطوان: أبو عبد اهلل هارون بن موسى األخفش.  -6

 طريق شعبة: أبو زكريا حيي بن آدم الصلحي. -7

 طريق حفص: أبو حممد عبيد بن الصباح. -62

 دريس بن عبد الكرمي احلداد عنه.إطريق خلف: أمحد بن عثمان بن بويان عن أيب احلسن  -66
                                                           

1
 .62ور الزاهرة، ص دعبد الفتاح القاضي ،الب 
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 أمحد بن شاذان اجلوهري. طريق خالد: أبو  -62

 طريق أيب احلارث: أبو عبد اهلل حممد بن حيي البغدادي. -62

 طريق الدوري: أبو الفضل جعفر بن حممد التصبيي. -64

 طريق بن وردان الفضل بن شاذان. -61

 طريق بن جهاز أبو أيوب اهلامشي. -61

 طريق رويس أبو القاسم عبد اهلل بن سليمان النغاس عن التمار عنه. -69

 و بكر حممد بن وهب بن العالء الثقفي عنه.طريق روح: أب -66

 عنه. : أبو احلسني أمحد بن عبد اهلل السوسنجردي عن بن أيب عمر النقاشإسحاقطريق  -67

 القطيعي. : املطوعي وإدريسطريق  -22

 التعريف باإلمام نافع:

أيب  و أيب عبد اهلل و ي، يكىن بأيب احلسن و أيب نعيم ثنافع بن عبد الرمحان بن أيب نعيم الل ي

 ىالرسول صل عبد الرمحن و قد اشتهر بكنية: أبو رومي كان موىل جعوانة بن شعوب الليثي حليف عم

 اهلل عليه و سلم محزة.

و أصله من أصفهان، قرأ على عدد من  .وسبعني للهجرةكذا   ل عاميه ( وق 92ولد عام )

م بن جندب و غريه ممن قرأ التابعني أمثال عبد الرمحان بن هرمز األعرج، و صاحل بن خوان، و مسل
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عن عبد اهلل بن عباس و أيب هريرة، و عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي و اللذين تلقوا القراءة 

   .1اهلل عليه و سلم ىعن أيب بن كعب عن رسول اهلل صل

 حىت أصبح  و غريها تبع آثار العلم أينما وجدت فأخذ املوطأ عن مالك و اجتهد يف القراءةت

ت سنة عشر ومئة جحج يقول الليث بن أسعد: ة.عاملا بوجوه القراءات بل صار إمام الناس يف القراء

 و مئة و إمام الناس يف القراءة باملدينة نافع بن أيب نعيم". و يف رواية سنة  ثالثة عشر

    .2 و قال فيه اإلمام الذهيب أنه رأس يف حياة مشاخيه فتقدمهم يف اإلقراء و اإلمامة

صلى بالناس باملسجد النبوي الشريف ما يربو عن الستني عاما، كان طيلة حياته مثاال 

تزكو  ما عنه أنه كان طيب الرائحة و أكثر ىخلقه، و يرو  رفعةلألخالق الفاضلة حبسن سريته و 

رائحته عندما يقرأ القرآن و ملا سئل عن السبب قال بأنه رضي اهلل عنه رأى يف منامه أن الرسول 

 ذلك احلني تصدر عنه رائحة املسك. ومنذ  يم رآه يقرأ يف فيهلرمي عليه أفضل الصالة و التسالك

 .3توىف اإلمام نافع سنة مائة و تسع و ستني على األرجح

 اإلمام ورش:

ه (  662أبو سعيد عثمان بن عبد اهلل بن عمرو املصري ولد سنة مائة و عشر هجرية )

القاسم، مساه شيخه ورشا لبياضه الشديد و يف هذا يقول أحد   بأيب سعيد و أيب عمرو و أيبىنيك
                                                           

ج    ،2221، بريوت، لبنان، 6، حتقيق برجسرتاسل، دار الكتب العلمية، ط ءينظر ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات القرا1
  .242/242/244، ص 6

2
 .229، ص 6، ج2226سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة د.ط،  عن ينظر الذهيب، املنري 

3
، َو ابن اجلزري، النثر يف القراءات العشر، 61، ص 6762، 6ار البعث، اجلزائر، ط ينظر عبد احلميد مهدي، أمة القرآن، د - 
 .662، ص 6ج
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مورد لتشبيه بياض األشياء، و كذلك ما كان منه اللنب  ح القول األول، ألن لبياضالباحثني:" إين أرجّ 

   .1و األقط" كاجلنب   يف بياضه

" أنه حدث عن بداياته األوىل يف القراءات فقال: ى، و يرو  ى نافع أربع ختماتلقرأ ع

، فلما وصلت إىل املدينة صرت إىل مسجد نافع، فإذا هو ال تطاق  خرجت من مصر ألقرأ على نافع

فجلست خلف احللقة و قلت إلنسان: من  -أي آية -القراءة عليه من كثرهتم، و إمنا يقرئ ثالثني 

 أكرب الناس عند نافع؟ فقال يل : كبري اجلعفريني.

ىل منزله، و جئنا إىل منزله، فخرج شيخ فقلت: أنا معك إ يءفقلت: فكيف به؟ قال: أنا أج

من مصر جئت ألقرأ على نافع فلم أصل إليه، و أخربت أنك من أصدق الناس له، و أنا أريد أن 

ه ومضى معنا إىل نافع، فقال له اجلعفري: طيلسانه، فقال: نعم و كرامة، و أخذ يتكون الوسيلة إل

ارة، و ال جاء حلج، و إمنا جاء للقراءة خاصة، فقال: هذا وسيليت إليك جاء من مصر ليس معه وج

ترى ما ألقى من أبناء املهاجرين و األنصار، فقال صديقه: حتتال له، فقال يل نافع: أميكنك أن تبيت 

يف املسجد، فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟    يف املسجد؟ قلت نعم. فبتّ 

ادا به، : أنت أوىل بالقراءة، قال: و كنت مع ذلك حسن الصوت مدّ فقلت ها أنا رمحك اهلل، قال

و سلم، فقرأت ثالثني آية، فأشار بيده أن  اهلل عليه  ىفاستفتحت فمأل صويت مسجد رسول اهلل صل

اهلل، حنن معك، و هذا رجل  كأعزّ م من احللقة فقال: يا معلّ  ، فقام إليه شابّ أسكت، فسكتّ 

                                                           
1

عامل الكتب احلديث، إربد األردن ، ستيتية، القراءات القرآنية بني العربية و األصوات اللغوية منهج لساين معاصر، ا شريف مسري 
 .611ص ، 2221
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، وقد جعلت له عشرا، و أقتصر على عشرين، فقال: نعم و كرامة، كليا رحل للقراءة عإمنّ  غريب

ن له فقرأت عشرا، فقام فىت آخر فقال كقول صاحبه، فقرأت عشرا و قعدت حىت مل يبق أحد ممّ 

قراءة، فقال يل اقرأ، فأقرأين مخسني آية، فما زلت أقرأ عليه مخسني يف مخسني حىت قرأت عليه 

 .1"ينةختمات قبل أن أخرج من املد

ه  بعد أن انتهت إليه رياسة اإلقراء بالديار املصرية و بروايته  679توىف اإلمام ورش سنة 

 تكتب املصاحف الشريفة باملغرب العريب.

 لإلمام ورش طريقان هما:

 ىار املدين املصري، يرو ساألزرق هو أبو يعقوب يوسف بن عمرو بن ي طريق األزرق: - أ

ذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، فلما جئت يف النحو اختّ  نه قال:" إن ورشا ملا تعمقأعنه 

ا  أحب أن تقرئين مقرأ نافع خالصا و تدعين ممّ ألقرأ عليه قلت له: يا أبا سعيد إينّ 

ار فقرأت عليه عشرين دته مقرأ نافع و كنت نازال مع ورش يف الدّ استحسنته، قال: فقلّ 

ا نسكنها يف يه يف الدار اليت كنّ ختمة بني حدر و حتقيق، فأما التحقيق فكنت أقرأ عل

 احلدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه باإلسكندرية. أمامسجد عبد اهلل، و 

أبو بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين، قرأ عن ورش وروى عنه  طريق األصبهاني: - ب

 أيضا حىت صار إمام عصره يف الرواية.

                                                           
1

 2ثريا ،اجلزائر، ط، روايتا قالون وورش من طريق الشاطبية -قراءة اإلمام نافع -ة الصحيحة، التالو اكليسليمان بن عيسى ب ينظر 
 .621 -621ص ، 6ج ،2229،
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 ورش و ال اختالف ظاهر بينهما إال منعن  -و األصبهاين األزرق عىنأ –و قد روى كالمها 

 حيث األداء و اهلل أعلم.
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 ر. قبل تناول موضوع األصوات اللغوية ال بد من التفريق بني مفهومي الصوت واحل

 الصوت والحرف

يعر. ابن جين الصوت بأنه اجلرس وجيمع على أصوات فيقال " صات يصوت ويصات 

صوتا وأصات وصوت به: كلها نادى ويقال صوت يصوت تصويتا فهو مصوت، وذلك إذا صوت 

: الصوت تيصوت صوتا فهو صائت، معناه صائح، ابن السكياإلنسان فدعاه، ويقال صات 

والصائح الصائت" وإذا حتدثنا عن الصوت فإننا ينبغي أن نؤكد على أنه ال  1صوت اإلنسان وغريه،

خيتص باإلنسان، فلكل املوجودات أصوات يقول ابن جين: "إن الصوت مصدر صات الشيء 

وهو عام غري خمتص: يقال: مسعت  يصوت صوتا، فهو صائت، وصوت تصويتا، فهو مصوت،

 وقال الشاعر   ﴾إن أنكر األصوات لصوت احلمري﴿  صوت الرجل وصوت احلمار، قال اهلل تعاىل: 

 2أصوات حج من عمان غادي"                        ها يف الواديــــــــــــكأمنا أصوات

لة وطريقة للتواصل فهو يف والصوت هو الصورة السمعية للتعبري عن االحتياجات، أي أنه وسي

  العر. جرس الكالم

شى خارجه حمدثا فالعلمية عبارة عن هواء ينتقل عرب اجلهاز الصويت ويت تهوالصوت يف حقيق

وقد أشار ابن جين إىل هذا املفهوم حني قال إنه "عرض خيرج مع النفس  ،حركة يف اهلواء اخلارجي

                                                           
1

 مادة )ص و ت( –ابن منظور ، لسان العرب - 
 –، بريوت 2مد حسن إمساعيل، وأدمد رشدي شااتة عامر، دار الكت  العلمية،  حمتح   سر صناعة اإلعراب،ابن جين ، -2

  9ص ، 8ج،م 2002ه/8221لبنان،
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اهلواء حبركته ، مث يقرع العص  املفروش يف األذن ويقرع أجزاء اهلواء فيتموج  1مستطيال متصال "

 2فيتشكل العص  بشكله، مث يصل إىل اخليال فيعرض على الفكر فيهم 

هذا عن الصوت، أما احلر. فله معان عدة منها الطر. ومنها احلد، وقد ذكره صاح  

دد، واحلر. الصااح قائال: "حر. كل شيء طرفه وشفريه وحّده، ومنه حر. اجلبل وهو أعاله احمل

قالوا على وجه واحد ﴾ )ومن الناس من يعبد اهلل على حر. ﴿واحد حرو. التهجي، وقوله تعاىل: 

ويقول ابن اجلين أن مادة )ح ر .( أينما وقعت يف الكالم  3وهو أن يعبده على السراء دون الضراء 

هنا مسيت حرو.    ومن  حد الشيء وحدته من ذلك حر. اجلبل إمنا هو حده وناحيته،"يراد هبا 

املعجم حروفا وذلك أن احلر. حد منقطع الصوت وغايته وطرفه كار. اجلبل وحنوه  وجيوز أن 

  4"تكون مسيت حروفا ألهنا جهات للكلم ونواح كارو. الشيء وجهاته احملدقة به 

قوله: "واحلر. هيئة للصوت عارضة له، يتميز هبا يف أما ابن سينا فنجده يتادث عن احلر. 

 5 ت آخر مثله يف احلدة والثقل"عن صو 

                                                           
1

 .6ص ، 8ج ،سر صناعة اإلعراب  ،ابن جين  

2
 .18)احلاشية( ص ،نتائج الفكر يف الناو  

3
     مادة  ،2002، 2دار املعرفة، بريوت، ،اعتىن به خليل مأمون شياا،الصااحمعجم اجلوهري ، اإلمام إمساعيل بن دماد 

  )ح  ر .(

4
  82،81ص  ، 8سر صناعة اإلعراب  ، ج ،ابن جين  

5
،حتقيق حممد حسان الطيان، حيي مري علم، تقدمي ومراجعة شاكر الفاام، ابن سينا ، رسالة أسباب حدوث احلرو.أبو علي  

   60، ص8918، دمشق، 8مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،  
 



 المحدثين و القدامى بين اللغوية األصوات   الفصل األول                                                    
 
  

03 
 

عرب القناة الصوتية إىل  إذ أنه يتشكل بتعرض اهلواء املارّ  ؛من الصوت فاحلر. إذن أخصّ 

زة وخمتلفة نتيجة اختال. مواضع انقطاع اهلواء   خصائص مميّ سحواجز متنعه من االمتداد فيكت

تية راجعة إىل الطبيعة ، وهذا ما يفسر وجود عدد من احلرو. تشرتك يف خصائص صو 1وكيفيته

 الصوتية املوحدة بينها )مثلما هو األمر يف ز،س( 

ع إىل علم األصوات النطقي و هو العلم الذي يعىن و و لدارسة الصوت اللغوي ال بد من الرج

قيق أصوات الكالم فتادد خمارجها و صفااها يف حتبدراسة ما يعرتي أعضاء النطق من تغريات أثناء 

 إطار هذا العلم 

 فصلي:معلم األصوات النطقي أو الت

حيث اعتمد ،ايص مظهر هذا العلم منذ القدم و قد نال حظا وافرا من الدراسة و الت

العلماء يف بدايااهم األوىل على املالحظة الذاتية و الناجتة عن النطق املتكرر لألصوات و حماولة حتديد 

، لكن سرعان 2لية و التشرحيية يف عصرهم"خمارجها و صفااها و ذلك نظرا لـ "عدم توفر الوسائل اآل

  3و الوسائل و اآللة املتاحة  حما أفاد من علم التشري

                                                           
1

 1،9ص  – 8ينظر ابن اجلين ،  سر صناعة اإلعراب  ، ج 

2
  8اللغة املعاصر، جامعة مؤتة،  علم د  عبد القادر مرعي اخلليل، املصطلح الصويت عند علماء العربية القدماء يف ضوء  

  28، ص 8998

3
  82،81ص ،  2002لمي، منشورات اجملمع العغامن قدوري احلمد، املدخل إىل علم األصوات العربية، –ينظر  
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أساس و تظهر أمهية هذا العلم يف دراسة و تصنيف األصوات الذي يتم يف العادة على 

يتمثل يف مكان الصوت أو خمرجه، و اعتبار صويت يتمثل يف  اعتبارين: اعتبار عضوي و فسيولوجي

   1عة الصوت أو الصفة اليت يظهر هبا يف طريقة النطقطبي

 :عند القدامى جهاز النطق

حتدث العرب القدماء عن جهاز النطق و مكوناته يف أكثر من مناسبة إال أهنم مل خيصوه  

و مضبوطة ولعل أول من تناول املوضوع كان اخلليل بن أدمد الفراهيدي الذي  2بتسمية حمددة 

د وظائفها من خالل حديثه عن خمارج احلرو. مثل ما جنده يف قوله:" دّ وصف أعضاء النطق وح

اهلاء و اخلاء و الغني حلقية ألن مبدأها من احللق"  و هنا إشارة إىل احللق من دون تعريفه و  والعني 

 ال تشرحيه و قد اتبع الطريقة ذااها مع بقية األعضاء 

ة لى نفس النهج و زاد عليه تقسيما أكثر دقّ تقفى أثر أستاذه اخلليل و سار ع فقدأما سيبويه 

  3فتادث مثال عن أجزاء احللق اليت جعلها ثالثة: أقصى احللق، وسطه و أدناه،ألعضاء النطق 

ا يف قوله:" أقصى اللسان و ما فوقه من احلنك خمرج موحتدث أيضا عن اللسان و احلنك و أجزائه

وسط  ،ما يليه من احلنك األعلى خمرج الكا. القا.، أسفله من موضع القا. من اللسان قليال و

اللسان بينه و بني وسط احلنك األعلى خمرج اجليم و الشني و الياء، أول حافة اللسان و ما يليها من 

                                                           
1

 808ص مكتبة لبنان سامي عياد حنا، كرمي زكي حسام الدين، معجم اللسانيات احلديثة،  

  22، ص 8مساه ابن سينا بآلة الصوت، ينظر ابن سينا، القانون يف الط ، طبعة بوالق، مطبعة املتنيب، بغداد  د ت، ج2

3
  288، ص 2ج،  8996، 8اخلاجني ،القاهرة، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة  سيبويه، الكتاب 
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األضراس خمرج الصاد، حافة اللسان من أدناه إىل طر. اللسان ما بينها و بني ما يليها من احلنك 

  "ن النو األعلى و ما فوق الثنايا خمرج 

و قد أشار إىل األسنان يف قوله:"    و ما بني طر. اللسان و أصول الثنايا خمرج الطاء 

 والّدال و التاء   " 

  ا بني الشفتني خمرج الباء، امليم و الواو"ممقوله:" و يف  الشفتنيو ذكر 

صوت يف قوله:" شبه بعضهم احللق و الفم بالناي، فإن ال هاز النطقتشبيها جلابن جين  وذكر

فإذا وضع الزامر ، غري صنعة ب  الغفخيرج فيه مستطيال أملس ساذجا كما جيري الصوت يف األلف 

صوت   هاله اختلفت األصوات و مسع لكل خرق منعمأنامله على خروق الناي املنسوقة، وراوح بني 

  ال يشبه صاحبه فكذلك إذا قطع الصوت يف احللق و الفم باعتماد على جهات خمتلفة كان سب

استماعنا هذه األصوات املختلفة، و نظري ذلك أيضا وتر العود، فإن الضارب إذا ضربه و هو مرسل 

ى صوتا آخر، فإن أدناها قليال مسعت أدّ  همسعت له صوتا، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسرا

الصوت  إاّل أنّ   أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء خمتلفةىنغري االثنني، مث كذلك كلما أد

الذي يؤّديه الوتر غفال غري حمصور جتده باإلضافة إىل ما أّداه وهو مضغو  حمصورا أملس مهتزا، 

وخيتلف ذلك بقدر قّوة الوتر وصالبته وضعفه ورخاوته  فالوتر يف هذا التمثيل كاحللق ،واخلفقة 

ر كجريان باملضراب عليه كأّول الصوت من أقصى احللق ، وجريان الصوت فيه غفال غري حمصو 
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الصوت يف األلف الساكنة وما يعرتضه من الضغط و احلصر باألصابع كالذي يعرض للصوت يف 

  1"خمارج احلرو. من املقاطع ،واختال. األصوات هناك كاختالفها هنا

" مما فوق م عن أعضاء النطق يف أثناء حديثه عن خمارج احلرو. إذ يقول مثال:و تكلّ 

رج الالم    و من طر. اللسان بينه و بني ما فوق الثنايا خمالثنية  الضاحك و الناب و الرباعية و

 و يقول أيضا:" و من اخلياشيم خمرج النون اخلفيفة أو الساكنة"  خمرج النون" 

و قد قدم الكثري  ،بن سينا يف موضوع وصف اجلهاز الصويتاو نأيت للاديث عن إسهامات 

 قد أعانه على ذلك كونه طبيبا  ل يف األمر و كان أكثر دقة من سابقيه وففصّ 

، فقال عن احلنجرة أهنا 2ح ابن سينا عداد من أعضاء النطق سيما احلنجرة و اللسانشرّ 

رقي، و الغضرو. احللقي و الغضرو. الثالث مساه باملكيب ضاريف: الغضرو. الدّ غمكونة من ثالثة 

تشريح اللسان بنفس األمهية اليت ق إىل رّ طومل يت  ظة تدل على معىن القل (فنسبة إىل شكله )فهي ل

بوصف عضل اللسان مع عدم مراعاته الدقة  اكتفىيف حني  كبريأوالها للانجرة إذ وصفها بإسهاب  

  لهيف الفصل بني العضالت اخلارجية و الداخلية 

لكنه مل  ،آلة النطق كما يسميه البعضأو أثناء حبثه موضوع جهاز  األنفومل يغفل ابن سينا 

   عتباره منفردا وله وظائف خاصةيعرض له با

                                                           
1

  28/22، ص8ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج 

2
َو حممد صاحل، علم األصوات عند  21، ص 2000، 8ع، املصطلح الصويت يف الدراسات العربية،  بينظر، عبد العزيز الض 

  11ابن سينا، دار املعرفة اجلامعة، اإلسكندرية، د  ، د ت، ص 
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 :1من و يتكون جهاز النطق

و هو عبارة عن عضلة ممتدة تفصل جتويف الصدر عن  الحجاب الحاجز: -8

 اجتاه األعلى و األسفل ما يساعد الرئتني يفالعضلة قابلة للاركة  هجتويف البطن  و هذ

نفس املتمثلة يف عمليت مها املسؤولتان عن عملية الت الرئتانو  د نكماش و التمدّ االعلى 

يف إصدار األصوات قائال:" و هذا اهلواء   مهاوقد حتدث الفرايب عن دور  ،الشهيق و الزفري

الذي جيذبه اإلنسان إىل رئتيه و داخل صدره من اخلارج لريوح به عن القل  مث يدفعه 

توقف منها إذا سخن إىل خارج فإذا دفع اإلنسان هواء التنفس إىل خارج مجلة واحدة و 

و مل حيدث صوت حمسوس، و إذا حصر اإلنسان هذا اهلواء يف رئتني و ما حليهما من 

أسفل احللق و سرب أجزائه إىل خارج شيئا فشيئا على اتصال و زحم به مقعر احللق 

     2"وصدم أجزاءه حدثت حينئذ نغم، مبنزلة ما حتدث لسلوك اهلواء يف املزامري

غضاريف املرتاصة يف شكل أنبوب تعترب مرنانا إىل جان   جمموعة من ال القصبة الهوائية: -2

 كوهنا ممرا للهواء يف عملية التنفس 

و هو طريق الطعام إىل املعدة ويشكل حجرة لتضخيم الصوت كونه يقع خلف  البلعوم: -8

 القصبة اهلوائية 
                                                           

1
َو كرمي زكي حسام الدين، الداللة الصوتية،  ، 800 ، صعامل الكت ،القاهرة أدمد خمتار عمر، دراسة لصوت اللغويينظر،  

  82، و إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص 11ص ، 8992، 8مكتبة األجنلو املصرية، مصر،  

2
غطاس عبد امللك خشبة َو د/ حممود حممد احلنفي،  الفرايب، أبو نصر حممد بن حممد بن طرفان ، كتاب املوسيقى الكبري، حتقيق 

  11دار الكات ، القاهرة، دت، ص 
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تكون من جمموعة من الغضاريف منها الغضرو. احللقي و الغضرو. تو  الحنجرة: -2

ولسان املزمار باإلضافة إىل أن احلنجرة تضم الوترين  اهلرميانالغضروفان الدرقي، و 

 ، والشكل املوايل يوّضح تشريح احلنجرة:الصوتيني

 

 

 

 

 

 

 

 

متتدان من اخللف إىل األمام بشكل أفقي   و مها عبارة عن شقيقني :1الوتران الصوتيان -1

 أوضاع خمتلفة هي:  و حتيطان  باحلنجرة، و ميكن للوترين الصوتني التواجد يف

: و هو الوضع عند عملية التنفس و كذلك عند إصدار األصوات االنفراجوضع  -

 املهموسة 

                                                           
1

  802 ،808ينظر أدمد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص  
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خالهلما هواء و هذا ما  دفعن: يتذبذب الوتران الصوتيات إذا تقاربا و اوضع التذبذب -

يعطي نغمة موسيقية ذات خصائص معنية من حيث الدرجة )درجة التذبذب( و غريها و 

 الذي تنتج عنه األصوات اجملهورة هو الوضع 

:قد يقرتب الوتران الصوتيات بشكل غري متساو فتكون املسافة بينهما يف 1وضع الوشوشة -

جهة أوسع من اجلهة األخرى املقابلة هلا فيمر اهلواء حمدثا ضجيجا لكن من دون تذبذب 

هذا وضع و  قطعمهزة الو عند االنفراج ينتج صوت  ،الوترين و هذا ما يعر. بالوشوشة

 يعطي حملة تقريبية عن الوترين الصوتيني: والشكل التايل آخر للوترين الصوتني 

 

                                                           
1

، 2008، ن، عمان، األرد8، ينظر مسري شريف استيتية، األصوات اللغوية، رؤية عضوية و نطقية و فيزيائية، دار وائل للنشر،   
   808ص
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أو الفراغ احللقي، و هو فراغ بني أقصى اللسان و اجلدار اخللقي للالق،  :1الحلق- -6

وهو أيضا املنطقة الواصلة بني الفم و املرئ  و ينقسم احللف إىل ثالثة أجزاء كما أثر عن 

 داخله  و قصى احللق، و أدناه: أ 2اخلليل

 و هو جزء بارز داخل الفم اإلنسان يتدىل من هناية احلنك اللني الرحو  اللهاة: -7

و هو سقف الفم حتده األسنان من اأمام و اللهاة من اخللف، و ينقسم  :الحنك األعلى -1

 :بدوره إىل

 :3و هو جزء متارك رخو و يعر. بالطبق حنك لين  

 :و هو جزء ثابت ال يرتك  4احلنك أو الغار و يعر. بـ وسط حنك صلب 

 :و نعين به اللثة و هو اجلزء احملاذي لألسنان العليا  مقدم الحنك 

 تغيري الوضعحلركة و او هو العضو األكثر مرونة ما يسمح له ب اللسان: -9

 و له دور كبري يف عملية التصويت و ينقسم إىل مخسة أقسام هي:، كل والطولوالشّ 

 اللسان  الذولق: أو رأس -8

 الطر.  -2

 مة أو الوسط: و هو اجلزء املقابل للانك الصل  املقدّ  -8

                                                           
1

  10 ص،2000،  سكندرية ،دار املعرفة اجلامعيةاإل ينظر حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة 

2
  60، ص 8صناعة اإلعراب، ج ، و سرّ 288، ص 2الكتاب ج  ينظرو كذلك األمر عند سبويه و ابن اجلين،  

3
  22، ص 8911 يف اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، د ، متام حسان، مناهج الباث 

4
 ، ن ص نفسه  
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 املؤخرة  -2

 اللسان  منبت اجلذر أو األصل أو -1

 

 

 

 

 

 

 

 .للسانا ألجزاء شكل توضيحي

و نقصد هبا الثنايا العليا و السفلى، و تستعمل األسنان يف نطق بعض  األسنان: -80

نانية مثل التاء، و الّدال، و نقول أيضا األصوات حىت أهنا تنس  إليها فتقول أصوات أس

 أصوات أسنانية كالثاء و الّذال و الطاء 
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تتخذ الشفتان أوضاعا خمتلفة أثناء النطق و مها بذلك حتتالن املكانة  الشفتان: -88

بويه يف أكثر من موضع يف معرض يو س املتقدمة ضمن أعضاء النطق و قد ذكرها اخلليل 

  1حديثهما عن األصوات

و هو جتويف حياذي احلنك اللني يسمح مبرور اهلواء من خالله، و يعترب  م:الخيشو  -82

  2اخليشوم كغرفة رنني يتم فيه تضخيم األصوات

 عند المحدثين: 

وصف اللغويون يف العصر احلديث جهاز النطق وصفا دقيقا و اعتمدوا يف ذلك على علم  

 الط  يف شق التشريح 

و املتمثل أساسا يف  اإلضافة إىل جزء من جهاز اهلضميتكون جهاز النطق من جهاز التنفس ب

األسنان و اللسان، و مل خيتلف احملدثون كثريا مع القدماء يف وصف هذا اجلهاز إال من حيث الطريقة 

نني بالوسائل يحيث سلك احملدثون املنهج العلمي احملض يف دراستهم مستع ،و املنهج املتبعني

زودة مبختلف التكنولوجيات احلديثة و على الرغم من وفرة اآلالت اإلجرائية و املخابر العلمية امل

ني ثجنزم أن مزية احملد ماء من وصف و نكادالقد هقدمما واملخابر  إال أهنم ارتكزوا خصوصا على 

                                                           
1

 حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة املعاجم والفهارس، د ، دت ،كتاب العني،  بن أدمد الفراهيدي اخلليل ينظر 
  288، ص2وسيبويه، الكتاب ،ج 18،ص8ج

2
  .21-22ص، 2001ردن، عامل الكت  احلديث ،عمان ،األينظر استيتية، اللسانيات اجملال والوظيفة واملنهج ، 
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نوا بذلك من تكمن يف إقرار تواصل إليه القدماء و إثباته علميا مع شيء من الدقة و التفصيل فتمكّ 

    1صوات املصداقية الكامل بباوثهم املخربية الدقيقةإعطاء  دراسة األ

  مكونات جهاز النطق:و األشكال املوالية تبنّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخارج الحروف و صفاتها:

يعود اهتمام العرب بالدرجة األوىل بلغتهم العربية و بالتايل بعلم األصوات إىل قراءة القرآن  

دوا قعّ ن الضياع، فكان أن درسوا أصوات هذه اللغة و الكرمي قراءة صاياة و احلفاظ على لغتهم م

قراء القرآن الكرمي مبا فيها من مالمح نطقية بارزة ووجوه هلجية صوتية أيضا، وتدوين "لنطقها فكانت 

املصاف و جتويد خطه، و ضبطه و نشوء علمي اللغة و الناو، قد أسهم يف ظهور الدرس الصويت 
                                                           

1
  18،12، ص 8911دراسة د/ عبد الصبور شاهني، القاهرة،  و ينظر بارتيل مالربج، علم األصوات، تعري  
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العربية أن جييد نطقها بإدراكه خمارج حروفها وصفااها ألن املخرج   فعلى متعلم اللغة 1"عند العرب

 على ربوالصفة مبثابة بطاقة تعريف للارو. ال يتاقق و ال يعر. بدوهنما، فقارئ القرآن الكرمي جم

يقول صاح    إتقان لغته قبل خوض غماره و لذلك ال بد له من معرفة خمارج احلرو. و صفااها

لى مريد إتقان قراءة القرآن، تصايح إخراج كل حر. من خمرجه املختص به النشر:" أّول ما جي  ع

، يعمل لسانه ه، و توفية كل حر. صفته املعروفة به توفية خترجه عن جمانسهتصاياا ميتاز عن مقارن

يف خمرج فإنه ال  وسليقة، فكل حر. شارك غريه طبعا و فمه بالرياضة يف ذلك إعماال ال يصري له

   2"و انفردت اهلمزة باجلهر والشدة الصفة كاهلمزة و اهلاء اشرتكا خمرجا و انفتاحا، و استفميتاز إال بال

 المخرج الصوتي:

صطالح فهو ، أما يف اال3املخرج هو موضع اخلروج، يقال خرج خمرجا حسا و هذا خمرجه

 أي أنه موضوع يتولد و حيدث فيه الصوت  4"املقطع الذي ينتهي الصوت عنده"

العلماء منذ القدمي مبخارج األصوات و صفااها و أدركوا مفهومها إال أهنم مل خيصوا  و قد اهتم

بتعاريف وافية نظرا إلدراكهم التام هلا و اتفاقهم حوهلا باإلضافة إىل تركهم ملسألة املصطلاات 

 و التعليل   وانصرافهم إىل الشرح و التاليل

                                                           
1

  10ص ، 8992،القاهرة،  2دار الفكر العريب،  مقدمة للقارئ العريب، ان، علم اللغة،ر د السعو حمم 

2
  288، ص 8العشر، ج قراءاتابن اجلزري، النشر يف ال  

3
 بن املنظور، لسان العرب، مادة  )خ ر ج( ا  

4
  822، ص 80ابن يعيش، شرح املفصل، عامل الكت ، بريوت، د  ، د ت، ج  
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ء يف عددها، فهي عند اخلليل بن أدمد و ما يالحظ حول مسألة املخارج هو اختال. العلما

هـ( و ابن  262هـ( سبعة عشر خمرجا، و هو مذه  مكي بن أيب طال  ) 821الفراهيدي )

يف حني قال سيبويه أهنا ستة عشر  جتريبيا  هـ( 221) هـ( و هو ما أثبته ابن سينا 188اجلزري )

اللسان و الشفتني فجعل األلف خمرجا فأسقط خمرج احلرو. اجلوفية ووزعها على خمارج احللق و 

مع اهلمزة من أقصى احللق، و ياء املد مع الياء غري املدية من وسط اللسان و واو املّد غري املدية 

 من الشفتني 

هـ( فقد أحصوا أربعة عشر  828هـ( و ابن دريد ) 202هـ( و الفراء ) 206أما اإلمام قطرب )

و جعلوا الالم و النون و الراء خترج من خمرج واحد خمرجا فأسقطوا بذلك اجلو. كما فعل سيبويه 

و نفس عدد احلرو. و هو ه، و ذه  مجهور العلماء إىل أن عدد املخارج 1و هو طر. اللسان

  2تسعة و عشرون خمرجا فجعلوا لكل حر. خمرجا خاصا

 تعددت املصطلاات اخلاصة باملخرج عند اخلليل و قد كان أول من درس األصوات باعتبار وقد

ىل أن مثة عددا من إمواقعها على اجلهاز الصويت معتمدا على رهافة حسه اللغوي اليت قادته 

له للمسألة يو املسالك الصوتية للارو. العربية و ذلك كنتيجة لتدقيقه اللغوي و تأص املخارج

رج و بالعودة إىل املوروث اللغوي الذي مجعه من أفواه العرب األقااح من شىت البالد، فذكر املدا

 األحياز و األحيان و سنأيت فيما يلي على حتديد هذه املصطلاات قدر املستطاع  

                                                           
1

  862، ص 8ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج 

2
للطباعة والنشر  دار غري ، بقراءة حفص عن عاصم بطريقة الشاطبية بويل، املسري يف علوم التجويدطنينظر، مىن درويش ال 

  81ص ، 2002والتوزيع ، القاهرة،د ، 
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مجع مفردها حيز و تعين االنضمام و التجمع فمثال نقول " حيز الدار ما انظم  األحياز: - أ

   1إليها من املرافق    و التايز يف احلرب، أن ينضم قوم إىل قوم"

جيتمع فيه أكثر من خمرج و تنتس  إليه جمموعة من  و تعين يف االصطالح مكان النطق الذي

 احلرو. 

   فلم يكن هلا حيز تنس   و جند اخلليل يذكر األحياز يف مواضع كمل قوله عن حرو. املد:"

، و قوله أيضا: " و امليم من احلرو. الصااح الستة املذلقة اليت يف حيزين، حيز 2إليه إال اجلو."

، وتنقسم 3  و هي أخر احلرو. من احليز األول و هو احليز الشفوي"الشفتني و حيز ذولق اللسان  

 :4األحياز أقساما هي

 الشفة السفلى و الثنايا العليا  آواحليز الشفوي: مبسامهة الشفتني )الواو(  -8

 احليز الذولقي: مبسامهة مقدم احلنك األعلى )النطح( و طر. اللسان  -2

 احليز الشجري: نسبة إىل شجر الفم  -8

 لصفاقي: نسبة إىل صفاق الشجر من احلنك األعلى و ظهر اللسان احليز ا -2

 احليز اللهوي: تساهم اللهاة و العكرة يف إخراج بعض األصوات مثل القا.  -1

 احليز احللقي: نسبة إىل احللق  -6

                                                           
 . 221، ص 8اخلليل، العني، ج1

  نفسه ،ن ص 2
3

  228، ص 8اخلليل، العني، ج 

  11، ص2000مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجلزائر،د ، ،ينظر خولة طال  اإلبراهيمي 4
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جند اخلليل بن أدمد الفراهيدي يذكر مصطلح املدرج يف قوله:" يف العربية  :رجاالمد - ب

سة و عشرون حرفا صااحا هلا أحياز و مدارج، و أحر. مخ تسعة و عشرون حرفا، منها

جو. و هي: الواو و الياء، و األلف اللينة  و اهلمزة، و مسيت جوفا ألهنا خترج من اجلو. 

ارج احللق، و ال من مدرج اللهاة، إهنا هي فال تقع يف مدرجة من مدارج اللسان، و ال من خم

     1يه إال اجلو."هاوية يف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنس  إ

ولعل ما قصده اخلليل مبصطلح املدرج هو "موقع انقطاع اهلواء اهلاوي يف جمرى اجلهاز النطقي 

بأحد أعضاء النطق أو جزء من أجزائه بطريقة و كيفية معينة ينتج عنها حتقيق احلر. مميزا عن حرو. 

  2أخرى"

ه فاملخرج أعم من املدرج، فاملدرج و بصفة أخرى هو مكان حتقق احلر. الواحد احملدد دون سوا

 هو موضع حتقق احلر. حتديدا و احليز هو بيئة جملموعة من احلرو. هلا خمرج واحد و مدارج خمتلفة 

   خترج من ذلك اللسان و الشفتني، و مها مدرجا هذه  فمثال احلرو. الذلقية و الشفوية ستة

 من خمرج واحد ضمن حيز واحد  ، و بذلك تندرج احلرو. املتقاربة يف حدوثها3األحر."

 

 
                                                           

   12ص ، 8ج، اخلليل، العني، 1

2
يقي و مناذج التنظري الفولولوجي، عامل الكت  احلديث، نيت الصوتيات العربية و الغربية، أبعاد التصنيف الفو مصطفى بوعناين، يف 
  81، ص 2080، األردن، 8 

3
  12، ص 8اخلليل، العني، ج 
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 تصنيف األصوات باعتبار المخرج:

مبخارج األصوات فاددوها و درسوها مث نسبوا إليها األصوات فصنفوها  اهتم الدارسون 

 حبس  خمارجها 

العني األصوات تصاعديا من أدخل نقطة يف جهاز  رت  اخلليل يف كتاب عند الخليل: - أ

 الشفتان  وهينقطة فيه  النطق و هي أقصى احللق إىل أبعد

ون حرفا منها: مخسة و عشرون حرفا صااحا هلا أحياز ر " يف العربية تسعة و عش:يقول اخلليل

ومدارج، و أحر. جو. و هي الواو و الياء و األلف اللينة، أو اهلمزة، و مسيت جوفا ألهنا خترج من 

، و ال من مدرج اللهاة، و إمنا اجلو. فال تقع يف مدرجة من مدارج اللسان، و ال من مدارج احللق

       1هي هاوية يف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنس  إليه إال اجلو."

