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  :مقدمة
حظيت اللغة منذ آماد بعيدة باهتمام العلماء على اختالف ختصصام، ونالت قسطا من 

حيث نشأا، ومن حيث كوا ظاهرة اجتماعية وكوا  وعا للدرس منالبحث، فكانت موض
  .أداة للتبليغ والتواصل ومعرفة اخلصائص والوظائف النفسية املختلفة وغريها

واللغة العربية بوصفها وسيلة لتبليغ الرسالة احملمدية فإا حازت أكرب العناية من أهلها 
صها، واكتشافها كغاية لذاا ومن أجل ذاا وتضافرت جهود املختصني يف البحث عن خصائ

فراح هؤالء العلماء اللغويون ينقبون يف بنية هاته اللغة ونظامها من خالل علم اللغة أو ما يسمى 
  ).األصوات، النحو، الصرف والداللة (باللسانيات، وقسموا الدراسة حبسب فروع هذا العلم 
هو الصوت اللغوي، ذلك أنه املنطلق  غري أن احلجر األساس لدراسة هاته املستويات

الرئيس لدراسة اللغة، ومن مث حظي علم األصوات بالكثري من األحباث والدراسات، وارتبط 
حديثا بعلوم خمتلفة كعلم النفس وعلم االجتماع وغريمها، كما تناوله علماء القراءات بالدراسة 

حثه من خالل ما عرف لديهم بعلم ابتغاء جتنب اللحن يف قراءة القرآن الكرمي،فاعتنوا مببا
  .التجويد

وقد حاولت من خالل هذا البحث أن أجسد فكرة ارتباط علم األصوات بالقراءات 
القرآنية، من خالل حتليل البنية الصوتية لبعض السور القصرية، وما لذلك من تأثري يف تعلم اللغة 

يقة تناول مادة القرآن الكرمي خالل العربية يف الطورين األول والثاين من التعليم املدرسي، وطر
  :هذين الطورين، وبالتايل فإن البحث أدى إىل طرح مجلة من األسئلة

  كيف ميكن أن نؤسس لدراسة علم األصوات يف املدرسة اجلزائرية؟ *
  هل لدراسة األصوات يف املدرسة اجلزائرية تأثري على صريورة التعلم؟ *
  لكشف عنها من تسهيل عملية التعلم؟                   أليست هناك أسرار صوتية ميكّن ا  *
  كيف ميكن أن نستغل اإلعجاز اللفظي للقرآن الكرمي يف تدريب الطفل على الفصاحة؟  *

بناء على هذا وانطالقا من اإلميان بأمهية علم األصوات وواقع ارتباطه بالقراءات القرآنية 
منطلقا لكشف تفاصيل هذه املسألة واإلبانة عن  يف ميدان التعليم ارتأيت أن يكون هذا البحث

  .بعض جوانبها
  :ومن مث كانت أسباب اختياري هلذا املوضوع متمثلة يف



  

  

حب االطّالع على مباحث علم األصوات، وكيفية تناول العلماء هلا، وأهم التطورات -
أجهزة وتقنيات اليت مر ا هذا العلم حىت وصل إلينا كما هو عليه اليوم، خاصة  وأنه مرتبط ب

  .حديثة
البحث يف واقع اللغة العربية يف اجلزائر بالتركيز على جانبها األدائي، والوقوف على  -

  .طريقة استعماهلا وتلقينها للطفل يف السنوات األوىل من تعلمه
البحث يف العوامل املساعدة على تيسري عملية تعلم اللغة، واكتشاف العالقة القائمة بني  -

ت والتعليم من خالل التركيز على بعض الظواهر النطقية املهملة، وإثبات قدرة هاته علم األصوا
  .الظواهر على املسامهة يف صقل لغة الطفل العريب

التقصي عن أسرار ظاهرة تفوق الطفل الذي حيفظ القرآن حفظا سليما يف مجيع  -
  .جماالت التعلم، وخاصة مادة اللغة العربية

رمي على خصائص أدائية مجة، وهذا ما جعلين أختار هذه املدونة توفر لغة القرآن الك -
دون سواها، فما حيتويه القرآن من صور صوتية إبداعية ال ميكن أن جنده يف أي مصدر من 

  ).شعرا، نثرا، قصصا وغريها(مصادر اللغة العربية 
ثالثة وللوصول إىل األهداف املتوخاة من هذا البحث قمت بتوزيع مباحثه على متهيد و

فصول، حيث تتبعت يف التمهيد تاريخ اللسانيات، ومناهج البحث فيها، مث عرضت لتاريخ علم 
  .األصوات وتطوراته عند العلماء والباحثني اللغويني، وعالقته بالتعلم

أما يف الفصل األول فقد وضحت كيفية إنتاج الصوت اللغوي وتطوره بتطور فروع علم 
ري تصنيف األصوات اللغوية وذكرت أهم الوحدات الصوتية اليت األصوات، مث تطرقت إىل معاي

يتم وفقها التحليل الفونولوجي، باإلضافة إىل أهم التغريات الصوتية اليت ميكن أن تؤثر يف 
  .الصيغة أو يف معناها

وحتدثت يف آخر الفصل عن عالقة الفونولوجيا بالتعليمية، واملفاهيم اإلجرائية لعملية 
  .التعلم

الفصل الثاين فقد قمت بإحصاء شامل ملخارج األصوات يف سور احلزب األخري  أما يف
إىل سورة الفاحتة، مث أعددت تصنيفا هلذه األصوات حبسب صفاا، وإحصاءا ألهم  ةباإلضاف

التبدالت الصوتية يف السور، ألختم الفصل بتحليل فونولوجي لكل سورة على حدة، وحتليل 
  .النتائج احملصل عليها للسور جمتمعة، مث عرضت أهم



  

  

وقد وزعت يف الفصل الثالث جمموعة من االستبيانات، خصصت فئتني خمتلفتني منها 
ملعلمي املدارس النظامية،والفئة الثالثة ملعلمي القرآن الكرمي يف املدارس القرآنية أو املساجد، 

النتائج  وسجلت بعض املالحظات حول سري حصص تعليم األصوات يف املدرستني، مث قارنت
وتوصلت إىل مجلة من النتائج وأضفت بعض االقتراحات،مث ختمت البحث حبوصلة ملا جاء يف 

  .املوضوع، وتطرقت فيها إىل أهم النتائج اليت توصلت إليها
وقد اختذت من الوصف منهجا لتتبع جزئيات املوضوع معتمدة على التحليل واإلحصاء 

  .اواملقارنة بني النتائج يف ميادين تطبيقه
وإذا كان األستاذ مكي بن أيب طالب قد تعرض للعالقة بني الصوتيات احلديثة وعلم 
التجويد، فإن األستاذ حممد ولد دايل قد سبقين إىل الربط بني علم األصوات وعلم القراءات من 
جهة،وبني علم األصوات والتعليم من جهة أخرى،غري أن طريقة التناول واألهداف اليت وصل 

  .            ف متاما عن الدراسة التطبيقية اليت قمت اإليها ختتل
وقد اعتمدت يف مجع مادة البحث على مجلة من املصادر واملراجع واملعاجم العربية 

الكتاب لسيبويه، العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، النشر يف القراءات العشر : واألجنبية منها
  :بية، أما املصادر األجنبية فمنهاالبن اجلزري، هذا بالنسبة  للمصادر العر

Cours de linguistique générale  )فردينان دو سوسري : لـ) حماضرات يف اللسانيات العامة
F.Dessaussure.  و مبادئ اللسانيات العامة ،) Essais de linguistique générale  لرومان

اللغوي لـحنفي بن ومن املراجع حماضرات يف علم النفس  Roman Jakobsonجاكوبسن 
  .عيسى، دراسة الصوت اللغوي ألمحد خمتار عمر
جملة اللسانيات اليت يشرف على إصدارها عبد :كما اعتمدت على بعض االت، مثل

املسائل الصوتية عند علماء القراءات : الرمحان حاج صاحل، وبعض الرسائل اجلامعية، مثل
  .لألستاذ حممد ولد دايل

فر على مجلة من املصادر واملراجع الدراسية، فإنين مل أمتكن مع وإذا كان البحث قد تو
uذلك من احلصول على مراجع تساعدين يف الدراسة التطبيقية أو امليدانية بسبب انعدامها. 

كما أنين واجهت صعوبة يف التنقل بني املدارس الستقاء املادة اخلام من منبعها الرئيس 
القرآنية اليت تتركز يف غالب األحيان يف مناطق نائية يصعب وخاصة إذا ما تعلق األمر باملدارس 



  

  

أضف إىل ذلك شساعة املدونة اليت اشتملت على إحصاء دقيق ..الوصول إليها دون مشقة
  .لألصوات تبعا ملخارجها وصفاا

غري أن كل هذا مل يثبط من عزمييت، وكل ما أرجوه هو أن أكون قد سامهت ولو بالقسط 
  .للغة العربية،وحسيب أن أكون من املوفقنيالقليل يف خدمة ا

األخري أتقدم جبزيل الشكر لألستاذ الدكتور عيسى بن سديرة، الذي مل                 ويف
  .            يبخل علي بنصائحه وتوجيها ته السديدة وتكبده عناء قراءة املذكرة، واهللا أسأل التوفيق



  

  

  :تمهيد
تواصل بتعدد السبل إىل اكتشافها، غري أن نظاما عجيبا ظل ثابتا على مر تعددت أنظمة ال 

ذلك هو . األزمنة، ونال قسطا كبريا من اهتمام الدارسني، فبقي األكثر شيوعا بني بين البشر
النظام اللساين الذي متثله اللغة على اختالف استعماالا، فهي تبقى دائما الوسيلة األقل تعقيدا 

التبليغ، وعلى هذا راح اإلنسان يسخر كل الطرق املمكنة لتعلمها واستعماهلا  أو األسهل يف
وبالتايل فأقل الناس معرفة حبقيقة تعلم اللغة وتعليمها، يدرك أن أقرب العلوم اإلنسانية إىل 
تعليمية اللغة هي اللسانيات، من حيث إا املنوال العلمي الوحيد الذي حيرص على دراسة 

                           .)1(ة، فيتخذها موضوعا للدرسالظاهرة اللغوي
وإذا تفحصنا التراث الفكري عربيا كان أم غربيا جند أغلب الباحثني يستخدمون مصطلح  

اللسان للداللة على نظام التواصل املشترك بني أفراد اتمع يف البنية اللغوية املتجانسة أما 
النطقية اخلاصة فاللسان يف الفكر العريب والغريب على  مصطلح اللغة فيكاد ينحصر يف احلاالت
وجند ذلك واضحا عند كثري من العلماء حيث يقول , حد سواء هو موضوع الدرس اللغوي

 علم اللسان ضربان، أحدمها حفظ األلفاظ الدالة عند أمة ما، وعلى ما):"هـ339ت(الفارايب
ن األلفاظ الدالة يف لسان كل أمة ضربان إ...والثاين قوانني تلك األلفاظ, يدل عليه شيء ما

   .)2(..."مفردة ومركبة
كما أن ابن خلدون يستعمل يف مقدمته مصطلح اللسان للداللة على أنه موضوع الدراسة 

وإذا كان علينا أن نطرق موضوع , )3("يف علوم اللسان العريب:"العلمية ويفرد فصال عنوانه
تيات فإنه جيدر بنا أن نستثمر بعض املفاهيم املستقاة من تعليمية اللغة العربية وعالقتها بالصو

لألصوات من جهة  )4(التجربة اللسانية العاملية لنتمكن من تنمية احلصيلة املنهجية والعلمية
  .وتعليمية اللغة العربية من جهة أخرى

                                                 
املطبوعات  يواند, حقل تعليمية اللغات/اللسانيات التطبيقية يف دراسات. أمحد حساين  )1(

  .02، ص2000, راجلزائ, اجلامعية
  .03، ص1931القاهرة،, إحصاء العلوم. أبو نصر الفارايب  )  2(
  .545، ص1989، 7املقدمة، دار القلم، بريوت، ط. ابن خلدون )3(
  .02اللسانيات التطبيقية، ص دراسات يف. ينظر أمحد حساين )  4(

  



  

  

  
 اللسانيات أو علم اللسان الذي يقابله حومما يشيع استخدامه يف وقتنا احلايل هو مصطل

يف الفرنسية ويعنون به Linguistique يف اللغة اإلجنليزية وLinguistics :علماء اللغة الغربيني بـ
  .)1(الدراسة العلمية للسان البشري

وإذا كانت الدراسة اللغوية للسان البشري قائمة على العلمية واملوضوعية حبق فإن ذلك 
  :      )2(يتم يف إطار منهج يعتمد معايري ثالثة هي

  .واليت تعين دراسة كل ما يتعلق بالظّاهرة اللّسانية دومنا نقص أو تقصري: لّشموليةا
 .ومعناه انعدام وجود أي تناقض بني األجزاء يف الدراسة :االنسجام
  .وهو أن تتم الدراسة وفق أسلوب موجز ومركّز مع التحليل الدقيق اهلادف :االقتصاد

لّسان يف شكلي املنطوق واملكتوب، وباستعمال ومن خالل هذه املعايري ميكن دراسة ال
  :اللغة لدراسة اللغة، حىت يتسىن لنا

  .معرفة أسرار األلسنة من حيث هي ظاهرة عامة يف الوجود البشري -
  .اكتشاف القوانني الضمنية اليت حتكم الظاهرة اللغوية وتضبطها -
  .إىل وضع قوانني كلية للغةحماولة ضبط السمات الصوتية والتركيبية والداللية والوصول  -
شرح خصائص العملية الكالمية وتفسري العوائق العضوية والنفسية واالجتماعية اليت  -

  .تعرقل أداءه
  .السعي إىل بناء نظرية لسانية عامة، متكننا من دراسة مجيع اللغات اإلنسانية -
  .دراسة اللهجات على اختالفها وتعددها -
  .، وسرد تاريخ األسر اللغوية ما أمكن ذلكتقدمي وصف للغات املختلفة -

وبناء على هذا يكون اللسان ظاهرة اجتماعية هامة يف حياة الفرد واتمع، يؤدي وظيفة 
تعرف عند   أساسية هي التبليغ والتواصل، هذا األخري الذي ال يتم إال بوجود دورة أساسية

    :)1(يت حتوي العناصر اآلتيةال »Circuit de la parole «دورة التخاطب : اللغويني بـ
                                                 
(1) John lyons. linguistique générale /Introduction à la linguistique théorique , Larousse ,Paris ,1970 ;p05. 

 ).05، ص 1970مدخل إىل اللسانيات النظرية، الروس، باريس، / اللسانيات العامة. جون ليونز(
  .10دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص.ينظر أمحد حساين)  2(

  



  

  

  ).املخاطب(املرسل وهو املتكلم  -
  .جهاز اإلرسال وهو عند اإلنسان اجلهاز الصويت حمدث األصوات -
  .، أي السامع)املخاطَب(املرسل إليه  -
  ).األذن(جهاز االلتقاط وهو عند اإلنسان اجلهاز السمعي  -
  .للصوت مبا فيها اهلواءالقناة اليت توصل اخلطاب وهي كل مادة موصلة  -
  .وهو الكالم الذي يتلفظ به املخاطب أو ما ينوب عنه: اخلطاب -

  :)2(وتتم هذه الدورة وفق املراحل اآلتية
  :Encodageمرحلة االستيضاع 

وهي املرحلة اليت يصاغ فيها اخلطاب يف ذهن املتكلم مبقابلته بني اللفظ ومعناه املقصود  
  .ستعملة يف اخلطابوذلك تبعا لنظام اللغة امل
وهي املرحلة اليت حيدث فيها املتكلم األصوات املطلوبة  :Emissionمرحلة اإلرسال 

  .باستعمال جهازه النطقي، ويبثها يف اهلواء
وهي املرحلة اليت تنتقل فيها الذبذبات عرب الناقل، والذي  :Transmissionمرحلة النقل 

  .ميثله اهلواء يف احلاالت العادية
وهي املرحلة اليت يصل فيها اهلواء املنتقل إىل جهاز السمع  :Réceptionالستقبال مرحلة ا

  .لدى املخاطب ومالمسته له
وهي مرحلة حتليل سلسلة األصوات املستقطبة من طرف  :Décodageمرحلة التوضيع 

 .املخاطب، بناء على قواعد اللغة املستعملة يف عملية التخاطب
، غري أنّ )التبليغ(الذي تتحقق بواسطته وظيفة اللغة األساسية  ذاك إذا هو اإلطار التخاطيب

اللغوي املعروف رومان جاكوبسن حيدد وظائف أخرى للغة انطالقا من الدائرة التخاطبية 
  :السابقة، ويصنفها كما يلي
  .مجيع الوظائف عناصر الدورة التخاطبية، وهي أساس مجيع وتضم :الوظيفة التبليغية

                                                                                                                                                    
  .27-28ص, 2000,اجلزائر, دار القصبة للنشر, يف اللسانيات مبادئ. ينظر خولة طالب اإلبراهيمي)   1(

(2) Germaine Claude et Leblanc Raymond .Introduction à la linguistique générale, la phonétique (tome 01), 
P.U.M, Montréal, 1981, p17 
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أن اخلطاب يصل  توهي اليت يتم من خالهلا لفت انتباه السامع، وإثبا: يليةالوظيفة التوٍص
أدوات التنبيه اليت  هومثال, على اتصال مبا يقال عرب القناة التوصيلية هوأن, إليه يف أحسن حال
  .يفتتح ا الكالم

  .وهي اليت تركز على املتلقي وطريقة فهمه للخطاب :الوظيفة اخلطابية
  .وتركز على صاحب النص وعواطفه، أي التعبري عن الذات :يةالوظيفة التعبري

وتبين هذه الوظيفة مدى وعي املتكلم بالطريقة املستعملة يف التخاطب  :الوظيفة التحقيقية
  .مدى فهم السامع للمقصود مما قيل أو ما خوطب به داليومي  وتؤك

 حد ذاته ونسميها ينصب االهتمام هنا على اخلطاب يف ):اجلمالية(الوظيفة الشعرية 
  .)1(بالشعرية ألن الشعر مبوسيقاه يصور اجلانب اجلمايل يف اللغة واملتجسد يف املظهر البالغي

وتاريخ ظهور الدرس اللساين ليس باحلديث، غري أن الذي أرسى أسسه ومبادئه بشكل 
عامة الذي استطاع أن يؤسس للسانيات بصفة  دو سوسريمثري لالنتباه هو العامل السويسري 

حيث طور مفاهيم الدراسات اللغوية ومناهجها من حيث كيفية معاجلتها ومعرفة خصائصها يف 
ظل استحداث الدراسات الوصفية اليت أبعدت املعيارية وطرحتها جانبا وأعطت مسارا جديدا 

  .للسانيات بعد أن كانت تطورية تارخيية تقوم على املقارنة
  : اللسان بأنه دو سوسريوقد وصف 

اهرة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، إذ أن املظهر الصويت يعد اللبنة األوىل للدراسة ظ -
  .اللغوية

نظام جوهري صوري غري مادي، أي أنه يقوم على جمموعة من العالقات الصورية اليت  -
  .تندرج يف إطارها الوحدات اللغوية على خمتلف مستوياا

التأسيس املنهجي الذي وضعه ينعت أصبح  سوسريويف ظل هذا الفهم الذي جاء به 
، إذ أننا )2(بالتصنيف الثنائي حيث ظل يعيد نفسه يف الفكر اللساين املعاصر بأشكال متنوعة

                                                 
(1)  Roman Jakobson .  ُEssais de linguistique générale, les Editions de Minuit, Paris,1963, T.1, Ch5. 

  . ، الفصل اخلامس1963مبادئ يف اللسانيات العامة، طبعات مينوي، باريس، .رومان جاكوبسن(
 .(30-31)، صمبادئ يف اللسانيات. خولة طالب اإلبراهيمي: وينظر

  04دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص. ينظر أمحد حساين)   2(



  

  

نستطيع القول إن هذه الثنائيات استطاعت أن تلم بكل اهتمامات البحث العلمي يف جانبه 
   .اللغوي بصفة خاصة

  :  ونستطيع أن نوجزها يف
  .synchronique/diachronique:آين/ تارخيي :الثّنائية
  .langue/ parole:كالم/ لسان :الثّنائية
  .signifiant/ signifié :مدلول/ دال :الثّنائية

  .axe syntagmatique/ axeparadigmatique:حمور استبدايل/حمور ركين 
ر قد قدم األساس اهلام الذي ميكن للسانيات الوصفية من أن تتطو دوسوسريوذا يكون 

  .بشكل كاف وتكشف عن أسرار النظام اللغوي بكيفية سهلة
نستطيع أن نقول إن أوالمها , نزعتان رئيستان دي سوسريوقد غلبت على اللسانيات بعد 

وهي النزعة احلسية النقلية اليت تقوم على املشاهدة واالستقراء , اعتمدت أفكاره وانطلقت منها
القوانني والنزعة العقلية االفتراضية االستنتاجية اليت تنطلق ومعاينة األحداث وتصنيفها الستنباط 

وقد انقسمت , )1(من مسلمة مث تولد عنها جمموعة من القواعد تستنتجها بفعل عمليات معينة
حيث , دوسوسريانطالقا مما أسس له العامل , الدراسات اللسانية وفقا هلاتني الرتعتني قسمني

وهو اللسانيات البنوية , )بعد اللسانيات التطورية التارخيية طبعا(مهد للنوع األول من اللسانيات
لتأيت بعدها املدرسة التوليدية التحويلية اليت اختذت من األفكار , مبختلف املراحل اليت مرت ا

  . الديكارتية العقالنية مبدأ يف دراسة اللغة كعلم قائم بذاته
ازدادت األحباث ,كل مدرسة على حدة ويف خضم هذه األفكار واملبادئ اليت انفردت ا

واتضح للعيان من دارسي اللغة أن اللسان الذي هو موضوع , والدراسات اللغوية تطورا
والذي يوصف بكونه نظاما من العالمات الدالة يتبدى يف مظاهر ثالثة هي الصوت , الدراسة

  : يضاوعلى ذلك يظهر التحليل اللساين يف ثالث مستويات أ,والتركيب والداللة
  .طبيعية ولغوية, وهو الذي يدرس األصوات بنوعيها: املستوى الصويت

  . جانب فيزيائي وآخر فيزيولوجي:فالطبيعية تظهر يف جانبني -
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  .)1(وأما اللغوية فتتعلق بالصوت داخل بنية لغوية معينة حاملة للفكر والداللة -
اين منوذجان فرعيان لتناول ويف رحاب هذه الطبيعة الثنائية لألصوات ظهر يف الفكر اللس

اخلاص بدراسة اجلانب الطبيعي لألصوات  ) phonétique(هذه الظاهرة مها علم األصوات العام 
  وعلم األصوات الوظيفي أو علم وظائف األصوات , يف مظهريه الفيزيائي والفيزيولوجي

)phonologie ( ا املختلفةوالذي يهتم بالصوت داخل البنية اللغوية ويف سياقا.  
يرتبط هذا املستوى بالعالقات الوظيفية اليت حتدد منط البنية التركيبية يف  :املستوى التركييب

واليت تدرس ضمن ما يعرف بعلم التراكيب الذي يبحث يف أقسام الكلمات , خمتلف األلسنة
ببعض  وأجزاء اجلملة وترتيبها وعالقة أجزاء اجلملة بعضها, وأنواع كل قسم ووظيفته يف الداللة

وتقسيم العبارة إىل مجل، وبالتايل فهو علم جيمع بني علمي النحو والصرف , وطريقة ربطها
  .    ويبحث يف تلك العالقات بني خمتلف العالقات التركيبية

وهو فرع من فروع علم اللسانيات، يدرس املعىن كما يدرس الشروط : املستوى الداليل
را على محل املعىن، وال يتأتى ذلك إال من خالل الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قاد

 :جوانب أخرى أمهها
سياق احلال، تفخيم أو ترقيق الصوت، التنغيم والنرب، التركيب الصريف للكلمة، وبيان 

  .املعىن الذي تؤديه صيغتها، وكذا تغري الوظيفة النحوية للكلمة وما إىل ذلك
حث عن العالقة بني اللفظ واملعىن وأنواع وموضوعات هذا الفرع كثرية و متشعبة منها الب

املعاين والتطور الداليل للكلمة والعالقات الداللية بني الكلمات، وتصنيف األلفاظ اليت ترتبط 
  .برباط داليل معني يف حقول داللية

وإذا كانت هاته املستويات متثل روافد أساسية للنظرية اللسانية، وتسعى إىل إضافة 
فإن ذلك البد من أن يكون له أرضية , ى آلية التعامل مع الظاهرة اللغويةالشرعية العلمية عل

  .صلبة، مث االعتماد عليها كي تكون االنطالقة يف دراسة هاته املستويات سليمة ودقيقة
ميكن  وقد تأتى ذلك من خالل األصوات اليت تشكل قطب الدراسات اللسانية حيث ال

صة وأن تلك الدراسات تقوم على مبدأ هام تتخذه منهجا االستغناء عنه يف خمتلف األلسنة، خا
من اجلزء إىل الكل يف دراسة الظاهرة، وإذ إن الصوت  قمن مناهجها املختلفة وهو مبدأ االنطال
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يعد أصغر وحدة يف السلسلة الكالمية منطوقة كانت أم مكتوبة فإن أغلب األحباث يف أصل 
وإذ الحظنا تلك األمهية . لذلك الدراسات اهلنديةاللغات انطلقت من دراسة الصوت وخري مثال 

اليت حيظى ا علم األصوات بني باقي فروع علم اللغة آثرنا أن خنصه بالدراسة يف موضوع هذا 
البحث، واخترنا خري ما من به الرمحان على أمة حممد منوذجا للتطبيق، راجني أن نفيد ونستفيد 

التطوري هلذا العلم عرب  ى ينبغي احلديث عن املساروقبل اخلوض يف مباحث هذا املستو. أوال
العصور ولو بلمحة وجيزة كي يتسىن لنا معرفة التطورات اليت مر ا إىل أن وصل إلينا يف 

  .مباحثه احلالية
 رلقد حظي علم األصوات على اختالف التسميات باهتمامات الدارسني منذ قدم العصو

وذلك , البحث يف بعض األمور الصوتية املتعلقة بلغتهمحيث كانت لإلغريق حماوالت جادة يف 
وانطالقا من هذا األساس , )اهلومرييك(من أجل خدمة الدين، والنص املقدس لديهم املسمى بـ 

حيث متكن علماء اللغة , فكر أفالطون وأرسطو يف طبيعة اللغة وأمهيتها باعتبارها أداة اتصال
ن تصنيفها على أساس اآلثار اليت حيدثها كل عنصر يف اإلغريق بعد تأملهم العناصر الصوتية م

  .)Les voyelles)1والصوائت   les consonnes   كما ميزوا بني الصوامت, أذن السامع
غري أنّ أوىل احملاوالت يف وصف الصوت اللغوي وصفا علميا دقيقا تلك اليت قدمها علماء 

التحليالت الدقيقة، حيث مثل كتابه  صاحب بانييناللغة اهلنود وعلى رأسهم العامل اللغوي 
  .حتليال شامال عميقا للظواهر اللسانية

فكانت مناهجهم بذلك , لقد جاءت أحباث اهلنود قائمة على أساس املشاهدة واالستقراء
، وقد كان هدفهم األول هو فهم النصوص الدينية )2(علمية حبق ومستوفية جلميع شروط العلم

، تلك النصوص اليت مل تكن مفهومة يف العصر الذي قنن فيه "فيداأل"واليت تسمى , لديهم أيضا

                                                 
ية لبعض املسائل على دراسة نقد/املسائل الصوتية عند علماء القراءات.ينظر حممد ولد دايل)  1(

جامعة )رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية(ضوء الصوتيات احلديثة،
  .من املقدمة 5،  ص1997اجلزائر،

جملة اللسانيات، معهد (2) مدخل إىل علم اللسان احلديث . (ينظر عبد الرمحن حاج صاحل)  2(
  . 37، ص2، ج(1)، مج1972العلوم اللسانية والصوتية، اجلزائر  



  

  

بانيين النحو السانسكرييت كما صنف العلماء آنذاك األصوات تصنيفا يقوم على أساس عملية 
  : التصويت ال على أساس عملية االستماع والتلقي، فكانت أبرز إسهامام يف الدراسة الصوتية

  دماغي"= اموردهاني" ,حنكي"=وتالفيا", حلقي"= ا هياكانت:"قسم اهلنود حروفهم إىل -
  شفوي= أوستهيا, أسناين"=دانتيا)"إدخال ظهر اللسان ورفع طرفه إىل أسفل احلنك(
  .عرفوا خاصية املد يف التمييز بني احلروف وقاسوه -
  .حللوا بكيفية دقيقة جدا العناصر النغمية والبنوية اليت هلا دور يف التمييز الصويت -
والصوت كظاهرة فيزيائية , انتبهوا إىل الفرق بني الصوت كظاهرة فيزيائية عامة -

وهو ما يدركه املتكلم واملخاطب من , وبني الصوت احلامل ملدلول, فيزيولوجية خاصة بالكالم
  .)1(الصفات السمعية الصوتية اليت تكفي لفهم املدلول

للغويني الغربيني حىت متكنوا من وهكذا ترك التراث اهلندي الصويت بصماته عالقة لدى ا
  .خالهلا من الفهم الصحيح لكثري من املفاهيم الصوتية

وإذا كان الفينيقيون قد متكنوا من وضع أجبدية خاصة يقتصرون فيها على اجلوامد 
دون الصوائت فإنّ اليونانيني كان هلم الدور املعترب يف أن جيعلوا من هذا اهلجاء ) الصوامت(

وفضال عن ذلك فقد اهتدوا بالفعل وبفضل هذا , ن يفي مبا حتتاج إليه بنية لغتهمالذي ال ميكن أ
 *"phonéeta"و)صامت"(  aphona"التحليل إىل طريقة معتمدة يف تقسيم أصوات اللغة إىل

  . حيث صار بعدهم أساس حتليل تعاجل به اللغات األوربية) صائت(
 ءكما اهتموا بتجزي,)2(إال مع مصوتوتفطنوا أيضا إىل أن الصامت ال ميكن أن ينطق به 

  .)3(الصوت اللغوي إىل حروف غري قابلة للتجزئة تبعا ألشكال جهاز النطق

                                                 
، (1)جملة اللسانيات، مج(2)مدخل إىل علم اللسان احلديث. (ينظر عبد الرمحن حاج صاحل)1(
  .39، ص2ج

  
  .،أما الثانية فتعين صائتتالكلمة األوىل تعين المصوت أو صام  *

  . 42، ص2، ج(1)جملة اللسانيات، مج(2)مدخل إىل علم اللسان احلديث . (ينظر عبد الرمحن حاج صاحل )2(
-60، ص1994مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، . ينظر أمحد حساين  )3(
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إنه مل يكن  اولو تطرقنا إىل احلديث عن الصوتيات كعلم قائم بذاته يف اللغة العربية لقلن
, لصرفعلم ا, كعلم التجويد,بل عوجلت مادة األصوات ودرست يف سياق علوم أخرى,معروفا
ورغم ذلك كان علماء العربية القدامى سباقني إىل دراسة األصوات ,واللغة بصفة عامة, النحو
على أن ال ننسى أو أن ندرك أن حافزا قويا كان وراء هذه اجلهود الكبرية وهو القرآن , )1(بدقة
وخاصة بعد دخول شعوب وأمم كثرية حتت لواء الدين اإلسالمي احلنيف حيث إن , الكرمي
, وقد حدث أن احتكوا بالعرب, )الفرس والروم مثال(من متحدثي اللغة العربية  اؤالء مل يكونوه

وأثر ذلك يف قراءة ,فربزت بعض الظواهر النطقية الغريبة على العربية,واختلطت لغتهم بالعربية
 أيب, أيب عمرو الداين, فتوجب على علماء القراءات من أمثال ابن جماهد,آيات القرآن الكرمي

ابن اجلزري وغريهم أن حيددوا املعايري النطقية الصحيحة لألداء القرآين السليم , علي الفارسي
وبذلك مت , وحدة العقيدة اإلسالمية:كي تتحقق الوحدة اللسانية إىل جانب الوحدة الروحية

  .)2(وضع أسس علم القراءات
حيث استطاع ,اال وفضال عن جهود القراء فإن أبا األسود الدؤيل يعد األول يف هذا

كما أسس للمنهج العلمي الذي ,بفضل معاينته حلركة الشفتني اكتشاف ما يسمى بالصوائت
اتبعه فيما بعد علماء اللغة املهتمون بالدرس الصويت، وذلك حينما فكر يف وضع النقاط الدالة 

إذا رأيتين :"به، وقد ورد ذلك يف قوله لكات)3(على احلركات من أجل ضبط قراءة القرآن الكرمي
فإن ضممت فمي فانقط نقطة بني يدي ,قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على أعاله

فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان ,وإن كسرت فاجعل النقطة حتت احلرف,احلرف
  .)4("النقطة نقطتني

                                                 
  .59حماضرات يف فقه اللغة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص. ينظر زبري دراقي )1(
من 6 ص، )رسالة ماجستري(املسائل الصوتية عند علماء القراءات، . ينظر حممد ولد دايل) 2(

  .املقدمة
  
دراسة حتليلية ابستمولوجية، دار القصبة للنشر، / مبادئ اللسانيات البنوية. ينظر الطيب دبه)   3(

  .159،ص2001اجلزئر،
، نقالعن 129، ص1993فقه اللغة يف الكتب العربية،دار املعرفة اجلامعية، مصر، . عبده الراجحي) 4(

  .49ابن الندمي، الفهرست،ص



  

  

الذي ،)هـ175ت(وقد تال أبا األسود عامل جليل آخر هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
،ويف ذلك يقول ابن "العني:"إذ صنفها خمرجيا يف كتاب ومسه بـ, توسع يف دراسة األصوات

واعتمد فيه ترتيب ,ورتب أبوابه على حروف املعجم بالترتيب املتعارف:"...خلدون
وبدأ من , آخرا، وهي احلروف اهلوائية وجعل حروف العلة...فبدأ حبروف احللق,املخارج

  .)1("فلذلك مسي كتابه بالعني,نه األقصر منهاحروف احللق بالعني أل
  هذا وقد تالمها فريق من العلماء اهتم أيضا بالدراسة الصوتية يأيت يف مقدمتهم سيبويه

وكذا ابن جين , ، الذي تتلمذ على يد اخلليل وعرض لصفات احلروف املختلفة)هـ180ت(
لدراسة األصوات واحلروف " سر صناعة اإلعراب"اللغوي الذي خصص أجزاء معتربة من كتابه
كما كانت له بعض ,)2(يف إحداث األصوات,وكان أول من فطن إىل قيمة جهاز النطق

  ".اخلصائص"االلتفاتات لألصوات يف كتابه
وقد كانت هناك إسهامات أخرى قدمها بعض الفالسفة خلدمة املستوى الصويت منها 

" أسباب حدوث احلروف"وابن سينا صاحب كتاب, "احلروف"جهود الفارايب يف كتابه
  .وغريمها

ويف القرن التاسع عشر برز االهتمام الكبري بالدرس الصويت عند األوربيني من خالل ما 
حيث ,بعد غلبة اللغة السنسكريتية على الدراسات اللغوية املقارنة, قدم يف علم اللغة املقارن

وظهرت عدة ,الدرس الصويتتقدمت العلوم الفيزيائـية وتوفرت املعلومات الدقيقة اليت ختدم 
  :أعمال منها

واختراعه ملنظار احلنجرة   1840إصدار املغين مانويل غارسيا حبثا يف الصوت اإلنساين سنة *
   .1855عام

  .احلروف الصوتية من الناحية الفيزيائية Helmoltzدراسة هلمولتز *
وات اللغة من األسس العامة لدراسة أص"كتابه املسمى 1856عام Brokeنشر العامل بروك*

  .الناحية الفيزيولوجية

                                                 
  .(548-549)املقدمة، ص. ابن خلدون ) 1(
  .(135-138)فقه اللغة يف الكتب العربية، ص.ينظر عبده الراجحي) 2(

  



  

  

منظار اخلربة للوقوف على عمل األوتار  Gzermakاستخدام الطبيب التشيكي جرماك *
  . 1860الصوتية يف إصدار حروف الغنة عام 

جيسد فيه خطيا العناصر اليت ,تسجيال صوتيا)والد خمترع اهلاتف( Bellوضع اسكندر بيل *
  .للغةيتألف منها كل صوت من أصوات ا

  )1("األسس العامة يف فيزيولوجية الصوت"األملاين كتابهEduard Siever إصدار سيفرز *
املتمثلة يف اكتشاف مبدأ النظام " النحاة اجلدد"هذا كله باإلضافة إىل أعمال مدرسة 

  .)2(الصويت الذي تعمل على أساسه التغريات الصوتية عرب احملور التارخيي
عرف الدرس الصويت 1916السويسري دو سوسري سنة  ومنذ أن نشرت جهود العامل

حيث أصبحت دراسة ,مرحلة جديدة سواء من ناحية املنهج أو من ناحية الكيفية واألدوات
فالنمط األول - كما سبق وأن أشرنا-الصوت تتم وفق منطني من الدراسة  تبعا ملفاهيم سو سري

إنتاج الصوت (يزيائية موضوعية ميثله مستوى دراسة الظواهر الصوتية وطبيعتها كأحداث ف
تأثريه وتأثره بغريه من األصوات وما إىل , انتقاله من املتكلم إىل السامع, صفاته , خمارجه
باألحداث الصوتية  مومستوى ال يهت, phonétiqueوهو ما يعرف بعلم األصوات العام).ذلك

 للغة ما، وبالعناصر بل يهتم بوصف وتصنيف النظام الصويت, املوضوعية واحلسية الفيزيائية
  .phonologie3(ويسمى بعلم وظائف األصوات, الصوتية اليت تؤدي إىل اختالف املعىن

ومن بينهم , وقد اختلفت آراء علماء اللغة الغرب يف حتديد مفهوم كل من هذين املستويني
للداللة على ذلك الفرع من علم اللغة  "phonetics "حيث استخدم مصطلح,دي سوسري ذاته

يف حني أطلق , معتربا إياه جزءا أساسيا من علم اللغة,لذي يدرس األصوات اللغوية تارخيياا

                                                 
تاريخ علم اللغة منذ نشأا حىت القرن العشرين، ترمجة بدر الدين . ينظر جورج مونني) 1(

  .(208-209)،ص 1981القاسم، مديرية الكتب واملطبوعات، جامعة حلب سوريا، 
  .160مبادئ اللسانيات البنوية، ص. ينظر الطيب دبه)  2(

(3)  Ferdinand de Saussure .cours de linguistique générale, 2ème édition, Enag édition, 1994, p(59-60).
 

 60-59(، ص1994، أوناغ للطباعة، 2حماضرات يف اللسانيات العامة، ط.فردينان دي سوسري(
 .(  

  ."La phonétique est une science historique...La phonologie est en dehors du temps  :إذ يقول

              ).الفونتيك هو الدراسة العلمية التارخيية لألصوات، أما الفونولوجيا فهي خارج جمال الزمن ( 



  

  

ومن مث عده علما مساعدا , على تلك الدراسة العملية امليكانيكية للنطق "  phonologie"مصطلح 
  .لعلم اللغة وال يرتبط بغري الكالم

علم اللغة يعاجل الظواهر الصوتية  اللغوية فإا تعد هذا األخري فرعا من" براغ"أما مدرسة 
  وجاكوبسن" Troubetzkoyما يؤكده كل من تروبتسكوي  اوهذ, من حيث وظيفتها اللغوية

"Jakobson"  اللذين أخرجا الفونيتيك من دائرة علم اللغة األمريكي واإلجنليزي وتركا
لتحوالت اليت لعشرات السنني يف معىن تاريخ األصوات والتغريات وا »  phonologie «مصطلح

   historical phoneticsحينئذ مرادفا ملا يسمى نويكو, حتدث يف أصوات اللغة نتيجة تطورها
مبعىن دراسة وحتليل وتصنيف األصوات الكالمية من غري   phonitics  حني استخدم مصطلح يف

 وبالتايل, قباهلافقط باإلشارة إىل كيفية إنتاجها وانتقاهلا واست اوإمن, إشارة إىل تطورها التارخيي
   ومن اللغويني من وضع االثنني حتت مصطلح واحد, )1(فالفرعان يعدان من صميم علم اللغة

phonetics   أوphonologie ,أن  اكم, كال منهما يعتمد على اآلخر يف التحليل اللغوي نأل
 وه، واللدراسة الوصفية املصنفة للنظام الصويت للغة م phonologyهناك من خصص مصطلح

  .)1(للفونولوجياMartinet "الذي أعطاه اللغوي مارتيين ماملفهو
ويف الدراسة العربية احلديثة فضل بعض الباحثني مثل الدكتور كمال بشر إبقاء مصطلح  

phonetics تعريب  لإىل فوناتيك، وقب هكما هو وعربphonology إىل  هإىل فونولوجيا أو ترمجت
  .ائف األصواتعلم األصوات التنظيمي أو علم وظ

التشكيل   phonologyاألصوات وعلىphonétics متام حسان فقد أطلق على  الدكتور أما
فهما بالفعل , ومهما تكن املفارقات بني هذين النمطني من الدراسة الصوتية )2(الصويت،

إذ ال ميكن ألحدمها أن يستغين عن اآلخر ما دام أنه , يتداخالن ويكمالن بعضهما البعض
كما , معا ميكن لعلم األصوات أن يقدم خدمات جليلة لفروع عدة من العلوم الطبيعية بفضلهما

حيث إن , ميكن له أن يقدم خدمات للغة يف حد ذاا كأن تنبين عليه دراسة باقي املستويات
فمن احملال , البحث بدقة يف أي مستوى من تلك املستويات ال يتم إال مبراعاة اجلانب الصويت

                                                 
  .66، ص  1997دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة،.خمتار عمر دينظر أمح)  1(
، 1992، 2اجلامعية، مصر، ط ةالكلمة دراسة لغوية ومعجمية، دار املعرف. ينظر حلمي خليل) 2(

  .66ص



  

  

أو أن تكتمل الدراسة التركيبية دون , بنية الكلمة دون معرفة األصوات وتناسقهامثال دراسة 
االعتماد على بعض الصور الصوتية كأن يعرف التكوين الصويت للكلمات داخل اجلمل 

ناهيك عن , )1(أو أن تدرك القوانني الصوتية اهلامة اليت متثل كيان اجلانب الصويت, وخارجها
تكز بدوره على معرفة الصور الصوتية املختلفة للفونيمات وبعض اجلانب الداليل الذي ير
وال شك أن الكثري من املعاين النحوية تقوم على أسس صوتية معينة , الظواهر الصوتية كالتنغيم

  ).تغري احلركة اإلعرابية(كالتغريات اليت تصيب أواخر الكلمات
ا عن عالقته بباقي العلوم فإنه أم, هذا عن الصلة بني علم األصوات وباقي فروع علم اللغة

إذ جتاوز تلك الدراسات النظرية القدمية بعد أن شهد ميدان البحث فيه , قد عرف قفزة نوعية
استحداث آالت كثرية وتقنيات جد متطورة دف إىل البحث التطبيقي وامليداين بطرق علمية 

بشكل واضح ومثري لالنتباه يف  وقد يتجلى ذلك,وتربطه مبختلف العلوم اإلنسانية والطبيعية,دقيقة
إذ أن التعليم يقف بادئ ذي بدء على نظام صويت معني تتركب منه ,ميدان تعليمية اللغة العربية

  .لغة املتعلم وتتطور شيئا فشيئا
ومما ال يعزب عن بال أحد هو أن اإلنسان منذ أن وجد يف هذا الكون ما فتئ يسعى 

ومن هنا كان مضطرا إىل , الطبيعي واالجتماعي لتشكيل شبكة من العالقات تربطه بوسطه
ومن مث ميكن تعريف التعلم بأنه تغري , التعلم اضطراره إىل معرفة وإدراك األشياء على ما هي عليه

دائم يف سلوك اإلنسان واكتساب مستمر خلربات ومهارات جديدة تؤدي بالضرورة إىل إدراك 
  .  )2(يجديد ومعرفة عميقة للمحيط الطبيعي واالجتماع

فتنقل هذه , هذا وحتدث عملية التعلم حتت تأثري عوامل داخلية أو خارجية تؤثر يف سلوكه
املثريات إىل املراكز العصبية عن طريق احلواس املستقبلة أين تدرك عن طريق تفسري إشاراا 

ل حيث يستجيب املتعلم هلذه التأثريات عن طريق إصداره لرد فعل معني يظهر من خال,البديلة
سلوكه،وحىت تنجح عملية التعلم ينبغي أيضا أن تتوافر أو تتكامل جمموعة من العناصر نذكر 

  .)3(النضج واالستعداد والفهم وغريها:منها

                                                 
  .277،ص1999، 1دراسة يف علم األصوات، مكتبة اآلداب، مصر،ط.ينظر حازم علي كمال الدين )  1(
  .46- 45دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص . ينظر أمحد حساين )2(
  .52-51املرجع نفسه، ص  )3(



  

  

وإذا كان للمتعلم أن يتعرف على بعض القضايا املتعلقة بصياغة الكلمة فإنه سيتمكن من 
اد اخلوض يف جمال النحو فإنه أما إذا أر, ذلك من خالل اطّالعه على مباحث علم الصرف

يف حني أنه إذا أراد البحث يف كيفية أداء اللغة العربية فإنه , سيتعرف على قضايا تركيب اجلملة
يتوجب عليه البحث يف ميدان علم األصوات، وهذا ما ال يتأتى له من خالل عملية التعلم يف 

  .مراحلها األوىل رغم إمكانية حصول ذلك
أال ميكن ملتعلم العربية يف :الذهن سؤال هام جدا يطرح نفسه وهو ومن هنا يتبادر إىل

  املرحلة االبتدائية أن يتمكن من معرفة خصائص أدائها؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تستدعي استجالء الفكرة عن طريق السعي إىل ضبط معايري 

ألداء من خالل علم هذا األداء من خالل ربط علم األصوات كمادة لغوية مبا مت حبثه يف جانب ا
  وبالتايل استحضار مادة البحث , التجويد موفن تولد عن علم القراءات القرآنية هو عل

أو املوضوع من نص لطاملا كان وسيظل األهم و األفضل على اإلطالق بالنسبة للعرب 
الذي يشكل قطب الدراسات اللغوية , واملسلمني على وجه التحديد أال وهو القرآن الكرمي

نسانية، لذلك نستطيع أن نشكل من خالل أدائه أرضية صلبة خلوض غمار هذه املسألة ذلك واإل
حيث إننا إذا استمعنا إىل حروفه وهي خارجة من , أن تناسق حروفه وكلماته أمر مثري للعجب

, خمارجها الصحيحة نشعر بتناسق يف رصف احلروف بعضها جبانب بعض من الكلمات واآليات
  .وهذا يهمس وذاك جيهر, وذاك يظهر, وهذا خيفى, اك يصفروذ, هذا حرف ينقر

حني خرج إىل الناس يف هذه اموعة املؤتلفة اجلامعة بني ,من هنا يتجلى مجال لغة القرآن
جعل النفس املسلمة اليت ,)1(اخلشونة والرقة واجلهر واخلفية على وجه دقيق حمكم,اللني والشدة

وحظي بقراءة القراء وتالوة , فاكتسى بذلك أمهية بالغة, انغرست فيها روح العقيدة تلتف حوله
فهل يكون حلفظه يف الذاكرة وجتويد حروفه يف سن مبكرة , وجتويد اودين من الصغار والكبار

  .                دور يف احملافظة على األداء السليم للغة الضاد؟
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 :صل األولفلا
يمية اللغة مفاهيم أساسية في الدرس الصوتي وحقل تعل

 العربية
 
  

 :بنية األصوات وكيفية حدوثها -1
   : إنتاج الصوت اللغوي  1 -1

ذلك األثر السمعي احلاصل من احتكاك اهلواء : "الصوت اللغوي كما سبق التعريف به هو
بنقطة ما من نقاط اجلهاز الصويت، عندما حيدث يف هذه النقطة انسداد كامل أو ناقص ليمنع 

من اجلوف من حرية املرور، مثل الباء اليت هي نتيجة انسداد كامل يف الشفتني  اهلواء اخلارج
  .)1( "ومثل السني اليت هي نتيجة انسداد ناقص يف أطراف األسنان

يف هذا التعريف يبدو الصوت اللغوي بسيطا، خيرج تبعا حلركة اهلواء واحلركات النطقية 
  ت اللغوي؟املختلفة، ولكن هل ميكن أن نعرف كيف بدأ الصو

يعتقد الدارسون أن اللغة الكالمية كانت بادئ ذي بدء ناقصة، مث اجتهت تدرجييا حنو 
عليه  تباينت اآلراء حول بيان السبل اليت سلكتها حىت وصلت إىل ما هي التطور والنضج، وقد

اآلن، فمن الباحثني من نظر إىل اللغة على أنها رموز صوتية فحاول أن يكشف عما كانت 
نشأا األوىل، ويف مراحل تطورها، ومنهم من ذهب إىل أن اللغة  ه األصوات اللغوية يفعلي

  :الكالمية قد سارت يف مراحل ثالثة هي
يف هذه املرحلة مل تعرف ال أصوات مد، وال األصوات الساكنة وإنما  :مرحلة الصراخ -

ت كالضحك والبكاء كانت هناك أصوات مبهمة تشبه أصوات التعبري الطبيعي عن االنفعاال
  .مثال

  .وفيها ظهرت أصوات اللّني:مرحلة املد- 
  )2(وهي مرحلة ظهور األصوات الساكنة :مرحلة املقاطع -  

                                                 
  .13، ص1احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، دار الشروق العريب، بريوت، ج. حممد األنطاكي) 1(
  .18ت،ص.لغويات، دار الفكر العريب، مصر،د. عبده عبد العزيز قلقيلة  )2(



  

  

قد ) اليت سيتم البحث فيها الحقا(إن هذه النظرية اليت تستمد أفكارها من لغة الطفل 
و من التعرض لنقد تكون صحيحة غري أن اجلزم بقصورها على هذه املراحل فقط أمر ال خيل

املختصني يف هذا اال، لذا نشري إىل أن نظريات مجة قد تعرض للبدايات األوىل للصوت 
بكيفيات خمتلفة، وال تغين اإلجابة عن السؤال السابق عن حماولة إجياد اجلواب لسؤال ال يقل 

  .أمهية عنه
على اجلهاز النطقي عند  سؤال ينبغي قبل اإلجابة عنه التعرف: كيف حيدث الصوت اإلنساين؟  

 الفم واألنف واحللق واحلنجرة والقصبة اهلوائية والرئتني  اإلنسـان، وهو عبارة عن جتويف
، وألن هذا اجلهاز ال خيتص بالكالم وحده فإن تسمية هذه األعضاء )وسيأيت التفصيل يف هذا الحقا(

دمان لتلقي الطعام عند دخوله الفم باجلهاز النطقي إجحاف بوظائفها احليوية األخرى؛ فالشفتان تستخ
وصماما مانعا خلروجه أثناء املضغ، أما األسنان واألضراس فلتقطيع الطعام ومضـغه، واللسان يدفع الطعام 
دائريا داخل الفم حىت ميكن طحنه طحنا جيدا، أما التجويف األنفي فهو حجرة لتكييف اهلواء قبل نزوله 

اهلواء فيهما، مث احللق الذي ال يعد سوى ممر للطعام واهلواء كليهما  إىل الرئتني حىت يالئم درجة حرارة
وهذا األخري ينتهي باحلنجرة وفيها األوتار الصوتية اليت تثبط دخول األجسام الغريبة إىل الرئتني وحتبس 

الرئتني اللتني  لدخول وخروج اهلواء من اهلواء فيهما عند احلاجة إليه، لننتهي إىل القصبة اهلوائية اليت تعد ممرا
ومن خالل استعراضنا ملختلف . تستخدمان كمصفاة للدم املوجود باجلسم من خالل عملية التنفس

الوظائف احليوية هلده األعضاء جند أن تسميتها بالنطقية يعد جتوزا كبريا، بل إن اإلنسان بذكائه احلاد 
عملية إخراج اهلواء فأنتج بذلك  وتفكريه اجلاد استطاع أن يكيف هذه األعضاء يف أوضاع خمتلفة مع