     2و قد قسم اخلليل هذه احلرو. كما يلي:

 األصوات احللقية: العني و الطاء، و احلاء و اهلاء، و اخلاء و الغني ألن مبدأمها من احللق  -8

 األصوات اللهوية: القا. و الكا.، ألن مبدأمها من اللهاة  -2

 األصوات الشجرية: اجليم و الشني، و الضاد ألن مبدأها من شجر الفم  -8

 االصوات األسلية: الصاد و السني، و الزاي ألن مبدأها من أسلة اللسان  -2

 ى ل ألن مبدأها من نطع الغار األعلااألصوات النطعية: الطاء و التاء، و الدّ  -1

                                                           
1

  12، ص8اخلليل،العني، ج 
2

  11نفسه، ص 
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 و الذال، و الثاء ألن مبدأها من اللثة  األصوات اللثوية: الضاد -6

 و الالم، و النون ألن مبدأها من ذلق اللسان  األصوات الذلقية: الرّاء -2

 و الباء، و امليم ألن مبدأها من الشفة  الفاءاألصوات الشفوية:  -1

حاول سبويه على خطى أستاذه اخلليل يف تصنيف األصوات و  سار عند سيبويه:  - ب

 :1تدارك هفواته فصنف األصوات ضمن جمموعة هي

 أقصى احللق: اهلمزة و اهلاء و األلف  -8

 أوسط احللق: العني و احلاء  -2

 أدىن احللق: الغني و اخلاء  -8

 اللسان و ما فوقه من احلنك األعلى: القا.  -2

 أسفل من موضع القا. من اللسان قليال و ما يليه من احلنك األعلى: الكا.  -1

 ن بينه و بني وسط احلنك األعلى: اجليم و الشني و الياء وسط اللسا -6

 أول حافة اللسان ز ما يليها من األضراس: الّصاد  -2

حافة اللسان من أدناها إىل منتهى اللسان ما بينها و بني ما يليها من احلنك األعلى، و ما  -1

 الضاحك و الناب و الرباعية و اللثة: الالم  قفوي

ىل منتهى طر. اللسان، بينها و بني ما يليها من احلنك األعلى و حافة اللسان من أدناها إ -9

 ما فوق الثنايا: النون 
                                                           

1
  288،282، ص 2سيبويه، الكتاب، ج 
 



 المحدثين و القدامى بين اللغوية األصوات   الفصل األول                                                    
 
  

33 
 

 من خمرج النون غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال: الراء   -80

 بني طر. اللسان و أصول الثنايا: الطاء و الّدال و التاء  -88

 بني طر. اللسان و فويق الثنايا: الزاي و السني و الصاد   -82

 اللسان و أطرا. الثنايا: الطاء و الذل و الثاء    بني طر. -88

 الصفات الصوتيةتصنيف األصوات باعتبار 

ذ القدم فأحاطوها بالدراسة تعترب الصفة ثاين معيار تصنيف األصوات و قد اعتمدها  العلماء من

 مايص تبعا لدارستهم الصوتية، و من دون ختصيصها مبصطلح معني و بدارسة مستقلة و إمناو الت

 هم عن احلرو. ثم حديضتناولوها يف خ

تعر. الصفة الصوتية عند احملدثني بأهنا:" وضعية تعرض للار. عند  الصفة الصوتية:مفهوم 

، يف حني مل يعرفها القدماء بل أحلقوا بذكر الصفات بشكل مباشر مثل ما 1حصوهلا يف املخرج"

، 2ناسها انقسامات حنن نذكرها"جنده عند ابن جين يف قوله:" اعلم إن للارو. يف اختال. أج

" أقسام احلرو. حس  أصوااها: و تنقسم إىل اجملهرة، و :و ذكرها صاح  الكشا. حني قال

    3 املهوسة، و الشديدة، و الرخوة، و املطبقة، و املنفتاة و املستقلة و املنخفضة   "

 

                                                           
1

  22، ص 2008يف علم اللغة، مكتبة اآلداب، القاهرة، حممد حميي الدين أدمد حممود،  

2
  60، ص 8ابن جين، سر صناعة اإلعراب، ج 

3
  122ص  ،8،8998حتقيق علي بوملجم دار مكتبة اهلالل ،  ،يف صناعة اإلعراب الزخمشري، املفصل 
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  1سيبويه عند تصنيفال

 تعليقات سيبويه الحرف  التعريف الصفة

 اهلمس
املهموس حر. أضعف االعتماد يف موضعه 

 حىت جرى النفس معه 

جيمعها قولك: سكت 

 فاثه شخص

ولو أردت ذلك يف اجملهور مل تقدر 

  عليه

 اجلهر

اجملهور حر. أشبع االعتماد يف موضعه، و منع 

النفس أن جيري  معه حىت ينقضي االعتماد 

 عليه و جيري الصوت

باقي احلرو. العربية 

  عدا املهموسة

 هذه حال اجملهورة يف احللق و الفم

 الشدة
جيمعها قولك أجد قط  احلر. الذي مينع الصوت أن جيري فيه 

 بكت

َج مث مددت  ذلك أنك لو قلت أحلَح

 صوتك مل جير ذلك 

 الرخاوة

كل احلرو. الشديدة  الرخو حر. يسمح للصوت أن جيري فيه

 باستثناء العني

وذلك إذا قلت الطّسُ و انقضى، 

فيه الصوت إن ن ه ذلك أجريوأشبا

 شئت

 املتوسطة

 

 االحنرا.

الشديدة بني املتوسطة و الرخوة تصل إىل 

 الرتديد فيها لشبهها باحلاء

 العني

 

 

 الالم

 

 

 

ه ياملنار. حر. شديد جرى ف

الصوت الحنرا. اللسان مع الصوت، 

                                                           
1

  286،ص2سيبويه، الكتاب، ج 
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ومل يعرتض على الصوت كاعرتاض 

احلرو. الشديدة وإن شئت مددت 

 فيها الصوت 

 اإلطباق

ضعهن إىل ما حاذى اإذا وضعت لسانك يف مو 

احلنك األعلى من اللسان، ترفعه إىل احلنك، 

ا بني مفإذا وضعت لسانك فالصوت حمصور في

اللسان و احلنك إىل موضع احلرو. فهذه 

األربعة هلا موضعان من اللسان و قد بني ذلك 

 حبصر الصوت 

الصاد،والطاء، والظاء، 

 والضاد 

ق لصارت الطاء داال لوال اإلطبا

والصاد سينا و الظاء ذاال و خلرجت 

الطاء من الكالم ألن ليس شيء من 

 موضعها غريها 

 نفتاحاال

املنفتاة حرو. ال تطبق لشيء منهن ليانك 

 ترفعه إىل احلنك األعلى

كل ما سوى املطبقة 

 من احلرو. العربية 

أما الذال و الزاي و حنومها فإمنا 

عت لسانك يناصر الصوت إذا وض

  يف موضعهن

 الغنة

األغن حر. شديد جيري معه الصوت من 

األنف فإمنا خترجه من أنفك و اللسان الزم 

ملوضع احلر. ألنك لو أمسكت بأنفك مل جير 

  معه الصوت

ا يف الفم و اخلياشم فتصري مقد ميتد هل  امليم النون و 

فيهما غنة و الدليل على ذلك أنك 

ا مت هبلو أمسكت بأنفك مث تكلم

 لرأيت ذلك قد أخل هبا  

 املكرر

. شديد جيري فيه الصوت لتكريره و احنرافه حر املكرر 

لصوت كالرخوة و لو مل يكرر مل جير ل إىل الالم فتجاىف

 الصوت فيه

  الراء
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 اللني

 الصوت مسيت باللينة ألن خمرجها يتسع هلواء

و إن  ،اوو أشد من اتساع غريمها كقوله رأي و ال

 الصوت و مددت   شئت أجريت

  الواو و الياء

 اهلاوي

اهلاوي حر. اتسع هلواء الصوت خمرجه أشد 

ألنك قد تضم ، والواواتساع خمرج الياء  من

الياء لسانك قبل  يف الواو و ترفع يفشفتيك 

 احلنك 

  األلف

 اإلخفاء
. و أخفى احلر  ثةالثال هذه األلف و الواو و الياء 

  التساع خمرجها

 ستعالءاال

الصاد و الضاد و الطاء  األعلى حرو. مستعيلة إىل احلنك   

والظاء و الغني و القا. 

  واخلاء

  ه احلرو. اإلمالةذمتنع ه

 التسفل
ألهنا سفلت يف احللق فهي حرو. يف حيز 

  على حدة

اهلمزة و اهلاء، والعني 

 واحلاء 

اهلمزة أقصى احلرو. و أشدها 

  سفال 

 تفاعاالر 
و الياء ألهنا من احلرو.  ما هو من موضع الواو

 اليت ارتفعت و احلرو. املرتفعة حيز على حدة 

  الواو و الياء

 النفخ

حرو. إذا وقفت عندها خرج معها حنو النفخة 

ومل تضغط ضغط األول "القلقلة" إذا خرجت 

نسل و قد فرت من بني الثنايا االصدر بصوت 

والذال، الزاي، والظاء، 

 والضاد 
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 نفذا فتسمع حنو النفخة م جيد ألنه

    

 القلقلة

ضعها فإذا وقفت خرج ايف مو  تحرو. ضغط

معها من الفم صويت )قلقلة( و نبا هبا اللسان 

 عن موضعه 

القا. و اجليم و الطاء 

  الباء ووالدال 

 

 املشربة

املشربة حرو. ضغطت يف موضعها فإذ وقفت 

خرج معها من  الفم صويت )قلقلة أو نفخ( 

  موضعه ونبا اللسان عن

  حرو. القلقلة و النفخ

 غري املشربة

ال تسمع بعدها يف الوقف شيئا مما ذكرنا من 

قلقلة أو نفخ ألهنا مل تضغط ضغط املشربة وال 

  جتد منفذا كما وجد يف هذه احلرو.

الالم و النون و امليم والعني 

  و الغني و اهلمزة

 

 الصفري
حرو. الصفري أندى من يف السمع أي أرفع 

 لىوأع

  الصاد و السني و الزاي 

 املد و اللني

خمارجها متسعة هلواء الصوت و ليس شيء من 

   ال أمد للصوت وسع خمارج منها و أاحلرو. 

مها بشفة و ال لسان ضتفإذا وقفت عندها مل 

وال حلق كضم غريها فيهوى الصوت إذا وجد 

 متسعا حىت ينقطع آخره يف موضع اهلمزة 

 الواو و الياء و األلف

  اللينة

ف و إمنا خفت األلو أخفها 

هذه اخلفة ألنه ليس منها عالج 

على اللسان و الشفة و ال حترك 

إمنا هي مبنزلة النفس فمن و أبدا 

ة مل تثقل ثقل الواو عليهم و ال مث

 الياء 
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 االستطالة

استطالت الضاد يف النطق حىت اتصلت مبخرج 

الالم و تطأطأت عن الالم حىت خالطت 

 من فوقه من األسنان و مل تقع الالم أصول ما

الثنية موضع الطاء الحنرافها  كما استطال خمرج 

  الشني لرخاواها حىت اتصل مبخرج الطاء

غام تاء ضجت يف ضاد دميكن إ الضاد و الشني

ضجة ملخالطة الضاد التاء 

باستطالتها  و إن كانت من 

 حافة طر. وسط اللسان 

 لتفشيا

إذا كان معها  ىفشألن الراء مكررة و هي ت

 غريها و الشني فيها استطالة ألن فيها تفشيا

يعترب التأنف يف الفاء و االنتشار  الراء و الشني

يف الثاء و االستطالة يف الضاد 

والتكرير يف الراء و الصفري يف 

الصاد و السني و الزاي و الغنة 

يف امليم تفشيا ألن هذه احلرو. 

كلها تفشت يف خمرجها عند 

هبا حىت اتصلت مبخارج النطق 

 غريها
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 ابن جني عندالتصنيف 

 ابن جينتعليقات  ر.احل التعريف الصفة

 اهلمس
املهموس حر. أضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى 

 النفس معه 

جيمعها قولك: حثه 

 شخص فسكت

 

 اجلهر

اجملهور حر. أشبع االعتماد يف موضعه، و منع النفس 

العتماد عليه و جيري أن جيري  معه حىت ينقضي ا

 الصوت

كل احلرو. عدا 

 حرو. اهلمس

هذه حال اجملهورة يف احللق و 

 الفم

 الشدة
جيمعها قولك   احلر. الذي مينع الصوت أن جيري فيه 

 أجدت طبقك

 

 الرخاوة

 من احلرو. يما بق  صوتالالرخو حر. جيري فيه 

الشديدة  دون

 املتوسطةو 

 

 املتوسطة
جيمعها يف اللفظ: مل  د و الرخواملتوسط حر. بني الشدي

 يروعنا 

أطلقنا لفظ املتوسط على احلر. 

 الذي بني الشديد و الرخو

 املنار.

املنار. حر. ينار. اللسان فيه مع الصوت و 

تتجايف ناحيتا مستدق اللسان عن اعرتاضهما على 

الصوت فيخرج الصوت من تينك الناحيتني و ما 

 فويقهما 

رت الطاء داال لوال اإلطباق لصا الالم

والصاد سينا و الظاء ذاال و 

خلرجت الطاء من الكالم ألن 

 ليس شيء من موضعها غريها 
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 الغنة
حرفان قد يعتمد هلما يف الفم و اخلياشم، فتصري فيهما 

 غنة

  امليم و النون

 املكرر
هلذا السب  احتس  يف اإلمالة  الراء  املكرر يتعثر مبا فيه من التكرير

 حبرفني

 املد
األلف و الياء و  

 الواو

 

  األلف اهلاوي هو األلف ألنه أشد امتدادا و أوسع خمرجا  اهلاوي

 اإلخفاء
األلف و الواو و  هذه الثالثة أخفى احلر. التساع خمرجها 

 الياء

 

 ستعالءاال

اخلاء ، الغني،  االستعالء أن تتصعد يف احلنك األعلى

القا. الضاد، 

 الطاء، الصاد، الظاء  

لة ياحلرو. املطبقة مستعكل 

ة مطبقة يستعلل املوليست ك

ة يو الغني و القا. مستعل ءفاخلا

  و ال إطباق فيها

 خنفاضاال
ما سوى حرو.  خنفاض ما دون االستعالءاال

 االستعالء

 

 اإلطباق
اإلطباق أن ترفع ظهر لسانك إىل احلنك األعلى أثناء 

 إنتاج الصوت 

الضاد، الطاء، 

 الظاء الصاد، و 

وال اإلطباق لصارت الطاء داال ل

 و الصاد سينا و الظاء ذاال 

 قلقلةامل
املقلقلة حرو. ال تستطيع الوقو. عليها إال بصوت و 

 ذلك لشدة  الضغط

القا. و اجليم و 

 والطاء و الدال 

حرو. مشربة حتفز يف الوقف و 

 تضغط على مواضعها
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 الباء

 النفخ 

لنفخ إال أهنا حرو. خيرج معها عند الوقف عليها حنو ا

 قلقلة( مل تضغط ضغط األول )أي امل

اء و ظالزاي و ال

 الذال و الضاد

أما حرو. اهلمس فإن الصوت 

الذي خيرج معها نفس و ليس 

منا خيرج إمن صوت الصدر و 

 -منسال و ليس كنفخ الزاي  

 الصاد -الذال -الطاء 

 املهتوت
املهتوت حر. اهلاء و ذلك ملا فيه من الضغط و 

 ءاخلفا

 اهلاء
 

 الزيادة

جيمعها يف اللفظ  

 قولك: )سألتمونيها( 

أخرج املربد اهلاء من حرو. 

الزيادة و قال إمنا تأيت منفصلة 

 لبيان احلركة و التأنيث

 األصل
كل احلرو. عدا  

 حرو. الزيادة
 

حرو. 

 البدل

حرو. الزيادة  

سألتمونيها عدا 

السني و الالم و 

احلرو.: الطاء و 

 مالذال و اجلي

يقصد بالبدل الذي يف غري 

 إدغام

يف هذه احلرو. الستة سر ـ الراء، النون، م والالاملذلقة  حرو. يعتمد عليها بذلق اللسان و هو صدره  الذالقة
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ذلك  وطريف ينفتح به يف اللغة  الفاء، الباء، امليم  و طرفه

أنك مىت رأيت امسا رباعيا أو 

مخاسيا غري ذي زوائد فال بد فيه 

. من هذه احلرو. من حر 

الستة أو حرفني و رمبا كان فيه 

 ثالثة 

 املصمتة

املصمتة حرو. صمت عن أن تبىن منها كلمة رباعية 

 أو مخاسية معراة من حرو. الذالقة

رمبا بعض ذوات األربعة معرى يف  باقي احلرو. املذلقة

بعض هذه الستة و هو قليل 

جدا: العسجد، و العسطوس، و 

 الزهزقة 

 لعتالالا
األلف و الواو، و  

 الياء
 

 الصاة
كل احلرو. عدا  

 املعتلة 
 

 

 المخارج و الصفات الصوتية عند المحدثين

انتقلت الدراسة الصوتية من مرحلة املالحظة الذاتية اليت تعتمد على احلواس يف الوصف  

ت لدارسة مية و ذلك بتسخري خمتلف العلوم و التكنولوجيالوالتاليل، إىل مرحلة أكثر دقة و ع
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احملدثني جبهود القدماء يف هذا اجملال و اعتبارها لبنة أساسية بل  عانة نفي استيالصوت، و هذا ال 

 ل ما قدموه خدمة للغة العربية وحفاظا هلا من الضياع كوإكبارهم و إجالهلم هلم ل

 صنف الدارسون احملدثون األصوات حبس  خمارجها، ففصلوا هذه املخارج كاآليت:

 :و ينقسم إىل قسمني الشفوي:المخرج   8

 و يكون بانطباق الشفتني متاما و ح  اهلواء فتتنج الباء و امليم والواو  الشفوي المزدوج:

و هو خمرج الفاء حيث تالصق الشفة السفلى األسنان العليا فيضيق  الشفوي األسناني:

   جمرى اهلواء

عيات خمتلفة ينابس : عندما يتصل طر. اللسان باألسنان يف وضالمخرج األسناني .2

 نفراج و ينقسم هذا املخرج إىل:االاهلواء يف نقطة ما، مث حتدث احلرو. بعد 

: ينخفض اللسان قليال فيقع بني األسنان العليا و السفلى و مير اهلواء األسناني المنبسط

 لتتشكل أصوات الظاء و الّذال و الثاء 

ليا أو مقدمة اللسان باللثة فتنتج يتصل طر. اللسان باألسنان الع 1 :األسناني اللثوي

 السني  و ،داّدال، الطاء، الّتاء، الزاي، الصالاحلرو.: الضاد، 

 حيدث يف حاالت خاصة الحظها العلماء يف لغات خاصة  األسناني الرجعي:

  و يكون وفق حركة سطح اللسان مبااذاة احلك و ينقسم إىل:2المخرج الغاري: -8

                                                           
1

  281ص ، 8992،  8دار اللبناين ،بريوت، ، نيتيكاالفو  ، ينظر، د/ عصام نور الدين، علم األصوات اللغوية 

2
  12ص ، 8999اجلزائر ،د  ،   ديوان املطبوعات اجلامعية،أدمد حساين، مباحث يف اللسانيات، 
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و أصواته هي  طح اللسان باجلزء األمامي من احلنكعندما يتصل س الغاري األمامي:

 ما يعر. بالشجرية و هي الشني، و اجليم، و الياء غري املدية 

 يتصل سطح اللسان مبؤخرة احلنك، فيصدر القا.  ي الخلفي:ر الغا

نسبة إىل الطبق و يكون باتصال سطح اللسان بالطبق )اجلزء الرخو من  الطبقي:

 ه: الكا. و الغني و اخلاء احلنك و حروف  فقسمؤخرة 

 : يتقلص جدار احللق فيعطي العني و احلاء المخرج الحلقي -2

: ميتد اللسان يف قاع الفم و يتخذ شكال يسمح مبرور اهلواء، فتتصل مخرج الصافرات -8

 مقدمة اللسان باحلنك األمامي 

نني : يتصل مقدمة اللسان باحلنك األوسط فيتشكل فراغ يستعمل كاجرة ر مخرج الشينات -2

 تغري طبيعة الصوت 

 : و يكون باتصال مؤخرة اللسان باللهاة و الصوت احلاصل هو القا. المخرج اللهوي -1
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: خيرج الصوت عند إقفال الوترين الصوتيني أو تصنيفهما فيصدر صوت اهلمزة الحنجري -6

 واهلاء     
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تنقسم األصوات اللغوية يف عرف القدامى إىل جامدة واملتعارف عليها حديثا بالصوامت، وذائبة 

وإمنا مسيت اجلامدة كذلك كوهنا ال تلني وال تذوب فهي تنتج عن حركة اهلواء ابتداء من  1وهي الصوائت.

هواء كما أسلفنا الرئتني  مرورا باحلنجرة إىل أن تصدر يف شكل أصوات، وهي يف أثناء تشكلها تكون 

أو بشكل جزئي مثل ما جنده مع  ،ي كما هو احلال يف األصوات الشديدةتعرتضه حواجز إما بشكل كل  

 األصوات الرخوة.

 س،  ش، ص، ض، ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز،األصوات العربية اجلامدة هي:  و

لياء حرف لني إذا حترك أو إذا  ويسمى كل من الواو وا .ك، ل، م، ن، هـ، و، ي، ط، ظ، ع، غ، ف، ق

َ( و )َحونَل(. كان ساكنا مسبوقا بفتح   حنو )بَ نين

ينساب انسيابا حال النطق هبا  إذ أن اهلواء  ؛وتلني بعكس اجلامدة ومسيت الذائبة ذائبة ألهنا متتد  

قة بكسرة، والياء املسبو  ، ,والواو املسبوقة بضم ، وهي األلف مطلقا ، ض سبيله عائق وال حاجزرت فال يع

تعرف األوىل  حني أو الصوائت  القصرية يف والكسرة، وتسمى الثالثة األخرية باحلركات ،والضمة ،والفتحة

 بالصوائت الطويلة.

لني ذلك بانعدام ون على قلة اهتمام القدامى بدراسة الصوائت معل  وجند العلماء احملدثني يصر  

هؤالء جند د/كمال بشر يقول:  بني ، ومنل أدق  األجهزة آنذاك وانصرافهم إىل دراسة الصوامت بشك

وا "لسنا جناوز احلقيقة حني نقرر أن علماء العربية القدامى مل يعنوا باحلركات العناية الالئقة هبا فقد عد  

احلركات أشياء عارضة، تعر ض لألصوات الصامتة، فهي تبع هلا، وليست مستقلة مثلها، فأصول الكلمات 

                                                           
 88ص – 0222، 1مكتبة التوبة،، ط –وقراءة الشفاه،  الصوتيات النطقية  قاعدة بيانات الصوتيات العربية –منصور الغامدي  1



 اللغويين و المقرئين عرف في المد   الفصل الثاني                                                                  
  
 

06 
 

ت الصامتة، وهذه األصوات هي األساس، أما احلركات فهي أصوات من شأهنا عندهم مكونة من األصوا

 1أن تعدل الصيغة أو الوزن فقط."

إال أن الواقع يثبت اهتمام اللغويني القدامى هبذا الصنف من األصوات بدء بأيب األسود الدؤيل 

صاحب نظام احلركات،  الذي أسس لنظام احلركات يف العربية، بوضع نقط احلركات، مث اخلليل  بن أمحد

وقد أشار غريهم من العلماء األجالء إىل هذه املسألة يف أكثر من موضع، فهذا صاحب الكتاب ينقل عن 

يلحقن احلرف  ا حول الصوائت بنوعيها فيقول: "إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد، وهن  اخلليل كالما مهم  

ة م  زيادة فيه فالفتحة من األلف، والكسرة من الياء والض  ليوصل إىل التكلم  به، والبناء هو الساكن الذي ال 

 2واحدة شيء مما ذكرت لك." من الواو فكل  

ها تفصيال بقوله: "... وهذه احلروف غري مهموسات وهي دافز دا وجند أن سيبويه فهم املسألة جي  

 ،  وال أمد  ، وخمارجها متسعة هلواء الصوت وليس شيء من احلروف أوسع خمارج منهاحروف لني ومد  

وجد  اللصوت. فإذا وقفت عندها مل تضمها بشفة  وال لسان وال حلق كضم غريها، فيهوي الصوت إذ

 3.متسعا حىت ينقطع آخره يف موضع اهلمزة"

 حديثه عن طبيعة وكنه احلركات  يقول ابين اجلين: "اعلم أن احلركات أبعا ض حروف املد   معر ض ويف

او، فكما أن هذه احلروف ثالثة فكذلك احلركات ثالث، وهي الفتحة ني، وهي األلف والياء والو والل  

موا مة بعض الواو، وقد كان متقد  ض األلف والكسرة بعض الياء، والض  عوالكسرة والضمة، فالفتحة ب
                                                           

 .141، ص 1792هرة ، حممد كمال بشر،  علم اللغة العام ، األصوات ، القا 1
 .041، ص 4سيبويه ، الكتاب ، ج 2
  .191نفسه ، ص 3
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والكسرة الياء الصغرية، والضمة الواو الصغرية، وقد كانوا يف ذلك ، النحويني يسمون الفتحة األلف الصغرية

ففي هذا القول تبيان للعالقة الوطيدة بني احلركات قصريها وطويلها، وجنده يف مقام  1مستقيمة" على طريق

آخر حييلنا على طبيعتها من حيث املخرج فيقول: "فإن اتسع خمرج احلرف حىت ال ينقطع الصوت عن 

ة: األلف مث الياء امتداده واستطالته، استمر الصوت ممتدا حىت ينفذ... واحلروف اليت اتسعت خمارجها ثالث

  .2مث الواو"

وبنفس الشكل ومع شيء من التفصيل يتحدث ابن جين عن الطبيعة الفيزيولوجية للصوائت قائال: 

وهي الواو والياء، ألن خمرجها يتسع هلواء الصوت أشد من اتساع غريمها، ومنها اهلاوي:  الل ينة"... ومنها 

ساع خمرج الياء والواو قد تضم شفتيك يف الواو، وترفع من ات وهو حرف اتسع هلواء الصوت خمرجه أشد  

 3لسانك يف الياء قبل احلنك وهي األلف."

 

 

   الصوائترج امخـ

واللني فهي عند اخلليل من اجلوف حبيث ال تقع يف مدرجة من مدارج  ما عن خمرج أصوات املد  أ

  أي حيز إال اجلوف.واهلواء ال ينتسب إىل 4احللق وال اللهاة وال اللسان، إمنا هي هواء 

                                                           
 .17، ص 1اإلعراب ، ج ابن جين،  سر صناعة  1
 .8نفسه ، ص 2
 .431-434، ص 4سيبويه ، الكتاب ، ج 3
 .49،ص 1ينظر مقدمة العني ،ج 4
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يوضح ابن جين ما يعرتي جهاز النطق أثناء التلفظ بالصوائت الطويلة قائ  ال: " أما األلف فتجد احللق  و 

ت بضغط أو حصر. وأما الياء فتجد معها األضراس سفال والفم معها منفتحني غري معرتضني على الصو  

نك عن ههر اللسان فجر  الصوت متصعدا هناك احل سان  وضغطته و تفاج  وعلوا قد اكتنفت جنبيت  الل  

نفراج ليخرج ا الواو فتضم معها معظم الشفتني وتدع بينهما بعض االوأم   فألجل تلك الفجوة ما استطال،

وقد أشار ابن جين إىل أن نسبة الوضوح يف السمع ختتلف من صائت إىل 1فيه النفس ويتصل الصوت ".

مع اختالف ات ساع خمارج الصوائت الثالثة خيتلف الصوت الذي جيري يقول ابن جين  : " و  آخر يف قوله:

فيها ،و العل ة يف ذلك أنك جتد الفم و احللق يف ثالث األحوال خمتلف األشكال... فلم ا اختلفت أشكال 

  .2احللق و الفم و الشفتني مع هذه األحرف الثالثة اختلف الصد  املنبعث من الصدر"

ين  أهن  أن  األلف الصغر  و الكرب  خمرجهما من إطالق اهلواء سلسا غري مزاحم يقول ابن سينا : " و لك

 ،خمرجهما مع أدىن مزامحة و تضييق للشفتني و اعتماد يف اإلخراج على ما يلي فوق اعتماد يسريا و الواوان 

جان عند النطق فالشفتان مثال تنفر 3و الياءان تكون املزامحة فيهما باالعتماد على ما يلي أسفل قليال ".

بألف املد  أو الفتحة مع اتساع الفراغ بني اللسان واحلنك، بسبب امتداد اللسان يف قاع الفم ، و تستديران 

عند النطق بالضمة أو الواو مع انسداد جمر  النفس يف الفم بعض الشيء بسبب صعود اللسان حنو أقصى 

وهكذا يكون اتساع الشفتني مستديرتني أقل من احلنك، بينما تنطبقان عند خروج صوت الكسرة أو الياء ،

ات ساعهما منفرجتني ،واتساع جمر  النفس حني امتداد اللسان أكثر منه حيث الصعود وبالتايل تكون 

                                                           
 .8، ص1ابن جين ،سر صناعة اإلعراب،ج 1
 . 7نفسه، ص  2
 . 101اب حدوث احلروف ،صابن سينا، رسالة أسب3
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براهيم إ د. تسعة ) الفتحة وألف املد( أوضح من الضيقة )الضمة و الكسرة و الواو الياء( يقولالصوائت امل

ني اليت الل   الر خوة دخلنا إىل منطقة أصوات  رج عن النسبة املعينة هلذه األصواتر  وخاجملأنيس " فإذا اتسع 

 .1تبدأ باألصوات املتوسطة و تنتهي بالفتحة وألف املد  و معهما يكون اجملر  أوسع ما يكون "

كنة أدرك علماء اللسانيات احملدثون بأن الفرق بني ياء املد  مثل قولنا : )قريب( وبني الياء السا  وقد

املسبوقة بفتح كقولنا )بيت(ما هو إال ضيق اجملر  أو ات ساعه بني اللسان و احلنك ،وكذلك الفرق بني واو 

املد  و الواو الساكنة املسبوقة بفتح .و تكون حركة الل سان يف الياء املد ية بأن يصعد أو له حنو احلنك األعلى 

 واء دون أن حيدث أثناء مروره أي  نوع حفيف .مع وجود فراغ بينهما يكون بالقدر الكايف ملرور اهل

أما يف الياء الساكنة أو ما يسمى بالياء العادية فإن صعود أو ل اللسان حنو األعلى يكون بدرجة أكرب حبيث 

و يف واو املد  يصعد ،يكون الفراغ بينهما أضيق مم ا يتسبب يف حدوث بعض احلفيف أثناء مرور اهلواء 

احلنك مع وجود فراغ و اتساع بالقدر الكايف ملرور اهلواء دون أن حيدث أي نوع  أقصى اللسان حنو أقصى

أما يف الواو الساكنة فإن صعود أقصى اللسان حنو أقصى احلنك يكون بدرجة أكرب فيضيق ،من احلفيف 

 اجملر  عن القدر املعني  و من مث نسمع بعض احلفيف أثناء مرور اهلواء .

 ات جنملها يف اآليت: صفني بعدة والل   املد   تتصف أصوات :الصوائتصفات 

: الصوت اجملهور هو صوت أشبع االعتماد يف موضعه ومنع النفس من أن جيري معه حىت الجهــر

 .2ينقضي االعتماد وجيري الصوت وهو ضد اهلمس

                                                           
 08براهيم أنيس ،صإاألصوات اللغوية :  1
 .191،ص 4سيبويه ، الكتاب ، ج 2
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 1يقول سيبويه: " وهذه احلروف غري مهموسات، وهي حروف لني ومد" 

 

ولني لقابليتها لالمتداد واالنتشار و" هي  لف والواو والياء حروف مد  : تعترب األيــنوالل   المد   

خمارجها متسعة هلواء الصوت وليس شيء من احلروف أوسع خمارج منها وال أمد  و مد   حروف لني و

   2للصوت ".

: و هو ضد اإلطباق حبيث ال ينطبق معها اللسان على احلنك األعلى عند مرور اهلواء االنفتـــاح 

 ر بكل سهولة ومن دون عائق.فيم

 نظرا التساع خمارجها اتسمت باخلفاء. الخفــــاء:

 : فهي األوسع خمرجا واألشد امتدادا.األلف صوت هــاوي

: أي أن األلف والواو والياء أصوات متوسطة بني الشدة اليت هي منع الصوت من اجلريان التوســط

 رف.مع احلرف، والرخاوة اليت هي جريان الصوت مع احل

  مبعىن أن وضع اللسان يف  ، ويلة والقصرية فرق يف الكمية ال يف الكيفيةوالفرق بني احلركات الط  

ت قصريا، وإذا طال كان من يقصر ويطول يف كل صوت فإذا قصر كان الصو  كليهما واحد، ولكن الز  

 3ة.د الطول والقصر هنا، هو العرف اللغوي عند أصحاب اللغوت طويال، والذي حيد  الص  

                                                           
 .434نفسه ،ص 1
 .191نفسه ،ص 2
 .71،ص 1780،القاهرة ، 1رمضان عبد التواب ، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث، مكتبة اخلاجني ، ط 3
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يت وقت امتداد النفس مس    فإذا امتد النفس مع احلركة فرتة طويلة نسبيا مسيت احلركة طويلة وإذا قل  

قصرية مثلما يقرره كانتينو يف قوله: "يف الوقت الذي يستغرقه طول احلركة يطلق اسم حركات طويلة على 

يها مساويا ملد  النطق حبركتني احلركات اليت ميتد فيها إخراج النفس امتدادا، يصري معه مد  النطق ف

 ..1بسيطتني، وقد يتعد  ذلك"

حركات: ثالث طوال وثالث قصار إال أن االستعمال ول د أنواعا فرعية  ربية ست  عوهبذا صار لل

 2للحركات هي:

 .بالفتحة القصرية املرققة: مثل كتَ 

  .مالفتحة الطويلة املرققة: مثل اَل 

 .عدالرتقيق حنو: قَ  والفتحة القصرية اليت بني التفخيم 

 .امالفتحة الطويلة اليت بني التفخيم والرتقيق حنو: قَ 

 .ِحب نر   :الكسرة القصرية املرققة: مثل

 .ريق :قة: مثليلة املرق  و الكسرة الط

 .الكسرة القصرية املفخمة: مثل ضيق

 .الكسرة الطويلة املفخمة: مثل هل  

 .الكسرة القصرية بني التفخيم والرتقيق: مثل غل  

 .الكسرة الطويلة بني التفخيم والرتقيق: مثل قيل
                                                           

   144ة ، ترمجة صاحل القرمادي ،تونس ، صجان كانتينو ، دروس يف علم أصوات العربي  1
 .103و100ص ،1ينظر د/حسام البهنساوي ، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ، ط 2
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 .الضمة القصرية املرققة مثل: ُبكم

 .الضمة الطويلة املرققة مثل: ُروح

 .الضمة القصرية املفخمة: مثل هلم

 .الضمة الطويلة املفخمة مثل: صوموا

 .الضمة القصرية بني التفخيم والرتقيق: مثل قم

 .ق: مثل غولالضمة الطويلة بني التفخيم والرتقي

  تصنيف الصوائت

 .إىل شكل الشفتني تصنف الصوائت حبسب وضع اللسان داخل الفم باإلضافة
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ا يف التفريق بني أنواع احلركات مهم   و : يلعب اللسان دورا أساسيابالرجوع إلى وضع اللسان -أ

مثلما يظهره  اءوذلك ألنه مسؤول عن حتديد شكل ممر اهلواء أثناء النطق، فهو يف هبوط وصعود واستو 

 :الشكل اآليت

 حركة الل سان أثناء تحقيق الصوائت 

 وحبسب حركة اللسان بأجزائه تنقسم الصوائت إىل:

 1الغارية : وهي اليت يرتفع معها مقدمة اللسان حنو احلنك وتسمى أيضا باحلنكية وصوائت أمامية 

 والكسرة. ة واإلمالة بنوعيهاقوهي الفتحة املرق

                                                           
 .09،ص  0224/0221ينظر صالح حسنني، املدخل يف علم األصوات املقارن،مكتبة اآلداب ، 1
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ركة الكسرة يكون يف أقصى ارتفاع له من هنا توصف بأهنا مغلقة ومع حركة الفتحة " واللسان مع ح

 1يكون يف أقصى اخنفا ض له، من هنا توصف بأهنا مفتوحة".

: وتسمى أيضا اللهوية، وتتشكل عندما يرتفع رأس اللسان ويتجمع يف مؤخرة صوائت خلفية

احلركات هي الفتحة اخللفية أو الفتحة املفخمة  احلنك) احلنك الرخو(، " فإذا بدأنا من أسفل كانت هذه 

ة نصف املغلقة يف كلمة يوم، والضمة املغلقة ( والضم  fortوالضمة املفتوحة يف كلمة) كالفتحة يف كلمة هل  

القا، والفتحة املفخمة هي أكثر احلركات انفتاحا يف انغيف كلمة يقطن، فحركة الضم إذن هي أكثر احلركات 

 .2ا مها احلركة نصف املغلقة ، واحلركة نصف املفتوحة"موما بينهاجملوعة الطبقية، 

اليت يشغل اللسان أثناء نطقها  ئتة: وتسمى املركزية وهي " تلك األصوات الصاصوائت متوسطة

موضع اللسان يف وسط جتويف الفم... ويكون وسط اللسان تمنزلة بني املنزلتني السابقتني ويكون ذلك ب

 3"( الفرنسية.le) ( يف كلمةeعلى نقطة فيه... وهذا من الصوائت مثل)أثناء النطق هبا هو أ

  بالرجوع إلى الشفتين -ب

فتان يف موضع شتتخذ الشفتان أوضاعا خمتلفة أثناء النطق بالصوائت  فمع حركة الفتحة تكون ال

 الشفتان مع حركة الضمة املغلقة. رديتحمايد أما مع الكسرة فالشفتان تنفرجان،و تس

  الصوائت وأنصاف الصوامت أنصاف

                                                           
 نفسه، ن ص..1
 .08نفسه ص 2
 السابق،ن ص. 3
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أصوات هلا خصائص احلركات النطقية وهلا  "وهي الصوامت و أشباه الصوائت، وتسمى أيضا أشباه 

سان وشكال خاصا للشفتني، وهي ال تستخدم نواة وهائف الصوامت، فهي تتطلب وضعا خاصا لل  

السامية، فقد غات السامية يف اللهناك استخدامان ألشباه احلركات و للمقطع كما تستخدم احلركات...

تستخدم صوامت وذلك إذا أتبعت حبركة حنو: َولد ويلعب بشرط أن ال تسبق حبركة، وقد تستخدم حركات 

وذلك إذا سبقت حبركة من جنسها كأن تسبق الواو بالضمة حنو كتبوا وتسبق الياء بالكسرة حنو: تكتبني 

الستخدام أملته هروف الكتابة يف اللغات السامية، ا وهذا  ذا ينتج لدينا ما يسمى باحلركات الطويلةهكو 

 1"أما االستخدام األول فهو استخدام يتفق مع الطبيعة األكوستيكية ألشباه احلركات.

االحندارية، وهي أصوات خترج من نفس موضع الصوائت إال  وتسمى أيضا بالصوائت االنزالقية و

األمر الذي حييلنا  ،ثري من احلنك فيحدث احتكاكقرب بكأطق هبا يكون يف موضع سان حال الن  أن الل  

 2على تسميتها باالحتكاكية ويف هذا شبه بالصوامت، وهي أقل وضوحا من الصوائت.

 وتتميز اللغة العربية بوجود صوتيني من هذا النوع ومها الواو والياء.

ع بسرعة إىل رتك هذا الوضت" تتخذ أعضاء النطق الوضع املناسب لنوع من الضمة، مث  الواو: 

 الطريق إىل األنف برفع احلنك اللني، ويتذبذب الوتران الصوتيان. صائت آخر فيضم املتكلم الشفتني، ويسد  

تتخذ أعضاء النطق الوضع املناسب لنطق نوع من الكسرة، تاركة هذا الوضع إىل صائت آخر  الياء:

الطريق إىل األنف  فتان ويسد  بسرعة ملحوهة... ويتجه أوسط اللسان حنو وسط احلنك، وتنفرج الش

 1ويتذبذب الوتران الصوتيان.
                                                           

 30، املدخل يف علم االصوات املقارن، صصالح حسنني 1
 .073و 070ينظر عصام نور الدين ،علم األصوات اللغوية  ،ص 2
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 مفهوم المــــد:  

. أما يف 2املد لغويا هو اجلذب واملطل والزيادة، فنقول مد  احلرف ومطله أي تطويله ويقابله  القصر 

االصط   الح فهو حكم ضابط للقراءة القرآنية ينص على الزيادة يف زمن جريان الصوت مع الصوائت 

( أي 104. يقول الشيخ املارغين: "... فاملد لغة الزيادة ومنه    ﴿  وميدكم ربكم ﴾ )آل عم   ران3لطويلةا

 .4اصطالحا: إطالة الصوت حبرف من حروف املد واللني، أو من حريف اللني فقط " يزدكم. 

ه الزيادة وعندما نتحدث عن الزيادة يف الزمن البد من اإلشارة إىل أن الفراء اعتمد يف ضبط هذ

على معايي   ر نسبية حيث قدرها البعض بزمن قبض اإلصبع وبسطه، واعتمد البعض على حتديدها بالثواين 

وارتأ  البعض اآلخر أن هذا التقدير ال ينسجم مع مراتب التالوة الثالثة من حتقيق وتدوير وحدر فقالوا 

 .5در بزمن النطق حبرف مرتني "بأن " أقل زمن يستغرقه النطق حبرف من حروف املد حركتان، وتق

 أحــرف المــــــد:

وتسمى أيضا الصوائت الطويلة وأشهر أمسائها أحرف املد واللني وهي األلف مطلق  ا، والياء املكسور 

ما قبلها والواو املضموم ما قبلها، واختصت الياء والواو بصفة اللني " ألهنما خيرجان يف لني وقلة  كلفة على 

                                                                                                                                                                                                 
 073، صنفسه 1
  .04، ص3ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادة )م  دد(، وابن ج  ين، اخلصائص ج2
،  1777،  1د راغب قباين  ،دار املعرفة ، بريوت ، طعبد اللطيف دربال، التبيني يف تالوة الكتاب املبني ، تقدمي د/الشيخ حممد رشي 3

 .308ص
 .31سيدي إبراهيم املارغين، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام نافع،  ص  4
 . 84، دت ، ص3د/عبد احلليم قابة ، املختصر اجلامع ألصول رواية ورش عن نافع ، مؤسسة البالغ ، اجلزائر، ط 5
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نقصا عن مشاهبة األلف لتغري  حركة ما قبلها من جنسها. فنقصا املد الذي يف األلف وبقي  اللسان لكنهما

 .1اللني فيهما لسكوهنما "

للمد أسباب معنوية لفظية تفيد املبالغة يف نفي األلوهية عما سو  اهلل تعاىل كما أسبــــاب المـــد:

وله أسباب لفظية حبتة تتمثل يف متوقع  3 اهلل﴾والتطريب كما يف قوله تعاىل: ﴿ال اله اال  2تفيد التعظيم

 أصوات املد يف الكلمة نسبة إىل ما جياورها من أصوات وسيأيت تفصيله يف أقسام املدود و أنواعها. 

 أقســـــام المـــــدود: 

إال أن املشهور  و املتداول قسمان رئيسيان كما يقره  4قسم علماء القراءة املدود إىل أقسام عدة 

هم قائال: " و أما املدود فعلى ضربني: طبيعي و متكلف ، فالطبيعي حقه أن يؤتى باأللف و الياء أحد

والواو اليت هي حروف املد  و الل ني ممك نات على مقدار ما فيهن من املد  الذي هو  صيغتهن من غري زيادة 

ما فيهن من املد  الذي ال يوصل  و ال إشباع...  واملتكلف حقه أن يزاد يف متكني األلف والياء والواو على

إىل النطق هبن إال به، من غري إفراط يف التمكني، وال إسراف يف التمطيط، و ذلك إذا لقني اهلمزات 

 ، و لكل قسم أنواع خمتلفة جنملها يف اآليت:5واحلروف  السواكن ال غري"

 

 

                                                           
 . 70زري ، التمهيد يف علم التجويد ،حتقيق د. علي حسني البواب ود/عبد السالم اهلرايب ، دار الفكر ، دط، دت، ص ابن اجل 1
 .344، ص1ينظر ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر، ج 2
 .34سورة الصافات اآلية  3
 .09مطبعة عبد احلميد حنفي ،مصر،دط، دت ،صينظر علي حممد الضباع ، اإلضاءة يف أصول القراءة، عناية حممد احلسيين،  4
 .78،ص1784،بريوت، 1الداين  عمرو عثمان بن سعيد ، التحديد يف اإلتقان و التجويد حتقيق غامن قدوري احلمد، دار عمار، ط 5
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 المــــد الطبيعــــي: 

، و يتحقق إذا مل جيتمع حرف املد  هبمزة و ال 1قصورا و ه و املد األصلي أو ما يسميه الق   راء م

حبرف ساكن، أي إذا مل يسبق حرف املد مهز و مل يتبعه مهز أو حرف ساكن، أي هو " املد  الذي ال تقوم 

و﴿عفا ﴾  7، و ﴿ آمنوا ﴾ البق  رة 9ذات احلرف إال به، و ال يتوقف عل ى سبب حنو﴿ الذين ﴾ الفاحتة 

 . 2" 43التوب  ة 

 ينقسم  املد الطبيعي إىل أقسام هي: و

 مد العـــــوض: .1

و هو عو ض عن التنوين بالفتح حيث يقرأ ألفا عوضا عن التنوين كما يف قوله تعاىل: ﴿ غف     ورا ﴾  

 ويالحظ أن هذا احلكم ال يتبع التاء املربوطة املنونة اليت يوقف عليها هباء ساكنة كاملرفوعة واجملرورة .

 ــــرى: مد الصلة الصغـ .2

وهو مد زائد بعد  هاء الضمري حالة الوصل شرط أن ال يتبعها ساكن، ويرمز ملد  الص لة الصغر  

وقد استثىن ورش من هذا احلكم قوله  بواو صغرية يف حالة الرفع، أو ياء صغرية إذا كانت اهلاء مكسورة.

 فقرأها بضم اهلاء دون صلة.  9تعاىل: ﴿.. يرضه لكم﴾ الزمر اآلية 

 الحروف في أوائل السور:  مد   .3

 و ه    ي اجملم    وعة ف    ي عب    ارة ) ح  ي طه        ر (. 
                                                           

 نفسه، ن ص. 1
اوي ،مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،اجليزة،  الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية،حتقيق أمحد فرغلي سيدعرب –زكريا بن حممد األنصاري  2

  .044،ص 1،ط 0228
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 مد  التمكيــــن:  .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وهو مد يفصل بني الواوين يف حال جتاورمها تفادي      ا لإلدغام.                                                                

 يف مثل قوله تعاىل: ﴿  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ﴾. 

 المد  المزيــــــــدي: 

وهو عكس املد الطبيعي حيث أنه مد  زائد عن مقدار املد  الطبيعي وال بد  له من سبب كاهلمز أو  

 السكون.

 أنواع المد  المزيدي الذي سببه الهمز:  -أ

املد  يف كلمة واحدة حيثما وجد يف الوسط مثل  أن يكون اهلمز وحرف: المد  الواجب المتصل

قوله تعاىل: ﴿ املالئك    ة﴾  أو يف آخرها حنو قوله تعاىل: ﴿ ي     شاء ﴾  ومسي متصال التصاله بسببه وهو 

وإمن ا وجب املد  مع اهلمز ألن حروف املد واللني " خفي ة واهلمز حرف جلد بعيد  1واجب إلمجاع القراء عليه

يف اللفظ فلما الصقت خفيا خيف عليه أن يزداد، مبالصقة اهلمزة له، خفاء، فبني  باملد   املخرج، صعب

وكذلك " ليستعان به على النطق  2ليظهر، وكان بيانه باملد  أوىل ألنه خيرج من خمرجه مبد ، فبني  مبا هو منه "

 .3ئه وصعوبة النطق باهلمزة "باهلمزة، وليكون صوتا حلرف املد عن أن يسقط عند اإلسراع يف القراءة خلفا

                                                           
 . 91ابن اجلزري ،التمهيد يف علم التجويد،ص 1
مكي القيسي ، الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها ، حتقيق الشيخ عبد الرحيم الطرهوين،دار احلديث، القاهرة،  2

 .132،ص1،ج 0228
 .028،ص 1777،  4رآن الكرمي،دار البشائر االسالمية، طاحلصري ، أحكام قراءة الق 3
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وهو أن يكون حرف املد آخر كلمة واهلمز أول كلم  ة أخر  حن و "﴿ مبا أنزل﴾، المد الجائــز المنفصل: 

وما شاهبه، وهو منفصل النفصال حرف املد  عن اهلمزة وجيوز  1﴿ ق الوا ءامنا ﴾، ﴿ يف أنفسهم ﴾ "

 يندرج ضمن هذه األقسام أنواع هي:   .و2قصره

 إذا جاء بعدها مهز مفتوح أو مضموم حنو قول  ه تعاىل: د  ألف ضمير المتكلم المفرد: م

   3﴿... وأن  ا أول املسلمني ﴾، وقوله أيضا ﴿ ...أن ا أنبئ كم بتأوي له  ﴾ 

 وإذا جاء بعدها مهز مكسور حنو ﴿ إن أنا إال نذي    ر﴾، أو إذا كان ما بعدها غري مهموز حنو

 د﴾ ،أو مهزة وصل حنو قوله تعاىل: ﴿ وأنا اخرتتك﴾.﴿  وال أنا ع  اب

وهو مد  هاء الضمري  واوا إذا كانت مضمومة أو ي   اء إذا كانت مكسورة حال  مد  الصلة الكبرى:

 وقوعه بني املتحرك ومهزة القطع، ويندرج معه أيضا مد  ميم اجلمع املضمومة قبل مهزة القطع.

 تماع اهلمزة وحرف املد  مع متوقعها قبله ومن ذلك قوله تعاىل: ويتحقق عند اجمد  البدل:          

جيوز يف مد البدل القصر  و 4﴿ ءادم ﴾ ، وإمن ا مس ي الب دل ألن اهلمزة الثانية الساكنة مبدلة حرف مد .  

 والتوسط والطول، وقد تفرد ورش بقصر كلمات هي: 

                                                           
 .144، 117، 43سورة آل عمران ، اآلية  1
 .91ابن اجلزري ، التمهيد ،ص 2
 .44سورة يوسف ، اآلية   3
، دار الكتب فتح املعطي وغنية املقري يف شرح مقدمة ورش املصري،حتقيق وتعليق أمحد فريد املزيدي –ينظر: حممد بن أمحد بن عبد اهلل  4

 .99، والتقريب، ص 14-14، ص 0221،  1العلمية، لبنان، ط
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أينما وقعت حالة  ﴾إسرائيل﴿ م، كلمة سورة النج ﴾عادا األوىل﴿  –كلمة "يؤاخذ"  أينما وقعت 

، إذا سبق اهلمز حبرف ساكن وتويل مبد حنو ﴾،  هزؤا﴿ الوصل، األلف املبدلة من التنوين حالة الوقف حنو 

  ﴾يقول ايذن﴿ حالة الوصل،  إذا وقع حرف املد بعد مهزة الوصل اليت يف بداية الكلمة حنو  ﴾،  القرآن﴿ 

لساكنة املتبوعة مبتحرك حالة الوقف، أو ياء ساكنة مسبوقة بفتح مثل ويكون مع الواو ا مد  اللين:

قوله تعاىل: ﴿خ وف﴾، ﴿ قريش﴾، ويسمى مبد  اللني املهموز إذا كان احلرف الذي يلي حرف الل ني مهز 

﴿هيئ  ة﴾ ، وجيوز يف هذه احلالة التوسط واإلشباع دون القصر ويستثىن من هذا احلكم  مثل ﴿ ش يء﴾  و

 ما يلي:

، و﴿ سوءات ﴾ 48سورة التكوير، و ﴿ موئال ﴾ سورة الكهف اآلية  8﴿ املوءودة ﴾  اآلية 

 01.1سورة األعراف اآلية 

 

 أنــــواع المد المزيــــــدي الذي سببه السكـــــــون: 

يذكر صاحب الكشف علة املد  مع املشدد والساكن فيقول: " إن مجيع الكالم ال يلفظ فيه بساكن 

قبله، وال يوصل أبدا إىل اللفظ بساكن آخر قبله ألنه ال يُبدأ بساكن وال يُبدأ إال مبتحرك، وال  إال حبركة

يوقف على متحرك، فلم ا وقع بعد حروف املد  والل ني وحريف اللني حرف مشد د وأوله ساكن، وحروف املد 

فاجتلبت َمد ة تقوم مقام احلركة  واللني وحرفا اللني سواكن مل ميكن أن يوصل إىل اللفظ باملشد د بساكن قبله

                                                           
  .91و94، وهامش التقريب ص 349، ص  1ينظر ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر ، ج 1
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يوصل هبا إىل اللفظ باملشدد، وكانت املدة أوىل ألن احلرف الذي قبل املشدد حرف مد ، فزيد يف مده لتقوم 

 .1املدة مقام احلركة، فيتوصل بذلك إىل اللفظ باملشدد وهذا إمجاع من العرب ومن النحويني "

 واألنواع املندرجة حتت هذا الفرع هي:

شرط أال  يكون   2: وهو مد  واقع قبل احلرف األخري الذي يوقف عليهالعارض للسكون المد   -

 هذا احلرف مهزا أو مشد دا، وجيوز يف هذا النوع القصر والتوسط واإلشباع، ومث   اله قوله تعاىل: 

الساكنتني ، ويدخل مع هذا النوع مد  الل ني حال وجود الواو والياء 4و ﴿ )البي    ان ﴾  3﴿ الرحي  م﴾

 قبل آخر الكلمة املفتوح ما قبلهما و املوقوف عليهما.

وهو مد  سكونه أصلي ويتحقق إذا جاء بعد حرف املد  ساكن يف نفس الكلمة المــــد الالزم:  -

، أما إذا جاء الساكن يف كلمة وحرف املد  يف كلمة أخر  5حنو قوله تعاىل: ﴿ الطام    ة ﴾

زوم سببه يف كل األحوال ) الوصل والوقف (، أو ألنه يلزم حذف حرف املد  ومسي الزما لل

مد ه باإلشباع عند كل القراء، يقول ابن اجلزري:" وأما املد  للساكن الالزم يف قسمني، ويقال 

له أيضا املد  الالزم، إمنا على تقدير حذف مضاف، أي الالزم سكونه فحذف املضاف 

ال، أو لكونه يلزم يف كل قراءة على قدر واتصل الضمري، فيكون من باب احلذف واإليص

                                                           
 .140، ص  1مكي بن أيب طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ، ج 1
 . 004صينظر ، احلصري ، أحكام قراءة القرآن الكرمي ،   2
 .0الفاحتة ،  اآلية  3
 4الرمحان ، اآلية سورة  4
 .34النازعات ، اآلية سورة  5
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واحد. ويقال له أيضا مد  الِعدل ألنه يعدل حركة تفصل بني الساكنني فإن القر اء جممعون على 

 .1مده مشبعا قدرا واحدا من غري إفراط، ال اعلم بينهم يف ذلك سلفا وال خلفا "

 وللمد الالزم أنواع ه     ي:

زم الكلمي المخفف:- و هو مد أصلي ) طبيعي ( جاء بعده حرف ساكن. ومسي   المد  الال 

كلمي ا لوجود حرف املد  مع احلرف الساكن يف نفس الكلمة، وهو خمف ف لعدم وجود التشديد )اإلدغام ( 

 ﴾. 2فيه، ومثاله قوله تعاىل: ﴿حمي     اي

 ىل:وهو مد أصلي أيضا جاء بعده حرف مشدد حنو قوله تعا المد الالزم الكلمي المثقل:-

 .3﴿  الضالني﴾ 

وهو مد  يكون فيه بعد حرف املد  حرف ساكن سكونا الزما يف  المد الالزم الحرفي المخف ف:-

حرف غري مشدد، وجنده يف فواتح بعض السور ذات اهلجاء الثالثي )ثالثة أحرف( يتوس طها حرف مد ، 

، فامليم هنا غري مدغمة يف احلرف 4والثالث ساكن من غري أن يدغم يف غريه من مثل قوله تعاىل: ﴿ أل م ﴾

 الذي يليها.

وهو مد  حرف من حروف فواتح السور حبيث يكون بعد حرف  المد الالزم الحرفي المثقل:-

املد  حرف ساكن سكونا الزما ، ومدغما يف احلرف الذي يليه مثل ما هو احلال يف السني يف قوله تعاىل: 

 ﴿طسم ﴾. 
                                                           

 .318،  1ابن اجلزري ،  النشر ،ج 1
 .110سورة األنعام ، اآلية  2
 .33سورة عبس ، اآلية  3
 .1سورة البقرة ، اآلية  4
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زم احلريف بقس "، أما بقية األحرف اليت يف نقص عسلكــــمميه مجعت يف قوهلم " وأحرف املد  الال 

 " فإهنا متد  مد ا طبيعيا خبالف سابقتها.حي طهــرفواتح السور واجملموعة يف قوهلم " 

 

 

 

 تنوعات ثانوية في نطق الصوائت:

يجة قد يعرتي نطق الصوائت بعض التغيري والتعديل استجابة لضرورة ميليها االستعمال، وهذا نت

بون الصوائت بعضها إىل بعض ومن ذلك ما جنده يف البحث عن السهولة واليسر إذ أن العرب كثريا ما يقر  

 اإلمالة واإلتباع والروم واإلمشام.

 اإلتبــــــــــاع:

يتعلق اإلتباع بشكل مباشر باحلركات أو ما يصطلح عليه بالصوائت، ويندرج ضمن املماثلة حتقيقا  

 .1ا عن الثقل و طلبا للسهولةللتشاكل و ابتعاد

ففي التقريب بني احلركات اقتصاد يف اجلهد العضلي املبذول، وهو انسجام بني الصوائت جلأ إليه 

فقر ب بني احلركات يف الكلمات اليت كانت شائعة االستعمال لديه وإمنا فعل ذلك ابتعادا عن الثقل  ؛العريب

نتقال من الفتحة إىل الضمة إىل الكسرة بشكل مط رد. ومن وتيسريا للنطق، فاللسان جيد صعوبة ما يف اال

                                                           
 .344،ص  1784، 1ديث، مكتبة أم القر . ط ينظر د، حممد محاسة، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي و احل 1



 اللغويين و المقرئين عرف في المد   الفصل الثاني                                                                  
  
 

65 
 

وأن نبُ ُؤَك اليت أتبعوا فيها الباء اهلمزة واملغرية بإتباع  أمثلة االتباع قوهلم أنا أُجوُءَك، حيث أتبعوا اجليم اهلمزة،

 . 1امليم الغني

ن على وزن )َفِعَل( وقد حاول بعض اللغويني وضع قياس للمسألة فقالوا بأن اإلتباع يكون فيما  كا

وكانت عينه حلقية وما كان على وزن )ِفِعي    ل( حلقي العني أيضا، إال أن احملدثني قدحوا يف هذا القياس 

راد كلمات مثل: بعي    ر، شهي    د، فهذا د/إبراهيم أنيس يقول: "روي عن متيم وأسد أهنم كانوا ينطقون باط  

 احلقيقة إال نوعا من االنسجام بني حركات هذه الكلمات، وعلى زئي     ر بكسر احلرف األول وليس هذا يف

هذا ال معىن ملا يشرتطه بعض اللغويني من أن احلرف الثاين يف مثل هذه الكلمات جيب أن يكون من 

 ويظهر أن الراوي قد مسع من متيم كلمات تصادف أن كانت مشتملة على حروف احللق. ! حروف احللق

ميمية إال انسجاما بني احلركات تشبه ما تسمعه اآلن يف بعض اللهجات احلديثة وليست هذه الظاهرة الت

ويالحظ من خالل قول د.إبراهيم أنيس أن اإلتباع هاهرة  2.من نطق كبي   ر وبعي   د ونظي   ف بكسر أوهلا "

نسجام إىل أن هلجات البدو أكثر استعماال هلذا اال 3هلجية أكثر منها لغوية  فهو يشري يف موضع آخر

الصويت من هلجات احلضر حبكم أن البدو مييلون إىل اإلسراع يف الكالم يف حني مييل احلضر إىل الرتيث 

 والتحقيق.  

وقد خيُُِل االتباع باحلركة اإلعرابية كما يف قراءة من قرأ: ﴿ احلمد هلل ﴾ بكسر الدال إتباعا لكسرة   

املناسبة استدعت الكسرة، ويف ذلك يقول ابن جين:" وقد الالم فاحلمد مبتدأ حقه أن يكون مرفوعا إال أن 

                                                           
 .143،ص0ينظر ابن جين ، اخلصائص حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العلمية، دط،دت،ج 1
 . 79د/إبراهيم أنيس،  يف اللهجات العربية ، ، ص 2
 نفسه، ن ص.. 3
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هابل  فقال بعضهم: وقال اضرب الساقني إمك دع   اهم إيثار قرب الصوت إىل أن أخلُّوا باإلعراب،

قرأ "  :بكسر امليم. وبالرجوع إىل املثال السابق يف قوله تعاىل: ﴿احلمد هلل ﴾ جند صاحب الكشاف يقول1"

ِد هلل( بكسر الدال إلتباع الالم، وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة ) احلمُد لُلَّه ( بضم الالم احلسن البصري )احَلمن 

تنزل  الكلمتني منزلة   إلتباعها الداَل... واإلتباع إمنا يكون يف  كلمة واحدة كقوهلم  ُمننُحُدُر اجلبل وِمِغرية،

حيث جعل احلركة  البنائية تابعة لإلعرابية  كلمة لكثرة استعماهلما مقرتنتني، وأشف القراءتني قراءة إبراهيم

.ويف قول الزخمشري إشارة إىل أن وقوع اإلتباع يف الكلمة الواحدة 2اليت هي أقو  خبالف  قراءة احلسن"

ل وقوع اإلتباع يف مجلة)احلمد هلل( بكثرة استعماهلا عند إال أن ابن جين عل   أكثر ورودا منه يف الكلمتني،

اء بقوله "أما من خفض الدال من احلمد فإنه قال هذه كلمة كثرت على ألسن العرب لها الفر وعل   العرب.

حىت صارت كاالسم الواحد فثقل عليهم أن جيتمع يف اسم واحد من كالمهم ضمة بعدها كسرة أو كسرة 

ووجدوا الكسرتني قد جتتمعان يف االسم الواحد مثل )إبل( فكسروا الدال ليكون على املثال  بعدها ضمة،

متان ذين رفعوا الالم فإهنم أرادوا املثال األكثر من أمساء العرب الذي جيتمع فيه الض  و أما الل   من أمسائهم.

ومن ذلك قول العرب  مثل احللم و العقب. وال تنكرنَّ أن جيعل الكلمتان كالواحدة إذا كثر هبما الكالم.

وا أهنما حرف واحد ا كثر هبما الكالم تومه  )بأبا( وإمنا هو )بأيب( الياء من املتكلم ليست من األب فلم  

َر  وما أشبه من كالم العرب"فصري    .3وها ألفا ليكون على مثال ُحب نَلى وَسكن

 

                                                           
 .143، ص 0ابن جين ، اخلصائص، ج 1
 .40و 41، ص1األقاويل يف وجه التأويل، دار املعرفة ، بريوت ، د ط، جالزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  2
 .4و3، ص1،ج 1783، 3الفراء، معاين القرآن، عامل الكتب، ط 3
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  :اإلمالة 

اإلمالة هاهرة صوتية هلجية أكثر منها لغوية، وهي امليل باأللف عن خمرجها إىل خمرج الياء ما ينتج 

فإذا كان  1بل مزيج منهما ومسيت أيضا بالفتحة املشوبة بالكسرة عنه صوت جديد ال هو باأللف وال بالياء

 عند املبالغة يف امليل باأللف.  2امليل غري مبالغ فيه مسيت ترقيقا، وتسمى باإلمالة الشديدة

ومن اإلمالة أيضا أن يُنحى باأللف حنو الواو ومن أمثلة ذلك ما جنده يف قراءة )الصالة والزكاة( 

 .3واضع.  وتسمى األلف هنا بألف التفخيم ملا فيها من تفخيم للصوت وزيادة وضوحوغريمها يف بعض امل

إحد  الظواهر الصوتية اليت كانت سائدة بني القبائل العربية منذ زمن بعيد قبل  إىل جانب الفتح  هي و

قيها قبائل وسط اجلزيرة و شر  فتكلمت قبائل احلجاز و غريب اجلزيرة بالفتح بينما اشتهرت،اإلسالم 

حندار أخف على االاإلمالة سهولة لفظ  ذلك أن اللسان يرتفع بالفتح و ينحدر باإلمالة و  يفو .4اإلمالةب

 .5تفخيم فهو فتح املتكلم فمه بلفظ احلرفالاللسان من االرتفاع أم ا الفتح أو 

                                                           
  .40،ص  1ابن اجلين، سر صناعة اإلعراب، ج 1
 . 430، ص  4ينظر سيبويه ، الكتاب ، ج 2
 .109، ص  12ينظر ابن يعيش ، شرح املفصل،  ج 3
 .138،ص  0220، 1الشاعري ، املختصر املفيد يف قواعد التجويد ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،لبنان،ط ينظر حممد 4
 .08و  03،ص0ينظر  النشر يف القراءات العشر  ابن اجلزري ، ج 5
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ا إىل الياء يف أو التنبيه على انقالهب ، أن أصل األلف ياءاإلشارة إىل هو ف  الغر ض من اإلمالةأما  

 )بلى( وختص اإلمالة األمساء و األفعال فقط ، ماعدا حرف.1موضع أو مشاكلتها للكسر اجملاور هلا أو الياء

 .2ففيه تقليل

  :أنواع اإلمالة

و هي تقريب الفتحة كثريا حنو الكسرة و األلف حنو الياء من غري قلب خالص اإلمالة الكبرى : 

 . 3أيضا اإلمالة احملضة أو اإلضجاع  أو البطح و تسمى،شباع مبالغ فيه إال  و

:هي ما بني الفتح و اإلمالة الكرب  و تسمى أيضا بالتقليل أو بني بني و قد  اإلمالة الوسطى 

اختص ت رواية ورش أكثر من غريها باإلمالة املتوسطة فكل ما روي عنه من طريق األزرق فيه تقليل فقط 

 .5فتمال عنده إمالة كرب  4﴾  طه ﴿ىل : باستثناء فتحه اهلاء من قوله تعا

 لإلمالة عند األزرق مخسة أسباب هي : أسباب اإلمالة : 

:هي كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء ، وملعرفة إن كانت  نقالب األلف عن الياءا .1

األلف منقلبة عن ياء أم ال ، نقوم مبا يلي : يتم إسنادها يف األفعال إىل ضمري املتكلم فإن 

رميت( أما -اشرتيت (أو )رمى –ياء فاأللف منقلبة عن الياء و ذلك حنو:)اشرت  ههرت ال

                                                           
 .04نفسه،ص 1
 .33نفسه ، ص  2
 .33،ص 0ينظر النشر،ج 3
 .1سورة طه ، اآلية  4
 .138 قواعد التجويد ، حممد الشاعري صاملختصر املفيد يف 5
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دعوت ( أم ا يف االسم : فإنه يثىن  –إن ههرت الواو فاأللف منقلبة عن واو مثل : ) دعا 

 . 1ديان(هُ  –فتظهر الياء : حنو :) اهلد  

 لر اء .و األلف املنقلبة عن الياء نوعان مها : ذوات الر اء و غري ذوات ا

ال خالف عن األزرق يف تقليل فتحها سواء وقعت رأس أو وسط اآلية ، األلفات ذوات الر اء :  -

 حنو قوله تعاىل : 

 ،3﴾إن  اهلل اشرت  من املومنني أنفسهم و أمواهلم بأن  هلم اجلنة  ،وقوله ﴿2﴾أفتمارونه على ما ير   ﴿

 . 6﴾  رملا ﴿وقوله أيضا  5﴾  أم يقولون افرتايه ،و ﴿4﴾لرا  ﴿

 فات غير ذوات الراء :لاأل -

: ال خالف كذلك عن األزرق يف تقليلها ما مل تكن 7 الواقعة رأس آية-  

 عز  وجل  : همصحوبة هباء التأنيث)ها( وذلك حنو قول

  8﴾اذهب إىل فرعون إن ه طغى   ﴿ 

 1﴾ . وهو خيشى  ﴿ ،9﴾وذكر اسم ربه فصلى  و﴿

                                                           
 .111ينظر املارغين النجوم الطوالع ، ص 1
 .1سورة النجم ، اآلية  2
 .111سورة التوبة ،اآلية  3
 .1سورة يونس، اآلية  4
 .38سورة يونس ، اآلية  5
 .  1سورة الرعد ، اآلية  6
 . 0ينظر  النشر يف القراءات العشر  ابن اجلزري،ج 7
 .04،اآلية  سورة طه 8
 .14سورة االعلى ، اآلية  9
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طه ، النجم ، المعارج ، القيامة ، النازعات ، عبس، ر سور هي :وقد وقعت رؤوس اآلي املمالة يف عش

 األعلى ، الليل ، الضحى و العلق .

أما إذا كانت هذه األلفات الواقعة رأس آية مصحوبة هباء التأنيث فأحد الوجهني عن األزرق عدم إمالتها . 

ءانتم و أشد   و﴿ 3﴾ياهاو الش مس و ضح ﴿كقوله تعاىل   2فقط  الشمس و النازعاتووقع هذا بسوريت 

فيم أنت   ﴿) ذكرياها( يف قوله عز  وجل  :  و يستثىن من سورة النازعات كلمة .4﴾خلقا أم الس ماء بنياها

 ففيها تقليل ألهنا من ذوات الراء  5﴾من ذكرياها

: ففيها تقليل أيضا ، سواء كانت مصحوبة هباء  الواقعة وسط اآلية-   

 7﴾فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون  ،و﴿6﴾فتوىل بركنه و قال ساحر أو جمنون    ﴿التأنيث أم ال ، حنو 

 8﴾ . طه ﴿وقفنا عليها فتمال األلف إمالة كرب  و كذلك إذا وقفنا على )ها( من قوله تعاىل إذا   إال   

ب فيه تغليظ ما عدا ما غل   9﴾فنادياها من حتتها أال حتزين ﴿  ومثال املصحوبة هباء التأنيث يف قوله تعاىل

 ،10﴾ال يصليها إال األشقى  ﴿الكالم على التقليل يف كلمة )ال يصلياها (من قوله عز وجل 

 .1م أشهر و التغليظ و التقليل ال جيتمعان يف الالمال  لفتغليظ ا 
                                                                                                                                                                                                 

 .27سورة عبس ، اآلية  1
 . 137ينظر حممد شاعري، املختصر املفيد يف قواعد التجويد  ،ص2
 .1سورة الشمس ، اآلية   3
 .09سورة النازعات ، اآلية  4
 .  43سورة النازعات، اآلية  5
 .37سورة النازعات ،اآلية  6
 .84سورة احلجر ، اآلية  7
 . 1سورة طه ، اآلية  8
 .04سورة مرمي ، اآلية   9

 . 14سورة الليل ، اآلية  10
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 :تكون اإلمالة إذا وقفنا على املنون املقصور حنو قول اهلل تعاىل  ن المقصورالمنو      

 3﴾  ىد  س  أحيسب اإلنسان أن يرتك   ﴿وقوله عز وجل  2﴾مسمى  قضى أجل مث يبعثكم فيه ليُ ﴿

ختذوا من مقام إبراهيم او إذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمنا و    ﴿ يف قوله تعاىل : ى(عدا كلمة) مصل  ا م

 فتغليظ الالم وصال ووقفا مقدم يف األداء  4﴾ مصلى

ملنقلب عن الياء أو األلف الشبيهة بذوات :شبه األلف با شبه األلف باملنقلب عن الياء .0

:)أخريان  و جتمع بالياء حنو :)أخر  ( تثىن مسيت بذلك ألهنا تثىنو الياء هي ألف التأنيث ،

 (و جتمع ) أخريات(. 

وجيري على ألف التأنيث ما جر  على ذوات الياء من تقسيم إىل ذوات الراء ،وتأيت ألف التأنيث 

 :اآليتمنها  5على عدة أوزان

 فتح الفاء(:بعلى)ف  -

 ،7﴾  وىل  الس  و نزنا عليكم املن و  ﴿، و6﴾ ىر  تـ  تـ  "مث أرسلنا رسلنا   ﴿ حنو قول اهلل تعاىل

 9﴾كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون ﴿و قوله تعاىل أيضا8﴾ دعوياهم فيها سبحانك اللهم  ﴿و

                                                                                                                                                                                                 
 .142ينظر حممد الشاعري، املختصر املفيد يف قواعد التجويد ، ص  1
 . 12سورة األنعام ، اآلية  2
 31سورة القيامة، اآلية  3
 104سورة البقرة ، اآلية  4
 .141و142التجويد ، ص ينظر، حممد الشاعري املختصر املفيد يف قواعد 5
 .44سورة املؤمنون، اآلية  6
 .82سورة طه ،اآلية  7
 12سورة يونس : اآلية  8
 .49سورة األعراف اآلية  9
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)حيي(من قوله هبا ال يلحق و  1﴾يا حيي خذ الكتاب بقوة ﴿ويلحق هبا كذلك )حيي ( من قوله تعاىل

  .2﴾ مث ال ميوت فيها و ال حيي  ﴿ تعاىل

 على )بضم الفاء (:ف  -

اليوم جنات جتري من حتتها  شراكمب    ﴿،و  3﴾خرىاأل  و مناة الثالثة  ﴿ كقول اهلل عز وجل

إن  يف ذلك آليات ﴿و 6﴾ولىاأل  قال فما بال القرون  ﴿،و5﴾سرىللي  ونيس رك ﴿،و 4﴾ هنارألا

 .7﴾الن هى يلو أل

 .8﴾وسى م  تاك حديث أ هل ﴿ و يلحق هبا كلمة )موسى( يف قوله تعاىل :

 على ) بكسر الفاء( ف  -

فلما  ﴿و يلحق هبا ،10﴾ و ءآتيتم إحداهن قنطارا ﴿،و9﴾  عرىالش   و أنه هو رب   ﴿حنو قول اهلل تعاىل 

 11.﴾ أحس  عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهلل 

 فاء(عالى ) بفتح الف  -

                                                           
 . 10سورة مرمي اآلية  1
 .  13سورة األعلى اآلية  2
 02سورة الن جم : اآلية  3
 10سورة احلديد اآلية  4
 28سورة األعلى اآلية  5
 41سورة :طه: اآلية: 6
 44سورة طه ، اآلية  7
 14سورة النازعات اآلية  8
 .47سورة النجم ، اآلية  9

 .02سورة النساء ،اآلية   10
 .40سورة أل عمران، اآلية  11
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 ،2﴾وقالت اليهود ليست النصار  على شيء ﴿،و 1﴾ و ءاتوا اليتامى أمواهم  ﴿كمثل قوله تعاىل 

 .3﴾  وأنكحوا االيامى منكم و الص احلني من عبادكم و إمآئكم  ﴿و 

 بضم الفاء(:) عالىف  

جئتمونا و ﴿ولقد 4﴾تفادوهم و هو حمر م عليكم إخراجهم سارىأ  وإن يآتوكم ﴿حنو قول اهلل عز  وجل  

 .5 كما خلقناكم أو ل مر ة﴾  ف رادى

كثريا ما يرد رسم األلف بالياء يف    :رسم األلف بالياء يف املصحف الشريف .3

 املصحف الشريف، ومن ذلك حاالت هي:

قالوا أىن  يكون له امللك  ﴿ما يكون أصلها جمهوال ) الياء أو الواو ( و مثاله من القرآن الكرمي  -

 .7﴾بلى من أوىف بعهده و إتقى فإن اهلل حيب املتقني  ﴿ وقوله : 6﴾منه  علينا وحنن أحق بامللك

فذرهم ﴿ و يدخل يف هذا احلكم كل أمساء األعجمية املنتهية باأللف ، ويستثىن احلروف كقوله تعاىل : 

 .8﴾ حىت  يالقوا يومهم الذي فيه يسعقون

 الكلمات اليت أصل ألفها واو: -

                                                           
 .0سورة النساء ،اآلية  1
 113سورة البقرة ، اآلية . 2
 .   30سورة النور ، اآلية  3
 . 84سورة البقرة ،اآلية  4
 . 84سورة البقرة ،اآلية  5
  049سورة البقرة اآلية   6
 .91سورة أل عمران اآلية  7
 .44سورة الطور اآلية  8
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و ياحظ يف رواية ورش من طريق األزرق ان الكلمات  1﴾  م من استعلىوقد أفلح اليو ﴿مثل قوله تعاىل 

إن ﴿ اليت فيها إمالة وأصل ألفها واو رمست األلف يف املصحف الشريف باأللف املمدودة مثل قوله تعاىل:

 . 2﴾  الصفا و املروة من الشعائر اهلل

مساء فقط : يكون الكسر الواقع بعد األلف يف األ األلفات الواقعة قبل الكسر .4

 ومييل ورش وصال و وقفا كل ألف وقعت قبل الكسر يف حاالت هي :

كون األلف واقعة قبل راء متطرفة مكسورة :شرط ان تكون الكسرة كسرة إعرابا وأن تكون الراء  -

  4﴾ أولئك هلم الل عنة و هلم سوء الدار﴿ ومن ذلك قوله تعاىل : 3املكسورة متصلة باأللف

  5﴾ومنارق مصفوفة  ﴿ : حنو قوله تعاىل :كون الراء غري متطرفة  -

من بعد وصية يوصى هبا أود دين غري ﴿ حنو قوله تعاىل :كون كسرة الراء ليست كسرة إعراب  -

 حيث فصلت الراء املكسورة عن األلف براء ساكنة . 6﴾  مضار

 7مييل ورش كل ألف أتبعت بكسر و سبقت حبرف استعالء :حرف استعالء قبل األلفوجود 

 .8﴾  إن اهلل مع الصابرين ﴿ له قوله تعاىل:ومثا

                                                           
 .14سورة طه اآلية  1
 .148سورة البقرة اآلية  2
 .140ينظر حممد شاعري ، املختصر املفيد يف قواعد التجويد ،ص 3
 .04سورة الرعد اآلية  4
 .14سورة الغاشية اآلية 5
 .10سورة النساء اآلية  6
 140ر حممد الشاعري ، املختصر املفيد يف قواعد التجويد ،صينظ 7
 .143سورة البقرة اآلية  8
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قد ﴿ كلمة الكافرين : ختفف عند ورش باإلمالة لكثرة دوراهنا يف القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل: -

 .1﴾ سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين

: إذا وقفنا على ألف ممال بعده مهزة  الوقف عند ألف ممال بعده مهزة وصل .4

 عليه باإلمالة يف حني حتذف اإلمالة حال الوصل ، من ذلك قوله تعاىل : وصل فإننا نقف

  2﴾ سبح اسم رب ك األعلى الذي خلق فسو  ﴿

 حكم خاص : ال مييل ورش يف احلاالت التالية : 

املنون املمدود : ويقصد به التنوين على األلف املمدودة فإن الوقف عليه عند ورش يكون بالفتح حنو قوله 

 3﴾ وال يشرك يف حكمه أحدا ﴿ تعاىل:

 4﴾فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى ﴿ ألف اإلثنني : ال مييلها ورش و مثاله قوله تعاىل :

 .﴾إنا أنزلناه يف ليلة القدر﴿من سورة القدر 1ألف نون التعظيم : ال مييلها ورش و مثاهلا اآلية 

 

 

 ألف التفخيم : 

، أما يف االصطالح فنجده يتعل ق  1عظ مهإذا فخ م الكالم تقول  التعظيميف معناه اللغوي التفخيم 

مة وميال بالفتحة حنو الض   د  اإلمالة، فهو أن ينحى باأللف حنو الواو،باجلانب الصويت فهو ض
                                                           

 .120سورة املائدة اآلية 1
 . 0و  1سورة األعلى اآلية : 2
 .01سورة الكهف اآلية  3
 .44سورة طه اآلية  4
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ومثال ذلك: سالم ، 2يت ألف التفخيم ملا فيها من تفخيم للصوت وزيادة وضوح فيهقبلها. وقد مس  

مرو، والص الة عماد الد ين والزكاة حق املساكني. فهذه األلفات ليست عليك ،وقام زيد ،ودعا ع

 3خالصة بل مشوبة بشيء من صوت الواو.