، وعلى هذا تكون تسمية اجلهاز الصويت )1(أصواتا مجة كون ا اللغة اليت مكنته من التواصل مع غريه
بالنطقي وخمتلف أعضائها بالنطقية أيضا جمرد استعمال مستمر ألفه اللغويون معاملة هلذه األعضاء يف ميدان 

  .قطالعلم ال ختصيصا هلا هلذا الغرض ف

وإذ تعرفنا على أهم وظائف األعضاء النطقية ميكن لنا اآلن أن نعود لنجيب على السؤال 
اهلواء اخلارج «:يف هذا الصدد أن" رمضان عبد التواب"الذي طرحناه، حيث يرى الدكـتور 

من الرئتني إما أن يصادف جمراه مسدودا انسدادا تاما عند أية نقطة يف اجلهاز النطقي مابني 
رة والشفتني، وإما أن يصادف يف طريقه تضييقا يف ارى ال انسدادا فيه حبيث يسمح هذا احلنج

التضييق للهواء باملرور، ولكن هذا اهلواء حيتك بنقطة التضييق هذه أي أن الكالم حيدث عادة 
وتقتضي عملية الكالم إطالة .عند عملية الزفري، وذلك بأن تعترض األعضاء الصوتية ممر اهلواء
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زمن الذي تتم فيه عملية الزفري بالنسبة لعملية الشهيق حىت تصبح الفترة اليت يستغرقها الزفري ال
  .)1(»من ثالثة إىل عشرة أمثال فترة الشهيق

وإذا كان الدكتور رمضان  عبد التواب يشرح العملية تبعا حلركة اهلواء وعملها يف أعضاء 
ك عمل أعضاء جسمانية أخرى، حيث يضيف إىل ذل" حنفي بن عيسى"النطق فإن الدكتور 

اإلنسان عندما يستعد للكالم العادي يستنشق اهلواء فيمتلئ صدره به «:يصف العملية كما يلي
قليال، وإذا أخذ يف التكلم فإن عضلة البطن تتقلص قبل النطق بأول مقطع صويت، وهذا التقلص 

قويا لعضالت الصدر وعندئذ  يدفع باألمعاء إىل اجلزء األسفل من القفص الصدري لتكون سندا
تتقلص العضالت الواقعة بني األضالع حبركات سريعة تدفع اهلواء إىل األعلى عرب األعضاء 
احملدثة لألصوات وتواصل عضالت البطن تقلصاا يف حركة بطيئة مضبوطة إىل أن ينتهي 

  .)2( »...اإلنسان من اجلملة األوىل
لعملية الكالمية ختتلف عن التنفس العادي يف أن وننتهي من خالل هذين الرأيني إىل أن ا

هذا األخري يتم بصورة صامتة يف العادة لتحرك اهلواء دون عوائق، يف حني أن العملية النطقية 
تستلزم وجود عوائق وكوابح تثبط مرور اهلواء أثناء الزفري، ومن مث تتم عملية التصويت، هذه 

عملية الشهيق إال يف حاالت شاذة كتلك األصوات اليت األخرية اليت ال ميكن هلا أن تنتج خالل 
  .      يصدرها األطفال يف حاالت تعبريية خاصة كالبكاء مثال

إن عملية التصويت أشبه ما تكون بعملية صدور أحلان عن آلة موسيقية ما، فالصدر 
رة يتحول فيها والرئتان يقومان مقام املنفاخ، والقصبة اهلوائية تقوم مقام قناة اهلواء، واحلنج

اهلواء اخلارج من الرئتني إىل صوت يدعى الصوت املزماري، فإذا وصل هذا األخري إىل األقسام 
فإنه يتبدل نغما وينشأ عن هذه ) البلعوم، احلفرتان األنفيتان، الفم(العليا من أنبوب اهلواء 

  .      التبدالت احلروف الصوتية اليت تشكل الكالم
 الصوتية تتم بواسطة عضالت احلنجرة اليت تقرب األوتار الصوتية ومن هنا فإن العملية 
  .أو تشدها حىت يتم فتح املزمار
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وفيما يلي رسم توضيحي ألوضاع املزمار واحلبال الصوتية أثناء عملييت التصويت والتنفس 
  )1(العادي
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  : التعليق
الرسم أن احلالة حالة تنفس عادي ألنّ  ميكن أن نتبني من خالل هذا: - أ -الوضع

   . الوترين يبدوان متباعدين إىل حد ما
يف هذه احلالة جد متباعدة، فالعملية هي تنفس قوي  تبدو األوتار الصوتية: -ب -الوضع
  .فقط

مبا أن األوتار الصوتية متقاربة ومتالمحة متاما واملزمار مضيق ومغلق : -جـ - الوضع  
  .ون إال كالما مهموسانسبيا فهذا ال يك

نالحظ أن األوتار متالمحة ومشدودة متاما حىت إا تؤلّف وترا واحدا : -د - الوضع  
   .)1(إضافة إىل أنّ املزمار مغلق متاما أيضا، فالوضع هنا حييل إىل أنّ العملية تصويت وكالم

زمار يتوضح من خالل الرسومات السابقة أيضا أن األوتار الصوتية تتناسب ووضع امل
تناسبا طرديا، ففي أثناء التصويت تتالصق وبذلك ينغلق املزمار متاما، أما عند الزفري فإن اهلواء 
الوارد من الرئتني يشتد ضغطه على املزمار املنغلق مما يؤدي إىل تباعد يف الوترين وبالتايل ينفتح 

أنواع خمتلفة يف الشدة  املزمار متاما، ونشري يف هذا الصدد إىل أن الصوت املزماري يتركب من
، والذي تعبر عنه Fréquenceومن درجات صوتية متباينة، واألمر هنا متعلق بالتفاوت من التردد

سرعة انفتاح املزمار وانغالقه، واحلقيقة أن مرجعية ذلك كله تعود إىل مجلة من اخلصائص 
زازات بطيئة، وكلما املتعلقة بالسن واجلنس، فكلما كانت األوتار طويلة ثخينة كانت االهت

كانت قصرية ورقيقة كان التردد أكرب، وعلى هذا فاألطفال والنساء أحد أصواتا من الرجال 
وتتراوح سرعة اهتزاز الوترين بني ستني إىل سبعني دورا يف الثانية بالنسبة للرجال ذوي 

ني إىل ألف األصوات املنخفضة، أما احلد األقصى الرتفاع الصوت فيتراوح ما بني ألف ومائت
وثالمثائة دور يف الثانية، ويبلغ طول الوتر الصويت عند اإلنسان البالغ ثالثة وعشرين ميليمترا 
وميتد أحيانا إىل سبع وعشرين ميليمترا، أما متوسط السرعة يف التردد بالنسبة للرجال فيتراوح 

ئة دورا يف الثانية بالنسبة ما بني مئة إىل مئة ومخسني دورا يف الثانية وما بني مائتني إىل ثالمثا
  .)2(للنساء
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وخالصة القول إن العملية الكالمية تنتج عن إعمال اهلواء يف أعضاء جسمية معينة حيث 
يؤدي بضغطه على الوترين إىل تضييق يف أماكن معينة من اجلهاز النطقي إىل إحداث حروف 

  . م شرح ذلك يف أوانهكما يؤدي مروره بدون عوائق إىل إنتاج نوع آخر من األصوات وسيت

  :فروع علم األصوات  1-2
أخذ علم األصوات طابعه العلمي واملوضوعي بفضل تطور احمليط  1850عام ابتداء من 

  .العلمي الذي أفاد منه خاصة يف اجلانب التشرحيي والتحليل الفيزيائي
قياس إنّ موضوع علم األصوات هو الصوت اللغوي املفرد البسيط الذي ميكن أن خيضع لل

والتحليل اآليل، أي أنّ كل وحدة صوتية لغوية صغرى قابلة يف ذاا للقياس باآلالت احلساسة 
موضوعا له، فهو من هنا دراسة  Phoneفعلم األصوات حينئذ منوال إجرائي يتخذ الصوت

موضوعية دف إىل تقدمي التفسري الكايف لألثر الصويت من الناحيتني الفيزيولوجية  علمية
  .)1(يائيةوالفيز

من خالل هذا القول نالحظ إشارة واضحة ألهم الفروع العلمية اليت تناولت الصوت 
  :اللغوي بالبحث واالختبار، وقد جاءت هذه الفروع كاآليت

  ):*األكوستيكي:(علم األصوات الفيزيائي والتشرحيي - أ   
اظ يف اهلواء إنّ اجلانب الصويت ينظر إىل الكالم كظاهرة صوتية من حيث انتشار األلف

ووقوعها على حاسة السمع، وتعتمد هذه الدراسة على فيزياء الصوت وسنتعرض فيما يلي 
  :بإجياز إىل أهم اجلوانب الفيزيائية اليت يعتد ا يف الدراسة الصوتية

من املعروف أنّ العملية التصويتية تتضمن ثالث : أكوستيكية الصوت اللغوي :أوال -
  .ذبذبوجود جسم يت - : عناصر
  .وجود جسم وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة من اجلسم املتذبذب -
  .وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات -

وما يشغل بال الباحثني من فيزياء الصوت هو اختبار االضطرابات يف اهلواء أو يف الوسط 
       . الناقل للذبذبات
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عي، وشرحت على أنها ما يتعلق بالصوت عند انتقال موجاته يف اهلواء إىل أذن السامع، وعلى هذا فهو مس: بـ Acousticترمجت كلمة   *
  . قد جيمع بني علم األصوات الفيزيائي وعلم األصوات السمعي



  

  

سبب تنوعات مالئمة هو يف أصوات اللغة أعضاء النطق، وهو ما ي :مصدر الصوت :ثانيا
  .)1(يف ضغط اهلواء، وقد نذكر بصفة خاصة الوترين الصوتيني ودورمها يف تلك التنوعات

جرت العادة يف املبحث الصويت الفيزيائي على : انتقال الصوت وحركة مصدره :ثالثا 
  .لتوضح كل ما يتعلق بالكالم عندما ينظر إليه كظاهرة صوتية *االستعانة حبركة النواس

وعند ) م ث(كن االفتراض يف كون النواس موضع السكون على مستقيم شاقويل فلي
مث نطلق له العنان ) م ثَ(ليتشكل املستقيم) ثَ(إزاحته عن ذلك الوضع، ونقله إىل موضع آخر

مارا بوضع السكون ) ثً(فنالحظ أنه يتحرك حىت يصل إىل وضع آخر) دفع دون(للحركة
رعة عند املوضع األخري املذكور حىت تصل إىل االنعدام مث بسرعة متزايدة، لتتناقص تلك الس

إنّ هذا احلدث الفيزيائي ميكن مشاته أو حىت مطابقته حلركة .يهبط ثانية باحلركة نفسها
احلركة الناجتة عن النواس، إذ ينجم هو اآلخر  الصوت، مبعىن هذا األخري ال ختتلف حركته عن

على شكل  ، فتنتشر فيها حركة اهتزازية)السكون(نعن إزاحة بعض األجسام عن وضع التواز
، ويتعلق )2(أمواج، واملوجة تعرف على أنها اعتالء واخنفاض متعاقبان، تأخذ شكل منحىن جييب

  :باملوجة الصوتية مصطلحات فيزيائية عديدة نذكر منها
م عدد الدورات الكاملة يف الثانية، أو عدد الذبذبات يف الثانية وكل جس :التردد -

يتذبذب يكون له تردد خاص يتحكم فيه الوزن والطول ونسبة شد األوتار الصوتية وكتلة 
، ويشار إىل أنّ التردد )وزن اجلسم املتذبذب يزداد تردده فمثال كلما خف(التجاويف وشكلها 

  .Cps (Cycles par second) يقاس بعدد الدورات يف الثانية
 نقطة االستراحة وأبعد نقطة يصل إليها اجلسم ومتثل البعد بني) سعة الذبذبة( :السعة -

املتذبذب، وسعة املوجة هي اليت حتدد التوتر فكلما زادت زاد التوتر، والعلو هو الذي يعرب به 
  .)3(عن التوتر

  :وفيما يلي رسومات موضحة ملا يتعلق حبركة الصوت، واملوجات الصوتية
                          ق ذلك               بعد تطرقنا حلركة النواس ميكن اآلن أن نطب     
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  على الصوت اإلنساين من خالل التعليق على موقف كالمي
      :                         بني شخصني،مع إمكانية تصور ذلك من خالل هذا الرسم

        
  
  
  

 والوسط هو الفاصل) ث(لنفرض أن فترة الصمت اليت تسبق احلديث هي وضع  التوازن
بني املتكلم واملخاطب ولنفترض أيضا أنّ تناول أحدمها الكلمة هو إزاحة الوسط عن وضع 
التوازن،يف حني تكون األصوات املتبادلة بينهما هي احلركة االهتزازية، وملّا كان التخامد هو 
مآل تلك احلركة االهتزازية فإنّ الكالم مصريه أيضا االنقطاع والسكون الذي يالزم 

  .)1(السكوت
وسنمثل اآلن األصوات باألمواج للتعرف على ماهية هذه األمواج من ناحية التردد، 

  .                                  والسعة، ونقطة االستراحة، وغريها
  )أ َوب(يرمز البعد بني :الشكل الثاين

                                .                                     نقطة استراحة إىل سعة الذبذبة) جـ َود(و
                                                                                          

                                                                                             
                                                                                                                  

                           
  يعرب عن عدد الدورات يف  :الشكل الثالث

                                   ).التردد(الثانية                     
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  )03(الشكل 
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  :وميكن تبسيط الشكل على النحو التايل
                                                  )1()أ ب(فالتردد هنا يف الدورة

  
  
  
  
  

  )2(ونشري إىل أنّ املوجة قد تكون بسيطة أو مركبة
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  موجة بسيطة

  موجة مركبة



  

  

  .ويظهر أنّ األمر هنا يتعلق بعدد األدوار
ولعل اجلدير بالذكر يف آخر هذا املوضوع هو أنّ عناصره متشعبة، وقد ارتأينا أن خنتار ما 

  .هو أهم وأجدى يف اال الصويت

  :علم األصوات السمعي -ب
علم األصوات السمعي مبحث متصل صلة كبرية بعلم كما سبقت اإلشارة، فإنّ 

، وأنّ الصوت ينتقل بني "مسعي"تعين" أكوستيك" األصوات الفيزيائي، على اعتبار أنّ كلمة 
متكلم وسامع، لذلك تتعلق كمية املعلومات اليت سيحصل عليها السامع بتمييز األصوات 

كل طفيف مما جيعلها صعبة التمييز املختلفة حيث إنّ هذه األخرية قد ختتلف فيما بينها بش
بشكل ال يسمح لألذن بإدراكها، وهذا ما جيعلنا نقول بوجود جمال للسمع مىت تعداه الصوت 

إذا فما هو أضعف صوت ميكن إحساس األذن به؟ ولتحديده جيب أن تكون .مل تدركه األذن
نصف ثانية على  يدوم الصوت الظروف احمليطة بالصوت مواتية،كأن يكون الصوت صافيا وأن

األقل، ألنّ الصوت إذا كان قصري املدة يصعب مساعه، وكذا أن يواجه املستمع مصدر الصوت 
وأن يكون ليس به عيب من عيوب السمع، فإذا اجتمعت هذه الشروط أمكن له أن حيس 

  ، فترتاح طبلة األذن بذلك عن وضع التوازن ²سم/*دينة0.0001:بصوت مقدر حبوايل
  سم      0.00000001قدارالسكون مب أو

  يف حني إذا كانت األذن أكثر حساسية فإنها ستحس أيضا حبركات جزيئات اهلواء
)Molécules()1(.  

األصوات يف معظمها مركبة مؤلفة من عدد من األصوات البسيطة وحينما  :جمال السمع
ثا /دوراوحد أقصى ست عشرة ألف "ثا/ دوراستة عشر "يتراوح جمال السمع بني حد أدىن

، وميكن للصوت أن يسمع *وللصوت يف هذه احلال شدة جيب أن يتوفر عليها تقدر بثالثني دبل
أما إذا زادت الشدة عن مقدار معني فإنه . ثا/ دوا أو مع انعدامها إذا بلغ تردده ألف دور

 يصبح مؤذيا ومزعجا إىل حد الصمم، ومع حتديد احلدين األقصى واألدىن للشدة الذين
فإنهما غري ثابتتني حيث يتأثر هذا اال بعوامل عدة نذكر منها يسمحان بسماع الصوت، 

                                                 
  أي جزء واحد من عشرة آالف أجزاء من وحدة القياس املعروفة بالدينة  *

  ).107– 106(حماضرات يف علم النفس اللغوي،  ص . ينظر حنفي بن عيسى)   1(
  .هي وحدة قياس شدة الصوت   *



  

  

مدى تعود اإلنسان على مساع األصوات الشديدة القوية واخلافتة، فمجال مساع الصوت بالنسبة 
 لعامل يف منجم أو مصنع أي فضاء ضجيجي غري جمال مساعه من طرف رسام يعمل يف جو

  .لتحمل حينئذ تكون خمتلفةهادئ وعتبة ا

إذا كان جمال السمع يشمل عددا كبريا من األصوات املختلفة من حيث : جمال الكالم
الشدة والتردد، ومبا أنّ هذه االختالفات طفيفة جدا فإنّ أصوات التخاطب حمصورة يف منطقة 

، وبشدة )ثا/ دور 4000إىل  500من (يتراوح التردد فيها من مخسمائة إىل أربعة آالف حيز
  ).وحدة قياس الصوت()1(ديسيبل 50قدرها مخسون 

ومبقارنة هذه األرقام بتلك اليت حدد ا التوتر يف جمال السمع ميكننا القول بأنّ جمال 
السمع حيز كبري حيوي جماال ضيقا يف وسطه يتضمن بل وميثل جمال مساع األصوات التخاطبية 

  .العادية
القصوى والدنيا ايل الكالم والسمع يف ظروف مثالية فإنّ وإذ متكنا من حتديد احلدود 

  .األرقام احملددة ال تكون صاحلة يف كل األحوال إذ هناك حاالت يعتريها غموض أو تشويش
  : Expérimental Phoniticsعلم األصوات التجرييب -جـ

ستخدمة يف أنّ هذا الفرع يهتم باآلالت واألجهزة امل" التجرييب" يظهر من خالل مصطلح
القياسات الصوتية املختلفة اليت تتم داخل معامل خاصة، وقد وصل التطور يف اختراع هذه 
الوسائل وكيفية استخدامها إىل درجة جعلت العلمية تطغى بشكل كبري يف هذا النوع من 

  .الدراسات
  :هذه الوسائل على ثالث جمموعات رئيسية هي" أمحد خمتار عمر"وقد قسم الدكتور

  : وأهم هذه اآلالت : Acoustical instrumentsاألكوستيكيةالت اآل  -
وهو جهاز شبيه بالتليفزيون غري أنه ):Oscillographeأوسيلوغراف (راسم الذبذبات  -

يتلقى اإلشارات من ميكروفون أمام فم املتكلم، ويقوم بتسجيل ذبذبات الصوت على الشاشة 
ت اليت ميكن أن تسجل املوجات الكالمية على كل اآلال -يف معناه الواسع -وقد يطلق

  .الكيموغراف، األوسيلوسكوب:مثل

                                                 
  .110لنفس اللغوي، صحماضرات يف علم ا. ينظر حنفي بن عيسى)  1(



  

  

يعطي هذا اجلهاز بفضل ):Spectrographeسبكتروغراف (جهاز رسم األطياف  - 
الباحث وقدراته املختلفة، تسجيالت مرئية ثابتة ألصوات احلدث الكالمي املتتابعة، حبيث  خربة

قوة الذبذبات الصوتية،ليسجل كل ذلك على ورقة  تظهر على شكل تعرجات ختتلف باختالف
  .بيانية

هناك جهاز آخر يعطي تسجيالت بصرية مؤقتة لتتابع أصوات احلدث الكالمي، وقد  -
  .    اكتشف قصد مساعدة الصم على رؤية الكالم يف الشاشة

حتتاج العملية النطقية إىل :   Physiological Instruments اآلالت الفيسيولوجية -
  : سائل متعددة من أجل تسجيل أشكاهلا املتنوعة منهاو

  أسطوانة رأسية :هو عبارة عن جهاز مكون من ):Kymographe(الكيموغراف -
أو أفقية تتحرك مبعدل ثابت، وشريط ورقي ملفوف حول هذه األسطوانة بلون أسود ومن 

تنتهي بسن دقيقة تالمس النوع املصقول، أنبوبة من املطاط ناقلة للهواء، وريشة تسجيل مثبتة 
تفاحة آدم (معدين مهمته ملس اجلزء املقصود من اجلهاز النطقي للمتكلم  وأخريا جسم الشريط
  .بطرف الريشة الثاين ، وهو جزء متصل)مثال

  .ورغم أنّ هذا اجلهاز قد تلته أجهزة أخرى دقيقة إالّ أنه ظل مستعمال لفترة طويلة
وهي عبارة :Laryngealmirorأو املرآة احلنجرية Laryngoscopeاهر احلنجري  - 

عن مرآة صغرية مستديرة تثبت بيد طويلة، وظيفتها رصد حركة األوتار الصوتية حبيث يوضع 
  .داخل الفم ملعرفة ما إذا كان الصوت مهسيا أو جهريا، ونشري إىل حمدودية استعماهلا اهر

وين يراقب حاليت الفتح والغلق جهاز الكتر:)Laryngograph(جهاز الرسم احلنجري  -
  .يف األوتار الصوتية عن طريق تسجيل اجتاه التيار من أحد جانيب احلنجرة إىل اآلخر

وتسمى طريقة استخدامها باسم  :)Artificial Palates (األحناك الصناعية  -
، ويشترط احلنك الصناعي مطابقته لسقف حلق صاحب التجربة  Palatographyالبالتوجرافيا 

  متاما ويزود عادة بأطراف ناتئة صغرية يف مقدمته لتسهيل حركته وإخراجه من الفم
  ).لونه أسود(

بعد الدراسات :Artificial Talking Devices آالت إنتاج األصوات الصناعية  -
الفيزيائية للصوت مل يعد هناك من عائق حيول دون حتويل الصور الطيفية األكوستيكية إىل 



  

  

وبالتايل إنتاج كالمي صناعي،فما دامت صورة الصوت معروفة فإنه ميكن  صوت مرة ثانية،
رسم صورة مماثلة للصورة الطيفية مث إعادة إنتاج الصوت، وقد مت هذا يف السنوات القليلة 

 The parame artificial :الصناعي يدعى األخرية،حيث مت تطوير جهاز إلنتاج الصوت

talking device.  
.                د ينتج نبضا مماثال لنبض احلنجرة يؤدي دور املثري جلهاز النطقمول: ومن مركباته

يبدو من خالل احلديث املتعلق ذا العنصر أنه مرتبط بأحباث أجريت يف ميادين أخرى كميدان 
طب األسنان، ويظهر ذلك من خالل احلديث عن احلنك الصناعي،فموضعه داخل الفم رمبا 

ى وضعا خاصا على األسنان ومواد تساعد على ذلك،كما يبدو أنه يتعلق بالفروع استدع
  .)1(كبرية إذ يرصد األجهزة املستخدمة يف كل منها األخرى وميت هلا بصلة

  :علم األصوات النطقي  - د   
يهتم هذا العلم بدراسة عملية إنتاج الصوت اللغوي وطريقته، وبالتايل فهو يتعلق باجلهاز 

  :اإلنساين الذي يعدّ مسيرا هلذه العملية، ويتكون هذا اجلهاز منالنطقي 
ويشمل الرئتني والقصبة اهلوائية، واحلجاب احلاجز، والقفص  :أعضاء التنفس -

الصدري، وكل هذه األعضاء تعمل على تقدمي اهلواء اجلاري املطلوب إلنتاج األصوات اللغوية 
  .املختلفة
لى للقصبة اهلوائية وتتكون من ثالثة غضاريف وكذا وتتصل بالطرف األع: احلنجرة  -
الصوتية اليت وجدت أطول وأغلظ عند الرجل منها عند املرأة، ووظيفة احلنجرة إنتاج  األوتار

 . معظم الطاقة الصوتية للكالم وهي مبثابة صمام منظّم لتدفق تيار اهلواء
احللق، جتويف الفم  جتويف: وتشتمل على ثالثة جتاويف: جتاويف ما فوق املزمار -

، مث يأيت جتويف األنف الثابت، وكل هذه )احلنك الصلب، احلنك اللني، اللهاة األسنان، اللثة،(
  .رنني، وفيها تتم معظم الضوضاء أثناء الكالم التجاويف تعمل كحجرات

هذا وإن كان ال يشار إىل اللسان كعضو نطقي فإنه حبده وطرفه ومقدمته ومؤخرته 
  .)2(له تأثريا  غري مباشر على تغيري شكل وحجم جتويف احللق وأصله،فإنّ

                                                 
  ).64 – 54(دراسة الصوت اللّغوي، ص . ينظر أمحد خمتار عمر)   1(
  .99املرجع نفسه، ص)   2(



  

  

إذا ورغم أنّ لكل عضو من هذه األعضاء على حدة وظيفة حيوية تتعلق به دون غريه فإنّ 
  .هذه األعضاء جمتمعة تتحد لتؤدي وظيفة مشتركة هي العملية الصوتية النطقية

  :)1(ضاء املكونة لهوهذا اآلن رسم توضيحي ميثل اجلهاز النطقي وأهم األع
  

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .                                                               الشفتان  - ١
  .                                                            األسنان - ٢

                                                 
  .66، ص1997دراسة الصوت اللغوي، القاهرة، .أمحد خمتار عمر)  1(

  .طرف اللّسان - ٧

  مقدمة اللّسان - ٨

  مؤخّرة اللّسان - ٩

  . الحلق - ١٠

  .لسان المزمار - ١١

  .ةموقع األوتار الصوتي - ١٢

 حد اللّسان - ١٣



  

  

              .                                                        اللّثة - ٣
  .                                                                     احلنك الصلب - ٤
  .                                                                     احلنك اللّني - ٥
                 .                                                            اللّهاة - ٦

  :معايري تصنيف األصوات اللغوية  -2   
يبدو أنه من الضروري بادئ ذي بدء أن نشري إىل أنّ هناك تداخال يف استعمال  

مصطلحي احلرف والصوت سواء عند املعلمني واملتعلمني وحىت عند بعض اللغويني القدماء وإذا 
يف مقدمة كتابه " اخلليل"إىل " احلروف" أردنا أن نستوضح الرؤيا فإننا نرج استخدام مصطلح

، ألنه كان أكثر اهتماما بأحوال الكتابة العربية اليت كانت جوهر حبثه هو وتلميذه "العني"
يف األصوات اللغوية، وهذا املصطلح كان يدل تارة على الصوت اللغوي املنطوق " سيبويه"

قد " سيبويه"، وإذا كان  )1(والصوت وتارة على احلرف املدون املرئي دون متييز بني الكتابة
فرق بني أصول احلروف وفروعها فإنه كان يستخدم املصطلحني مبعىن واحد حيث يقول يف 

، ويف موضع )2( »هذا باب عدد احلروف العربية، وخمارجها، ومهموسها وجمهورها«:كتابه
ومنع النفس فاهورة حرف أشبع االعتماد يف موضعه، ... وليس خيرج الصوت«:آخر يقول

  . )3( »أن جتري معه حىت ينقضي االعتماد عليه
وعلى هذا وإن كان احلديث جيري على لسان القدماء من علماء اللغة فيمكن استخدام 
املصطلحني يف موضع واحد، ولتجنب اللبس عند من ال يستطيع وضع احلد بينهما ميكن أن 

  :حندد الفرق بينهما كما يلي
تدخل يف جتارب احلواس وعلى األخص السمع والبصر، يؤديه   يعد الصوت عملية نطقية 

اجلهاز النطقي حركة وتسمعه األذن وترى العني بعض حركة اجلهاز النطقي حني آدائه، وهو 
أما احلرف فهو عنوان جمموعة من األصوات جيمعها نسب معني فهو " الفونيتيك"من اختصاص 

عارضة له يتميز ا عن صوت آخر مثله يف  للصوت هيئة"و )4(فكرة عقلية ال عملية عضلية

                                                 
  .45،ص1998ة مزيدة ومنقحة، مدخل إىل علم اللغة،دار قباء لإلذاعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة جديد.حممود فهمي حجازي) 1(
  .432، ص4، ج1991، 1الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط. سيبويه) 2(
  .435، ص4املصدر نفسه، ج)  3(
  .84املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،ص. ينظر رمضان عبد التواب) 4(



  

  

وسنعرض فيما يلي ألهم املعايري اليت ميكن أن تكون مقياسا لتصنيف األصوات  ،)1(..."احلدة
اللغوية، واليت مت اختيارها وفقا لدرجة تناوهلا حيث سنحاول التطرق إىل أكثرها اعتمادا 

  :واستعماال
حية طبيعتها النطقية إىل زمرتني ميكن تقسيم األصوات من نا :نوع النطق 2-1
أصوات اللني، العلل، احلركات، الطليقات، الصوائت (زمرة األصوات املصوتة :رئيستني
  احلبيسات، اجلوامد، الصوامت، السواكن(وزمرة األصوات الساكنة) Vowels( املصوتات

)Consonants(                    .  
ختلفوا يف حتديد مصطلحي صامت، صائت وإذا كان اللغويون العرب احملدثون قد ا

وتسميتها وفقا ملا سبق ذكره من اصطالحات، فإن القدامى قد جروا على استخدام املصطلحني 
شرح " مثال يستعمل يف كتابه ) املعروف بديكنقور(، فاملوىل مشس الدين)صائت ومصوت(

وابن  )Consonne()2(ليعين به ما مساه املعاصرون بالصامت " صامت"مصطلح " مراح األرواح
  ويتناول فيه احلروف املصوتة "مطل احلروف"بابا يسميه " اخلصائص"جين يعقد يف كتابه 
، وهنا نلتقي بالتسمية اليت أطلقها على احلركات )3()احلروف الثالثة اللينة(أو احلروف املمطولة 

: سر الصناعة بقوله، وقد شرح ابن جين املقصود من هذه اللفظة يف "املصوتة"الطويلة فيسميها 
ويقال ... فإن الصوت مصدر صات الشيء يصوت فهو صائت ويصوت تصويتا فهو مصوت"

وهو يف هذه احلالة يراعي خاصة مهمة من خواص  ،)4("رجل صائت أي شديد الصوت
ومهما تكن  ،)5(احلركات العامة، يشري إليها العلماء احملدثون وهي قوة الوضوح السمعي

ة بني العلماء و أيا كانت مربراا، فاألمر يستلزم رؤية موحدة ملثل هذه االختالفات القائم
املصطلحات حىت تتوحد دراسة قضايا ومباحث هذا العلم وإن كانت املسألة ال تعدو أن تكون 

  .جمرد ثراء للغة العربية يف استخداماا
                                                 

  تح حممد حسان الطيان وحيي مريعلم، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، رسالة أسباب حدوث احلروف،).أبو علي(ابن سينا ) 1(
  .60، ص1،1983، 3ط
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ة ا،فقد نظروا إليها على أا واملالحظ أن علماء العربية القدامى مل يعنوا باحلركات العناية الالئق
، فأصول الكلمات عندهم )أي أا تبع هلا، وليست مستقلة مثلها(أمور عارضة، تعرض لألصوات الصامتة 

مكونة من األصوات الصامتة، وهذه األصوات هي األساس، أما األصوات الصائتة أي احلركات فمن شأا 
لك أن العربية األوىل مل تكن فيها حروف أو رموز مستقلة أن تعطي الوزن أو الصيغة، وعذر علمائنا يف ذ

  للحركات، وكانت األصوات الصامتة وحدها قوام الكتابة، وظل األمر كذلك حىت بعد اختراع 
على تقدمي أول تصنيف لألصوات حبسب موضع "اخلليل"احلركات والذي تبعه عمل " أيب األسود الدؤيل"

  .النطق ومتييزه للحركات أيضا

دير بالذكر أن هؤالء قد أدركوا معىن هذه األصوات اليت يسموا احلركات، كما واجل
  .)1(كانوا على علم بالفرق بينها وبني األصوات الصامتة يف النطق والصفات

وسبيلك إذا : "هذا وقد استطاع ابن جين أن مييز بني الصوامت واحلركات من خالل قوله
كنا ال متحركا، ألن احلركة تقلق احلرف عن أردت اعتبار صدى احلروف أن تأيت به سا

موضعه ومستقره، وجتتذبه إىل جهة احلرف اليت هي بعضه، مث تدخل عليه مهزة الوصل 
  .)2("مكسورة من قبله ألن الساكن ال ميكن االبتداء به

وقد قسمت األصوات اللغوية إىل صوامت وحركات،ذلك أن الساكن يتميز بنطق 
عن طريق عضو أو أعضاء بطريقة تفوق تيار اهلواء، أو من  – Articulation close –مقارب

  .)3(أما العلة فتتميز بنطق مفتوح، وغياب أي عائق.ناحية أخرى تسبب احتكاكا مسموعا
ويرجع الفرق بينهما إذا إىل كيفية تكون الصوت يف أعضاء النطق فعند النطق يندفع هواء 

على القفص الصدري، وميضي هواء الزفري حماوال الزفري من الرئتني بتأثري احلجاب احلاجز 
اخلروج فحني النطق بالصوامت يثبط مروره نوع من االعتراض قد يكون كامال أو جزئيا، أما 
يف حالة النطق باحلركات فال وجود ألي عوائق، وهنا يكون التمييز بني احلركات عن طريق 

فالضمة العربية مثال تنطق : "ائياوضع الشفتني ووضع اللسان، وذلك أما يشكالن جمرى هو
بأن تتخذ الشفتان وضع االستدارة، وهي ذا ختتلف عن الفتحة والكسرة، ففيهما تتخذ 
الشفتان وضع االنبساط، وختتلف الفتحة عن الكسرة أيضا يف وضع اللسان داخل الفم من 
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وعند النطق حيث درجة ارتفاعه، فعند النطق بالفتحة يكون يف أدىن مستوى له يف الفم، 
  .)1("بالكسرة يكون يف أعلى مستوى له يف الفم

يتبني لنا مما سبق أن النظام الصويت للحبيسات العربية يتألف من مثانية وعشرين حرفا 
، يف حني أن أصوات اللني يف اللغة العربية )وتسعة وعشرين عند القدماء) (عند احملدثني(صامتا 

الضمة، الفتحة، الكسرة، ( تصبح ستة يف حالة املد ثالثة ختتلف كل منها عن األخرى، مث 
الضمة، الفتحة، (وقد جعل األستاذ حممد األنطاكي للطليقات الرئيسية ) الواو، األلف، الياء

  :طولني، قصريا وطويال فهناك ) الكسرة
وتتراجع معها الشفتان إىل اخللف يف وضع يشبه وضع التبسم كما أن : الكسرة القصرية

خذ جمراه يف الفم وحده دون األنف، وهلذا كله يقال يف صفة الكسرة العربية أا طليق اهلواء يت
  .أمامي منكسر، وقد تقتصر الكسرة إىل نصفها كما يف حالة الروم

وهي ال ختتلف عن القصرية إال يف مسة الطول،إذ يصل طوهلا إىل  ):الياء(الكسرة الطويلة 
أما إذا وليتها اهلمزة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة " عيد- عد:"ضعف طول الكسرة، ومثال ذلك

وهي أطول منها )2(»إِنِّي برِيٌء مما تَعملُونَ«:من قوله تعاىل"بريء"الطول حنو  الياء يف كلمة 
  ".       قاضي"يف كلمة 

وتسمى الطليق اخللفي الرتفاع أقصى اللسان من اخللف حنو احلنك : الّضمة القصرية
  .الكسرة يف حالة الروم، ومن مث فما قد يصيب الضمة غالبا يصيب الكسرة وهي ال ختتلف عن

ال ختتلف أيضا عن الضمة القصرية إالّ يف الطول الذي يبلغ ):الواو(الطويلة  الّضمة
وآتيناه من الكُنوزِ «:الضعف، ويزيد يف حالة وجود إدغام أو مهزة بعدها، كما يف قوله تعاىل

  ".يسمو"جند الواو أطول منها يف " تنوء"، ففي)3(»اتحه لَتـنوُء بِالعصبة أُولي القُوّةماِ إنَّ مفَ
  .وهي طليق أمامي ويصيبها يف الروم ما أصاب أختيها :الفتحة القصرية
أما صفاا وأحكامها فهي ذاا اليت متيز القصرية، وأما طوهلا  ):األلف(الفتحة الطويلة 

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت «:أربعة أضعافها بعد إدغام أو مهزة،ففي قوله تعاىل فيزيد ليبلغ
  .)2("عصا "اليت ا إدغام أطول منها يف " حاجوك"الفتحة يف ، ف)1(»وجهِي للَّه ومن اتّبعنِ
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وجود وإذا كان هذا التصنيف أمرا متفقا عليه بني اللغويني فإن االختالف الوارد هنا 
صوتني انتقاليني ميكن التمثيل هلما يف اموعتني، أو ميكن انتماؤمها للزمرتني ومها الياء والواو 

فهما هنا حيمالن بعض صفات أصوات اللني وبعض صفات األصوات " عون"و" عني"يف 
الصامتة، ينطق ما كصويت لني مع ضيق يف احلنك، ولكن موضع اللسان فيهما ال خيتلف عن 

يف أصوات اللني، ومها صوتان قصريان غري واضحني، ولكنهما أوضح وأطول من  موضعه
األصوات الصامتة، وقد يرافقها شيء من احلفيف الذي مييز الصامتات، ولكن خفّة هذا احلفيف 

  .      )3(ال متنعها من االنتساب إىل زمرة األصوات الصائتة
عنصرين من اموعة األوىل وعلى هذا نستطيع أن نقول إن هذين الصوتني يعدان 

وعنصرين من اموعة الثانية، وبالتايل ميكن إعطاؤمها تسمية خاصة تكون جمموعة العناصر 
أنصاف : "املشتركة بني الزمرتني وخنتار االسم الذي وضعه الدكتور أمحد خمتار عمر وهو

 .)4("العلل
  

  : املخارج والصفات 2-2  
موضع خروج «وهو، )5("اخلروج وموضعه هو مكان: املخرج لغة": املخارج - أ

، واحلرف كما هو معروف يف اللغة طرف )6("احلروف، أو عبارة عن احليز املولد للحرف
  .الشيء
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   )1("أما اصطالحات علماء القراءات والتجويد فهو حمل خروج احلرف ومتييزه عن غريه
، وعند اللغويني )2(نساناحلرف من اجلهاز الصويت عند اإل) Réalisation(أو هو مكان حتقيق 

نقطة اعتراض جمرى اهلواء من أجل النطق بالصوت، وهو أكثر املصطلحات يف التراث "هو 
  .)3(اللغوي العريب وصفا لنقطة النطق

وقد شاع استعمال هذا املصطلح بني علماء اللغة العربية قدميا مث أصبح متداوال لدى 
اخلليل يعطي عدة  كن االصطالح الوحيد إذ نلفياملؤلفني واحملدثني من بعدهم، غري أنه مل ي

ج (،املبدأ)ج أحياز(وهي احليز "العني"مصطلحات مرادفة هلذا الوصف يف كتابه 
هو الشائع لديه، ويبدو ذلك جليا يف "احليز"، وقد كان مصطلح )ج مدارج(،املدرجة )مبادئ

التاء يف حيز واحد، الظاء الصاد والسني والزاي يف حيز واحد، الطاء والدال و: مقدمة كتابه
  .والذال والثاء يف حيز واحد

، وقد أفاد من )4(»...فلم يكن هلا حيز تنسب إليه إالّ اجلوف«:كما يقول يف موضع آخر
إالّ أنه ورغم معرفته ذه " سيبويه"هذا ملختلف هذه املصطلحات تلميذه " اخلليل"من استعمال 

هذا باب عدد احلروف «: ده يف مواضع عدة حنو، إذ يور"املخرج"املصطلحات اختار استخدام 
  )6(»ومن أقصى اللسان ومافوقه من احلنك األعلى خمرج القاف«، )5(»العربية وخمارجها

  :وقد اختلف علماء القراءات واللغة يف عد املخارج وانقسموا ثالثة مذاهب
:  اهللا عنهما مذهب سيبويه ومن تبعه كاإلمامني اجلليلني الشاطيب وابن ثري رضي: األول

وخمارج احلروف عند هؤالء ستة عشر خمرجا، فقد أسقطوا خمرج اجلوف الذي متثله حروف 
  .املد الثالثة، ووزعوها على خمارج احللق واللسان والشفتني

وعدد املخارج عندهم :مذهب الفراء واجلرمي وقطرب وابن كيسان ومن معهم: الثاين
فعل به سيبويه مث جعلوا للنون والالم والراء خمرجا أربعة عشر خمرجا وقد فعلوا باجلوف ما 

                                                 
   .51، ص1991لطباعة و النشر و التوزيع، فن التجويد، طبعة مزيدة و منقحة، دار ابن حزم ل. عزت عبيد الدعاس )1(
  .92، ص)رسالة ماجيستري(املسائل الصوتية عند علماء القراءات . حممد ولد دايل)  2(
  .47مدخل إىل علم اللغة، ص. حممود فهمي حجازي)  3(
  .65 - 64، ص 1، ج1العني، حتقيق عبد اهللا درويش، بغداد، ط. اخلليل بن أمحد الفراهيدي) 4(
  . 432، ص 4ج الكتاب،. ويهسيب) 5(
    .433املصدر نفسه، ص)  6(



  

  

واحدا وهو طرف اللسان مع ما حياذيه، ووضعوا أربعة خمارج عامة هي احللق واللسان 
  .والشفتان واخليشوم

مذهب اخلليل بن أمحد شيخ سيبويه ومن تبعه من احملققني كاحلافظ بن اجلزري : الثالث
عشر خمرجا، وذلك بإثبام ملخرج اجلوف يف  وغريه، وعدد املخارج عند هؤالء سبعة

، وينبغي اإلشارة إىل أن اخلليل مل حيدد حلروف اللني خمرجا معينا بل مساها هوائية رغم )1(مكانه
يف العربية تسعة وعشرون حرفا منها مخسة «:أن خمرجها جعل من اجلوف،إذ يقول يف العني

والياء ... ائية ألا خترج من اجلوفوعشرون حرفا صحاحا هلا أحياز وخمارج، وأربعة هو
   )2(»والواو واأللف واهلمزة هوائية يف حيز واحد ألا هاوية يف اهلواء ال يتعلق ا شيء

ويشار إىل أن املختار من هذه املذاهب الثالثة عند اودين والقراء هو مذهب اخلليل  
اجلوف واحللق واللسان  ومعه ابن اجلزري حيث يضم هذا املذهب مخسة خمارج عامة، وهي

والشفتان واخليشوم،فاجلوف منه خمرج واحد، ومن احللق ثالثة، واللسان منه عشرة، واثنان من 
  .)3(الشفتني، وواحد من اخليشوم

  :)4(ويذكر أن املخارج العامة املذكورة يف التصنيف أربعة
  .ملد الثالثةأي جوف احللق والفم، وهو يف اللغة اخلالء وخترج منه حروف ا: اجلوف -
  ).غ،خ (وأدناه) ع،ح(، وسطه)ء،هـ(له ثالثة خمارج لستة أحرف هي أقصاه : احللق -
وهو خمرج  لثمانية عشر حرفا وتنحصر يف أربعة مواضع منه، وهي أقصاه : اللسان -

) ق(ووسطه حافته وطرفه، فأقصاه خمرجان أوهلما مما يلي احللق وما فوقه من احلنك األعلى 
، أما وسطه ومما يليه من )ك(ا حياذيه من احلنك األعلى حتت خمرج القاف قليال وثانيهما مم

  ).ج، ش، ي(احلنك األعلى فهو خمرج لثالثة أحرف 
ومن إحدى حافيت اللسان وما يليها من األضراس العليا خمرج واحد للضاد حيث خترج  -

  .من اجلهة اليسرى خبفة
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بعد خمرج الضاد مع ما يليها من اللثة خمرج ) ماألقرب إىل الف(ومن أدىن حافيت اللسان  -
  .الالم

وخترج النون الساكنة املظهرة ولو تنوينا واملدغمة يف مثلها وكذا املتحركة من طرف  -
  .اللسان حتت خمرج الالم قليال وما حياذيه من لثة الثنيتني العلويني

أي أن , رف الراءأما طرف اللسان مع ظهره بالقرب من املخرج السابق فمنه خترج ح -
  .الراء والنون خمرجهما واحد، واالختالف يكمن يف إدخال ظهر اللسان مع الراء

وإذا استخدمنا أصول الثنايا العليا مع طرف اللسان فإن ذلك يكون خمرجا حلروف  -
  ).ط،د،ت(ثالثة 

 وطرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة بينهما أثناء النطق هو -
  .خمرج ص، ز، س

  .أما استخدامه مع أطراف الثنايا العليا أي رؤوسها فلخروج ثالثة أحرف هي ظ،ذ،ث -
ومها حمل خروج أربعة أحرف من حيزين، فمن األول حرف واحد وهو : الشفتان -

الفاء حيث خترج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، أما الثاين فما بني الشفتني معا 
  ).      امليم بانطباقهما، الواو بانفتاحهما، الباء بانطباق أقوى(الواو والياء وامليم : منه وخترج

وإذا كان العرب قدميا قد ابتدعوا وسيلة عملية لتحديد خمرج كل حرف بدقة وتتمثل يف 
اإلتيان مزة وصل مكسورة قبل احلرف املنطوق به ساكنا،فحيثما انقطع الصوت كان خمرج 

، فإن للمحدثني طريقة خمربية يف عد املخارج وحتديدها، ذلك أن التطور السريع )1(احلرف
للوسائل اآللية املستعملة حديثا يف الدراسات الصوتية أعطى تطورا نوعيا مكن الباحث يف علم 
األصوات من مالحظة ومعاينة وكذا قياس حركات اللسان والشفتني واألوتار الصوتية 

الذي يبني مواضع اتصال اللسان باحلنك أو التصوير باألشعة  Palatographie كالتصوير احلنكي
  .السينية وغريمها

الشفة، الشفة مع : وقد جعل احملدثون خمارج اجلهاز النطقي عشرة هي على الترتيب
وهذه املخارج .األسنان، األسنان، األسنان مع اللثة، اللثة، الغار، الطبق اللهاة، احللق، احلنجرة

                                                 
  .64قه اللغة، صحماضرات يف ف. زبري دراقي) 1(



  

  

عليها جتارب ومعامل  األصوات يف الوقت احلايل، ويظهر اللسان العنصر املشترك هي ما دلت 
  . )1(يف أكثر هذه املخارج

" Charles pellat"ويف معرض حديثنا عن هذه التقسيمات جند أن الباحث شارل بيله 
، ما )د، ت: (، األسنانية)ف: (، الشفوية األسنانية)ب:(الشفوية: حيددها بثالثة عشر خمرجا

) س،ز،ص:(، الصفريية)ل، ر: (، اللثوية)Nasalesالغنية ( م،ن : ، األنفية)ظ،ض: (بني األسنان
،مث خمرج الواو )ء،هـ،ح،ع: (، احلنجرية)ك،خ،غ: (ق، الطّبقية: ، الغارية)ش،ج: (الشينيات

  .)2(والياء الصامتتني مث الصوائت
، أما )3(عشر خمرجايوزع األصوات على أحد " أمحد خمتار عمر"كما جند الدكتور

الدكتورة خولة طالب اإلبراهيمي فتوزعها على ستة أحياز باستخدام املصطلحات التراثية 
صفاق الشجر من (احليز احللقي، احليز اللهوي، احليز الصفاقي : املوجودة عند سيبويه وهي
، وقد مت واحليز الشفوي *، احليز الشجري، احليز النطعي الذولقي)احلنك األعلى وظهر اللسان

  :)4(توزيعها كما يف الرسم

                                                 
  .31املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. ينظر رمضان عبد التواب) 1(

(2)  Charles pellat.Langue et littérature arabesة collection U2, Librairie Armand Collin, Paris, 1970, P37 
 ).37، ص 1970اريس، ، مكتبة أرموند كولني، ب2اللغة و األدب العريب، ط . شارل بيله(
  .319 – 315دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر)  3(

  :كل تلك االصطالحات يذكرها األستاذ عبد الرمحان حاج صاحل يف حماضراته ومنها ما يلي  *
  .جلد احلنك األعلى وهو سقفه وثنايا األسنان املتقدمة: النطع*   
  .وهو طرفهأو الذلق، ذلق اللسان : الذولق*   
  .أسلة اللسان طرفه ومستدقه: األسلة*   
  .األسنان: السنان* 

  .56-55مبادئ يف اللسانيات، ص.خولة طالب اإلبراهيميينظر   )4(



  

  

ونشري بعد هذه التصنيفات إىل أا تأيت على سبيل الذكر ال على سبيل احلصر، مث إنّ االختالف 
يف التصنيف وفقا هلذا املعيار سواء بني القدامى أنفسهم أو بينهم وبني احملدثني، أو بني احملدثني 

إىل التطورات اليت يشهدها هذا املبحث من  أنفسهم هو اختالف طفيف يعد نسبيا يرجع سببه
  .الدراسات اللغوية يوما بعد يوم

وإذا كنا قد قسمنا األصوات حبسب املخارج فإن ذلك ال مينع مالزمة املخرج للصفة 
  .فحيثما ذكر املخرج تذكر الصفة، وإمنا كان ذلك على سبيل التفصيل فحسب

  :الصفات - ب
، أما اصطالحا فهي كيفية خروج احلرف )1("والنعتاحللية "تعرف الصفة لغة على أا 

، وقد فضل ابن اجلزري اجلمع بني معرفة )2(من الناحية الصوتية،كاجلهر واهلمس وغريمها
أول ما جيب على مريد : "املخارج والصفات ملن أراد أن يتقن علم التجويد عمليا حيث قال
تصحيحا ميتاز به عن مقاربه  إتقان القرآن تصحيح إخراج كل حرف من خمرجه املختص به

وتوفية كل حرف صفته املعروفة به توفية خترجه عن مجانسه يعمل لسانه وفمه بالرياضة يف 
ذلك إعماال يصري ذلك له طبعا وسليقة، فكل حرف شارك غريه يف خمرجه فإنه ال ميتاز عن 

  .)3( باملخرجمشاركه إال بالصفات، وكل حرف شارك غريه يف صفاته فإنه ال ميتاز عنه إال
لعدد املخارج، خطا تلميذه سيبويه خطوة أحرى يف " اخلليل"وعلى هذا وبعد حتديد 

وغريها، إذ  دراسته لألصوات حني عرض ملا أمساه صفات احلروف من جهر ومهس ورخاوة
ومن ... واخلاء فأما اهورة فاهلمزة واأللف والضاد والالم، وأما املهموسة فاهلاء واحلاء«:يقول
وأما العني فبني الرخوة ...وهو اهلمزة والقاف والكاف، ومنها الرخوة... حلروف الشديدا

  .)4( » ..وهو الراء، ومنها اللينة...والشديدة، ومنها املكرر
وقد اختلف يف عدد هذه الصفات فهي عند البعض أربعة وأربعون، وعند البعض اآلخر 

فة فقط، غري أن مجهور القراء يعدها سبعة أربعة وثالثون يف حني جعلها آخرون أربع عشرة ص
  .)5(عشر صفة ما بني أصلية الزمة وعرضية

                                                 
  ).مادة و ص ف(، 315، ص15لسان العرب، مج. ابن منظور)  1(
  .57مبادئ يف اللسانيات، ص .ينظر خولة طالب اإلبراهيمي)  2(
  .214، ص1ت، ج.النشر يف القراءات العشر، إشراف وتصحيح حممد علي الضباع، دار الفكر، لبنان، د. ياحلافظ بن اجلزر )3(
  .407 -404، ص 2هـ، ج1317املطبعة األمريية الكربى بوالق، القاهرة، . الكتاب. سيبويه)  4(
  .78هداية القارئ إىل جتويد كالم البارئ، ص. املرصفي)  5(



  

  

  :وقد استطاع الدكتور شاهني أن يصنف الصفات اليت ذكرها سيبويه ثالث جمموعات
  .وهي اجلهر واهلمس والشدة والرخاوة والتوسط :صفات عامة -
ي اإلطباق واللني واملد تتميز ا جمموعات صغرية من األصوات وه :صفات خاصة -