،وهو  4و للتفخيم مسم يات منها النصب أو الفتح ،ألن القارئ يفتح فمه عند التلفظ باحلرف

 .5نوعان: تفخيم حمض و تفخيم متوس ط 

فيعرفه ابن اجلزري بقوله:" هو هناية فتح الشخص فمه بذلك احلرف" و هذا النوع مل  حضمالأما 

جيزه القراء و منعوه يف تالوة القرآن الكرمي وهو دخيل يف لغة العرب ،وإمنا انتقل إىل ألسنة بعض 

 العرب من خمالطتهم عجم الفرس كأهل خراسان.

مالة املتوسطة ،وهو املقصود بالتفخيم عند فهو ما كان بني التفخيم احملض و اإل المتوسط أماو 

اإلطالق ،وقد أجازه القراء يف تالوة القرآن الكرمي ،فهو كاإلمالة لغة لبعض العرب كأهل 

وقد كتبت بعض الكلمات يف املصحف الشريف على لغتهم مثل : الصالة ، و الزكاة 6احلجاز

هي اليت جتدها بني األلف و الواو حنو واحلياة و مشكاة .يقول ابن جين  : " وأما ألف التفخيم ف

                                                                                                                                                                                                 
 10/447ينظر لسان العرب ،مادة)ف خ م (،ص 1
 109،ص  12ينظر ابن يعيش، شرح املفص ل ،ج 2
 .03،ص 0ينظر ابن اجلزري النشر يف القراءات العشر ،ج  3
 نفسه ،ن ص.4
 . 04نفسه،ص 5
عريب( ،راجعه وقدم له إبراهيم قاليت، دار اهلد   –ينظر أبو القاسم حممود بن عمر جار اهلل الزخمشري، أساس البالغة )قاموس عريب  6

 .341،ص1،عني مليلة ،اجلزائر ،دط ،دت، مادة)ف خ م( ج
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بالواو ألن  و)احليوة( و)الزكوة( وعلى هذا كتبوا )الصلواة(  )قام زيد( ،و )سالم عليكم( قوهلم

 .1األلف مالت حنو الواو"

 وم واإلشمام: الر   

لوقوف تيان ببعض احلركات يف اإلومها شكالن من أشكال االختالف يف زمن احلركات القصرية فالروم هو "ا

 2"فلهذا أضعف صوهتا لقصور زماهنا ويسمعها القريب املصغي ألهنا صوت  دون البعيد وألهنا غري تامة

وم، ألن املفتوح وم املكسور واملضموم إعرابا كان أو بناء دون املفتوح وإن كان األصل استواء يف الر  ويكون الر  

 وقد جاء يف العني: 3ها ومجلتها.وجزئها جاء كل  رام الرائم اإلتيان ببعضها  أخف وحركته أسرع ههورا، فلو

 .4"" و تقول للوايل أمشمين يدك و هو أحسن من قولك  ناولين يدك أقبلها 

ضم الشفتني عند الوقف من غري صوت دليال على ضم املوقوف عليه و من مث  يف االصطالحاإلمشام و 

 الد ال و مثال ذلك )قيل( ،أدية وهيفة حنوي ة االقتصاد يف النطق مع تفهو إذن . 5اختص باملضموم و املرفوع

و)سيق(،حيث  و )جيء( و)سيء( و)حيل( على أن الفعل املاضي مبين للمجهول ،وكذلك )غيض املاء(

 يقع اإلمشام لإلبانة على األصل.

                                                           
 . 42،ص 1ابن جين  ،سر صناعة اإلعراب ،ج   1
 . 102، ص  3ينظر ابن اجلزري  النشر يف القراءات العشر، ج 2
 . 412د غامن قدوري ، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص  3
 1/0044ينظر : كتاب العني: اخلليل،ص 4
اعد و اإلشارات يف أصول القرءات ، حتقيق د.عبد الكرمي حممد ينظرأمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرضا احلمري أبو العباس ،القو  5

 . 41/ص1،1421احلسن بكار ،دار القلم،دمشق،ط
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 1 أصول األزرق في المد

 أحكام خاص ة تفر د هبا: ، فكانت لهتعد د و تنوع يف أوجه األداءاختص  األزرق ب

 

 تقدم البدل على الذات الياء 

   2﴾اُكمن ِمنن ُكلِّ َما َسأَلنُتُموهُ تاءَ و  ﴿َ مثل 

 ذات ياء تا يف " َءاتَاُكم" بدل: "ءا" يف "َءاتَاُكم"

 3فتح قصر

 4تقليل توس ط

 فتح، تقليل إشباع

 تقدم ذات الياء على البدل 

  5﴾ َب َعَلينهِ فَ تَ َلقَّى َءاَدُم ِمنن َربِِّه َكِلَماٍت فَ َتامثل ﴿ 

 بدل: "َءاَدُم" ذات الياء: "تَ َلقَّى"

 قصر، إشباع فتح

                                                           
ينظر حممد بودادي، املدود بني األزرق واألصبهاين دراسة تطبيقية، رسالة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي  1

 0210بلعباس، 
 .34سورة إبراهيم، اآلية  2
 هو فتح الفم عند النطق باأللف املد ية، و هو عكس التقليل. 3
 هو عكس الفتح، و هو اإلمالة اليت تعترب ملو نا صوتيا. 4
 .39سورة البقرة، اآلية  5
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 إشباع ،توس ط تقليل

 

 تقدم البدل على الل ين 

َها﴿  مثاله   1﴾  َما نَنَسخن ِمنن آيٍَة َأون نُنِسَها نَأنِت خِبَرينٍ ِمن ن

 لني:"َخرينٍ" بدل: "ءاية"

 توس ط قصر

 توس ط توس ط

 توس ط، إشباع إشباع

  تقدم  الل ين على البدل

ٍء ِمنن ِعلنِمِه ِإالَّ مبَا َشاَء َوِسَع ُكرنِسيُُّه السََّمَواتِ  مثل﴿  َواأَلرن َض َوال يَ ُئوُدُه ِحفنظُُهَما َوُهَو  َوال حيُِيطُوَن ِبَشين

 2﴾ النَعِليُّ النَعِظيمُ 

ء"  ُدُه "و بدل: " يَؤ  لني: "َشين

 قصر، توس ط، إشباع توس ط

 شباعإ إشباع

 

  تقدم  ذات الياء على الل ين
                                                           

 .121سورة البقرة، اآلية  1
 .044سورة البقرة، اآلية  2
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اً َكِثرياً ﴿  مثل  َرُهوا َشينئاً َوجَينَعَل اللَُّه ِفيِه َخرين   1﴾فَ َعَسى َأنن َتكن

 لني: " َشينئاً " : "َ َعَسى "ءذات يا

 توس ط، إشباع فتح

 توس ط، إشباع تقليل

 

  تقدم الل ين على ذات الياء

  ﴿ ِ رَأَتَاِن فَِإنن ملَن َيُكونَا َرُجَلنين َدامُهَا  فَ َرُجل  َوامن َدامُهَا   ممَّنن تَ رنَضونَن ِمنن الشَُّهَداِء َأنن َتِضلَّ ِإحن  فَ ُتذَكَِّر ِإحن

َر    2﴾ اأُلخن

َدامُهَا " لني: " تَ رنَضونَن "  ذات يا: " ِإحن

 فتح، تقليل توس ط 

 فتح، تقليل إشباع

 

 ثاله:و م اجتماع البدل مع البدل العارض المفتوح

َا﴿  زَاِب َمنن يُنِكُر بَ عنَضُه ُقلن ِإمنَّ َرُحوَن مبَا أُنزَِل إِلَينَك َوِمنن اأَلحن َناُهمن النِكَتاَب يَ فن أُِمرنُت َأنن أَعنُبَد اللََّه  َوالَِّذيَن آتَ ي ن

رَِك بِِه إِلَينِه أَدنُعو َوإِلَينِه َمآبِ   .3﴾ َوال ُأشن

                                                           
 .17سورة النساء، اآلية  1
 .080سورة البقرة، اآلية  2
 .31اآلية سورة الرعد،  3
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َناُهمن "  وح " َمآِب "بدل عار ض مفت بدل: " آتَ ي ن

 قصر

 قصر مع السكون

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

 توس ط
 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

 إشباع مع السكون إشباع

 

  اجتماع البدل مع البدل العارض المكسور

 1﴾ اَن َوُجُنوَدمُهَا َكانُوا َخاِطِئنيَ فَالنتَ َقطَُه آُل ِفرنَعونَن لَِيُكوَن هَلُمن َعُدو اً َوَحَزناً ِإنَّ ِفرنَعونَن َوَهامَ ﴿ 

 " بدل عار ض مكسور: " َخاِطِئنيَ  ُل "ءابدل: " 

 قصر

 قصر مع السكون و الرَّوم

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

 توس ط مع السكون و الرَّوم توس ط

                                                           
 .8سورة القصص، اآلية  1
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 إشباع مع السكون

 إشباع مع السكون و الرَّوم إشباع

 

  عارض المضموماجتماع البدل مع البدل ال

  1﴾ َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكمن ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوف  َرِحيم  ﴿  مثل

 بدل عار ض مضموم: " َرُءوف  " بدل: " ِإميَاَنُكمن "

 قصر

 قصر، مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

 توس ط، مع السكون و اإلمشام

 إشباع، مع السكون و اإلمشام

 وس طت
 توس ط، مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

 إشباع، مع السكون و اإلمشام

 .إشباع، مع السكون و اإلمشام و الرَّوم إشباع

 

  الياء مع العارض المفتوحذات اجتماع 

رَامِ ﴿  مثل الِل َواإِلكن ُه َربَِّك ُذو اجلَن   2﴾  َويَ ب نَقى َوجن

                                                           
 .143سورة البقرة، اآلية  1
 .09سورة الرمحن، اآلية  2
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رَاِم"مد عار ض مفتوح "اإلِ  ذات الياء:" يَ ب نَقى"  كن

 فتح

 قصر مع السكون 

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون 

 تقليل

 قصر مع السكون 

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

 

 اجتماع ذات الياء مع العارض المكسور

 1 ﴾َفَما َكاَن َدعنَواُهمن ِإذن َجاَءُهمن بَأنُسَنا ِإالَّ َأنن قَالُوا ِإنَّا ُكنَّا هَاِلِمنيَ  ﴿  مثل 

 عار ض مفتوح " هَاِلِمنَي " مد   ذات الياء:" َدعنَواُهمن "

 فتح

 قصر مع السكون و اإلمشام

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون 

 تقليل
 قصر مع السكون و الرَّوم

 توس ط مع السكون

                                                           
 .4سورة األعراف، اآلية  - 1
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 إشباع مع السكون

 

 

 اجتماع ذات الياء مع العارض المضموم 

  1﴾  َو  َذِلَك َخي نر  َذِلَك ِمنن آيَاِت اللَِّه َلَعلَُّهمن َيذَّكَُّرونَ َورِيشاً َولَِباُس الت َّقن ﴿    مثل

 " عار ض مضموم: " َيذَّكَُّرونَ  مد   ذات الياء: " الت َّقنَو  "

 فتح

 قصر، مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

 توس ط، مع السكون و اإلمشام

 إشباع مع السكون و اإلمشام

 تقليل

 ام و الرَّومقصر مع السكون و اإلمش

 توس ط مع السكون و اإلمشام

 إشباع مع السكون و اإلمشام

 اجتماع اللين مع البدل العارض المفتوح 

َا﴿ مثل زَاِب َمنن يُنِكُر بَ عنَضُه ُقلن ِإمنَّ َرُحوَن مبَا أُنزَِل إِلَينَك َوِمنن اأَلحن َناُهمن النِكَتاَب يَ فن َد أُِمرنُت َأنن أَعنبُ  َوالَِّذيَن آتَ ي ن

رَِك بِِه إِلَينِه أَدنُعو َوإِلَينِه َمآبِ   2 ﴾ اللََّه َوال ُأشن

                                                           
 .01سورة األعراف، اآلية  1
 .31سورة الرعد، اآلية  2
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 بدل عار ض مفتوح " َمآِب " لني: " إِلَينِه "

 توس ط

 قصر مع السكون 

 توس ط مع السكون 

 إشباع مع السكون 

 إشباع مع السكون  إشباع

 اجتماع اللين مع البدل العارض المكسور

  1﴾َعونَن لَِيُكوَن هَلُمن َعُدو اً َوَحزَناً ِإنَّ ِفرنَعونَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا َكانُوا َخاِطِئنيَ فَالنتَ َقطَُه آُل ِفرن  ﴿ مثل

 " بدل عار ض مكسور: "َخاِطِئنيَ  لني: "ِفرنَعونَن "

 توس ط

 قصر مع السكون و الرَّوم 

 توس ط مع السكون و الرَّوم

 إشباع مع السكون و الرَّوم

 ع السكون و الرَّومإشباع م إشباع

  اجتماع اللين مع البدل العارض المضموم 

   2﴾َلَقدن َجاءَُكمن َرُسول  ِمنن أَنُفِسُكمن َعزِيز  َعَلينِه َما َعِنتُّمن َحرِيص  َعَلينُكمن بِالنُمؤنِمِننَي َرُءوف  َرِحيم  ﴿   مثل 

" لني: "َعَلينِه "  بدل عار ض مضموم: "َرُءوف 

                                                           
 .8سورة القصص، اآلية  1
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 توس ط

 .كون و اإلمشام و الرَّوم قصر مع الس

 .توس ط مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

 .إشباع مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

 .إشباع، مع السكون و اإلمشام و الرَّوم إشباع

 

 اجتماع اللين مع البدل العارض المضموم

َرٍق َوَجىَن ﴿   مثل  َتب ن ِ َدانٍ  ُمتَِّكِئنَي َعَلى فُ ُرٍش َبطَائِنُ َها ِمنن ِإسن َنَّتَ نين    1﴾اجلن

"ِ َنَّتَ نين  مد عار ض مفتوح: " َداٍن" لني: "اجلن

 توس ط

 قصر مع السكون 

 توس ط مع السكون 

 إشباع مع السكون 

 إشباع

 إشباع مع السكون 

 توس ط مع السكون 

 مع السكون إشباع

 

 اجتماع اللين مع مد عارض مكسور

                                                           
 .44سورة الرمحن، اآلية  1
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ونالَدُهمن َسَفهاً ِبَغرينِ ِعلنٍم َوَحرَُّموا َما َرَزقَ ُهمن اللَُّه افنرتَاًء َعَلى اللَِّه َقدن َضلُّوا َوَما  َقدن َخِسَر الَِّذيَن قَ تَ ُلوا أَ  ﴿  مثل

َتِدينَ    1﴾ َكانُوا ُمهن

َتِديَن " لني: " ِبَغرينِ "  مد عار ض مكسور: " ُمهن

 توس ط

 مع السكون و الرَّوم  قصر

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

 اعإشب

 قصر مع السكون و الرَّوم 

 توس ط مع السكون

 إشباع مع السكون

  عارض مضموم اجتماع اللين مع مد  

  2﴾ قَ ونَم ِفرنَعونَن َأال يَ ت َُّقونَ  ﴿    مثل

 مد عار ض مضموم: " يَ ت َُّقوَن" لني: " ِفرنَعونَن"

 توس ط

 قصر مع السكون و اإلمشام و الرَّوم 

 و الرَّومتوس ط مع السكون و اإلمشام 

 إشباع مع السكون و اإلمشام و الرَّوم

                                                           
 .142سورة األنعام، اآلية  1
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 إشباع

 قصر مع السكون و اإلمشام و الرَّوم 

 توس ط مع السكون و اإلمشام 

 إشباع مع السكون و اإلمشام 

  البدلين مع لل  ذات الياء مع ا اجتماع

  1﴾َلَعلَُّهمن َيذَّكَُّرونَ  َورِيشاً َولَِباُس الت َّقنَو  َذِلَك َخي نر  َذِلَك ِمنن آيَاِت اللَّهِ ﴿  مثل

 بدل: " آيَاِت" لني: " َخي نر " ذات الياء: " الت َّقنَو "

 قصر،إشباع توس ط فتح

 إشباع إشباع فتح

 توس ط، إشباع توس ط تقليل

 إشباع إشباع تقليل

 

"  بدل: " آيَاِت" ذات الياء: " الت َّقنَو " لني: " َخي نر 

 قصر،إشباع فتح توس ط

 توس ط، إشباع يلتقل توس ط

 إشباع فتح إشباع

                                                           
 .01سورة األعراف، اآلية  1
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 إشباع تقليل إشباع

 

 لني: " َخي نر " ذات الياء: " الت َّقنَو " بدل: " آيَاِت"

 توس ط فتح قصر

 توس ط تقليل توس ط

 توس ط، إشباع فتح إشباع

 توس ط، إشباع تقليل إشباع

 

 

" بدل: " آيَاِت"  ذات الياء: " الت َّقنَو " لني: " َخي نر 

 فتح توس ط قصر

 تقليل توس ط توس ط

 فتح، تقليل توس ط إشباع

 فتح، تقليل إشباع إشباع
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" بدل: " آيَاِت" ذات الياء: " الت َّقنَو "  لني: " َخي نر 

 توس ط توس ط، إشباع فتح

 توس ط، إشباع إشباع فتح

 توس ط توس ط تقليل

 توس ط، إشباع إشباع تقليل

 

"  ذات الياء: " الت َّقنَو " "بدل: " آيَاتِ  لني: " َخي نر 

 فتح قصر توس ط

 تقليل توس ط توس ط

 فتح، تقليل  إشباع توس ط

 فتح، تقليل إشباع إشباع

 

 مد البدل مع اللين المهموز

ٍء َشِهيداً ﴿ مثل  َاُنُكمن َفآُتوُهمن َنِصيبَ ُهمن ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشين  1﴾ َوالَِّذيَن َعَقَدتن أمين

                                                           
 .33سورة النساء، اآلية  1
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ٍء" ل: " َفآُتوُهمن"بد  لني مهموز: " َشين

 توس ط قصر

 توس ط توس ط

 توس ط إشباع

 إشباع إشباع

 

 البدل الالم المفتوحة بعد صاد أو طاء مفتوحة و فصل بينهما ألف مع مد  

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفال ُجَناَح َعَلينِهَما َوِإنن أَ ﴿  مثل تَ رنِضُعوا َأونالدَُكمن َفال فَِإنن أَرَاَدا ِفَصاالً َعنن تَ رَا ٍض ِمن ن َردنُُتن َأنن َتسن

ُتمن َما آتَ ينُتمن بِالنَمعنُروِف َوات َُّقوا اللََّه َواعنَلُموا َأنَّ اللََّه مبَا تَ عنَملُ     1﴾ وَن َبِصري  ُجَناَح َعَلينُكمن ِإَذا َسلَّمن

 البدل: " آتَ ينُتمن" " ِفَصاالً "

 توس ط، اإلشباع تغليظ الال م

 القصر، توس ط، اإلشباع يق الال مترق
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و كذلك هي األلف اليت  ، ﴿ جمريها﴾ هي األلف اليت أصلها ياء أو اليت رمست بعد الر اء مثل ذات الراء:

 . مثل ﴿ عقىب الد ار﴾ تسبق الر اء املتطرفة املكسورة

د  األصبهاين، وجها واحدا عند األزرق و الفتح ل  –و هو اإلمالة –و حكم ذوات الراء التقليل  

القرآن فرواه األزرق يف لف عن ورش يف مجيع ما ذكرناه من ذوات الراء حيث وقع قال ابن اجلزري: "و اختُ 

 . و أصول األزرق يف البدل مع ذوات الراء يف اجلدول اآليت:1عنه باإلمالة بني بني؛ ورواه األصبهاين بالفتح"

  مد البدل مع ذوات الراء

َر َويلَ ِفيهَ ﴿    مثل  2  ﴾ ا َمآِرُب ُأخن

َر  بدل: " َمآِرُب "  " ذات راء: " ُأخن

 التقليل وقفا و وصال قصر

 التقليل وقفا و وصال توس ط

 التقليل وقفا و وصال                                               إشباع

 

 

 

 

                                                           
 .40، ص 0ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، ج 1
  .18سورة طه، اآلية  2
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 أحكام خاصة

 ياءات اإلضافة :  

أن  أوزعنيقال رب  ﴿ ومثاهلا حنو قوله تعاىل:،  1املتكلم علىياء اإلضافة هي الياء الزائدة الدالة 

 .  2﴾ أشكر نعمتك اليت أعمت علي  

الدالة على عن وخرج ،3﴾ اهلل أضل   منيهدي فمن ﴿ األصلية حنو قوله عز  وجل : لزائدة الياءعن او خرج 

ذلك ملن مل يكن ﴿:اهلل تعالىو قول و الياء الدالة على خماطبة املؤنثة حن مجع املذكر السامل املتكلم الياء من

فتكون مع االسم يف ،و تتصل ياء اإلضافة باحلرف و بالفعل و باالسم . 4 ﴾املسجد احلرام حاضريأهله 

كون مع تو ، 5﴾أخي و نفسيقال رب  إين ال أملك إال  ﴿حمل جر مضاف إليه ، حنو قوله عز  وجل   

ومع احلرف يف ، 7﴾أن تذهبوا به ليحزننيقال إين  ﴿: كقوله عز  وجل  :  6الفعل يف حمل نصب مفعول به

 .8 ﴾عتزلوناف ليوإن مل تؤمنوا  ﴿حمل جر أو نصب فمجرورة احملل كقوله عز  وجل  

هل بالفتح أو باإلسكان و ما يتعلق هبذا األخري من  :قراءهتا وصالحكم رفة اإلضافة قصد معياء  تدرس و 

 حذف و مد  .....اخل.

                                                           
 .190املارغين ،ص ،ينظر  النجوم الطوالع  1
 .14سورة األحقاف، اآلية  2
 .07الروم، اآلية  سورة 3

 . 171سورة البقرة، اآلية   4
  04سورة املائدة ،اآلية   5
  .190ينظر النجوم الطوالع ، املارغين ،ص  6
  .13سورة يوسف اآلية   7
 . 01سورة الدخان اآلية   8
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فإذا وقعت بعد حرف ساكن فال خالف عند : أو حرف ساكن   إما بعد حرف حمركوتقع ياء اإلضافة 

 ﴿:رف الذي يليها لتصبح بذلك صوتا صامتا ال صوت مد  حنو قوله تعاىل: احلورش يف فتحها مهما كان 

 ويستثىن من ذلك كلمة ،1﴾وقال قرينه هذا ما لدي عتيد

فقد رو  ورش فيها  2﴾ ياي و ممايت هلل رب العاملنيقل إن صاليت ونسكي و حم ﴿قوله تعاىل  يف ) حمياي( 

  3.اإلسكان  املعتمد عند القراء هو( لكن حميايَ  و الوجهني ) حمياين 

  وهي كاآليت: إما إذا وقعت بعد حرف حمرك ، فلورش يف ذلك حاالت  حبسب موقعها

 ياء اإلضافة قبل همزة القطع : - أ

سواء كان هذا اهلمز مفتوحا أم مكسورا أم مضموما ، يف القطع ،  مهزة ورش ياءات اإلضافة قبليشبع 

 آيات خمصوصة من كتاب اهلل تعاىل ، نذكرها يف اجلدول اآليت :

 اآلية   رقم  اآلية   اسم لسورة 

  ﴾ أذكركم  فاذكروني ﴿ 140 البقرة 

 ﴾ أنظر إليك أرنيقال رب   ﴿  143 األعراف 

 ﴾ أال يف الفتنة سقطوا يتفتن  ال و منهم من يقول ائذن يل و ﴿ 47 التوبة 

 ﴾أكن من اخلاسرين ترحمنيوإال تغفر يل و   ﴿  49 هود 

 ﴾أهدك صراطا سوي ا فات بعني﴿ 43 مرمي

                                                           
 . 03سورة ق اآلية   1
  110سورة األنعام اآلية   2
  194ينظر النجوم الطوالع، املارغين ص ،  3
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 ﴾ أقتل موسى و ليدع رب ه ذرونيوقال فرعون   ﴿ 01 غافر

 ﴾أستجب لكم ادعونيوقال رب كم  ﴿ 12 غافر

  ﴾إىل يوم يبعثون أنظرنيقال  ﴿ 14 األعراف

 ﴾ إىل يوم يبعثون فأنظرنيقال رب    ﴿ 31 احلجر

 ﴾ إىل يوم يبعثون فأنظرنيقال رب   ﴿ 97 ص

 ﴾ إليه يدعوننيقال رب  الس جن أحب  إيل  مم ا   ﴿ 33 يوسف 

 ﴾ إين أخاف أن يكذ بون يصد قنيفأرسله معي رد ا  ﴿ 34 القصص

 ﴾ إىل الن ار ننيتدعو و يا قوم ما يل أدعوكم إيل الن جاة و   ﴿ 41 غافر

ا  ﴿ 43 غافر إليه ليس له دعوة يف الدنيا و ال يف  تدعوننيال جرم أمن 

 ﴾ اآلخرة

 ﴾ إين  تبت إليك ذر يتيوأصلح يل يف   ﴿ 14 األحقاف

 ﴾ إىل أجل قريب أخ رتنيفيقول رب  لوال ﴿ 12 املنافقون

 ﴾ أوف بعهدكم و إي اي فارهبون يبعهدو أوفوا  ﴿ 42 البقرة

 ﴾ أفرغ عليه قطرا ءاتونيقال   ﴿  71 هف الك
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 1يفتحها كل ها و ال ميد  فيها أما ما سواها فهو ورش عندياءات اإلضافة قبل مهز القطع  هذه هي مواطن مد  

 . 2﴾  قال رب  اجعل يل ءاية   ﴿و ذلك حنو قوله تعاىل : 

 ياء اإلضافة قبل همزة الوصل :  - ب

الوصل الواقعة يف األفعال يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي ، وهي قوله  خيتزل ورش ياءات اإلضافة قبل مهزة

اشدد به  أخيهارون   ،و ﴿3﴾  اصطفيتك على الناس برساليت و بكالمي إن يقال موسى  ﴿عز  و جل  

 5﴾اختذت مع الرسول سبيال ليتنييقول يا  ،و ﴿4﴾أزري

ضافة الواقعة قبل مهزة الوصل ، سواء كانت مهزة هذه املواضع الثالث فأن ورشا يفتح ياءات اإلوما سو  

  7﴾ . الذي حييي ومييت يرب  إذ قال إبراهيم  ﴿و ذلك حنو قوله تعاىل  6الوصل يف األمساء أم يف األفعال

ميد ورش يف مجيع ياءات اإلضافة  :ياءات اإلضافة  قبل حرف آخر غير همزتي القطع و الوصل-ج

 . 8 ﴾تبعوه او ان هذا صراطي مستقيما ف  ﴿ حنو قوله تعاىلالواقعة قبل أي حرف غري اهلمزتني

جنملها   9ويستثين من ذلك أحد عشر موضعا ،يفتح فيها ياء اإلضافة الواقعة قبل غري اهلمزتني وال ميدمها 

 يف اجلدول اآليت :

                                                           
 . 191 – 194ينظر  النجوم الطوالع املارغين، ص    1
 . 12سورة مرمي ، اآلية  2
 . 144سورة األعراف ،اآلية 3

  .31-32سورة ،طه اآليتان  4
 . 09اآليةسورة الفرقان،  5
 .191صاملارغين، النجوم الطوالع، 6
 .048اآليةسورة البقرة ،  7
 .143اآليةسورة األنعام،  8
  149يد يف قواعد التجويد حممد الشاعري ص ينظر املختصر املف 9
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 اآلية  رقم اآلية  اسم السورة 

 ﴾ ييت للطائفني)وعهدنا إىل إبراهيم و إمساعيل أن طهرا ب  ﴿ 104 البقرة

 ﴾)فليستجيبوا يل وليؤمين يب لعلهم يرشدون   ﴿ 181 البقرة 

 ﴾ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هلل ومن إتبعين ﴿ 02 آل عمران 

 ﴾ نيفاحإين وجهت وجهي للذي فطر السماوات و األر ض ﴿ 97 األنعام

 ﴾قل إن صاليت ونسكي و حمياي و ممايت هلل رب العاملني ﴿ 110 األنعام 

 ﴾ ويل فيها مآرب أخر  ﴿ 18 طه

 ﴾ وطهر بييت للطائفني ﴿ 01 احلج 

 ﴾ وجنين ومن معي من املؤمنني  ﴿ 118 الشعراء

 ﴾ومايل ال أعبد الذي فطرين و إليه ترجعون   ﴿ 00 يس

 ﴾و إن مل تؤمين يل فاعتزلون  ﴿ 01 الدخان 

 ﴾لكم دينكم ويل ديين   ﴿ 21 الكافرون

 

  ائد :الياءات الزو    

ياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصاحف العثمانية أي أهنا حمذوفة من املصاحف ال هي

خبالف ياءات اإلضافة فإهنا ثابتة .و الياءات الزوائد إما أصلية و إما الزائدة خبالف ياء اإلضافة اليت ال 
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.و 1﴾  إىل شيء نكر ي الداع  م يدعوا عنهم يو  فتول  ﴿ قوله تعاىل ألصلية  ا،فمثال تكون إال زائدة 

  2﴾ ي أكرمن  فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه و نعمه فيقول ريب  ﴿كما يف قوله تعاىل :الزائدة 

الف ياءات اإلضافة اليت تكون يف األمساء و األفعال و خبوال تكون الياءات الزوائد إال يف األمساء و األفعال 

و اخلالف الواقع فيها بني القراء هو  3( ياء زائدة 49ورش عن نافع سبع و أربعون) احلروف ، ومجلة مارواه

صل و حيذفها مع إسكان احلرف قبلها يف حال  أما ورش فيثبته باملد يف حال الو، 4بني احلذف و اإلثبات 

ى فوقف عل، 6 ﴾هل يف ذلك قسم لذي حجر ييسر والليل إذا  ﴿ قول اهلل عز وجل  أإذا قر  5الوقف 

 قرأ )يسري هل ( بإثبات الياء الزائدة نيأما إذا وصل اآليت ،ر( قرأها حبذف الياء الزائدة و إسكان الراءسن )يَ 

ومدها مدا طبيعيا لوجود حرف متغري غري اهلمز ، و إذا وقع بعدها اهلمز فإنه يثبتها وصال مع اإلشباع من 

ويستثىن من 8﴾.ي إىل شيء نكر  يوم يدع الداعفتول عنهم  ﴿ومثاله يف قوله تعاىل 7 ،باب املد املنفصل

 9مبا بعدها أو وقف عندها  ئذلك يف رواية ورش بعض الياءات الزوائد حيث حتذف سواء وصلها القار 

 وذلك يف بعض آي القرآن الكرمي نذكرها يف اجلدول التايل :

                                                           
  .1سورة القمر اآلية 1
 . 14سورة الفجر اآلية 2

   182و 198ينظر جنوم الطوالع املارغين ص 3
  199صاملارغين ،ينظر جنوم الطوالع خبالف ياءات اإلضافة فإن اخلالف بني القراء يكون فيها بني اإلسكان و الفتح  4
  199نفسه ص 5
   4-4جر اآليتان سورة الف6
  117،ص   0224قراءة اإلمام نافع من رواييت قالون وورش من طريق الشاطبية،دار اخللدونية، اجلزائر، ،ينظر د.خالد شكري  7
  1اآلية  ،سورة القمر8
  114ص ،حممد الشاعري ،ينظر املختصر املفيد يف قواعد التجويد  9
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 اآلية رقم اآلية  السورة

 ﴾ املرسلني ي نبإولقد جاءك من ﴿ 34 األنعام

 ﴾نفسي  يتلقاء قل ما يكون يل أن أبدله من  ﴿ 14 نس يو 

 ﴾ ذي القرىب ي و إيتاءإن اهلل يأمر بالعدل و اإلحسان ﴿ 72 النحل

الليل فسبح و أطراف النهار لعلك  ي آناءومن   ﴿ 132 طه

 ﴾ترضى

 يوراء وماكان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من  ﴿ 41 الشور 

 ﴾ حجاب

 

، وقد مهزت الشيء  ه"مهز رأسه يهمزه مهزا غمز  قائال:ابن منظور  يعرفهبسرعة  اللغة الدفعهو يف  :الهمز 

قال األزهري : ومهز القناة  ،زهمَ و مهز اجلوزة بيده يهمزها ... قال ابن سيده: وقد يكون مجع مِ ، يف كفي

ا حديدة ينخس هبا و املهامز عصي  واحدهتا مهمزة و هي عصا يف رأسه، تفَ قِّ ضغطها باملهامز إذا ث ُ 

  احلمار ... و اهلمز مثل الغمز و الضغط و منه اهلمز يف الكالم ألنه يضغط و قد مهزت احلرف فاهنمز

و اهلمز مثل الل مز و مهزه دفعه و ضربه و مهزته و ملزته ،نور يهمزها عرايب أهتمز الفار  فقال السِّ ألوقيل 

 .1وهلزته و هنزته إذا دفعته"

                                                           
 ز ( ابن املنظور ، مادة ) ه  م  ،لسان العرب   1
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لثقله عد ه القدامى من األصوات اجملهورة وهو  اذلك ألن الصوت يدفع عند النطق هبك  اهلمزة  تو مسي

و ملا كان اهلمز أثقل احلروف نطقا و أبعدها 1ل مصمت منتفخ خمرجه من أقصى احللق.فصوت شديد مست

لذلك و كانت قريش و أهل احلجاز أكثرهم له ختفيفا و  ،ختفيفه بأنواع التخفيف إىل العرب  احتاج خمرجا 

 2أكثر ما يرد ختفيفه من طرقهم كنافع من رواية ورش.

 اهلمز نوعان : مزدوج و مفرد و 

ذ  ﴿تعاىل :  ه: وهو مهز القطع املالصق ملثله و يكون إم ا يف كلمة واحدة  حنو قول الهمز المزدوج  ءآخت 

ذ( 3﴾من دونه آهلة )شاء  4﴾  إذا شاء انشره مث   ﴿ أو من كلمتني و مثاله من القرآن الكرمي:.وأصلها:)أأخت 

 .أنشره( 

 و ختتلف قراءة اهلمزتني حسب اختالف حركتيهما فهناك املتفقتان يف احلركة و هناك املختلفتان .

 الهمزتان المتفقتان في الحركة :

إذا جاءت اهلمزتان مفتوحتان فإن ورشا حيقق األوىل و يبدل الثانية ألف مد ، و يكون املد إما  الفتحة :

 ومثاله من القرآن الكرمي قوله تعاىل ،أو أربع أو ست  حركات حبسب سبب املد  من عدمه حركتني

                                                           
  .118احلصري ،ص ،أحكام قراءة القرآن الكرمي ،ينظر   1
  . 010ص 1جالل الدين السيوطي ج، ،اإلتقان يف علوم القرآن  2
  03يس، اآلية  ،سورة  3

  00اآلية  ،سورة عبس 4
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متد ست  حركات ،أصلها )أأشفقتم( وتقرأ)ءآشفقتم(  1﴾  آشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات ﴿

 . 3أو ثالث ألفات  2لوجود السكون

 و مثال ذلك يف اآلي التالية   (ءيـــانية ياء مدية )ن ورشا يبدل الثإإذا جاءت اهلمزتان مكسورتني ف: الكسرة 

متد ست  النساءيالو تقرأ  الإالنساء أصلها  4﴾ ،ما ملكت أميانكم  الا النساءو احملصنات من  ﴿

 .حركات 

اهلمزتان مضمومتان تبدل الثانية واو مدية : )ءو( و املثال الوحيد يف القرآن الكرمي هو  كانت إذا لضمة ا

و تقرأ :  أولئك أولياءأصلها  5 ﴾ و ليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني  ﴿عاىل : يف قوله ت

 .6متد حركتني أو أربع  أولياءولئك

 اجتماع ثالث همزات :

إذا تتالت ثالث مهزات تباعا و كانت الثانية مفتوحة و الثالثة ساكنة فإن ورشا حيقق اهلمزة األوىل و يبدل  

أما اهلمزة الثانية  ،أو عدمها دعها أو ميد ها مد ا طبيعيا حبسب ما يليها من أسباب امل  الثانية ألفا فيشب

 فإذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة سهل الثانية حنو قوله عز  وج ل :،فبحسب حركة األوىل مفتوحة أم مكسورة

                                                           

  13سورة اجملادلة اآلية : 1 
  .083،ص  1ج يابن اجلزر  ،النشر يف القراءات العشر  ،ينظر   2
  .48ص ملار غين،ا ،الن جوم الطوالع  ،ينظر  3 
  .04سورة النساء اآلية  4
  30سورة األحقاف األية  5 
 .071ص، 1جابن اجلزري  ،ينظر النشر يف القراءات العشر 6



 اللغويين و المقرئين عرف في المد   الفصل الثاني                                                                  
  
 

660 
 

 كانت اهلمزة األوىل مكسورة   أما إذا، هلتنا(آو تقرأ)ء )أأأهلتنا( أصلها 1 ﴾ و قالوا ءاهلتنا خري أم هو  ﴿

أصلها )من  2﴾آية. السماءأن نشأ ننزل عليهم من   ﴿قوله تعاىل فتبدل الثانية ياء مفتوحة حنو 

 ياية(ية( وتقرأ:)من السمآءِ ءن ءَ ءِ آالسم

 الهمز المفرد :

بدل وهو اهلمز الذي مل يالصق مثله و فيه عدة مسائل يف رواية ورش من طريق األزرق و منها حاالت ي

 فيها ورش اهلمزة مد ا هي :

إذا كانت اهلمزة الساكنة فاء الكلمة أصال فإن ورشا يبدل هذه الهمزة الساكنة فاء الكلمة أصال :  

 التالية : ةمثاله يف اآلي 3اهلمزة مدا يناسب احلركة اليت قبلها 

ت اهلمزة الساكنة يف فلما كان 4﴾  و قال اآلخر إين أراين أمحل فوق رأسي خبزا تاكل الط ري منه  ﴿

و ملا سبقت هذه اهلمزة بفتح أبدلت عند ورش مبا يناسبها من  )تأكل(يف أصل الكلمة فاؤها )أكل(

 .أصوات املد  و هو األلف لتصبح )تاكل(

: يوجد يف القرآن الكرمي سبع كلمات تنطبق عليها القاعدة السابقة  هذا النوع من املد  من مستثنيات ورش 

عند ورش إذا اهلمزة فيها حمققة و كلها مشتقة من كلمة )أو ( و وجه االستثناء هنا هو و ال مد  فيها 

                                                           

  48ية سورة الزخرف اآل1 
  4ية سورة الشعراء اآل 2 

  81/80ص، ينظر النجوم الطوالع املارغين  3
  31ية سورة يوسف اآل  4
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قوله" ألنه يؤدي ب  التخفيف ألن اإلبدال يف)تؤيه( يوجب ثقال أشد  من ثقل اهلمزة و يعلل املارغين ذلك

ن اجتماعها أثقل يف إىل اجتماع واوين األوىل ساكنة و هي املبدلة من اهلمزة و الثانية  متحركة و ال شك أ

 قوله تعاىل :هي يف  و 1الن طق من حتقيق اهلمز فرتك اإلبدال و حقق اهلمز"

 2﴾  فإن اجلنة هي املأو    ﴿

 3﴾متاع قليل مث مأوايهم جهنم و بئس املهاد  ﴿

 4﴾ فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ﴿

 5﴾ مأوايكم النار هي موالكم و بئس املصري  ﴿

 6 ﴾  ته اليت تؤويهوفصيل  ﴿

 7﴾  ومأواه جهن م و بئس املصري ﴿

 8﴾ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء   ﴿

 
                                                           

  83فسه ص ن  1
  41ية سورة النازعات اآل  2
  179سورة ال عمران االية   3
  11سورة الكهف اآلية 4 

  14ية سورة احلديد اآل  5
  13ية اآل،سورة املعارج  6
  11سورة األنفال اآلية 7 

  41اآلية  ،سورة األحزاب  8
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 الهمزة من سبع كلمات 

يوجد يف القرآن الكرمي سبع كلمات يبدل ورش اهلمز فيها صوت مد  من جنس احلركة اليت تسبقه   

 :ه الكلمات فمن هذ دويكون مقدار مد ها حبسب ما يليها من أسباب امل

:حيث تبدل اهلمزة بصوت املد  ) الياء( ، 1 فيها بكسر و كان الهمز عين الكلمة نما سبق الهمز الساك

 2﴾بيس الر فد املرفود ﴿حنو : ) بئس( من قوله تعاىل : 

 حنو : 3) األلف( ه:تبدل اهلمز بصوت املد  الذي يناسب ما سبق الهمز فيها بفتح

  4﴾  سائل بعذاب واقع سال﴿)سأل( من قوله تعاىل :

ئي  ( و تقرأ يف حال الوصل بني اهلمز و الياء  كلمة الال  : يسهل ورش اهلمزة يف هذه الكلمة فتكتب )ايل 

)ه(( ومند عليها ست حركات ي( ف أما يف حال الوقف عليها فتقرأ ،أو كاهلاء )الال   مد ست حركات ت)الال 

االستفهام على مهزة الوصل يف األمساء فتبدل مهزة  :إذا دخلت مهزة همزة االستفهام و همزة الوصل

 وقد وقع هذا يف ثالثة أمساء وهي :، 5متد ست حركاتو الوصل ألفا 

 

                                                           
  84/84املارغين ص،ينظر النجوم الطوالع   1
  77ية اآل،سورة هود 2 
  89ص  ،خالد شكري،ينظر قراءة اإلمام نافع من رواييت ورش  3

  1اآلية  ،سورة املعارج   4
  98ينظر الن جوم الطوالع للمارغي ص  5
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 1﴾  قل آلذ كرين حر م أم االنثيني﴿ :أالذكرين

 2﴾قل آهلل أذن لكم أم على اهلل تفرتون﴿ :أهلل

 3﴾ .ءآآلن و قد كنتم به تستعجلون﴿: اآلنأ

حنو)أصطفى( من قوله  4دخلت مهزة االستفهام على مهزة الوصل فإن مهزة الوصل حتذف أما يف األفعال فإذا

 5﴾.أصطفى البنات و البنني ﴿تعاىل : 

 

 

  

 

 

 

 
                                                           

  . 143اآلية  ،سورة األنعام   1
  47اآلية ،يونس  ،سورة   2
  41اآلية  ،سورة يونس 3
  . 98ص ،النجوم الطوالع للمارغين ،ينظر  4

  . 143اآلية  سورة الصافات  5
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 باعتبار الزمن ملخص أنواع المدود

 

           املد الطبيعي بأنواعه

 مد العو ض                      

 مد الصلة الصغر              

 مكني                         مد الت 

 املد املعنوي)للتعظيم(             

    املد يف األحرف)حىت طهر( 

 املد الواجب املتصل

 املد اجلائز املنفصل

 املد امللحق املنفصل:

 ميم اجلمع

 الصلة الكرب 

 ضمري املتكلم أذا وليه مهز قطع

 مفتوح أو مضموم

 املد الالزم بأنواعه:

 الكلمي املثقل

 الكلمي املخفف
 احلريف املثقل

 يف املخففاحلر  

 مد  البدل إال املستثنيات. 