  . واالستطالة والتفشي والصفري والغنة
  .)1(تتميز ا أصوات مفردة، وهي االحنراف والتكرار :صفات خاصة  -

ومثة تقسيمات أخرى لصفات احلروف العربية ميكن عدها من خالل اعتماد مبدأ الفردية 
  :والثنائية حيث جند أن ثلث هذا العدد زوجي وثلثيه أحادي

وهي الصفات اليت وردت يف شكل أزواج متعاكسة، أو هلا ضد : صفات الزوجيةال
  :وهي

اجلهر هو احنباس جري النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على " : اجلهر واهلمس
املخرج واجلهر من صفات القوة،أما اهلمس فهو جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف 

واهلمس " سكت فحثه شخص"ة جمموعة ذا التركيب االعتماد على املخرج، وحروفه عشر
  .، وبالتايل فاالختالف بينهما حتكمه قوة نطق الصوت وضعفه)2(من صفات الضعف

وإذا كان اخلليل ال يعطي أي إشارة ملثل هذا التصنيف يف كتابه، فإن الفضل يف هذا 
معرفة اهور  البحث يعود إىل سيبويه وما قدمه من جهود حيث أصبحت أساسا تعتمد يف

  .واملهموس
حرف أشبع االعتماد يف موضعه ومنع :"وقد اصطلح سيبويه على أنّ اهور من األصوات

وأما املهموس فحرف أضعف االعتماد يف ...النفس أن جيري معه،حىت ينقضي االعتماد عليه
  .)3("موضعه حىت جرى النفس معه

وظيفتها كاجلهر واهلمس هو الذي أدى ولعل عدم معرفة القدامى بدور األوتار الصوتية و
م إىل تعريف اجلهر بقوة االعتماد، واهلمس خبفته أوضعفه،لذلك قسموها إىل كتلتني 

اهلمزة واأللف والعني والغني والقاف واجليم والياء :متباينتني،األوىل تسعة عشر حرفا وهي
وأما ... ذال والباء وامليم والواووالضاد والالم والنون والراء والطاء والدال والزاي والطاء وال

                                                 
  ، ص1987، 1أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط. ينظر عبد الصبور شاهني) 1(
  .    61فن التجويد، ص. عزت عبيد الدعاس)  2(
  .435، ص4ج الكتاب،. سيبويه)  3(



  

  

املهموسة فاهلاء واحلاء واخلاء والكاف والشني والسني والتاء والصاد والثاء والفاء، وذلك عشرة 
  .)1(أحرف

أما علماء الصوتيات احملدثون فقد اكتشفوا العضو األساسي يف جهر الصوت، وبذلك استطاع 
: لسابقة،مستعمال مصطلحات حديثة بالتعبري التايلا" سيبويه"إعادة عبارة " متام حسان"الدكتور 

فاهور صوت شدد الضغط يف احلجاب احلاجز معه، ومل يسمح للهواء  أن جيري معه حىت «
، وأما املهموس فهو صوت أضعف ...ينتهي الضغط عليه، ولكن جيري الصوت أثناء نطقه

  .)2(»...معهالضغط يف موضع الضغط أثناء نطقه،حىت جرى اهلواء املهموس 
ومثة تقسيم حديث آخر لألصوات حبسب اجلهر واهلمس مفاده أنّ اهور اثنان وعشرون 

  ، الراء )بنوعيها املرققة واملفخمة(العلل الستة، الياء والواو، اجليم، امليم والنون، الالم : صوتا
  .         و الباء و الدال والظاء الذال والطاء والزاي والغني والعني

التاء والطاء والكاف والقاف الفاء والثاء والسني : هموس يشمل اثين عشر صوتا وهيوامل
واخلاء واهلاء واحلاء، وهناك صوت واحد ال جمهور وال مهموس وهو  والصاد و الشني

  .)3(اهلمزة
وهناك طرق كثرية ملعرفة ما إذا كان الصوت جمهورا أو مهموسا منها وضع األصبع فوق 

بصوت من األصوات وحده مع تسكينه فإذا كان الصوت جمهورا شعرنا  تفاحة آدم، والنطق
  .بقوة اهتزاز الوترين الصوتيني

                                                 
  .334ص، 4ج الكتاب،. ينظر سيبويه )  1(
  .62اللغة العربية معناها و مبناها،  ص.متام حسان)  2(
  .324دراسة الصوت اللّغوي، ص. تار عمرينظر أمحد خم) 3(



  

  

الشدة هي احنباس جري الصوت عند النطق باحلرف لكمال االعتماد ": الشّدة والرخاوة
  .)1(على املخرج، أما الرخاوة فهي جريان الصوت مع احلرف لضعف االعتماد على املخرج

 .)2("هو الذي مينع النفس أن جيري فيه" سيبويه"عندوالشديد 
وجبعل مصطلحي االنفجار واالحتكاك مرادفني لصفة الشدة والرخاوة على الترتيب، ميكن 
لنا أن نصفهما بأنهما آليتان نطقيتان خمتلفتان يف درجة االنسداد وقوة اإلحكام،فالشدة تقوم 

  ق وال جمال ملرور اهلواء أثناءمها، وأما الرخاوة على التحام تام بني عضوين من أعضاء النط
أو االحتكاك فهو جمرد تقارب بني عضوين حبيث تترك بينهما فرجة ضيقة ملرور اهلواء وإحداث 

  .)3(نوع من احلفيف، يف حني أن التراخي هو مزيج بني اآلليتني
نطالق وتسمى احلروف اآلنية ال" أجدت طبقك"واحلروف الشديدة مثانية مجعت يف 

القناة الفوهية مؤقتا أثناء النطق ا، وعلى نقيضها احلروف الرخوة املمثلة فيما بقي من احلروف 
  .)4("لن عمر"ماعدا احلروف اليت تكون وسطا بني الشدة والرخاوة وهي جمموعة يف قولنا 

االستعالء هو ارتفاع اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك : االستعالء واالستفال
فهو احنطاط اللسان عند خروج ) االخنفاض(على، وهو من صفات القوة، أما االستفال األ

خص ضغط قظ "، وحروف االستعالء سبعة جيمعها قولنا )5(احلرف من احلنك إىل قاع الفم
  .،أما احلروف املتبقية فهي مستفلة لتسفل اللسان إىل احلنك األسفل"

الصاد والضاد : أو التسمني هو صفة حلروف هي التفخيم أو التجليد: التفخيم والترقيق 
والطاء والظاء والقاف واخلاء والغني والراء والالم، والترقيق هو خالفه، ويكون فيما عدا 

  . )6(احلروف املفخمة
تالصق ما حياذي اللسان من احلنك األعلى ) االلتصاق(اإلطباق : اإلطباق واالنفتاح

هو عبارة عن انفتاح ما بني اللسان واحلنك، وخروج ، أما االنفتاح ف)ص،ض،ط،ظ(وحروفه 
 .)1(النفس من بينهما عند النطق حبروفه

                                                 
  .    61فن التجويد، ص. عزت عبيد الدعاس)  1(
  .335، ص4ج الكتاب،. سيبويه)  2(
  .15احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، ص. حممد األنطاكي)  3(
  .68حماضرات يف فقه اللغة،ص. ينظر زبري دراقي)  4(
  .63صفن التجويد، . عزت عبيد الدعاس)  5(
  ).حديقة احلروف، توزيع الوفاء للسمعيات والبصريات، اجلزائر. (قرص الليزر)  6(



  

  

وميكن هنا ذكر الفرق بني اإلطباق والطبقية،ذلك أنّ القارئ ميكن أن يلتبس عليه األمر ملا 
هي ارتفاع مؤخرة ، وVélar articulation يف خمرج الطبق النطق بينهما من صلة،فالطبقية هي

سان حىت يتصل بالطبق فيسد ارى أو يضيقه تضييقا يؤدي إىل احتكاك اهلواء ما يف نقطة الل
التقائهما، فهي بالتايل حركة عضوية مقصودة لذاا، أما اإلطباق أو ما يسمى يف علم 

فهو ارتفاع مؤخرة اللسان يف اجتاه الطبق حبيث ال يتصل به، يف حني  Vélarisationاألصوات
  .)2(لنطق يف خمرج آخر غري الطبقجيري ا

وهي صفات ليس هلا مقابل أو ضد، وعددها غري حمدود الائي، لذا  :ةالصفات األحادي
  :سنتطرق إىل ما اشتهر منها وتناوله الباحثون اللغويون بالدراسة

التحريك واالضطراب واصطالحا هي اضطراب اللسان باحلرف : من معانيها لغة: القلقلة
، والقلقلة صفة توجد )3(قطب جد:ه ساكنا حىت يسمع له نربة قوية وحروفها مخسةعند النطق ب

كربى أو قوية حني تكون يف اية الكلمة : يف احلروف اليت جتمع بني اجلهر والشدة وهي نوعان
  .عند الوقف، وقلقلة صغرى حني تكون داخل الكلمة

فات القوية وحروفه ثالثة هو الصوت الزائد الذي يشبه الصفري، وهو من الص: الصفري
الزاي والسني و الصاد، وقد مسيت كذلك خلروجها من بني الثنايا وطرف اللسان :وهي

  .)4(مصحوبة بصفري
وهو خروج الصوت بسهولة وامتداده وهو من الصفات الضعيفة وحروفه الواو ": اللني

  .)5(صوتةوالياء واأللف املسماة تارة حروف املد وتارة أخرى احلروف املمطولة امل
وهو امليل باحلرف بعد خروجه من خمرجه،حىت يتصل مبخرج آخر، أي يتقوس : االحنراف

  .)6(أنه صفة الالم"سيبويه"اللسان أثناء النطق،فيتقلب إىل جهة أخرى، ويرى 
هو ارتعاد اللسان عند النطق باحلرف، وهو من الصفات القوية وميتاز حرف : التكرار

  .الراء ذه الصفة

                                                                                                                                                    
  .63- 61فن التجويد، ص. ينظر عزت عبيد الدعاس)  1(
  .     38ينظر رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص)  2(
  .84بارئ، صهداية القارئ إىل جتويد كالم ال. املرصفيينظر )  3(
  .حديقة حروف.قرص الليزر)  4(
  .11، ص1سر صناعة اإلعراب،ج. ابن جين)  5(
  .460،  ص2الكتاب، ج. سيبويه ينظر) 6(



  

  

هو انتشار اهلواء يف الفم عند النطق باحلرف، ويتحقق ذلك عندما ينبسط اللسان : يالتفش
  .على احلنك تاركا يف الوسط ممرا لينساب منه النفس وينتشر

هي امتداد الصوت يف خمرج احلرف مع حتديد النفس إىل أقصى حد ممكن وال : االستطالة
  .تكون إالّ يف حرف الضاد

احملول إىل جمرى للنفس بعد )اخليشوم أعلى األنف( ن اخليشومهي صوت خيرج م: الغّنة
انسداد فتحة الفم، وهي أيضا صوت رنان مركّب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه 

  .)1(وهي صفة قوية متيز هذين الصوتني عما سوامها من احلروف

حروفه هي هو خفاء صوت احلرف عند النطق به، وهو من الصفات الضعيفة،: اخلفاء
، واخلفاء )2(»وكَم أَهلَكْنا من القُرون من بعد نوحٍ«:الواو والياء والنون الساكنة كقوله تعاىل

من أحكام الترتيل لذا يوصف بالضعف، وإذا كانت هاته الصفات جديرة بأن تبني نوع 
االستحسان األصوات فإنه ال ميكن إغفال التصنيف الذي قدمه سيبويه على أساس صفيت 

وعدمه أو بالنظر إىل ما ميكن أن ترتضى عربيته وتستحسن به قراءة القرآن الكرمي أو الشعر 
العريب فاملستحسنة مثل النون اخلفية أو اخلفيفة واهلمزة اليت بني بني واأللف املمالة إمالة شديدة 

  .)3(والشني اليت كاجليم
اليت تتم ا معاجلة الصوت عمليا عن  وهو مقياس حديث خاضع للكيفيات: نوع التحكم 2-3

طريق املختربات اليت تستخدم فيها األجهزة والتقنيات املتطورة، وقد ثبت عن الدكتور أمحد 
  : خمتار عمر أن عدد أنواع التحكم مثانية هي

                                                 
  .70حماضرات يف فقه اللغة، ص. ينظر زبري دراقي)  1(
  .17سورة اإلسراء، اآلية )2(
  . 404، ص 2الكتاب، ج. سيبويه ينظر)  3(



  

  

  .يشمل العلل الستة:التحكم عن طريق توسيع ارى  -
لساكنة وتضييق نسيب بالنسبة التحكم عن طريق توسيع نسيب بالنسبة لألصوات ا -

  .ألصوات العلّة وهي الواو والياء فقط
يشمل الفاء، الذال، الثاء، الظاء، الزاي، : التحكم عن طريق تغيري ارى -

  .السني، الصاد، الشني، اخلاء، الغني، العني، احلاء، اهلاء
ا التحكم عن طريق قفل ارى، مث وقفه، مث تسريح فجائي، و املقصود هن -

  الباء 
  .و الدال، التاء، الطاء، الضاد، الكاف، القاف، اهلمزة

  .يشمل صوت اجليم: التحكم عن طريق قفل ارى مث تضييقه -
التحكم عن طريق قفل ارى يف نقطة، و تسريح اهلواء من األنف، و يشمل  -

  .كال من امليم و النون
اء باملرور من نقطة التحكم عن طريق قفل ارى يف نقطة، والسماح للهو -

  .ويشمل الالم:أخرى جانبية
  .)1(ويشمل صوت الراء:التحكم عن طريق قفل ارى مع فتحه ملرات متتالية -

  : الوحدات الصوتية والتحليل الفونولوجي -3
إن حتليل الوحدات الصوتية يبين أنها تعاجل على ضوء علمي الفونيتيك والفونولوجيا، على 

امالن، غري أنّ اهتمامات الفونولوجيا بالعناصر الصوتية اليت تؤدي إىل اختالف اعتبار أنهما متك
اعتبارها اللغة نظاما أو جمموعة متناسقة من األصوات املرتبطة بعالقات تكشفها املعىن، و

عمليات عقلية جعل من الوحدات الصوتية مبحثا فونولوجيا، فالبحث الفونولوجي يهدف إىل 
يف ضوء التمييز بينها وبني صورها الصوتية املختلفة، وفكرة التمييز بني حتديد هذه الوحدات 

يف البحث الفونولوجي " براغ"الوحدات الصوتية وصورها الصوتية املختلفة يعود إىل مدرسة 
واللغوي " Trobetskoyتروبتكسوي "وأهم أعمال هذه املدرسة ما قدمه اللغوي الروسي 

الذي غير الوجهة بعدها إىل أمريكا ) 2(" Jakobsonسنجاكوب) "الروسي األصل(األمريكي 

                                                 
   .322اسة الصوت اللّغوي، صدر. ينظر أمحد خمتار عمر) 1(
  .37املدخل إىل علم اللغة، ص . حممود فهمي حجازي )2(



  

  

واستقر هناك حيث استأنس ملبادئه الفونولوجية أصحاب املدرسة التوليدية التحويلية وفيما يلي 
  : عرض وجيز ألهم األسس اليت اعتمدا بعض املدارس الغربية يف التحليل الفونولوجي

  : ن تروبتسكوي ومارتيين وينطلقان منوميثل هذه املدرسة كل م: املدرسة النربية* 
وذلك باالعتماد على التصنيف املخرجي يف حتديد : )1(الوصف الفونولوجي لألصوات  -

  .الفونيم وصفاته التمييزية
  .االعتماد على التقابالت ثنائية كانت أم غري ثنائية، وذلك يف التصنيف املخرجي -
  .يم وما يقابله يف املعىناالعتماد على العالقة التبديلية بني الفون -

صاحب النظرية ) Z.Haris(وميثل هذه املدرسة زيليغ هاريس  :املدرسة التوزيعية* 
  :التوزيعية يف اللسانيات النربية األمريكية وأهم ما مت اعتماده

إقصاء املعىن ورفض العالقة التبديلية يف التحليل الفونولوجي وتعويضها باإلجراء  -
  .ى حبث التوزيعات املمكنة للفونيم داخل املباين الصرفيةالتوزيعي القائم عل

  .)2(النظر إىل الفونيم على أنه عنصر يظهر يف سياقات وميتنع يف أخرى -
حيث استطاع أن يقدم تصورا عن : أعمال جاكوبسن من خالل املدرسة األمريكية*

  :دئهالدراسة الوظيفية للصوت اللغوي بطريقة علمية دقيقة ومبتكرة وأهم مبا
  .البحث عن القوانني العامة لبنية النظام الصويت -

خمالفته ملنهج مارتيين وتروبتسكوي، وذلك باختاذه منهجا جديدا يف وصف األصوات  -
  .هو الوصف السمعي، والوصف الفونولوجي

وضعه لتصنيف تقابلي للفونيمات يقوم على التقابل الثنائي باالعتماد على الوصف  -
  .لى املالحظة الفيزيائية وذلك مبعرفة خصائص املوجات الصوتيةالسمعي القائم ع

يف حبثه حول السمات التمييزية رأى أن كل التقابالت اليت ميكن أن جندها يف خمتلف لغات  -
/ غري صائيت مكثف/ غري صواميت، صائيت/ صواميت: العامل ترجع إىل اثين عشر تقابال ثنائيا وهي

                                                 
(1) Ducrot.O et todorov.T, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, P224. 

  . 183ية، صنقال عن الطيب دبة مبادئ اللسانيات البنو.224املعجم املوسوعي يف علوم اللسان، ص).دوكرو و تودوروف(
  .184-183مبادئ اللسانيات البنوية، ص . ينظر الطيب دبة)  2(



  

  

/ عدمي الرنني، منخفض/ متقطع،صارف/ غري أنفي، متواصل/ مهموس، أنفي/ منفلش، جمهور
  .)1(حاد/غري مرفوع النغم خفيض/ غري مطبق، مرفوع النغم/ رخو، مطبق/ غري منخفض، متوتر

ومهما يكن االختالف يف ختريج هذه األسس اليت اعتمدت يف التحليل الفونولوجي فإا 
تها من قبل، ذلك أا عاجلت مادة أعطت الدراسات الصوتية قفزة نوعية مل يسبق أن عرف

األصوات على مستوى رفيع من النضج، جعل منها ممارسة فعلية متوخاة يف بداية كل عمل 
  . يقوم على املناهج اللسانية املعاجلة ملوضوع اللسان مبوضوعية وعلمية

وإذا كان هؤالء اللغويون قد وضعوا مجلة من الوحدات الصوتية وصنفوها حتت 
ة، فإن االختالف احلقيقي بينهم يكمن يف حتديد عدد هذه الوحدات فالفكرة اصطالحات مج

قد أعطى " سيبويه"و" اخلليل"سائدة حىت عند القدماء من اللغويني العرب، حيث جند كالّ من 
، حيث حددت الوحدات )صائت/ صامت(عددا معينا للوحدات على أساس نوع النطق 

مثانية وعشرون وحدة صوتية من الصوامت، ثالث وحدات : الصوتية العربية على النحو التايل
، وثالث وحدات صوتية من )سيبويه مل يدخلها يف اعتباره(صوتية من احلركات القصرية 

احلركات الطّويلة، غري أن املفهوم احلديث للوحدات الصوتية قد تغري تبعا لتغري التصورات 
ة، وبذلك تبلورت الرؤية اجلديدة لتلك واألفكار اليت ظهرت يف املدارس اللسانية احلديث

الوحدات وأصبح يصطلح عليها مبفاهيم وتسميات خاصة، وإذا كنا سنتطرق إىل ما مت حتديده 
من وحدات فإننا لن جند اختالفا كبريا بني ما مت التوصل إليه عند القدماء الذين برعوا يف 

  . هاالوصول إىل أمور غاية يف الدقة رغم بساطة طريقة البحث في
  :)Phonèmeالصوتيم (الفونيم   3-1  

يتكون النظام الصويت يف أي لغة من وحدات صوتية حتدد هويتها مبجموعة من املميزات 
تساهم وحدها أو مع غريها يف التمييز بني معاين الكالم، وهذه الصفات املميزة جيب اختاذها 

  .)1(مبدأ يف التحليل كوا تبني عن املعاين

                                                 
النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسن، دراسة ونصوص املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، . ينظر فاطمة الطبال بركة )1(
  .41، ص1983، 1ط

  Dubois et Autres, Dictionnaire de linguistique, larousse, Paris P66 Jean. وعن التقابالت ينظر
  ). 166معجم اللسانيات، الروس، باريس، ص. جان دوبوا وآخرون(

  



  

  

نشأ مفهوم الفونيم الذي حظي باهتمام علماء اللغة خاصة احملدثني منهم من هذه الفكرة 
أمحد خمتار عمر مثال "والذين خصصوا يف دراسته فصوال كاملة من مؤلفام، فهذا الدكتور

جنده أمل بكل ما خيتص بالفونيم بدءا بظهوره عرب التاريخ وبداية استخدامه كمصطلح صويت، مث 
يه، ليصل بعدها إىل تعريفاته املختلفة على أساس عقلي،مادي شرح تصورات النظرة إل

وظيفي،جترييب،ليأيت بعدها على ذكر مكوناته وحتقق نظرياته ويصنف فونيمات اللغة العربية يف 
  .جدول

وإذا كان أول من استخدم مصطلح فونيم حسب الدكتور أمحد خمتار عمر 
فإن جون  1873وية الفرنسية يف ماي،يف اجتماع اجلمعية اللغ desgenettej   defrichهو

، أما تروبتسكوي فكان أول )2(أول من أعطى التحديد الدقيق له هو JAN Baudouin بودوان 
من دعا إىل حتديده بالوظيفة اليت وضع من أجلها وهي التمييز وهي الصفة اليت عرف من خالهلا 

  .)3(الفونيم عند كل من جاكوبسن ودي سوسري
رف عليه بني الدارسني اللغويني أن الفونيم هو أصغر وحدة صوتية ميكن وإذا كان املتعا 

عن طريقها التفريق بني الكلمات، إذ الكلمة يف صورا البسيطة تتألف من عدد من الفونيمات 
،فهو يف نظر دي سوسري غري متعلّق بالعملية النطقية وحركاا )4(اليت يتقابل كل منها مع اآلخر

اهتمامه ما يهمله البعض من اللغويني وهو اجلانب السمعي حيث يضيف  فحسب، بل يدخل يف
ما ينتج عن الناحية السمعية من انطباعات يف األذن على اعتبار أنّ العمليتني النطقية والسمعية 
متكاملتان، والعناصر الصوتية الناجتة غري قابلة للتجزيء، بل حتلّل كحلقات ضمن السلسلة 

  .)5(اعتبارها خارج الزمن الذي حتتلّه الكالمية، وال ميكن
وعلى هذا فالفونيم ليس صوتا يف ذاته، إمنا هو كيان مستقل يساهم يف التمييز بني معاين 
الكالم ويكون بذلك خمتلفا عن معانيه األدائية، وقد أعطى الدكتور عبد الرمحان حاج صاحل 

العربية على اختالف اللهجات  مثال لذلك حبرف اجليم كفونيم وخمتلف وجوه آدائه يف الدول

                                                                                                                                                    
، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، )جملة اللسانيات(مدخل إىل علم اللسانيات احلديث . ينظر عبد الرمحان حاج صاحل)  1(

  .10، ص07، العدد1997اجلزائر، 
  .169دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر)  2(
  .10، ص07مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، جملة اللسانيات، العدد. ينظر ع الرمحن حاج صاحل) 3(
  .37الكلمة دراسة لّغوية ومعجمية، ص.ينظر حلمي خليل) 4(
    ferdinand de saussure, cours de linguistique générale, p 69-72)فردينان دو سوسري(ينظر )  5(



  

  

هذا املوقف كان ...) اجليم املرققة، اجليم املفخمة، الياء  يف اخلليج، ق يف مصر(املستعملة فيها 
كنظام وكصورة  -فيما خيص األصوات مثال –قد أثبته دي سوسري من خالل فصله بني اللغة 

  .)1(وبني الكالم كتأدية هلذا النظام يف الواقع
أنّ الكلمات التتألّف من أصوات مفردة وإنما من أصوات ختتلف مواقعها  ومن هنا يتضح

حسب البىن اليت تنتظم فيها، حيث إنّ الصوت الواحد خيتلف من موقع إىل آخر،فصوت النون 
ياأَيها الّذين آمنوا  «:كتلك اليت جندها يف قوله تعاىل مثال قد يصري عدة أصوات أو عدة نونات

عذَاب إِنْ أَتاَكُمْ قُلْ أََََََََرأَيتكُم «:وقوله أيضا. )2(»...لَكُم تسؤكُم إِِنْ تبدلوا عن أَشياَء الَتسأَُ
إِنْ قَالوا فَما جزاؤه «: وقوله أيضا. )3(»اللَه بغتةً أَو جهرةً هلْ يهلَك إِالَّ القَوم الظَّالمونَ

متكُن كَاذ4(»بِني(.  
خيتلف موضع نطقها عن األخرى، وبالرغم من ذلك نطلق عليها امسا واحدا " نون"فكل 

هو صوت النون، وهذه النونات ميكن متييزها يف النطق والسمع، أي أنها صور صوتية للنون هلا 
  .وظيفة نطقية حمضة، وهي على هذه الصفة ال تصلح أن تكون مميز الكلمة

   

وتا واحدا بوصفها ليست قافا أو تاء، أي بوصفها ذات وظيفة لغوية، وقد تكون النون ص
فَأَمّا اليتيم فَالَ «:فتصبح بذلك قادرة على تغيري معاين الكلمات أحيانا، ومثال ذلك قوله تعاىل

رهنلَ فَالَ توأَّما الّسائ ،رقْهر،قهر" (تنهر،تقهر"فالفرق يف كلميت .)5(»ت ( النون عائد إىل وجود
النون يف األوىل والقاف يف الثانية، ومن مثّ كان كل منهما صوتا واحدا ال عدة أصوات، 
ويتضح من خالل كل هذا أنّ صوت النون إذا حلّ حملّ صوت آخر وتغري مدلول البنية الصوتية 

  ".فونيما"أو الكلمة ميكن تسميته 
ات أو الصوائت، واليت وتفرق اللغة العربية بني الكلمات أيضا حني يتعلق األمر باحلرك

ففي َضَرْبت،َضَرْبَت،َضَرْبت،حتمل التاء  «تعد أيضا فونيمات تصلح للتمييز بني كلمة وأخرى،
املتحركة معىن الشخص أي املتكلّم واملخاطب و املخاطبة ، ومعىن اجلنس أي املذكّر واملؤنث، 

                                                 
  .110، ص07مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، جملة اللسانيات، العدد. ينظر ع الرمحن حاج صاحل)  1(
  101سورة املائدة، اآلية) 2(
  .47سورة األنعام، اآلية )  3(
  .74سورة يوسف، اآلية )4(
  ).10 - 09(سورة الضحى، اآليتان ) 5(



  

  

نَِني،حتمل النون معىن ويف رأيتاملؤم العدد، ويف َجاَء ذو الفضل، ورأْيت ذا املؤمَنْينِ، ورأيت 
 اً أي اسم الذات للذكور، ومعىنمعجمي الفضل، ومررت بذي الفضل،حتمل ذو،ذا،ذي معىن

  .)1(»حنوياً أي حاالت الرفع والنصب واجلر
  

" Charles pellat"ويف معرض حديثنا عن هذه التقسيمات جند أن الباحث شارل بيله 
، ما )د، ت: (، األسنانية)ف: (، الشفوية األسنانية)ب:(الشفوية: جاحيددها بثالثة عشر خمر

) س،ز،ص:(، الصفريية)ل، ر: (، اللثوية)Nasalesالغنية ( م،ن : ، األنفية)ظ،ض: (بني األسنان
،مث خمرج الواو )ء،هـ،ح،ع: (، احلنجرية)ك،خ،غ: (ق، الطّبقية: ، الغارية)ش،ج: (الشينيات

  .)2(وائتوالياء الصامتتني مث الص
، أما )3(يوزع األصوات على أحد عشر خمرجا" أمحد خمتار عمر"كما جند الدكتور

الدكتورة خولة طالب اإلبراهيمي فتوزعها على ستة أحياز باستخدام املصطلحات التراثية 
صفاق الشجر من (احليز احللقي، احليز اللهوي، احليز الصفاقي : املوجودة عند سيبويه وهي

واحليز الشفوي، وقد مت  *، احليز الشجري، احليز النطعي الذولقي)ظهر اللسانحلنك األعلى و
  :)4(توزيعها كما يف الرسم

                                                 
  .62األلسنية العربية، ص . طحانرميون ) 1(

(2)  Charles pellat.Langue et littérature arabesة collection U2, Librairie Armand Collin, Paris, 1970, P37 
 ).37، ص 1970، مكتبة أرموند كولني، باريس، 2اللغة و األدب العريب، ط . شارل بيله(
  .319 – 315لّغوي، صدراسة الصوت ال. ينظر أمحد خمتار عمر)  3(

  :كل تلك االصطالحات يذكرها األستاذ عبد الرمحان حاج صاحل يف حماضراته ومنها ما يلي  *
  .جلد احلنك األعلى وهو سقفه وثنايا األسنان املتقدمة: النطع*   
  .أو الذلق، ذلق اللسان وهو طرفه: الذولق*   
  .أسلة اللسان طرفه ومستدقه: األسلة*   
  .ألسنانا: السنان* 

  .56-55مبادئ يف اللسانيات، ص.خولة طالب اإلبراهيميينظر   )4(



  

  

  
  

ونشري بعد هذه التصنيفات إىل أا تأيت على سبيل الذكر ال على سبيل احلصر، مث إنّ االختالف 
دثني، أو بني احملدثني يف التصنيف وفقا هلذا املعيار سواء بني القدامى أنفسهم أو بينهم وبني احمل

أنفسهم هو اختالف طفيف يعد نسبيا يرجع سببه إىل التطورات اليت يشهدها هذا املبحث من 
  .الدراسات اللغوية يوما بعد يوم

وإذا كنا قد قسمنا األصوات حبسب املخارج فإن ذلك ال مينع مالزمة املخرج للصفة 
  .لى سبيل التفصيل فحسبفحيثما ذكر املخرج تذكر الصفة، وإمنا كان ذلك ع

  :الصفات - ب
، أما اصطالحا فهي كيفية خروج احلرف )1("احللية والنعت"تعرف الصفة لغة على أا 

، وقد فضل ابن اجلزري اجلمع بني معرفة )2(من الناحية الصوتية،كاجلهر واهلمس وغريمها
ا جيب على مريد أول م: "املخارج والصفات ملن أراد أن يتقن علم التجويد عمليا حيث قال

إتقان القرآن تصحيح إخراج كل حرف من خمرجه املختص به تصحيحا ميتاز به عن مقاربه 
وتوفية كل حرف صفته املعروفة به توفية خترجه عن مجانسه يعمل لسانه وفمه بالرياضة يف 
ذلك إعماال يصري ذلك له طبعا وسليقة، فكل حرف شارك غريه يف خمرجه فإنه ال ميتاز عن 

  .)3(اركه إال بالصفات، وكل حرف شارك غريه يف صفاته فإنه ال ميتاز عنه إال باملخرجمش
لعدد املخارج، خطا تلميذه سيبويه خطوة أحرى يف " اخلليل"وعلى هذا وبعد حتديد 

وغريها، إذ  دراسته لألصوات حني عرض ملا أمساه صفات احلروف من جهر ومهس ورخاوة
ومن ... واخلاء واأللف والضاد والالم، وأما املهموسة فاهلاء واحلاءفأما اهورة فاهلمزة «:يقول

وأما العني فبني الرخوة ...وهو اهلمزة والقاف والكاف، ومنها الرخوة... احلروف الشديد
  .)4( » ..وهو الراء، ومنها اللينة...والشديدة، ومنها املكرر

                                                 
  ).مادة و ص ف(، 315، ص15لسان العرب، مج. ابن منظور)  1(
  .57مبادئ يف اللسانيات، ص .ينظر خولة طالب اإلبراهيمي)  2(
  .214، ص1ت، ج.ار الفكر، لبنان، دالنشر يف القراءات العشر، إشراف وتصحيح حممد علي الضباع، د. احلافظ بن اجلزري )3(
  .407 -404، ص 2هـ، ج1317املطبعة األمريية الكربى بوالق، القاهرة، . الكتاب. سيبويه)  4(

 ع ح



  

  

ون، وعند البعض اآلخر وقد اختلف يف عدد هذه الصفات فهي عند البعض أربعة وأربع
أربعة وثالثون يف حني جعلها آخرون أربع عشرة صفة فقط، غري أن مجهور القراء يعدها سبعة 

  .)1(عشر خمرجا ما بني أصلية الزمة وعرضية
  :وقد استطاع الدكتور شاهني أن يصنف الصفات اليت ذكرها سيبويه ثالث جمموعات

  .لرخاوة والتوسطوهي اجلهر واهلمس والشدة وا :صفات عامة -
تتميز ا جمموعات صغرية من األصوات وهي اإلطباق واللني واملد  :صفات خاصة -

  . واالستطالة والتفشي والصفري والغنة
  .)2(تتميز ا أصوات مفردة، وهي االحنراف والتكرار :صفات خاصة  -

دأ الفردية ومثة تقسيمات أخرى لصفات احلروف العربية ميكن عدها من خالل اعتماد مب
  :والثنائية حيث جند أن ثلث هذا العدد زوجي وثلثيه أحادي

وهي الصفات اليت وردت يف شكل أزواج متعاكسة، أو هلا ضد : الصفات الزوجية
  :وهي

اجلهر هو احنباس جري النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على " : اجلهر واهلمس
و جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف املخرج واجلهر من صفات القوة،أما اهلمس فه

واهلمس " سكت فحثه شخص"االعتماد على املخرج، وحروفه عشرة جمموعة ذا التركيب 
  .، وبالتايل فاالختالف بينهما حتكمه قوة نطق الصوت وضعفه)3(من صفات الضعف

هذا وإذا كان اخلليل ال يعطي أي إشارة ملثل هذا التصنيف يف كتابه، فإن الفضل يف 
البحث يعود إىل سيبويه وما قدمه من جهود حيث أصبحت أساسا تعتمد يف معرفة اهور 

  .واملهموس
حرف أشبع االعتماد يف موضعه ومنع :"وقد اصطلح سيبويه على أنّ اهور من األصوات

وأما املهموس فحرف أضعف االعتماد يف ...النفس أن جيري معه،حىت ينقضي االعتماد عليه
  .)4("ىت جرى النفس معهموضعه ح

                                                 
  .78هداية القارئ إىل جتويد كالم البارئ، ص. املرصفي)  1(
  ، ص1987، 1اهرة، طأثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، مكتبة اخلاجني، الق. ينظر عبد الصبور شاهني) 2(
  .    61فن التجويد، ص. عزت عبيد الدعاس)  3(
  .435، ص4ج الكتاب،. سيبويه)  4(



  

  

ولعل عدم معرفة القدامى بدور األوتار الصوتية ووظيفتها كاجلهر واهلمس هو الذي أدى 
م إىل تعريف اجلهر بقوة االعتماد، واهلمس خبفته أوضعفه،لذلك قسموها إىل كتلتني 

والياء  اهلمزة واأللف والعني والغني والقاف واجليم:متباينتني،األوىل تسعة عشر حرفا وهي
وأما ... والضاد والالم والنون والراء والطاء والدال والزاي والطاء والذال والباء وامليم والواو

املهموسة فاهلاء واحلاء واخلاء والكاف والشني والسني والتاء والصاد والثاء والفاء، وذلك عشرة 
  .)1(أحرف

جهر الصوت، وبذلك استطاع  أما علماء الصوتيات احملدثون فقد اكتشفوا العضو األساسي يف
: السابقة،مستعمال مصطلحات حديثة بالتعبري التايل" سيبويه"إعادة عبارة " متام حسان"الدكتور 

فاهور صوت شدد الضغط يف احلجاب احلاجز معه، ومل يسمح للهواء  أن جيري معه حىت «
فهو صوت أضعف ، وأما املهموس ...ينتهي الضغط عليه، ولكن جيري الصوت أثناء نطقه

  .)2(»...الضغط يف موضع الضغط أثناء نطقه،حىت جرى اهلواء املهموس معه
ومثة تقسيم حديث آخر لألصوات حبسب اجلهر واهلمس مفاده أنّ اهور اثنان وعشرون 

  ، الراء )بنوعيها املرققة واملفخمة(العلل الستة، الياء والواو، اجليم، امليم والنون، الالم : صوتا
  .         باء و الدال والظاء الذال والطاء والزاي والغني والعنيو ال

التاء والطاء والكاف والقاف الفاء والثاء والسني : واملهموس يشمل اثين عشر صوتا وهي
واخلاء واهلاء واحلاء، وهناك صوت واحد ال جمهور وال مهموس وهو  والصاد و الشني

  .)3(اهلمزة
ذا كان الصوت جمهورا أو مهموسا منها وضع األصبع فوق وهناك طرق كثرية ملعرفة ما إ

تفاحة آدم، والنطق بصوت من األصوات وحده مع تسكينه فإذا كان الصوت جمهورا شعرنا 
  .بقوة اهتزاز الوترين الصوتيني

الشدة هي احنباس جري الصوت عند النطق باحلرف لكمال االعتماد ": الشّدة والرخاوة
  .)4(وة فهي جريان الصوت مع احلرف لضعف االعتماد على املخرجعلى املخرج، أما الرخا

                                                 
  .334ص، 4ج الكتاب،. ينظر سيبويه )  1(
  .62اللغة العربية معناها و مبناها،  ص.متام حسان)  2(
  .324دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر) 3(
  .    61ن التجويد، صف. عزت عبيد الدعاس)  4(



  

  

 .)1("هو الذي مينع النفس أن جيري فيه" سيبويه"والشديد عند
وجبعل مصطلحي االنفجار واالحتكاك مرادفني لصفة الشدة والرخاوة على الترتيب، ميكن 

وقوة اإلحكام،فالشدة تقوم  لنا أن نصفهما بأنهما آليتان نطقيتان خمتلفتان يف درجة االنسداد
  على التحام تام بني عضوين من أعضاء النطق وال جمال ملرور اهلواء أثناءمها، وأما الرخاوة 
أو االحتكاك فهو جمرد تقارب بني عضوين حبيث تترك بينهما فرجة ضيقة ملرور اهلواء وإحداث 

  .)2(نوع من احلفيف، يف حني أن التراخي هو مزيج بني اآلليتني
وتسمى احلروف اآلنية النطالق " أجدت طبقك"واحلروف الشديدة مثانية مجعت يف 

القناة الفوهية مؤقتا أثناء النطق ا، وعلى نقيضها احلروف الرخوة املمثلة فيما بقي من احلروف 
  .)3("لن عمر"ماعدا احلروف اليت تكون وسط بني الشدة والرخاوة وهي جمموعة يف قولنا 

االستعالء هو ارتفاع اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك : الستفالاالستعالء وا
فهو احنطاط اللسان عند خروج ) االخنفاض(األعلى، وهو من صفات القوة، أما االستفال 

خص ضغط قظ "، وحروف االستعالء سبعة جيمعها قولنا )4(احلرف من احلنك إىل قاع الفم
  .فل اللسان إىل احلنك األسفل،أما احلروف املتبقية فهي مستفلة لتس"

الصاد والضاد : التفخيم أو التجليد أو التسمني هو صفة حلروف هي: التفخيم والترقيق 
والطاء والظاء والقاف واخلاء والغني والراء والالم، والترقيق هو خالفه، ويكون فيما عدا 

  . )5(احلروف املفخمة
ما حياذي اللسان من احلنك األعلى تالصق ) االلتصاق(اإلطباق : اإلطباق واالنفتاح

، أما االنفتاح فهو عبارة عن انفتاح ما بني اللسان واحلنك، وخروج )ص،ض،ط،ظ(وحروفه 
 .)6(النفس من بينهما عند النطق حبروفه

وميكن هنا ذكر الفرق بني اإلطباق والطبقية،ذلك أنّ القارئ ميكن أن يلتبس عليه األمر ملا 
هي ارتفاع مؤخرة ، وVélar articulation يف خمرج الطبق النطق ة هيبينهما من صلة،فالطبقي

                                                 
  .335، ص4ج الكتاب،. سيبويه)  1(
  .15احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، ص. حممد األنطاكي)  2(
  .68حماضرات يف فقه اللغة،ص. ينظر زبري دراقي)  3(
  .63فن التجويد، ص. عزت عبيد الدعاس)  4(
  ).والبصريات، اجلزائرحديقة احلروف، توزيع الوفاء للسمعيات . (قرص الليزر)  5(
  .63- 61فن التجويد، ص. ينظر عزت عبيد الدعاس)  6(



  

  

اللسان حىت يتصل بالطبق فيسد ارى أو يضيقه تضييقا يؤدي إىل احتكاك اهلواء ما يف نقطة 
التقائهما، فهي بالتايل حركة عضوية مقصودة لذاا، أما اإلطباق أو ما يسمى يف علم 

ارتفاع مؤخرة اللسان يف اجتاه الطبق حبيث ال يتصل به، يف حني فهو  Vélarisationاألصوات
  .)1(جيري النطق يف خمرج آخر غري الطبق

وهي صفات ليس هلا مقابل أو ضد، وعددها غري حمدود الائي، لذا  :ةالصفات األحادي
  :سنتطرق إىل ما اشتهر منها وتناوله الباحثون اللغويون بالدراسة

التحريك واالضطراب واصطالحا هي اضطراب اللسان باحلرف : ةمن معانيها لغ: القلقلة
، والقلقلة صفة توجد )2(قطب جد:عند النطق به ساكنا حىت يسمع له نربة قوية وحروفها مخسة

كربى أو قوية حني تكون يف اية الكلمة : يف احلروف اليت جتمع بني اجلهر والشدة وهي نوعان
  .داخل الكلمةعند الوقف، وقلقلة صغرى حني تكون 

هو الصوت الزائد الذي يشبه الصفري، وهو من الصفات القوية وحروفه ثالثة : الصفري
الزاي والسني و الصاد، وقد مسيت كذلك خلروجها من بني الثنايا وطرف اللسان :وهي

  .)3(مصحوبة بصفري
وهو خروج الصوت بسهولة وامتداده وهو من الصفات الضعيفة وحروفه الواو ": اللني

  .)4(الياء واأللف املسماة تارة حروف املد وتارة أخرى احلروف املمطولة املصوتةو
وهو امليل باحلرف بعد خروجه من خمرجه،حىت يتصل مبخرج آخر، أي يتقوس : االحنراف

  .)5(أنه صفة الالم"سيبويه"اللسان أثناء النطق،فيتقلب إىل جهة أخرى، ويرى 
ق باحلرف، وهو من الصفات القوية وميتاز حرف هو ارتعاد اللسان عند النط: التكرار

  .الراء ذه الصفة
هو انتشار اهلواء يف الفم عند النطق باحلرف، ويتحقق ذلك عندما ينبسط اللسان : التفشي

  .على احلنك تاركا يف الوسط ممرا لينساب منه النفس وينتشر

                                                 
  .     38ينظر رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص)  1(
  .84هداية القارئ إىل جتويد كالم البارئ، ص. املرصفيينظر )  2(
  .حديقة حروف.قرص الليزر)  3(
  .11، ص1عة اإلعراب،جسر صنا. ابن جين)  4(
  .460،  ص2الكتاب، ج. سيبويه ينظر) 5(



  

  

 أقصى حد ممكن وال هي امتداد الصوت يف خمرج احلرف مع حتديد النفس إىل: االستطالة
  .تكون إالّ يف حرف الضاد

احملول إىل جمرى للنفس بعد )اخليشوم أعلى األنف( هي صوت خيرج من اخليشوم: الغّنة
انسداد فتحة الفم، وهي أيضا صوت رنان مركّب يف جسم النون وامليم ال عمل للسان فيه 

  .)1(وهي صفة قوية متيز هذين الصوتني عما سوامها من احلروف

هو خفاء صوت احلرف عند النطق به، وهو من الصفات الضعيفة،حروفه هي : اخلفاء
، واخلفاء )2(»وكَم أَهلَكْنا من القُرون من بعد نوحٍ«:الواو والياء والنون الساكنة كقوله تعاىل

من أحكام الترتيل لذا يوصف بالضعف، وإذا كانت هاته الصفات جديرة بأن تبني نوع 
ألصوات فإنه ال ميكن إغفال التصنيف الذي قدمه سيبويه على أساس صفيت االستحسان ا

وعدمه أو بالنظر إىل ما ميكن أن ترتضى عربيته وتستحسن به قراءة القرآن الكرمي أو الشعر 
العريب فاملستحسنة مثل النون اخلفية أو اخلفيفة واهلمزة اليت بني بني واأللف املمالة إمالة شديدة 

  .)3(شني اليت كاجليموال
وهو مقياس حديث خاضع للكيفيات اليت تتم ا معاجلة الصوت عمليا عن : نوع التحكم 2-3

طريق املختربات اليت تستخدم فيها األجهزة والتقنيات املتطورة، وقد ثبت عن الدكتور أمحد 
  : خمتار عمر أن عدد أنواع التحكم مثانية هي

  .يشمل العلل الستة:ىالتحكم عن طريق توسيع ار  -
التحكم عن طريق توسيع نسيب بالنسبة لألصوات الساكنة وتضييق نسيب بالنسبة  -

  .ألصوات العلّة وهي الواو والياء فقط
التحكم عن طريق قفل ارى يف نقطة، والسماح للهواء باملرور من نقطة  -

  .ويشمل الالم:أخرى جانبية
  .)4(ويشمل صوت الراء:ملرات متتالية التحكم عن طريق قفل ارى مع فتحه -
 

                                                 
  .70حماضرات يف فقه اللغة، ص. ينظر زبري دراقي)  1(
  .17سورة اإلسراء، اآلية )2(
  . 404، ص 2الكتاب، ج. سيبويه ينظر)  3(
   .322دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر) 4(



  

  

  : الوحدات الصوتية والتحليل الفونولوجي -3
إن حتليل الوحدات الصوتية يبين أنها تعاجل على ضوء علمي الفونيتيك والفونولوجيا، على 
اعتبار أنهما متكامالن، غري أنّ اهتمامات الفونولوجيا بالعناصر الصوتية اليت تؤدي إىل اختالف 

اعتبارها اللغة نظاما أو جمموعة متناسقة من األصوات املرتبطة بعالقات تكشفها عىن، وامل
عمليات عقلية جعل من الوحدات الصوتية مبحثا فونولوجيا، فالبحث الفونولوجي يهدف إىل 
حتديد هذه الوحدات يف ضوء التمييز بينها وبني صورها الصوتية املختلفة، وفكرة التمييز بني 

يف البحث الفونولوجي " براغ"صوتية وصورها الصوتية املختلفة يعود إىل مدرسة الوحدات ال
واللغوي " Trobetskoyتروبتكسوي "وأهم أعمال هذه املدرسة ما قدمه اللغوي الروسي 

الذي غير الوجهة بعدها إىل أمريكا ) 1(" Jakobsonجاكوبسن) "الروسي األصل(األمريكي 
ئه الفونولوجية أصحاب املدرسة التوليدية التحويلية وفيما يلي واستقر هناك حيث استأنس ملباد

  : عرض وجيز ألهم األسس اليت اعتمدا بعض املدارس الغربية يف التحليل الفونولوجي
  : وميثل هذه املدرسة كل من تروبتسكوي ومارتيين وينطلقان من: املدرسة النربية* 
ماد على التصنيف املخرجي يف حتديد وذلك باالعت: )2(الوصف الفونولوجي لألصوات  -

  .الفونيم وصفاته التمييزية
  .االعتماد على التقابالت ثنائية كانت أم غري ثنائية، وذلك يف التصنيف املخرجي -
  .االعتماد على العالقة التبديلية بني الفونيم وما يقابله يف املعىن -

صاحب النظرية ) Z.Haris(وميثل هذه املدرسة زيليغ هاريس  :املدرسة التوزيعية* 
  :التوزيعية يف اللسانيات النربية األمريكية وأهم ما مت اعتماده

إقصاء املعىن ورفض العالقة التبديلية يف التحليل الفونولوجي وتعويضها باإلجراء  -
  .التوزيعي القائم على حبث التوزيعات املمكنة للفونيم داخل املباين الصرفية

  .)3(أنه عنصر يظهر يف سياقات وميتنع يف أخرىالنظر إىل الفونيم على  -

                                                 
  .37علم اللغة، ص املدخل إىل . حممود فهمي حجازي )1(

(2) Ducrot.O et todorov.T, dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, P224. 
  . 183نقال عن الطيب دبة مبادئ اللسانيات البنوية، ص.224املعجم املوسوعي يف علوم اللسان، ص).دوكرو و تودوروف(
  .184-183مبادئ اللسانيات البنوية، ص . ينظر الطيب دبة)  3(



  

  

حيث استطاع أن يقدم تصورا عن : أعمال جاكسون من خالل املدرسة األمريكية*
  :الدراسة الوظيفية للصوت اللغوي بطريقة علمية دقيقة ومبتكرة وأهم مبادئه

  .البحث عن القوانني العامة لبنية النظام الصويت -

روبتسكوي، وذلك باختاذه منهجا جديدا يف وصف األصوات خمالفته ملنهج مارتيين وت -
  .هو الوصف السمعي، والوصف الفونولوجي

وضعه لتصنيف تقابلي للفونيمات يقوم على التقابل الثنائي باالعتماد على الوصف  -
  .السمعي القائم على املالحظة الفيزيائية وذلك مبعرفة خصائص املوجات الصوتية

التمييزية رأى أن كل التقابالت اليت ميكن أن جندها يف خمتلف لغات يف حبثه حول السمات  -
/ غري صائيت مكثف/ غري صواميت، صائيت/ صواميت: العامل ترجع إىل اثين عشر تقابال ثنائيا وهي

/ عدمي الرنني، منخفض/ متقطع،صارف/ غري أنفي، متواصل/ مهموس، أنفي/ منفلش، جمهور
  .)1(حاد/غري مرفوع النغم خفيض/ غري مطبق، مرفوع النغم/ رخو، مطبق/ غري منخفض، متوتر

ومهما يكن االختالف يف ختريج هذه األسس اليت اعتمدت يف التحليل الفونولوجي فإا 
أعطت الدراسات الصوتية قفزة نوعية مل يسبق أن عرفتها من قبل، ذلك أا عاجلت مادة 

ة فعلية متوخاة يف بداية كل عمل األصوات على مستوى رفيع من النضج، جعل منها ممارس
  . يقوم على املناهج اللسانية املعاجلة ملوضوع اللسان مبوضوعية وعلمية

وإذا كان هؤالء اللغويون قد وضعوا مجلة من الوحدات الصوتية وصنفوها حتت 
اصطالحات مجة، فإن االختالف احلقيقي بينهم يكمن يف حتديد عدد هذه الوحدات فالفكرة 

قد أعطى " سيبويه"و" اخلليل"عند القدماء من اللغويون العرب، حيث جند كالّ من سائدة حىت 
، حيث حددت الوحدات )صائت/ صامت(عددا معينا للوحدات على أساس نوع النطق 

مثانية وعشرون وحدة صوتية من الصوامت، ثالث وحدات : الصوتية العربية على النحو التايل
، وثالث وحدات صوتية من )ويه مل يدخلها يف اعتبارهسيب(صوتية من احلركات القصرية 

احلركات الطّويلة، غري أن املفهوم احلديث للوحدات الصوتية قد تغري تبعا لتغري التصورات 
                                                 

النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسن، دراسة ونصوص املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، . ينظر فاطمة الطبال بركة )1(
  .41، ص1983، 1ط

  Dubois et Autres, Dictionnaire de linguistique, larousse, Paris P66 Jean. وعن التقابالت ينظر
  ). 166معجم اللسانيات، الروس، باريس، ص. خرونجان دوبوا وآ(

  



  

  

واألفكار اليت ظهرت يف املدارس اللسانية احلديثة، وبذلك تبلورت الرؤية اجلديدة لتلك 
اصة، وإذا كنا سنتطرق إىل ما مت حتديده الوحدات وأصبح يصطلح عليها مبفاهيم وتسميات خ

من وحدات فإننا لن جند اختالفا كبريا بني ما مت التوصل إليه عند القدماء الذين برعوا يف 
  . الوصول إىل أمور غاية يف الدقة رغم بساطة طريقة البحث فيها

  :)Phonèmeالصوتيم (الفونيم   3-1  
تية حتدد هويتها مبجموعة من املميزات يتكون النظام الصويت يف أي لغة من وحدات صو

تساهم وحدها أو مع غريها يف التمييز بني معاين الكالم، وهذه الصفات املميزة جيب اختاذها 
  .)1(مبدأ يف التحليل كوا تبني عن املعاين

من هذه الفكرة نشأ مفهوم الفونيم الذي حظي باهتمام علماء اللغة خاصة احملدثني منهم 
أمحد خمتار عمر مثال "يف دراسته فصوال كاملة من مؤلفام، فهذا الدكتور والذين خصصوا

جنده أمل بكل ما خيتص بالفونيم بدءا بظهوره عرب التاريخ وبداية استخدامه كمصطلح صويت، مث 
شرح تصورات النظرة إليه، ليصل بعدها إىل تعريفاته املختلفة على أساس عقلي،مادي 

ا على ذكر مكوناته وحتقق نظرياته ويصنف فونيمات اللغة العربية يف وظيفي،جترييب،ليأيت بعده
  .جدول

وإذا كان أول من استخدم مصطلح فونيم حسب الدكتور أمحد خمتار عمر 
فإن جون  1873يف اجتماع اجلمعية اللغوية الفرنسية يف ماي، desgenettej   defrichهو

، أما تروبتسكوي فكان أول )2(دقيق لهأول من أعطى التحديد ال هو JAN Baudouin بودوان 
من دعا إىل حتديده بالوظيفة اليت وضع من أجلها وهي التمييز وهي الصفة اليت عرف من خالهلا 

  .)3(الفونيم عند كل من جاكوبسن ودي سوسري
وإذا كان املتعارف عليه بني الدارسني اللغويني أن الفونيم هو أصغر وحدة صوتية ميكن  

ريق بني الكلمات، إذ الكلمة يف صورا البسيطة تتألف من عدد من الفونيمات عن طريقها التف
،فهو يف نظر دي سوسري غري متعلّق بالعملية النطقية وحركاا )4(اليت يتقابل كل منها مع اآلخر

                                                 
، مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية، )جملة اللسانيات(مدخل إىل علم اللسانيات احلديث . ينظر عبد الرمحان حاج صاحل)  1(

  .10، ص07، العدد1997اجلزائر، 
  .169دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر)  2(
  .10، ص07مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، جملة اللسانيات، العدد. ينظر ع الرمحن حاج صاحل) 3(
  .37الكلمة دراسة لّغوية ومعجمية، ص.ينظر حلمي خليل) 4(



  

  

فحسب، بل يدخل يف اهتمامه ما يهمله البعض من اللغويون وهو اجلانب السمعي حيث 
ية السمعية من انطباعات يف األذن على اعتبار أنّ العمليتني النطقية يضيف ما ينتج عن الناح

والسمعية متكاملتان، والعناصر الصوتية الناجتة غري قابلة للتجزيء، بل حتلّل كحلقات ضمن 
  .)1(السلسلة الكالمية، وال ميكن اعتبارها خارج الزمن الذي حتتلّه

و كيان مستقل يساهم يف التمييز بني معاين وعلى هذا فالفونيم ليس صوتا يف ذاته، إمنا ه
الكالم ويكون بذلك خمتلفا عن معانيه األدائية، وقد أعطى الدكتور عبد الرمحان حاج صاحل 
مثال لذلك حبرف اجليم كفونيم وخمتلف وجوه آدائه يف الدول العربية على اختالف اللهجات 

هذا املوقف كان ...) يف اخلليج، ق يف مصر  اجليم املرققة، اجليم املفخمة، الياء(املستعملة فيها 
كنظام وكصورة  -فيما خيص األصوات مثال –قد أثبته دي سوسري من خالل فصله بني اللغة 

  .)2(وبني الكالم كتأدية هلذا النظام يف الواقع
ومن هنا يتضح أنّ الكلمات التتألّف من أصوات مفردة وإنما من أصوات ختتلف مواقعها 

يت تنتظم فيها، حيث إنّ الصوت الواحد خيتلف من موقع إىل آخر،فصوت النون حسب البىن ال
ياأَيها الّذين آمنوا  «:كتلك اليت جندها يف قوله تعاىل مثال قد يصري عدة أصوات أو عدة نونات

عذَاب إِنْ أَتاَكُمْ رأَيتكُم قُلْ أََََََََ«:وقوله أيضا. )3(»...لَكُم تسؤكُم إِِنْ تبدالَتسأَُلوا عن أَشياَء 
إِنْ قَالوا فَما جزاؤه «: وقوله أيضا. )4(»اللَه بغتةً أَو جهرةً هلْ يهلَك إِالَّ القَوم الظَّالمونَ

متكُن بِني5(»كَاذ(.  
ا واحدا خيتلف موضع نطقها عن األخرى، وبالرغم من ذلك نطلق عليها امس" نون"فكل 

هو صوت النون، وهذه النونات ميكن متييزها يف النطق والسمع، أي أنها صور صوتية للنون هلا 
  .وظيفة نطقية حمضة، وهي على هذه الصفة ال تصلح أن تكون مميز الكلمة

   

وقد تكون النون صوتا واحدا بوصفها ليست قافا أو تاء، أي بوصفها ذات وظيفة لغوية، 
فَأَمّا اليتيم فَالَ «:على تغيري معاين الكلمات أحيانا، ومثال ذلك قوله تعاىلفتصبح بذلك قادرة 

                                                 
  )فردينان دو سوسري(ينظر )  1(

ferdinand de saussure, cours de linguistique générale, p 69-72    
  .110، ص07مدخل إىل علم اللسانيات احلديث، جملة اللسانيات، العدد. حاج صاحل ينظر ع الرمحن)  2(
  101سورة املائدة، اآلية) 3(
  .47سورة األنعام، اآلية )  4(
  .74سورة يوسف، اآلية )5(



  

  

رهنلَ فَالَ توأَّما الّسائ ،رقْهر،قهر" (تنهر،تقهر"فالفرق يف كلميت .)1(»ت ( عائد إىل وجود النون
ت، ويتضح من يف األوىل والقاف يف الثانية، ومن مثّ كان كل منهما صوتا واحدا ال عدة أصوا

خالل كل هذا أنّ صوت النون إذا حلّ حملّ صوت آخر وتغري مدلول البنية الصوتية أو الكلمة 
  ".فونيما"ميكن تسميته 

وتفرق اللغة العربية بني الكلمات أيضا حني يتعلق األمر باحلركات أو الصوائت، واليت 
ت،َضَرْبَت،َضَرْبت،حتمل التاء ففي َضَرْب «تعد أيضا فونيمات تصلح للتمييز بني كلمة وأخرى،

املتحركة معىن الشخص أي املتكلّم واملخاطب والغائب، ومعىن اجلنس أي املذكّر واملؤنث، ويف 
نَِني،حتمل النون معىن العدد، ويف َجاَء ذو الفضل، ورأْيت ذا  رأيتاملؤم املؤمَنْينِ، ورأيت

عجمياً أي اسم الذات للذكور، ومعىن الفضل، ومررت بذي الفضل،حتمل ذو،ذا،ذي معىن م
  .)2(»حنوياً أي حاالت الرفع والنصب واجلر

  
ومن خالل ما ترجم للفونيم من تعريفات ونظريات بات من المهم الوصول إلى المالمح الممّيزة له،أو الخصائص 

  : يليهذه الممّيزات فيما " أحمد مختار عمر"التي تثبت قيمته فونولوجيا، وقد حصر الدآتور 

أنّ  -.أنّ الفونيم يعني على حتقيق التفاهم من خالل معاجلة العناصر األساسية له بواسطة اللغة -
  .الفونيمات حني توضع جنبا إىل جنب تشكل وحدات داللية أكرب منها هي املورفيم  فالكلمة مث اجلملة

للغة، والنطق ا أنّ الفونيم مفهوم صويت، والتقعيد له يعد مهما يف اكتساب املتعلّم  -
  .جيدا،كما يعد عامال مساعدا للمتكلم بأية لغة أجنبية على كيفية نطق أصواا

أنّ فكرة الفونيم تطبيق عملي هام متصل بتشكيل أنظمة الكتابة، وله فائدة معجمية يف  -
  .)3(إبدال صوت مكان صوت آخر

" حرف"و" فونيم"ون كلميت ومن قبيل اإلشارة فإنّ علماء العربية القدامى كانوا يستخدم
يفرق " ابن جين"مبعىن واحد أحيانا، أو يفرقون بينهما تفرقة ختتلف عما هي عليه اليوم، فهذا 

اعلم أنّ الصوت خيرج مع النفس مستطيال، متصال، حىت يْعَرَض له يف احللق «:بينهما بقوله
 )4(»مى املقطع أينما عرَِض له حرفاوالفم والشفتني مقاطع تثْنِيه عن امتداده واستطالته، فيس

                                                 
  ).10 - 09(سورة الضحى، اآليتان ) 1(
  .62األلسنية العربية، ص . رميون طحان) 2(
  ).277 – 276(اسة الصوت اللّغوي، صدر. ينظر أمحد خمتار عمر)  3(
  .06، ص1سر صناعة اإلعراب، ج. ابن جين)  4(



  

  

حيدد فرقا بني الصوت واحلرف من خالل أنّ الصوت ناتج عن وضع " ابن جين"ومن هنا فـ
أعضاء النطق، وأنّ احلرف هو ذلك املوضع بالذات، أي أنه املخرج ذاته يف الوقت الذي يرى 

  .فيه احملدثون أنّ احلرف صورة مكتوبة للصوت
لفونيمات اللغة العربية " أمحد خمتار عمر" إلحصاء الذي قدمه الدكتوروقبل أن نشري إىل ا

ميكن أن نذكر أول أجبدية صوتية عرفتها اللغة العربية حتمل تسعة وعشرين رمزا، رتبها اخلليل 
ظ ث ذ ر  –ط د ت  –ص س ز –ج ش ض   -ق ك -ع ح هـ خ غ :على النحو التايل

   .و ا ي ء –ف ب م  –ل ن 
  

  



  

  

   

 الرمز العريب اسم الصوت نوع الصوت
 

  العلل القصرية
  
  
  

  العلل الطويلة
  
  

  أنصاف العلل
  السواكن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .الكسرة القصرية
  .الضمة القصرية
  .الفتحة القصرية
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 )1(:فونيمات اللغة العربية

عمر)1( مختار ص.أحمد اللغوي، الصوت .314دراسة



  

  

القصرية واعتبار كل منها فونيمات مستقلة ألسباب منها  وقد مت إفراد العلل الطويلة عن
أنّ التقابل بني احلركة الطويلة و احلركة القصرية قد يؤدي إىل تغيري املعىن أو الصيغة باإلضافة 

مسح، ومن األسباب  - َضَرب، سامح-ضاَرب:إىل أنّ كالّ منهما قد تقع موقع األخرى مثل
الف بينهما ليس خالفا يف الكمية فحسب، وإنما يتجاوزه إىل أيضا أنّ الدراسة قد أثبتت أنّ اخل

  .الكيفية أيضا
، فيمكن القول إنّ كالّ من الواو والياء حتتالن حيزين من *أما فيما يتعلّق بأنصاف العلل

الفونيمات العربية فقد تكونان علّة وقد تكونان نصف علّة، وال بد أن يكون هناك فرق بينهما 
كنصفي علّتني، ولعل أهم الفروق تظهر من خالل اخلواص الوظيفية لكل  كعلّتني وبينهما

منهما، فإذا كانتا نصفي علّة فإنهما تقعان موقع األصوات الساكنة يف التركيب الصويت للعربية 
بيت -ثور، َبخت-يترك، ثغر-ولد، نترك-َبلد: وتقومان بدورمها وقد ميثل لذلك بـ

  .األصوات الصامتةوغريها،فهما هنا تؤديان وظيفة 
أما عن إفراد الالم املفخمة من السواكن بصفة خاصة، واعتبارها فونيما مستقالّ فرمبا 

ذلك ألنّ  - حسب الدكتور أمحد خمتار عمر–يكون أمرا مستغربا بالنسبة لكثري من الباحثني 
مل جند هلا رمزا يف القدماء من اللغويني عاملوا الالم املفخمة على أنها تنوع لالم املرققة، لذلك 

  .)1(األجبدية العربية
  املقطع 3-2   

يعرف املقطع الصويت على أنه كمية من األصوات، حيتوي على حركة واحدة و ميكن 
، أي أنه تتابع من األصوات الكالمية أو الفونيمات له حد يتوقف )2(االبتداء ا والوقوف عليها

  .عنده
ات يف العربية مقطعية وغري مقطعية، ويؤسس هذا أنّ األصو" أمحد خمتار عمر"ويرى 

من األصوات مييل الصوت املقطعي األكثر إمساعا إىل  تتابع التقسيم على درجة اإلمساع ففي أي

                                                 
أنصاف العلل تسمى أيضا أنصاف احلركات، ومسيت كذلك ألنها تبدأ ا أعضاء النطق من منطقة حركة من احلركات، مث تنتقل منها     *

  .صفاا، ولكنها يف الترتيب الصويت للغة تسلك مسلك الصوامتبسرعة إىل منطقة أخرى، فهي إذا من حيث النطق تقترب من احلركات و
  .329دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر)  1(
  .  101املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. رمضان عبد التواب) 2(



  

  

أن حيتل قمة املقطع، وغري املقطعي أي األقلّ إمساعا إىل أن حيتل األماكن اهلامشية، واألصوات 
  : نواعمن هاتني الناحيتني تنقسم إىل ثالثة أ

دائما، ويدخل يف هذا النوع  Syllabicمقطعي لذا فهو : نوع ال يكون إالّ قمة يف املقطع -
  .العلل املسموعة اليت ال يعلوها صوت آخر

، وتدخل فيه دائماNo  syllabic أي أنه غري مقطع : نوع ال يقع إالّ يف هامش املقطع -
  .موسةاألصوات األقل إمساعا وهي السواكن الوقفية امله

وهو النوع األكثر من الناحية : نوع يكون وسطا بني ذلك حبسب درجة اإلمساع فيه -
العددية وليس من ناحية نسبة الوقوع، واملقطعية صفة تنشأ عن مقارنة الصوت مبا يصاحبه من 

   ).1(أصوات،ال يوصف ا الصوت وحده

  :أشكال املقاطع -
اإلشارة إىل أنّ العلماء قد اصطلحوا على  قبل اخلوض يف غمار هذه املسألة ينبغي     

، واملقطع املنتهي بساكن Openباسم املقطع املفتوح ) صائت(تسمية املقطع املنتهي بعلّة 
،كما اصطلحوا على تسمية املقطع الذي يبدأ بصامت تليه حركة طويلة Closeباملقطع املغلق 

وعلى هذا األساس يكون تقسيم بالطويل، وعلى تسمية املقطع الذي يبدأ بصامت بالقصري، 
رمضان عبد التواب، وحممود "املقاطع يف العربية إىل مخسة مقاطع جندها عند كل من الباحثني 

  :وهي" فهمي حجازي
  ).ع *س(مقطع قصري مفتوح = َو، س:حركة قصرية، مثل+ صامت: النوع األّول) 1
  .)س ع ع(ويل مفتوح مقطع ط= َوا، سو: حركة طويلة، مثل+ صامت :النوع الثاين) 2
  مقطع طويل مغلق= َبلْ، َهلْ: صامت، مثل+ حركة قصرية+ صامت: النوع الثالث) 3

  ) س ع س(
مقطع مغرق يف = َعاْش، َحالْ: صامت، مثل+ حركة طويلة+ صامت: النوع الّرابع) 4

  ).س ع ع س(الطول مغلق 

                                                 
  ).293 -292(دراسة الصوت اللّغوي، ص . ينظر أمحد خمتار عمر) 1(

  .علة :ساكن، ع: س  *



  

  

مقطع  =َشْعْب: صامت، مثل+ صامت+ حركة قصرية+ صامت: النوع اخلامس) 5
  ).ع س س س) (مقطع زائد الطول(مغرق يف الطول مغلق بصامتني 

وتصنيف املقاطع ذه الطريقة يقوم على معيارين أحدمها طبيعة الصوت األخري يف املقطع 
، أي أنه يعتمد على كون الصوت صامتا أو صائتا باإلضافة إىل عدد )1(والثاين طول املقطع
  .احلروف يف السلسلة
لغة العربية ختتلف يف مقاطعها عن باقي اللغات كوا ال تبدأ بصامتني أبدا ولإلشارة فال

ألنّ ذلك غري ممكن كما أنّ هناك احتماالت كثرية أوردها الباحثون يف شكل املقطع العريب 
واملشهور منها هاته اليت ذكرت، ولعل البحث يف اللهجات العربية املختلفة كلهجة قريش متيم 

  .جتسيد أكثر أنواع املقطع العريبهذيل وغريها يبني 
ومما ال شك فيه هو أن املقطع حيظى بأمهية كربى يف جمال الدراسات الصوتية، ويتضح 

  :من أسباب لتلك األمهية منها"أمحد خمتار عمر"ذلك من خالل ما قدمه الدكتور 
ا أنّ املتكلمني إنما ينطقون األصوات يف شكل جتمعات هي املقاطع ذاا، ال كو -  

فونيمات مستقلة قائمة بذاا، ولوصف هذه الفونيمات ينبغي دراسة كيفية انتظامها يف شكل 
  .مقاطع

  أنّ التركيب املقطعي يعد عامال مساعدا على اختاذ قرار بالنسبة ألفضل حتليل لصوت  -
  .أو جمموعة صوتية تعد من الناحية الصوتية مبهمة

ملقاييس العروضية وبعض أساليب الكتابة موضوع الوجود احلتمي للمقطع، فكثري من ا -
  .على أساس مقطعي، فالكتابة العروضية تعتمد كل االعتماد على الكتابة املقطعية

بأصوات  وهو يظن أنه يتكلم -أنّ الدراسات أثبتت أنّ من يتحدث على مهل -
  .هو على درجة من الوهم، ذلك أنه يف واقع األمر ينتج مقاطع –منفصلة
نه إذا كانت الكلمة متثل املقام األول يف الدراسات النحوية، فإنّ املقابل هلا يف التحليل أ -

  . الفونولوجي هو املقطع، على اعتبار أنه أصغر وحدة قائمة بذاا يف النطق

                                                 
  .102املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص. ينظر رمضان عبد التواب) 1(
  ).81 -80(املدخل إىل علم اللغة، ص . وينظر حممود فهمي حجازي 



  

  

عامل مساعد على تعلم اللغات األجنبية، وذلك من خالل التعود -كفونيم-أنّ املقطع -
  .)1( النطق به لعدة مراتعليه باالستمرار يف

  :Intonationو التنغيم   Accent-Stressالّنرب  - 3-3
  :النرب - أ

يوصف النرب بأنه تلك الطاقة الزائدة يف النطق لنظام إنتاج الكالم، وهو وسيلة صوتية يربز 
ويرى الدكتور . )2(بواسطتها عنصر من السلسلة الصوتية، وقد يكون مقطعا أو لفظا أو مجلة

درجة ارتفاع الصوت ختتلف عند النطق بني مقطع وآخر يف  «: أن" مود فهمي حجازيحم"
على درجة ارتفاع الصوت ولذا ففي  الواحدة، وما يشبه الكلمة، ويطلق مصطلح النرب الكلمة

. )3(»...الكلمة املكونة من مقطع واحد، ال جمال للحديث عن مقطع منبور وآخر غري منبور
النرب على أنه ضغط زائد على مقطع معني من مقاطع السلسلة الكالمية  وعلى هذا ميكن تعريف

ميكنه أن يعطي املعىن صيغا خمتلفة، ويبدو من خالل التعريفني أن الضرورة تتطلب وجود املقطع 
ورمبا أظهر ذلك اجلهد العضلي الزائد عن الصيغة  املنبور داخل السلسلة املقطعية حىت نشعر به،

  .ماملعتادة يف الكال
قد توسع يف شرح مفهوم النرب بني النظام الصريف " متام حسان"ونشري إىل أن الدكتور

والنرب كظاهرة موقعية  ) الصيغة املفردة على األصح(والكالم عامة، أي بني نرب الكلمة املفردة 
 وقد ركّز بشكل كبري على النرب يف الصياغة العربية، وعرفه من خالل ذلك) نرب اجلمل(

، وهو )4(»ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف السمع عن بقية ما حوله من أجزائها«:بقوله
  نرب النظام الصريف أو كما مساه نرب القاعدة ، ونرب االستعمال : ذا يتحدث عن نوعني للنرب

أو نرب الكالم واجلمل املنطوقة وهو ما مساه بالسياقي مث قسم نرب القاعدة إىل أويل وثانوي 
  .ذين القسمني قواعدووضع هل

وإذا تطرقنا إىل احلديث عن وجود ظاهرة النرب يف اللغة العربية بوجه خاص فيمكن القول 
بأن آراء اللغويني قد تباينت حوله حيث إن هناك من يفند هذا الوجود مربرا ذلك باختفائه يف 

                                                 
  ).283 - 281(دراسة الصوت اللّغوي، ص . ينظر أمحد خمتار عمر)  1(
  .104ج البحث اللغوي، ص ينظر رمضان عبد التواب، املدخل إىل علم اللغة و مناه ) 2(
  .81- 80املدخل إىل علم اللغة ، ص. حممود فهمي حجازي)  3(
  ).171 – 170(اللغة العربية معناها و مبناها،  ص . ينظر متام حسان)  4(



  

  

ه على اعتبار أنه األوزان الشعرية العربية، اليت ال وجود للضغط فيها، وهناك من يقر بوجود
جمرد طابع موسيقي، يف حني سلّم فريق آخر بوجوده لكن من غري دليل واضح يهدي إىل 

  .)1(مواضعه، ذلك أنّ املؤلفني مل يتطرقوا إليه
ومع هذا فمن غري املمكن أن ننفي وجوده أو نقر ذا الوجود على اعتباره طابعا           

تكاد ختلو منه، ألنّ  استعمالنا اليومي للغة فصحى كانت أم  موسيقيا حبتا، ذلك أنّ أية لغة ال
العديدة، ومن غري  عامية يظهر جليا وجود ذلك الضغط الزائد على مقطع معين من املقاطع

املمكن أن ال يكون لذلك الضغط وقع معنوي يف نفس املتلقي غري إضفاء طابع موسيقي كما 
  .أشرنا سابقا

ية يف الكالم فقد بذل اللغويون جهودا كبرية يف سبيل وضع وإذا كانت للنرب هاته األمه
يعتد ا يف النرب العريب إن صح التعبري، وهي قواعد تطبق على النطق  -تعد نسبية -قواعد 

  :العريب الفصيح ال غري
ـََب"إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة يكون األول منها منبورا،ففي كلمة  -1 جند "  كَـت

  .أوهلا منبور،أي أنّ التشديد يكون على الكاف)س ع(النوع األولثالث مقاطع من 
إذا تضمنت الكلمة مقطعا طويال واحدا،يكون النرب على هذا املقطع الطويل ومثال  -2

  . حيث النرب على املقطع الثاين)س ع س ع ع س"(كَتاْب "ذلك كلمة 
" كَاتبْ "ما،ففي كلمة إذا تكونت الكلمة من مقطعني طويلني،يكون النرب على أوهل -3

  ).  س ع س+ س ع ع (جند مقطعني طويلني أوهلما مفتوح والثاين مغلق
و نستطيع القول إنّ هذه املقاطع املتضمنة للنرب رمبا كان بروزه فيها واضحا وجليا ما 

،الذي قسم النرب حبسب شكل " حممود فهمي حجازي"جيعله نربا أوليا، حسب تسمية الدكتور 
وليس على أساس قوة النرب وضعفه وإن كانت العربية حتوي مقاطع أخرى يقع عليها املقطع 

، وقد اكتفوا مبا مت مالزمته للنرب األويل من )نرب أويل ونرب ثانوي(النوعان املتبقيان من النرب 
  .مقاطع ألنّ هذا قد يعد الشائع يف لغتنا العربية

                                                 
  .81املدخل إىل علم اللغة، ص . ينظر حممود فهمي حجازي) 1(



  

  

  Intonation  التنغيم - ب
رفع الصوت وخفضه يف أثناء الكالم للداللة على املعاين املختلفة  «:نهيعرف التنغيم على أ

للداللة على النفي أو التهكم أو االستفهام وغري " ال يا شيخ"للجملة الواحدة، كنطق مجلة 
  .)1("شفت أخوك"ذلك، وهو الذي يفرق بني اجلمل االستفهامية واخلربية وغريها يف مثل

و أنّ صاحبه ال حيصر وجود التنغيم ضمن اللغة العربية ومما يبدو على هذا التعريف ه
  .الفصحى فحسب، بل يتعدى ذلك إىل العامية إن مل يكن يعرفه يف إطار هذه األخرية

أما الدكتور أمحد خمتار عمر فيصف التنغيم بكونه تنوعات موسيقية خمتلفة يف الكالم 
ائها، وليس للكلمات املختلفة بطريقة متييزية تفرق بني املعاين، وهو وصف للجمل وأجز

،حيث يظهر من خالل تغري طبقة الصوت حبصول متوج على مستوى كل مجلة وتتغري )2(املنعزلة
درجته بني العلو واالخنفاض فنجد مثال أن اجلملة املثبتة تكون ثابتة التنغيم، يف حني أن اجلملة 

  .)3(عجبية أكثرالطلبية تكون مرتفعة التنغيم ويزداد ارتفاعه يف اجلملة الت
أن يقدم تعريفا للتنغيم يف ضوء علم األصوات " فهمي حجازي" وقد توخى الدكتور

من احلقائق الصوتية يف اللغات املختلفة، والتنغيم مرتبط باالرتفاع ...«:النطقي، حيث قال
واالخنفاض يف نطق الكالم نتيجة لدرجة توتر الوترين الصوتيني، مما يؤدي إىل اختالف الوقع 

... تتعدد طرق تنغيمها لتؤدي وظائف داللية خمتلفة السمعي، ومن هنا جند كلمات كثرية
، أي أن العلو واالخنفاض )4(»والتنغيم ال يقتصر على الكلمة الواحدة بل يتجاوز إىل التركيب

  .اللذين مت ذكرمها متعلقان حبركة الوترين
من خالل هلجة عربية هي هلجة  فقد آثر تطبيق ظاهرة التنغيم" متام حسان"أما الدكتور

عدن ألنه يرى بأنه غري جلي يف الفصحى، غري أنه حاول تطبيق ما توصل إليه على الفصحى 
  : فألفى مثة فروقا طفيفة فوضع بذلك نظاما مالحظا ما يلي

 .صعود أو هبوط النغمة على آخر مقطع منبور  -
  .علو الصوت واخنفاضه وتوسطه   -

                                                 
  .106البحث اللغوي، صاملدخل إىل علم اللغة ومناهج . ينظر رمضان عبد التواب)  1(
  .229دراسة الصوت اللّغوي، ص. ينظر أمحد خمتار عمر)  2(
  .82مبادئ يف اللسانيات، ص . خولة طالب اإلبراهيميينظر )  3(
  .55املدخل إىل علم اللغة، ص . ينظر حممود فهمي حجازي) 4(



  

  

  :إىل أنواع النغمات حبسب العلو و االخنفاضومن مث توصل أيضا   
  .النغمة اهلابطة الواسعة -
  .النغمة اهلابطة املتوسطة -
  .النغمة اهلابطة الضيقة -
  .النغمة الصاعدة الواسعة -
  .النغمة الصاعدة املتوسطة -
  .النغمة الصاعدة الضيقة -  
بني ذلك ونستدل  وهي نغمة ليست بصاعدة وال ابطة،بل وسط :النغمة املسطّحة -

فَإِذَا برق البصر، وخسف القَمر، وجمع الشمسَ «:عليها من خالل الوقف،كما يف قوله تعاىل
الَمفَر نٍذ أَيئموانُ يسإنقُولُ الي،روعند الفاصلة )البصر(فالوقف عند الفاصلة األوىل.)1(»والقَم ،

، وعند الفاصلة الثانية تكون النغمة مسطّحة ألنّ )القمر(لثالثة وعند الفاصلة ا) القمر(الثانية 
  .      )2(املعىن مل يتم

يف الداللة على معان إضافية يف غالبية األحيان  - كما ذكرنا سابقا –و يستخدم التنغيم 
لذلك من " أمحد خمتار عمر"كالتأكيد والتعجب واالنفعال والدهشة وغريها، وقد مثّل الباحث 

  :ة الفصحى باألمثلة اآلتيةالعربي
  إذا نطقت بنغمة هابطة تكون اجلملة تقريرية مبعىن ال أوافق، وتدل على دهشة : ال -

  .أو استنكار إذا نطقت بنغمة صاعدة، أما إذا نطقت بنغمة مسطّحة فهي توكيدية
  .جنح حممد: جنح حممد؟ كاستفهام ختتلف عنها يف حالة التقرير: و اجلملة العامية -
ماذا تقرأ  : ماذا تقرأ شوقي؟ففي احلالة األوىل حتمل اجلملة النداء مبعىن قولنا: يف قولنا و -
  . )3(ماذا تقرأ؟ شوقي؟فهي استفهام عن الشاعر شوقي: ، أما يف احلالة الثانية)حمذوفة(يا شوقي؟

ن كل ومما ينبغي ذكره يف هذا املبحث هو األمهية والدور الذي يلعبه التنغيم يف التعبري ع
املشاعر املختلفة و احلاالت الذهنية املتنوعة، إذ ميكّننا من تغيري اجلملة من معىن إىل آخر، أو من 
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حالة إىل أخرى، من خرب إىل استفهام إىل تعجب إىل توكيد وغريها، وميكن اإلشارة أيضا يف 
  .ة والتنغيمهذا الصدد إىل الفرق بني مصطلحني قد حيصل بينهما تداخل عند الباحث مها النغم

تقوم فيها درجات الصوت املختلفة بدورها املميز على مستوى الكلمة ولذا  Toneفالنغمة 
  . Word tonesالكلمة تسمى بتونات 

فتقوم فيه درجات الصوت بدورها على مستوى اجلملة أو العبارة   Intonationالتنغيمأما 
ة مفردة،تستعمل كجملة مثل ومن الصعب الفصل بينهما يف حالة ما إذا كانت هناك كلم

  : اليت تنطق باألشكال التالية فيتغري معناها" نعم"كلمة
  .أوافق: مجلة تقريرية مبعىن -
  .هل قلت نعم؟: سؤال -
  .من املمكن أن يكون: احتمال -
  .بكل تأكيد: توكيد -

ىن، وإن وميكن أن نشري إىل أن التنغيم والنرب من الظواهر اهلامة اليت تساعد على توضيح املع
كنا قد صنفنامها يف دائرة الوحدات الصوتية ملا هلما من ثأثري يف التراكيب واملقاطع، فإن بعض 
  الباحثني يصطلح عليهما بالظواهر فوق التركيبية، ومنهم األستاذة خولة طالب اإلبراهيمي 

  ).يف كتاا مبادئ يف اللسانيات(
ي أشهر الوحدات وأمهه،ا غري أن هناك ويذكر أن هذه الوحدات اليت مت التطرق إليها ه 

وحدات أخرى يصنفها بعض الباحثني ويتوسعون يف شرحها، ويلمون بالرئيسية منها والثانوية 
من وحدات كاملفصل والطول " أمحد خمتار عمر"ونذكر على سبيل املثال ما أضافه الدكتور 

كالمي من أجل الداللة فاملفصل عنده عبارة عن سكتة خفيفة بني كلمات أو مقاطع يف حدث 
، وميثّل هلذا النوع من الوحدات يف العربية )1(على نقطة اية لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر

  برفع رب، حيث إن إحدى القراءات  )2(»احلَمد للَِّه رّبُ العالَمني«:الفصحى بـقوله تعاىل
ُ  العامل )مفصل( احلَمد للٍَّه«تقرأ فيها - حسبه –   :تقرأ وأنّ قراءة اجلر كانت »نيرّب
»املَيِنالع بر لََّهل ددون مفصل »احلَم.  
  ٍها بٍلَيت ما حلَّ بٍن****  عضّنا الدّهر بِنابِه: والبيت الشعري الذي حيتوي على اجلناس 
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ها أما عن الطول يف األصوات واملقاطع واألحداث الكالمية فهو الوقت الذي يستغرقه نطق
  .)1(وهو قابل للتنوع من أجل أغراض لغوية للتفريق بني الكلمات واألحداث اللغوية

قد يطول وخاصة إذا  -بصفة عامة-واخلالصة أنّ احلديث عن هذه الوحدات الصوتية
تعلق األمر بقضية الفونيم ، وما يشار إليه هو اختالف الترمجات هلذه املصطلحات، مما جيعلنا 

ات عربية مقابلة هلذه املصطلحات أو على األقل شائعة بني احملدثني من وجود كلم نقول بعدم
  .علماء اللغة العربية، على أن التسليم بوجودها يف التراث بأمساء عربية قدمية ال مناص منه

  :التبدالت الصوتية -4  
مل يعتر اللغة العربية تغير جسيم يف خصائصها الصوتية وقد كان للقرآن الكرمي الفضل 

لكبري يف ثبات نظامها،إذ بقي ترتيله من يوم نزوله إىل يومنا هذا على منط معين،ال تغيري فيه وال ا
تبديل إالّ ما مسح به يف القراءات العشر من اختالفات لغوية مردها اختالفات اللهجات العربية 

ربية احملدثني ومن هذه االختالفات يبدو لنا أنّ الواقع اللغوي مل يكن موحدا، لكن علماء الع
نظروا إليها من زاوية مصغرة، فعمدوا إىل إخضاعها ملقياس هلجة قريش املعتمد عليه يف إثبات 
الفصاحة العربية، وذا املنطق  عدوا كل الظواهر اللغوية والصوتية اليت تتعارض مع لغة القرآن 

ليالا اخلاصة، مث إنهم لغات مذمومة، وفام أنّ عنعنة متيم وغريها ظواهر صوتية حبتة هلا تع
  جلأوا يف غياب الدراسة الصوتية املستقلة إىل علم الصرف ملعاجلة التبدالت الصوتية املختلفة 

، فأصوات كلمة ال تثبت على حال واحدة، بل هي يف )وغريها ...اإلبدال اإلدغام القلب( 
ت الصوتية عن الصرفية حنوية، وختتلف التبدال تبدل دائم نتيجة عوامل صوتية أو صرفية أو

أوالمها أنّ التبدالت الصوتية ال شعورية يف الغالب، يؤتيها املتكلم منساقا : والنحوية من ناحيتني
وإذا حرك " ناس"بعاداته النطقية اليت اكتسبها من والديه وحميطه،فإذا أمال األلف يف كلمة 

لك غري شاعر به وال قاصدا إليه أما فإمنا يفعل ذ»جاءت البنت«:الساكن األول بالكسر يف قوله
إىل ضارب أو رفع " ضرب"يف التبدالت الصرفية والنحوية فاألمر خمتلف،فإذا حول املتكلم 

فإمنا يفعل ذلك شاعرا به قاصدا إليه، والناحية " ضرب زيٌد عمرا"زيدا، ونصب عمرا يف قوله 
 الكلمة املفردة أو الكالم املركّب، فكلمة الثانية أنّ التبدالت الصوتية ال أثر هلا يف تغيري معىن

يبقى هلا املعىن املعروف سواء نطقت ألفها باإلمالة أم بالفتح، أما يف التبدالت الصرفية " ناس"
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" الضرب"أو " مضروب"أو" ضارب"ختتلف يف معناها عن كلمة " ضرب"فاألمر خمتلف،فكلمة 
 )1("ضرب زيدا عمرو"خيتلف معناه عن" ضرب زيد عمرا"وكذا األمر يف النحوية، فتركيب 

  ومن خالل استقراء هذا التفريق يبدو لنا جليا أنه ما مل تؤثر هذه التبدالت يف معىن املفرد 
أو املركّب فهي تبدالت صوتية، إذ أنّ هذه األصوات تؤثر يف بعضها البعض ويؤدي ذلك 

واألصوات الصامتة ولكل ما ذكرناه  حتلّ يف األصوات اللينة التأثري إىل إحداث تغيرات صوتية
  : وهي جزء من موضوع علم األصوات، ونذكر منها) صرفة(من علل فهذه التبدالت صوتية 

  
  :اإلدغام و أنواعه - 4-1
دغم الغيث األرض «):د غ م(ذكر صاحب اللسان يف شرحه ملادة: عند اللغويني -

أدغمت : ل حرف يف حرف، يقال، واإلدغام إدخا...يدغمها وأدغمها، إذا غشيها وقهرها
ومن هنا فاإلدغام هو مصدر فعل أدغم الشيء يف الشيء مبعىن " )2(»احلرف، وأدغمته على فعلته

إما أن يكون الداخل غالبا وذلك يف إدغام : أدخله فيه، فاإلدغام عند اللغويني حيتمل وجهني
: ، ويقال)3("س اللجامالسيل األرض، وإما أن يكون الداخل مغلوبا وذلك يف إدغام الفر

اإلدغام مصدر ادغم، قيل واالدغام بتشديد الدال عبارة البصريني وباإلسكان عبارة "
  .    )4("الكوفيني

أن تصل حرفا ساكنا حبرف مثله «:اصطلح النحويون على أنه: عند النحاة والصرفيني 
ما كحرف واحد يرتفع متحرك من غري أن تفصل بينهما حبركة أو وقف، فيصريان لشدة اتصاهل

هلذا املوضوع مبقدمة " سيبويه"، وقد مهد إمام اللغويني )4(»اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة
تضمنت دراسة األصوات من حيث خمرجها وطريقة نطقها، جهرها ومهسها، وتفخيمها 

 السياق وترقيقها، دارسا ذا األصوات معزولة عن السياق، ليأيت بعدها إىل دراسة سلوكها يف
  .   ظاهرة موقعية سياقية تتحقق يف مناطق دون أخرى) اإلدغام(يف باب اإلدغام، بعده 
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وبالتايل فقد أقر بأنّ الدراسة الصوتية ضرورة ال بد منها لدراسة كل الظواهر ويبدو ذلك 
وإمنا وصفت لك حروف املعجم ذه الصفات لتعرف ما حيسن فيه «:جليا من خالل قوله

   .)1(»م وما جيوز فيه، وما ال حيسن فيه ذلك وال جيوز فيه، أو ما تبدله استثقاال كما تدغماإلدغا
، »اللفظ حبرفني حرفا كالثاين مشددا«:القراء فقد اصطلحوا على أنه أما: عند القّراء-

وهذا التعريف على قصده مشتمل على عمليات احلذف والقلب واإلدغام، فاللفظ حبرفني 
وجودها مث قلب األول يف مثل الثاين، و إالّ فلن  تضي ضرورة حذف احلركة عندكالثاين يق

  .  )2(يكون الصوت مشددا
رغم اختالف التعريفات لإلدغام، وعلى إجياز تعريف القراء له،إالّ أنّ كل هذه التعريفات 
له  ال خترج من دائرة مفهومه الذي ال يعدو أن يكون حذفا للحركة من الصوت األول وقلبا

  .الثاين،مث نطقا للصوتني معا من موضع واحد ملثل
قد ثبت أنّ اإلدغام املألوف املعتاد إنما هو تقريب صوت من «:يف باب اإلدغام" ابن جين"يقول 

صوت، وهو يف الكالم على ضربني، أحدمها أن يلتقي املثالن على األحكام اليت يكون عنها 
خر أن يلتقي املثالن على األحكام اليت يسوغ معها ، واآل...اإلدغام فيدغم األول يف اآلخر

اإلدغام، فيقلب أحدمها إىل لفظ صاحبه فتدغمه فيه، فهذا حديث اإلدغام األكرب، وأما اإلدغام 
احلرف من احلرف وإدناؤه منه من غري إدغام، وهو ضروب فمن ذلك  األصغر فهو تقريب

ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادا ...الصوت اإلمالة، وإمنا وقعت يف الكالم لتقريب الصوت من
فتقلب تاؤه طاءا، وذلك حنوصطرب،  واضطرب، واطّرد، واضطلم فهذا  اأوطاءا أو ظاء اأو ضاد

  .)3(»التقريب من غري ادغام
ومما سبق يتبني لنا أنّ اإلدغام ادغام أكرب يتحقق فيه فناء حرف يف آخر الشتراكهما يف  

إلدغام الكامل أوالتام، وادغام أصغر يتجاور فيه احلرفان املتقاربان املخرج والصفة وهذا هو ا
دون ادغام، ويسمى هذا باإلدغام الناقص، وهذا ما يؤدي إىل ختفيف نطق األلفاظ الثقيلة 

وامليزان " صرب"ذو األصل الثالثي " اصطرب"بإدغام أصواا املتقاربة،مثال ذلك ما جنده يف الفعل 
وألجل إحداث االنسجام الصويت فقد حوِّّلت التاء " اصترب"،إذ األصل فيه "افتعل"الصريف له 
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إىل أختها الطاء املفخمة بتأثري من الصاد املشتركة معها يف صفات كاإلطباق " اصترب"املرققة يف 
  .مثال فتحقق االنسجام الصويت املقصود

  :ولإلدغام ضروب ثالثة
َشد "و" قَطََّع :"وصفات مشتركة مثل حني يكون للحرفني خمرج: إدغام املتماثلني -

وأصلها قَطْطََع وَشْدَد، ويف كال الفعلني تكرر حرف الطاء والدال فحق بذلك إدغام الطاء "َ
  .   الطاء املفتوحة وإدغام الدال املتحركة يف شبيهتها املوجودة يف الم الفعل الساكنة األصل يف

" ادعى:"واحد وهلما صفات خمتلفة مثلحني يكون للحرفني خمرج : إدغام املتجانسني -
  .       ، فالدال والتاء حرفان نطعيان، لكن األول جمهور والثاين مهموس"ادتعى"وأصله 
وأصله " ادكر:"حني يكون احلرفان متجاورين يف املخرج والصفة مثل: إدغام املتقاربني -

  .)1(سنان وما بينهما، فالدال حرف نطعي والذال لثوي، واالثنان حيزمها األ"اذدكر"
  :وتقسم األصوات بالنسبة لإلدغام إىل أربع جمموعات 
  .أصوات ال تدغم وال يدغم فيها وهي اهلمزة -
  :أصوات ال تدغم ويدغم فيها وهي -

امدح عرفه، ألنّ :ومل تدغم احلاء يف العني يف قولك«":سيبويه"ويف ذلك يقول  :احلاء
ء مع العني وهي مثلها يف اهلمس والرخاوة مع قرب احلاء قد يفرون إليها إذا وقعت اهلا

  .  )2(»جاز" امد حرفه" "امدح عرفه"ولكنك لو قلبت العني حاء فقلت يف ... املخرجني
قَالَ رب إِني وهن العظْم مني واشتعلَ «:وتدغم فيها السني، مثل قوله تعاىل: الشني

   .)3(»يباُش سالرأْ
  .)4(»طع اهللا ورسولَه فقد فَاز فَوزا عظيمان يم«:يها النون، حنو قوله تعاىلوتدغم ف: الياء

                                                 
  .75حماضرات يف فقه اللغة، ص. زبري دراقي)  1(
  .413، ص2الكتاب، ج. سيبويه)  2(
  .04سورة  مرمي، اآلية )3(
  .71سورة األحزاب، اآلية )  4(



  

  

أمر بِالَعرف وأَعرِض عنِ و وخذ العف«:وتدغم يف مثلها، حنو قوله عز وجلّ: الواو
نيل1(»اجلَاه(.  

  .)2(»أْنِهِمضِ شفإذا استأذنوك لبع...«:مثلما هو احلال يف قوله تعاىل:  الضاد
عجب قَولُهم أَءِِذَا كُنا ترابا أََِءنا لَفي ب فَوإِنْ تعج«:كما يف إدغام الباء فيها يف قوله: الفاء  

  )3(»خلْقِِِ جديد
ن م شاُء ويرحمنِ ييعذِّب م«:وتدغم فيها الياء أيضا، من ذلك قوله عز من قائل: امليم

اُء، وإِيشهون لَيقْلَب4(»ت(.  
  :أصوات تدغم وال يدغم فيها وهي -

 ههوهو كَلّ ٌٌٌٌٌعلَى موالَه أَينما يوج«:وتدغم يف مثلها حنوما يبدو يف قوله تعاىل :اهلاء
ن غَفُور ومن يكْرِههن فإِنَّ اهللا من بعد إكْراههِ«:،أوقوله عز وجلّ )5(»...الَياْت بِخيرٍ

يمح6(»ر(.  
  فَاستجاب لَهم ربهم أَني الَ أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ «:كما يف قوله :العني
  .)7(»أَو أُنثَى
  :أصوات تدغم وال يدغم فيها وهي كما يلي -

  .)8("ادخمّلفا" "إدمغ خلفا": اخلاء والغني
إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم احلَميةَ حميةَ «:ا يف اآليةمثل إدغام الذال فيه :اجليم
  .)9(»اجلَاهلية

                                                 
  .199سورة األعراف، اآلية )  1(
  .62النور، اآلية  سورة) 2(
  .05سورة الرعد، اآلية ) 3(
  .21سورة العنكبوت، اآلية )  4(
  .76سورة النحل، اآلية )  5(
  .33سورة النور، اآلية ) 6(
  .195سورة آل عمران، اآلية ) 7(
  .130، ص1احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها، ج. حممد األنطاكي)  8(
  .26سورة الفتح، اآلية )  9(



  

  

قَد نرى تقَلُّب «:إذ ميكن إدغام أحدمها مع اآلخر مثل قوله تعاىل:القافوكذا  الكاف
  .)1(»وجهِك في السماِء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها

وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفَجر لَنا من األرضِ «:وتدغم فيها النون مثال كقوله :الالم
  .)2(»ينبوعا

وإذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إىل يومِ القيامة من يسومهم سوَء «:حنو: النون
3(»العذاب(.  

ووصينا الإنسانَ بِوالديه «:ة نذكر منها الالم مثل قوله تعاىلوإدغامها يف حروف عد :الراء  
  .)4(»حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصاُلُه يف عامينِ أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَي املَصري

  .)5(»م وحسن مئَابالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات طُوبى لَه«:مثل: الطاء
ولَقَد زيَّّنا السماَء الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوما «:وتدغم يف الزاي مثال: الدال
  .)6(»للشياطنيِ
  فَمثَلُه كَمثَلِ الكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ ...«:وإدغامها يكون مثال يف الذال :الثاء

 اأَوناتوا بِآيكَذَُّب ينالَّذ ِمثَلُ القوم كثْ ذَّللْهي كْهرت7(»ت(.  
وذَا «:، وتدغم الذال أيضا يف مثلها حنو قوله تعاىل)8(»فَالتاليات ذكْرا«:حنو :التاء والذال

  .)9(»وذَا النّون إِذْ ذََّهَب مغاضبا«:تعاىل
ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى مل «:يف قوله عز وجلّ كما هو احلال يف إدغام التاء فيها :الطاء

كعلُُّوا مصلّوا فَلْيص10(»ي(.  