 مد  اللني إذا مل يكن بعد مهز فإن كان 

 كذلك مل جيز فيه القصر إال املستثنيات.  

 .ا ملد العار ض للسكون

 

حاالت يجوز فيها القصر والتوسط  السداسيالمد  المد الثنائي
 والطول
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الفونيمات الصوائت واملقطع والنرب والتنغيم، واليت تعرف باملوجودة بني نظرا للعالقة الوطيدة 

؛  واليت تعرفها خمتلف اللغات على أهنا جمموعة من الفونيمات ما فوق الرتكيبأو فونيمات  التطريزية

 ية الفونيم.إىل نظر  ينبغي اإلشارةأسللة املقبل اخلوض يف كان البّد من التطّرق إليها، لكن  

 نظرية الفونيم:

اختلفت اآلراء حول مفهوم الفونيم فانقأسم العلماء يف تعريفاهتم إىل اجتاهات خمتلفة منها 

 املادي والعلمي والتجريدي واللغوي.

ف فهو يعرّ  ،ل جونز مؤسأسا لها: ويأسمى أيضا الرتكييب ويعترب دانياالتجاه المادي -1

ت يف لغة معينة متشاهبة فيما بينها من حيث اخلصائص الفونيم على أنه " عائلة من األصوا

والصفات تأستعمل بطريقة ال تأسمح بوقوع أحد األعضاء يف كلمة يف نفس الأسياق الذي يقع فيه 

 .2كون التشابه فيزيائيا أو عضويا وقد ي1عضو أخر من نفس العائلة."

أما بقية األعضاء  ،أحد أعضاء هذه العائلة هو عضو رئيأسي أنّ  ىلإونز جري دانيال شوي

  :ىل عوامل هيإويرجع سبب ذلك  ،انويةثف

 .ىل بقية األعضاءإكثرة ورود هذا العضو يف االستعمال اللغوي قياسيا -

 .ألن هذا العضو يأستعمل وحدة منعزال عن الأسياق الفعلي-

 .ألن هذا العضو يف املوقع الوسط بني بقية االعضاء-

                                                           

1 -j-lyones –New Horizons in linguistics  – 1972  -p 10. 
2– Daniel jones – the phonene , its nature and use.Cambridge – p 212 
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راب وراب  :ينها فتعطي تغريا دالليا مثلما جنده يف كلميتوتتبادل الفونيمات املواقع فيها ب

قة وتدل الكلمة انية فمرقّ أما الثّ  ، شكل وذوق الحليبرّي مة وتدل الكلمة على تغمفخّ األوىل راء لفا

طاء ىل إعإوبذلك أمكننا القول بلن وظيفة الفونيم متييزية باإلضافة  .على معىن الأسقوط الكلي

 .داللية ( ،حنوية ،صرفيةلفة )الكلمات قيما لغوية خمت

 لفونيم اوميثل هذا االجتاه العامل سابري ويرى أصحابه أن  :االتجاه العقلي النفسي -2

نه ألما إىل نطقه و لكنه ينحرف عن هذا النموذج إوذجي يهدف املتكلم منعبارة عن صوت "

صوات ألو لنفوذ اأني رين متطابقن ينتج صوتني مكرّ أنه ال يأستطيع ألما إو  ،من الصعب حتقيقه

 .1" املتجاورة

نتاجه كما إنا نفشل يف طق و لكنّ الفونيم صوت مثايل حناول تقليده يف النّ   :بيراتعريف س

 .2ورة اليت نأسمعهاو بنفس الصّ أنريد 

 اليهإلة ينظر وثيقة الصّ  اصواتأ و ضرب يضمّ أو تنوع أالفونيم جمموعة  :تعريف ماريو باي

 .3النظر عن تنوعاهتا املوضوعية ل وحدة واحدة بغضّ ثّ هنا متأون على ماملتكلّ 

 

                                                           
1- j-lyones –New Horizons in linguisties  –p 79 
2-  F P6 Dinnen- An introdution to general hinguistics- p407 

 .98ص، 1891، ترمجة د.أمحد خمتار عمر، طرابلس، أسس علم اللغة ماريوباي، 3 
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كثر عن لهنا غري قابلة للتقأسيم بأصغر الوحدات اليت تشعر هبا على أالفونيم   :تعريف فان ويجك

عضاء أن فونيمات اللغة تشكل فئة من العناصر اللغوية املتمثلة يف عقل كل أو  ،طريق الشعور اللغوي

 .اجملتمع اللغوي

الجتاه بزعامة العامل األمريكي توادل الذي قال بلن اظهر هذا  ه التجريدي:االتجا -1

 . 1"الفونيم " جمرد وحدان افرتاضية جتريدية ال وجود هلا سواء أكان على املأستوى املادي أو الذهين

انطالقا من هنا ميكن القول بلن " بعض األصوات هلا مالمح مشرتكة كثرية ميكن أن تلخص يف مثال 

رة أو انطباع ذهين، يعترب صوتا جتريديا على املأستوى األول وهناك مأستوى ثاين من التجريد، أو صو 

 حيث يأستخلص املرء عائلة كاملة من هذه األصوات التجريدية يف شكل صورة 

 2عامة، هذه األصوات التجريدية على املأستوى الثاين هي الفونيمات"

اه يف تعريفه للفونيم على الوظيفية التميزية : ويعتمد هذا االجتاالتجاه اللغوي الوظيفي -9

ية تأستطيع بطرق التبادل mله، إذ يرى أصحابه ومنهم العامل تروبتكأسون أن الفونيم أصغر وحدة لغو

أن متيز كلمة من كلمة أخرى فالفونيمات وحدات صوتية ال ميكن تقأسيمها إىل عناصر صوتية 

ات عالمات مميزة وال ميكن تعريفها إال بالرجوع إىل ويشري تروبكأسون أيضا إىل أن الفونيم.متتابعة

 3وظائفها يف تركيب كل لغة على حدة.

 :ينقأسم الفونيم إىل توعني اثنني مها  :أنواع الفونيم
                                                           

1-D   6 JONES – THE PHONENE- 216  
 .151-152أمحد خمتار عمرـ، دراسة الصوت اللغوي، ص -2
  158ص، 1891دار املعارف، القاهرة ، ،-األصوات -ينظر كمال بشر، علم اللغة العام -3
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: وهي وحدات الصوتية اليت تكون صيغا لغوية ذات معىن مبعزل عن الفونيم الرئيسي -1

ها إىل تغري يف داللة الصيغة الأسياق، وهي ممثلة باألجبديات الصوتية، ويؤدي تغري 

 ومعناها.

، فوق الرتكيبية أو الفونيمات التطريزية الفونيمات : وتأسمى أيضا الفونيم الثانوي -2

وهي ال تكون جزء من الكلمة من حيث الرتكيب، وإمنا تالحظ بانضمامها إىل 

أخرى أو حني تأستعمل الكلمة بصيغة خاصة مثلما جنده يف كلمة" نعم" اليت قد 

 ثبات أو غريمها.إللداللة على االستفهام أو الدم تأستخ

 ومن األمثلة على الفونيمات التطريزية املقطع والنرب والتنغيم.

ينية ظهرت الدراسات الصوتية يف بداياهتا األوىل كضرورة ملحة للحفاظ على املقدسات الدّ 

اعتبارها بضع قوانني هلا مثل ما جنده يف اللغة الأسنأسكريتية حيث اهتم اهلنود بدراستها ووصفها وو 

ي حتما إىل حتريف نصوص الفيدا وإنقاص قيمة ة يؤدّ ــــــــوأي إخالل هبذه اللغ أداة األدب الفيدي،

  .1االحتفاالت الدينية

ويعترب الدرس الصويت أيضا لبنة أساسية يف الدراسات اللغوية عند العرب التصاهلا الوثيق 

وذلك من خالل ما أضافه  علماء  ،2 اوجوانب لفهم معانيهشىتبتالوة القرآن الكرمي ودراسته من 

                                                           
، دط، مطبعة جامعة دمشق، ترمجة د/بدر الدين القاسم،تاريخ علم اللغة منذ نشلهتا حىت القرن العشرين ،ينظر جورج مونني 1

  .22ص-1892
 .2ص،الفونولوجيا –علم وظائف األصوات اللغوية ،د/عصام نور الدين 2
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القراءات القرآنية من خصائص صوتية ورموزا مأستندين يف ذلك إىل ما قّعد له الأسابقون من أمثال 

 .1اخلليل وسيبويه

ما يعين أن الدراسات اللغوية العربية و الصوتية خصوصا إمنا ظهرت كنتيجة حتمية تفرضها 

ء آيات القرآن الكرمي ومعرفة أحكامه ومعانيه باإلضافة إىل تعلم اللغة العربية لغري الضرورة لحأسن أدا

عبده الراجحي: "إن أساس الدرس الصويت مبين على القراءات القرآنية، د. ويف ذلك يقول ،2العرب

وهو علم وإن كان متلخرا من حيث الوضع النظري عن بعض العلوم العربية األخرى كالنحو فإنه 

منها من حيث الواقع العملي، وقد كان علماء النحو القدماء أئمة يف القراءة على ما نعرف عن أسبق 

 .بن العالء و الكأسائي وأيب عمر 

وإذا كان الفيدا هو الذي دفع اهلنود إىل دراسة األصوات اللغوية بتلك الدرجة من اإلتقان 

اء العربية القدماء يتلملون أصوات فإن قراءة القرآن هي اليت جعلت علم،الذي يذكره مؤرخو اللغة

راسة طبية لألصوات العربية ديالحظوهنا هذه املالحظة الذاتية اليت أنتجت يف وقت مبكر جراء و اللغة 

 .3"ال تبتعد كثريا عما يقرره احملدثون

والقرآن  ،ا بني القرآن الكرمي أي القراءات القرآنية والدراسات الصوتيةة إذن وثيقة جدّ قفالعال 

  .كرمي كالم اهلل جل جالله شرف به سبحانه وتعاىل اللغة العربية فجاء هباال

                                                           
  .111ص مقدمة للقارئ العريب، علم اللغة، انر الأسع حممود .د  1
  .19ص ،  1882  ،دار املعرفة اوجامعية ،مقدمة لدراسة علم اللغة ،يل خل  حلمي.د  2
3
   .182ص،بريوت،فقه اللغة يف الكتب العربية ،الراجي  عبده .د 
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إّن كالم أي لغة من اللغات ليس جمموعة من األصوات املفردة، ألن اإلنأسان ال يتلفظ 

و فقرات، ممّا يعين أن أصوات اللغة  بلصوات مأستقلة كل منها قائم بذاته بل يتكلم كلمات و مجال 

املفردة، ألن أصوات الكلمة الواحدة و أصوات الكلمات تكتأسب أثناء الكالم ال حتتفظ خبصائصها 

صفات جديدة و خصائص لفظية، و ذلك نتيجة عادت نطقية متوارثــــة و انفعاالت نفأسيــــة تؤثـر 

كما تؤثر يف ترتيب النغمات املتتابعة يف اجملموعات   ،و هبـوطا فـــي جهر أصوات الكـالم صعـودا

 و التنغيـم. مما يفرض على الباحث دراسة عـدد مـن ظواهر الكالم كاملقطـع، و النبـــر، الكالمية،

 المقطـــــــــع:

... فالقاف و الطاء و العني أصل صحيح واحد، ":1فيقول لغوياّ  املقطع ابن فارس يعّرف

رم مـن إبانة بعض أجزاء اوج " 2. و القطع عند ابن منظور"يّدل على صرم و إبانة شيء من شيء

 ."..و مقاطع القرآن مواضع الوقف.آخره حيث ينقطع :شيء و منقطعه بعض.ومقطع كلّ 

ريى الباحث برتيل مالربج أن "املقطع تقأسيم حديث للحدث ف صطالحأّما من حيث اال

و اختلفت التعاريف  ، أي أن دراسة املقطـع أمــر حديث تناولــه الدارســون3اللغوي مل ميارسه القدمـــاء"

تعبريات عن نأسق منّظم من اوجزات التحليلية أو خفقات صدرية "بشلنه، فهو عند د. متام حأسان: 

 .4"و كميات معنية أثناء الكالم، أو وحدات تركيبية أو أشكال

                                                           
 .،مادة ق ط ع 1،2111،دار إحياء الرتاث العريب،طمقاييس اللغة  ابن فارس، معجم  1
 مادة قطع. ،لأسان العرب ابن منظور،2
 .1899،د.ط ، مكتبة الشباب، ترمجة د. عبد الصبور شاهني ،م األصواتعل،برتيل مالربج  3
 .1881-مكتبة األجنلو املصرية -مناهج البحث يف اللغة ،د.متام حأسان  4



 التطريزية الفونيماتالفصل الثالث                                                                              
 
  

431 
 

أن املقطع جمموعة من األصوات اليت متثل قاعدتني حتصران  ":و يقول د. عبد الرمحن أيوب

 .2 "ة إمساع غالبا ما تكون حركة مضافا إليها أصواتا أخرى عادةقم "، وهذه القمة هي.1"بينهما قمة

و يعترب املقطع الوحدة ما فوق الرتكيبية األساسية للنظام اإليقاعي اللغوي اليت حتمل قيم 

كما حيأسن يف املقطع أن يكـــون الوحدة األساسية أيضا املمكنة من 3الشدة و االرتفاع و املدة..

 4اإليقاعية األساسية يف أية لغة معطاة. تفأسري املنحنيات  تشكيل

ميكننا القول بلنه ال  يوجد تعريف مّوحد دقيق للمقطع، فهو وحدة خاصة يف كل لغة  ،إذن

وال  5.لغة نظام مقطعي معني  اللغات فلكلّ بنية ينبالنظر إىل النظام اللغوي و العادات الكالمية املتبا

ـر للمقطــع من خالل نظــرية االنقباض الصــدري و نظرية بلس يف هذا املقام أن نعطي بعض التفاسيــ

Jesperson. 

 :) االنقباض الصدري(STESTONنظريـــــة  

طريقة تقأسيم املقاطع و حركات جهاز التنفس أثناء النطق فلدرك أنه  STESTONالحظ 

لصغرية، بانقباض عضالت جهاز التنفس و اسرتخائها الأسريعني ينتج تتابعا من انفجرات النفس ا

 أستقبلها على أهنا مقاطع.نوانطالق اهلواء ينتج اوجهد أو الطاقة الالزمة لتكوين قمم الربوز اليت 
                                                           

 .118ص ، 1829  ،ط ،مطبعة الكيالين  ،أصوات اللغة ،د.عبد الرمحن أيوب  1
 .111ص1،1892ط ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،اللغوياملدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث  ،د. رمضان عبد التواب 2

3-Introduction A La Linguistique Contemporaire-Jaque Moeschler Antoine 
Auchline.ED Arinand Colin –Paris-1997-P51. 
4 - 6-Dictionnaire Encyclopédique Des Sciences Du Langage.As Wold Ducrot Tz 
Vetan Todorov-Ed. Seuil-Paris-P-34/38 

 292-299ص  ،1892 ، 1ط ،القاهرة  ،عامل الكتب  ،دراسة الصوت اللغوي  ، أمحد خمتار عمر -5
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  :.JespersOnنظريـــة 

يعتمـــد وضوح الصوت على الكتلة اهلوائيـــة التــي حتملــه و اليت تتخذ شكل ذبذبات متتابعة، 

ائية كبيــرة كلـــما االستماع أكبـــر والعكس صحيح، أنه كلما كانت الكتلة اهلو  Jespersonإذ الحظ  

  .فهناك تناسب طردي بني كمية اهلواء املنبعث و قوة اإلمساع

و الكلمة  "و املقطــع ال ميكــن دراسته و ال حتقيقه مبعزل عن الأسياق الذي حيــوي كلمــات، 

و عّدة مقاطع وثيقة االتصال ليأست يف الحقيقة إال جزء من الكالم، تتكون عادة من مقطع واحد أ

بعضها ببعض، و ال تكاد تفهم أثناء النطق بل تّظل مميزة واضحة يف الأسمع، و يأساعد بال شك 

  1 ."على متييز تلك اجملاميع معانيها املأستقلة يف كل لغة

 2لذلك وجب حتديد مقاطع كل لغة. مبا يناسب بنيتها الصوتية وعادات أهلها يف النطق.

 طــــع:تكويــن المق

يتكون املقطع من "جمموعة من األصوات املفردة تتللف من صوت طليق واحد معه حبيس 

، و يعطي هذا التجاور لألصوات اللغوية ذبذبات يف شكل خط متموج )منحىن دالة 3واحد أو أكثر"

جيبية( له قمم و منخفضات ناجتة عن تباين الوضوح الأسمعي بني األصوات، فالقمم متثل أعلى ما 

        صل إليه الصوت من والوضوح. و كثريا ما جند أصوات اللني حتتل القمم إىل جانب االم و امليم ي

                                                           
 . 21ص،األصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس .د   1
 .111 ص، علم وظائف األصوات اللغويةد.عصام نور الدين،   2
 .259ص، دت، دط،مكتبة الشروق ،الوجيز يف فقه اللغة ،حممد األنطاكي   3
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أي أن أي  1و النون اليت تعترب أيضا أصواتا مقطعية، يف حني تبقى املنخفضات  لألصوات الأساكنة.

ها الذيل أو مقطع يتكون من نواة و هي الصوت املقطعي مأسبوقة باالستئناف أو البادئة و يتبع

 اخلامتة.

 أشكــــال المقطـــــــع:

 ميكن تقأسيم أشكال املقاطع من ناحيتني: 

 بالنظر إىل موضع الصائت يالحظ وجود:  2من حيث موضع الصائت: 

مقطع مفتوح )أو متحرك(: و هو كل مقطع يقبل الزيـادة، و يتكون من صامت متبوع 

 صائت قصري حنو )ب(بصائت طويل حنو )با(، أو صامت يليه صائت و 

  ،مقطع مغلق )أو ساكن(: و هو مقطع ال يقبل الزيادة و يتكون من صامت و صائت طويل

 مث صامت مثل )باب(، أو صامت و صائت قصري مث صامت مثل )من(.

 مقطع مضاعف اإلغــالق: و يتكون من صامت  و صائت قصري مث صامتني مثل )بدر(.

طع إذا انتهى حبركة، و يوصف بلنه مغلق إذا أتبعت الحركة إذن تطلق صفة االنفتــاح على املق

 3بصامت أو أكثر.

 : 4من حيث الطول و القصر: من هذه الناحية هناك

                                                           
 .121ص،األصوات اللغوية  ،د. إبراهيم أنيس 1
 112ص،د. رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة2
 .155ص ،علم األصوات ،برتيل مالربج 3
 .259ص،الوجيز يف فقه اللغة ،د. حممد األنطاكي   4
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 مقطع قصري: و يتللف من صامت و صائت قصري مثل )ب(

مقطع متوسط: و هو ما تللف من صامت و صائت طويل مثل )با( أو من صامتني وصائت 

 قصري مثل )من(.

ويل: و يتللف من صامتني أو أكثر و صائت طويل مثل )كيس( أو من ثالثة مقطع ط

 صوامت و صائت قصري مثل )بدر(.

 هي: 1و قد حصر علماء اللغة العربية مقاطعها يف مخأسة أنواع  

  مقاطع مفتوحة -صوت صامت + صائت طويل        

 صوت صامت + صائت قصري                   

 ري + صامتصوت صامت + صائت قص

 مقاطع مغلقة -صوت صامت + صائت طويل + صامت              

 صوت صامت + صائت قصري+ صامتني

و هناك شكل سادس يتكون من )صامت + صائت طويل+ صامتني( ال يتحقق إاّل يف   

 2حالة الوقف يطلق عليه املقطع املتمادى.

 

                                                           
، و حممد 82وظائف األصوات ،ص  علم،، و د. عصام نور الدين155ص ،األصوات اللغوية  ،ينظر إبراهيم أنيس  - 1

 .259ص،األنطاكي الوجيز يف فقه اللغة 
  211ص. ،علم األصوات ،برتيل مالربج  2
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ما جنده يف أداة التعريف و أضاف متام حأسان نوعا آخر يتكون من حركة و صامت مثل 

 1.)ال( بإسقاط مهزة الوصل و اعتبار الفتحة و الالم الأساكنة

و يشري يف هذا املقام إىل أن هذا املقطع تشكيلي فقط أي أنه غري معتمد يف الدراسات  

 الصوتية كونه يبتدئ بعلة و املعروف أن املقاطع العربية تبدأ بصحيح.

 أن نعرتف بنوعني من أنواع املقاطع: من الضروري" 2يقول د. متام حأسان

أوهلما هو املقطع التشكيلي، و اآلخر هو املقطع أألصوايت... أما أّول هذين، فهو جتريدي 

مكون من حروف، و أما اآلخر فهو أصوايت حمأسوس مأسموع مكون من أصوات، و هذه الثنائية يف 

تقعيدي ال يتحقق دائما يف النطق  التناول نتيجة حتمية لالعرتاف بالحقيقة القائلة: إّن ما هو

 . "بالضرورة

)الّضالني( و) يشاءون  3و لعل هذا ما يفأسر إطالة زمن املقاطع عند القراء كما هو الحال يف

 ( و هو أمر مقصور على القراءة القرآنية من دون غريها.

 تأليف الكلمة العربيـــــة: 

مــن املقاطــع و خيتلف عدد املقاطع من كلمة إىل تتللف الكلمة يف اللغة العربيــة مــن جمموعـــة 

 4:أخرى، فهي إما أن تكون
                                                           

 .191ص  ،مناهج البحث يف اللغة ،د.متام حأسان  1
 .191نفأسه ص  2
 .122 و129ص ،األصوات اللغوية  ،د. إبراهيم أنيس  3
ص ،1881، 1ط،طرابلس ،دار املدينة القدمية للكتاب ،علم اللغة ،لي مصطفىد. عبد اهلل ع و د.عبد اهلل عبد الحميد سويد،  4

219 . 
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 مثل          من ) صامت + صائت قصري + صامت(. :أحادية املقطع

ثنائية املقطع: مثل       ملّا ) صامت + صائت قصري+ صامت +  صامت + صائت 

 طويل(.

/ فع  )صامت + صائت قصري/ صامت+ ثالثية املقطع: مثل      يدافع        يـ / دا 

 صائت طويل/ صامت+ صائت قصري+ صامت(.

رباعية املقطع: مثل          تنّبل          يـ / تـ/ نب / بل ) صامت + صائت قصري/ صامت 

 + صائت قصري/ صامت+ صائت قصري+ صامت/ صامت + صائت قصري+ صامت.(

بـ / أن / ف / س / نا )صامت + صائت     مخاسية املقطع: مثل          بلنفأسنا     

صائت قصري+ صامت / صامت + صائت قصري/ صامت + صائت قصري/  + قصري/ صامت 

 صامت  + صائت طويل(.

 + سداسية املقطع: مثل           يتنافأسون          يـ /تـ / نا / ف / سو / ن )صامت 

صائت قصري /  + /   صامت صائت قصري/ صامت + صائت طويل  + صائت قصري/ صامت 

 صائت  + صائت طويل/ صامت + صائت قصري(.

سباعية املقطع: مثل          فأسيكفيكهم           ) ف /س /يك / فيـ / ك /هـ /م 

صائت قصري + صامت/ صامت   + صائت قصري/ صامت  + صائت قصري/ صامت  + )صامت 

 صائت قصري(. + قصري/ صامت صائت  + + صائت طويل/ صامت  + صائت قصري/ صامت 
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 :النبـــــــــــر

ال حتتفظ أصوات اللغة خبصائصها املفردة ألن أصوات  الكلمة الواحدة  أو أصوات "

جديدة و خصائص لفظية و ذلك نتيجة عادات نطقية  الكلمات تكتأسب أثناء الكالم صفات

م يف أصوات الكالم صعودا و التنغي متوارثة و انفعاالت  نفأسية  تؤثر يف جهة أصوات الكالم،

وهبوطا، كما تؤثر يف ترتيب النغمات املتتابعة يف اجملموعة الكالميــة ممـــا يفرض على الباحث دراســـة 

 2 .، أي  فونيمات  ما فوق الرتكيب1 "والتنغيــم  عدد من ظواهر الكالم كالنبـــر

العربية الفصحى تعّد جمازفة ألن  إىل أن دراسة النرب و التنغيم يف  3و قد أشار د. متام حأسان

القدماء مل  يتطرقوا إىل هاتني الظاهرتني، و يرى أن ما ينأسب للعربية الفصحى يف هذه الناحية إمنا 

ي آو التباين يف نطق  فالتخالو ميثل لذلك با ،هو مأستقى من االستعمال املتباين للغة الفصحى

 آلخر مع أنه نّص موحد. القرآن الكرمي من بلد

 ريف النبــــــــر:تع

هو درجة القوة اليت ميكننا أن ننطق هبا صوتا أو مقطع، و أي سّدة نطق عالية تعين حركة "

قوية ألعضاء النطق لدى اإلنأسان و غالبا ما تكون مرفوقة حبركة لليد أو الرأس أو عضو آخر من 

                                                           
 .99و99ص ،علم و وظائف األصوات  ،د. عصام نور الدين    1
 .91ص، مبادئ يف اللأسانيات ،طالب  اإلبراهيمي ينظر خولة    2
 .129و121ص  ،مناهج البحث يف اللغة ،د. متام حأسان   3
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ة النطق ضعفت أعضاء اإلنأسان، و هذا ما يعطينا طبع اوجهر أو اخلشونة، و كلما ضعفت شدّ 

 .1أعضاء النطق ما يعطينا طابع الليونة

و يعرف أيضا بلنه موقعية تشكيلية نرتبط باملوقع يف الكلمة و يف اجملموعة الكالمية، وحده  

مشاط » و النرب  2وضوح نأسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية األصوات و املقاطع يف الكالم.

مبقطع من مقاطع الكلمة و يؤدي إىل زيادة يف واحد أو  فجائي يعرتي أعضاء النطق أثناء التلفظ

 أكثر من العناصر التالية: مّدة املقطع، شّدته 

و هذه الزيادة تؤدي إىل وضوح مسعي ألحد املقاطع قياسا إىل املقاطع الباقية،  3أو حّدته. 

رتبط بدورها ومرجع هذا الوضوح إىل عنصرين يرتبط أحدمها بظاهرة علوّ  الصوت واخنفاضه و هي ت

حبركة الحجاب الحاجز أثناء ضغطه على الرئتني ليفرغ ما فيهما من هواء فتؤدي زيادة كمية اهلواء إىل 

اتأساع مدى ذبذبة األوتار الصوتية فيكون من ذلك علّو الصوت، و يرتبط العنصر اآلخر بتوتر 

نا  جند أن الوترين فإذا كانت األصوات جمهورة فإن» التماس بني أعضاء النطق يف خمرج الصوت

الصوتيني يقرتبان من بعضهم بشكل ال يأسمح إاّل بتأسرب كمية صغرية من اهلواء، فتزيد سعة 

الذبذبات الصوتية و ينتج عنها زيادة يف حّدة الصوت، أما إذا كانت األصوات مهموسة فنجد أن 

وت أوضح يف الأسمع ممّا الوترين الصوتيني يبتعدان عن بعضهما فيتأسّرب أكربهم من اهلواء جاعال الص

                                                           
1 -Daniel  Jones -an out line of English phonetics-combridge- 9 Ed. 1972-p245. -  

.  122ص،2،1881ط،القاهرة ،مكتبة اخلاجني، -مظاهر و علله و قوانينه -اللغوي التطور، د. رمضان عبد التواب 2
 .99و99ص

 .222ص ،الوجيز يف فقه اللغة  ،د. حممد األنطاكي 1
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، و هذا يعين أن النرب مرتبط بالقوة الزفريية فهو نرب ديناميكي يعتمد على القوة 1لو كان غري منبور

 2لذلك أمكننا  القول بلن النرب نشاط ذايت للمتكلــم ينتج عنه نوع من الربوز ألحد األصوات.

ة اتصاال وثيقا، فهو من العوامل يتصل بطول الكلم "و البد من اإلشارة إىل أن النرب      

 3."فالصوت املنبور أطول من غريه املنبور ،املكتأسبة اليت تؤثر قي طول الصوت و امتداده

 أنواع النبــــــــر:

نبــر القاعــــدة: أو نرب الكلمات و هو خيتص بالكلمة املفردة، و قد وصفه د. متام حأسان 

خارج االستعمال، ف" نأسبة النرب إىل الكلمات بالصمت، ألن النرب و ضوح مسعي ال يتحقق 

والصيغ خاج الأسياق نأسبة إىل نظام الصرف اقتضاها التحليل حيث ال ميكن اّدعاء وضوح مسعي يف  

النرب حني يوجد يف الكلمة املغردة يأسمى نرب الكلمة، و لكن هذا  "و  ،4كلمات وصيغ صامتة.

و الضعف يف اوجمل و العبارات، و هذا التعديل  النرب قد يتعّدل من حيث املكان و من حيث القوة

 5يعتمد يف الغالب على أمهّية الكلمات، كما يعتمد على التنغيم.

                                                           
 .221 ،الأسابق  1

2 -Daniel Jones –the phoneme, its nature and use, w. heffer sons ltd.combridge-
1850  - p137  .-  

 .52ص،1،1888ط،مكتبة اإلشعاع اإلسكندرية ،التنافر الصويت و الظواهر الأسياقية  ،د. عبد الواحد حأسن الشيخ 3
 .191ص،دت ،دط ،الدار البيضاء،مطبعة النجاح اوجديدة ،متام حأسان العربية معناها ومبناها  .د 4
 .122ص، رشد. كمال ب  5
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: و هو الذي يعرف ينرب اوجمل، و يأسمى بنرب الأسياق ألن النرب يّشق طريقه نبــر السيــــــاق

ربها و مييزها عن غريها من  أن يعمد املتكلم إىل كلمة يف مجلته فيزيد ن"، و هو 1فيه عرب الأسياق 

كلمات اوجملة رغبة منه يف تلكيدها أو اإلشارة إىل غرض خاص، و قد خيتلف الغرض من اوجملة 

و هو لذلك حيمل يف طياته وظيفة انفعالية أو  2"،تبعا الختالف الكلمة املختصة بزيادة نربها

 4ا األجنلو من أثر على قيمة اخلطاب.و يتفاوت يف الأسياق إبراز القيمة النربية وضوحا و هذ .3تعبريية

و حيدد نرب اوجمل الغرض املراد الوصول إليه و ذلك من خالل مالحظة الوحدة املنبورة، فهي 

مجلة مثل )جاء حممد البارحة ؟ (، خيتلف املعىن حبأسب الكلمة اليت زيد نربها، فإذا زيد نرب كلمة 

حممد من عدمه، و إذا نربت كلمة )حممد(  )جاء( دلت اوجملة على أن املتكلم يتأساءل عن جميء

أما إذا ضغط املتكلم على كلمته)  ،ظن املأستمع بلن االستفأسار هنا عن الشخص الذي جاء

 .البارحة( أحالنا على أنه يأستفأسر عن وقت اجمليء

 

 

 

 

                                                           
 121و121ص،1889،ط، أزمنة النشر و التوزيع األردن ،علم الّصرف الصويت ،د.عبد القادر عبد اوجليل  1
 .199ص،األصوات اللغوية ،د. إبراهيم أنيس  2
 .119ص،علم وظائف األصوات  ،د.عصام نور الدين  3
 .92ص ،دت،دط  ،دار األفاق ،ترمجة سعدي الزبري،مبادئ يف اللأسانيات العامة  ،أندريه مارتيين  4
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 :درجات النبـــــــــــر

و يتحقق     .نرب التلكيديالنبــــــر األويل: و يأسمى أيضا النرب القوي أو نرب اإللحاح، أو ال

عندما يضغط الحجاب الحاجز على الرئتني حبيث يصبح تعبرييا فيزداد الرتكيز على بعض الوحدات 

 .1دون البعض اآلخر

النرب املتوسط أو الثانوي: و هو نرب عادي ثابت، و يكون ضغط الحجاب الحاجز يف هذه 

اء بني األوتار الصوتية بكمية أقل مما ينتج علوا ثابتا الحالة أقل مما كان عليه يف نرب اإللحاح، فيمر اهلو 

 .2يف الصوت

النرب الضعيف: و تقل فيه كمية اهلواء املندفع من الرئتني مثل ما جنده حني نرب املقطع /س/ 

 من كلمة )درس(.

 :وظيفة النبـــــــــــر

دة اليت ختصصها وظيفة النرب من األساس متييزية أي أنه تأساهم يف تعزيز اللفظ أو الوح "

 .3"بالنأسبة إىل الوحدات األخرى من نفس الضرب املوجود يف نفس القول

و يأساعد النرب على حتديد الوحدات النحوية من خالل مالحظة املقاطع املنبورة مثال: يف  

كلمة ) وصل ( إذا وقع النرب على املقطع األول دّل على أّن الكلمة عبارة عن فعل الوصول، أّما إذا 

                                                           
 .119ص،علم وظائف األصوات  ،د.عصام نور الدين  1
 .119ص ،د.عصام نور الدين، نفأسه  2
 .91ص، مبادئ يف اللأسانيات العامة ،أندريه مارتيين  3
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على املقطع الثاين دّل على أن الواو واو عطف ويصري الفعل فعل وصال ) صل( كما أن للنرب  وقع

 .وظيفة داللية تتمثل يف معىن التلكيد و االنفعال

 واضع النبـــــــر: م

 الحظ الدارسون أن النرب يكون يف كل الكلمات و ال ختلو واحدة منه،      

النرب عليه، أما إذا كانت ذات مقطعني وقع النرب على فإذا كانت الكلمة ذات مقطع واحد وقع 

املقطع  الثاين، و إذا كانت ذات ثالثة مقاطع أو ما فوق ينظر إىل املقطع الثاين فإذا ثبت أنه متوسط 

 1الطول أو طويل وقع عله النبــــر، و إذا مل يثبت ذلك كان النرب على املقطع الثالث.

ة العربية ينظر أوال إىل املقطع الذي قبل األخري، فإذا كان من و ملعرفة مواضع النرب يف الكلم"

النوع الثاين أو الثالث  قلنا بلنه موضع النرب، أما إذا كان من النوع األول نظرنا إىل ما قبله فإن كان 

من النوع الثاين أو الثالث قلنا بلنه موضع النرب، أما إذا كان من النوع األول نظرنا إىل ما قبله فإن  

 ،كان مثله أي من النوع األول أيضا كان النرب على هذا املقطع الثالث حيث نعد من آلخر الكلمة

وال يكون النرب على املقطع الرابع حيث نعد من األخر إال يف حالة واحدة، و هي أن تكون املقاطع 

 .2"الثالثة اليت قبل األخري من النوع األول 

 

 

                                                           
 .225ص ،الوجيز يف فقه اللغة ،د.حممد األنطاكي    1
 .192غوية، ص،ا ألصوات اللد.إبراهيم أنيـــس  2
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 :التنغيـــــــــم

 ــم: تعريف التنغيـــ

ميكننا تعريف التنغيم بالتغريات اليت تطرأ على درجة األصوات، أو مبعىن آخر التغريات يف  "

ففي الكالم العادي نالحظ أن درجة الصوت  ،درجة التونات املوسيقية اليت تنتجها األحبال الصوتية

رجة الصوت منخفضة يف تغري مأستمر، فعندما تكرب نقول أن هنـــاك تنغيم متزايـــد، و عندما تكون د

وعندما تلخــذ درجة الصوت مأسارا أفقيا خالل فرتة زمنية معينة نقول أن  ،يكون التنغيم منخفضا

 1."هناك تنغيـــم متوازن 

رفع الصوت و خفضه يف أثناء الكالم للداللة على النفي أو التهكم أو االستفهام "فالتنغيم 

 3خلربية و هو الذي يفرق بني االستفهامية و ا 2"وغريه

و قد حذفت الصفة  "بن جين التفاتة يأسرية حول موضوع التنغيم حيث قال:الو قد كانت 

ودّل الحال عليها و ذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوهلم ] و قد سري عليه ليل [ و هم 

) ليل طويل( و كلمنا هذا إمنا حذفت فيه الصفة ملا دّل من الحال على موضعها و ذلك أن  يريدون

عظيم ما يقوا به مقام قوله ]طويل[ والتطريــح والتفخيم والتّ   ّس يف كالم القائل لذلك مــن التطويعحت

                                                           

1  - Daniel Jones –an outline of English phonetics p275. 
علم اللغة العام )األصوات (  ،كمال بشر   .د و112ص ،ومناهج البحث اللغوي  اللغةاملدخل إىل علم  د.رمضان عبد التواب، 2

 .121ص 
 .  111ص،املدخل إىل علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ،د. رمضان عبد التواب    3
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وأنت حتّس هذا من نفأسك إذا تلملته و ذلك أن تكون يف مدح إنأسان و الثّناء عليه  .أو حنو ذلك

 الالم، وإطالة  فتقول: ]كان و اهلل رجال[ فتزيد يف قوة اللفظ بـ )اهلل(... و تتمكن يف متطيط

الصوت. هبا و عليها، أي رجال فاضال أو شجاعا أو كرميا أو حنو ذلك، وكذلك تقول: ] 

سللنا، فوجدناه إنأسانا ] سللناه و كان إنأسانا[ و تزوي وجهك فتقطبه فيغين ذلك عن قوله: ]إنأسانا 

 1"لئيما[... 

أن اوجملة املثبتة تكون ثابتة  فنجد مثال"و حيدد التنغيم حبأسب طبيعة اوجملة أو نوعها،      

التنغيم، يف حني أن يرتفع يف اوجملة الطلبية و يرتفع أكثر بالنأسبة للجملة التعجبية و هذا ما حيصل 

بالنأسبة للكالم املنطوق امللفوظ.حيث ينوب عنه يف الكتابة عالمة اإلعجام و التنقيط، و خيربنا 

 2، و عن حالته النفأسية أو اوجأسمية" عن هوية املتكلم، جنأسه، عن سنة ،التنغيم أيضا

و لكنه يوفّر إشارات  عامة فالتنغيم ال يشكل يف الحقيقة جزء من الرسالة اللغوية و بصورة "

و ميكن  ،التجربة اليت هي منبت الرسالة حول الطريقة اليت يتفاعل من خالهلا املتكلم بالنأسبة إىل

 3."تكلمللتنغيم أن يؤمن معلومات بالنأسبة إىل شخصية امل

إذا مّت إبراز بعض  "و قد أطلق مالربج تأسمية ) النرب املوسيقي( على التنغيم حيث قال:   

، وهو عبارة عن مجلة العادات 4 "أجزاء اوجملة مبأساعدة النغمة فهو النرب املوسيقي أو نرب التنغيم

                                                           
 .191و191ص،2ج ،اخلصائص  ،بن جينا 1
 .91ص، مبادئ يف اللأسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي ، 2
 .219ص ،وظيفة األلأسن و ديناميتها   ،أندريه مارتيين  3
 199ص ،علم األصوات ،برتيل مالربج 4
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و تلكيد، و حتذير، و غري  ،ةاألدائيـــة املناسبة للمواقف املختلفــة، مــن تعّجب، واستفهــام، و سخري

 .1ذلك من املوافق االنفعالية 

 قال:فوقد حيدث التداخل بني مصطلحي النغّمة و اللحن لذلك فّرق د. متام حأسان بينهما  

نفرق عمدا بني اصطالحي النغمة و الّلحن، أما النغمة فنقصد هبا تنغيم املقطع الواحد يف عموم "

لنغمة بلهنا صاعدة، أو هابطة، أو ثابتة. و نقصد باللحن جمموع اجملموعة الكالمية، فتوصف هذه ا

النغمات اليت يف اجملموعة الكالميــة، أي الرتتيب األفقي للنغمات اليت يشتمل النموذج أو امليزان 

عليها، مع نظرة خاصة إىل النغمة املنبورة األخرية من هذا الرتتيب، فامليزان إذا أعّم من اللحن واملدى 

 2"ا مجيعا يف الفهم.ويشمله

فالتنغيم من خالل ما سبق يعتمد على درجة الصوت كلساس له، واختالف درجة الصوت 

 نوعان: التونة أو النغمة، و التنغيم.

و أما التنغيم  أما التونة فهي اختالف درجات األصوات على مأستوى الكلمة الواحدة املفردة.

التنغيمات أو التنوعات التنغيمية هي "أي أن فهو اختالف درجات األصوات على مأستوى اوجملة 

أو أجــزاء متتابعــة، و هي  ،تتابعات مطّردة من خمتلف أنواع الدرجات الصوتية على اوجملة كاملــة

 .3 "وصف للجمل و أجزاء اوجمل، و ليس للكلمات املختلفة املنعزلة

 

                                                           
 218ص، علم األصوات، تعليق د. عبد الصبور شاهني  5

 .122ص  ،يف اللغة مناهج البحث ،د..متام حأسان  2
 .228ص، 1،1892ط،القاهرة، عامل الكتب ،دراسة الصوت اللغوي ،د.أمحد خمتار عمر  3
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 :وظيفـــــة التنغيــــــم

فالكالم ختتلف نغماته و لحونه وفقا ألمناط الرتكيب ،" للتنغيم وظيفة داللية و حنوية     

أي أن التنغيم يأساعد على فهم الغرض   واملوقف، و يأساعد هذا االختالف على فهم املعىن املقصود

استفهام أو تقرير، أو غري ذلك. فجملة ]سقط املطر[ مثال ميكن أن حتتمل أمناطا كثري،  :من اوجملة

كان تنغيمها ثابتا، و هي استفهامية إذ كان متصاعدا، وميكن أن تكون   اإذفهي مجلة تقريرية إخبارية 

 1"ن من حتديد املعىن. و التلوين املوسيقي وحده ميك   تعجبية، فالتنغيم

دّل التنغيم على التهكم أو الزجر، أو املوافقة، أو الرفــض أو االستغراب والدهشـــة. يو قد     

فقد تفيد التلكيد إذا  ،وينات خمتلفة لبت  العربية اليت تنطقيف] نعم [  و من األمثلة عن هذا جند كلمة

ّررت يف أثناء اإلنصات، و قد تفيد الأسؤال إذا  كانت مبعىن ]صّح[، و قد تفيد طلب االستمرار إذا ك  

       كانت مبعىن ] ماذا قلت[ إىل غري ذلك من املعاين اليت تأستقى من نفس الكلمة مع تغيري تنغيمها 

و ال سيما يف إفريقا، و يف الشرق  -يوجد عدد كبري من اللغات"  هذا املقام يقول برتيل مالربج:يفو 

ختالفات النغمية لتمييز كلمة عن أخرى، و يف هذه اللغات تكون النغمة االيأستخدم  -األقصى

الوحدات  عامال أساسيا يف البنية األصواتية للكلمة و هلا من حيث املبدأ نفس الدور الذي تؤديه

 . 2"األصواتية اليت تكونت منها الكلمة

                                                           

 85ص  -1899-1ط -مكتبة املنار األردن -يف التحليل اللغوي منهج وصفي حتليلي –ينظر د.خليل  -  1
  189ص-علم األصوات الحديث–برتيل مالربج  - 2
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يقاع إولكّل من النرب والتنغيم دور وملأسة فنية يف املنطوق، تلك اللمأسة اليت تظهر يف شكل 

بطبعها إىل كل ما هو مجيل وعذب، و اإليقاع صورة من متيل  النفس البشرية موسيقي جذاب، و 

مجل لن الكرمي الذي امتاز بالكمال والتمام فجاء بصور اوجمال الصويت خاصة إذا تعلق بلغة القرآ

 املعاين والرتاكيب بشكل معجز وخالد على مر العصور.

قد"كان امتياز الحروف العربية على الحأساسية املوسيقية حقيقة ملموسة ال حمل فيها 

لذال والدال، و اهلاء، و بني ا  للمحال،فاألذن العربية متيز بني الظاء و الضاد،و بني الحاء و الغني 

وبني الصاد و الأسني  والشني، و بني اوجيم  والعني  والغني و بني القاف و الكاف و اخلاء،و قلما 

مييز الناطقون باللغات األخرى بني هذه الحروف، و إذا وجدت يف تلك اللغات حروف تنطق بالعربية  

ني التخفيف والتثقيل، وليأست كالفاء و الباء الثقيلتني فهما يف الواقع حرف يصدر من خمرج واحد ب

 1ذات قيمة موسيقية مأستقلة كالحروف اليت ذكرناها يف اللغة العربية ".

وما اللغة  إال " أداة زمانية ال تعدو أن تكون جمموعة من األصوات املقطعية متثل حركاهتا 

نات ما يعرف و ينشل عن هذا التتابع للحركات و الأسك 2"|،وسكناهتا تتابعا زمانيا له داللة معنية

باإليقاع الذي هو " مبثابة آلة أو قاعدة تقابل اآلالت املوسيقية اليت كانت قد بدأت تنتشر يف اجملتمع 

اإلسالمي العريب، منذ أواخر القرن اهلجري، و يرتكز هذا التمييز على ما تتصف به اللغة العربية من 

                                                           
 .219ص  ،ن و ديناميتها وظيفة األلأس ،أندري مارتيين  1
 .19ص ، 1881، 1ط  ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور ،د. صابر عبد الدامي  2
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أسن النظم يف صناعة الشعر و حأسن الرتابط النوعي و اللفظي يف مقاطع الكلمة مما يوفر هلا ح

 1التلليف والشبك بني املقاطع و األصوات يف صناعة األلحان".

وخيتلف تلثري املقاطع الصوتية تبعا لإلنفعال الذي هو موجود فعال، و لكن خيتلف أيضا تبعا 

 2ام.للمعىن. فإن ما يرجع للعادة أو لروتني اإلحأساس من ارتقاب صوت إمنا هو جزء من التوقع الع

" يندر أن حتدث اإلحأساسات املرئية :وتعترب األذن حكما أساسيا يف كل ذلك، يقول ريتشاردز

للكلمات مبفردها إذ تصحبها عادة أشياء ذات عالقة وثيقة هبا حبيث ال ميكن فصلها عنها بأسهولة، 

 3و أهم هذه األشياء الصورة الأسمعية، أي وقع جرس الكلمة على األذن الباطنية "

للحديث عن اإليقاع الذي هو:" ترجيع منظم يف حروف الكلمات و ال يهم أن تكون  ونعود

، و جند منه الشيء الكثري يف القرآن الكرمي حيث ترتاقص 4متناغمة  وخاضعة لتنأسيق منظم"

األصوات مشكلة نوعا من املوسيقى األخاذة، واملوسيقى يف حد ذاهتا تزاوج بني الصوت والزمن ألن 

حقيقته أثر مسعي ناتج عن حركة معينة ال يكتأسب موسيقيته إال خبضوعه لعامل الزمن الصوت هو يف 

الذي يأستوعبه، "و القرآن اكتمال لنماذج موسيقية حية يف تراكيب خالدة للغة العرب...  وعندما 

و ذهب بعضهم إىل عده شعرا وبعضهم  نزل القرآن الكرمي اندهشت نفوس العرب  وهبتت عقوهلم 

حرا حىت إن مأسيلمة الكذاب يف حماكاته للقرآن العظيم كان يتكلف التعبري أميا تكلف إىل عده س

                                                           
 .18ص،1895 ،1،ط ،دار اآلداب ،الشعرية العربية  ،أدونيس  1
 .159ص ،1892 ،12ط ،القاهرة  ،دار املعرفة  ،موسيقى الشعر العريب  ،شكري حممد عياد   2
-1891-1ط،جامعة الريموك،الصورة الفنية يف شعر أيب متام،نقال عن د/عبد القادر الرباعي ،مبادئ النقد األديب، ريتشاردز 3

 .221ص
  .215ص  ،الصورة الفنية يف شعر أيب متام  ،د. عبد القادر الرباعي  4
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ويصب اهتمامه على موسيقى العبارة و هو بذلك ينطق عن واقع الصدمة النفأسية اليت أثارهتا 

 1موسيقى القرآن".

ه و مثة صلة ظاهرة جتمع اإليقاع بالعروض و موسيقى الشعر  فلهل العروض جممعون على أن

ال فرق بني صناعة العروض  وصناعة اإليقاع، إال أن صناعة اإليقاع تقدر الزمان بالنغم و صناعة 

العروض بالحروف املأسموعة " أي أن اإليقاع تقدير ما لزمان النقرات فإن اتفق أن كانت النقرات 

الكالم كان  منغمة كان اإليقاع لحنيا،  وإذا اتفق أن كانت النقرات حمدثة للحروف املنتظم منها

 .2اإليقاع شعريا

 3و التنغيم. و يرتكز اإليقاع على ركيزتني أساسيتني تتمثالن يف النظام املقطعي لأللأسن،

 ألوان اإليقاع: 

يقول ابن فارس:" إن احملأسنات البديعية و خاصة اللفظية منها تعطي أداء إيقاعيا بالقدر 

القدماء و احملدثون إىل هذه اخلاصية الصوتية الذي يعطي أداء بالغيا،  وقد تنبه الشعراء العرب 

                                                           
 .222ص ،1891،تونس ،للتوزيع الشركة التونأسية  ،اإلعجاز الفين يف القرآن  ،د. عمر الأسالمي  1

 -1892 ، 2 ط،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،حتقيق حممد بن الحبيب اخلوجة ،منهاج البلغاء و سراج األدباء ،ابن فارس  2
 .221ص

ينظر  -3 introduction a la linguistique contemporaire-jaque 
moeschlerantoineauchlin-edarinandcolin –paris-1997-p51 et dictionnaires 
encyclopedique des sciences du langage-os woldducrottzvetantodorov-edseiul 
paris-p34/38.وغريهم 
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، واإليقاعات العربية تعود يف جمموعها إىل 1لبعض احملأسنات التحأسينية و ما فيها من جرس موسيقي"

 ترديد صويت أو نغمي أو أكثر  وينقأسم هذا الرتديد بدوره إىل قأسمني:

مثل يف اوجناس و املشاكلة  ترديد لفظي: و هو ترديد النغم أو الصوت يف وحدات متتالية و يت

 والرتصيع....إخل.

 ترديد حريف: و هو ترديد النغم أو الصوت يف أحرف متعاقبة.

و العريب بفطرته ميال إىل اإليقاع، فصحراؤه واسعة مرتامية األطراف تبدو الطبيعة فيها مجيلة 

النفس العربية طابع  الصورة  وأخاذة مبنظرها العجيب، ويف ظالل هذه الحياة لإلنأسان العريب تلخذ

 2الطرب."

 اإليقاع و الفاصلة القرآنية:

يف خضم الحديث عن اإليقاع الصويت البد من التطرق إىل الفاصلة القرآنية اليت تعترب عامال 

من عوامل اإليقاع الصويت ومجالية النغم حيث  أعطت قوة تعبري و انأسيابا تلقائيا للنغم املوسيقي 

لعل هذا ما زاد من التلثري النفأسي الذي حيدث لدى املتلقي عن طريق  املصاحب للدفق املعنوي و

الأسمع، و يف ذلك مجال صويت بني  أشار إليه ابن قتيبة، حيث قال:"وجعله متلوا ال ميل عل طول 

 3التالوة ومأسموعا ال متجه  األذن وغضا ال خيلق من كثرة الرتداد"

                                                           
 121ص،  منهاج البلغاء وسراج  األدباء ابن فارس  1
 .219ص ،اإلعجاز الفين يف القرآن ،د.عمر الأسالمي   2
 .1ص، 1859 دط ،  دار إحياء الكتب العربية ،رحتقيق أمحد صق،تلويل مشكل القرآن،ابن قتيبية  3
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متشاكلة يف املقاطع توجب حأسن إفهام  وقد عرف الرماين الفاصلة القرآنية فقال "حروف

 .1املعاين"

وقال القاضي أبو بكر أن " الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام  املعاين " 

 3وجعلها الداين كلمة آخر اوجملة. 2وهي " كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة الأسجع "

وقد فرق اإلمام الداين بني  ،اآليولعل ما قصده الرماين و القاضي أبو بكر هو رؤوس 

الفواصل ورؤوس اآلي فقال "أما الفاصلة فهي الكالم املنفصل مما بعده والكالم املنفصل قد يكون 

وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة .رأس آية وغري رأس، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغريها

 4رأس آية فالفاصلة تعم النوعني وجتمع الضربني"

وهي الطريقة اليت يباين هبا القرآن ،فاصلة عند االسرتاحة يف اخلطاب لتعيني الكالموتقع ال

الكرمي سائر الكالم وتأسمى فواصل ألهنا تنفصل عندها الكلمات، وذلك ألن آخر اآلية فصل بينها 

 5وبني ما بعدها ومل يأسموها  أسجاعا.

                                                           
 ، 1ج ، 1859 ،د ط  ،دار إحياء الكتب العربية ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  ،الربهان يف علوم القرآن ،الزركشي  1

 .51ص
 51ص،الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي 2
 ،مكتبة اخلاجني ،هـ 9نشلهتا  وتطورها حىت القرن  ،لقرآين املباحث البالغية يف ضوء قضية اإلعجاز ا ،أمحد مجال العمري  3

 .118ص،1881 ،د ط  ،القاهرة 
القاهرة  ،مطبعة مصطفى الثاين وأوالده  ،اإلتقان يف علوم القرآن  ،جالل الدين الأسيوطي ،و 59ص، 1ج،الربهانالزركشي  ينظر 4
 .129ص، 1ج ، 1851 ،1ط ،
نشلهتا وتطورها حىت القرن الأسابع اهلجري، مكتبة  الغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآيناملباحث الب ،أمحد مجال العمري  .د 5

 191ص  ،1881اخلاجني، القاهرة، دط ، 
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عاين، و أما األسجاع فالفواصل بالغية و األسجاع عيب و ذلك أن الفواصل تابعة للم

والفواصل بالغية  ألهنا طريق  إىل إفهام املعاين حيث تتم من خالهلا جتلية املعين  1فاملعاين تابعة هلا 

 .مع حأسن الديباج ومجال النغم

ويقال أن أول من قال بالفاصلة القرآنية هو أبو الحأسن األشعري  عندما  كثر اخلوض يف 

رآن مأسجوعا أو على األقل أن يوصف بالأسجع ألنه ليس شعرا فنفى أن يكون الق ،مأسللة الأسجع

وال أقرب من النظم النثري  فارتلى  أن خيص القرآن العظيم بنظام الفاصلة ليبعده عن كل مميزات 

فلو كان القرآن سجعا لكان غري خارج عن أساليب كالم العرب ولو كان داخال "األلوان  األدبية. 

 ]شعر معجز[ وجاز هلم ان يقولوا ]سجع معجز[ولو جاز أن يقال هو فيها مل يقع بذلك اإلعجاز, 

وكيف؟ والأسجع مما كانت كهان العرب تللفه، و نفيه من القرآن أجدر من ان يكون حجة من نفي 

 2الشعر ألن الكهانة ختالف النبوات وليس كذلك الشعر "

فالأسجع ال خيتص  ،لأسجعإال أن القرآن الكرمي يثبت فعال أنه مأسجوع وال ضري إن وصفناه با

فاهلل تبارك وتعاىل نزه كالمه الشريف أن ،بالشعر دون النثر وال بالكالم البشري دون القرآن الكرمي

وهذا التنزيه مل يشمل الصورة الفنية و الشكل العام وإمنا خص املعاين  ،يكون مبنزلة أي كالم آخر

الأسجع ويثبته يف القرآن الكرمي فيقول "  ويعرف ابن األثري 3.الباطلة اليت جاءت حكرا على الشعر

                                                           
1

 
حتقيق حممد ،ثالثة رسائل يف إعجاز القرآن  ،الرماين و اخلطايب وعبد القادر اوجرجاين يف الدراسات القرآنية و النقد األديب   1

 191،ص  ، 1829 ، 2ط ،دار املعارف  ،زغلول سالم  و د حممد ،خلف اهلل 

2
 119ص،1ج،1،1851ط،القاهرة،مطبعة مصطفى الثاين الحليب وأوالده، اإلتقان يف علوم القرآن، طيو جالل الدين الأسي 

 191ص ،املباحث البالغية  ،أمحد مجال العمري .د  .3
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تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف واحد وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب :وحده أن يقال

هذه الصناعة  وال أرى لذلك وجها سوى عجزهم ان يلتوا به و إال فلو كان مذموما ملا ورد يف القرآن 

ه ليؤتى بالأسورة  مجيعها مأسجوعة كأسورة الرمحن وسورة القمر فإنه قد أتى منه بالكثري حىت أن ،الكرمي

أما ما أمجع العلماء على عدم جوازه فهو   1..و باوجملة فلم ختل منه سورة من الأسور ".و غريها

تأسمية الفواصل بالقوايف ألن اهلل تبارك وتعاىل نزه القرآن الكرمي أن يكون شعرا والقافية من الشعر 

.وجتدر اإلشارة 2عدم استعمال القافية يف القرآن الكرمي والفاصلة يف الشعر لذلك وجب ،وخاصة به

يف هذا املقام إىل أن الفاصلة يف حد ذاهتا ركن من أركان الأسجع الثالثة املتمثلة يف القرينة  والفاصلة 

 والروي.

فه وما تقاربت حرو  ،ما متاثلت حروفه يف املقاطع وهذا يكون يف الأسجع :والفواصل نوعان  

يف املقاطع  ومل تتماثل وهذا ال يكون سجعا وال خيلو كل منها من أن يكون يليت طوعا وسهال تابعا 

ما متاثلت حروفه وجتانأست فمثاله قوله تعاىل يف سورة الطور أأو متكلفا يتبعه املعىن   ،للمعاين

والبحر املأسجور(  ،والأسقف املرفوع  ،)والطور، و الكتاب املأسطور، يف رق منشور، والبيت املعمور

)ق و القرآن اجمليد بل عجبوا أن جاءهم منذر  :أما ما تقاربت حروفه فمثل قوله تعاىل يف سورة ق

 .1/2منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب( اآلية 

                                                           
  1ج،دط  ، 1885،مكتبة الحصرية ،ق حممد حمي الدين عبد الحميد حتقي،املثل الأسائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،ابن األثري  .1

 .185ص
حتقيق حممد حمي الدين عبد ،املثل الأسائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،ابن األثري  129ص  ، 1ج ،اإلتقان  ،الأسيوطي ،ينظر  2

 .185ص ، 1ج،دط  ، 1885،مكتبة الحصرية ،الحميد 



 التطريزية الفونيماتالفصل الثالث                                                                              
 
  

413 
 

 :أنواع الفواصل

حبيث يتعلق معناه باملعىن العام للنص ،وهو أن ميهد للقرينة ،: ويأسمى ائتالف القافية1التمكني

درجة أنه لو سقطت لتغري الفهم وتشوش التعبري ولو سكت عنها الستطاع الأسامع إكمال   إىل

الكالم مثل ما جنده يف قوله تعاىل )وإذا قيل هلم ال تفأسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون، أال 

ن إهنم هم املفأسدون ولكن ال يشعرون، وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آم

 11/19الأسفهاء أال إهنم هم الأسفهاء ولكن ال يعلمون(سورة البقرة اآلية 

فلمر الديانة و الوقوف على أن املؤمنني على الحق وهم على الباطل حيتاج إىل نظرة استدالل 

و أما النفاق وما فيه من البغي املؤدي إىل الفتنة و الفأساد يف األرض  ،حىت يكتأسب الناظر املعرفة

مبين على العادات معلوم عند الناس خصوصا عند العرب يف جاهليتهم وما كان قائما  فلمر دنيوي

و التناظر أوالتحارب والتجاذب فهو كاحملأسوس املشاهد و  ألنه قد ذكر الأسفه   بينهم من التعاون

 2وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحأسن طباقا "

لقرون ميشون يف مأساكنهم إن يف ذلك )أمل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من ا:وىف قوله أيضا

 125آيات ألوىل النهى (سورة طه اآلية 

 فاملوعضة مأسموعة وال تليت إال من أخبار الأسلف لذلك فصلت اآلية بيأسمعون.

                                                           
الربهان يف ،الزركشي 191ص  ، 1898 ، 1ط ،بريوت  ،دار العلوم العربية ،ة  يف جزء عم دراسات قرآني ،د حممد أمحد حنلة  1

 .92ص  ، 1ج ،علوم القرآن 
 991و 991الزخمشري ،الكشاف،ص.2
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 وهو أن تتقدم الكلمة يف أول اآلية مت تليت يف آخرها وهو أقأسام :1التصدير

يك أنزله بعلمه و املالئكة يشهدون و كفى حنو قوله تعاىل )لكن اهلل يشهد مبا أنزل إل :األول

 122باهلل شهيدا (سورة النأساء اآلية 

الثاين: حنو قوله تعاىل ربنا التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت 

  9الوهاب (سورة آل عمران اآلية 

منهم ما كانوا  الثالث: حنو قوله تعاىل ) ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

 11به يأستهزؤون (سورة األنعام اآلية 

هو أن يتوفر أول الكالم على ما يوجب الثبوت على نفس الحرف مثل قوله تعاىل   2التوشيع:

"فإن من كان حافظا هلذه   19) وآية هلم الليل نأسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (سورة يس اآلية 

النون املفردة ومسع يف صدر اآلية ) الليل نأسلخ منه النهار ( علم الأسورة متفطنا إىل أن مقاطع آياهتا 

ولذلك مسي توشيعا  ،أن الفاصلة مظلمون ألن من أسلخ النهار عن ليله أظلم أي دخل يف الظلمة

ألن الكالم ملا دل أوله على آخره نزل املعىن منزلة الوشاح، و نزل أول الكالم و آخره منزلة العائق 

 3وط عليهما الوشاح"والكشح الذين حت

                                                           
 9 ط  ، 1891 ،بريوت ،دار الشرق  ،التعبري الفين يف القرآن  ،بكري شيخ أمني  1
 991-991ص  –الكشاف  –الزخمشري 2
 111ص  – 2ج –تقان اإل –الأسيوطي  -3
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و هو اإلمعان ويعين ختم الكالم مبا ميكن اإلستغناء عنه و الخيتل املعين من دونه   1اإليغال:

ومن ذلك قوله تعاىل ) وجاء من أقصى املدينة رجل يأسعى قال يا قوم اتبعوا املرسلني اتبعو من ال 

 21/21يأسللكم أجرا وهم املهتدون ( سورة الكهف اآلية 

وقد اتأسم االستخدام  .مهتدون حتما و بذلك جاءت )وهم مهتدون( إيغاال فاملرسلون

 :القرآين لنظام الفواصل بأسمات هي

تثبت املالحظة أنه غالبا ما يتكرر القالب الصويت يف نفس الأسورة القرآنية  2كأسر اإليقاع:

صويت آخر مما  بشكل منتظم فيعطي إيقاعا مميزا مث ينكأسر هذا اإليقاع بعد أن ألفته األذن بقالب

و القصرية و الطويلة معا يف تزاوج رائع    يعطي تنوعا موسيقيا نتيجة استخدام الفواصل املتوسطة 

و طلح منضود وظل ممدود (سورة الواقعة اآلية  ) يف سدر خمضود       ومن أمثلته قوله تعاىل

22/11 .  

قوله تعاىل ) فيها سرر مرفوعة   مثل  4وهو اتفاق أواخر القرائن يف الوزن و الروي  3:التوازي

  11/19وأكواب موضوعة (سورة الغاشية اآلية 

: هو إتفاق أواخر الفواصل وزنا و اختالفهما يف الحرف االخري مثل قوله تعاىل )فمن 5التوازن

 12/19شاء ذكره يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة (سورة عبس اآلية 

                                                           

 111ص  – 2ج –اإلتقان  –الأسيوطي  -1
 192ص  –دراسات قرآنية يف جزء عم  –حممود أمحد حنلة –د 2
 95ص– 1ج –الربهان يف علوم القرآن  -الزركشي -3
 192ص -دراسات قرآنية يف جزء عم   –د أمحد حنلة  -4
 92ص  – 1ج –الربهان يف علوم القرآن -الزركشي -5
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تفاقهما يف آخر حرف مع تشاهبهما يف هو اختالف الفاصلتني يف الوزن وإ 1التطريف:

 11/19وقد خلقكم أطوارا (نوح اآلية  ،املقاطع مثل قوله تعاىل ) مالكم ال ترجون من اهلل  وقارا

الرتصيع: هو أن تتفق الفاصلتان يف الوزن و الحرف األخري مع وجود مقابلة بينهما مثل قوله 

 11/19سورة االنفطار اآلية  تعاىل )إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم(

التشريع: ويأسمى التوأم ويبىن على سجعتني حبيث لو اقتصر على األوىل منهما كان الكالم 

مفيدا وإن لحقت به الأسجعة الثانية كان يف التمام و اإلفادة على حالة مع زيادة معىن ما زاد من 

و اقتصر فيها على أوىل الفاصلتني فإن آياهتا ل ،...وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرمحن.لفظ

وقد كمل بالثانية فلفاد معىن زائدا من التقريع  ،دون فباي االء ربكما تكذبان لكان تاما مفيدا

 2والتوبيخ "

أو لزوم ما اليلزم وهو التزام حرف او أكثر قبل آخر حرف من الفاصلة مثل قوله  :ستلزاماال

  8/11فال تنهر( سورة الضحى  تعاىل) فلما اليتيم فال تقهر وأما الأسائل

وما يالحظ يف فواصل القرآن الكرمي أهنا ختتم غالبا باأللف و الياء و النون وذلك أن العرب " 

إذا ترمنوا يلحقون األلف  والياء و النون ألهنم أرادوا مد الصوت ويرتكون ذلك إذا مل يرتمنوا وجاء يف 

 و القرآن الكرمي أعظم ما جاء بلأسان العرب. 3القرآن الكرمي على أسهل موقف و أعذب مقطع "

                                                                                                                                                                                     

 
 92ص بق، الأسا -1 
 111،ص 2الأسيوطي ، اإلتقان ج-2
 ص– 2ج– 1ط –بريوت –دار اوجيل–حتقيق عبد الأسالم هارون –الكتاب –سيبويه -3
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تنتج األصوات يف الطبيعة عن حركة األجسام واهتزازها نتيجة عامل مؤثر، كاصطدام سيارة حباجز 

مثال فينتج عن هذا االصطدام صوت قوي نسبيا، أو كأن نسمع مواء القط الناتج عن حركة النفس 

يف - ضمن جمال أعضاء معينة إال أن األصوات اللغوية مبيزهتا اخلاصة ختتلف عن سواها من األصوات

الطبيعة واحمليط اإلنساين، فهي عامل أساسي يف عملية التواصل الكالمي باعتبار اللغة ظاهرة 

اجتماعية ترتكز على الصوت مثلما يقول ابن جين "اللغة أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم" 

 بعالفصل الرا هي: 1وتتحقق الرسالة الكالمية )املنطوقة( ضمن عملية مقسمة إىل مخس خطوات

 املرحلة النفسية ومتثل األحداث اليت تسبق عملية الكالم. -1

 مرحلة اإلصدار وهي عبارة عن أصوات مرتاصة يف شكل متواليات. -2

 املرحلة الوسيطة وهي املرحلة الفاصلة بني فم املرسل وأذن املرسل إليه. -3

 ي للمرسل إليه.عرد فعل اجلهاز السم -4

 ي.مرحلة اإلدراك وتتم على مستوى دماغ املتلق -5

 ولعل ما يهمنا يف هذا املقام هي املرحلة الوسيطة واليت ختتص باجلانب الفيزيائي للصوت. -6

 la phonétique): علم األصوات األكوستيكيعلم األصوات األكوستيكي

acoustique) هو علم فيزيائي حبت، يرتكز على معطيات رياضية فيزيائية تسمح مبعاجلة الصوت

  ذبات الصوتية واملوجات املنتشرة يف اهلواء.يف شكله املادي من حيث الذب

                                                           
 .8ص  -1891-دط -دار املعارف -األصوات -علم اللغة العام -د/ كمال حممد بشر 1
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فعلم األصوات األكوستيكي خيتص بدراسة الصوت يف مرحلته الوسيطة أي أثناء انتقال 

 الصوت يف اهلواء من املرسل إىل املتلقي يف إطار خصائص مميزة كاملصدر والذبذبة والرتدد واألطياف.

ضطراب جزئيات اهلواء نتيجة تغري يصدر الصوت عن أي حركة تؤدي إىل ا مصدر الصوت:

الضغط املسلط عليه مثلما حيدث يف وتر العود ومثل الشوكة الرنانة وغريها، حيث تعتمد العملية على 

د للطاقة احلركية اليت يتم حتويلها إىل صوت يف شكل موجات تنتقل يف وسط ناقل )صلب ول  مصدر م

سط الناقل( يف تقارب مصاحب لزيادة الضغط، اجلزيئات )جزيئات الو أو سائل أو غازي( فتتدافع 
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وهذا ما نالحظه جيدا يف حال استعمال  1نتيجة تناقص الضغط عليها ئافشي ئامث تبدأ يف التباعد شي

 الشوكة الرنانة كمثال.

هنا تصدر أالحظ أهنا تقوم على نفس املبدأ إذا نوإذا عدنا للحديث عن األصوات اللغوية فس

مث مرور هذا اهلواء عرب  ،عن انكماش القفص الصدري )طاقة حركية(بدورها اجتة نتيجة حركة اهلواء الن

اجلهاز الصويت وخروجه إىل الوسط الناقل أين يتم تغيري درجة الضغط زيادة ونقصانا والشكل املوايل 

 يوضح العملية.

وللحبال الصوتية أوضاع خمتلفة ميكن أن تأخذها لتعطي بذلك أصواتا  بدرجات تذبذب 

 2فاوتة، إذ تأخذ األوضاع التالية:مت

: يكون مصدر اهلواء خاليا من احلواجز مبعىن أن احلبال الصوتية تكون يف يف حالة التنفس

 .وبالتايل ينساب اهلواء حمدثا ما يعرف باهلمس  ،حالة انفراج

ة: يقرتب الوتران من بعضهما اقرتابا نسبيا حبيث يتمكن اهلواء عند إصدار نغمة موسيقي 

نغمة موسيقية ذات درجة ذبذبة وشدة  ،فيحدث التذبذب وتنتجندفع من الرئتني من املرور عرباما امل

 معينة وهنا حتدث العملية املقابلة للهمس وهي اجلهر.

واجلدير باإلشارة هو أن الصوت ال يتقيد بنوع واحد للحركة إذ جند أنواعا خمتلفة حلركة 

 الصوت وهي كاآليت:

                                                           
1

 robins, r.h-generalhinguististics, G .B. 1966-P104  ينظر 

2
 .69ص  -د/ كمال حممد بشر. علم اللغة العام 
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وهي حركة خاضعة ملقاييس معينة تتكرر بنفس الشكل كل مدة زمنية  :حركة دورية منتظمة

ومتثل  1( نسبة إىل الزمن املضبوط الذي تستغرقه ومثاهلا حركة النواسperiodiqueحمددة وتسمى )

 هذه احلركة خطيا يف شكل ختطيط لدالة جيبية كاآليت:

جنده يف ( هي حركة غري منتظمة مثل ما non periodiqueحركة غير دورية/ )

 بعض األصوات يف الطبيعة كالطلقات النارية، وتوضيح خطيا مبنحىن غري منتظم

( حيث أهنا ذات سعة واحدة 1: وهي املوضحة يف الشكل )simpleحركة بسيطة: 

 وزمن معروف.

لكل منهما ضوابط  : وتنتج عن اجتماع حركتني بسيطتنيcomplexeحركة مركبة: 

 ضحه الشكل التايل:معينة )سعة، تردد...( مثلها يو 

 ضوابط حركة الصوت: )معايير فيزيائية(.

يرتبط الرتدد مباشرة بالزمن ألنه ميثل عدد الدورات يف الثانية الواحدة ويقاس بالدورة  التردد:

املوجة من نقطة البداية )االستقرار( إىل نقطة النهاية  فسوالدورة هي تكرار لن .أو باهلريتز 2يف الثانية

 وضع االستقرار بعد احلركة(.)العودة إىل 

وخيتلف تردد األجسام املتذبذبة إذ أنه خيضع لعدة عوامل مثل وزن اجلسم وطوله، وشكله 

المتداد إىل غري ذلك، فاجلسم الثقيل مثال يتذبذب بشكل أقل من اجلسم األقل ثقال، لوقابليته 

                                                           

1- Bertilmalmberg- phonetics- new yor- 1963- p5 
2- Charles hochett-A omanual of phonology- jnternationaljournal of American 
hinguistics- octofer 1955-p182 
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لعود الرفيع أكثر تذبذبا من الوتر إذا كان خيطه قصريا، ووتر ا بطأوالنواس ذو اخليط الطويل يتذبذب أ

 السميك وهكذا.

 21.111دورة/ثا كحد أدىن، و 21إىل  16ة السمع لألذن البشرية بـ بوقد حدد العلماء عت

دورة/ثا كحد أعلى وأرجعوا ذلك إىل أن عظيمات األذن وطلبتها ال تتحمل التذبذب بسرعة أكرب 

 1من هذا.

تقرار )نقطة االسرتاحة( وأبعد ما ميكن أن تصله : وهي البعد بني وضع االسسعة الذبذبة

 ومثة تناسب طردي بني سعة الذبذبة والتوتر فكلما زادت السعة زاد التوتر.،حركة اجلسم 

وتعترب بعدا فيزيائيا ،: هي الطاقة الفيزيائية الناجتة عن احلركة االهتزازية للصوت شدة الصوت

ذن األصوات من حيث القوة أل"الصفة اليت متيز هبا ا أساسيا لتمييز الصوت، وميكننا أن نقول أهنا

ذا املفهوم على قوة القرع أو الطر  للجسم هبوالضعف، أو العلو واالخنفاض، وتتوقف شدة الصوت 

املصوت ألن قوة القرع تؤدي إىل حركة قوية حتدث اضطرابا قويا يف اهلواء تسمعه األذن بقوة ووضوح، 

 .2"وحينئذ نصف الصوت بالعلو

بني شدة الصوت وسعة ذبذبة اجلسم املصوت، فالصوت القوي  ةنالحظ جليا العالقو 

 الشديد ناتج عن سعة اهتزازة كبرية، وبعكسه الصوت اخلفيض الذي ينتج عن سعة صغرية نسبيا.