                                                 
  .144سورة البقرة، اآلية ) 1(
  .90سورة اإلسراء، اآلية ) 2(
  .167سورة األعراف، اآلية )  3(
  .14سورة لقمان، اآلية ) 4(
  .29سورة الرعد، اآلية ) 5(
  .05سورة امللك، اآلية )  6(
  .176سورة األعراف، اآلية ) 7(
  .03 سورة الصافات، اآلية)  8(
  .87سورة األنبياء، اآلية ) 9(
  .102 سورة النساء، اآلية )10(



  

  

  .)1(نبِّه إىل أنّ صوت الطاء إذا جاور التاء مباشرة أدغم وجوبا: مالحظة
نقل صوت جمموعة :هذا وخيتلف فريق النحاة والقراء يف بعض األمور، ونذكر منها

الذي اختلفت بشأنه وجهتا نظر الفريقني مرده إما إىل ما سنه  تصنيفية إىل أخرى مثال، وهذا
النحاة من قواعد ومقاييس أو إىل أنّ النحاة يدرسون قضايا اللغة عامة مستدلني يف دراستهم 
للظواهر اللغوية بكل ما ورد إليهم من اللهجات متخذين موقفا موضوعيا، وأنّ القراء يلتزمون 

لرسول صلى اهللا عليه وسلّم، وما جاء يف القرآن الكرمي، ولو خالفه مبا ورد إليهم من روايات ا
  .قياس النحويني

واإلدغام ليس سوى تقلص صويت أو اقتصاد يف اجلهد العضلي باختصار حرف يف حرف   
مما : ، حنو)2(واحد، وهذه الظاهرة ال حتدث يف األفعال واألمساء وحدها وإمنا يف احلروف أيضا

فَادع لَناَ ربك يخرِج لَنا ممّا تنبِت الَأْرض من بقْلها وقثَّائها وفُومها «: عاىليف قوله ت) ما من(
قَالَ عما قَليلٍ لَيصبِحن «: كما يف قوله تعاىل) عن ما(، وعما )3(»وبصلها وعدسها
نيماد4(»ن( اوإم ،)إن ما (يف قوله تعاىل:»ومهدعي نالَّذ ضعَّك بنرِيا نّإِم«)وكذلك إالّ)5 ،  

قَالَ رب السجن أَحب إِيلَّ ممّا يدعوننِي إِلَيه وإِالَّ تصرِف عني «:يف قوله تعاىل) إن ال(
نيلاجلَاه نم أَكُنو هِنإِلَي بأََْص نهدكما يف قوله تعاىل)أن ال( ، وهناك أيضا أالّ)6(»كَي :

  .)7(»وقَضى ربك أَالَّ تعبدوا إِالَّ إَياه وبِالوالدينِ إِحسانا«
  ، أو تقارب Assimilationاملماثلة وإذا كان اإلدغام يف الصوتيات املعاصرة نوعا من 

، فإنّ مهامه هي البحث )8(أو متاثل أو جتانس حيدث بني صوتني متماسني مما يؤدي إىل متاثل تام
البحث يف تأثر األصوات بعضها ببعض، وضبط القوانني اليت تضمن االنسجام الصويت بينها، 
كما أنه طلب للخفة، سواء أكانت خفة إعرابية أم خفة صوتية، فاألوىل تتمثل يف حذف 

                                                 
 )159 –137(و ينظر عبد الصبور شاهني، أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص . 75حماضرات يف فقه اللغة ص. ينظر زبري دراقي) 1(
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  .40سورة الرعد، اآلية ) 5(
  .33سورة يوسف، اآلية ) 6(
  .23سورة اإلسراء، اآلية ) 7(
  .53األلسنية العربية، ص . رميون طحان ينظر) 8(



  

  

احلركة اإلعرابية من آخر الكلمة املدغمة،أما الثانية فهي إحداث وإشاعة االنسجام بني 
  األصوات املنطوقة

  :اإلبدال و القلب - 4-2
  :اإلبدال - أ

أبدل الشيء من الشيء ":البن منظور"مصدر فعل أبدل، وجاء يف لسان العرب : لغة
واألصل يف اإلبدال جعل شيء مكان شيء ...وبدله اتخذه منه بدال، وأبدلت الشيء بغريه

حنيت ) إبداال(أبدلته بكذا ": للفيومي"نري ويف املصباح امل. )1(آخر،كإبدالك من الواو تاء يف تاهللا
. )3(جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا: أما اصطالحا فهو. )2(األول وجعلت الثاين مكانه

ومن سنن العرب إبدال احلروف، وإقامة بعضها مقام بعض،مدحه ومدهه ": ابن فارس"يقول 
اهلاء حرفان حلقيان، عوض  ، فاحلاء و)4(، وهو كثري مشهور قد ألّف فيه العلماء*رفل و رفن

ومن قول اللغويني أنه إقامة " رفن، رفل"الثاين منهما األول، كما عوضت النون نظريا الالم يف
حرف مكان آخر يبدو لنا أنهم عدوا هذه العملية إرادية يقوم ا صاحب اللغة مىت شاء 

ب إىل التعبري عن طبيعة ، ألنّ ذلك أقر"قيام حرف مكان آخر: "أن يقولوا -رمبا- واألصح
التطور الصويت الذي يطرأ على اللغة، فالواقع أنّ حدوث هذه الظاهرة غري متوقف على إرادة 
تقصد إليه، وإنما هو عملية ترتبط بالتاريخ والزمن الطويل، حبيث جيد املتكلمون باللغة أنفسهم 

ا التطور خالل السنني وذا عدة يدل تشاها على أنّ إحداها قد تعرضت ملثل هذ أمام كلمات
  .)5(مفردات وصيغ جديدة تثري وتغذّي تراثنا اللغوي اإلبدال تتولد لدينا

وهناك من يقول بضرورة وجود صلة أو عالقة بني الصوتني املبدلني، ولعل هذا االشتراط 
منطقي، ألنها بذلك تكون دليال على إمكانية حدوث إبدال، ومن هنا كان لإلبدال أنواع 

  : ثةثال

                                                 
  .48، ص11لسان العرب، مج. ابن منظور)  1(
  . 26، ص1996املصباح املنري، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، . الفيومي)  2(
  .205شرح على ألفية ابن مالك وحاشية العالّمة امللوي، ص. د عبد الرمحاناملكودي  أبو زي)  3(

  .الطويل الذنب من اخليل: الطويل الذنب، والرفن: الرفل  *
  ،1963الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تح مصطفى الشوكي، مؤسسة بدران، بريوت،. ابن فارس) 4(

  .209ص
  . 266أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص. د الصبور شاهنيينظر عب) 5(



  

  

كأرقت املال وهرقته،فاهلمزة واهلاء هلما خمرج :إبدال حرفني متفقني يف املخرج: أّوهلا
  .واحد وهو أقصى احللق، إالّ أنهما ختتلفان يف صفيت الشدة والرخاوة

كالنغر واملغر، الدالني على داء يصيب الناقة : إبدال حرفني متقاربني يف املخرج: ثانيهما
اإلبدال واضح ألنّ امليم مبدلة من النون تتفق معها يف صفة الغنة وال تبتعد وهنا  فيحمر لبنها،

  .عنها كثريا يف املخرج، كون النون حرفا ذلقيا وامليم شفويا
  ".يدوس"مبعىن " حيوس"و" جيوس"فإبدال حرفني متباعدين يف املخرج حنو : أّما ثالثهما

املخرج وال يف الصفة،ذلك أنّ اجليم حرف  فال عالقة يف هذا املثال بني اجليم واحلاء ال يف
  .)1(شجري جمهور شديد، واحلاء حلقي مهموس ورخو

طال يوم "ومجعها آخرون يف " هدأت موطيا"ولإلبدال اثنتا عشر حرفا مجعت يف 
  .يورد اللغويون تشعبات وضروبا عدة لكل من هذه احلروف ، ويف هذا"أجندته

البشاشة واهلشاشة،أحم : اته أن ترِد يف كلمة زوجية مثلظاهرة اإلبدال ه زمث إنه ال تتجاو
وأجم، حمارف وجمارف، اجتس واحتس، اجلوثاء واحلوثاء، حلق وجلق، أربد وأرمد، ذعاق 

فسطاط وفستات، سويق وصويق وما إىل ذلك،  وهلذا فقد عدوها إما تصحيفا أو عيبا  وزعاق
ليس املراد باإلبدال أنّ «":و الطيب اللغويأب"من عيوب النطق، ويف هذه القضية نذكر ما قاله

العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإمنا هي لغات خمتلفة ملعاٍن متفقة،تتقارب اللفظتان يف 
لغتني ملعىن واحد حىت ال ختتلف إالّ يف حرف واحد، والدليل على ذلك أنّ قبيلة واحدة ال 

لصاد مرة وبالسني أخرى، وكذلك إبدال وال با تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غري مهموزة
حنو أن عن،ال تشترك العرب يف شيء من  الم التعريف ميما واهلمزة املصدرة عينا كقوهلم يف

  .)2(»ذلك إمنا يقول هذا قوم وذاك آخرون
املفردات  ومن خالل الرأي السابق ميكننا القول إنّ اإلبدال كظاهرة صوتية ال يشمل كل

ا يتضمن مجيع احلاالت اليت حيدث فيها، بل إنه ال يتجاوز الصوتني وال يضبط قانونا صوتي
ونادرا ما يقع يف أكثر ,املعوضني طلبا للخفة يف النطق وبالتايل إحداثا لالنسجام بني األصوات

  .الزقر, السقر, الصقر: من كلمتني بأن يصل عدد الكلمات اليت حيدث فيها ثالثا، حنو

                                                 
  .72حماضرات يف فقه اللغة، ص. ينظر زبري دراقي) 1(
املكتبة , القــاهرة, املزهر يف علــوم اللغة وأنواعهــا. اإلبدال، نقال عن السيو طي جالل الدين. ينظر أبو الطيب اللغوي) 2(

  . 460ص  ,ج, هـ1325األزهريــة 



  

  

كان هناك صوتان مبدالن لتقارما ميكن إدغام أحدمها يف ومن قبيل اإلشارة أنه وإن 
اآلخر، إالّ أنّ هذه املسألة نسبية، ذلك أنه ليس كل ما جاز إبداله جاز إدغامه والعكس 
 وبإمكاننا االستدالل على ذلك باهلمزة اليت تبدل من هاء وعني وألف وما إىل ذلك، يف قوله عز

، فاهلمزة ههنا مبدلة من اهلاء )1(»لْنا الشياطني علَى الكَافرين تؤزهم أَزاأَلَم تر أَنا أَرس«:ثناؤه
تندرج ضمن  - كما سبق الذكر-صوت آخر،إذ هي ال تدغم يف أي) اهلمزة(يف حني أنها 

  . جمموعة األصوات اليت ال تدغم وال يدغم فيها

  :القلب -ب
هو حتويل الشيء عن "،قيل أيضا )2("جههمصدر قلبه يقلبه،أي حوله عن و"القلب لغة 

، أما يف اصطالح اللغويني فيطلق القلب على العملية اليت يتم  )3("وجهه أو جعل أعاله أسفله
، يقول )4(فيها إبدال مواقع احلروف يف الكلمة، فيتغري صوا بتغري حروفها املقدمة واملؤخرة

فأما الكلمة *لكلمة ويكون يف القصةمن سنن العرب القلب، وذلك يكون يف ا«":ابن فارس"
جبذ وجذب،َبكَلَ ولبك، وهو كثري وقد صنفه علماء اللغة، وليس يف القرآن شيء من : فقوهلم

، أي أنه قد حيدث يف بعض األحيان أن تتبادل األصوات املتجاورة أماكنها )5(»هذا فيما أظن
ا يف لغة األطفال ويف بعض ، ويكثر هذInterversionقلبا يف سلسلة الكالم، ويسمى هذا 

احلاالت يؤدي القلب إىل تتابع صويت أكثر اتساقا مع النماذج املسموح ا،أو الشائعة يف 
  .)6(اللغة

ما أطيبه وما أيطبه، ربض ورضب، «:يف هذا الباب أمثلة فقال" ابن فارس"وقد أورد 
مضحلّ، عميق القوس، صاعقة وصاقعة، ولعمري ورعملي، اضمحلّ وا*أنبض القوس وأنضب 

القفر : إذا خاطته، أسري مكلب ومكبل، َسْبسب وبسبس: ومعيق، لبكت الشيء وبكلته

                                                 
  .83سورة مرمي، اآلية ) 1(
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، وإمنا تتم هذه العملية )1(»...إذا كانت مسنة: سحاب مكفهر ومكرهف، ناقة ضمرز وضمزر
" طسم"اليت قلبت إىل " طمس"توخيا للتيسري وحتقيقا لالنسجام الصويت، مثل ما هو احلال يف 

ال يفصل بني الطاء والسني ومها متقاربا املخرج بامليم، ورغم كل األمثلة اليت عدها لنا حىت 
إالّ أنها قليلة جدا مقارنة بتلك اليت وردت يف بايب اإلدغام واإلبدال،كما أنّ " ابن فارس"

اللغويني والنحاة مل يتفقوا على وضع شروط وقواعد حتكم الظاهرة،لذلك نلفيهم يف كثري من 
  .ألحيان يلجئون حني البحث عن األصل من املبدل إىل اتباع النموذج الشائعا

" يئس"هذا ما أدى يف كثري من األحيان إىل حدوث لبس يف حتديده،  مثلما هو احلال يف
الذي أمكن حتديد األصل فيهما، فاألول له مصدر صريح، والثاين مقلوب منه ألنه ال " أيس"و

أدى إىل صعوبة والتباس يف حتديد " جذب"و" جبذ"الف كل منيف حني أنّ اخت. مصدر له
  .)2(األصل من املبدل فيهما خصوصا، وأنّ كليهما فعالن من لغات العربية القدمية

  :اإلمالة و الوقف  - 4-3
  :اإلمالة -أ

  .)3("أن ينحى بالفتحة حنو الكسرة وباأللف حنو الياء: "اإلمالة هي
أطلقت قصد منها الصوت الذي بني الفتحة والكسرة  فإذا:ثالث معان" إمالة"و لكلمة 
قصد ا إبدال صوت اإلمالة من أحد هذين الصوتني، وإذا " األلف أو الفتحة"وإذا قيل إمالة 

  .قصد ا إحلاق صوت اإلمالة بأحد هذه احلروف" اأو غريه مالدال أو الال"قيل إمالة 
ي يقرب جدا من الكسرة، وهذا هو لإلمالة ضربان القوي منها واحلاد، فالقوي هو الذ

اإلمالة املقصودة بالبحث، والضعيف هو القريب جدا من الفتحة وهذا ترقيق ال إمالة،مث إنّ 
هذا . اإلمالة حكمها اجلواز وهي لغة متيم ومن جاورهم، فأهل احلجاز ال يميلون إالّ قليال

ذه األخرية قواعد كثرية نذكر منها وقواعد اإلمالة عند قبيلة ليست ذاا عند قبيلة أخرى، وهل
  :على سبيل املثال
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  ".  َعالٌم:"متال كل ألف بعدها كسرة وال فاصل بينهما من فتح أو ضم حنو -
  ".عَماد:"متال كل ألف قبلها فتح وال فاصل بينهما من فتح أو ضم مثل -
  ".باع:"متال كل ألف أصلها ياء حنو -
، حيث أميلت ألف الدال إلمالة "رأيت عماد:"كمتال كل ألف سبقت بإمالة مثال ذل -

أميلت ألف اهلاء إلمالة ألف احلاء قبلها  )1("والشمسِ وضحاها":ألف امليم، ويف قوله تعاىل
  )2("يغشاها"و" جالّها"لتشاكل 

وكما لإلمالة قواعد فإنّ هلا مقويات تقتضي حدوثها ومضعفات تعمل عكس ذلك، أما 
، وأما من "كَتاب"الكسرة من األلف فهذا مما يقوي مقتضى إمالتها، حنو قرب:املقويات فنحو

الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، اخلاء الغني (مضعفاا فوجود حرف من حروف االستعالء  بني
  ".  عاصم"و" صائم"قبــل أو بعد األلف مباشرة مثال ذلك) القاف
وأرجح سواء  واحدة فاإلمالة أقوىأما إذا وردت هذه املقويات واملضعفات يف كلمة  

أكان ذلك يف حالة تساويهما أم يف زيادة عدد املقويات، أما إذا أتينا للغرض من اإلمالة فإننا 
فهو تناسب األصوات وتقارا، وبيان ذلك النطق بالياء والكسرة : سنلفيه مزدوجا، أما األول

وباإلمالة تصري األلف من منط الياء يف  مستفل منحدر، والنطق بالفتحة واأللف مستعل متصعد،
، ورغم أنّ لإلمالة أسبابا )3(االحندار والتسفل، وأما الثاين فهو التنبيه على أصل أو غريه

  .وأغراضا، فإنّ حكمها اجلواز وبالتايل فتركها جائز ومباح ال يعاب عليه

  :الوقف -ب
ويف هذا . )4(ماتالوقف هو السكوت عن آخر الكلمة اختيارا جيعلها آخر الكل

تفصيل،أي أنه إذا كان وقف على اسم منون،فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا 
، وما فتحه لغري اإلعراب، كقولك يف إيها "َرأَْيت َزْيدا:"اإلعراب حنو ويشمل ذلك ما فتحه
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" جاء زيٌد:"َوْيها، وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف وسكن ما قبله، كقولك
  . )1("مررت بزيْد"و" جاء زيْد" "مررت بزيٍد"و

وإذا كان للوقف قواعد متعددة وكثرية، فإنها كلها ال خترج عن دائرة قاعدة عامة هي مبدأ عام 
  :مفاده عدم الوقف إالّ على ساكن، ومن هذه القواعد

  .يا أمحْد  ←يا أمحد :كل حمرك اآلخر يوقف عليه بإسكان آخره مثل -
املقصور املنون يوقف عليه حبذف تنوينه، ورد ألفه اليت كانت حمذوفة لفظا يف الفصل    -
  .جاء فىت  ←جاء فىت  : مثل

  :كل اسم ختم بتاء التأنيث املربوطة يوقف عليه بقلب تائه هاء مثل -
  .جاءت فاطمْه  ←جاءت فاطمة 

  :هذا وللوقف طرق عدة منها
ف على الكلمة يتم دون إحداث تغيري صويت يف أي أنّ الوقو: الوقف بدون تغيري -

فَناداها من تحتها أَالَّ تحزنِي قَد جعلَ ربك «:يف قوله تعاىل" قْد:"ايتها من أي نوع كان مثل
  .)3(هلْ،كْم،اجتهْد: وكذلك يف. )2(»تحتك سرِيا

التسكني، ومثال  وهو حذف صوت أو أكثر من أجل الوصول إىل: الوقف باحلذف -
جاء الرجلْ، وكما  ← جاء الرجلُ: حذف الصوت الواحد، حذف احلركة من املتحرك مثل

، ويتم الوقف هنا على )4(»أُولئَِك علَى هدى من ربك وأُولَئك هم املفُلِْحونْ« :يف قوله تعاىل
ن من املنون، واحلركة يف بتسكني النون، أما مثال حذف الصوتني فحذف التنوي" املفلحونْ"

  جاء رجلْ    ← جاء رجلٌ:  املنون املرفوع وارور مثل
  .)5(»وما أَنت علَيهِم بِوكيلْ...«:أو قوله عز وجل

ويقصد به قلب آخر صوت يف الكلمة املقصورة إىل صوت آخر، حنو : الوقف بالقلب -
، وهو ما يسمى  )6(رأيت زيَدا ←زيدا رأيت :قلب التنوين املنصوب يف آخر الكلمة ألفا،مثل
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أيضا مبد العوض يف أحكام التجويد، ويكون بالوقوف على التنوين املنصوب يف آخر الكلمة 
  .)1(»وكَانَ اهللا غَفُورا رحيما«:حركتان كما يف قوله تعاىل ومقدار مده

كثر شيوعا على هذه هي أهم التغريات الصوتية اليت تناوهلا العلماء بالبحث،فهي األ  
االبتداء، التقاء الساكنني، ختفيف : اإلطالق وإن أضاف بعضهم تغريات شىت حتت عناوين

  .اهلمزة، وما إىل ذلك
 فيشري إىل هذه التغريات بصفة عامة وبطريقته" حممود فهمي حجازي"أما الدكتور 

 مثال،مث يصنفها ضمن اخلاصة،فيطلق مصطلح املماثلة على اإلدغام، واملخالفة على القلب املكاين
جمموعة التغريات الصوتية السياقية اليت حتدد طبيعة األصوات احمليطة بالصوت موضع التغريات مث 
يصنف ويضع جمموعة أخرى هي التغريات الصوتية الصرفية اليت تطرأ على البنية الصرفية 

ة العامية إىل املقطع يف اللهج" عيش"لالعتبارات الصوتية،كتحويل املقطع املغرق يف الطول مثال
يف الفصحى، فتتحول بذلك احلركة الطويلة إىل حركة قصرية، مث يذكر التغريات " عش"الطويل 

الصوتية واملستويات اللغوية، وإطراء األوىل يف املستوى اللغوي بغض النظر عن السياق الصويت 
  .)2(علبت ←للكلمة،كما هو احلال يف اللهجة املصرية إذ تنطق الثاء تاء  ثعلب 

وقد بني الدكتور مصطفى حركات أن بعض هذه الظواهر الصوتية اليت تطرأ على اللغة 
العربية قد يؤدي إىل اختالف يف األشكال الصوتية واملقاطع مما يوحي باختالف يف املعىن، كما 

، فإبدال فونيم بآخر يف اللفظة الواحدة يغير من معناها،فاستعمال )3( أنه قد ال يؤدي إليه
ملعىن واحد غري ممكن ذلك أن األوىل تدل على سيالن املاء يف بطء و ثؤدة، يف " نضخ"و "نضح"

وبالتايل فتأثري كل من احلاء واخلاء على داللة  ،)4(حني أن الثانية تدل على فوران املاء بقوة 
مها لوجدنا" جبذ"و" جذب"والشأن نفسه بالنسبة للقلب املكاين، فلو قارنا بني . اللفظة واضح

  .تدالن على فعل واحد مع اختالف يف قوة داللة كل منهما على املعىن املراد
ولكن لو عدنا إىل ظاهرة اإلدغام، فإننا جند أن هذه الظاهرة ال تعد سوى تقلص صويت 

والشأن نفسه بالنسبة للمد . يهدف إىل تسهيل نطق الكلمات العربية، وال تأثري له يف معانيها
                                                 

  .152ية سورة النساء، اآل) 1(
  ).85 – 84(ينظرحممود فهمي حجازي، املدخل إىل علم اللغة، ص ) 2(
  . 21، ص1998، املكتبة العصرية، بريوت، 1الصوتيات  و الفونولوجيا، ط. ينظر مصطفى حركات) 3(
  .46، ص1991، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، 6داللة األلفاظ، ط. ينظر ابراهيم أنيس) 4(

  



  

  

لفظة أكثر من تعلقه باملعاين، وبالتايل ميكن القول إن ما يؤثر على املعاين فعال فهو متعلق ببنية ال
هو تلك الظواهر فوق التركيبية، ومهما تعددت التغريات الصوتية وتباينت فإنّ هدفها املوحد 

  .هو إحداث اخلفة واالنسجام الصوتيني
ليه تقوم بقية وخالصة القول إنّ علم األصوات فرع هام من فروع علم اللغة،إذ ع

الدراسات اللغوية، لذا يالحظ الباحث كثرة االهتمام بالدراسات الصوتية من طرف 
وجند من الباحثني من أغرق يف تلك . اللغويني،الصرفيني منهم أو النحويني أو حىت القراء

الدراسة وفصل فيها خمصصا هلا فصوال وأبوابا، ومن مثة نال علم األصوات قسطا وافرا من 
ث، وتعددت الطرق العلمية ملعاجلة مادته، وظهرت بذلك فروع متعددة لعلم األصوات البح

وعنيت هذه الفروع بدراسة األصوات  كعلم األصوات الفيزيائي،السمعي، التجرييب، والنطقي،
من حيث كيفية حدوثها، وتتبع طريقة نطقها من خالل حتديد السمات والصفات اليت متيز 

تبدالت كأن يقوم  ما اهتم العلماء مبا قد يعتري هذه األصوات منالواحد من اآلخر، ك
 الصوت الواحد مقام اآلخر، أو أن يَضم الواحد منها لآلخر حلدوث تقارب بينهما، ومن هنا

نصل إىل أنّ الدرس الصويت قد القى العناية الكربى واألمهية البالغة يف البحوث العلمية، ذلك 
  .األخرى فيكملها كما يستعني ا على اختالف أنواعهامتصل بشىت العلوم  أنه

  
 :الفونولوجيا و التعليمية   -5

ومتثل املفتاح الذي يلج من , تأخذ الفونولوجيا دور الريادة يف نشأة اللغة لدى الطفل 
حيث إن الطفل يبدأ أول ما يبدأ بتلفظ فونيمات وأصوات سرعان , خالله عامل التعلم واملعرفة

وعلى ذلك يكون . لتشكل وحدات أكرب هلا دالالت مقصودة, مرحلة من التمايز ما تصل إىل
  :السؤال املطروح هنا هو

يف تقليده واكتسابه " إن كان سليما"كيف تنشأ اللغة عند الطفل؟ وكيف يتدرج الطفل 
األصوات املختلفة من حوله ؟ولإلجابة عن هذا السؤال جيدر بنا أن نتعرف أوال على األصوات 

وإذا كانت بعض النظريات اللسانية ال تعطي أمهية أو أولوية ملثل هذه . يت تصدر عن الطفلال
فإن بعض النظريات األخرى وضعتها موضع اهتمام وجعلت منها األساس يف دراسة , الدراسة 

  .ككل ةاللغ



  

  

  وإن كانت بعض األصوات اليت يتلفظ ا الطفل غري متعلقة باللغة بتاتا فإن بعضها
قد يؤيت مثارا، فيصل الطفل إىل متييز أصوات لغوية تركب يف شكل  -ركيب والتكراربالت -

بعض الباحثني تركيب  لهلا معىن بالنسبة إليه أم مل يكن هلا معىن، و قد حاو نكلمات سواء كا
  :تلك األصوات بالشكل اآليت

طرية أصوات ف): أصوات التعبري الطبيعي عن االنفعاالت (األصوات الوجدانية  –)1
  واليت يعرب عنها بالبكاء , تعرب عن حاالت انفعالية معينة كالشعور باخلوف واجلوع مثال 

وكثريا ما تتكرر أصوات اللني يف احلاالت اليت تعرب عن السرور و احلزن , أو الضحك وغريمها 
ال ميكن  ، غري أنه)1(يف حني تعرب كل من الباء والدال والتاء عما حييط بالطفل يف عامله اخلارجي

  . اجلزم بذلك ألن النتائج تبقى جمرد افتراضات نسبية ال أكثر
 لوهي أصوات النوع السابق حينما يستعملها الطف: األصوات الوجدانية اإلرادية –)2

  . من أجل حتقيق رغباته ربإرادته حيث يستغلها يف إثارة الكبا
بشكل آين غري فطري يف أصوات فطرية يتلفظ ا الطفل : أصوات اإلثارة السمعية - )3

  . وذلك حني يسمع بعض األصوات العالية من حوله كاملناغاة واملوسيقى مثال,شهوره األوىل
يقوم الطفل يف شهره اخلامس بتمرين : )اللعب اللفظي(أصوات التمرينات النطقية ) 4

ركبها مث ي, و ذلك بتكرارها بصفة مستمرة ,أعضائه النطقية عن طريق اللعب بأصوات خمتلفة 
احلروف الساكنة (وتكثر األصوات املدية و املقطعية ,يف أشكال متنوعة  خالية من الداللة 

 .يف هذا النوع  بسبب النشاط احلركي املتجه إىل األشكال واألوضاع املتشاة)وحروف اللني
  حيث يقلد الطفل نباح الكلب , وتتمثل يف أصوات الطبيعة :أصوات احملاكاة - )5

 . قط، أو صوت السيارة وهي تصدر بشكل إرادي وتعرب عن متعة التقليدأو مواء ال
وهي أصوات ذات مقاطع ودالالت حياكي ا الطفل احمليطني به : األصوات املركبة )6

عن قصد حيث يشرف الطفل على إصالح أي خطأ يصدر عنه، وحياول إخراج حديثه يف 
أنواع اللغة املستعملة لدى الطفل فقد  ، وإن كانت هذه األصوات تعرب عن)2(صورته الصحيحة
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والبعض  ال تعرب عن املعىن دون مصاحبة بعض اإلشارات املميزة هلا، وإن كان بعضها مقصودا،
  .اآلخر غري ذلك

  :وفيما يلي عرض ألهم املراحل اليت مير ا التعبري لدى الطفل

  : مراحل التطور اللغوي عند الطفل -5-1
لوالدة، وذلك كان اضطراريا من أجل خلق عملية التواصل الزم الصوت اإلنسان منذ ا

واحلامل املادي , فكان إنتاج الصوت املصدر الرئيس لتلك الظاهرة, وممارسة احلياة االجتماعية
  :ومير النظام اللساين عند الطفل باملراحل التالية,  للوسيلة األوىل وهي اللغة

ول بعد امليالد وينعت بصرخة امليالد، األ ييعد الصراخ األثر السمع :مرحلة الصراخ - أ
فهي تعد مثريا يسمع الطفل ,وإن كانت تلك األصوات جمرد دليل على سالمة تنفس الطفل

ومن مث فإن وظيفة الصراخ تتحول من , فيخطو خطوة حنو التطور اللغوي, صوته من خالله
  .)1(فعل الإرادي إىل فعل إرادي مقترن حباالت االنفعال املذكورة سابقا

وتظهر يف ,تشكل املناغاة مرحلة من مراحل اكتساب النظام الصويت  :مرحلة املناغاة - ب
مث مقطعني أو أكثر، وقد تبدأ يف األسبوع الثالث من ,صورة تكرار صويت يبدأ مبقطع واحد

الوالدة، أو تتأخر إىل األسبوع  السابع أو الثامن، ومن مث تتطور املناغاة يف األشهر األخرية من 
يف حني , لعام األول، و الفرق بينها وبني الصراخ أن الصراخ ظاهرة خالية من التنغيم واإليقاعا

وهو انسجام طبيعي مع حاالت السرور اليت يعرب عنها , تنسجم املناغاة يف أحلان متناغمة 
  .على عكس الصراخ املرتبط بالتوتر واالنزعاج, الطفل 

هي , حسب الدراسات -يظهر من أصواتأول ما : مرحلة األصوات التلقائية -جـ
، )م, ب( ةوأوهلا الشفوي, لتليها بعد ذلك األصوات الصامتة, أصوات اللني بكل أشكاهلا

، وقد أثبتت التجارب أن ذلك نتيجة )ت,د(، مث األسنانية اللثوية )ف(والشفوية األسنانية
 أصوات اللني واألصوات لتأيت بعدها مرحلة املزاوجة بني, لعملييت االمتصاص أثناء الرضاعة 

  .دا وغريها، مث يشرع بعدها يف تركيب املقاطع لنسج اللغة,ما,با:الصامتة لتشكيل مقاطع مثل
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ابتداء من الشهر اخلامس يصبح الطفل قادرا على جعل أصواته  :مرحلة التقليد اللغوي -د
مسموعة جيعله قادرا التلقائية ذات معىن وهو األمر الذي يشعره بالسرور، إذ أن تلفظه مبقاطع 

على املمارسة الدائمة واملستمرة للتلفظ مبا من شأنه خلق وتوسيع دائرة كالمه وفق الثنائية 
بعدها يف املقارنة بني األصوات اليت ينطق ا، واألصوات اليت  ل، ليبدأ الطف)استقبال -إرسال (

من تلك األصوات ذات  فهو أمر جيعل, يسمعها من غريه، السيما مساعه ألصواته من طرف أمه
فاألم هي اليت حتيل الطفل إىل أن " دا: "، وخري مثال على ذلك املقطع)1(مدلول مرتبط بالواقع

وهكذا تتدخل جمموعة , به إىل اجلدة  رفقد يشا"دادا"وأما املقطع ,هذا املقطع يشار به إىل اجلد 
  . رسم مساره اللغوي من العوامل األخرى ميكن الطفل من تقليد  مقاطع مجة تساعده على

بعد أن يتحكم الطفل يف أصوات لغته ترتقي تلك األصوات : مرحلة منو املفردات -هـ
إىل التشكل يف جمموعات مقطعية ذات دالالت مقصودة يكتسبها الطفل عن طريق حواسه، 

أن  -حسب الدكتور ميشال زكريا -وقد أظهر التحليل اللغوي للجمل املؤلفة من كلمتني
فئة الكلمات احملورية قليلة العدد، وفئة الكلمات : تج مجله هذه من خالل فئتنيالطفل ين

املفردات كثرية العدد فاألوىل متواصلة يف كالم الطفل، أما عناصر الفئة الثانية فهي سريعة 
اإلنتاج حلاجة الفئة األوىل هلا يف التركيب، ومن مث يتصرف الطفل يف الكلمات املتوفرة لديه 

  .)2(ها مجال أو تنظيمات لغوية جديدة تتالءم وسنهليكون من
ويوما بعد يوم تتطور لغة الطفل لتأخذ منحى معينا يتجه حنو النضج والسرعة يف اإلدراك  

  . وهذا إذا كان الطفل معاىف عضويا وعقليا طبعا

  
  :عوامل النمو اللغوي لدى الطفل  -5-2

عن فكرة  اتماعي مكتسب، ويبعدوالدارسني للغة على أا نتاج اج نيتفق الكثري م
الفطرة أو الغريزة  حبجة أن الطفل يولد دون محله رموزا أو مصطلحات، ولكن يبدأ يف تلقي 
األصوات وربطها باألشياء أو احلركات لتصبح ذات دالالت ومعان، مث يدرك تدرجييا العالقة 
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ذا مكتسبة عن طريق  اليت تربط بني الصوت  والشخص أو احلركة، وهكذا تتكون لغته وهي
  . التقليد واحملاكاة واالحتكاك باملوجودين يف الوسط االجتماعي

غري أنه وباملقابل ال ميكننا نفي فكرة وجود ملكة فطرية لدى الطفل متكنه من أداء 
األصوات واأللفاظ  فاألرجح إذا أن اللغة مكتسبة ولكن امللكة موجودة أيضا، و دورها هو 

  . تسابتسهيل عملية االك
وقد طرح الدكتور ميشال زكريا قضية مهمة متعلقة بالدور الذي تؤديه كل من العائلة 
والبيئة يف مساعدة الطفل يف اكتساب اللغة، غري أنه سرعان ما جعل هذا الدور ال يتعدى 
حدود التوسيع فاألبوان أو األهل وكل ما حييط بالطفل من شأنه أن يغري منط اجلمل والكلمات 

  .)1(ري الطفل حنو التشعب و االندماج  يف لغة الكبار ال غرييف تعب
مما يعين تسهيلهم لعملية االكتساب عرب مناذج جاهزة تساعده على تقبل املعلومات اللغوية 
وفهمها، األمر الذي يساهم يف تطوير ملكته الذهنية وتنميتها، والتعرف على خصائص اللغة 

الفكرة أن الدكتور يستند إىل النظرية التحويلية التوليدية ويبدو من خالل هذه . املميزة حمليطه
  .طاملا أن لغة الطفل تتولد عن لغة الكبار، وتتحول إىل لغة قائمة بذاا

وإذا كان الدكتور ميشال زكريا يعتقد أن الطفل يبين تنظيمه اللغوي باالستناد إىل عدد 
ه يعود بذلك قليال إىل واقع مغاير لفكرته من العمليات الذهنية اليت ترتبط بنموه اإلدراكي، فإن

وهي تفاعل هذا البناء اللغوي السابق الذكر مع املادة اللغوية احمليطة ) فكرة التوسيع (السابقة 
هذه املادة اللغوية حىت  يهل يقلد الطفل أم حياك: به، وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
 صوغ املضمون بالطريقة التحويلية، خاصة وأن ترسخ يف ذهنه؟ أم أنه يعتمد على ملكته يف

الدكتور يرى أن مجل الطفل األوىل ال تتوافق واجلمل اليت يسمعها ممن حوله، يف حني يرى 
غريه من اللغويني أن هذه اجلمل ال ختتلف عن مجل الكبار سوى يف كوا حتمل بعض األخطاء 

  .رى ليست بذات معىن يف كثري من األحيانالنطقية أو التبديالت الصوتية أو استبدال كلمة بأخ
وعليه تبقى هذه النظرة املعتمدة على األفكار الذهنية جمرد فرضيات قابلة للتجريب ما مل  

ولعل السؤال الذي .على االختبار تستند إىل أسس علمية دقيقة مطابقة للنظريات العلمية القائمة
  : يبقى مطروحا هنا هو
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مه وعقله مبراحل عديدة أن يعيد صياغة لغة الكبار ويكيفها كيف للطفل الذي مير منو جس
  مع سنه ما مل يكن لديه دافع قوي لذلك، أو عامل مساعد ؟ 

ومن هذا السؤال ميكن لنا العودة إىل دور العائلة يف ممارساته اللغوية، إذ من غري املمكن 
، سواء من حيث التربية والطفل يف سن أقل من ست سنوات أن ننفي دور األم يف حياته العامة

أو من حيث التعليم فدورها بال شك يتعدى التوسيع يف لغته مادامت عملية امتصاص أثدائها 
متثل األساس للنطق باحلروف الشفوية، وأن تكرارها مع بقية األهل ملقاطع متعددة أثناء مرحلة 

وبالتايل فالتقليد . )1(املناغاة عملية جتعل الطفل يتفاعل معها بواسطة تكراره هلا هو اآلخر
اللغوي ليس سوى نتاج عامل مهم من عوامل النمو اللغوي هو العائلة، وإذا كان ذلك جزءا 
من دور العائلة يف عملية تنمية القدرات اللغوية لدى الطفل، فالعامل الذي يعتقد أنه األهم على 

ثاته متثل العنصر ، فإن بات الطفل سليم السمع والنطق فمورياإلطالق هو اجلانب الوراث
األساس يف عملية التعلم اللغوي، ونسبة فهمه وذكائه اللغوي ونطقه السريع كلها أمور حمسومة 

  . وبدرجة كبرية لصاحل األم أو األب أو كليهما، أو ألحد األفراد املقربني من العائلة
اعالت النفسية فالتف"كما أن للبيئة دور الريادة يف خلق ويئة اجلو املناسب لتعلم الطفل، 

والبيولوجية املوجودة ضمن احمليط الذي يترىب فيه الطفل من شأا أن تسهم وبشكل فعال يف 
حىت يسمع هلا صدى، وتوفر له  )2("إثارة انفعاالت لدى الطفل تؤدي يف الغالب إىل التعبري عنها

  . ما حيتاجه
ي للبيئة، ولئن ترىب الطفل يف وإذا كانت األسرة جزء من بيئة الطفل فإا متثل الدور احلقيق

  . جو أسري مفعم باملعارف والعلوم والثقافة فإنه ينشأ بال شك على العلم واملعرفة

  
  :أمراض وعيوب النطق والكالم   -5-3

األحباث و الدراسات إىل أن عملية اكتساب اللغة ليست أمرا هينا، بل  نأشارت الكثري م
ر بكيفية دقيقة، غري أن جمموع العوامل املسببة يصعب على الباحث تفسري حصول هذا األم

حلدوث النطق السريع ميكنها أن حتدد العمر الزمين لبداية املسار اللساين عند الطفل، وباملوازاة 
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يتحدد الطفل السوي من الطفل املصاب خبلل ما جبهازه املصوت، فالطفل الذي يصعب عليه 
  .نظر للسن احملددة للنطقالنطق أو ال ينطق متاما، يظهر عليه ذلك بال

وبناء على ما تقدم حاول الكثري من الباحثني دراسة عيوب النطق وأمراض الكالم من 
خالل تشخيص احلاالت الواردة من حيث النوع والسبب، ووصوال إىل بعض االقتراحات اليت 

اقتراح  ميكنها أن تساهم يف عالج تلك العيوب أو التقليل من حدا على األقل، أضف إىل ذلك
بعض التوجيهات اليت من شأا مساعدة الصم البكم على ختطي الصعوبات واالندماج يف 

  . اتمع بشكل عادي
  : ويعزو معظم الباحثني عيوب النطق وعيوب اللغة إما إىل أسباب عضوية أو وظيفية

رة فاألسباب العضوية ترجع إىل خلل يف جهاز النطق أو جهاز السمع أو إىل نقص يف القد
  ).الذكاء(الفطرية العامة 

بعيدا عن النقص (عرضية أخرى رأما األسباب الوظيفية فهي كل ما يتعلق بأمو
، يف حني يرى قسم آخر من الباحثني أن أسباب هذه العيوب قد تأيت تبعا ملظهر )1()العضوي

  . العيب الكالمي
  : وميكن تقسيم االضطرابات احلاصلة يف عملية التواصل إىل

ويضم مجيع األطفال الذين يعانون الصمم حيث إم ال يستطيعون مساع اللغة : البكم
املنطوقة،لذا ال ميكنهم تطوير كالمهم بشكل صحيح،كما يضم أيضا الفئة اليت تعاين عدم 

  . الكالم ألسباب عضوية أو نفسية
يتضمن هذا النوع من يعاين مشكالت  :األطفال الذين يعانون من اضطراب يف اللغة

  .لغوية مرتبطة بتأخر عقلي أو أذى يف الدماغ تبطة بتعلم اللغة بشكل خاطئ، أو اضطرا بامرت
ويتعلق األمر هنا مبن لديهم عيوبا خفيفة  :األطفال الذين يعانون من عيوب الكالم

كعيب وضوح النطق، أو عيوبا خطرية كاللجلجة والتلعثم والتأتأة والفأفأة، أو األطفال الذين 
  .)2(األصوات اللغوية تطرا بايعانون من اض

  وإذا كان االضطراب مصطلحا خاصا بعيب خطري ناجم عن اضطراب يف آلية النطق، 
ينتشر داخل األسر اليت ترجع فيها  بهذا العيب أو االضطرا نأو بسبب توتر انفعايل مستمر فإ
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 تعل أبرز اضطرابا، ول)1(العالقة فيها متوترة بني الوالدين نالسيطرة لألم داخل البيت، أو تكو
  : الكالم الشائعة بني األطفال هي

  مثثم بدل مسسم : وهي أن يستبدل الطفل صوت حرف بصوت حرف آخر مثل :اللثغة -
  . اللفظ البطيء غري الواضح -

النطقية متعددة بتعدد أسباا، غري أن بعض احلاالت ميكن  ضويبدو أن العيوب واألمرا
   حني يتعسر عالج بعض العيوب اخلطرية كالصمم العضوي تفاديها أو معاجلتها بسهولة، يف

  .أو البكم
وقد اهتم الباحثون يف هذه ااالت بطرح أكثر املشاكل النطقية املنتشرة يف اتمعات 

ترتبط بفقدان القدرة  ، واليت)األفازيا ( aphasia وهي ظاهرة احلبسة املقابلة للمصطلح األجنيب
ق واملكتوب، أو عدم القدرة على فهم مدلول الكلمات املنطوق ا على الكالم بشكليه املنطو

  : وهناك أنواع خمتلفة لألفازيا وهي
خلل يف التلفيف املخي اجلبهي يؤدي إىل  دوسببها وجو): اللفظية(األفازيا احلركية 
  .فقدان التعبري احلركي
موعة وربطها وفيها يفقد املريض القدرة علىتمييز األصوات املس: األفازيا احلسية

  .بالدالالت اليت تقترن ا
  . النوعني السابقني معا روهي نتاج لظهو: األفازيا الكلية

يظهر يف هذا النوع عجز يف تسمية األشياء املوجودة من حوله، فإما أن : األفازيا النسيانية
  . يصمت أثناء رؤيتها أو يسمي املألوف جدا منها

وهي فقدان القدرة على التعبري كتابة، ويصحبها  agraphiqueوتدعى : األفازيا الكتابية
   )2(يف الذراع األمين لشل

 هوعليه ميكن القول إن األفازيا هي احتباس يصادف بداية الكالم لدى املصاب، فيفقد
  . القدرة على التعبري إما نطقا أو كتابة
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يدان علم لقد كانت هذه نظرة عجلى على بعض االضطرابات اليت تناوهلا الباحثون يف م
يف اللغة الفرنسية، وهو  orthophonieاللغة، وخصصوا هلا علما قائما بذاته يعرف باألرطوفونيا 

  ). psycholinguistique(ميدان جيمع ما بني علم اللغة وعلم النفس 
  



  

  

  : املفاهيم اإلجرائية لعملية التعلم  -6
  ): اجتماعية–ةنفسي–ألسنية(مفهوم التعلم يف ضوء بعض النظريات العلمية-6-1

قبل أن نتعرف على حيثيات العملية التعليمية ينبغي لنا أن نعرض ملفهوم التعلم، الذي 
  . تطرق إليه الكثري من الباحثني يف ميدان تعليمية اللغات وأعطوه أبعادا خمتلفة

نشاط من قبل الفرد يؤثر يف نشاطه املقبل، مما يعين "التعلم بأنه"دورث"يعرف عامل النفس 
سلوك يقوم به الفرد فيؤثر يف سلوكه اخلاص وحيسنه فيزيد من قدرته على التكيف مع  أنه
ونتوصل من خالل هذا التعريف إىل أن التعلم ميثل تغيريا يف سلوك الفرد يؤدي  )1("الغري

  . بالضرورة إىل تغيري يف قدراته املعرفية حنو األفضل
رة للنمو الشامل عند الكائن احلي التعلم عملية مستم:"مشولية روهناك تعريف آخر أكث

فهو مفهوم يشمل مجيع جوانب  )2("للحياة بانسجام يف بيئة معينة  أوحتسن جيعل املتعلم مهي
العملية التعليمية، ويعرب عن الطابع الطبيعي النفسي واالجتماعي هلذه العملية، ومن التعريفات 

حلياة بكل مظاهرها يف املستقبل هو مساعدة الطفل على اقتحام غمار ا: "ذات الطابع نفسه
 أما الدكتور ميشال زكريا فيعرفه يف. )3("وذلك عن طريق التدريب املستمر والتوجيه السليم 

الستعمال  ذعملية تطوير إدراك متعمق ومتيقظ عند التلمي: "ظل النظرية األلسنية العربية بأنه
ية كامنة عند الطفل، ميكن تطويرها ، فهو ينطلق من فكرة وجود قدرة لغو)4("اللغة يف اتمع 

وقد حاول الدكتور أيضا أن يصف . عن طريق التعلم الذي ميثل اجلانب املعريف لدى الطفل
  : موضوع التعلم من وجهات نظر خمتلفة منها

  : يرى الدكتور أن التعليم يف هذا امليدان خيتص بدراسة :الوجهة األلسنية
  . واحلروف و األدوات وغريها كاالسم والفعل: جمموعة فئات حنوية -
  . جمموعة قواعد تتركب اجلمل وفقها -
  . الئحة أصوات لغوية زائد مفردات معجمية -
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  . مقاطع إيقاعية ونربات صوتية -
كما يسميه فهو يصف اللغة مبجموعة تصرفات كالمية يف  السوسيو ألسنيةميدان أما يف  

تمع ،كما يرى ألغوية متثل خربة اإلنسان وأفكاره  تأو نشاطا.جمموعة مهارات كالمية اا
وجتدر اإلشارة إىل إمكانية وصف عملية  .)1(سيكو ألسنيةزاوية من  هالعامل احمليط ب عوتفاعله م

، بل تتحد جمتمعة أكل ال يتجز االلغة بنظرة مشولية جتمع يف إطارها امليادين الثالث أل متعلي
  . ومخلدمة علم اللغة وسائر املعارف والعل

  : وللتعرف على عملية التعلم أكثر ينبغي معرفة العناصر الضرورية اليت تقف عليها وهي
  . وجود مثريات داخلية أو خارجية تؤثر يف سلوك املتعلم -
إدراك اإلشارات املتعلقة باملثريات، حيث تنقل هذه املثريات إىل املراكز العصبية عن  -

  .احلي نطريق احلواس عند الكائ
  . املثريات عن طريق تفسري إشاراا البديلة تدرك -
  . يستجيب املتعلم هلذه املثريات عن طريق رد فعل معني يظهر على سلوكه -
  .)2(تتكون آلية التعلم عادة بواسطة مثريات ما تقترن باستجابات معينة -

  :منهجية تعليم اللغة - 6-2
املعلم يف تقدمي مادته، ويكون  يستدعي تعليم اللغة العربية طرقا إجرائية عديدة يتبعها

  :عرض هذه الطرق بالكيفية اآلتية
ومتثله جتربة العامل الفيزيولوجي بافلوف الشهرية، حيث توصل من  :التعلم الشرطي - أ

  .شرطي لتكوين منعكس توجيهي خالهلا إىل وجود مثري غري شرطي يقترن مبثري غري
السلوك عند الكائن احلي اقترحها  وهي طريقة لدراسة: التعلم باإلشراط اإلجرائي - ب

  :األستاذ سكينر، وتتم وفق اخلطوات التالية
  .عرض الكائنات احلية موضوع التجربة إىل مثري معروف -
  .مالحظة االستجابة الناجتة عن هذا املثري -
  .تصنيف املظاهر السلوكية بناء على العالقة القائمة بني املثري واالستجابة -
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يتوقف هذا النوع على شرطني أساسيني مها : طريق احملاولة واخلطأالتعلم عن  -جـ    
خطط احلل قبل الشروع يف تنفيذها،  رمدى ذكاء الكائن احلي ومقدرته على التذكر، وتصو

  .ثورندايك هذه األفكار هو العامل دورائ
وهي طريقة الستكشاف العالقة القائمة بني الوسائل : التعلم عن طريق االستبصار -د
  .)1(غايات باإلفادة من الوسيلة لتحقيق الغايةوال

 زومما يؤخذ على الطريقتني األوىل والثانية أما تعامالن اإلنسان معاملة احليوان بالتركي
أما الطريقتان األخريتان فتناقضان ما جاء يف سابقتيهما .على السلوك دون النظر إىل العقل

  .الطرق كلها حىت يصل إىل غايتهوبالتايل فاألرجح أن يوفق املعلم بني أفكار 
وتتخذ هذه الطرق منهجية معينة يتبعها أستاذ اللغة يف تقدمي مادته من أجل تنظيم عمله 

  :وتأدية مهمته بصورة صحيحة، حيث تشتمل هذه املنهجية على
تنبين املنهجية وفق هذا التحليل على وصف اللغة وصفا علميا دقيقا : التحليل األلسين 

  .ذ قادرا على حفظ الئحة من الكلمات والبىن النحوية وفق تنظيم قواعدي واضحجيعل التلمي
وذلك جبعل املتلقي يكتسب مهارة معينة يف استعمال اللغة بكل : اختيار املادة التعليمية -

مستوياا يف املقامات املناسبة، وهو بذلك حمتاج إىل ألفاظ أساسية وتراكيب وظيفية متثل قاعدة 
عليها لغته فيما بعد بالتدرج، وقد ال يستقيم له ذلك دون مساعدة من مربٍ راع مع أولية يبين 

  .)2(لساين، يشتركان معا من أجل خدمة تلك القاعدة األولية وما يليها
  :يقتضي التدرج هنا اعتماد تركيب يراعى فيه ما يلي: التدرج يف تعليم املادة -
  .األقل سهولةحيث يكون التدرج من السهل إىل : السهولة - أ
فالقاعدة العامة قبل اخلاصة والتركيب البسيط قبل : االنتقال من العام إىل اخلاص - ب
  .املعقد

  ).األساسية(واملقصود به التركيز على املفردات األكثر تداوال: تواتر املفردات -جـ
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وذلك من خالل تقدمي املادة بصورة دقيقة وواضحة دف إىل : عرض املادة اللغوية -د
طوير ملكة التالميذ اللغوية، وخري سبيل إىل ذلك عرضها عن طريق التدرج يف مستوياا، بدءا ت

  .باملستوى الصويت ووصوال إىل املستوى الداليل
يسمح التمرين اللغوي بامتالك القدرة على املمارسة الفعلية : التمرين اللغوي -هـ

اللغة، ويهدف إىل جعل التلميذ ممتلكا  ، وميثل التطبيق العملي لعملية تعليم)1(للحدث اللغوي
  . ألساليب متعددة تظهر من خالهلا مهاراته اللغوية

وقد أمجع الكثري من الباحثني على أمهية هذه املنهجية يف توخي السبيل األمثل لتقدمي املادة 
 .اللغوية، وتيسري تعلمها، واحلفاظ عليها من الضياع

  :اللغة وسائل اإليضاح ودورها يف تعليم  - 6-3
مما الشك فيه أن الوسيلة التعليمية تأخذ دورا رائدا يف مساعدة املعلم على تقدمي درسه 

هذا فحسب، بل وقد يعسر على  سبطريقة ناجحة، كما تيسر عملية الفهم لدى التلميذ، ولي
  .املعلم إيصال املعىن املقصود دون وجود الوسيلة املساعدة على ذلك

  .غة فيمكننا تقسيم الوسائل التعليمية إىل عامة وخاصةومادام األمر متعلقا بالل
فالعامة متثل الوسائل املتعددة املستخدمة يف مجيع املواد واألنشطة التعليمية، يف حني نطلق 

  .اسم الوسائل اخلاصة على كل ما يستعمل من أجل وصف وتقدمي املادة اللغوية
 رأنشطته التعليمية اليومية، نقتص يستخدم املعلم وسائل متعددة ختدم :الوسائل العامة 

  :على ذكر أكثرها أمهية
كاستخدام كائنات حية يف التجارب العلمية العملية يف : ذوات األشياء والعينات -

  حاالت التحنيط، أما العينات فتتمثل يف كل ما له قيمة يف جمال التعليم من صخور أو تربة 
  .أو حبوب أو نقود وغريها

عرف باسمات أو التصاميم، واليت تعرب عن منوذج مصغر أو مكرب أو ما ي: النماذج -
  .ألشياء من الواقع، كتصميم مسجد أو آلة وغريها
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متتاز بالدقة، وحتتاج إىل بعض املهارات : اخلرائط واملصورات اجلغرافية والتارخيية -
  .     املعرفية من طرف التالميذ

  .الصور الفوتوغرافية واملتاحف واملعارض -
  .)1(السبورة والسبورة اخلاصة -

فنعين ا بالضبط الوسائل اللغوية، ألن تعليم اللغة هو  اخلاصة هذا بالنسبة للوسائل العامة، أما
موضوعنا، ووسائله ختدم فكرتنا، وإن كانت مجيع الوسائل العامة خادمة للغة، فاللغة يف حد 

  .علم واملعرفةخلدمة باقي فروع ال ةذاا وسيلة خلدمة نفسها، ووسيل
فالشرح والوصف والقصص ودراسة النصوص واحملاضرات كلها وسائل لغوية هلا الدور 

  .يف ترقية التعليم وتنمية االستعداد له، شأا يف ذلك شأن الصور واملشاهد البيانية أو الرسوم
الكالم فالشرح اجليد يتميز بسهولة العبارة وجودة األداء، ومناسبة األمثلة واألسئلة ملقام 

  .التلميذ وبيئته عوواق
أما القصة فقد تكون أهم العناصر اليت يستخدمها املدرس لالستشهاد ا أو الوصول إىل 

  .)2(مغزى معني، خاصة عندما يكون أسلوا قريبا من مستوى فهم التلميذ
وقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي إىل ظهور أجهزة ووسائل علمية وتكنولوجية 

ذات مستوى عال، توفر على املعلم جهده، وتساهم بشكل فعال يف حتقيق النتائج متطورة، 
  .املتوخاة
وأهم هذه الوسائل اإلعالم اآليل، االنترنيت، واملخابر اللغوية اليت تعد أرقى وأحدث  

أا تتطلب خرباء حيسنون  دعلى طرق االكتساب اللغوي، بي هاألجهزة إلعداد املتعلم، وتدريب
ليس باهلني وال بالعسري أيضا ما دامت  رواألم, واستغالهلا بطرق صحيحة استخدامها

املؤسسات التعليمية توظف الكثري من األساتذة ذوي التكوين األلسين سواء كان تكوينا أجنبيا 
فهو استقطاب ينعكس إجيابا على هذه املؤسسات، األمر الذي جيعلنا جنزم بضرورة , أم عربيا

  . رات بنسبة واحد على األقل يف كل مؤسسةوجود مثل هؤالء اإلطا
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وإذا كانت التسجيالت السمعية على أنواعها من الوسائل العامة املستخدمة يف التعليم 
واللغة العربية على وجه اخلصوص , عامة، فإا باملوازاة وسيلة جد خاصة لتعليم وترقية اللغة
نبا إىل جنب مع املصحف الشريف فالتسجيالت القرآنية خري وأفضل الوسائل على اإلطالق ج

فإن ذلك يسهل عملية , فإذا استخدم املعلم مسجلة قرآنية مع اعتماد املصحف لدى التالميذ
وقد أثبتت . وزيادة احلصيلة اللغوية بالقدر الكايف, احلفظ السريع للغة، وتنمية القدرات اللغوية

العديد من األلفاظ عن طريق  التجارب أن الطفل وهو يف املرحلة التحضريية ميكنه اكتساب
  .تالوته للقرآن الكرمي