                                                           

1-Charles hockett- A manual of phonology- p 182 
 -1882 -دراسة لغوية لداللة الصوت ودوره يف التواصل مكتبة األجنلو املصرية -الداللة الصوتية -كرمي زكي حسام الدين  -2
 .44-41. ص1ط
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 .1(2وتقاس شدة الصوت بالواط يف السنتيمرت املربع )واط/سم

 2واط/سم 16 1/10و  4 1/10حيث يرتاوح اجملال السمعي لألذن ما بني 

ترتبط أساسا بعدد كانت شدة الصوت متعلقة بسعة الذبذبة فإن  درجته   إذاصوت: درجة 

ي اليت متيز هبا األذن األصوات من هذبذبات اجلسم املصوت، ويف تعريف لدرجة الصوت نقول: "

بات اليت وتتوقف درجة الصوت هبذا املفهوم على عدد االهتزازات أو الذبذ، حيث احلدة والغلظة

يصدرها اجلسم املصوت يف الثانية وهو ما يسمى بالرتدد فإذا زاد عدد الذبذبات يف الثانية كان 

 .2عدد الذبذبات كان الصوت غليظا أو مسيكا" الصوت حادا دقيقا، وإذا قل  

ة الصوت ورقته، واالختالفات بني الذكر واألنثى ظوجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن غل

 3فل واإلنسان البالغ من حيث الصوت تعود إىل الطبيعة الفيزيولوجية للوترين الصوتيني.وبني الط

 طابع الصوت )نوعه(:

" إذا كنا نستطيع أن منيز بدرجة الصوت األصوات احلادة والغليظة وأن منيز بشدة الصوت 

خمتلفة وإن كانت األصوات القوية والضعيفة، فإننا نستطيع أن منيز بني األصوات الناجتة من مصادر 

                                                           

. 1ط -القاهرة -صوتيات اللغة من اإلنتاج إىل اإلدراك عامل الكتب -دراسة السمع والكالم -ينظر سعد عبد العزيز مصلوح -1
 .39-33ص -211

 .38ص  -كرمي زكي حسام الدين، الداللة الصوتية  -2
 ينظر املوسوعة االلكرتونية: مقاتل  -3
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ألن األذن تدرك شيئا آخر يف هذه األصوات غري الشدة  ،تسق يف درجتها وشدهتاتهذه األصوات 

 1("timbreوالدرجة ونعين بذلك القيمة أو الطابع )

فطابع الصوت إذن هو اخلاصية أو الصفة اليت تستطيع األذن أن متيز هبا األصوات املختلفة 

 .2وتسمى أيضا البصمة الصوتية ،اإلنسانية وغري اإلنسانية

 الموجة الصوتية:

ذبذب اجلزيئات ضاغطة على تيتسبب مصدر الصوت يف حركة جزيئات اهلواء احمليطة به، فت

ج يشبه مو  تما جياورها ويستمر الضغط بالتجاور إىل أن يتالشى هنائيا وهذا ما يشكل نوعا من ال

 ن.التموج الناجم عن إلقاء شيء ما على سطح مائي ساك

 الموجة الصوتية في األصوات اللغوية:

املصدر األساسي ملعظم األصوات هو احلنجرة، وبالتحديد الرقيقتني الصوتيتني. فالرقيقتان 

هرتز، إال أن هذه املوجات ال خترج خارج  121الصوتيتان تولدان ترددا منتظما يساوي عند الرجال 

اهلواء املوجود داخل التجويف احللقي والتجويف  اجلهاز الصويت كما تكون عند توليدها. إذ يعرتضها

الفموي والتجويف األنفي. هذه التجاويف تؤثر على الرتدد األساسي، هذا يعين أن التجاويف 

                                                           

. 1ط -مكتبة لبنان -معجم اللسانيات احلديثة اجنليزي عريب -كرمي زكي حسام الدين. جنيب جريس  –سامي عياد  -1
 .113. ص 1883

 نفسه. -2
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املذكورة تضفي على الرتدد األساسي مسات مل تكن موجودة فيه أصال... فالرقيقتان الصوتيتان تقومان 

 .1جاويف اليت تعلوا احلنجرة فتقوم بعملية الرننيبإصدار الرتدد األساسي للصوت، أما الت

 مفهوم الرنين:

تتميز مصادر األصوات يف أغلبها، بالتذبذب مبجرد حتريكها )أي أهنا تتحرك يف شكل      

بول اليت تعطي ذهاب وإياب بسرعة معينة(، وهناك بعض منها غري قابل للتذبذب نسبيا مثل الط  

 .2سرعان ما تتوقف بعكس الشوكة الرنانة أو وتر العود أو غريهاضجيجا عند قرعها لكن ذبذبتها 

ي( إىل جسم جماور وهذا ما يعرف بالرنني، لوقد تنتقل الذبذبة من اجلسم املتذبذب )األص

 م )تعديل( للصوت الناتج عن حركة معينة.يوميكن أن نعرف الرنني بأنه تضخ

تجاويف اليت تعلوا احلنجرة تقوم برفع شدة وميكن أن نعترب اجلهاز الصويت لإلنسان مرننا و" ال

 desترددات معينة وخفض شدة ترددات أخرى. فالرتددات ذات الشدة العالية هي النطق الرنينية "

formants"3. 

  الترشيح والحزم الصوتية:

يستطيع اإلنسان أن يغري ويعدل من شكل التجاويف املوجودة على مستوى جهازه الصويت 

واحدة نظرا لوجود عوامل  حالةا على ملقي والفموي اللذان يتميزان بعدم ثبوهتما التجويف احلسي  

لة اللسان القابلة للحركة، وينتج عن هذا التعديل ضعكا  مهيا وحجممهيمساعدة على التغيري يف شكل

                                                           

 .119ص  -2111. 1ط -كتبة التوبة الرياضم -الصوتيات العربية -د/ منصور بن حممد الغامدي - 1
2- Peter dadefoged- Elements of Acousticphonetics- u.s.A- 1971- p55 

 .119/118ص  -الصوتيات العربية -د/ منصور الغامدي - 3
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هذا دون إغفال الدور الفعال الذي يلعبه التجويف األنفي  ،الذي يعرتي اجلهاز الصويت تأثري رنيين

نتاج وإخراج بعض األصوات. فالتجاويف األنفي واحللقي والفموي متثل مرشحا إي يعترب ثابتا يف الذ

 صوتيا حمضا ملا توفره من تقوية الرنني.

وبالرجوع إىل عملية الرنني نالحظ كما أسلفنا أن الرتددات املضخمة )اليت زيد يف شدهتا( 

وينطبق هذا األمر  des formants   الرنينيةأو النطق  1هي اليت تعطينا ما يعرف باحلزم الصوتية

 على الصوائت، فلكل صائت نغمة أساسية ونغمتني فأكثر من احلزم الصوتية.

 الدراسة الفيزيائية للصوائت:

وصف علماء اللغة و التجويد األصوات اللغوية معتمدين على خمارجها و ما يعرتيها من 

وا من بعد من "علم التشريح و فيزياء الصوت صفات من جهر و امس و إطبا  و غريها، مث أفاد

وأضافوا منها ما يساعدهم على فهم عملية إنتاج الصوت ووصفه، كما اختذوا وسيلة الرسوم  

   .2التوضيحية لبيان حركات أعضاء النطق"

تؤثر يف جزئيات اهلواء ، و ال مناص من احلديث عن فيزياء الصوت الذي ينتج عن حركة ما 

 لة موجات خمتلفة ال ميكن دراستها مبعزل عن الفيزياء.مشك   -كركما سلف الذ   -

فالكالم ينتج عن حركة اهلواء ابتداء من أقصى نقطة يف اجلهاز الصويت حيث " تنتهي القناة 

اء بني الشفتني، و فتحيت ر الصوتية يف أحد طرفيها باألوتار الصوتية و هي يف طرفها اآلخر مفتوحة للو 

                                                           
1

 Betilmalmberg- phonetics- p 10 

2
 .246عبد الرمحن أيوب، الكالم إنتاجه و حتليله، ص  
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نني ذات شكل معقد، و حينما يوضع اهلواء داخل هذه القناة يف ر تكون حجرة األنف، و هلذا فهي 

وضع حركة، فهو يتذبذب بشكل مركب يؤدي إىل تكون املوجات الصوتية اليت نسمعها، و خيتلف 

شكل هذه الذبذبات تبعا ملواقع أعضاء النطق، و خباصة تبعا لتحركات احلنجرة و اللسان والشفتني، 

 .1 ز لذبذبة اهلواء يقابل كل موقع هلذه األعضاء النطقية"ممي   شكل و يوجدبق اللني، و الط  

و يرجع االختالف بينها إىل  ،تنتج الصوائت عن تذبذب الوترين الصوتيني أثناء النطق هبا

فأشكال املمر الذي يسلكه النفس و الذي ميثل حجرات الرنني هو املسؤول عن متايز  ،عملية الرنني

معلوم أن العلل املوجودة يف الكالم البشري متلك على األقل حزمتني "نما، و الصوائت فيما بي

هاتان احلزمتان تنسبان عادة ،مسؤولتني عن النوع املعني لتشكل كل علة )كسرة، فتحة، ضمة( 

     .2"حلجريت رنني يف اجلهاز النطقي و اما: جتويف احلنجرة، و جتويف الفم

ئيسية إىل جانب حزم أخرى حتدد ر ط مميزات الصوائت الفهذه احلزم هي اليت تساعد و تضب

 ق لدى الفرد فتميزه عن سواه.طاخلصائص الثانوية اليت تعود إىل طبيعة الن

 القناة الصوتية من خالل حركته عربو ملا كان اللسان مسؤوال عن تغري شكل ممر اهلواء 

ا اقرتب اللسان من احلنك اخنفض ارتبط التحليل الفيزيائي للصوائت به فكلم ،الدائمة داخل الفم

نيين األول أي أن هناك  ر خنفاضه عن احلنك زاد النطا  الاكلما زاد و تردد النطا  الرنيين األول، 

 تناسب عكسي بني وضع اللسان بالنسبة إىل احلنك، و تردد النطا  الرنيين األول.

                                                           

 .19ر، دراسة الصوت اللغوي، ص أمحد خمتار عم -2
 .4أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص  -1
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إىل األعلى اخنفض تردد النطا   أما النطا  الرنيين الثاين فله عالقة مبؤخرة اللسان، فإذا ارتفع

 خر اخنفاضا.آلالرنيين الثاين و كلما  زاد األول ارتفاعا زاد ا

وقد خل ص الدكتور منصور الغامدي املسألة يف قوله:" الصوائت القصرية ثالثة: عايل أمامي 

ية )الكسرة(، و عايل خلفي )الضمة( و منخفض )الفتحة( و الفر  بني الصوائت الثالثة من الناح

اقني الرنيين األول و الثاين. فنجد أن النطا  الرنيين األول يكون طاألكوستيكية هو الفر  يف تردد الن

منخفضا يف حالة الصائتني العاليني، و عاليا يف حالة الصائت املنخفض. و يكون النطا  الرنيين 

.و يردف 1و املنخفض" الثاين عاليا يف حالة الصائت األمامي، و منخفضا يف حالة الصائتني اخللفي

قائال " ... و الصوائت الطويلة ما هي إال صوائت قصرية إال أن مدهتا الزمنية تساوي ضعف مدة 

   .2تقريبا" الصوائت القصرية 

 العمل المخبري

جناز آلية متكن من التعرف اآليل على املد وحتديد ضوابطه إيهدف هذا العمل املخربي إىل 

من القرآن الكرمي ملختلف أنواع  تعدة بيانات معينة واليت هي عبارة عن عيناالزمنية باالعتماد على قا

 املدود املتعارف عليها.

( وهي تقنية مطورة جدا ومستعملة  HTKوتعتمد هذه اآللية على أداة تقنية معروفة بـ )

 أساسا يف البحوث املتعلقة بالتعرف اآليل على املنطو  سيما ما تعلق بتحليل اجلمل وصيغها

 الصرفية.
                                                           

 .125، ص 2111، 1منصور الغامدي، الصوتيات العربية، مكتبة التوبة، الرياض، ط -1
 .126منصور الغامدي، املرجع السابق، ص  -2
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من جمموعة مكتبات )قاعدة بيانات معطيات( ووسائل برجمية توفر  HTKيتكون نظام 

 وجتريب وحتليل النتائج. HMMSتقنيات متطورة لتحليل الكالم وتدريب )تعليم نظام 

: مت وضع قاعدة بيانات باالعتماد على نظرية العينة املعمول هبا يف جمال قاعدة البيانات

تنص على العشوائية فكلما كانت العينة عشوائية كانت النتائج أقرب إىل احلقيقة واليت  ،حصاءاإل

وهو إمام مقرئ جماز يف  ،واحدشخص عينة ملدود خمتلفة وبصوت  13لذلك قمنا بتسجيل ،

مرة )قصد تسهيل عملية التعلم( يف أجواء  31القراءات العشر، وقمنا بإعادة تسجيل كل عينة 

 خمتلفة وفيها ضوضاء.

يقوم هذا النظام بوضع تعلم مربمج حبيث تكون من خالله  :لفرز اليدوي للمعطياتا

املعطيات ممثلة خبصائصها املميزة والطبقة اليت تنتمي إليها هذه املعطيات ذات طبيعة صوتية، أما 

مع مشتقاهتا، األولية والثانوية أما طبقية اخلروج فتضم  MFECخصائصها املميزة فهي معامالت 

 ( .Des étiquettesمتيزية ) ملصقات

يضع على لوحة مرئية )خطية( للقيام الحقا بفرز وتسمية املواقع الدالة واختيار أجزائها 

 املرافقة.

Hslqb-fzqve-llqbels/dqtq/01/1zov 

نتحصل على الصورة  Windowsبكتابة املفتاح على جدول )لوحة( املفاتيح اخلاصة بـ

 التالية.
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حلة أحلقنا كل قطعة من الكالم مبلصقة مميزة بعد مساعه بدقة وكانت شفرات يف هذه املر 

 امللصقات كاآليت: 

sil: صمت وضوضاء 

pmليس مدا  : 

 : M2a مد ثنائي مفتوح 

: M2o  مد ثنائي مضموم 

: M2i  مد ثنائي مكسور 

: M4a   مد رباعي مفتوح 

  : M4o   مد رباعي مضموم 
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M4i : مد رباعي مكسور 

M6a : مد سداسي مفتوح 

M6o : مد سداسي مضموم 

M6i : مدسداسي مكسور 

( هي األمثل يف عملية التعرف mfccتدل بعض البحوث على أن طريقة ) :ضوابط عامة

 على الكالم فاملشتقات األولية والثانوية تضمن معلومات إضافية جد مطورة.

حبيث  hcopyعملية وهي  htkوحتسب هذه الضوابط اعتمادا على عملية توفرها وسيلة 

تأخذ يف املدخل ملفا صوتيا وحتسب معامالته وفق معطيات تثبيت معينة ختص حجم النوافذ 

 وطبيعتها باإلضافة إىل ضوابط أخرى من وضع املستخدم )الباحث(.

 hcopy .t1.c parametrisotion.com.sاملفتاح املعتمد هو: 

hcopyliste.text. حيتوي امللف املعلومات التالية : 

 

 

 

 SOURCE FORMAT=WAVE 

 TARGETKIND=MFCC_E_D 

 WINDOWSSIZE=250000.0# = 25 ms = length of a time frame 
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 TARGETRATE=10000.0= 10 ms = frame periodicity 

 NUMCEPS=8  # nb de coeff MFCC 

 USEHAMMING=T # Use of Hamming function for windowing 
frames 

 PREEMCOEF=0.97# Pre-emphasis coefficient 

 NUMCHANS=26 # Number of filterbank channels 

 CEPLIFTER=22# Length of cepstralliftering 

 

( وعدد ضوابطه هو عدد معامالت wavجلدول أن امللف املصدر من نوع )ايعين هذا 

mfec ( 19معامالت + معامالت الطاقة + املشتقات=  9املستعملة .)معاملة 

 وهي كاآليت:

 : HMMتعريف: 

 

 

اخلفية  وفاستعمال وتفعيل مناذج سالسل مارك HTKتعد املهمة األساسية 

(HMMS.) 

data\01\1.wav mfcc\a1.mfcc 

data\01\2.wav mfcc\a2.mfcc 

data\01\7.wav mfcc\a7.mfcc 

data\01\8.wav mfcc\a8.mfcc 

. . . tous les autres enregistrements de la base 
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املثال وآليات األشغال يف النموذج باإلضافة  1صيص طوبولوجياخت HMMيتطلب تعريف 

إىل طر  معلومات متعددة ومستقلة حبيث  HMMلكن تقسيم عوامل مالحقة ،إىل توزيع املردودية

م اخلفية ميكن أن تقي   وف( جند أن سالسل ماركHTK)ليكون لكل منها ثقل خاص، وبالنسبة 

 من خالل مناذج أولية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  اء بالنسبة هلا يقابلها بالنسبة ألشكاهلا.الطبولوجيا تعين هندسية ال كمية، وهو علم يف الرياضيات يعين بدراسة األشي -1
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<BeginHMM> 
<NumStates> 6 
 <VecSize> 18 
 <MFCC_D_E> 
<State> 2 
<Mean> 18 
          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<Variance> 18 
          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
<State> 3 
<Mean> 18 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<Variance> 18 
          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
<State> 4 
<Mean> 18 
          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<Variance> 18 
          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
<State> 5 
<Mean> 18 
          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<Variance> 18 
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1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
<TransP> 6 
      0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
      0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 
      0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 
      0.0 0.3 0.2 0.1 0.4 0.0 
      0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
<EndHMM> 

( واألرقام HMMإن الدور الذي يلعبه النموذج األويل هو وصف شكل وطوبولوجيا )

 VECاحلقيقية املستعملة يف التعريف ليست ذات أامية كبرية لذلك ميكننا القول بأن حجم العامل )

SIZE( ونوعية الضابط )MFECوجيب أيضا اختيار وضبط عدد ، ( وجب أن خيصصا ويعرفا

عطاء إوجيب ذكر عدد االنتقاالت املتاحة بني األحوال وذلك ب (NUMSTATESاألحوال )

( واألصفار من جهة TRAMSPقيم خمتلفة عن الصفر بالنسبة للعوامل املرافقة ملصفوفة العبور )

 أخرى.

( ما عدا احلاصل األخري الذي 1حاصل كل سطر من املصفوفة جيب أن يساوي الواحد )

 جيب أن يعادل الصفر.

 سطة ميكنها أن تكون صفرا لكن املتغريات احملورية جيب أن تكون إجيابية.كل القيم املتو 

 التايل: HMMهذا النموذج األويل ما هو إال رقمنة لشكل 

 

 
S0 S1 S2 S3 S4 S5 Sf 



               المخبرية و األكوستيكية الدراسةالفصل الرابع                                                                

  

011 
 

 

H1nit-c hinit.com7-A-o pm-1 pm.2 lafels/-i20-t1-m2 

modeles/pm.txt -s mfce.txt 

تيب مضبوط زمنيا وذلك باستخدام لوغاريتم ( برت HMMSيسمح بإعادة تشغيل )

(VITERBI( انطالقا من النماذج األولية ومعطيات التعلم ضمن أشكاهلا )MFEC ،)

 وملفاهتا املرافقة، واملخطط اآليت يلخص ما ذكرناها 

 

 آليــــــــة العمــــــــــل:

يف قاعدة  ( املعين بالتعريف مث يبحثHMMأوال بشحن النموذج األويل ) HTKيقوم 

( ويالحظ أن أي ملف تسمية )تشفري( حيتوي HMMالتشفري املخصصة عن االسم املرافق هلذا )

على زمن بداية وزمن هناية هلذه التسمية يف تسجيل ما. وبوساطة ملف التعريف جند العالقة والرابط 
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نفس النظام ( احملسوبة مسبقا ويقوم النظام بتحميل كل ما يلزمه، مث يستعمل MFECمبعامالت )

( الجياد الرتتيب املوافق لكل مثال تعليمي ويقوم حبساب معايري VITEBRIلوغاريتم )

(HMM.) 

ميكن حساب لوغاريتم الصحة لكل عملية تعليمية إلجياد ترتيب اللوغاريتم للحاالت 

 املدروسة، وميكن للعملية التقييمية أن تعاد أكثر من مرة إلعطاء نتائج أكثر مصداقية 
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 ملية التعليم:ع

( واملفتاح املوايل هو املستعمل Baum –welchمن أجل عملية التعليم سنطبق لوغاريتم )

 يف العملية.

Hrest-c hinit. Com7-A-1pm- mhrest/-2 labels/-i 20-t- m 

2pm-s mfce. Txt. 

املعزول، وآلية تشغيله مشاهبة جدا  HMMSوهو مفتاح يستعمل للتعامل مع 

معاد التشغيل  HMMكننا مالحظة أن ينه وتبعا لتعليمات الصورة التالية أ( إال Himtل)

(هذا حييلنا على VITEBI( بدال من لوغاريتم )BAUM-WELCHيستعمل لوغاريتم )

( BAUM-WELEHاحتمال وجود حالة معينة يف مرحلة زمنية معينة وباستعمال لوغاريتم )

  HMMمعقولة ملعايري   أمام، يستعمل هذا االحتمال لتشكيل متوسطات-خلف 

 :HTKالنحو الخاص بنظام 

عطاء النظام املستعمل قواعد حنوية معينة وخاصة به من أجل تسهيل عملية إمن الضروري 

املستعمل، فكانت املتغريات  HTKنشاء حنو خاص لنظام إاجياد احللول املالئمة، لذلك قمنا ب

   مات )اعين ال شيء أو عدة تكررات(، أما، ووضعنا عالمة } { يف هناية الكل1مسبوقة بعالمة ك

مكانية تكرار واحدة، ويدل اخلط العمودي على البديل، ويدل إ] [ فهي مستعملة للداللة على 

 القوس املفتوح على بداية شجرة االشتقا ، والقوس املغلق على احلالة النهائية للعملية.

 املستعمل:  HTK والشكل املوايل يلخص النحو املختار لل
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 القاموس: إنشاء

يتماشى مع كل متغري من املتغريات املعطاة  HMMجيب على النظام أن يعرف ويدرك أن 

املعلومات خمزنة يف ملف خاص بالنصوص يدعى قاموس األثار  هذه  PM. Si1. M2aمسبقا )

 ربط الكلمات بشكل سهل وسريع.ييف عملية بسيطة يقوم هذا القاموس .)العمليات(

لى اليسار متثل أمساء املتغريات يف النحو اخلاص، أما العناصر اليت على اليمني العناصر اليت ع

ة بني معقوفتني يف الوسط هي عناصر ثانوية تشري إىل دجو و والعناصر امل hmmفهي مرتبطة بأمساء 

 الرموز اليت يقدمها نظام التعرف.

 (wod net workتفعيل شبكية الكلمات )

لتعرف مكتملة من حيث الشبكة والقاموس وجمموع يف هذه املرحلة تكون عملية ا

(HMMS فالنظام صار فعال واللوحة التالية توضح الشبكة املستعملة بكاملها حبيث تدل كل )

 اخلاص بالتشفري امللحق.  HMMحلقة على 

 عملية التعرف:

لف دخال امللف الصويت املراد التعرف عليه بامليكروفون، يتم حتويل هذا امللف إىل مإبعد 

وبنفس الطريقة اليت  Hcopydeبالنسبة حلالة املد( باستعمال مفتاح  MFECخصائص )

نتعامل هبا مع معطيات التعلم يف مرحلة التحليل الصويت بالنسبة إىل تعبري كال من البداية إىل النهاية 

 تعترب احتماال للتعرف. HMMمن حاالت  Tتعرب بالتدقيق عن عدد
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ضافة احتمالية تنقيط إه احتمال لوغاريتمي ميكن حسابه بكل مسار من هذه املسارات ل

 رسال تنتج موافقة هلا.إفردي يف هذا املسار زيادة على احتمالية اللوغاريتم لكل حالة 

 HMM( معني تعترب االنتقاالت ألطراف الكلمات فهي مبعايري HMMبالنسبة )

لمات فهي معرفة باحتماالت الصحة واالنتقاالت بني األمثلة ثانية، أما االنتقاالت ألطراف الك

 املقرونة مبثال اللغة واملسؤول عن هذا اجلانب من العمل هو املفتاح

H1ite-t1-A-w wodrle de mots. Txt- dhrest/-1 resultat/-s a 

reconnaitre. Txt dictionnair. Txt list modeles. Txt. 

توي التسميات املميزة نشاء ملف حيإيسمح هذا املفتاح انطالقا من ملف ضوابط ب

ضافة إىل رسم بياين )التشفريات( املستعملة من طرف النظام لكل املراحل املختلفة للملف الصويت باإل

 على الشاشة.

 

 

 

 

 

 

 

$m2=m2a|m2i|m2o; 

$m4=m4a|m4i|m4o; 

$m6=m6a|m6i|m6o; 

$sil=sil; 

$pm=pm; 

 

(SENT-START 

  

{$sil}[$pm[$m2|$m4|$m6]$pm][[$m2|$m4|$m6]$pm][[$m2|$m4|$m6]$pm]

{$sil}  

SENT-END) 
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Ce travail est une réalisation d’une application permettant la reconnaissance 

vocale des ‘Madd’ (longues voyelles) selon une base de données bien 

déterminée et mon-locuteur. 

 Cette application est basée un outil très puissant qui est le HTK (Hidden 

Markov ModelsToolKit) développé par CambridgeUniversity Engineering 

Department (CUED), de construction et de manipulationdes modèles de 

Markov cachés. HTK est principalement employé pour la recherche 

dereconnaissance de la parole bien qu’il ait été employé pour nombreux 

d’autres applicationscomprenant la recherche dans la synthèse de la parole, la 

reconnaissance decaractères et l’ordonnancement d’ADN. 

HTK se compose d’un ensemble de bibliothèque et les outils 

disponiblesdéveloppéesen langage C. Les outils fournissent les équipements 

sophistiqués pour l’analyse de laparole, apprentissage des HMMs, expériences 

et analyse des résultats. 

Construction de la base de données 

La base de données est constituée d’un ensemble d’enregistrements d’un seul 

locuteur. Nous avons choisi 01 ‘madd’ et pour chacun d’eux nous avons faits 31 

occurrences dans milieu bruité. 

Etiquetage manuel des données 

Notre système fait un apprentissage supervisé pour lequel les données doivent 

être représentées par leurs caractéristiques et leurs classes associées. Ces 

données sont de nature audio et leurs caractéristiques sont les coefficients 

MFCC avec leurs dérivés primaires et secondaires. Et la classe de sortie contient 

des étiquettes. L’outil HTK met à disposition une fonction intitulée HSLAB qui 

permet de visualiser un fichier audio dans une interface graphique pour ensuite 

étiqueter les zones significatives en sélectionnant leurs parties associés. 

En tapant la commande HSlab –F WAVE –L labels\ data\01\1.wav dans l’invité 

de commande de Windows, on obtient la figure suivante : 
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Dans cette étape nous avons donné une étiquette pour chaque morceau après 

une écoute bien attentive. Les codes de ces étiquettes sont : 

 Sil : silence ou bruit 

 Pm : ce n’est pas un madd 

 M2a : مد ثنائي مفتوح 

 M2o : مد ثنائي مضموم 

 M2i : مد ثنائي مكسور 

 M4a : مد رباعي مفتوح 

 M4o : مد رباعي مضموم 

 M4i : مد رباعي مكسور 

 M6a : مد سداسي مفتوح 

 M6o : مد سداسي مضموم 

 M6i : مدسداسي مكسور 

Paramètrisation : 

Selon certaines recherches, la méthode MFCC est la meilleure pour la 

reconnaissance de la parole, et les dérivés primaires et secondaires fournissent 
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des informations supplémentaires. Ces paramètres sont calculables par le biais 

d’une fonction dont dispose l’outil HTK. Cette fonction est HCOPY qui prend en 

entrée un fichier audio et calcule ses coefficients suivant une configuration de 

la taille des fenêtres, nombre de ceptres, le type de fenêtrage, et d’autres 

paramètres introduits par l’utilisateur. 

La commande est :Hcopy -T 1 -C parametrisation.conf -S hcopyliste.txt 

Tels que le fichier parametrisation.conf contient les lignes suivantes : 

SOURCEFORMAT=WAVE 

TARGETKIND=MFCC_E_D 

WINDOWSSIZE=250000.0# = 25 ms = length of a time frame 

TARGETRATE=10000.0= 10 ms = frame periodicity 

NUMCEPS=8  # nb de coeff MFCC 

USEHAMMING=T # Use of Hamming function for windowing frames 

PREEMCOEF=0.97# Pre-emphasis coefficient 

NUMCHANS=26 # Number of filterbank channels 

CEPLIFTER=22# Length of cepstralliftering 

 

Cela se veut dire que le fichier source est de format « .wav » et le nombre des 

paramètres est Le nombre de coefficients MFCC utilisé est 1 + l’energie + les 

dérivés (donc 18) 

Et HCopyliste.txt contient : 

data\01\1.wav mfcc\a1.mfcc 

data\01\2.wav mfcc\a2.mfcc 

data\01\7.wav mfcc\a7.mfcc 

data\01\8.wav mfcc\a8.mfcc 

. . . tous les autres enregistrements de la base 

Définition du HMM 
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La fonction de principe de HTK est de manoeuvrer des ensembles de modèles 

deMarkov cachés (HMMs). La définition d’un HMM doit spécifier la topologie 

du modèle,les paramètres de transition et les paramètres de distribution de 

rendement. Lesvecteurs d’observation du HMM peuvent être divisés en 

multiples trames de donnéesindépendantes et chaque trame peut avoir son 

propre poids. Pour l’outil HTK, leschaines de Markov cachées sont d’abord 

estimées par des prototypes (fig. a). La fonctiond’une définition de prototype 

est de décrire la forme et la topologie du HMM,les nombres réels utilisés dans 

la définition ne sont pas importants. Par conséquent, lataille du vecteur 

(VecSize) et le type de paramètre (MFCC) devraient être spécifiés etle nombre 

d’états doit être choisi (NumStates). Les transitions permises entre les 

étatsdevraient être indiquées en mettant des valeurs différentes de zéro dans 

les éléments correspondantsà la matrice de transition (TransP) et zéros ailleurs. 

La somme de chaqueligne de la matrice de transition doit être égale à 1, sauf la 

dernière qui devrait être 0.Toutes les valeurs moyennes peuvent être zéro mais 

les variances diagonales devraientêtre positifs et les matrices de covariance 

devraient avoir les élémentsdiagonaux positifs. 
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<BeginHMM> 

<NumStates> 6 

 <VecSize> 18 

 <MFCC_D_E> 

<State> 2 

<Mean> 18 

          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

<Variance> 18 

          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

<State> 3 

<Mean> 18 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 

<Variance> 18 

          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

<State> 4 

<Mean> 18 

          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

<Variance> 18 

          1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 

<State> 5 

<Mean> 18 

          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

<Variance> 18 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

1.0 

 

<TransP> 6 

      0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

      0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 

      0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.0 

      0.0 0.3 0.2 0.1 0.4 0.0 

      0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

<EndHMM> 

 

 

 

 

 

Ce prototype n’est que la numérisation du schéma du HMM suivant : 

Fig a : Un prototype du m4 



               المخبرية و األكوستيكية الدراسةالفصل الرابع                                                                

  

011 
 

 

 

 

 

 

Initialisation : 

La commande : 
HInit -C hinit.conf -A -o pm -l pm -L labels/ -i 20 -T 1 -m 2 

modeles/pm.txt -S mfcc.txt 

Permet d’initialiser les HMMs par alignement temporel en utilisant l’algorithme 

de Viterbi à partir des prototypes, et les données d’apprentissage dans leur 

forme MFCC et leur fichier étiqueté associé. L’organigramme suivant résume le  

 

processus(fig. hinit) : 

S0 S1 S2 S3 S4 S5 Sf 

Fig. hinit 
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Premièrement, HTK charge le prototype du HMM à définir, ensuite il cherche 

dans la base des étiquettes le label portant le nom de ce HMM; à noter qu’un 

fichier label contient le temps de début et de fin d’une étiquette dans un 

enregistrement. Et par le biais du fichier de configuration il trouve le lien avec 

les coefficients MFCC calculés précédemment et en prend ensuite ce dont il a 

besoin (fig. hinit1). Quand le système charge tout ce dont ’il a besoin 

l’algorithme de Viterbi est employé pour trouver l’ordre le plus susceptible 

d’état correspondant à chaque exemple d’apprentissage, puis les paramètres 

de HMM sont estimés. Nous pouvons calculer le logarithme de vraisemblance 

de l’ensemble d’apprentissage pour éviter l’effet de bord de trouver 

l’alignement Viterbi des états. Par conséquent, le procédé entier d’évaluation 

peut être répété jusqu’à ce qu’aucun accroissement plus ultérieur de 

probabilité ne soit obtenu. 

 

 Fig. Hinit2 
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Apprentissage : 

Pour l’apprentissage nous allons appliquer l’algorithme de Baum-Welch vu en 

deuxième chapitre. Cette étape est assurée par la commande : 

HRest -C hinit.conf -A -l pm -M hrest/ -L labels/ -i 20 -T 1 -m 2 pm 

-S mfcc.txt 

Qui est désigné à la manipulation des HMMs isolés. Son fonctionnement est 

très semblable à HInit sauf que, suivant les indications de la figue(fig. hrest), en 

partant d’un HMM initialisé elle emploie la réévaluation Baum-Welch au lieu de 

l’apprentissage de Viterbi. Ceci implique de trouver que la probabilité d’être 

dans un état donné en une fenêtre de temps donnée en utilisant l’algorithme 

Baum-Welch (forward-backward). Cette probabilité est alors employée pour 

former des moyennes pondérées pour les paramètres du HMM. 

 

 

 

 

hrest 
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Définition de la grammaire 

Il est nécessaire de donner au système des indications pour qu’il puisse 

déterminerune solution satisfiable.Nous avons construit notre grammaire en 

suivant leformat du HTK. Où les variables sont précédées par un $, les {} aux 

extrémités desmots dénotent zéro ou plusieurs répétitions permises, les [] pour 

au plus une répétition,le trait verticale signifie une alternative, et la parenthèse 

ouverte représente le début del’arbre de dérivation et la parenthèse fermante 

pour l’état finale. 

La grammaire que nous avons optés pour notre application est comme suit : 

 

$m2=m2a|m2i|m2o; 

$m4=m4a|m4i|m4o; 

$m6=m6a|m6i|m6o; 

$sil=sil; 

$pm=pm; 

 

(SENT-START 

  

{$sil}[$pm[$m2|$m4|$m6]$pm][[$m2|$m4|$m6]$pm][[$m2|$m4|$m6]$pm]{$sil

}  

SENT-END) 

 

 

Construction du dictionnaire : 

Le système doit naturellement savoir quel HMM correspond chacune des 

variables degrammaire « pm, sil, m2a, .., m6o ». Cette information est stockée 

dans un fichiertexte appelé le dictionnaire de tâche. Dans une tâche si simple, 

la correspondance estfranche, et le dictionnaire de tâche joint simplement les 

mots. 
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SENT-START []  

SENT-END [] 

m2a [m2] m2a 

m2i [m2] m2i 

m2o [m2] m2o 

m4a [m4] m4a 

m4i [m4] m4i 

m4o [m4] m4o 

m6a [m6] m6a 

m6i [m6] m6i 

m6o [m6] m6o 

silsil 

pmpm 

Les éléments de gauches se rapportent aux noms des variables de grammaire. 

Les élémentsde droite se rapportent aux noms du HMM (présenté par le h dans 

la définitiondu HMM). Les élémentsencadrés au milieu sont facultatifs, ils 

indiquent les symbolesqui seront affichés par le système de reconnaissance 

Génération du réseau de mots (Word Network) : 

À ce stade, notre tâche de reconnaissance de la parole, complètement définie 

parson réseau, son dictionnaire, et son ensemble de HMMs, est opérationnelle. 

La figure(fig. wordNet) est le réseau complet utilisé par le système. Chaque 

cercle représente le HMMde l’étiquette qu’il contient. 
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La reconnaissance : 

Après avoir entré le fichier de la parole à reconnaitre via le microphone, il est 
transforméen un fichier de caractéristiques (MFCC pour notre cas) par la 

commande HCopyde la même manière que ce qui a été fait avec les données 
d’apprentissage (étape acoustiqued’analyse).Pour une expression donnée avec 

T fenêtres possibles, chaque nœud du chemin de début à la fin du réseau qui 
traverse exactement T émettant des étatsdu HMM est une hypothèse 

potentielle d’identification. Chacun de ces chemins a uneprobabilité 
logarithmique qui est calculée en additionnant la probabilité de notation 

dechaque transition individuelle dans le chemin et la probabilité logarithmique 
de chaqueétat d’émission produisant l’observation correspondante. Dans un 

HMM, les transitionsqui sont déterminées par les paramètres du HMM, et les 
transitions entre les modèlessont constantes et les transitions des extrémités 

des mots sont déterminées par les probabilitésde vraisemblance avec le 
modèle de langage.Cetravail est assuré par la commande : 

HVite -T 1 -A -w modeledemots.txt -d hrest/ -l resultat/ -S 

areconnaitre.txt dictionnaire.txt listemodeles.txt 

Cette commande permet àpartir d’un fichier de paramètres de produire un 
fichier contenant les étiquettes affectéespar le système aux différentes parties 

du fichier audio, en plus d’un affichage surla fenêtre console. 
 

 

 

 

M2 

sil 

pm 

M4 M6 Start 
End 

Fig. wordNet 
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 عينات العمل المخبري

 مفتاح األلوان

 كيفية استخدام القرص المضغوط:

لتعلم ضوابط املد يف قراءة القرآن الكرمي وفق األحكام  برنامج الزهراءولوج  من أجل

 ة:اختيار نتيجة البحث ينبغي استعمال القرص املضغوط املرفق وفق املراحل التالي الشرعية

 javaحتميل برنامج  -

 .setupربنامج ال تثبيت -
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 :مالحظة

. وهبذا يصبح الربنامج غري ضرورية  4ايل  1فان املراحل من  Windows XPبالنسبة لنظام 

 جاهزا لالستعمال.