وبناء على ما ذكرناه سالفا تتبني لنا األمهية القصوى اليت حيظى ا التعليم يف حياة الفرد 
أو هو الوسيلة والغاية األمسى والثقافة اخلاصة املميزة للشعوب , فهو كاملاء للحياة, واتمع

كأن , ستخدام الطرق السليمة يف االستعداد واإلعداد لهويكون ناجحا إذا ما أحسن املرء ا
يزاوج بني الطرق النفسية السلوكية والذهنية، ويستغل ذلك عن طريق منهجية سليمة ودقيقة 
جتعل من اكتساب املهارات العلمية واملعرفية عملية يسرية، كما يساعده على ذلك استغالله 

  .عن املعاين للوسائل البيداغوجية بطريقة تسمح باإلبانة
ألن , صفحات قليلة وميكننا القول إن التعليم ذو أغراض متشعبة ال ميكن اإلملام جبميعها يف

لذا اقتصر هذا املبحث على شرح موجز , البحث فيه يتطلب توسعا يف امليدان وشرحا وافيا
  .لبعض املفاهيم املتداولة بني إطارات التعليم االبتدائي فقط

  
  
  
  

  



  

  

  

  :خالصة
ا كل قوم عن أغراضهملقد عر وهو )1(ف ابن جين اللغة على أن حدها أصوات يعرب ،

بذلك يؤكد كون ذلك اجلرس الذي يصدر عن بين البشر، والذي يعد احلجر األساس الذي 
ومما ال شك فيه هو أن مصدر هذا , تنبين عليه أداة التواصل األوىل بني أفراد اتمع وهي اللغة

حيث يصحب , مكانة هامة يف جسم اإلنسان يعرف باجلهاز النطقي الصوت نظام معقد حيتل
فتخرج معه , ويكون هذا األخري إما مقفل ارى, العملية النطقية جريان اهلواء من ممر خاص

  .وإما مفتوحا فتخرج األصوات الصائتة, األصوات الصامتة
دثني لدراسة املسائل وقد عرض الكثري من العلماء والباحثني اللغويني من القدماء واحمل 
وتصف األصوات , وخصصوا هلا مؤلفات ضخمة تشرح بدقة تفاصيل حدوث العملية, الصوتية

  .وما يصحب هذا اخلروج من ظواهر, وطريقة خروجها
وقد ساعد ظهور األجهزة التكنولوجية املتطورة على تفسري الظاهرة تفسريا مثريا لالنتباه 

  .ملعرفة آخر تطورات هذا العلم القائم بذاتهجيعل كل باحث يف هذا اال يتوق 
خيتص كل فرع منها بدراسة جانب , وعلى ذلك قسم علم األصوات إىل فروع كثرية

  .معني من اجلوانب الصوتية
وربطوا بينه وبني بقية العلوم واملعارف , ومن مث اهتم الباحثون مبباحث هذا العلم
  . وأصبح حديث املختصني يف البيداغوجيا, ةفامتزجت مسائله باألحباث النفسية واالجتماعي

كوا الدليل األول على السالمة الذهنية , والتعليم ال خيلو من احلديث عن األصوات
وانصب االهتمام على , فعوجلت مادة األصوات ضمن البيداغوجيا, وحىت اجلسدية لدى الطفل

   .           أصوات الطفل كمدخل رئيس لتعلم اللغة

 
 
 

                                                 
  .33، ص 2اخلصائص، ج. ابن جين)  1(

  



  

  

  :لـثانيالفصل ا
  التحليل الفونولوجي للغة قصار السور 

  -الحزب األخير  نموذجا-
  

  التحليل الفونولوجي للغة قصار السور
  :مدخل

ا النـاس   دحيفظ التالميذ قصار السور يف مدارسهم ويتلوها املصلون يف صلوام، ويتعب
 ةفري مشـحون ، وإجيازها الـو دهذه السور رغم قصرها الشدي نيف مساجدهم أو دورهم، ولك

بالعرب والفوائد، وبعض ما فيها من ألفاظ قد خيفى معناها على كثري من الناس، حىت املـثقفني  
الفلق؟ أو ما معىن من شر غاسـق إذا   ما معىن:منهم،فيسأل الطبيب العامل مثال عن سورة الفلق

  .وقب؟فأي شيء هو الغاسق، وما معىن إذا وقب، مث ما النفاثات يف العقد؟
نت هذه التساؤالت وما شاكلها جتري على ألسنة املثقفني، وقد يكون السـبب  وإذا كا

كثرة ترددها أمامهم وقرعها ألمساعهم، ورمبا يكون من العسـري   مضآلة حمصوهلم يف اللغة، رغ
عليهم أن يطلعوا على معانيها يف القواميس أو يف كتب التفاسري فما بال من مل ينل قسطا مـن  

هو أمي ال يعرف القراءة أو الكتابة، ولكنه يقرأ القـرآن بقلـب ملـيء    التعليم بعد، أو من 
  .باخلشوع فيحس حبالوته، ويطرب جلماله دون أن يدرك معىن أللفاظه

وقد يشعر زة تكتنف أوصاله، فمرة يقشعر ا بدنه وأخرى ينشرح هلا فـؤاده حـني   
أن يعرف مصـدر هـذه   يسمع أعذب أنغام القرآن وأرقها، أو يسمع رعوده القاصفة، دون 

  .)1(األنغام اليت سرت يف وجدانه
، كان لزاما علي أن أعمـد  )2("ًورتِلْ القُرآنَ ترتيِال:"وعلى هذا وانطالقا من قوله تعاىل 

إىل حماولة تفسري بعض الظواهر الصوتية يف هذه السور، حىت يتسىن ملعلم اللغة أن يستفيد منها 
ا تيسر للمتعلمني التعلق باللغة العربية ومعرفة خصائصها من خالل ويطبقها، أو جيعل منها أهداف

                                                 
  ).املقدمة(، 1990، مؤسسة اخلليج العريب، القاهرة،Іنظرات وتأمالت، ط/ قصار السور. ينظر عبد ا لقادر حسن)  1(
  .04 ة، اآليلسورة املز م)   2(



  

  

القرآن الكرمي، وتكون هذه السور مدخال لتعلم اللغة، ومدعاة لتحسني التحصيل اللغـوي يف  
  .مجيع جماالته من تعبري وقراءة وحفظ ورسم للكلمات وغريه

ر السور،واليت اختري منها مـا  وفيما يلي عرض ألهم املباحث الصوتية اليت مت تطبيقها على قصا
، ويعـزى  )تسعة وعشرون سورة مبا فيها فاحتة الكتاب(تضمنه احلزب األخري من القرآن الكرمي

هذا االختيار إىل كون هاته السور هي املقررة يف منهاج التعليم األساسي واالبتدائي، ورغم أن 
  .    كمن اإلعجاز يف القرآنقد يفي بالغرض ويبني م هيكون جمحفا، إال أن دهذا االقتصار ق

  :وقد مت التطبيق على السور بالكيفية التالية
اعتماد التصـنيف املخرجـي   (إحصاء عدد احلروف الواردة يف السور حبسب خمارجها *

  ).العريب القدمي 
  ).تصنيف وسطي(إحصاء عدد احلروف الواردة يف السور حبسب صفاا * 
  . يف السور إحصاء بعض التبدالت الصوتية الواردة*
حتليل النتائج باالستناد إىل املخارج والصفات، وإبراز بعض املظاهر فـوق التركيبيـة   *

، واالسـتناد أيضـا إىل بعـض    )النرب والتنغيم وأهم أشكال املقطع العريب(وتأثريها يف الصيغ 
  .التغريات الصوتية اليت تطرأ على اللفظة القرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  حتليل النتائج
  :ورة الفاحتةس
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  19  03  36  09  04 13 04 28 17  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية  الصفات

  
  

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس  جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري غنة تكرار احنراف

81  20  28 21  35  59  10  06  47  18  08  22 04  

  

التبدالت 
  الصوتية

اإلبدا
  ل

القل
  ب

  اإلدغام  املد الوقف

  
  األمثلة

الصراط  
 الصراط

/  

06 
مرات 
وقف 
  الزم

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي
حبسب
عدد 

حروف 
  املد

لني˜الضا
محن. ربالر .

. الرحيم الصراط
 الضاليـن. الّذي

/ 
م الديـن يو

 الرمحن الرحيم

  
حوت سورة الفاحتة مئة ومثانية وعشرين حرفا، منها مئة وعشر صوامت دون احلـروف  
املشددة،ومثانية عشر حرف لني، حيث توزعت هذه األخرية على كل اآليات تقريبا، وكـان  

وقد ماثلت احلروف الشفوية احلروف الصائتة من حيث الكم مع اختفاء حرف . أكثرها األلف
الفاء، يف حني ظهر من احلروف اللثوية حرفا الضاد والذال فقط، أما احلروف الذلقيـة فقـد   
سيطرت على أغلب السورة، حيث شكلت ربع األصوات الصامتة تقريبا، وبرز منها حـرف  
الالم االحنرايف بصفة خاصة، وتقاربت نسبة تواجد احلروف النطعية، ومتركزت هذه احلـروف  

وقد ذكر من احلروف الشجرية . روف األسلية فلم يرد منها سوى حرفانوسط السورة، أما احل
القاف والكاف بنسبة ضئيلة، وغاب من احلروف :ست ياءات فقط،بينما برز احلرفان اللهويان 

  .احللقية حرف اخلاء، و توزعت بقية احلروف على املخارج بشكل متعادل تقريبا



  

  

،أي املقطـع  "س ع س "اآليات من النوع  وقد كانت معظم املقاطع اليت تبدأ ا فواتح
املتوسط يف الطول ومتيزت بقية املقاطع بطول واضح استدعته األلفاظ احملتوية على مدود، واليت 

  .استدعاها هي األخرى مقام متجيد صفات اهللا ومقام دعائه
وتنوعت املقاطع املنبورة أيضا يف السورة،وتوزعت على أوهلا ووسطها وآخرها حسـب  

  .ملقطعشكل ا
وسبب حرف النون امتداد الغنة وطغياا على السورة،ما زادها مجاال وأضـفى عليهـا   
نغمات متتالية يف الصعود جعلت القارئ يغـري املخـرج الفموي،ويوجـه الصـوت حنـو      

  .اخليشوم،األمر الذي يزيد من امتداد النفس لديه
  : سورة الناس 2

  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  ياألسل  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج
  12  01  31  02  11 03 02 14 10  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري  غنة تكرار  احنراف

38 17  06 16  18  34  14  01  35  13  03  19 11  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد الوقف  القلب إلبدالا

  
  األمثلة

/ 

ختفيف 
اهلمزة 
وقلبها 
 ألفا

وقف الزم 
يف ست 
 مواضع

  بالتقارب بالتجانس  بالتماثل زائد طبيعي

/  / 
اس. بربالن .

. شر اخلناس
 اجلنة

/ 
  ملك الناس

 إله الناس 

  
يـث تطغـى   تتكون سورة الناس من سبعة وسبعني صامتا مقابل أحد عشر صـائتا، ح 

احلروف اهورة على السورة بتسعة وأربعني حرفا، بينما يظهر من احلروف املهموسة مثانيـة  
وعشرون، ويبقى أكثر احلروف وضوحا يف املخرج والصفة هو حرف السني الذي ما ينفـك  



  

  

صفريه يسمع يف كل آية من آيات السورة، ويزيد من حدة هذا الصفري جماورته لصوت النـون  
حلامل لصفة التوسط بني الشدة والرخاوة، واليت جتعل منه ضعيفا، مما يتيح لصوت السني الغني ا

  .رغم مسة اهلمس فيهالربوز بقوة 
وإذا كان املتعارف عليه يف علم األصوات هو ضعف الفتحة أمام الضمة والكسرة، فإا 

املرققة، األمر الذي متيزت بسيطرا عليهما مبشاركة األلف الطويلة هلا، فكثرت بذلك احلروف 
سهل على القارئ اإلتيان بالسورة يف سرعة واضحة، زد على ذلك زوال بعـض احلركـات   

  .بتسكني أواخر الكلمات بالوقف الالزم عليها
ولعل املتأمل لأللفاظ يستطيع أن يصف السورة بكثرة وجود اإلدغام لكثـرة مهـزات   

  ).وغريها...إهلناس –ملكناس  –بربناس (الوصل فيها
  : سورة الفلق

 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

09  12  06  04  03  04  16  02  16  

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري غنة تكرار  احنراف

38 20  10 15  19  39  10  00  16  06  05  10 03  

  
  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

إبدال الثاء فاء 
 من النفاثات 

مرات على5 /
  رؤوس اآلي

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي
/ /  رب– فّاثات -شرالن / /  

  



  

  

ة الفلق أا مكونة من أربع وستني صوتا صامتا يف مقابل أظهر اإلحصاء املخرجي لسور
مثانية أصوات هوائية، وقد احتوت على سبعة عشر حرفا ذلقيا موزعة بني الالم والراء والنـون  

، يف حـني مل  )اثنا عشر حرفا (وتلتها احلروف الشفوية خبمسة عشر حرفا، مث احلروف احللقية 
اف، ومن احلروف الشجرية حرف الشني، كما برز يظهر من احلروف اللهوية سوى حرف الق
  .حرف السني فقط من بني احلروف األسلية

ويبدو أن حروف السورة يف معظمها مفخمة اورا الفتحة، اليت سيطرت على شـكل  
عالمة جر ومن  راآليات، حيث الحظنا ظهور مثانية وعشرين عالمة نصب، يف مقابل تسعة عش

عليه وضع فم الطفل هو الفتح، مث يتدرج يف تكييفه مع احلركـات   مث يتضح أن أكثر ما يكون
  .األخرى

وملا كانت معظم كلمات سورة الفلق قصرية،جاءت املقاطع متراوحة بني قصرية وطويلة 
  .من األصوات إدغام املثلني مووقع النرب فيها كاملعتاد على املد غ

يها يف كل مرة، حيث أثر وقع وتوزعت النغمات يف السورة تبعا للفواصل اليت يوقف عل
صوت القاف املتكرر يف خمتلف التراكيب، احلامل لصفات كالقلقلة واالسـتعالء يف نفسـية   

  .القارئ، وبرز أكثر من خالل جماورته حلرف الالم املتميز بالضعف
األمر على الطفل فيخلق إبداال يعوض فيه حرف الـذال حبـرف الـدال يف     سوقد يلتب

ذلك تبعا لتأثري البيئة أيضا، حيث يرقق بعض احلروف ويفخم أخرى يطبق ، وقد حيدث "أعوذ"
قلب لألصوات دون قصد  ةفاه على البعض ويفتحه أثناء نطق البعض اآلخر، وهكذا يقوم بعملي

  .أو شعور منه



  

  

  : سورة اإلخالص
الشفوي اللثويالذلقي النطعياألسلي الشجرياللهوي احللقي اهلوائي  املخارج
  08  00 14 05 01 03 03 12 01 روفعدد احل
  

  

  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
توسط بني 
 شدة و رخاوة

 صفري غنة تكرار احنراف

28 11  09 06  13  22  05  0  20  12  00  5 01  

  
التبدالت 
  الصوتية

 اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال

  
  لةاألمث

/ 
ختفيف مهزة

كفؤا وقلبها 
  واوا

مرات4
على رؤوس 
 اآلي

 بالتقارب بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي

  / يكن له الصمد –اهللا  / /

  
على سورة اإلخالص بشـكل واضـح، وتلتـها    –رغم قلتها  –طغت احلروف الذلقية 

مث األسلية، مما جيعلنا نتأمل  احلروف احللقية والشفوية مث النطعية وبعدها الشجرية واللهوية معا،
الصعب إىل السهل، وكيف تدرب هذه السورة الطفـل   نهذا التدرج  العجيب الذي يبدأ م

  .     على الوصول إىل احلروف بعيدة املخارج،  و جتعله يكيف فاه مع كل الوضعيات
 نكـو قد تكرر يف السورة كثريا إال أن هذا التكرار ال ي يورغم أن حرف الالم الذولق 

التعريف الشمسية، ومن " ال"من  ةأنه مرتبط يف أغلب املواضع باهلمز كواضحا أثناء األداء، ذل
  .مث يكون مدغما يف احلرف الذي يسبقه

وغلبت الفتحة أيضا على الضمة والكسرة يف السورة،وجاءت معظم املقاطع من النـوع  
كما انتهت باملقطع نفسه  ، وهو مقطع مغلق،)قل" (س ع س"املتوسط، حيث افتتحت باملقطع 

  .، مما جيعلها من السور البسيطة اهلادفة إىل تلقني اللغة)حسد(



  

  

ووقع النرب يف السورة على الكلمات اليت ا إدغام وعلى معظم أوائل الكلم، أما التنغـيم  
فيبدو من خالل النغمة التقريرية الصاعدة اليت تؤكد وحدانية اهللا عز وجل،وذلك بالوقف على 

يف كل مرة، حيث أعطى السورة طابعا مميزا، وانسجم يف اللفظة الواحدة " د "ف الشديد احلر
  .ويف كل األلفاظ مع احلروف ااورة  له، وبرز تنوعه الصويت

واوا قصد ختفيفها، وتسهيل " كفؤا" وقد يظهر اإلبدال يف السورة من خالل قلب مهزة 
التعريـف  " ال"حيث تدغم " اللهصمد"لمتني من خالل الك حنطق الكلمة أما اإلدغام فيتو ض

  ).       مل يكن له"(مل يكلَّه"اهلاء يف الصاد، كما يظهر أيضا من خالل احلرفني املتجانسني يف املخرج 
  : سورة املسد

 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد
  احلروف

11  15  01  03  04  10  13  01  22  

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري  غنة تكرار  احنراف

38 21  24 14  11  48  09  02  22  07  02  12 04  

  
  اإلدغام  املد  الوقف القلب اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

إبدال الفتحة
لة ضمة يف محا
 بني القراء

/  
مرات  5

 وقف الزم

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي

  / من مسد محالة.   تبت يدآ  /

  
يظهر التحليل الصويت لسورة املسد أا مكونة من اثنني وعشرين حرفا شفويا أكثرهـا  

 زثة عشر، وبـر امليم والباء، وحرف لثوي واحد هو الذال، أما احلروف الذلقية فبلغ عددها ثال
من احلروف النطعية عشرة أحرف، يف حني كان عدد احلروف األسلية أربعة، مع غياب حرف 



  

  

الزاي،  وكادت احلروف الشجرية ختتفي، أما حروف احللق فلم خيتف منها سـوى حـرف   
  .اخلاء

وذه النسب من األصوات تكون احلروف اجلهرية قد أخذت حصة األسد يف السـورة  
احلروف املهموسة إىل اموعة الرخوة، فإن جمموعة احلروف الشديدة كانت هلا وبانتماء معظم 

فقد طغت عليها صفة االحنراف اليت متيز حرف الالم الذي تباينت  ةالغلبة، أما الصفات األحادي
  .مواضعه بني أوائل وأواسط وأواخر الكلمات

فرد بصفات القوة، كـاجلهر  وقد كانت نربة الوعيد أليب هلب قوية، مثّلها حرف الباء املن
والشدة والتفخيم وغريها، والذي برز يف أواخر الفواصل القرآنية، فتصاعدت نغماا واشتدت 

  .       نربا بتجاور كل من التاء و الباء فيها
   :سورة النصر

  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي املخارج
  17  01  21  06  04 04 02 18  11  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
توسط بني
 شدة و رخاوة

 صفري غنة تكرار احنراف

36 22  20 18  16  48  10  01  20  07  04 9 04  

  
  اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

/ / 

مرات  3
على 

رؤوس 
 اآلي

 بالتقارب  بالتجانس بالتماثل  زائد طبيعي

  جآء /
اهللا،الناس 
. سبح
 ربك

  رأيت الناس /

   
تشكلت هذه السورة من أحد عشر صوتا صائتا، وسبع وأربعني حركة قصرية يف مقابل 

الذي  وتوزعت الصوامت على مجيع املخارج ما عدا املخرج اللثوي،. تسعة وستني حرفا صامتا
مل يربز منه سوى حرف الذال، بينما الحظنا طغيان احلروف احللقية على السورة، واألمر نفسه 



  

  

بالنسبة لصفيت اجلهر والترقيق اللتني غلبتا على اهلمس والتفخيم على الترتيب، يف الوقت الذي 
  .عادلت األصوات املطبقة األصوات املنفتحة

ة قوية وحادة، حيث وقع النرب على معظـم  وبوجود صفات القوة يف السورة متيزت بنرب
  .كلماا وذلك لكثرة التشديد فيها، وقوة احلروف اليت متثل أواخر اآلي

واملتأمل هلذه السورة جيد أن نغماا تنوعت بتنوع أنواع احلركات املوقوف عليها، حيث 
  .طويلةكما يتناوب اإلسكان مع املد باأللف ال.تتناوب احلركات القصرية مع الطويلة

   :سورة الكافرون
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  22  00  18  05  00 03 04 17  22  عدد احلروف
  

  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة  مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 فريص  غنة تكرار  احنراف

59  10  35  13  18  33  14  00  30  08  01  18  00  

  
  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

/  /  
مرات  6

على رؤوس
  اآلي

  بالتقارب  بالتجانس بالتماثل  زائد طبيعي

/ 
  آل . يآيها

مآ ) مرات 4(
  )مرتان ( 

  أيها
عابد ما 

 عبدمت 
/ 

 
ن حرف لني يف سورة الكافرون، بينما بلغ عدد احلروف احللقيـة  مت إحصاء اثنني وعشري

سبعة عشر، وأخذت احلروف اللهوية أربعة مواضع يف السورة، أما الشجرية فكـان عـددها   
ثالثة، مثّلها حرف الياء فقط، يف حني اختفت مجيع احلروف األسلية، وبلغت احلروف الذلقية 

يف وجود األصوات النطعية اختفت أيضا األصوات ذروة الظهور إىل جانب احلروف الشفوية، و
أما بالنسبة للصفات فقد أخذت صفة اجلهر تسعة ومخسني صوتا مقابل عشرة أصوات . اللثوية

مهموسة، وإن كان حرف النون الغني ذو الصفات الضعيفة قد غلب على السورة، فإن النـرب  



  

  

يف اآليات املكونة للسورة ومن  جيعل منه حرفا ذا صدى مسموع، ذلك أنه مثل أغلب الفواصل
  .مث زال الضعف،وظهرت فيها حدة اللغة اليت خاطب ا الرسول الكرمي الكفار

  :  سورة الكوثر
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  13  01  15  02  01 02 04 11  04  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  
د عد

 احلروف

 انطباق انفتاح  ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
توسط بني 
 شدة و رخاوة

 صفري غنة تكرار احنراف

25  12  14  06  10  21  01  02  14  04  04  7  01  

  
التبدالت 
  الصوتية

 اإلدغام  املد  الوقف القلب اإلبدال

  
  األمثلة

/ / 
مرات  3

على الفواصل
 رببالتقا  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي

 / / ربك -فصلّ-إنا .إنآ /

  
برز يف هذه السورة حرف النون الغني واختفى منها حرف الباء الشفوي،وحرفا السـني  

: والزاي األسليني، ومجيع احلروف املطبقة، وطغت عليها احلروف البينيـة احلاملـة لصـفات   
ختتفي هي األخرى مـن  االحنراف، التكرار والغنة على الترتيب، وكادت احلروف املفخمة أن 

  .السورة
أوهلما مغلـق ومتوسـط يف   ) س ع ع/س ع س(وافتتحت سورة الكوثر مبقطعني مها 

  . الطول، أما الثاين فقصري لكنه مفتوح النتهائه بألف مد طويلة
" صـلّ "من " لّ"والسورة كسابقاا احتوت مقاطع منبورة يف مواضع كثرية منها املقطع 

  .وغريمها"األبتر "من" تر"واملقطع 



  

  

ومتيزت سورة الكوثر بنهايات يسمع هلا أثر ورنة بالغة األثر يف نفس القـارئ، فـالراء   
أن ـز   تمبختلف صفاا من تكرار وتوسط بني الشدة والرخاوة وتفخيم وجهر، اسـتطاع 
  .األمساع بنغمة صاعدة فيها الكثري من االتساق الصويت بني حروف اللفظة الواحدة

   :سورة املاعون
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد
  احلروف

19  22  03  08  04  07  29  08  15  

  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري غنة تكرار احنراف

64  18  14  22  24  60  15  04  44  16  02  18  04  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

/ / 
  مرات  6

ال يوقف على 
 املصلني

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي

يكذّب . الّذي يرآءون /
 يدع . الدين

  /فويل للمصلّني

  

ياا، فال تكاد ختلو آية من أكثر من على السورة فتوزعت على آ ةطغت احلروف الذولقي
حرفني ذلقيني، وتلتها احلروف احللقية بنسبة اثنني وعشرين حرفا أكثرها اهلمزة، واختفت منها 
بعض احلروف كالثاء والقاف والشني واجليم والظاء، أما احلروف اهلوائية فقد تنوعت بني سبع 

هرية مقام الوعيد الذي محلته السـورة،  ألفات وأربع واوات ومثاين ياءات،وناسبت احلروف اجل
فبلغت أربعة وستني حرفا، وعربت احلروف الشديدة بقوا عن ذلك أيضا، يف حني تعادلـت  

  .احلروف املنفتحة مع احلروف املطبقة سلبا فاختفى كالمها من السورة
" كذّبي –املصلّني  –الّذي –الّذين : "وظهر النرب على مقاطع كثرية منها املواضع اآلتية

رنة مميزة على اآليات، حيث شارك صوت امليم صوت الراء يف " ن،م"وأضفى احلرفان الغنيان 



  

  

، مث أفسح له اال لتمتلئ السورة بالنغمات اجلميلة املتراوحـة بـني الصـعود    اآلي بدايات
  ".يرآءون"واهلبوط، وزادها مجاال مد الراء مدا زائدا يف لفظة 

   :سورة قريش
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  وائياهل  املخارج

  17  01  15  05  01 08 01 16  10  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية  الصفات

  
  

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري غنة تكرار  احنراف

39  18  13  17  16  44  05  02  26  09  03  10  01  

  
  اإلدغام  املد  الوقف القلب اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

/ /  
مرات وقف  4

 الزم
  بالتقارب بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي

  / /رب .الصيف.الشتاء ~الذي.الشتآء /

  
احتوت السورة على عشر صوائت، وتوزعت األصوات الصامتة فيها بني تسـعة عشـر   

، ومثانية شجرية وحرف أسـلي هـو   )القاف(ملخرج احللقي، وحرف واحد هلوي حرفا من ا
الصاد، ومخسة من املخرج النطعي، ومخسة وعشرون من املخرج الذلقي، واثنان لثويان، وسبعة 

  .عشر حرفا شفويا
وغلبت على السورة صفات احلروف األكثر وجودا فيها كاهلمس والتوسط بني الشـدة  

لترقيق معا واالنفتاح، وإن كثر حرف الالم يف الكلمات، فإن ذلك يربر والرخاوة والتفخيم وا
  .بكثرة ورود األمساء املعرفة، سواء بالنسبة هلذه السورة أم بالنسبة لسابقاا

، كما )فواصل اآلي (الشني، القاف، التاء، العني:وقد نرب يف السورة حروف متنوعة منها 
  .منرب حرف امليم وغريه من خالل اإلدغا

ـ   هوبتنوع احلرف األخري يف الفواصل تنوعت النغمات، حيث أحدث حرف اجليم مبواالت
نغمة صاعدة، بينما بقيت النغمات األخرى هابطة مبواالة " جوع"حلرف الواو املدي يف كلمة 



  

  

مدا زائدا أيضا " الشتآء"، ومبد كلمة "خوف–قريش  –الصيف :"األصوات اهلمسية لسكون يف
  .          لسورة بشكل واضحظهر اإليقاع يف ا
   :سورة الفيل

 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد
  احلروف

10  19  05  10  04  06  30  01  20  

  

  األحادية  الضدية  الصفات

  
  

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 و رخاوة

 صفري غنة تكرار  احنراف

51  26  25  21  23  65  07  00  29  14  06  17  04  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

/ 
  قلب التنوين نونا
 تضليل،  سجيل

مرات  5
 وقف الزم

 بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي

/  /  يل -ربسج 
كعصف مأكول 
 ترميهم حبجارة

/  

  
تتكون سورة الفيل من عشرة حروف هوائية، وتسعة عشر حرفا حلقيا، حرف هلـوي  
واحد هو الكاف املستعلي الذي ورد مخس مرات، عشرة حروف شجرية، أربعة أسلية وسـتة  
نطعية، وقد غاب من احلروف الذلقية حرف النون، وعوضه حرف الالم الذي أخذ أربعة عشر 

من احلروف اللثوية حرفا الطاء والضاد املطبقان، وارتفعـت   موضعا من السورة، يف حني برز
نسبة وجود احلروف الشفوية وتركزت يف عشرين موضعا من السورة، وبالتايل كثرت احلروف 

  .اجلهرية، وأخذت معظمها صفة التوسط بني الشدة والرخاوة
فرمست لوحة  "سجيل –أبابيل  -تضليل –الفيل :"ومتايزت الكسرة هنا مبجاورا لياء املد

  .رائعة، وشكلت اتساقا صوتيا بديعا



  

  

  : سورة اهلمزة
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  22  02  29  25  04  05  03  28  11  عدد احلروف

  
  
  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
ني شدة  ب

 ورخاوة
 صفري غنة تكرار  احنراف

43  61  44  23  26  82  27  04  48  19  02  23  04  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

إبدال التاء 
املربوطة هاء 

 )املوقده(سكت

قل
ب 
نو
ن 
ين
بذ
ن 
مي

ما 
يم
بذ
  ن،

ختفيف مهزة 
 موصدة

جائز عند كال 
 +  

مرات الزم 9

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل زائد عيطبي

/ / 
عدده .ويل لكل
عليهم .ينبذنّ

 موصدة

مهزة ملزة 
 عمد ممددة

 نار اهللا

  

هناك أحد عشر خمرجا هوائيا باإلضافة إىل مثان وعشرين حرفا من املخرج احللقي، وثالثة 
عشرين نطعية من املخرج اللهوي، ومخسة من املخرج الشجري، وأربعة حروف أسلية، وستة و

أما الذلقية فتسعة وعشرون حرفا، يف حني مل يظهر من اللثوية سوى حـرف الـذال، بينمـا    
  ).اثنان وعشرون حرفا ( الشفوية ظهرت كلها 



  

  

واملالحظ أن احلروف اليت غلبت على السورة هي احلروف الذلقية مث احللقية مث األسـلية  
ويظهـر  . احلروف اللهوية واللثوية والشجريةفالشفوية، وكادت السورة يف املقابل أن ختلو من 

من إحصاء صفات األصوات أن سورة اهلمزة هي أول السور القصرية اليت ارتفعت فيها نسـبة  
احلروف املهموسة  مقارنة باهورة، فهناك واحد وستون صوتا مهموسا مقابل تسعة وأربعني 

نية، وبرز حرف الـالم اجلـانيب   صوتا جمهورا، كما تقاربت احلروف الشديدة مع احلروف البي
االحنرايف كعادته وطغى على السورة بظهوره تسع عشر مرة فيها، أما احلروف املرققـة فقـد   

  .كانت أكثر من املفخمة، كما كانت احلروف املنفتحة أكثر من املطبقة
، واختتمت باملقطع نفسه، وختللتها مقاطع أغلبـها  )س ع س(وافتتحت السورة باملقطع 

يف  ل، والـدا "لكـلّ "يف " الـالم "البسيط، أما املقاطع املنبورة فنذكر منها " س ع"ع من النو
وغريها فكل حرف من هذه احلروف منبور بسبب إدغام املـثلني  " لينبذنّ"يف ن، والنو"عّدده"
  .فيه

وقد بدا اجلرس املوسيقي اخلافت واضحا يف السورة ووقع أثره على السمع وذلك لكثرة 
يف السورة عندما يتم الوقف عليها أو على حرف احلاء احللقي املتميز باهلمس احلروف اهلمسية 

الرخاوة والترقيق فزاد السورة عذوبة بكل ما لصفاته هذه من داللة على اللني والطراوة، وكأا 
صفات اهلمز واللمز، مما يلني النفس البشـرية   نالذي قد يتواىن ع نأن اهللا رحيم باإلنسا تبني

  . توب عن املعاصي وتتجنب الوقوع  فيهافيجعلها ت
وإذا تأملنا السورة جيدا نالحظ أن ما يشد انتباه القارئ من اإلدغام فيها هو حرف النون 

. الذي ضعف من أجل تأكيد معىن الصيغة واإلحياء بقوة اللفظة اليت جـاء فيهـا  '' لينبذنّ'' يف
  .'' تطلّع'' واألمر نفسه بالنسبة حلرف الطاء يف الفعل 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

   :سورة العصر
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  13  01  21  03  09  02  01  15  10  عدد احلروف

  
  األحادية  الضدية  الصفات

  
  

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
توسط بني 
 شدةو رخاوة

 فريص غنة تكرار احنراف

48  27  22  17  24  33  06  07  23  12  03  8  09  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

 
 
/  

 
 
/  

مينع الوقف يف
 2.1اآليتني 

  ويوقف على
  3اآلية 

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي
 
/  

 
/  

الّذين -إنّ
 -الصاحلات
احلق 

 
/  

عملوا الصاحلات 
  لصرببا

  

ذكرت الالم يف سورة العصر اثنتا عشر مرة، وتلتها اهلمزة اليت ظهرت عشر مـرات، مث  
الواو والصاد معا سبع مرات، فاأللف اهلوائية مع النون،وتراوحت نسبة بروز بقية احلروف بني 

  .مرة ومرتني
ة وباختفاء الكثري من احلروف كادت صفة اهلمس أن ختتفي، أما صفة التوسط بني الشد

كحرف الراء املكرر، وحرف الـالم   ةوالرخاوة فاشتملت على احلروف ذات الصفات األحادي
  .األلفاظ ورصانتها وعمق دالالا ةمن قو داجلانيب، وحرف النون الغني مما زا

ونرب حرف الراء يف أواخر اآلي من السورة، كما نرب أيضا حرفا النون والالم يف بعـض   
، ومل يظهر اإلدغام يف السورة إال مـن خـالل   "إال"، "إن"القصرية مثلالكلمات ذات املقاطع 

تضعيف بعض احلروف وبصفة التكرار، وبروز الضغط على املقاطع بقوة، اتسقت احلـروف  
، فتشكل جـرس  اوزادت حدة أصواا، وانسجمت صفة اهلمس مع صفة اجلهر على تضادمه

  .نوع حلن األداء فيهااإليقاع املبين على الصعود واهلبوط بالتناوب وت



  

  

   :سورة التكاثر
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد
  احلروف

14  17  08  05  04  11  42  04  24  

  



  

  

  
 األحادية الضدية الصفات

عدد احلروف

انطباقانفتاحترقيقتفخيمرخاوة شدة مهس جهر
   بني شدة

  و رخاوة 
 صفري غنة تكرار احنراف

76 39 27 19 30 74 16 0062 22 05 31 04 

  
  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

/ / 
 7يتم على 

آيات دون آية

  بالتقارب بالتجانس  بالتماثل زائد  طبيعي

/ / 
  التكّاثر

 -حتى -
 ترونّ - كالّ

/ 
  

أهلاكم 
 التكاثر

  
الصائتة يف سورة التكاثر أربعة عشر حرفا،سبعة منها ملخرج األلـف  بلغ عدد احلروف 

وثالثة حلرف الياء، وأربعة للواو، أما احلركات القصرية فمنها تسعة ومخسون فتحة، ستة عشر 
على كامل السورة، تليها  ةويظهر اإلحصاء طغيان احلروف الذولقي.ضمة،وإحدى عشرة كسرة

أربعة وعشرين، مث احلروف احللقية ذات السبعة عشر خمرجا مث احلروف الشفوية اليت بلغ عددها 
  .نالحظ بعد ذلك توسطا يف ظهور احلروف النطعية، اللهوية، الشجرية واألسلية

واملالحظ هلذا التدرج يدرك أنّ احلروف النطعية ميثّلها يف الغالب حرف الالم الزائد عـن  
  .إما من أجل التعريف أو التعليل أو اجلروذلك بدخوله عليها  -يف معظم األحوال-أصل الكلمة

اسـتهلت   دأما احلروف الشفوية فتأيت يف مدرج الترتيب كوا أسهل احلروف نطقا، وق
وهنا ميكن أن نالحظ بداية ) س ع س/س ع ع/س ع س(ذات املقاطع" أهلاكم"السورة بكلمة

ذات "النعـيم "فاصـلة وانتهت آخـر آيـة بال  .التغير يف شكل املقاطع املركبة لكلمات اآليات
أما عـن  .وهي تركيبة خمتلفة عن سابقتها من الفواصل) س ع ع س/س ع/ س ع س(املقاطع

ـ "لترونّ"-"كال"ـ"حىت"ـ"التكاثر:"كما يف مالنرب يف السورة فأكثره كان على الصوت املدغ
  .وغريها" النعيم"ـ" لتسألن"



  

  

  لنون يف كـثري مـن األحيـان    ومت الوقف يف السورة على كلمات تنتهي إما بالراء أو ا
كل فاصلة يتم الضغط على حرف من هذه احلـروف ليشـكل    دأو بامليم يف القليل منها، وعن

حرف الراء املتكرر،وحرفا امليم والنـون   ةنغما موسيقيا خاصا تواكبه أكثر احلروف رنة، خاص
  .الغنيان

  : سورة القارعة
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  لياألس  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  38  04  26  12  03  10  10  28  26  عدد احلروف

  

  األحادية  الضدية  الصفات

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  
 ورخاوة

 صفري غنة تكرار  احنراف

63  58  39  32  24  92  15  01  51  10  08  27  03  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  الاإلبد

  
  األمثلة

إبدال 
 التاء هاء

قلب التاء
املربوطة 

هاء 
 سكت

مرات على  9
رؤوس اآلي 
  .دون آية

 بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي

/ 
  

  ما أدرآك
)2( 

يكون الّناس 
 .خفّت - أّما

 / عيشة راضية

  
ياءات كما ضـمت   ثت، وثالاحتوت سورة القارعة على تسعة عشر ألفا وأربع واوا

النطعية فعددها اثنـا   امثانية وثالثني حرفا شفويا، وأربعة لثوية، وستة وعشرين صوتا ذلقيا، أم
عشر، يف حني مل تتعد احلروف األسلية الثالثة، وتوزعت احلروف الشجرية على ثالثة خمـارج  

ددها ستة عشر، وقسـمت  واحد للجيم وستة للياء، أما احلروف اللهوية فبلغ ع جللشني، وخمر
  .احلروف احللقية على أقصى ووسط وأدىن احللق، حيث ظهر منها مثانية وعشرون حرفا



  

  

والفـاء يف  " النـاس "ضعفت النون من كلمة  ثوظهر يف السورة اإلدغام بأنواعه، حي
ـ "،و أدغمت التاء يف الراء بسبب التجانس يف قوله تعاىل"أمه"، وامليم يف "خفّت" " يةعيشة راض

  .وهو إدغام تام
والحظنا من خالل هذه السورة أيضا كثرة املدود الطبيعية فيها، إذ توزعت على كامـل  

بعضها وخفف مع من كان قلبه  نفال, السورة، وعربت بوضوح صوا عن أهوال يوم القيامة
فيها  ولفحة النار احلارة اليت اختلف, واستعصى البعض منها وطال ليبني عقوبة الضالني, مؤمنا

  ".              مآ أدراك"املد هذه املرة وزاد عدد حركاته 
لتزيد من هلجة التحذير يف السورة، فقويت نربة " هي"كما أضيفت اهلاء الساكنة للضمري 

احلديث يف السورة وتصاعدت نغماا وانسجمت ألفاظها، وعربت أصواا عن معـاين هـذه   
                .                            األلفاظ

   :سورة العاديات
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  35  05  40  10  05  08  05  37  23عدد احلروف

  

  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني     

 ش و ر
 صفري نةغ تكرار  احنراف

89  56  46  41  37  99  25  05  47  16  10  23  10  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال

  
  األمثلة

/ 
قلب التنوين 

 نونا

مرة  11
وقف (

 )الزم

  بالتقارب بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي

/ / 
. حصل.ربه 

  الصدور
يومئذ 
 لخبير

 يف الصدور

  



  

  

مئة ومخسة أربعني حرفا صامتا يف مقابل ثالثة وعشرين صـائتا   ضمت سورة العاديات
  احلروف الشـديدة  نفإ, وإذا كانت احلروف اجلهرية هي الغالبة على السورة. أكثرها األلف

املتوسطة بني الشدة و الرخاوة  اأم, تقاربت مع احلروف الرخوة يف العدد -على قلة خمارجها– 
كانت احلـروف   اوإذ, وامليم ءالرا, نالنو, رف الالمفقد أخذت حصة األسد لكثرة خمارج ح

واسـتهلت  . كانت حاضرة أيضـا  ةاملرققة قد برزت يف السورة بكثرة فإن األصوات املفخم
س ع ع س / س ع/باملقاطع املركبة اآلتية س ع تالسورة بواو القسم ذات املقطع س ع وانته

أن هذه الرؤوس  كذل, رؤوس فواصلها ومل يكن النرب املتناسب مع كثرة عدد اآليات قويا على
 تفصـعد , متثلت يف حروف مهسية ال يسمع الضغط عليها بوضوح غري أن جمرى النرب تغـري 

نغمته ابتداء من اآلية السادسة حني صارت الفواصل خمتومة حبروف شديدة مث حرف متوسـط  
  .       الشدة هو الراء

, يول الضاربة بأقـدامها يف األرض كما زاد حلن السورة عذوبة وصف حدة املعارك واخل
  ".املغريات-املوريات-العاديات" أبرزته األلفات الطويلة املتعاقبة يف يوالذ

-نقعـا "، واليت سبقها التنوين بفتحتني يف "شديد-شهيد-كنود"وكذا التنوين بضمتني 
و لتظهر بعد ذلك الكسرة بقوة ظلها، فبدال من رؤية كسرتني ظهرت واحدة فقط، وه, "مجعا

غري أن ظهور الضمتني معا كان األقوى بدون نزاع فقد بدت , ما يدل على رصانة صوا حقا
  .الغنة يف تنوينهما أكثر وضوحا

   :سورة الزلزلة
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  22  09  38  08  07  10  05  32  14عدد احلروف

  

  ألحاديةا  الضدية الصفات

  
عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني     
 ش و ر

 صفري غنة تكرار  احنراف

84  49  38  41  40  80  20  03  55  18  12  18  27  

  



  

  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

/ /  
مرات من  7

آيات 8بني 
  بالتقارب  تجانسبال  بالتماثل  زائد  طبيعي

يصدر الناسأشتاتا  لريوا ذرة - الناس - حتدث / /
  

 امم, مل يظهر من احلروف اهلوائية يف هذه السورة سوى حرف األلف بأربعة عشر خمرجا
  .يستدير الفم وال يلتوي فال, جعل احلروف تستوي فيها

أما احلروف اللهوية فقدر  ,وبلغ عدد احلروف احللقية اثنني وثالثني فيما عدا حرف الغني
 ةأسلية  مثاني ةسبع, يف حني احتوت السورة على عشرة حروف شجرية, عددها خبمسة أحرف

تكـون   اوذ, عشر حرفا لثويا واثنان وعشرون حرفا شفويا دأح, وثالثون ذلقية ةمثاني, نطعية
  .احلروف الذلقية واحللقية قد طغت على معظم السورة

ـ , روف اجلهرية كاملعتاد ظهرت بأكرب قدرأما عن الصفات فإن احل بلـغ عـدد    ثحي
السورة على مجيع األصوات ما عدا الطـاء والظـاء    ءوباحتوا, احلروف اهورة أربعة ومثانني

  وافتتحـت السـورة بـاملقطع س ع مـن املقطـع      , بدت مجيع الصفات واضـحة فيهـا  
عظم كلمات السورة فهـو  املقطع الغالب على م اأم, باملقطع س ع توانته, )س ع س ع ع(

فكانـت  , وقد كادت السورة أن ختلو من املقاطع املنبورة بسبب اإلدغام.من النوع س ع س
  . بذلك نغمات السورة جلها تقريرية وفق ما اقتضاه مقام وصف أهوال القيامة

   :سورة البينة 
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

72  78  19  21  07  31  98  07  61  

  

  األحادية  الضدية الصفات

  
عدد 
 احلروف

 صفري غنة تكرار احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة  شدة مهس  جهر

191  126  110  64  80  212  38  07  138  45  19  62  07  



  

  

  



  

  

  
التبدالت 
 الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  ثلةاألم

/  

قلب التنوين 
قلب .نونا

النون ميما يف 
  من بعد

  مرات5:جائز
مرات 8: الزم

  بالتقارب  بالتجانس بالتماثل  زائد  طبيعي
كل مد
الواو .باأللف
  الياء. 

. جآءم
  مآأمروا

 جزآؤهم.حنفآء

-الّذي
-تفرق
  البينة

  من بعد 
  -صحفا مطهرة -

  - من اهللا
 - يكن الذين
  يعبدوا اهللا

 
  

عشر ياء من حروف اللني  ةالسورة اثنا عشر واوا، ثالثون ألفا، وأربع ضمت هذه
وظهرت فيها معظم األصوات ما عدا الظاء والثاء، كما تفاوتت نسب ظهور احلروف حبسب 

  .املخارج وتبعا ألكثرها وجودا
سورة البينة على نسبة كبرية من احلروف اهورة  توكسابقاا من السور، اشتمل

  :األصوات البينية أو الشديدة وقد ضمت السورة أيضا عددا هائال من املقاطعومعظمها من 
  .س ع ، س ع ع ، س ع ع س وغريها  

واختلفت هذه السورة عن سابقتها يف كوا ذات رؤوس آي متنوعة وخمتلفة مما جعل 
عند كل فاصلة، وحىت احلركات الظاهرة على أواخر الفواصل  لالنغمات تتصاعد وتتماث

أهم ما زادها إثراء أيضا هو تلك اهلمزات  لتلك النغمات وجعلها تتمايز، ولع ىتلفت مما أثراخ
  .املخففة من حني آلخر ولذلك يلمس القارئ انسجاما صوتيا مميزا أثناء أدائه للسورة

   :سورة القدر
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج
  17  01  39  12  04  07  06  21  11  روفعدد احل

  

  األحادية  الضدية الصفات

  
  

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني شدة  

 و رخاوة
 صفري غنة تكرار  احنراف

60  39  27  18  35  65  20  01  53  20  11  17  04 



  

  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  
  األمثلة

//  //  
وقف 

 08الزم 
  مرات

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي
 –مآ -إنآ //

  املآلئكة
- الروح-ترتل

 .ربهم
  // خري من

  
ـ فحرفا أغلبها األل ربلغ عدد احلروف الصائتة يف سورة القدر أحد عش احلـروف   ا، أم

واحد وعشرين حرفا  احتوى املخرج احللقي على ثحي, الصامتة فتوزعت على مجيع املخارج
ومـن املخـرج   , من املخرج الشجري سبعة حروف زوبر, واملخرج اللهوي على ستة أحرف

وحرف لثـوي  , وتسعة وثالثني حرفا ذلقيا, نطعيا اباإلضافة إىل اثين عشر حرف, األسلي أربعة
  .الشفوية فعددها واحد وعشرون اأم, واحد

وف اهورة اليت بلغت نسبة وجودهـا  وسورة القدر على قلة آياا سيطرت عليها احلر
وأغلب احلروف وجودا يف السـورة أيضـا   . ستني حرفا مقابل تسعة وثالثني صوتا مهموسا

 اوإذ, )واملـيم   نالنو, ءالرا, الالم(حرف اهلمزة اهلمسي الشديد باإلضافة إىل احلروف البينية 
السورة منفتحة، وذلك لغياب واالنفتاح جند أغلب أصوات  قتأملنا األصوات من ناحية اإلطبا

  ).، الصادءالضاد، الظا(األصوات املطبقة 
لقد أضفى حرف الراء املنفرد بصفة التردد نغمة تقريرية رنانة يف آخر كل آية معربة عن 

النرب  افضل الليلة املباركة، كما نرب الكثري من املقاطع لتعظم هذه الليلة أيضا، وقد أدى إىل هذ
، الـراء يف  "تـرتّل " ،الزاي يف"إنّ"حوال تضعيف بعض احلروف مثل النون يف يف الكثري من األ

وغريها،واملتأمل هلذه اللفظة األخرية يدرك أن استعماهلا يف هذه السورة لـه غـرض   " الروح"
صويت حبت هو ضرورة انسجامها داخل التركيب، وقوة الراء املضعفة فيهـا، حيـث كـان    

مبكانة هذا امللك الكرمي " الروح"، لكن ما نراه هو إحياء لفظة"جربيل"باإلمكان استخدام كلمة
وتفرده مبيزات خاصة،كيف ال وهو الذي محل رسالة اإلسالم للنيب الكرمي حممد عليه الصـالة  

 .والسالم
  



  

  

   :سورة العلق
 الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي األسلي  الشجري اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  34  06  100  24  11  16  18  69  32عدد احلروف

  

  األحادية  الضدية  الصفات

  
  

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة  شدة مهس  جهر
بني     

 ش و ر
 صفري غنة تكرار  احنراف

168  104  104  42  91  167  60  06  127  47  25  41  11  

  

التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  األمثلة

  
  
  
/ 

  
  

  
/ 

 
  

  )مرتني :كال: (اجلائز
 

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي

  
// 

 –كآل 
 ˜ليطغى
  ˜استغىن
 

-ربك
-الذي
  كالّ-علّم

 

  
 -أن رآه
 لئن مل-تطعه

سندع 
ربك -الزبانية
ربك  -الذي

  الرجعى

  
لقد متيزت سورة العلق بتكرار واضح بوجود أغلب األصوات اللغوية سواء الصـائتة أم  

الذي ذكرت من مشـتقاته  " علم"اجلذر الثالثي:لصامتة، وذلك من خالل ألفاظ عديدة منهاا
  .وغريها "ناصية"و"  خلق"، "رأيت"كلمة " اقرأ"،وكلمة "يعلم"ـ"علّم"

نسبة كل مـن احلـروف    توبرز من احلروف كلها حرف الالم والنون والراء، وارتفع
رة حروف مثل احلاء والسني والضاد والظـاء  اجلهرية واهلمسية فوق املائة، واختفت من السو

س / س ع س: والثاء، وافتتحت سورة العلق باملقطع س ع س، ومن أكثر املقاطع الغالبة عليها
ع، وقد وقع  النرب فيها على الكثري من األلفاظ خاصة على حرف القاف الذي انتهت به أواخر 

  .اآلي



  

  

وقوف عليها للنظر فيما حتمله األلفـاظ  ويف السورة من النغمات الصاعدة ما يدعو إىل ال
من دعوة للتعلم والتأمل يف اآلن نفسه ،وبالتايل فاملدود والسكنات علـى كثرـا واأللفـاظ    

  .املكررة ، وتراكيب األصوات وانسجامها ضمن اللفظة الواحدة يدل على تعليمية السورة 



  

  

  : سورة التني
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  ياألسل  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

23  30  06  05  08  13  45  04  26  

  

  األحادية  الضدية الصفات

  
عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس جهر
بني    ش 
  و ر

 صفري غنة تكرار  احنراف

82  39  44  28  35  89  24  04  59  24  04  27  08  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  لقلبا  اإلبدال

  األمثلة

  
  
  
/ 

 
ختفيف 

اهلمزة يف 
 "األمني"

 
يتم الوقف 
الالزم على 

 فواصل 08

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي
  
  
// 

  
 ˜في

- التني
-الزيتون
 إالّ-مثّ

 

  
/ 

أليس  -بالدين
عملوا  -اهللا

  الصاحلات

  
، ستة حـروف  ايا وثالثني حرفا حلقيمتيزت سورة التني بوجود ستة وعشرين حرفا هوائ

عشر نطعية، مخسة وثالثون حرفا ذلقيا، أربعة  ةهلوية، مخسة شجرية، تسعة ومثانون أسلية، ثالث
  . أحرف لثوية، وستة وعشرون حرفا شفويا
ايتـها فمثلـها    اس ع ع، أم/ س ع س/ س ع: وتوسط السورة مقاطع متنوعة منها

الضغط على هـذا احلـرف    نمنتهية حبرف النون الغني، فإوملا كانت الفواصل . املقطع س ع
 ةشكل انسجاما لفظيا بديعا، مع حرف القاف ذو القلقلة اخلاصة وصفري حرف السني، وكثر

 .الشفوية اخلفيفة على اللسان فاحلرو
  



  

  

          :سورة الشرح
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

07  21  10  03  07  02  30  06  17  

  

  األحادية  الضدية  الصات

عدد 
  احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة مهس  جهر
  بني شدة 
  و رخاوة

 صفري  غنة تكرار احنراف

60  33  25  29  29  48  10  05  35  08  13  12  07  

  
التبدالت 

  الصوتية
  اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال

  مثلةاأل

  
  
  
/ 

  
  
  
/  

  
  

مرات  08
على رؤوس 
  اآلي

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد  طبيعي
  
//  

 
 ˜الذي

  
 ربك -إنّ -الّذي

  
 أنقض ظهرك

  
/  

  
قلّت نسبة وجود احلروف اهلوائية يف هذه السورة بشكل واضح حيث اختفـت الضـمة   

يف حني ارتفعت نسبة وجـود   فمرة واحدة ءأما اليا, ائيا ومل تتكرر األلف سوى أربع مرات
وظهرت بقية احلروف بنسبة ضئيلة , احلروف الذلقية كاملعتاد وتلتها احلروف احللقية فالشفوية

  .   الطاء وغريها مكما اختفت منها حروف كثرية كاخلاء واجلي
وقد تغري جمرى النغم يف السورة بتغري املقطع األخري الذي كان ممثال بصـوت الكـاف   

 يمث صوت الباء اهور ذو النرب القـو , وله إىل نغمة متكررة أحدثها صوت الراءاملستفلة وحت
 . واملؤثر

  



  

  

   :سورة الضحى
  الشفوي  اللثوي  الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

28  27  11  10  04  16  33  06  38  

  

  األحادية  الضدية الصفات

عدد 
 احلروف

 انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة ةشد مهس جهر
بني شدة و 
  رخاوة

 صفري غنة تكرار  احنراف

90  53  53  37  39  87  20  05  52  21  08  17  04  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

        
// 

- ˜فترضى
-ضآال
 ئال˜عا

-الضحى
-الليل
 ودعك

  
 خري لك

  
/  

  
 ةسـبع , تكونت سورة الضحى من سبع وعشرين صائتا ومثانية وثالثني صـوتا شـفويا  

 ىوستة عشر حرفا نطعيا إحد, وثالثة وثالثون حرفا ذلقيا, وعشرون حرفا حلقيا أغلبها اهلمزة
وظهر يف السورة تسـعون  . وأربعة أسلية ةستة لثوي, جريةعشرة حروف ش, عشر حرفا هلويا

فيها نسبة احلروف املتوسطة بني  توارتفع, حرفا جهريا يف مقابل ثالثة ومخسني حرفا مهموسا
كما برز حرفا الكاف والقـاف  , بذلك نسبة وجود احلرف اجلانيب تالشدة والرخاوة، فارتفع

ـ . تحة واملطبقة من السورةبنفس العدد تقريبا واختفت بعض احلروف املنف الـذي   عأما املقط

  األمثلة

  
/ 

قلب التنوين
-ضاال:نونا
يتيما-عائال

مرة11
على 

رؤوس 
 اآلي

 بالتقارب تجانسبال  بالتماثل  زائد  طبيعي



  

  

وتنوعت املقاطع بني , استهلت به السورة فهو من النوع س ع س املكون من صامتني وحركة
  . بني مغلقة ومفتوحة, قصرية ومتوسطة

نغماا بتنوع  توتنوع, ومتيزت السورة أيضا باستهالهلا مبقطع منبور بعد القسم مباشرة
يف أغلب األحيان بألف املد اليت تتيح للقارئ مد الكلمات مدا زائدا حىت  اللفظ املنسجم املنتهي

  . حيدث ذلك اجلرس املوسيقي املميز
   :سورة الليل

  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  
  األحادية  الضدية الصفات

عدد 
 احلروف

  مهس جهر
شد
  ة

 انطباق انفتاح  ترقيق تفخيم رخاوة
بني     
 ش و ر

 صفري  غنة تكرار  احنراف

210  105  74  71  76  149  42  05  113  47  12  41  18  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال

  
  األمثلة

  
  
  
/  

 
قلب 

التنوين 
 ألحد:نونا

 
مرة  19

  دون اآليتني
 17و  15

  بالتقارب  بالتجانس بالتماثل  زائد يطبيع
  
  
// 

آل
 -يصآلها
 ~جتزى
  ابتغآء

  
 -اللّيل 
 - النهار
 -شتى

  
  
/ 

  
  

 خلق الذكر

  
األلف  فيظهر اإلحصاء الفونولوجي هلذه السورة أا مكونة من مخسني صائتا أغلبها حر

حيث برز املخرج , أما احلروف الصامتة فقد توزعت على مجيع املخارج, )مخس وأربعون مرة(
، مث تـاله  )الالم(غلب عليها احلرف اجلانيب , )مخسة ومثانون حرفا(الذلقي يف مقدمة املخارج 

ليأيت بعده املخرج الشـفوي ذو اخلمسـة   , املخرج احللقي خبمسة وستني حرفا أكثرها اهلمزة
نطعي فـال , مث املخرج الشجري بعشرين حرفا مث األسلي بثمانية عشر حرفـا , وأربعني صوتا

  15  85  15  18  20  12  65  50  عدد احلروف



  

  

وتعد سورة الليل . وأخريا املخرج اللهوي ذو االثنا عشر حرفا, واللثوي معا خبمسة عشر صوتا
  .     حلد اآلن السورة الوحيدة اليت مل يغب فيها أي حرف من حروف اهلجاء

ومبا أن األصوات اجلهرية كانت أكثـر مـن   , وقد تنوعت صفات األصوات واختلفت
  .  لى السورةاهلمسية فإن صفة اجلهر غلبت ع
كما تنوعت املقاطع املنبورة ,الذي ميثل خوامت اآليات" س ع ع"وكثر من املقاطع النوع 

  .بني أوائل وأواسط وايات اآليات باختالف مواطن وجود اإلدغام
و ظهر املد يف كل آية من آيات السورة مما جعل الوقف خيتلف ويغري جمرى السكت عند 

  . عندها على حرف صامتكل فاصلة اعتدنا أن نتوقف 
فاأللف املقصورة الدالة على املد جعلت القارئ يطلق العنان لقفصه الصدري ويسـتبعد  

ـ , احلروف املمدودة طليقة ويكون وقعها يف النفس ذا أثر بالغ جفتخر, عمل لسانه  بوتركي
  .  خاصة وأن هذا الصوت امتد على كامل السورة, يعشقه اإلحساس وتستسيغه األذن

   :الشمس سورة*
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

  52  11  41  12  11  11  14  48  50  عدد احلروف

  

  األحادية  الضدية  الصفات

  
عدد 
  احلروف

 صفري غنة تكرار  احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة  مهس جهر

118  84  49  74  48  123  30  02  61  25  07  24  11  

  
  اإلدغام  املد الوقف القلب  اإلبدال التبدالت الصوتية

  
  األمثلة

  
اإلبدال بني الواو 

فال :والفاء يف
 خياف بني القراء

 
قلب النون ميما 

-انبعث: يف
 بذنبهم

 
مرة وقف  15

 الزم

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي
 
// 

  
-السمآء
 بطغوآها

-الشمس
اللّيل -النهار

 .السماء

ربهم 
 -بذنبهم

 كذّبت مثّود

  
 ناقة اهللا

  

بطواعية حرف اهلاء يف مؤخرة كل  ألعل أقل ما يقال عنها هو أا سورة كلها إبداع، تبد
فاصلة من فواصل اآلي، مبا محله هذا احلرف احللقي اخلافت من مهس وترقيق ورخاوة، وهو ما 



  

  

ينا وطراوة جماورة هذا احلرف للحروف املديـة الـيت   جعل تركيبة السورة مميزة، وزاد األمر ل
أطالت من عمره، كما ضاهته كما وحسنا احلروف الشفوية ذات املنطق السـهل واجلـرس   

  .احلسن
لقد ركبت ألفاظ السورة بكيفية ز النفس البشرية، فزيادة على االنسجام بني أصـواا  

ره فيتأمل ذلك اخللق والنظام البـديعني  أوحت مبعان بعيدة جتعل القارئ جيلي بصره وميعن فك
وبالتايل فهي سورة توسع اخليال وتربط اإلنسان مبا حوله بقدر ما جتعله يعي . املسريين للكون

  .ويتذوق عذب األحلان والنغمات
   :سورة البلد

عدد 
  احلروف

42  54  19  18  14  31  68  07  67  

  
  األحادية  الضدية  الصفات

  171  84  103  55  64  186  44  08  108  34  10  50  14  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب اإلبدال

األ
  مثلة

  
  
  
/  

قلب التنوين
ا يف حلّ ميم

ذا وختفيف 
 مهزة مؤصدة

الوقف على
آية  19

وقفا الزما 
دون اآلية 

14 

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي
 
//  

 
مآ أدرآك 
 أولئك

  
جنعل له - حلّ

 -النّجدين

  
ماال - أن لن
 -أن مل -لبدا

 نار موصدة

  
  -بالصرب
  من الذين

  
باقي حروف املد، فيما ظهـرت بعـض    كثرت ألفات املد يف سورة البلد وغلبت على

احلروف الصامتة بنسب متقاربة، حيث أخذت احلروف الذلقية مثانية وستني موضـعا وتلتـها   

الش  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

تكرار  احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة  شدة  مهس جهر عدد احلروف



  

  

الشفوية بسبعة وستني حرفا مث احللقية بواحد وستني، لتبدأ بعد ذلك نسبة ظهور األصوات يف 
املطبقني الضـاد والظـاء   االخنفاض إىل أن ختتفي بعض احلروف متاما من السورة، مثل احلرفني 

وتكونت السورة أيضا من مئة وواحد وسبعني صوتا جمهورا يف مقابـل  ).زاي(واحلرف املنفتح 
  .احلروف البينية حصة األسد من السورة تأربعة ومثانني صوتا مهموسا، وأخذ

س ع / س ع س/س ع:أما بالنسبة لأللفاظ فقد عرفت أشكاال متنوعة من املقاطع منـها 
كما تركزت معظم املقاطع املنبورة يف أواخر اآلي أين يكون الوقف الزما، فتصعد ع وغريها، 

ختتلـف حركاتـه    يالنغمة التقريرية اليت يصنعها فونيم الدال يف اآليات السبعة األوىل، والـذ 
  .يؤدي إىل تغيري اجلرس اخلاص بكل آية االقصرية من آية ألخرى، مم

حرف النون الغني من اآليتني الثامنة والتاسعة  مث تنحو النغمات منحى آخر بالوقف على
ليتغري جمرى اإليقاع مرة أخرى بانتهاء فواصل اآليات املتبقية اء السكت املبدلة مـن التـاء   

  .املربوطة
   :سورة الفجر

  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

119  77  32  35  14  46  118  38  106  

  



  

  

  
  األحادية  الضدية  الصفات

  
عدد 
  احلروف

 صفري غنة تكرار  احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة  شدة مهس  جهر

293  200  145  109  123  267  51  13  176  67  28  56  14  

  
التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

      
// 

 - أمآ- ربي
  كآل حتآضون

 ).حفص(

-الشفع
كالّ -اللّيل

-قسم لذي
  –فيومئذ ال 

 لذي قسم

تأكلون 
-التراث

  أيتها النفس
  

  

يالحظ على سورة الفجر أا اشتملت على كل احلروف األجبدية ماعدا حرف الظاء وقد 
توزعت احلروف على السورة بالتدرج، فأكثرها احلروف اهلوائية، الذلقية، الشفوية واحللقيـة  

ألصـوات اجلهريـة   على الترتيب، وبارتفاع عدد احلروف يف السورة ارتفعت نسبة كل من ا
واهلمسية على السواء، وتقاربت نسبة وجود كل من األصوات الشديدة الرخوة واملتوسطة بني 

اجلانيب بشكل ملفت لالنتباه ، وتكرر حرف الـراء لعـدة    فالشدة والرخاوة، كما برز احلر
  .مع املنفتحة ةمرات، وتقابلت احلروف املفخمة مع املرققة، واملطبق

س ع س /س ع س/س ع س:من مقاطع متنوعـة وخمتلفـة منـها   وقد ركبت السورة 
مقاطع قصرية إما مغلقة وإما مفتوحة،و وقع النرب فيها على كثري من املواضـع فيهـا    اومعظمه

كما أن النغمـات  .وذلك ألا تعد أطول السور مقارنة بسور احلزب األخري من القرآن الكرمي
إِرم ذَات ":رة كالنغمة التقريرية يف قوله تعاىلتنوعت فيها بتنوع األغراض اليت ظهرت يف السو

  األمثلة

إبدال الضمة
فتحة يف 
حتضون 
 ومدهاباأللف
 حتاضون

قلب التنوين
ميما يف 

يومئذ م، 
وقلبه نونا 
 يف يومئذ

وقف جائز على
 كال وعلى جبهنم

 وقف الزم على 

دون  آية 29
 27اآلية 

  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي



  

  

ي البِالَدا فثْلُهم خيُْلَق ي لَمالّت ادمـلَ  ":والنغمة االستفهامية يف قوله تعاىل، "العفَع فكَي رت أَلَم
  ..."عي إِلَى ربكيا أَيتها النفْس املطْمئنةُ ارجِ":،والنداء واألمر معا يف قوله"ربك بِعاٍد

الذال والـالم   وبني"قَسم لذي حجرٍ"وقد ظهر يف السورة إدغام تام بني امليم والالم يف 
  .وغريها"ضيةً يةً مرراض"والتاء وامليم يف  .."يومٍئٍذ الَ يعذّب" يف

ر الفاصلة كما تعددت األصوات اليت يتم الوقف عليها يف السورة حيث نالحظ تغري آخ
رونقـا   اأن هذا التغري أضفى نغمات رنانة على السورة، وزاده بعد اية كل آيتني تقريبا، غري

أهـانين،  ~أكـرمين، ريب ~ريب"، ~جآء، ارجعي حتآضون،:"ذلك املد الزائد على كلمات مثل
  .ضحاليت تظهر فيها صفة الغنة بشكل وا"جبهنم ميومئذ "وقلب التنوين ميما أيضا "جآىء، كآل

  :وتنبغي اإلشارة أيضا إىل أن هذه السورة مقسمة على فئتني من اآليات
  .فئة اآليات القصرية ذات اإليقاع املتسارع يف القسم األول من السورة -
  .فئة اآليات الطويلة ذات اإليقاع املمدود املتباطئ يف أواسط السورة وأواخرها -

  . صويت للسورةوهو ما يشكل تدرجا هرميا مؤثرا يف اإليقاع ال
   :سورة الغاشية

  الشفوي  اللثوي  الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

54  66  13  28  16  31  75  14  67  

  

  األحادية  الضدية  الصفات

عدد 
  احلروف

 صفري غنة تكرار  احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة  مهس جهر

186  124  92  86  73  209  45  13  120  35  17  49  16  

 
 
 
 
 
 
 
  



  

  

التبدالت 
  الصوتية

  اإلدغام  املد  الوقف  القلب  اإلبدال

  

األم
  ثلة

  
  

إبدال السني 
: صادا يف
  مسيطر

 
عند الوقف 
الالزم تقلب 
التاء هاء إذا 

كانت 
 مربوطة

 
  

وقف 
الزم عند 

 26اية 
  آية

  بالتقارب  بالتجانس  بالتماثل  زائد طبيعي
 
  
// 

 
 -السمآء

إلينآ–إمنا 

  
 -جنة-إالّ
إنما  -زرايب

إنّ -يعذّبه -
 اهللا

  
 -عاملة ناصبة 
-يومئذ ناعمة

أكواب موضوعة

  
-إىل السماء
  فيعذبه اهللا

  
مل خيتف من هذه السورة أي حرف من احلروف األجبدية، وكان أكثر احلروف ظهـورا  

مليم مث النون والباء والراء، ليتقارب بعدها بروز األلف اللينة، يليها حرف الالم فاهلمزة والتاء وا
بقية األصوات، مما أدى إىل وجود مجيع صفاا بنسب متفاوتة طبعا حسب عـدد احلـروف   

  .الواردة يف اآليات
وتنوعت أواخر الفواصل بني التاء املربوطة يف أمساء نكرة تدل على اسم الفاعـل تـارة   

والتـاء  ...) مبثوثـة -موضوعة-مرفوعة(ل تارة أخرىواسم املفعو...) حامية-ناصبة-عاملة(
، وكانت العودة بعد ذلك )سطحت-نصبت -رفعت( املفتوحة يف آخر األفعال املبنية للمجهول

، مث الفعل املـبين للمعلـوم واسـم    ..)مسيطر –مذكر (إىل اسم الفاعل املختوم حبرف الراء 
  .التفضيل، والعودة أخريا إىل املصادر

اع التعليمي الذي تضمنته سورة الغاشية هلو يف احلقيقة تناسق عجيب متناه إن هذا اإلبد
يف الدقة والعظمة، إذ ركبت فيه مقاطع الكلمات على شكل مشتقات جلذور عربية وتصاعدت 
هذه املقاطع رامسة نغمات تقريرية تعجبية، مبينة أن عظمة اخلالق تكمن فيما خلق من أكـوان  

  .وما أنزل من قرآن
إىل اإلدغـام   ةأن نالحظ أيضا أنه ال تكاد ختلو آية من إدغام املـثلني، باإلضـاف  وميكن 

 ".سرر مرفوعة"، وبني الراء وامليم يف"يومئذ ناعمة"الكامل بني الذال والنون يف 
 
 
 
  



  

  

   :سورة األعلى
  الشفوي  اللثوي الذلقي  النطعي  األسلي  الشجري  اللهوي  احللقي  اهلوائي  املخارج

عدد 
  احلروف

45  65  18  21  17  12  76  13  46  

  

  األحادية  الضدية الصفات

عدد 
 احلروف

 صفري غنة تكرار  احنراف  بينية انطباق انفتاح ترقيق تفخيم رخاوة شدة  مهس جهر

144 110  80  75  77  155  34  05  100  40  19  27  17  

  



  

  

  

 اإلبدال  القلب  الوقف  املد  اإلدغام
التبدالت 
  الصوتية

  طبيعي  زائد  ثلبالتما بالتجانس بالتقارب
وقف الزم 
على اية 

  آية 19

ختفيف اهلمزة
اسم، غثاء :يف

قد ...أحوى
 توثرون - أفلح

  
  
/  

  
  األمثلة

 
سيذكر

 
سبح اسم

ربك  -سبح
  -سوى -

أخرج  ~الذي
 ~تنسى-غثآء 

 
//  

  
غلبت على السورة احلروف اهلوائية واحلروف الذولقية واحللقية، أما باقي املخارج 

أصواا بنسب متفاوتة، ومل تصل حجم سابقاا، حيث اختفت احلروف املطبقة ومل  فسمعت
  .يرد منها سوى الصاد فقط

كالالم والراء والكاف، وطغت  ةكما متايزت بعض احلروف ذات الصفات األحادي  
صفة اجلهر على معظم اآليات، مما جعل صفة التوسط بني الشدة والرخاوة تغلب هي األخرى 

  .صوات املنفتحة فقد رجحت الكفة لصاحلها يف غياب الضاد والطاء والظاء املطبقةأما األ
س ع س / ويظهر تقطيع الكلمة األوىل من السورة أا مكونة من املقطعني س ع س

  .بينما تتنوع بقية أشكال املقطع العريب فيها وتتوزع متآلفة يف اتساق تام
الصوتية كقلب اهلمزة ألفا  تمن التبديال احتوت أغلب كلمات السورة أيضا على الكثري

، وقلب التنوين نونا "سبح اسم ربك األعلى":كما يف قوله عز وجل) أو ما يعرف بتسهيلها(
، وإدغامه إدغاما ناقصا مع اهلمزة املوالية له، وكذا إدغام التاء يف الذال من "غثاًء أحوى"من

  . وغريها من صور اإلدغام ،"إن نفعت" ، والنون مع مماثلتها يف"نفعت الذكرى":قوله تعاىل

  : ما يالحظ على السور جمتمعة  -5
ن املتأمل ألصوات سور احلزب األخري يالحظ أن احلروف اهلوائية على قلتها قد أكدت إ

يف السور، وخاصة حرف األلف الذي برز بشكل ملفت لالنتباه، وبذلك ساعد  ظهورها بقوة
به على النطق بصوت الفتحة الطويلة باستمرار،ولعل الطفل على فتح فمه بأسلوب سهل ودر

أكثر ما لفت انتباهنا هو أن هذا احلرف قد استخدم يف مد األصوات اهورة على وجه 
اخلصوص، واليت محلت يف غالب األحيان صفة االنفجار والشدة، وهو ما زاد من حدة النربة 

  .لدى الطفل



  

  

ظهورها يف السور متوسطة، وأكثر ما ورد  أما احلروف احللقية الستة فقد كانت نسبة
منها اهلمزة، فقد كانت أبرز احلروف على اإلطالق، يف حني قل ورود حرف الغني يف السور 
و قد يرجع ذلك إىل كونه من احلروف ذات املخرج السهل، فهو يعوض حرف الراء لدى 

  .األطفال الذين يعانون عيوبا نطقية
اللهويني يف السور، حيث جند سورا يطغى فيها حرف  وقد تقاربت نسبة تواجد احلرفني

الكاف فيصل إىل قمة الظهور، يف الوقت الذي خيتفي فيه حرف القاف متاما، مث يتعادل احلرفان 
، لتعود الغلبة مرة )االستعالء و االستفال(يف الظهور بالنظر إىل الصفات املميزة لكل منهما 

  .         أخرى حلرف القاف
ة للحروف الشجرية فإن صوت الياء هو الغالب على معظم اآلي، يف الوقت أما بالنسب

الذي كاد صوت الشني أن خيتفي متاما، أما صوت اجليم فقد أخذ الوسطية، فربز أحيانا 
واختفى أخرى، وأكد حرف السني من جهة أخرى سيطرته على حريف الصاد والزاي، هذا 

ا بسماع صفري السني والصاد فقط، وكأن الطفل األخري الذي كاد خيتفي هو اآلخر، فاكتفين
  .حباجة هلذه الغلبة حىت يستخدم األصوات املهموسة بعدما تعود على اجلهر

أما عن احلروف النطعية فقد برز منها كل من الدال والتاء بنسب متقاربة، يف حني قلت 
فا األلف وضاهى حرف الالم حر. مواطن وجود الطاء ، مما أكد كثرة احلروف الشديدة

واهلمزة، وبلغ الذروة ومل تكد آية من آيات سور احلزب أن ختلو منه، مما جعل لسان الطفل 
يغري من حركاته ميينا ومشاال، متالعبا من خالل ذلك مبختلف األصوات، وقد شاركه يف ذلك 

وق حرف الراء املنفرد بصفة التكرار فجعل من دائرة الفم مساحة حيلق فيها اللسان أىن شاء، 
فكما أن أعضاء اجلسد تساعد أعضاءه على : "ألزمه الدكتور حسن عباس صفة التمفصل بقوله

التحرك مبرونة يف كل االجتاهات، وعلى تكرار احلركة املرة بعد املرة، فإن حرف الراء بتمفصل 
ملرئية ، وبرشاقة اللسان يف أدائه، قد قدم للعريب الصور الصوتية املماثلة للصور ا)را .ر . ر(صوته

  .)1(..."اليت فيها ترجيع وتكرار
وميكن اجلزم أيضا بأن حرف الضاد مل يكن له احلضور القوي ضمن هذه السور، حىت 
أننا مل نعثر عليه قبل سورة الشرح،ولعل األمر عائد إىل عدم إمكانية اجتماع هذا الصوت مع 

                                                 
  .84 ص1998 احلروف العربية ومعانيها، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،خصائص . حسن عباس) 1(



  

  

ريد من نوعه كُتب له بعض األصوات األخرى ملا له من صفات خاصة، أو أنّ هذا احلرف الف
التميز والظهور يف ألفاظ بعيدة املعاين ، متناهية يف دقة التركيب، حىت يوحي حقا بعربية القرآن 

األمر نفسه بالنسبة حلريف الظاء والثاء، أي أن احلروف اللثوية جمتمعة ( الكرمي وإعجاز ألفاظه، 
  ).        كانت قليلة العدد يف السور املذكورة

روف الشفوية ذات املخرج السهل فقد برزت مجيعا حبركاا وسكناا، وواكبت أما احل 
  .باقي األصوات لتسمع القارئ ثلة من األلفاظ املرصعة بأعذب النغمات وأمسى األحلان

   
وهكذا علت األصوات اهورة وزادت حدا، تاركة اال يف آخر املطاف لبعض 

أصبح لزاما عليه أن –كما ذكرنا سابقا  -فل على اجلهراألصوات املهموسة، فبعد أن تعود الط
يقلل من تلك احلدة، ويعود إىل اللني والرخاوة، خاصة و أن أوتاره الصوتية متجهة حنو الغلظة 
بسبب سن البلوغ، ما جيعله غري جمرب على استعمال صفيت الشدة واالنفجار، أما احلروف املرققة 

طغياا على أغلب كلمات السور، وحرصا منها على فكانت ملطفة جلو احلدة واجلهر، وب
القضاء على التوتر السائد والرتاع الظاهر بني الصفات، فإن مسة التوسط بني الشدة والرخاوة 
ميزت أغلب السور، كما انفردت بعض احلروف بصفات خاصة جعلتها األكثر وضوحا يف 

  .السمع
ور، فإا ظلت تتراوح بني القصر هذا عن الصفات أما عن أشكال املقاطع يف هذه الس

والتوسط يف الطول، مث بدأت تطول تدرجييا، وكأا تتماشى مع سن املتعلم وقدراته النطقية 
  .والتعلمية

وقد برز اإلدغام بشكل كبري يف هذه السور، غري أا مل ختل من باقي التغريات الصوتية 
ية بصفة خاصة، واللغة العربية بصفة عامة اليت تربز للمتعلم كيفية التعامل مع األلفاظ القرآن

وتبني قدرة الفونيم الواحد على التأثري يف املعىن من خالل تنوعاته الصوتية املختلفة داخل اللفظة 
  .        الواحدة
  
  
  



  

  

  



  

  

  :مالحظات ونتائج  -6
يتبني من خالل التحليل الفونولوجي للغة احلزب األخري من القرآن الكرمي أن األلفاظ 

رآنية هلا ميزات خاصة، منها حسن وقعها يف النفس البشرية، وتناسقها مع باقي املفردات الق
معانيها تبعا للسياق الذي تقال فيه  دداخل السلسلة الكالمية، لتوحي باملعىن املطلوب، وتعد

، فتجاور هذه احلروف اجلهرية املرتبة خمرجيا مع ما لكل "تلظى"مثاال لذلك كلمة  بونضر
فات أحادية وحركة التشديد املوجودة على حرف الظاء اللثوي، تبني أن الكلمة حرف من ص

حتمل كل معاين القوة وااللتهاب يف النار، أضف إىل ذلك انتهاء اللفظة باأللف املقصورة الذي 
أنه كان باإلمكان  عحافظ على اتساق األداء يف تركيبة السورة، وأوحى باملعىن املقصود، م

  .أو ملتهبة أو غريمها"اميةح"استعمال لفظة 
واألمثلة كثرية فال تكاد ختلو السورة من هذا القياس البديع وذاك اجلرس الذي ال يوحي 
باعتباطية الدال واملدلول يف القرآن الكرمي ال من خالل السورة فقط بل من خالل الصوت 

رجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً فَادخلي يا أَيتها النفْس املطْمئنةُ ا" ":فلنتأمل قوله تعاىل.أيضا
يا، ها، جعي، : ، ولنتأمل باملقابل ما ضمته هاته اآليات من مدود)1("في عبادي وادخلي جنتي

أيتها، النفس، املطمئنة، ربك : ، وما ضمته من تشديدإىل را، خلي، يف، عبا، دي، خلي، يت
  .)2(جِعي، ربِّك، خلي، في، دي، جنتي:ضمته من حركات الكسرمرضية، جنيت، وما 

ثم نعود للمعنى العام لنتصور آيف امتزج الحزن بالرضى والطمأنينة، وآيف رسمت آل هذه 
المدود آهات الحزن، وآيف أدت النونات بغنتها لحن األمل في رضى المولى عز و جل وآيف 

  .الثناء في وجه المؤمن الورع العائد إلى ربهآسرت الياء القصيرة الحزن وفتحت أبواب 
إن هذا االئتالف يف احلركات والسكنات واملدات والغنات يسترعي بال شك انتباه 
 رالقارئ واملنصت، ويستلهم كل نفس، حيث يكون اإليقاع أول ما حتسه أذن السامع، وتبص

ا مع النفَس من سهولة يف جريا االعيون ما لذلك االتساق من رصف وتنظيم للحروف، وم
 ايالن وذاك يشد، وهذ ايبدل وذاك يدغم، وهذ احرف جيهر وذاك يهمس، وهذ اوعذوبة، فهذ

  .يتكرر وذاك يستعلي أو يستفل
كل هذا يشكل نظاما صوتيا بديعا وحصنا منيعا حيفظ للعربية بقاءها، وحيافظ على 

  .تراكيبها مهما تغري الزمان واملكان
                                                 

  )30، 29، 28(سورة الفجر، اآليات )  1(
  .181التعبري الفين يف القرآن، ص. ينظر بكري شيخ أمني)  2(



  

  

خالل هذا التحليل إىل أن السور القصرية هي يف الغالب سور ونستطيع أن نفضي من 
  :يتضح ذلك من السمات الصوتية الغالبة عليها اليت نذكر منها ثحي, تعليمية
سيطرة احلروف اجلهرية وظهورها بنسب مرتفعة مقارنة باحلروف املهموسة وبذلك  - 

  .بالتدرجيتعود الطفل على فتح فمه فيزيد ذلك من غلظة أوتاره الصوتية 
  .ارتفاع نسبة األصوات الشديدة واألصوات املتوسطة بني الشدة والرخاوة -
ظهور احلروف كلها تقريبا يف السورة الواحدة وجبميع تنوعاا الصوتية، وإن اختفت  -

  .بعض األصوات من سورة ما فإنه يتم تعويضها يف الحقتها
صوات بعينها، وختامها الوقف على أواخر اآلي، وتفضيل كثري من الفواصل أل -

، حيث )1("متكينا للقارئ من حتقيق الترمن والتمكن من التطريب بذلك"حبروف املد والنون 
 .           تظهر مسجوعة حاملة إليقاع موسيقي بديع تظهر فيه مالمح القافية والروي

ومن وقد يتراكم الصوت الواحد يف السورة الواحدة ويتكرر، ويطغى على معظم كلماا 
، كما هو الشأن )2(مث تكون داللة الكلمات مناسبة للسمات الصوتية اليت حيملها هذا احلرف

بالنسبة لسورة الشمس مثال اليت تألفت معظم أواخر اآلي فيها من حرف اهلاء، فناسبت معاين 
السورة كل ما يف احلرف من مهس ورخاوة وطراوة يف النطق وغريها، أو سورة الفجر وما 

  .ن راءات، أو سورة املاعون اليت تكرر فيها حرف الذالمحلته م
لقد ظهر يف هذه السور الكثري من اخلصائص الصوتية اليت ميكن أن يتلقاها الطفل عن 

تصقل لغته وذا بطريقة منتظمة  اإ, "الرمسي والعفوي"طريق التلقني أو تعلم األداء بنوعيه 
ن حيس أن ملكته اللغوية كانت حتمل يف طياا دون املساس بشعوره أو جرح نفسيته ودون أ

كلمات بعيدة عن الواقع اللغوي، إا تعود الطفل على استعمال املد استعماال صحيحا حيث 
أو بزيادة كم معني من هذا النفس فتزداد قوة هذا األخري , يتمكن من مد النفس مدا طبيعيا

 .وحدته
حيث يتعلم الطفل , صوات العربية متدرجةوزيادة على ذلك متيزت السور باحتوائها لأل

ويتمرن بذلك على خمرج هذا احلرف حىت يطبع يف , من كل سورة نوعا معينا من احلروف

                                                 
مركز الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات . لقرآنيةجملة الدراسات ا. الفاصلة القرآنية بني مالءمة اللفظ ومراعاة املعىن. أمحد خمتار عمر )  1(

  .74، ص1999الشرقية واإلفريقية،جامعة لندن، 
  . 196، املركز الثقايف العريب، لبنان، ص 1مدخل إىل انسجام اخلطاب، ط/لسانيات النص. ينظر حممد خطايب) 2(



  

  

وبربوز مجيع احلركات املصاحبة له فإن هذا احلرف يشكل فونيما متنوعا قادرا على , الذاكرة
، فوجود الفتحة "جِنة"و" َجنة"تغيري معىن الصيغة يف كل مرة كما هو الشأن بالنسبة للجيم يف 

يف اللفظة األوىل والكسرة يف الثانية غير معىن اللفظة رغم احتوائها على املقاطع نفسها 
 .    والفونيمات نفسها

ويف ختام هذه اخلالصة ميكننا القول إن هذه السور جمتمعة وعلى اختالف تراكيبها متثل مفتاحا 
عامة وعلم األصوات بصفة خاصة بكل ما هلذا العلم من حقيقيا لتعلم اللغة العربية بصفة 

ونقف من خالل هذه السور على حقائق ملموسة , مباحث وعالقات ببقية فروع علم اللغة
  :تساعد الطفل على

  .حتصني األساس الصويت الذي ينبين عليه صرح العربية يف مرحلة الطفولة املبكرة* 
  .تصحيح نطقه* 
  .وتية، واحترام عالمات الوقفتصحيح بعض التبديالت الص*
  .إدراك بعض الظواهر فوق التركيبية كالنرب والتنغيم، وما هلا من أثر يف تغيري املعاين* 
التعرف على املقاطع الصوتية مما يسهل استخراج الصوت ومعرفة تنوعاته وتأثرياته على * 

  .املدلول
  .ة يف ذلكالتعرف على أهم اإليقاعات الصوتية وصفات احلروف املؤثر* 
إدراك أن القرآن الكرمي خارج عن جنس كالم العرب من النظم والنثر والشعر * 

واخلطابة والرسالة والسجع، مع أن حروفه يف كالم العرب ومعانيه يف خطابام، وألفاظه من 
، وبالتايل فهو املدونة األفضل )1(جنس كلمام وهذه هي الوجوه اليت ينبغي أن جتتمع يف الكلم

  . لم أصوات العربيةلتع
، وثبت من خالهلا قدرة القرآن على ةلقد محلت هذه السور يف طياا بيداغوجيا خاص

ختريج األجيال القادرة على محل رسالة العلم، ومهما ذكرنا من حماسن له فال ميكننا إيفاؤه 
  .حقه

آن ويبقى هذا التطبيق الفونولوجي جمرد إرهاصات أو حماوالت دف إىل خدمة القر
الكرمي بالدرجة األوىل، وخدمة اللغة العربية بالدرجة الثانية، حيث يأمل الباحث أن يقدم ولو 
                                                 

  . 125، ص1988اتنة، اجلزائر، ، دار الشهاب، ب2دراسات يف علوم القرآن، ط. ينظر أمري عبد العزيز)  1(
  



  

  

شيئا بسيطا خلدمة هدا الكتاب، ويتعامل معه حبذر شديد لئال يؤدي به عمله هذا إىل الوقوع يف 
  .اللحن

  :الفصل الثالث                                    
  ادة الصوتية   و دورها طرق ومعايير تعليم الم

  في تعليم اللغة العربية
  :مدخل

بسرعة فائقة، حيث يكون قادرا على إنتاج  هيتعلم الطفل السوي لغة احمليط الذي ينشأ في
اللغة ابتداء من سن الثالثة من عمره تقريبا، مث حياول بعد ذلك أن خيضع لغته لسلوك منتظم 

  .بري، أال وهو التعلميعدل من هذه اللغة أو يهذا إن صح التع
  فهل هناك طرق ناجعة يف تفعيل هاته العملية يف مدة وجيزة؟

من خالل ما سبق إىل أن الطفل يتعلم اللغة عن طريق مهاريت التلقي  لميكن الوصو
، شرط أن تكون اللغة الناجتة عن هاتني )األداء أو النطق أو الكتابة (واإلرسال ) االستماع (

هجية تستمد أسسها من النظام اللساين، فمادة هذا النظام هي اللغة ودراسته املهارتني خاضعة ملن
هلا تكون بتناول مجيع مستوياا بالبحث والتحليل انطالقا من أصواا، ووصوال إىل دالالا 

  .مرورا بقواعد تركيب كلماا ومجلها ونصوصها وطريقة صياغة هذه التراكيب
بحث يف أهم التطبيقات املسرية هلذا النظام على مستوى وتتكفل اللسانيات التطبيقية بال

اال التربوي، مبا يف ذلك املرحلة التحضريية من حياة الطفل، واليت قد يتلقى فيها مجلة من 
املمارسات اللغوية ميكنها أن يئه بشكل سليم للتفاعل بسرعة مع اللغة اليت سيتلقاها، ويتدرب 

  ).مرحلة التمدرس(ية من عمره على قواعدها يف املرحلة التال
ولعل البحث امليداين املوايل املعتمد على رصد مجلة من املالحظات حول سري بعض 

املرحلة +املرحلة االبتدائية (احلصص اخلاصة بتدريس القرآن الكرمي يف املدرسة اجلزائرية 
التعليم (رس القرآنية ، ويف بعض املساجد والزوايا واملدا])الطور األول والطور الثاين[األساسية 
يبني بعض أمهية القدرات اللغوية السابقة لتعلم الطفل يف القسم النظامي، وتأثريها ) التحضريي

  .على سالمة منطقه



  

  

وقد مت االعتماد يف هذا البحث على اقتراح جمموعة من األسئلة طرح جزء منها على 
إىل التعرف على معايري تقدمي مادة معلمي املدارس االبتدائية يف شكل استبيانني، يهدف أوهلما 

األصوات يف الطور األول من املرحلة األساسية وكيفية الربط بينها يف الطور الثاين،أما االستبيان 
الثاين فيبحث يف كيفية تقدمي حصة القرآن الكرمي كجزء من مادة التربية اإلسالمية، ومدى 

  .يظهاستعمال أصوات  اللغة العربية يف أداء القرآن وحتف
أما االستبيان الثالث فقد خص به معلمو القرآن الكرمي لألطفال الذين مل يصلوا سن 
التمدرس، سواء كانوا يف املساجد أم يف الزوايا،  أم يف املدارس القرآنية أم يف اجلمعيات 

  .اإلسالمية املختصة بإعداد الطفل ملرحلة التعلم والتربية
 أسئلة الطورين األول والثاين، وإن كان الفصل وجتدر اإلشارة إىل أنين قد زاوجت بني

جائزا، فقد وجدت أن أغلب املعلمني تناوبوا على تدريس الطورين، ومن مث مت الدمج بني 
  .                               األسئلة

  :طرق ومعايري تعليم املادة الصوتية يف املدرسة اجلزائرية -1
وات منطوقة قبل أن تكون حروفا مكتوبة، وتعليم إنّ الظاهرة اللغوية يف حقيقتها أص

األداء هو فن استعمال اللغة يف شكلها املنطوق، وهو األمر الذي يسهل للمتعلّم إتقان التعبري 
الشفوي ألنه جتسيد للحدث اللغوي، وهذا ما ال يتأتى إالّ بعلم األصوات الذي يعد اللبنة 

  .األوىل هلذا النوع من التعليم
مكانة علم األصوات يف هذا امليدان، قمنا بطرح مجلة من األسئلة يف شكل ولبيان 

بعد عملية حتليلية استبيان، و مت توزيعه على عدد من معلمي الطور االبتدائي مبختلف املدارس، و
  :إحصائية حتصلنا على النتائج املدونة يف اجلدول اآليت

  
  
  
  
  
  



  

  

  جدول إيضاحي لنتائج اإلستبيان
 

 الرقم السؤال اجلواب )ائةبامل(النسبة 

  :هل ترتيب األصوات اليت تعلّم  سليم %87
  

І 
  غري سليم %13  

هل الطريقة املتبعة يف تلقني األصوات   صحيحة %80
  لتالمذة الطور االبتدائي

2 
 غري صحيحة %20

  عدم تركيز املعلم على مواضع نطق هذه األصوات %26
هل يعود عدم قدرة التالميذ على 

يعاب طريقة التفريق بني األصوات است
  :إىل

  
 
3  

  
 

  قلة املمارسة الفعلية ألصوات العربية الفصحى %14

  صعوبة التطبيق امليداين ألنّ تكوينه كان نظريا حبتا %50

  أسباب أخرى %10

  طغيان لغة املنشأ وبالتايل تداخلها مع اللغة الفصحى %53
 هل ظاهرة استعمال املد يف غري موضعه

  :تعود إىل

  
4  

  
  عدم ممارسة الفصحى يف احلياة اليومية %33

 عدم وجود طريقة منوذجية لتلقني كيفية الربط بني األصوات %14

  ترتيب األصوات ألفبائيا %10
هل يقترح للوصول إىل النطق الصحيح 

  :لألصوات

  
5  

  
  

  ترتيب األصوات خمرجيا %11

  )الرسكلة(ألصوات إعادة تكوين املعلمني يف علم ا %60

  تقدمي الدرس بطريقة مشوقة %19

هل يتطلب اعتماد املخارج لنطق   نعم %47
األصوات نطقا صحيحا ختصصا يف علم 

  األصوات

  
  ال %53  6

هل إنّ تعلم النطق الصحيح لألصوات   الدقة منذ التعلم األّول %25
  :يتطلب

  
  حتققه بالتدرج باملمارسة والتعّود %75 7

  تقطيع األصوات واستخراج الصوت املدروس %82
هل الطريقة املثلى يف تلقني األصوات 

  :على حنو جّيد هي

  
8  

  
  التفريق بني خمارج األصوات %17

  )صورا الكتابية(مقارنة حروفها  %1

  
  
  



  

  

80%

20%

  
إليضاح وفهم النسب املئوية املتحصل عليها نفرد لكل سؤال دائرة نسبية توضحه كما 

  :يلي
  
  
 
  
  
  
  

       
تدل على أنّ اجلميع يكاد يتفق على أنّ   (87%)نالحظ من الوهلة األوىل أنّ نسبة - 1

تلقني األصوات على هذا النحو من الترتيب سليم،ويرجعون السبب يف ذلك إىل أنّ تعليمها 
اب تدرجييا باالنتقال من السهلة إىل الصعبة،أي إىل اليت تتطلب جهدا أكثر،وهنا يتحقق االستيع

املباشر هلذه األصوات،أما أولئك الذين يرون عدم جناعة هذا الترتيب فريدون ذلك إىل عدم 
  .اتباع ترتيب ألفبائي أو خمرجي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

87%

13%

 ترتيب األصوات: (1)الشكل

 غير سليم
 سليم   

 

 صحيحة         
غير صحيحة  

  الطريقة املتبعة يف تلقني األصوات:(2)الشكل



  

  

يفيدنا الشكل الثّاين بأنّ أغلبية املعلمني يرون أن الطريقة املتبعة لتلقني األصوات  -
يذ لألصوات والتفريق بينها سريعا، يف حني صحيحة، ذلك أنه بإمكاا جعل استيعاب التالم

ترى أقلية عدم صالحية هذه الطريقة والسبب الرئيس يف رفض هؤالء هلا هو عدم رضاهم عن 
  .املنهج املقرر اتباعه

  
  
  
 
  
  
  
  
  

                                                                                                             
  
  
توضح لنا الدائرة النسبية الثّالثة أنّ نصف عدد املستجوبني يقرون بأنّ السبب يف عدم  - 3

قدرة التالميذ على التفريق بني األصوات إنما يعود إىل عدم التمكن من تطبيق املعلم ملا درسه 
النظرية اجلاهزة،ومل يتعود  سابقا على أرضية التعليم يف القسم،ذلك أنه مل يألف إالّ الدراسات

أنّ املسألة سببها عدم تركيز  (26%)على ممارستها بنفسه،هذا ويرى جزء البأس به منهم بنسبة
املعلم على مواضع نطق هذه األصوات اليت من شأا أن تنمي حواس التلميذ،وبالتايل تكسبه 

ن السبب يف ذلك إىل قلة فريجعو (14%)القدرة على التفريق بينها،أما جزء آخر منهم بنسبة
املمارسة الفعلية لألصوات العربية الفصحى،واليت يبدو اختالف بعض أصواا وأصوات العامية 

فتعيد املسألة  (10%)يف كثري من املواطن،وهذا ما يضعف القدرة على اكتساا بسرعة،أما البقية
  .إىل أسباب بيداغوجية وتعليمية خمتلفة

  

33%

14%

53%

  طغيان لغة املنشأ وبالتايل تداخلها مع اللغة الفصحى
  عدم ممارسة الفصحى يف احلياة اليومية

  صواتعدم وجود طريقة منوذجية لتلقني كيفية الربط بني األ

  سبب عدم قدرة التالميذ على التفريق بني األصوات:(3)الشكل

صعوبة التطبيق امليداين ألنّ تكوينه كان نظريا 
  حبتا

عدم تركيز املعلم على مواضع نطق هذه 
  األصوات

26%

14%
10%

50%

 



  

  

  
  
  
  
  
  
 
أنّ النسبة اليت تقول بطغيان لغة املنشأ كسبب يف استعمال ظاهرة املد  املالحظ هنا - 4

مما يؤكد أنّ هذا السبب شكّل عائقا حقيقيا يثبط عملية استيعاب  (53%)الصوتية قد بلغت
التالميذ للظواهر الصوتية املختلفة رغم حماولة املعلمني إجياد طرق لتلقينهم ذلك،إالّ أنّ هذا 

والفصحى، وبالتايل عدم القدرة على استعمال ) العامية(خل بني لغة املنشأالمينع حدوث التدا
  .  كل صوت يف مكانه املناسب

 
  
  
  
  
  
  
  
  
حييلنا الشكل اخلامس إىل أنّ األكثرية من املعلمني تدعو إىل ضرورة إعادة تكوينهم يف  -5

حلول لكل املشاكل علم األصوات ألنهم يعانون نقصا فيه،فهم حباجة إىل تكوين يسمح بإجياد 
طريقة املعلم يف تقدميه مباحث   اليت قد تعيق القدرة الصوتية عند التلميذ،هذا ويرى البعض أنّ

الدرس واستعماله لعناصر التشويق من شأا أن تنمي فكر التلميذ،وبالتايل استيعاب كل 
  .األصوات املدروسة رغم اختالفها

11%

10%

19%

60%

 طريقة الوصول إىل النطق الصحيح لألصوات:(5)الشكل 

  إعادة تكوين املعلمني يف علم األصوات

  تقدمي الدرس بطريقة مشوقة

  ترتيب األصوات خمرجيا
  ترتيب األصوات ألفبائيا



  

  

للترتيب املخرجي ومقترح للترتيب األلفبائي،وهذا أما النسبة الباقية فتتراوح بني مقترح 
  . ما جيعل الترتيب والتسلسل يف األصوات من العوامل اليت تسهم يف سهولة استيعاا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
املالحظ أنّ النسبة املستجوبة ختتلف حول ضرورة دراسة علم األصوات ملعرفة  - 6

كثريا عن تلك اليت تقول بالنفي، فاألوىل املخارج لذلك جند النسبة اليت تقول باإلجياب التقل 
اليت ترى ضرورة التخصص يف علم األصوات ألنها ال جتيد فعال خمارج األصوات، والتعتمد يف 
تعليمها للتالميذ إالّ على ما حتيله إليها السليقة لذلك فهي التتقن خمارج األصوات على النحو 

يا،بل إنّ دراسة مقياس الصوتيات فترى أنّ ذلك ليس ضرور (53%)املطلوب،أما نسبة
  . أواألصوات كاٍف ألن حيقق عملية تسهيل إتقان األصوات لدى التلميذ

  
  
  
  
  
  
  
 
 

47%
53%

 ال
 
 نعم

  التخصص يف علم األصوات ضرورة ملعرفة خمارج األصوات:(6)الشكل

75%

25%

  الممارسة والتعود
 
  الّدقة منذ التعّلم األّول

  عوامل حتقق النطق الصحيح لألصوات:(7)الشكل



  

  

  
من الشكل يتبني أنّ األغلبية الساحقة تؤكد أنّ النطق الصحيح لألصوات ال يتحقق  - 7

نذ التعلم األول، ال إالّ تدرجييا وعلى املدى الطويل باملمارسة والتعود على استعمال األصوات م
حيدث إالّ يف حاالت قليلة، وخاصة عند األذكياء من التالميذ،وهم شواذ والشاذ حيفظ وال 

  . يقاس عليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
متثل أولئك الذين يرون يف الطريقة  )%82(هذا الشكل األخري النسبة الكبرية فيه - 8

سته على حدة،الطريقة املثلى التقليدية أي تقطيع الفونيمات واستخراج الصوت املراد درا
فريون أنّ التفريق بني خمارج  )%17(واملعتمدة يف تلقني األصوات، أما الذين ميثلون نسبة

من استيعاا  - أثناء التركيز على مواضعها- األصوات ونطقها على حنو صحيح ميكّن التالميذ 
ا، ومن خالل مالحظة هذه بسهولة، أما األقلية فترى بأنّ ذلك يتحقق من خالل مقارنة حروفه

يتبني لنا أنّ عملية الكتابة ليست إالّ مرحلة أخرية دف إىل ترسيخ  )%1(النسبة اليت المتثل إالّ
  .هذه األصوات يف الذهن عن طريق كتابتها،أي أنّ تعلم نطق األصوات يسبق تعلم كتابتها

ا توصلنا إىل مجلة من إذا تفحصنا الدوائر النسبية السابقة وقمنا بعملية استقرائية هل 
  :النتائج

إنّ أغلبية املعلمني ذوو مستوى الثالثة ثانوي ال أكثر، فإذا تعداه إىل املستوى اجلامعي  -
كان ذالك بعيدا عن جمال ختصصه، ويف كلتا احلالتني بعيدون عن التخصص وال عالقة هلم بعلم 

  .األصوات

1% 17%

82%

  عملية تقطيع األصوات
 

  التفريق بين المخارج
 

  )صورتها الكتابية(ارنة حروفهامق

 الطريقة املثلى يف تلقني األصوات:(8)الشكل



  

  

من شأا أن تكسبهم مهارات معظمهم يرون ضرورة عملية الرسكلة ويرون أنّ  -
  .ومعارف بعلم األصوات

يتفق الكثري منهم على أنه ورغم التخصص يف علم األصوات عند ذوي الشهادات  -
اجلامعية ،إالّ أنّ غلبة الطابع النظري على التطبيقي يف الدراسة جتعل عملية التعليم والتلقني 

  .   للتلميذ صعبة يف كثري من األحيان
تيب األصوات يف بعض الفونيمات بني لغة املنشأ اليت يستعملها التلميذ اختالف تر -

  .واللغة الفصحى اليت هو بصدد تعلمها يعيق أحيانا سرعة التمكّن منها
األغلبية جتمع على أنّ ترتيب األصوات املقرر يف املنهاج التربوي سليم رغم عدم  -

  . جيانتسابه ال إىل الترتيب األلفبائي وال  إىل املخر
هذا وقد أفضى القيام ذا االستبيان إىل معايشة نتائجه ميدانيا،حيث خرجت يف زيارات 
ملدارس ابتدائية فكان يل حضور حصص عدة،ارتأيت اختيار درسني كنموذجني، األول خاص 
بتالمذة السنة األوىل والثاين بتالمذة السنة الثانية، وقد متّ اختيار احلصتني على أساس أمهية 

  . الحظات املسجلة يف كل منهما،وهذه هي طريقة عرضهما املسجلةامل

  )ت(حرف التاء منوذجا : احلّصة األوىل
  :كيفية تلقينه وتعليمه للتالميذ

  .كتابة احلرف على السبورة -
  ).كمراجعة ملا سبق" (َم "البداية حبرف امليم املفتوح  -
  .نطق احلرف مع تكراره من تلميذ آلخر" َم " -
  .َما،م،مِ: الطريقة نفسها مع حرف امليم املمدودمث  -
  .على األلواح" مي"طلب كتابة الصوت  -
  .فسح جمال الستيعاب احلرف املطلوب -
  ".َما"إدراك احلرف وكتابته من خالل نطقه مع عجز البعض عن التمييز بينه وبني  -
بقوهلا إنّ (ينهماتدارك ذلك العجز من طرف املعلمة وإرشادهم إىل كيفية التفريق ب -