 : )ينبغي استعمال امليكروفون يف حال احلاسوب الثابت( تفعيل العملية

 بالضغط على زر العينات املوجود على ميني الشاشة ميكن اختيار اآلية املراد اختبارها. -

 بالضغط على زر )التسجيل( يعاد تسجيل القراءة )لالختبار(. -

 يوفق التسجيل عن طريق زر )إيقاف التسجيل( -

 االستماع. ىل التسجيل اجلديد بالضغط على زرميكن االستماع إ -

بالضغط على زر )تشغيل ( تظهر نتيجة االختبار باملقارنة مع القراءة املعيارية وبالتايل ميكن  -

، وذلك بإعادة التصحيح الذايت لألخطاء املوجودة يف نطق املد اعتماد على عامل الزمن

رته على اإلستيعاب إىل غاية الوصول إىل حبسب كفاءة املتعل م وقدالعملية عددا من املر ات 

 درجة  التعل م الفعلي ،وهذا مبثابة املشافهة .
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 الفاحتة -1
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 احلاقة -2
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 النازعات -3
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 يونس -5

 

 األنعام  -
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 البقرة -3
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 الشورى -9
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 القلم -9
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 محانالر 8 
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 2األنعام -11
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 اإلسراء -11
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 12البقرة -
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 األعراف -13
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 هود -14
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 تحليل النتائج

الزمن  باعتبار التحليل اآليل للتسجيالت الصوتية اخلاصة باملدود بأنواعها من خالل قراءة نتائج

 ميكن أن نالحظ اآليت:

 :مقدار المد المرجعي

 : "ست حركات باصطالح القراء"المد السداسي - أ

 الفاتحة: -1

 )الضالين(

 ثا 2.8286111          األول ) آ (               -

 ثا 2.3532911                     )ــيــ(           -

 الحاقة -2

 )الحاقة(

 ثا 2.9833311        )احلاقة( األول ) آ (         

 ثا 2.3311311      )احلاقة( الثاين ) آ (           

 ثا 2.5123811الثالث )مــآ(                -)مــآ( 

 ثا 2.3133911        )احلاقة( الرابع ) آ (          

 النازعات: -3

 ثا3.1233111                          )جآء ت( -
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 ثا 2.9438911)الطآمة(                            -

 يونس -4

 ثا 2.5841211تبعآن(                           ت) -

 األنعام -5

 ثا 2.3844911)حميآي                             -

 البقرة -6

 اث 2.2594311)لــ(                                -

 ثا2.9351811)م                                 -

 الشورى -7

 ثا 2.3311311)م(                                 -

 ثا 2.9531511)ع(                                -

 ثا 2.3129611)س(                               -

 ثا 2.5948511) (                                -

 لمالق -8

 ثا 3.1935311)ن(                                -

 الرحمن -9

 ثا1.8418911)السمآء(                           -
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 األنعام -11

 ثا 2.1363111(                                            شفعاءكم  )

 ثا 2.1485811(                                              و زعمتم )

 ثا 2.3129611                  (                               اءشرك)

 اإلسراء -11

 ثا 2.3411611/ ثا 2.5315311)هـــؤالء(                                             

 ثا 2.5359918/ ثا2.1848411)=   آ(                                                 

 ثا 2.6383311                                           )عطـآء(            

 البقرة -12

 ثا 2.3118311          (                                            يا ءادم)

 األعراف -13

 ثا 2.8215411               )جآء(                                          

 هود -14

 ثا 3.1435211                                  (                      يت)يويل

 مريم -15

 ثا 3.1283911               )كـ(                                            

 ثا 2.8565211             (                                              ع )
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 ثا 3.2431311                 ـ(                                          ص)

 الملك -16

 ثا 2.3632311             )السمآء(                                         

 النور -17

 ثا 2.6383311                       (                               البغاءان)

 جملالملد املرجعي بالنسبة إىل املد السداسي يف مجيع مواطنه ينحصر ضمن اازمن 

يف حني ال يكاد ثا  2.58412] أي مبتوسط زمين قدره = ثا 3.24316 –ثا  1.84189 [ 

ختبارية لبعض العينات و السبب راجع إىل عدم حتكم القارئ املخترب يف زمن املد، اليظهر يف القراءة ا

 ثا،1.84189يمة قونالحظ أن هذا اجملال مفتوح من الناحيتني و هو دليل على إمكانية النزول حتت ال

 ثا. 3.24316والصعود فو  القيمة  

 المد الرباعي:  - ب

 الرباعيالمد 

 يونس -1

 ثا1.8963311           )يعلمون(                                            

 األنعام -2

 ثا1.3585911             )العاملني(                                          

 القلم -3
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 ثا2.4216811                                              )يسيطرون(      -4

 الرحمن -5

 ثا1.1521211          )امليزان(                                            

 األعراف -6

 ثا1.2153911       )يستقدمون(                                          

 هود  -7

 ثا1.4159511                            )عجوز(                          

 الملك -8

 ثا    1.5681111ا            )متور(                                             

 زمن املد الرباعي يف حالة املد الرباعي جبميع فروعه و أقسامه.

. 1336815] أي مبتوسط زمين قدره ثا 2.42168 – ثا1.15212ينحصر ضمن جمال ] 

 ثا 1.15212وهذا اجملال مغلق من ناحية اليمني أي أن أقل مدة زمنية بالنسبة للمد الرباعي لن تنزل عن 

 بقليل.ثا   2.42168كن أن تتجاوز و مي

 الثنائي

 البقرة -1

 ثا1.  3881911)حـآم(                                               

 هود -2
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 ثا 1.  3355811                )ء اله(                               

 الملك -3

 ثا1.  3811111)ءامنتم(                                               

 النور -4

 ثا 1.  4191511           (                                    حتصنا)

  يئالمد الثنا

 املد الثنائي هو مد الطبيعي عموما و هو موجود ضمن اجملال الزمين

حبيث ال ثا  .1 . 38169385[  مبتوسط زمين قدره ثا 1. 3911211 -ثا 1. 33558.] 

 . ثا  1. 391121و ال يتجاوز  ثا 1.  33558ميكن للمد أن ينزل عن 
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 تيسر يل بعون اهلل تعاىل يف هناية هذا العمل أن أخرج مبالحظات و نتائج هي كاآليت:

  منها  االنطالقأرضية ميكن  و أصحّ  أشرف نصّ  على مّر العصور  القرآن الكرمي يبقى  -1

 ميادينها. غوية بكل أنواعها و يف شتّ و اللّ  ،واالعتماد عليها يف استخالص القواعد العلمية

ا يف فوا لنا موروثا غنيّ ء العرب منذ القدمي بأصوات اللغة فدرسوها ووصفوها و خل  اهتم العلما -2

 سواء. اء على حدّ غويون و القرّ منه اللّ  الصويت يستفيد الدرس جمال

و ذلك بتسخري خمتلف التكنولوجيات  ،يف جمال علوم اللغةقنية التّ  ماالستفادة من العلو  ميكن  -3

   شرحا علميا دقيقا خيضع للمنطق و لغة األرقام. مثال الصوتية احلديثة لدراسة و شرح الظواهر

يف السمع و أوسعها الصوائت بأقسامها الطويلة و القصرية أكثر األصوات وضوحا   -4

 استعماال.

 لتطريب و التنغيم.ه وسيلة لبأنواع املدّ  -5

بيعة النفسية ني أو أكثر و هذا راجع إىل الطيف النوع الواحد بني مقرئ   خيتلف زمن املدّ   قد -6

يف نفس  د نفس املقرئ ون، بل ميكن أن يالحظ االختالف عللمقرئ حت و إن كان جمازا

سجيل متباعدة، لذلك البّد من ختزين العّينات صوتيا يف جلسة العينة إذا كانت فرتات الت

 واحدة تفاديا للّتغري الذي قد يطرأ.

ي تغرّي نسيب ال يؤثر بوضوح يف عملية التغري املالحظ على زمن املّد باعتبار العامل النفس -7

 التعّلم .

 التحقيق  و التدوير.؛ فهو يف احلدر خيتلف عنه يف حتدد وترية القراءة زمن املدّ  -8
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بالنسبة للمد  ثا2.594.2زمن املد املرجعي أثناء القراءة بالتوسط يقدر بـ  -9

                        ثا . .39168795و بـ ،بالنسبة للرباعي ثا 1.7369.5،و بالسداسي 

 بالنسبة للمد الطبيعي حيثما وجد.

على املتعلم املبتدئ أن يلتزم بالقراءة بالتوسط حت ميتلك زمام القراءة وفق األحكام   -.1

 الشرعية.

ون يف جانب عدم االستغناء عن شيوخ دعاة تعلم القراءة )قراءة القرآن الكرمي( باملشافهة حمقّ  -11

دعّوون إىل االستفادة من هؤالء الشيوخ مهم يف الوقت ذاته ء و أئمته يف كل البقاع، لكنّ اإلقرا

 واالستعانة هبم يف وضع برامج آلية للتعلم. 

لعينات و مالحظة الفرق ة اما ذاتيا و ذلك بتسجيل قراءميكن تعلم و إدراك أزمنة املدود تعلّ  -12

 ات حت الوصول إىل النتيجة املرجوة.ارية عددا من املرّ بني نتائج القراءات املعيارية و القراءة االختب

هناك مالحظات هامة خبصوص برنامج الزهراء لتعلم الضوابط الزمنية للمدود يف القراءات  -13

 القرآنية ميكن إمجاهلا يف ما يلي:

قراءة  -باعتباره العامل األهم يف ضبط املدود يف القراءات القرآنية عين الربنامج جبانب الزمن -

افع رواية ورش من طريق األزرق،و أغفلنا جانب الرتدد و الشدة و غريها من الضوابط ن

 ها إىل عمل مستقبلي بإذن اهلل تعاىل.أو أرجالفيزيائية اليت تعّذر علينا معاجلتها يف هذا العمل 
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 بعينات مستقلة وع مدّ نكل   صّ قد يالحظ بعض االخفاقات يف اختيار العينات حبيث مل خن -

نا فضلنا العبنات باعتبار أزمنة املد ال باعتبار أقسامه و أنواعه وفق احلكم الشرعي، وذلك ألن

 و الرباعي و الثنائي و هي تسميات اخرتناها اعتباطا. فوضعنا عينات للمد السداسي

 

 خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.آو 
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 القرآن الكريم برواية ورش
 

 قائمة المصادر والمراجع
 العربية-1
، مطبعة دار هنضة مصر ،مجهورية مصر العربية ،دط األصوات اللغوية :إبراهيم أنيس -1

 ،دت .
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غاية النهاية يف طبقات القراء، حتقيق برجسرتاسل، دار الكتب   :ابن الجزري -1

 . 1ج    ،2002ن، ، بريوت، لبنا1العلمية،ط 
 .  2 اخلصائص حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العلمية، دط،دت،ج :ابن جني  -2
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 .1جالقانون يف الطب،  مطبعة املتنيب، بغداد  ،د ت، :ابن سينا -1

 . 2001،  1طمعجم  مقاييس اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب، :ابن فارس -9
منهاج البلغاء و سراج األدباء، حتقيق حممد بن احلبيب اخلوجة، دار الغرب  :ابن فارس -10

 .1912،  2ط اإلسالمي، بريوت، 

القرآن،حتقيق أمحد صقر، دار إحياء الكتب العربية،  دط  تأويل مشكل : ابن قتيبية  -11
1914 . 

 .  10 شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.ت، ج :ابن يعيش -12
النشر يف القراءات العشر، دار الكتب  :أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي بن اجلزري -13

 . 1العلمية، لبنان، ج



 –أساس البالغة )قاموس عريب  :الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر جار اهلل  -14
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تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الصوتية المخبرية، و هي دراسة تهدف إلى 

        عيد العلمي للقراءات القرآنية عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة. قالت

و تنصب خصوصا على ظاهرة المدود. و خلصت الدراسة إلى وضع برنامج 

 تعرف آلي على الضوابط الزمنية للمد بأنواعه.

 ت المفتاحية:الكلما

 برنامج التعرف اآللي. –القراءة القرآنية  –الصوت اللغوي  –علم األصوات 

résumé  

Cette étude s'inscrit dans le laboratoire de recherche acoustique, et 

l'étude est conçue pour Altaid lectures scientifiques du Coran par 

l'utilisation des technologies modernes. Et surtout mis l'accent sur le 

phénomène de la Almdod. L'étude et le développement d'un 

programme pour découvrir les contrôles sur les types extensibles de 

temps.  

Mots-clés:  

Phonologie - le son de la langue - la lecture du Coran - un programme 

d'identification automatique. 

Summary  

This study falls within the acoustic research laboratory, and the study 

is designed to Altaid scientific readings of the Koran through the use 

of modern technologies. And especially focused on the phenomenon 

of Almdod. The study and development of a program to find out 

about the controls on the time extensible types.  

Keywords:  

Phonology - the sound of language - reading the Koran - a program of 

automatic identification. 
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 مّلخص العمل

بالدراسة و التحليل و التمحيص يف شىت جوانبها النحوية حظيت اللغة العربية منذ القدم 

حيث اهتم العلماء بشرح الظاهرة اللغوية شرحا معمقا من شأنه أن حيمل صفة  ،والداللية والصوتية

 العلماء املتقدمني.و هو الشيء الذي تشهد عليه خمتلف الدراسات املوروثة عن ،اإلقناع العلمي 

و ملا كان الصوت أداة اللغة و نواهتا اليت عليها تأسست و هبا انبتت ملّا كان األمر كذلك 

أخذ الصوت اللغوي قسطا كبريا و مكانة هامة و عالية عند اللغويني و القراء على حد سواء إذ 

 الزلللغة العربية و صوهنا من ظهرت الدراسات الصوتية استجابة لواقع متليه احلاجة إىل احلفاظ على ال

ذلك ألن العرب امتزجوا بالعجم جراء الفتوحات  واللحن ليمتد هذا االهتمام إىل القرآن الكرمي

اإلسالمية و شيوع و ذيوع الدين اإلسالمي يف كامل البقاع فخيف على لغة القرآن الكرمي من الضياع 

 العربية نطقا صحيحا و سليما.لذلك وصف العلماء العرب الطريقة املثلى لنطق اللغة 

ولعل السبيل إىل كل ذلك كان الدرس الصويت احملض الذي تبناه عدد من العلماء القدامى 

أمثال اخلليل بن أمحد الفراهدي و سبويه و ابن جين و ابن سينا و غريهم كثر ممن ألفوا املصنفات يف 

ى املالحظة الذاتية و ما توفر لديهم هذا اجملال فجاءت دراساهتم القيمة و صفية حمضة ومعتمدة عل

من بديهة و دقة النظر و غالبا ما كانت تنصب دراساهتم على أي القرآن الكرمي فالدراسة الصوتية 

يف  ّنوذج على اإلطالق و أمثل ،ذات صلة وثيقة بالقرآن الكرمي ألن القاعدة إّّنا تسقى من النموذج 

 جمال اللغة هو القرآن الكرمي .
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نتحدث عن جهود علماء املسلمني يف جمال الدرس الصويت فال ميكن بأي حال من وعندما 

األحوال إغفال الدور الفعال الذي لعبه املقرئون يف هذا اجلانب فهم من تولوا مهمة التحقيق الصويت 

 آليات القرآن الكرمي فوصفوا و دققوا يف املسألة .

و الالفت باجلانب النطقي ء التجويد اهتمامهم الكبري ومما مييز دراسات العلماء : علماء اللغة و علما

للعملية الكالمية على حساب اجلانبني الفيزيائي و السمعي و ال غرابة يف ذلك فتعليم اللغة يبدأ من 

أصغر نقطة و هي الصوت باإلضافة إىل أن هذا اجلانب يدرس نشاط الفرد أثناء العملية الكالمية 

هبا من حركات فيعني مثال األعضاء الداخلية يف تشكيل االصوات  بوصف أعضاء النطق وما يعترب

 وانتاجها و حيرر وظائفها ودور كل واحد منها يف عملية النطق ويصفها حبسب ملوناهتا.

ويالحظ أن القدامى مل يستفيدوا من اآلالت وال من العلوم التقنية فاعتمدوا على املالحظة احلسية 

وصف ما حيتوي جهاز النطق تكزين على النطق املتكرر وحماوالت  ت مر اجملردة يف وصفهم لألصوا

من حركات أثناء العملة الكالمية ولعل أول من قعد هلذا العلم التقعيد العلمي الدقيق باعتبار ما كان 

قائما يف زمنه هو الشيخ الرئيس ابن سينا الذي اعتمد التشريح والتحليل العلمي بدل املالحظة الذاتية 

  ذلك حسه العلمي لكونه طبيبا.وقاده اىل

التطور التكنولوجي وامتزاج اآللة مبختلف العلوم فاستفاد احلديث عصر وجاء دور اللغوين يف العصر 

الدرس الصويت من هذا التطور احلاصل يف اجملال العلمي والتقين فقام العلماء بدراسة الصوة اللغوي 
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التشريع وفزيائية الصوة ووصلوا إىل غاية اجلانب فادرجوا علم مرتكزين على وصف العلمي البحث 

 االدراكي مركزين على املوروث التارخيي لديهم واملتمثل يف الدراسات الصوتية املتقدمة.

و لعل النتائج اليت توصل إليها الدرس الصويت احلديث ال تتعارض و ال ختتلف كثريا مع ما توارثناه 

 درس قدميا. بة حمك و اختبار ملااألوائل فكانت جهودهم مبثاعن العلماء 

وبالرجوع إىل ميدان الدراسة اللغوية سيما الصوتية ال بد من اإلشارة إىل العلم الذي نشأت ضمنه 

هده الدراسات و هو علم القراءات القرآنية الذي ال ميكن ال ميكن للدارس إغفاله إذ أنه ميدان 

 الدرس الصؤيت و أرضيته عند العلماء املسلمني.

قاعدة كما أسلفنا تؤخذ من الصفوة ، وصفوة الكالم كالم اهلل جل جالله ،وصفوة املتكلمني هم فال

قاّرء القرآن الكرمي اجملازون بالقراءة واإلقراء ، وذلك حلِفاظهم على التحقيق الصويت الصحيح بعنايتهم 

م القراءات ؛فهما ،ونشري هنا إىل الفرق بني علم التجويد و علمبخارج احلروف وإدراكهم  صفاهتا 

علمان مستقالن جتمعهما نقطة ارتكاز وهي مادهتما ونقصد القرآن الكرمي ، فالعلمان حقيقتان 

خمتلفتان حيث يهتم علم التجويد باألحكام والضوابط الشرعية لقراءة القرآن الكرمي ، يف حني يراعي 

راءة املعينة ويردها إىل نقطة  بدايتها فيتتبع أصل القعلم القراءات القرآنية ا جانب التارخيي والتأصيلي 

 ، ويبحث فيها من حيث الرواية والسند الصحيح إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
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وقد كان لعلم التجويد األثر الكبري يف انتعاش الدرس الصويت ؛ففي ظله حتددت معامله وتوحدت 

عليه لغات أخرى يف عنايتها مصطلحاته فجعلت منه علما قائما بذاته شأنه يف ذلك شأن ما دأبت 

 بعلم األصوات لقدسية اللغة اليت كانت هبا كتبهم.

واملد من بني الظواهر اليت متيز القرآن الكرمي ، وهو حكم شرعي وضابط من ضوابط  قراءة القرآن 

الكرمي يُعىن أساسا باجلانب الزمين للصوائت الطويلة ، وهو أداء صويت ميكن أن نتناوله بالدراسة 

"دراسة مخبرية لألداءات ة يف جانبه التطبيقي لذلك اخرتته كموضوع  للبحث بعنوان خاص

 .الصوتية في القراءات القرآنية"

واهلدف من الدراسة تعليمي حمض، حيث قصدت وصف ظاهرة املدود آليا لوضع برنامج تعلم ذايت 

 خلصت فيها العمل ، وهي مبثابة بطاقة فنية للعمل. مقدمةفانطلقت من 

، الدرس الصوتي في ظل القراءة القرآنيةالذي خصصته للحديث عن  المدخلانتقلت إىل  مث

حيث اهتم القراء باجلانب الصويت للغة تزامنل مع نزول القرآن الكرمي فأخذوا كيفية التالوة مشافهة 

ة ،ومع دخول العجم الدين اجلديد تفشى اللحن فخاف القراء على لغعن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

القرآن الكرمي فوضعوا قواعد لعلم التجويد وفق ضوابط وأحكام شرعية مستقاة من الوصف 

 الصويت.وجاء عملي يف شكل فصول كاآليت:
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محل الفصل األول بني طياته نزهة قصرية يف عامل الدرس الصويت بني القدامى الفصل األول :

عن الفرق بني الصوت واحلرف ،مث تناولت اجلهاز النطقي عند القدامى  واحملدثني،حيث حتدثت فيه

 وفعلت الشيء ذاته عند احملدثني .بشكل خمتصر  م وأدرجت وصفا له عنده

 وتناولت يف خضم احلديث عن األصوات اللغوية املخارج والصفات عند القدامى واحملدثني.

 واللغويين. المد في رعف المقرئينكان عنوانه : الفصل الثاني: 

قسم اللغويون والنحاة األصوات اللغوية إىل قسمني :الصوامت والصوائت واليت تعرف أيضا باحلركات 

فرق تقريبا بني النوعني إالّ من  ،والثالث حركات قصرية وتقابلها ثالث حركات طويلة وهي ست:

 حيث الكمية، فالصوائت القصرية تستغرق مدة نطقها نصف ما تستغرقه الطويلة.

تم اللغويون بوضع قواعد معينة لنظام احلركات يف اللغة ،يف حني اجتهد القراء لتطبيق تلك هوا

 .اوى ليت جيمعها قولك واتفقوا على أن احلركات القصار أبعاض أ صوات املد وا األحكام ميدانيا.

فحددوا مقدار صوت املد بضعف زمن النطق باحلركة ،  واعتمد القراء يف قياس مدهتا على املشافهة

وقالوا بأنه يف  يبلغ حالة القراءة بالتوسط ما يستغرقه قبض أو بسط اإلصبع ،إال أن هذا املقدار ال 

نسان إىل آخر فقد يسرع هذا يف قبض أو هبذه الكيفية، إذ ختتلف احلالة النفسية من إميكن ضبطه 

بسط إصبعه، يف الوقت واملقام الذي يبطئ غريه يف فعل ذلك، بل أكثر من هذا حيث ميكن لنفس 

الشخص أن يغري وترية القبض والبسط يف حلظة واحدة تبعا للتغري النفسي الذي قد يطرأ بني حني 

 وآخر وهو األمر الذي تناولناه يف الفصل الرابع.
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 :الثالث صلالف

تناول الفصل الثاين عددا من املفاهيم واألحكام اخلاصة باملد يف جانبيه اللغوي والشرعي.فعين املفهوم 

 ، صوامتالأشباه الصوائت وأشباه  اللغوي للمّد، وبأصوات املّد: تعريفها ،خمارجها ، صفاهتا ،

التنوعات الثانوية يف نطق الصوائت الطويلة، باإلضافة إىل أحكام خاصة وخمصوصة يف جانب احلكم 

 الشرعي للمد من مثل أحكام اهلمزات وأحكام الياءات.

التطريزية أو فونيمات ما فوق التقطيع وهي املقطع والنرب  خصص الفصل الثالثالفصل الثالث: 

 هذه املفاهيم لصلتها القوية باحلركات.إىل جانب اإليقاع، وأدرجت والتنغيم 

املنحنيات  ريللنظام اإليقاعي اللغوي، يستند إليه لتفساملقطع وحدة ما فوق تركيبية أساسية ف

من جمموعة من األصوات املفردة تتألف من صوت يتكون عادة  وإليقاعية يف اللغات املختلفة ،ا

التجاور لألصوات اللغوية ذبذبات يف شكل طليق واحد معه حبيس واحد أو أكثر، و يعطي هذا 

خط متموج له قمم و منخفضات ناجتة عن تباين الوضوح السمعي بني األصوات، فالقمم متثل أعلى 

ما يصل إليه الصوت من والوضوح. و كثريا ما جند أصوات اللني حتتل القمم إىل جانب الالم و امليم 

، يف حني تبقى املنخفضات  ها بأصوات اللني لشبه و النون اليت تعترب أيضا أصواتا مقطعية

لألصوات الساكنة. أي أن أي مقطع يتكون من نواة و هي الصوت املقطعي مسبوقة باالستئناف أو 

 البادئة و يتبعها الذيل أواخلامتة.
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ّدة نطق ش، و أي معينا اهو درجة القوة اليت ميكننا أن ننطق هبا صوتا أو مقطعف النبرأما 

قوية ألعضاء النطق لدى اإلنسان و غالبا ما تكون مرفوقة حبركة لليد أو الرأس أو   حركةعالية تعين 

و كلما ضعفت شدة النطق عضو آخر من أعضاء اإلنسان، و هذا ما يعطينا طبع اجلهر أو اخلشونة،

 وهناك أنواع خمتلفة للنرب ومواضع حمددة حبسب اللغة. ضعفت أعضاء النطق ما يعطينا طابع الليونة

بالتغريات اليت تطرأ على درجة األصوات، أو مبعىن آخر التغريات يف  التنغيموميكننا تعريف 

درجة التونات املوسيقية اليت تنتجها األحبال الصوتية، ففي الكالم العادي نالحظ أن درجة الصوت 

صوت منخفضة يف تغري مستمر، فعندما تكرب نقول أن هنـــاك تنغيم متزايـــد، و عندما تكون درجة ال

يكون التنغيم منخفضا، وعندما تأخــذ درجة الصوت مسارا أفقيا خالل فرتة زمنية معينة نقول أن 

         هناك تنغيـــم متوازن 

و حيدد التنغيم حبسب طبيعة اجلملة أو نوعها، فنجد مثال أن اجلملة املثبتة تكون       

و يرتفع أكثر بالنسبة للجملة التعجبية و هذا ما حيصل  ثابتة التنغيم، يف حني يرتفع يف اجلملة الطلبية

حيث ينوب عنه يف الكتابة عالمة اإلعجام و التنقيط، و خيربنا  بالنسبة للكالم املنطوق امللفوظ.

 التنغيم أيضا، عن هوية املتكلم، جنسه، عن سنة، و عن حالته النفسية أو اجلسمية

أما اإليقاع فهو مبثابة آلة أو         

قاعدة تقابل اآلالت املوسيقية اليت كانت قد بدأت تنتشر يف اجملتمع اإلسالمي العريب، منذ أواخر 

القرن اهلجري، و يرتكز هذا التمييز على ما تتصف به اللغة العربية من الرتابط النوعي و اللفظي يف 
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عة الشعر و حسن التأليف والسبك بني املقاطع و مقاطع الكلمة مما يوفر هلا حسن النظم يف صنا

 األصوات يف صناعة األحلان

والقرآن الكرمي اكتمال لنماذج موسيقية حية يف تراكيب  و العريب بفطرته ميال إىل اإليقاع،

خالدة للغة العرب وعندما نزل اندهشت نفوس العرب فعّده البعض شعرا وعّده البعض سحرا ملا يف 

 ية فريدة على اإلطالق.من تركيبة موسيق

و حنن إذ نتحدث عن الظواهر التطريزية فإّنا نتحدث عن الصوت الذي هو يف حقيقته 

الفيزيائية عرض ناتج عن حركة يف الطبيعة وفق معايري معينة .ويدرس الصوت بالرجوع إىل ضوابط 

ا من الضوابط اليت وغريهأكوستيكية متمثلة أساسا يف الشدة والرتدد، وسعة الذبذبة ،وعامل الزمن 

 تدرس يف ظلها.

وللوصول إىل نتائج علمية واضحة ؛كان لزاما علينا ولوج عامل التكنلوجيات احلديثة وذلك   

وسالسل ماركوف اخلفية   الجافاقصد وضع ضوابط زمنية  حمدد للمدود ،فاعتمدنا على برنامج 

لوضع برنامج تعّرف آيل على املدود بأنواعها باعتبار عامل الزمن ـ أو مدة النطق . وهو الربنامج الذي 

بأنه سيساعد على تعلم املد بأنواعه اخلاضعة للحكم الشرعي ،و ذلك باملشافهة الذاتية نعتقد 

 باستخدام اآللة فحسب.

حنو: النشر يف القراءات العشر البن  املصادر واملراجع وقد استعنا يف عملنا مبجموعة من

اجلزري، واألصوات اللغوية إلبراهيم أنيس، ومناهج البحث يف اللغة لتمام حسان، وغريها من أمهات 
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                  الكتب.

 وقد خرجت يف النهاية  مبالحظات هي:         

و أصّح أرضية ميكن االنطالق منها   بقى القرآن الكرمي على مّر العصور   أشرف نّص ي -

 واالعتماد عليها يف استخالص القواعد العلمية، و الّلغوية بكل أنواعها و يف شىّت ميادينها.

العلماء العرب منذ القدمي بأصوات اللغة فدرسوها ووصفوها و خلَّفوا لنا موروثا غنيّا يف  اهتم -

 جمال الدرس الصويت يستفيد منه الّلغويون و القرّاء على حّد سواء.

ميكن  االستفادة من العلوم الّتقنية يف جمال علوم اللغة، و ذلك بتسخري خمتلف التكنولوجيات  -

 ح الظواهر الصوتية مثال شرحا علميا دقيقا خيضع للمنطق و لغة األرقام.احلديثة لدراسة و شر 

 الصوائت بأقسامها الطويلة و القصرية أكثر األصوات وضوحا يف السمع و أوسعها استعماال. -

 املّد بأنواعه وسيلة للتطريب و التنغيم.

إىل الطبيعة النفسية  قد  خيتلف زمن املّد يف النوع الواحد بني مقرَئني أو أكثر و هذا راجع -

للمقرئ حىت و إن كان جمازا، بل ميكن أن يالحظ االختالف عند نفس املقرئ و يف نفس 

العينة إذا كانت فرتات التسجيل متباعدة، لذلك البّد من ختزين العّينات صوتيا يف جلسة 

 واحدة تفاديا للّتغري الذي قد يطرأ.

مل النفسي تغرّي نسيب ال يؤثر بوضوح يف عملية التغري املالحظ على زمن املّد باعتبار العا -

 التعّلم .

 ؛ فهو يف احلدر خيتلف عنه يف التحقيق  و التدوير.حتدد وترية القراءة زمن املدّ   -
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بالنسبة للمد السداسي ،و ثا 2.495.2زمن املد املرجعي أثناء القراءة بالتوسط يقدر بـ 

بالنسبة                         ثا .. 69536994و بـ ثا بالنسبة للرباعي ،5.9639.4ب

 للمد الطبيعي حيثما وجد.

 على املتعلم املبتدئ أن يلتزم بالقراءة بالتوسط حىت ميتلك زمام القراءة وفق األحكام الشرعية. -

تعلم القراءة )قراءة القرآن الكرمي( باملشافهة حمّقون يف جانب عدم االستغناء عن شيوخ  دعاة -

اإلقراء و أئمته يف كل البقاع، لكّنهم يف الوقت ذاته مدعّوون إىل االستفادة من هؤالء الشيوخ 

 واالستعانة هبم يف وضع برامج آلية للتعلم.

ا و ذلك بتسجيل قراءة العينات و مالحظة الفرق كن تعلم و إدراك أزمنة املدود تعّلما ذاتيمي  -

بني نتائج القراءات املعيارية و القراءة االختبارية عددا من املرّات حىت الوصول إىل النتيجة 

 املرجوة.

هناك مالحظات هامة خبصوص برنامج الزهراء لتعلم الضوابط الزمنية للمدود يف القراءات   -

 القرآنية ميكن إمجاهلا يف ما يلي:

قراءة  -عين الربنامج جبانب الزمن باعتباره العامل األهم يف ضبط املدود يف القراءات القرآنية -

نافع رواية ورش من طريق األزرق،و أغفلنا جانب الرتدد و الشدة و غريها من الضوابط 

 .الفيزيائية اليت تعّذر علينا معاجلتها يف هذا العمل و أرجأها إىل عمل مستقبلي بإذن اهلل تعاىل
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قد يالحظ بعض االخفاقات يف اختيار العينات حبيث مل خنّص كل نوع مّد بعينات مستقلة  -

وذلك ألننا فضلنا العبنات باعتبار أزمنة املد ال باعتبار أقسامه و أنواعه وفق احلكم الشرعي، 

 و الرباعي و الثنائي و هي تسميات اخرتناها اعتباطا. فوضعنا عينات للمد السداسي
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It is thanks to Allah, the most gracious and the most merciful, that i was able, 

through this research, to come up with the following points: 

1. The holly QURAN remains, through all ages, the most authentic and 

reliable resource, from which,  all scientific and linguistic rules can be 

drawn in all different domains. 

2. The Arab linguists, from the past, have studied the phonetical aspect of 

the Arabic language and let for us an outstanding heritage which 

represents a landmark for all researchers. 

3. Modern technologies can be used for a better understanding and study of 

the phonetic aspect of the Arabic language. 

4. Short and long vowels are the clearest and most used sounds. 

5. Extension with its different types is a way for toning. 

6. The extension time may differ from one reciter to another according to his 

psychological state and this may happen to the same reciter when dealing 

with the same sample, especially when recordings are close in time. 

7. The change in the extension time doesn't affect the learning process. 

8. The extension time is determined by the reciting rhythm and may vary  

from one style to another. 

9. The medium extension is determined as 2,59402 second for the hexagonal 

extension,  1,736905 for the quaternary extension  and 0,39168795 for the 

natural extension. 

10.  It is essential for a beginner to recite with the medium extension to 

master his reciting according to the legal basics. 

11.  Those who opt for learning the HOLLY QURAN orally from their 

teachers, they are certainly right but they have to include their teachers' 

help in order to set learning  automatic programs. 



15 
 

12.  It is possible  to learn by self , the extension timings by recording the 

samples and draw the differences between the standard recitings and the 

test ones. 

13.  There are certain observations that should be mentioned about  

"ZAHRA"  program to learn the time rules for extensions when reciting 

the HOLLY QURAN: 

 The point of interest in this program was the timing aspect in the 

setting of extensions in the QURANIC recitings, especially, 

NAFAE reciting in WARSH narration and by the way of AL 

AZRAG. We disregarded the frequency and intensity aspects which 

i was unable to deal with in this research and let them to a future 

work by ALLAH will. 

 Some failures can be noticed, especially, when choosing the 

samples understudy for we chose them according to the extension 

timings not according to their types. 

 

 

 

 

 

                              AT last, Praise be to Allah, Lord of the Worlds 
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تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الصوتية المخبرية، و هي دراسة تهدف إلى 

التقعيد العلمي للقراءات القرآنية عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة.         

وضع برنامج  و تنصب خصوصا على ظاهرة المدود. و خلصت الدراسة إلى

 تعرف آلي على الضوابط الزمنية للمد بأنواعه.

 الكلمات المفتاحية:

 برنامج التعرف اآللي. –القراءة القرآنية  –الصوت اللغوي  –علم األصوات 

résumé  

Cette étude s'inscrit dans le laboratoire de recherche acoustique, et 

l'étude est conçue pour Altaid lectures scientifiques du Coran par 

l'utilisation des technologies modernes. Et surtout mis l'accent sur le 

phénomène de la Almdod. L'étude et le développement d'un 

programme pour découvrir les contrôles sur les types extensibles de 

temps.  

Mots-clés:  

Phonologie - le son de la langue - la lecture du Coran - un programme 

d'identification automatique. 

Summary  

This study falls within the acoustic research laboratory, and the study 

is designed to Altaid scientific readings of the Koran through the use 

of modern technologies. And especially focused on the phenomenon 

of Almdod. The study and development of a program to find out 

about the controls on the time extensible types.  
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Keywords:  

Phonology - the sound of language - reading the Koran - a program of 

automatic identification. 

 

 



 It is thanks to Allah, the most gracious and the most merciful, that i was 

able, through this research, to come up with the following points: 

1. The holly QURAN remains, through all ages, the most authentic and 

reliable resource, from which,  all scientific and linguistic rules can be 

drawn in all different domains. 

2. The Arab linguists, from the past, have studied the phonetical aspect of 

the Arabic language and let for us an outstanding heritage which 

represents a landmark for all researchers. 

3. Modern technologies can be used for a better understanding and study of 

the phonetic aspect of the Arabic language. 

4. Short and long vowels are the clearest and most used sounds. 

5. Extension with its different types is a way for toning. 

6. The extension time may differ from one reciter to another according to his 

psychological state and this may happen to the same reciter when dealing 

with the same sample, especially when recordings are close in time. 

7. The change in the extension time doesn't affect the learning process. 

8. The extension time is determined by the reciting rhythm and may vary  

from one style to another. 

9. The medium extension is determined as 2,59402 second for the hexagonal 

extension,  1,736905 for the quaternary extension  and 0,39168795 for the 

natural extension. 

10.  It is essential for a beginner to recite with the medium extension to 

master his reciting according to the legal basics. 

11.  Those who opt for learning the HOLLY QURAN orally from their 

teachers, they are certainly right but they have to include their teachers' 

help in order to set learning  automatic programs. 

12.  It is possible  to learn by self , the extension timings by recording the 

samples and draw the differences between the standard recitings and the 

test ones. 

13.  There are certain observations that should be mentioned about  

"ZAHRA"  program to learn the time rules for extensions when reciting 

the HOLLY QURAN: 

 The point of interest in this program was the timing aspect in the 

setting of extensions in the QURANIC recitings, especially, 

NAFAE reciting in WARSH narration and by the way of AL 

AZRAG. We disregarded the frequency and intensity aspects which 



i was unable to deal with in this research and let them to a future 

work by ALLAH will. 

 Some failures can be noticed, especially, when choosing the 

samples understudy for we chose them according to the extension 

timings not according to their types. 

 

 

 

 

 

                              AT last, Praise be to Allah, Lord of the Worlds 

 

 



 In the name of ALLAH the most Merciful and most gracious. 

Prayer and peace on the best messengers prophet Mohammed, peace be upon 

him, carrying the message of the ALLAH, most merciful and most gracious, to 

all creatures, and  brought them Quran with an Arabic tongue, clear, eloquent 

and free from all ambiguities and mistakes. 

Nations have been interested in their languages since ancient times, and 

language constituted one of the  basic criteria  for every nation identity. 

The attention which the Arabs gave to the Arabic language is the best proof  of 

this since the authentic resources are full of the different studies, particularly, in 

phonetics, in which, the Arabic language sounds were directly studied or used to 

explain other language phenomena. These studies dealt with the sounds 

physiological aspect and observation was an essential way to determine the 

organs which may affect the sounds production. During the pronunciation, we 

can determine which parts of the mouth are used and which sounds are 

produced. 

Al khalil ben Ahmed al farahidi is the first Arab linguist who studied phonetics 

and was succeeded by Sibawayh and Ibn al Johani who relied greatly on al 

Farahidi studies. Then came IBN SINA, the famous anatomist, To prove what 

his predecessors said and to set a basis on which the West relied in their studies 

of the language sounds. 

Nowadays with the appearance of  the new technologies, phonetic courses and 

studies are characterized with accuracy and objectivity and excellence. If we 

insist on the modernization of  the linguistic research, we do not deny at all the 

efforts of the ancients and what they gave for the Arabic language in general and 

the Arabic phonetics in particular.  

This research is an attempt to Set certain standards in order to adjust and show 

the physical characteristics of the  QURANIC readings extensions. 

Undoubtedly, the HOLLY QURAN remains an absolute and authentic resource 

to study the different linguistic phenomena throughout ages, he represents the 

authentic Arabic language which didn't undergo any changes and had gathered 

the different dialects. This is why i decided that my research will deal with the 

extensions physical description in the QURANIC readings from which all the 

samples understudy were taken using the voice of a confirmed reader. I decided, 



thus, that this research will be titled " Laboratory study of acoustic performances 

in QURANIC readings".  

The reasons behind my choice is that this research is an attempt to seek ALLAH 

merci and to be at his the service of his HOLLY BOOK as well as my eternal 

desire to study the language using the new technologies. Add to this the 

importance of the extensions phenomenon which, i think, every reader must 

have the knowledge and mastery of it in an attempt to seek perfectness. 

The objective from this research is to set time standards to different kinds of  

extensions in an attempt to come in help to " NOUR QURANIC SCHOOL" 

founded by some women, friends of mine and who were in need for a standards 

basis in the teaching of the HOLLY QURAN. 

I started in my research from the introduction possibilities of new technologies 

in the laboratory study of the Arabic language samples and whether the results 

will meet linguistic heritage which already exists. 

My research will be divided into an introduction, four chapters and a conclusion. 

The introduction will deal with a historical background of the QURANIC 

readings science without forgetting to mention its relation with the HADITH of 

the seven letters. I also, tried to shed light on the difference between the reading, 

the reporting and the way through the use of the example of the IMAM " 

NAFAE" reporting og of  "WARSH" by the way of " AL AZRAG". 

The first chapter is entitled " the linguistic sounds between past and present" and 

will deal with the essence of the sound and the letter without forgetting to 

differentiate between the past linguistic sounds and the present ones in terms of 

classification and its standards. 

Then, comes the second chapter to deal with the extensions, the subject matter 

of this research, with more details from a linguistic view point and the readings 

experts' view. 

In the third chapter, i will speak about the phonemes, we mean by this the 

section, the accent, the toning and the rhythm and what its relation is with the 

short and long vowels.  

At last, in the four chapter i will deal with the acoustic study of the extensions 

letters to show their physical characteristics. i tried to set a program capable of  



the automatic identification of the different kinds of extensions relying on the 

JAVA  program and the  discrete time markov chain. 

throughout my research, i relied on the help of  authentic resources such as THE 

HOLLY QURAN BOOK, from which all the samples understudy were taken,  

SIBAYAH BOOK,  IBN JINNI BOOK "THE SECRET OF EXPRESSING" and 

IBN AL JAWZI, IBRAHIM ANIS or DANIEL JONES "AN OUTLINE OF 

THE ENGLISH PHONETICS". 
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