  ).تتبعها الياء بينما الفتحة تتبعها األلف" مي"الكسرة يف 
  .املْنَضَدة َتْحَتالقطَّةُ : إدراج مثال حيتوي على حرف التاء من أجل تلقينه -



  

  

  حتَت                                                                
  َت                                                                  

  ".َتْحَت"كتابة املثال مع الشكل مث نطقه وإعادة العملية مع التركيز على كلمة  -
  .حماولة معرفة عدد أصوات الكلمة -
عدم التمييز بني احلرف واملقطع الصويت،فتلميذ يرى أنّ الكلمة مركبة من ثالثة  -
  :يرى آخر أنّ الكلمة تتشكل من صوتني ، يف حني)التاء، احلاء، التاء( تأصوا

  حتْـ: الصوت األول 
  َت         : الصوت الثاين

، ليبقى صوت واحد هو التاء، وتدريب )حتْـ(احملو التدرجيي بداية بالصوت األول  -
التالميذ على نطقه من خالل إعادة العملية لعدة مرات وتلقينهم الطريقة املثلى لكتابة هذا 

  .احلرف
  كنت- أنت- تبيت-كتب-بات" : َت"ب إجياد كلمة حتتوي على الصوت طل -

  ).تايت، دراجة: مع تقدمي أمثلة أخرى(
حماولة فصل األصوات وعدها يف الكلمات املدونة يف السبورة، وتلوين الصوت  -

  .املقصود بالدراسة
وات كالباء إشارة املعلمة إىل أنّ النقطتني والفتحة متيز صوت التاء عن غريه من األص -

  .والثاء وغريمها
  .إعادة قراءة اجلملة السابقة تدرجييا لترسيخ النطق الصحيح للحرف يف أذهان التالميذ -
  .اعتمادا على ما رسخ يف الذهن" َت"وأخريا كتابة الصوت  -

  :ومما لوحظ أثناء إلقاء هذا الدرس مايلي
واليان المن حيث الترتيب مراجعة حرف امليم السابق دراسته،مع أنّ احلرفني اليت -

  .األلفبائي ، والمن حيث خمارج األصوات
  .إيصال فكرة أنّ الياء تتناسب مع الكسرة،واأللف مع الفتحة بطريقة مبسطة ومفهومة -
  .التداخل يف استعمال مصطلحي الصوت واحلرف -
  .اعتماد اجلانب النطقي احملض يف حتديد عدد أصوات الكلمة -



  

  

باعتبار أنّ كليهما ) دراجة(س بني حريف التاء والدال يف املثال املذكور قد يكون االلتبا -
من خمرج واحد هو طرف اللّسان مع أصول الثنايا العليا،وكذا عدم التفريق بني احلركات 

  ).َتاتي(القصرية والطويلة 
 :أما طريقة إلقاء الدرس اخلاص بالسنة الثانية فكانت كما يلي

  
  الربط بني األصواتكيفية : حصة الكتابة

  .كتابة حرف الضاد على األلواح -
  .عدم التفريق بني الضاد والظاء والذال -
  .طلب نطق الضاد -
  .إشارة إىل الفرق بني الصوت واحلرف من خالل متييز احلرف باحلركات -
  كيفية التمييز بني الظّاء والضاد من خالل كتابة أو إمالء كلمات حتوي إما الضاد  -
  . ظاءأو ال

)      كتابتها بالظاء(، خطأ يف الكتابة "ضرب"هناك من مل يربط احلروف يف كلمة  -
  .  تصحيح اخلطأ

إشارة إىل أنّ الفرق بني الضاد والظاء يف أنّ الضاد مفخم غليظ يف حني أنّ الظاء مرقق  -
  . أي أنه ميكن التمييز بينهما من خالل التركيز على كيفية نطق كل واحد منهما

  . ، وهو عدم التفريق بني الضاد والظّاء وكذا الذّال"ظفر"اخلطأ نفسه يف كلمة  -
هناك أخطاء " يعاون األطفال أمهم: "كتابة مجلة منوذجية لتعليم الربط بني األصوات -

  :كثرية يف الربط نذكرها كمايلي
  ".أمه م: "عدم الربط بني احلروف -
: طويلة وغياا،مثال ذلك عدم إظهار املد يفعدم التمييز بني موضع وجود حركات  -
  .ُيَعوِن ←يَعاوِنُ 

  .أمهم ←يعاوِن، أماهم   ←يَعوِين  : عدم التمكن من إدراك موضع هذا املد  -



  

  

، ويرجع ذلك إىل عدم "الطّفال: "،فكتب"األطفال"هناك من حذف مهزة القطع يف  -
صحيح األخطاء الكتابية من خالل تتبع نطق اعتماد النطق الصحيح للكلمات، لذلك فقد متّ ت

  .األصوات بدقّة

  
      كيفية نطق األصوات :حصة القراءة

  :وسجلنا فيها املالحظات التالية
  .القراءة النموذجية واملثالية للنص مرتني،والتركيز على كيفية النطق -
، والنرب يف "نأي"إضفاء بعض النغمات يف مواضع معينة من النص،كنغمة االستفهام يف  -

  ".حىت"
  .استعمال نغمة التقرير بطريقة جيدة،وكذا نغمة االستفهام -
االعتماد أكثر على ماسبق مسعه أكثر مما هو مكتوب، وبالتايل قراءة األصوات على  -

 . هذا األساس
  .الفتحة والكسرة والضمة: عدم التمكن الكامل من التمييز بني احلركات القصرية* 

 مواضع الربط بني الكلمات ومواضع نطق اهلمزة،أي التفريق بني مهزة التنبيه إىل* 
.                الوصل ومهزة  القطع

  .التعريف يف بعض الكلمات وإدخاهلا على أخرى هي يف األصل نكرة" ال"حذف  –

األصوات من طرف من تعود على نطق هلجة أخرى غري صعوبة التمكّن من نطق * 
العربية، وبالتايل عدم احترام مواضع االستفهام والسرد واعتماد ماهو موجود يف اللغة األصلية 

  .كالتغليظ والترقيق يف بعض األصوات
املتمكّن من نطق األصوات غالبا ما يدرك مواضع النرب واالستفهام وماإىل * 

  .ذلك،والعكس صحيح
بعد املعلومات والنتائج املتوصل إليها من خالل االستبيان وكذا احلصص التربوية اليت 

  :حضرناها نقترح بعض األمور نوردها فيما يلي
إذا أخذنا كتاب القراءة للسنة األوىل ابتدائي، نلفي تعليم األصوات فيه يبدأ من الباء * 

ا ما جيعلنا جنزم بأنّ ترتيب تلقني األصوات لينتقل إىل الراء فالدال فامليم مث التاء وهكذا، وهذ



  

  

إذن اليوافق الترتيب األلفبائي وال املخرجي، وال حىت التدرج يف سهولة نطق األصوات، حيث 
جند الباء هو أسهل احلروف، ذلك أنه شفوي وال يتطلب إالّ حركة الشفتني، لذلك جنده أول 

امليم الشفوي أيضا،يف حني أنّ الراء  احلروف اليت يتمكن الطفل من اكتساا، ليليه صوت
يأيت يف املرحلة األخرية من اكتساب األصوات الصامتة ألنه ) الذي يعد من األصوات التكرارية(

يكلّف الطفل جهدا ونضجا أكرب، وحتكما أكثر يف خمرج هذا الصوت، أما يف املقرر املدرسي 
لراء الصوت األكثر صعوبة من حيث فينتقل من الباء الصوت األكثر سهولة مباشرة إىل ا

ألفبائي، خمرجي، التدرج من (نطقه،لذلك ندعو إىل اعتماد أحد التراتيب الثالثة املذكورة 
ألنّ من شأا أن تكسب األطفال السرعة يف قدرم على استيعاب ) السهل إىل الصعب

 . األصوات بسهولة،وهذا ما سيؤدي ال حمالة إىل مردود تربوي جيد
ا كانت اللغة ظاهرة صوتية منطوقة مسموعة كان لزاما البدء باستيعاب األصوات مسعيا، أي ملّ*

ينبغي يف تعليم اللغة العناية بنطق األصوات، وتقدمي مهاريت االستماع والتحدث على مهاريت 
لتنمية  القراءة والكتابة، ولكن هذا ال يعين إمهال عملية الكتابة ألنه ال غىن عنها، فاإلمالء وسيلة

دقة املالحظة واالنتباه،وتعويد الطالّب على الترتيب والوضوح،كما أنها عملية تنسيق بني 
أعضاء كثرية من اجلسم،بني الذاكرة واألذن واليد، فالعني هي الوسيلة ملشاهدة الكلمة 
وللمساعدة على رسم الصورة الصحيحة يف الذهن، والذهن يساعد على تذكّر صورا حني 

تها، ومن هنا وجب تقوية الربط بني درس القراءة واإلمالء أو الكتابة ألنّ القراءة كما يقال كتاب
مرتبطة بالكتابة، والكتابة من مستلزمات القراءة، ولكن جيب تأخري الكتابة إىل املرحلة الالحقة 
ع وهي مرحلة تلخيص املعارف املقدمة، واألذن هي العضو الذي يعد وسيلة لتمييز املقاط
 واألصوات ذات املخارج املتقاربة حني الكالم، لذلك ينبغي تدريبها على إدراك مابني تلك

  .األصوات من فروق مبطالبة التالميذ بنطقها وجئتها وكتابتها
لإلطالع على مباحث ) إعادة تكوين املعلمني(مما نقترحه أيضا القيام بعملية الرسكلة  -

اللغوية اليت متكّنه من استعمال اللغات املراد تدريسها  علم األصوات، لتكون هلم الكفاية
استعماال صحيحا،وذلك بالتركيز على اجلانب التطبيقي والعملي منه، ال النظري فحسب 

  .فتكون هلم بذلك القدرة على تعليم التالميذ نطق األصوات على أكمل وجه
رس فحسب، بل يف طريقة استعمال عنصر التشويق الذي ال يتمثل يف طريقة تقدمي الد -

عرض املادة اللغوية، وذلك بعدم االقتصار على الكتاب املدرسي فقط،بل باستعمال وسائل 



  

  

بسيطة أخرى مسعية وبصرية ولكنها جمدية،كالتسجيالت واألشرطة والصور وغريها، اليت 
إىل التركيز  توضح الطريقة النموذجية يف نطق األصوات واستعماهلا، مما حيفّز التلميذ ويدفعه

اجليد، وهو ما جيعله قادرا على قراءة اجلمل البسيطة وحىت املركّبة قراءة متصلة وواضحة 
األوامر، النفي، اإلشارات، والتمييز (وفهمها واالقتناع ا يف ااالت املتصلة حبياته ونشاطاته 

  ). بني األصوات وأشكال احلروف بصريا ونطقيا

  
  :القرآن الكرمي يف املدرسة اجلزائرية طريقة حتفيظ وتعليم   -2

  احلصة األوىل  –سورة النصر : السنة األوىل ابتدائي
  .تقدمي قصة أو عربة تذكر التلميذ بأسباب نزول اآلية قبل الكشف عنها: متهيد

كتابة السورة على السبورة خبط واضح باتباع الرسم العثماين املدون يف كتاب التلميذ * 
  ).لميذ يف إشكالية قراءة السورة السيما وهو يف مرحلة تعلم رسم احلرف حىت ال يقع الت( 

قراءة السورة قراءة منوذجية باحملافظة على السالمة النطقية، والتركيز على خمارج * 
 . احلروف، واستعمال بعض القواعد الصوتية كاإلدغام و اإلخفاء

 ).م حسب قوة الصوت لدى املعل( جتويد السورة إن أمكن ذلك * 
 .مطالبة التالميذ بقراءة السورة قراءة جهرية على السبورة بتتبعها كلمة كلمة* 

يعتمد التالميذ يف القراءة على حفظهم للسورة يف املرحلة التحضريية أو احلفظ : مالحظة
  .املوازي للدراسة يف املسجد أو االعتماد على التهجئة

ر عن كيفية قراءة بعض الكلمات مراقبة أخطاء التالميذ ومساءلتهم من حني آلخ* 
  .ومساعدم على استعمال بعض خواص التالوة

 ثاختيار بعض التالميذ لتجويد بعض اآليات ومراقبة النطق واألداء بشكل دقيق، حي* 
  .يتم كل هذا باملتابعة على السبورة فقط

 األداء السليم لألصوات مرتبط بالدرجة األوىل ومتداخل مع دروس اللغة: مالحظة
  .العربية مما يدعو املعلم إلثارة انتباه التلميذ للحرف املقصود من خالل اآليات

  .تشكل اآليات يف كثري من األحيان مراجعة ملا مت التعرف عليه من حروف* 



  

  

  وبعضهم اآلخر ليس له القدرة على القراءة أصال , القراءة نبعض التالميذ ال حيسنو* 
 .علمو ال حىت على ترديد اآليات خلف امل

يشكل األداء اجلماعي عامال مهما وحمفزا يف تيسري العملية من أجل بعض التالميذ * 
 .الذين مل يسبق هلم أن حفظوا السورة

 .بعض التالميذ مييزون السورة عن غريها ابتداء من أول مقطع فيها* 
  

  : سري درس القرآن يف السنة الثالثة
  .سورة الزلزلة : املوضوع 

  .ف التلميذ على معىن السورة  ويقرأها ويدوا أن يتعر: اهلدف 
سورة املاعون  –سورة العصر–سورة اهلمزة , مراجعة بعض السور اليت مت التطرق إليها * 

  .سورة قريش –
  .دون تركيز على األداء) ارجتاليا (قراءة السورة شفهيا  -
ملعىن اإلمجايل بطرح جمموعة من األسئلة حول اآليات، والتركيز على ا: شرح السورة -
  .هلا
  ).واقع التلميذ ( حماولة ربط السورة بالواقع  -
  .إعادة قراءة السورة -
 .كتابة السورة على الكراريس مع التركيز على عدم ارتكاب أخطاء -

  .السورة تكون مكتوبة على السبورة من قبل: مالحظة
  .إىل أمهية ذلكبعد كتابة السورة تشرح كيفية رسم الكلمات القرآنية واإلشارة  -
  .اآليات تشرح شرحا مبسطا وفقا لذهنية الطفل -
  .اآليات تكتب مشكلة مع وضع نقط مكان رقم اآلية -
  ).تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية ( مراقبة الكتابة  -

  : احلصة الثانية
  ). سورة الزلزلة(مث يتم التركيز على املعىن اإلمجايل للسورة , البداية بالدعاء -
  .5 ← 1كتابة جزء من السورة من , ريقة التحفيظيف ط -



  

  

  .قراءة السورة من طرف املعلمة قراءة  متأنية -
  ).تصحيح بعض األخطاء النطقية ( قراءات خمتلفة من طرف التالميذ  -        
  . قراءة مجاعية بعد وضع املعلمة لكل آية يف إطار - 
  ). التلميذ تلو اآلخر( قراءات فردية على السورة  -  
مما يدل  ايظهر على بعض التالميذ عدم تتبع الكلمات على السبورة وقراءا ارجتالي -  

 .على حفظهم هلا من قبل
  :احملو التدرجيي لآليات 

  .واملطالبة بقراءة اجلزء األول الذي مت حموه, حمو اآلية األوىل -
  .وطلب قراءة اجلزء الثاين من جديد , حمو اآلية الثانية  -
  . التالميذ وجدوا صعوبة يف إعادة ترتيب كلمات اآليات املمحوة بعض -
  ).2اآلية"(وأَخرجت اَألرض أَثْقَالَها:"إشارة املعلمة إىل مهزة الوصل يف قوله تعاىل -

  ).حسب النطق العامي لكلمة زلزال ( استعمال كلمة َزلزاهلا بدل زِلزاهلا  -
  .مرة أخرى تتبع كلمات اآليات املمحوة حمو اآلية الثالثة وقراءة السورة  -
الوقوع يف خطأ َزلزلت كثريا، نظرا ألن التلميذ قد استوحى هذه الكلمة من حميطه  -

  .العائلي وقد رسخت يف ذهنه
  .حمو اآلية الرابعة وقراءة اجلزء من طرف بعض التالميذ -
  .بعض األخطاء يف استعمال العالمات اإلعرابية -
تتمكن من إعادة قراءة اآليات املمحوة عند بداية السورة وحىت يف  تلميذة واحدة مل -

  .وهي مشكولة"أوحى"اآلية غري املمحوة مل تستطع نطق كلمة 
  .حمو اآلية اخلامسة واملطالبة بإعادة عرضها -
  .قراءة اجلزء كامال وتأديته من طرف التالميذ تأدية مجاعية -
  .املطالبة مبراجعة السورة يف البيت -

  
  :الحظات حول سري حصة القرآن يف السنة اخلامسةم

  تربية إسالمية: النشاط



  

  

  .13  ← 8سورة األعلى، اآلية من : املوضوع
  ). 07← 01من ( مت التطرق للجزء األول منها : مالحظة

  .حفظ اجلزء األول مع مراقبة األخطاء -
  .مع التفخيم"قدر" التشديد يف* 
 .؟"سبح اسم ربك" األوىل؟ ما معىنمن يعطي املعىن اإلمجايل لآليات  -
  

  :أسئلة اجلزء الثاين
  .حىت الوصول إىل اجلزء الثاين...من هو املسلم الذي يعظم ربه؟ -
  خبط واضح مع استعمال عالمات املد  13- 08كتابة اجلزء من  -
  ).كتابة املصحف( 
  .لتالميذتليها قراءات متتالية من طرف ا, قراءة متأنية من طرف املعلم -
  .مواقع الوصل والفصل, تعيني مواقع اإلخفاء واإلدغام -
  ).االستعمال الصحيح للعالمات اإلعرابية ( تصحيح بعض األخطاء النحوية -
بتكرارها لعدة ) يؤثرون (تصحيح بعض الكلمات اليت يصعب نطقها بصفة سليمة  -

  .مرات، و شرح معناها بطريقة بسيطة
  .يفضلون= يؤثرون , )قراءة التالميذ ( ثناء القراءة شرح املفردات الصعبة أ -

 :أسئلة حول الفهم 
  يذكّر العباد؟  ااألمر موجه ملن؟ مباذ":  فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى" 

  .ذكره يف كل مكان –تعظيمه  –إىل عبادة اهللا  –دعوم إىل احلق : ذكّرهم بـ 
  .من خياف اهللا= من خيشى  ←من الذي سيذّكر : قراءة أخرى للسورة -



  

  

   أوصافه ←من هو السعيد ؟ : السعيد -     
  شرح املعىن                                                              

  )األشقياء املفرد مع املفرد ( الشقي  -         
  .عدم اإلشارة إىل اإلدغام) سيذّكر ( سيتذكر : قراءة جديدة لآليات -
 .طالبة حبفظ اآلياتامل -

  :بعض املالحظات
  .مل يتم التركيز على خمارج احلروف -
  .التركيز على املعىن أكثر من األداء، فهذا األخري ال يتم بصورة واضحة -
  .عدم مراعاة املوازاة بني اللفظ واملعىن -
تصحيح األخطاء يتم بصورة لغوية بسيطة دون التركيز على بعض اجلوانب من  -
  .التجويد
  .شرح املعىن إمجاليا دون تفصيل -
  .قراءة املعلم كانت مركزة وفيها بعض االهتمام بأحكام التالوة ال الترتيل أو التجويد -
 :تقدمي احلصة الواحدة يعتمد على املراحل التالية -

مراعني يف , يتم خالهلا مراجعة املفاهيم السابقة واستظهار اآليات السابقة: املرحلة األوىل
  .احلفظ اجليد, المة النطقذلك س

  .وهي دراسة اآليات املتصلة باألوىل: املرحلة الثانية
  .قراءا والتأكد من حسن فهم ألفاظها -
  .التعرض ملعناها اإلمجايل من خالل املناقشة -
  .تكليف التالميذ بقراءة اآليات مرة أخرى  - 
  الميذ الذين حيسنون األداء اية احلصة بقراءة املعلم أو من املسجلة أو من بعض الت -
  ) .من هم ؟هل هو التلميذ الذي درس باملسجد؟( 
  ).ما مت تقدميه خارج احلصة ( املطالبة حبفظ السورة  -



  

  

  :يف السنة السادسة ) العبادات ( سري حصة التربية اإلسالمية 
  الصوم : احملتوى

  ) سورة الطويلةمن ال( من سورة البقرة  184-183أن يفهم معىن اآليتني  :اهلدف
  :سري الدرس 

  ).صحيحة حسب احلديث : إجابات خمتلفة( كم عدد أركان اإلسالم ؟
  .الصوم ----- ما هو الركن الرابع ؟ -
  .يبىن الدرس على أساس مفهوم الصوم يف اإلسالم -
  ما هو شهر الصيام؟، -
  .هل صوم رمضان فرض أم سنة؟ -
  .مضبوطة بالشكل و) مكتوبة على السبورة : ( إعداد اآليات -
قراءة اآليات قراءة متأنية من طرف املعلم،مع االنتباه إىل ألخطاء املوجودة يف الكتاب  -

  ).طلب الرجوع إىل املصحف (
أٌَخر، فهو = أَْخَر : أخطــاء نطـــقية مثل.(قراءة اآليات من طرف التالميذ -

  ).خري= خريا 
  . األخطاء معظمها حنوية -
  ).بدل االستعاذة  (البدء بالبسملة  -

  .شرح بعض املفردات الصعبة: شرح اآليات
  ).إجابات خمتلفة قريبة من املعىن (سجل /وجب/فرض ":كتب"
  ).أي اصطالحي ( قدم املعلم تعريفا فقهيا للصيام دون التعريف اللغوي  -

وهو االمتناع عن األكل والشرب من طلوع الشمس إىل : سؤال للوصول إىل التعريف
  .الغروب
  :شرح بعض املفردات الصعبة -
الذين يقدرون على الصوم لكنهم ": الّذين يطيقُونه"شهرا كامال،: "أَياما معدوداٍت"

  .كانوا يقدمون على اإلفطار بغري عذر
  .مال أو طعام يقدمه الذي مل يصم للمساكني": فدية"



  

  

  "):الثاين"و "األول"الطورين ( حتليل نتائج االستبيانات اخلاصة مبعلمي 
الصيغة املنطقة النسبة   رقم السؤال

  %80: ال
  %20: نعم

الحضارية  
  

هل احلجم الساعي املخصص للقرآن 
 كاف؟

  
  
  
  
01 

  %30: ال
  %70: نعم

 شبه احلضارية

  %90: ال
  %10: نعم

 الريفية

  %5: ال
  %95: نعم

  احلضارية
  

هل لتعليم القرآن و حتفيظه دور يف 
 بية؟تعليم اللغة العر

  
  
  %1: ال 02

  %99: نعم
 شبه احلضارية

 الريفية  %100: نعم
  %40: ال
  %60: نعم

  احلضارية
  

هل التركيز على املعىن اإلمجايل هو 
 اهلدف الرئيس حلصة القرآن؟

  
  
  
04 

  %55: ال
  %45: نعم

 شبه احلضارية

  %40: ال
  %60:نعم

 الريفية

  %85: وارد
  %15: غري وارد

  احلضارية
  

ح فكرة اإلعجاز اللفظي هل هو طر
 وارد أم ال؟

  
  
  
  
06 

  %55: وارد
  %45: غري وارد

 شبه احلضارية

  %90: وارد
  %5: غري وارد

 الريفية

  %20: ال
  %80: نعم

   احلضارية
  

هل تواجهون صعوبات يف نطق بعض 
  األلفاظ القرآنية؟

  
 

  
  
  %35: ال  07

  %65: نعم
  شبه احلضارية

  الريفية  %100: نعم

  %50: ال
  %50: نعم

   احلضارية
  

هل ميكن إبراز دور األصوات املختفية 
 يف انسجام اللفظة دون ترتيل أو جتويد؟

  
  
  %70: ال  08

  %30: نعم
  شبه احلضارية

  %10: ال
  %90: نعم

  الريفية

  %20: ال
  %80: نعم

   احلضارية
  

 هل ينبغي ملعلم اللغة أن يكون ملما 
 .الصوتيةو لو بالقليل من املعارف

  
  
  %15: ال  09

  %85: نعم
  شبه احلضارية



  

  

  %10: ال
  %90: نعم

  الريفية



  

  

  :املنطقة احلضارية  -1
متثل حصة القرآن الكرمي جزءا من التربية اإلسالمية، فهل احلجم : السؤال األول

  الساعي املخصص هلا كاف لتقدميها بشكل دقيق؟
  .%  80←: ال 

  .% 20←: نعم
ة عن السؤال اخلاص بالوقت املخصص حلصة القرآن الكرمي كانت نالحظ أن اإلجاب

لإلجابة بنعم، مما  % 20يف مقابل  % 80: بنسبة" ال"معظمها بالنفي، حيث قدرت اإلجابة بـ
  .يدل على أن معظم املعلمني غري راضني عن احلجم الساعي املخصص هلذه احلصة

  تعليم اللغة العربية يف ذاا؟ هل لتعليم القرآن وحتفيظه دور يف: السؤال الثاين 
  .% 05←: ال 

  .% 95 ←: نعم
نالحظ من خالل هذا اإلحصاء أن جل املعلمني يرون أن حتفيظ القرآن له دور كبري يف 

وأنه , أن قواعد اللغة مستمدة منه: تعليم اللغة العربية، ويعطون حججا خمتلفة إلجابام منها
وأنه املرجع األساس، وأنه مصدر علم اللسانيات , يف ذاااملصدر الوحيد هلا وإعجازه هو اللغة 

  .وغريها من التربيرات
 اهلدف من احلصة اخلاصة بالقرآنالذي حاولنا من خالله معرفة  : السؤال الثالثويف 

  :وجدنا عدد اإلجابات على النحو اآليت
  .إجابة واحدة: االقتراح األول -
  .ثالث إجابات: االقتراح الثاين -
  .مخس إجابات: قتراحان األول والثاين معااال -
  .إجابتان:  االقتراحان األول والثالث معا -
  .أربع إجابات: االقتراحات األول والثاين والثالث معا -
  .إجابتان: االقتراحات األول والثاين والرابع معا -
  .ثالث إجابات: االقتراحات كلها -



  

  

ول تردد ست عشرة مرة من خالل تكرر ومن خالل هذا التحليل يتضح أن االقتراح األ
أما االقتراح الثالث فقد ذكر تسع مرات،يف حني مل يذكر , االقتراح الثاين سبع عشرة مرة

مما حييلنا إىل اختيار اجلوابني األول والثاين كهدفني يلمحان , االقتراح الرابع سوى مخس مرات
  .عند اية كل حصة قرآن 

ل دراسة آيات من سور طوال أن األمر يعتمد على الحظت من خال: السؤال الرابع
  فهم معناها واإلفادة من أحكامها، فهل هي كيفية معتمدة مع قصار السور أيضا؟ 

  .% 60 ←: نعماإلجابة بـ 
  .% 40  ←:  اإلجابة بـ ال

بلغت نسبة اإلجابة بنعم حول مضاهاة الكيفية املعتمدة يف دراسة السور القصرية لدراسة 
من اإلجابات املنفية، مما يدل على استخدام ايبني بنعم  % 40يف مقابل  % 60ويلة السور الط

للكيفية نفسها يف الدراستني، أي أم يتطرقون إىل شرح معىن السورة فقط واإلفادة من بعض 
أحكامها، غري أن نسبة الرافضني للفكرة ال تبتعد عن نسبة اإلجابات املثبتة، وتعلل هذه الفئة 

فريون مكمن , بكون السور القرآنية تلزم املعلم حتفيظها للطفل، ويولون أمهية هلذا احلفظ نفيها
  :هاته األمهية يف االقتراحات اآلتية

  ):السؤال اخلامس(
  ). وبلغ عدد اإلجابات واحدة(احملافظة على النص القرآين حبفظه يف الصدور  )1
النص القرآين، وتعلم قواعد اللغة العربية االقتراحات الثالثة األوىل، وهي احملافظة على  )2

  .وكسب ثروة لغوية إضافية، واحملافظة على النطق السليم للغة العربية
  ".إجابتان" تعلم قواعد اللغة العربية  ) 3

  طرح فكرة اإلعجاز اللفظي في القرآن أمر قد يفرض نفسهن فهل هذا؟: السؤال السادس

  . %  85   ←وارد  
  . % 15 ←غري وارد 

فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن قد بلغت " ورود " نالحظ من خالل النتائج أن نسبة 
، مما يدل على %15حسب آراء املعلمني، يف حني مل تبلغ نسبة نفي وجوده سوى  % 85نسبة

  .ترجيح كفة وجود اإلعجاز أثناء دراسة السور القصرية



  

  

اد بأن قدرات الطفل يف هذا السن ومل جند سوى تعليل واحد لإلجابة املنفية هو االعتق
  . غري مؤهلة لذلك

  :أما تعليالت اإلجابات املثبتة فقد كانت باستخدام االقتراحات كما يلي 
  .ترتيل اآليات ترتيال متأنيا: إجابتان لالقتراح األول )1
  . الصوتية فيها رجتويد اآليات إن أمكن، و إبراز األسرا:إجابتان لالقتراح الثاين )2

  .س إجابات لالقتراحين األول والثاني معا خم )3
  .االعتماد على القراءة البسيطة املتأنية: ثالث إجابات لالقتراح الثالث )4
  .ثالث إجابات لالقتراحني الثاين و الثالث معا )5
  .إجابتان لالقتراحني األول والثالث معا )6

ترتيل اآليات أو تجويدها إن وعلى هذا فإن أغلب المعلمين يرون أن اإلعجاز يتجسد من خالل 
  .أمكن ذلك

  هل تواجهون صعوبات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى التلميذ؟:السؤال السابع
  %. 80  ←:  نعم
  %. 20  ←:  ال

من املدرسني يواجهون صعوبات يف نطق بعض  % 80نالحظ من خالل النسبتني أن 
وبالتايل , منهم وجود تلك الصعوبات % 20بينما ينفي , املفردات القرآنية من طرف التالميذ

ميكن اجلزم مبواجهة هذه الصعوبات إذ لوال هذه املفردات الصعبة ملا وجد الطفل مشكلة يف 
قراءة فقرة قصرية من كتاب القراءة وقد يكون ذلك اخلطأ يف احلركات اإلعرابية اليت تغري 

  .مدلول اللفظة متاما



  

  

ور دون ترتيل أو جتويد، فهل ميكنه إبراز دور إذا قرأ املعلم الس :السؤال الثامن
  األصوات املختفية يف انسجام اللفظة القرآنية؟

  .% 50←: نعم
  .% 50  ←: ال

من  % 50 نالحظ أن متوسط اإلجابات بنعم يعادل متوسط اإلجابات بـال، أي أن
  ز دون ترتيل املعلمني يرون أن األصوات املختفية بسبب انسجام اللفظة القرآنية ميكنها أن ترب

  .أما النصف اآلخر فريون أن اإلخفاء ال ميكن اإلبانة عنه دون ترتيل أو جتويد, أو جتويد اآليات
أن يكون ملما ولو بالقليل من   -إذا–هل ينبغي ملعلم العربية  :السؤال التاسع

  املعارف الصوتية حىت يتسىن له تقدمي املادة على أكمل وجه؟
، فيتراجعون إىل اإلجابة بالنفي عما إذا كان األمر هخر ينقض بعضهم أول كالمه بآ

  .% 20يستدعي اإلملام ولو بقليل من املعارف الصوتية وتبلغ نسبة هؤالء 
منهم ضرورة اإلملام ولو بالقليل من هذه املعارف حىت ميكنه ذلك من  % 80 يف حني يرى

  . تقدمي املادة على أكمل وجه
  :قتراحات املقدمة على النحو اآليتوقد عللت اإلجابات املنفية باال

  ).التطرق إىل تركيب الكلمة الصويت أثناء الشرح(ثالث إجابات لالقتراح األول )1
  ).إبراز اإلعجاز الصويت بوجه عام يف القرآن(إجابة واحدة لالقتراح الثاين )2
  ). التطرق إىل بعض أحكام التجويد لتسهيل أداء السورة(إجابتان لالقتراح الثالث )3
  .إجابة واحدة جلميع االقتراحات )4

وعلى هذا يبدو أن أصحاب هذا االختيار يرون أن املنهج املعتمد يف حتفيظ القرآن يف 
، وأن القراءة البسيطة للقرآن مناسبة ملستوى - إن صح التعبري -املدرسة اجلزائرية غري صاحل 

  .إدراك التلميذ
  :رف الصوتية فإم يدعون إىلأما املعلمون الذين يقترحون إملاما باملعا

  ).ست إجابات(التطرق إىل التركيب الصويت للكلمة أثناء الشرح  -
  ).إجابة واحدة ( إبراز اإلعجاز الصويت بوجه عام يف القرآن  -
  ).ثالث إجابات (التطرق إىل بعض أحكام التجويد والتالوة  -



  

  

 ).ست إجابات (االقتراحان األول والثالث معا  -
  :إذا كانت القراءة البسيطة تتناسب وسن املتعلم فهل ترون: لعاشرالسؤال ا

  .لوجود عامل األداء حرجا يف العملية التعليمية للقرآن الكرمي -
  .ضرورة يف تعلم قواعد علمي األصوات و التجويد -
أن االكتفاء بالقراءة البسيطة من شأنه أن ينمي القدرة اللغوية دون احلاجة إىل  -

  .جتويد
  :ت االقتراحات يف هذا السؤال على املنوال اآليتتوزع

  . ثالث إجابات حمايدة -
  ).االقتراح الثاين(إجابتان لضرورة تعلم قواعد علمي األصوات والتجويد -
  .تشكيل عامل األداء حرجا يف العملية التعليمية يإجابتان لالقتراح األول، أ -
  تعلم قواعد علمي األصوات والتجويد ضرورة (إجابة لالقتراحني الثاين والثالث معا  -

  ).االكتفاء بالقراءة البسيطة و
  ثالث إجابات حتمل كال من االقتراحني األول  -  .إجابة حتمل كل االقتراحات -
  .و الثاين
 .سبع إجابات تكتفي بالقراءة البسيطة التي تنمي القدرة اللغوية دون الحاجة إلى التجويد - ذ



  

  

  :حتليل النتائج
املعلمني أن الوقت املخصص حلصة القرآن الكرمي غري كاف لتقدميها بالشكل  يرى معظم

الصحيح، ويظهر هذا النفي من خالل رؤيتهم الواضحة للدور الذي يؤديه القرآن الكرمي يف 
تعليم اللغة العربية، واألمهية اليت حيظى ا، وما للقراءات والتجويد من دور يف بناء قواعدها 

  .األساسية
زم أغلبهم بأن اهلدف من حصة القرآن هو حفظ اآلية حفظا سليما وفهم معانيها كما جي
  .وربطه بالواقع

وتتمايز األجوبة حول كيفية تدريس السور القصرية بني متبع للطريقة املعتمدة مع السور 
الطويلة، وبني رافض هلا مع تعليل هذا الرفض بكون هذه السور حتفظ من أجل احملافظة على 

  .قرآين أو تعلم قواعد اللغة من خالله، أو كسب ثروة لغوية إضافيةالنص ال
كما برهن املدرسون على بروز اإلعجاز اللفظي يف اآليات القرآنية املدروسة من خالل 

  .وإبراز أسرارها الصوتية –إن أمكن  –أو جتويدهم هلا ) وهو األمر املطلوب ( ترتيلهم لآليات 
اجه صعوبات يف نطق بعض األلفاظ يف السور من طرف وبدا واضحا أن الكثري منهم يو

مما جعلهم جيزمون بعدم إمكانية إبراز األسرار الصوتية الكامنة دون اإلملام ولو بالقليل , تالميذه
حيث يتسىن هلم بعد هذا اإلملام التطرق إىل تركيب الكلمة الصويت , من مباحث علم األصوات

وتباينت . ام التالوة والتجويد، وتأدية السورة بعدهاأثناء الشرح، أو التطرق إىل بعض أحك
اآلراء يف آخر سؤال بني حمرج من عامل األداء، وبني مؤيد لعملية الرسكلة يف علمي األصوات 
والتجويد أما القسم األكرب منهم فقد ارتأى أن يبقي على القراءة البسيطة حىت تنمو قدرات 

  .الطفل اللغوية

  : ةاملنطقة شبه احلضاري -2
حصة القرآن الكريم جزء من التربية اإلسالمية، فهل الحجم الساعي المخصص لها آاف لتقديمها : السؤال األول

  بشكل دقيق؟

  %. 30←:  ال
  %. 70←: نعم



  

  

من املعلمني أن الوقت املخصص حلصة القرآن الكرمي كاف لتقدميها  % 30ترى نسبة 
مما يدل على أن هذا الوقت غري , ذلكمنهم ترى عكس  % 70بشكل دقيق، يف حني أن نسبة 

  .كاف حسب رأي األغلبية
  هل لتعليم القرآن وحتفيظه دور يف تعليم اللغة العربية يف ذاا؟: السؤال الثاين

  %. 99 ←:  نعم
  %. 1 ←:  ال
بأن للقرآن الدور الكبري يف تعلم اللغة العربية ويربرون سبب  من املعلمني % 99 يقر

آن ذا فن قائم بذاته أال وهو علم التجويد، أو نظرا خلضوع قواعد اللغة له اختيارهم بكون القر
وبه , أو أن ألفاظه صاحلة لكل زمان ومكان ويف كل ميدان أو أنه يثري الرصيد اللغوي للطفل

  .يكتسب القواعد اللغوية الصحيحة نطقا وكتابة
  ما اهلدف من حصة القرآن الكرمي؟ :السؤال الثالث 

  :حات على مثاين فئات لإلجابة عن هذا السؤالقسمت االقترا
التركيز على فهم معاين اآليات وربطها (إجابة واحدة لالقتراحني الثاين والثالث -1

  ).بالواقع،وتيسري أداء الكلمات القرآنية و رمسها
 ).التركيز على فهم معاين اآليات وربطها بالواقع(إجابة واحدة لالقتراح الثاين   -2
 ).حفظ اآلية القرآنية حفظا سليما(لالقتراح األولإجابتان  -3

 .إجابتان لالقتراحين األول والثالث -4
  .إجابتان لالقتراحات األول والثاين والثالث -5
التركيز وحفظ اآلية القرآنية حفظا سليما (إجابتان لالقتراحات األول والثاين والرابع  -6

إلعجاز اللفظي للقرآن من خالل القصص على فهم معاين اآليات وربطها بالواقع،وبيان ا
 ).القرآين

 .ثالث إجابات جلميع االقتراحات -7
  .سبع إجابات لالقتراحني األول والثاين -8

وبالتايل فإن أكثر اإلجابات تركز على حفظ اآليات القرآنية حفظا سليما والتركيز على 
  .فهم معاين اآليات وربطها بالواقع معا



  

  

من خالل دراسة آيات من سور طوال أن األمر يعتمد على  الحظت: السؤال الرابع 
  فهم معناها واإلفادة من أحكامها، فهل هي كيفية معتمدة مع قصار السور أيضا؟ 

  . % 45 ←:  نعم
  . % 55 ←:  ال

عدد اإلجابات اليت تنفي مماثلة السور القصرية للسور الطويلة يف الدراسة  %55متثل نسبة 
مما يدل على عدم وضوح الرؤية يف املنهج املتبع يف  %45فكرة فقد بلغت أما نسبة املؤيدين لل

  .تقدمي حصة القرآن الكرمي
أمهية حفظ هذه السور يف املدرسة وقد برر بعضهم املنهج اخلاص بالسور القصرية بكون 

  :يف تكمن
  ).إجابة واحدة(تعلم قواعد اللغة العربية واحملافظة على النطق السليم  -
  ) .إجابة واحدة (ة على النص القرآين حبفظه يف الصدور احملافظ -
احملافظة على النص القرآين وكسب ثروة لغوية إضافية واحملافظة على النطق السليم  -

  ).إجابة واحدة(
  ).إجابتان ( احملافظة على النص القرآين والنطق السليم للغة  -
ثروة لغوية مع احملافظة على احملافظة على النص القرآين وتعلم قواعد اللغة وكسب  -

 ).إجابتان (النطق السليم للغة العربية 
ويبدو من خالل هذه االقتراحات أن احملافظة على النص القرآين من أولويات احلصة 

  .اخلاصة بالقرآن الكرمي، وهو ماتصبو إىل حتقيقه
 طرح فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن أمر قد يفرض نفسه، فهل: السؤال السادس

  هذا؟
  %55←وارد

  %45 ←غري وارد  
وعلى ذلك يكون , لإلجابات املنفية % 45يف مقابل  % 55بلغت نسبة اإلجابة باإلثبات 

  .الفارق بني النسبتني متقاربا، أي أن فكرة اإلعجاز قد ترد وقد ال ترد



  

  

وإذا كان املربر يف عدم ورود الفكرة هو عدم مناسبتها لسن األطفال وقدرام العقلية 
  .والفكرية

  :فإن وجود إعجاز لفظي يف السور ميكن إبرازه من خالل
  ).إجابتان ( ترتيل اآليات ترتيال متأنيا  -
  ).إجابة واحدة (جتويد اآليات إن أمكن  -
  ).إجابتان( االعتماد على القراءة البسيطة املتأنية  -
  ).إجابة واحدة ( الترتيل والقراءة املتأنية و البسيطة معا  -
  ).إجابة واحدة ( ترتيل والتجويد و القراءة البسيطة معا ال -
  ).إجابة واحدة ( التجويد والقراءة البسيطة معا  -
 ).ثالث إجابات( معا  اترتيل اآليات أو جتويده -

  .وبذلك يكون ترتيل اآليات ترتيال متأنيا أكثر اإلجابات املقترحة من طرف املعلمني
  بات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى التلميذ؟هل تواجهون صعو: السؤال السابع 

  .% 65  ← نعم
  .% 35  ←ال  

من االقتراحات تثبت مواجهة الصعوبة لدى نطق  % 65أن  نالحظ من خالل النتائج
بعض األلفاظ القرآنية من طرف التالميذ، أما النسبة اليت تنفي وجود هذه الصعوبة فتقدر 

  .لصاحل املعلمني املساندين لقضية الصعوبة يف النطق ، وعليه ميكن ترجيح الكفة% 35:بـ
 إبراز األسرار الصوتية املختفيةوقد جتعل هذه الصعوبة من املعلم مقرا بعدم إمكانية .  8

ومتثل النسبة املتبقية عدد اإلجابات . من األجوبة اليت تنفي ذلك % 70حيث مت إحصــاء  
أمهية التعرف على الستعانة بعلم األصوات، أما املدعمة إلبراز تلك اخلصائص الصوتية دون ا

حيث بلغ عدد األجوبة , فقد أخذت حصة األسد من األجوبة بعض مباحث علم األصوات
وعليه ميكن القول بأن معظم املعلمني  ، % 15، بينما راوحت نسبة األجوبة بال  % 85بنعم 

  .علم األصوات يرغبون يف إعادة التكوين للتعرف على مباحث علم اللغة وخاصة
  



  

  

وإذا كان سبب رفض اإلملام باملعارف الصوتية هو عدم وجود منهجية يف حتفيظ القرآن 
يف املدرسة اجلزائرية أو مناسبة القراءة البسيطة ملستوى قدرات التالميذ، فإن التعرف على بعض 

وأن حياول  املسائل الصوتية من شأنه أن يساعد املعلم على التطرق إىل تركيب الكلمة الصويت،
ويتمكن , إبراز اإلعجاز الصويت يف اآليات فال يعجز عن الرد عن األسئلة املتوقعة من التالميذ

  .أيضا من تالوة أو جتويد اآليات وفقا ألحكام كل من هذين األخريين
  :إذا كانت القراءة البسيطة تتناسب وسن املتعلم فهل ترون: السؤال العاشر

  .يف العملية التعليمية للقرآن الكرميلوجود عامل األداء حرجا  -
  .ضرورة يف تعلم قواعد علمي األصوات و التجويد -
أن االكتفاء بالقراءة البسيطة من شأنه أن ينمي القدرة اللغوية دون احلاجة إىل  -
  .جتويد

  . إجابة واحدة تقترح إبعاد العملية التعليمية من فن األداء لكونه عامال حمرجا  -1
احدة جتمع بني ضرورة تعلم قواعد علمي األصوات والتجويد واالكتفاء إجابة و  -2

إما االختيار العشوائي أو املعرفة مبباحث علم األصوات : بالقراءة البسيطة، مما يوحي بأمرين
  ).التعليم (دون استغالهلا يف مثل هذا امليدان 

أي أا تأىب فكرة , إجابة تضع االقتراح األول مع االقتراح األخري يف حيز واحد  -3
وجود علم األصوات يف املدرسة، وتكتفي بالقراءة البسيطة اليت تنمي القدرات اللغوية دومنا 

  .حاجة إىل التجويد أو الترتيل
 .إجابة جتمع بني اخليارات الثالث وهو ما جيعلنا جنزم بالتناقض التام  -4
إلغاء عامل األداء وضرورة ثالث إجابات تدل على التناقض إذ تدعو إىل اجلمع بني   -5

تعلم قواعده وهذا ما يدل على خطورة املوقف يف اإلدراك والتمييز بينما هو صحيح وما هو 
 .خاطئ

مخس إجابات ترى يف االكتفاء بالقراءة البسيطة ملمحا مناسبا لتخريج تلميذ قادر  -6
 .على ذيب وتنمية كفاءته اللغوية

علم علمي األصوات والتجويد، وعلى هذا ميكن مثاين إجابات تؤكد على ضرورة ت -7
القول بأن األجوبة الثمانية األخرية قد أثبتت رغبة بعض املعلمني يف عملية الرسلكة يف علمي 



  

  

ولعل , األصوات والتجويد حىت تكون العملية التعليمية للقرآن دقيقة ومطورة للغة الطفل
 :والسؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة هلذه االقتراحات ه

كيف ميكن للطفل العاجز عن قراءة قطعة نثرية بسيطة قراءة صحيحة أن يقرأ آيات 
  .متناهية يف دقة التركيب و التناسق ؟

  
  :املنطقة الريفية  -3

حصة القرآن الكرمي جزء من التربية اإلسالمية، فهل احلجم الساعي : السؤال األول 
  املخصص هلا كاف لتقدميها بشكل دقيق؟

يف , عدد اإلجابات اليت ترى يف الوقت املخصص للقرآن الكرمي كفاية % 10متثل نسبة 
  .عدم كفاية هذا الزمن لتقدمي املادة بشكل أفضل)  % 90(حني ترى نسبة الغالبية 

القرآن الكرمي له الدور الكبري يف أن  ) %100 نسبة( ويرى كل املعلمني يف الريف  -2
ربانية حاملة من اإلعجاز ما يفوق الشعر والنثر وعلوم  كونه معجزة تعلم قواعد اللغة العربية،

  :فيما يلي أهداف تقدمي حصة القرآن الكرميوقد برزت , العربية مجيعها
  ). االقتراح األول(سبع عشرة إجابة تقترح حفظ اآليات وربطها بالواقع  -
  .ست عشرة إجابة تقترح التركيز على فهم معاين اآليات وربطها بالواقع -
  .ث عشرة إجابة لالقتراحني السابقني معاثال -
  ).تيسري أداء الكلمات القرآنية ورمسها(ست إجابات لالقتراح الثالث  -
  ).بيان اإلعجاز اللفظي من خالل القصص القرآين(إجابتان لالقتراح الرابع  -
  .إجابة لالقتراحني األول والثالث معا -
  .ثالثاألول والثاين وال: مخس إجابات لالقتراحات -
  .األول والثاين والرابع: إجابة واحدة لالقتراحات -
  . إجابة واحدة جلميع االقتراحات -
  



  

  

  
الحظت من خالل دراسة آيات من سور طوال أن األمر يعتمد على : السؤال الرابع 

  فهم معناها واإلفادة من أحكامها، فهل هي كيفية معتمدة مع قصار السور أيضا؟ 
أن الكيفية املعتمدة يف تدريس ) معلمي الطور األول والثاين(من املعلمني % 60يرى 

منهم أن  % 40القرآن يف الطور الثاين هي نفسها الكيفية املعتمدة مع قصار السور، بينما يرى 
  .الطريقة خمتلفة متاما

  :، واليت تساعد حسب آرائهم يفأمهية حفظ هذه السور بالتدريجويركزون على  -5
  ).االقتراح األول( ص القرآين احملافظة على الن -
  .إجابة واحدة: االقتراح الثاين والرابع -
  .أربع إجابات: االقتراح الثاين -
  .إجابة واحدة: االقتراح األول والثالث والرابع -
  ثالث إجابات   : االقتراح الثالث  -
  .إجابة واحدة: االقتراح األول و الثالث والرابع  -
  .إجابات أربع: االقتراح الرابع  -
 .إجابتان: االقتراح األول والثاين والثالث والرابع   -

  :ومنه ميكننا القول بأن الفئة األوىل قد ارتكزت يف اختيارها إما على 
  .كوا درست الطور الثاين فقط* 
  .تعمدها املنهجية نفسها، والتخلي عما متليه مناهج التربية اإلسالمية يف الطورين* 
 .السؤالعدم فهمها فحوى *

صحيح أن السور القصرية تتطلب شرحا للمعىن اإلمجايل، لكن هذا الشرح يعتمد يف 
الغالب على املفردات الصعبة واملعىن اإلمجايل باختصار، ألن اهلدف األساسي هو تسهيل وتيسري 

  .عملية احلفظ ال التعرف على األحكام
لعقائد والعبادات واألحكام ولو تأملت هذه الفئة سور القرآن الكرمي ألدركت أن أهم ا

املتعلقة بتهذيب السلوك تستفاد من آيات السور الطويلة، كفرائض الصالة والصوم واحلج 
ولتتأمل هذه الفئة من جهة أخرى سورة الناس حيث يغلب عليها , وأحكام املواريث وغريها



  

  

بتعويد التلميذ  ذاك الصفري الذي حيدثه فونيم السني املتنوع باحلركات القصرية فيوحي وجوده
على خمرج هذا احلرف ال على معىن السورة ألن التلميذ ال يتغلغل يف معناها بقدر ما يشد 
انتباهه تنوع إيقاعها املوسيقي من خالل التنوعات املوضعية حلرف السني مثال أو املدود اليت 

رار لكلمة أوذاك التك... الناس-اخلناس - الوسواس- الناس –الناس : انسجمت داخل األلفاظ 
  .الناس ووقعه اخلاص يف النفس كل مرة

طرح فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن أمر قد يفرض نفسه، فهل : السؤال السادس 
  هذا؟

  %. 90←وارد   
  %. 5←غري وارد 
  .% 5←دون رأي 

من املدرسني يقرون بوجود فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن الكرمي  % 90نالحظ أن 
منهم ضرورة إبعاد الفكرة عن اال  % 5يف حني ترى نسبة , مفروضاوالذي ميثل أمرا 

التعليمي، معللني إجابام بعدم متاشي هذه الفكرة مع سن الطفل مع أننا نؤكد على أن 
من املعلمني بآرائهم وال يبدوا، دون تقدمي سبب معني  % 5وحيتفظ , املصادفة واردة ال حمالة

  .لذلك
  واجهون صعوبات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى التلميذ؟هل ت: السؤال السابع 

أن جل املعلمني الذين أجابوا عن األسئلة املطروحة  % 100يبدو من خالل النسبة 
وذلك ظاهر من خالل , يواجهون صعوبات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى تالميذهم

  .ض نفسه بدون شكإثبام لفكرة ورود اإلعجاز اللفظي يف القرآن الذي يفر
قراءة السور دون التطرق إىل بعض أحكام من املعلمني أن  % 90 تؤكد نسبة -8

جيعل عملية التلقني أو األداء لسور القرآن عسرية، حيث يصعب عليهم إبراز  الترتيل والتجويد
العربية األصوات اليت قد ختتفي بني ثنايا األلفاظ واليت هلا دور يف اإلبانة عن بعض قواعد اللغة 

رافضة لفكرة ترتيل أو جتويد اآليات، حمتجة بكون القراءة البسيطة  % 10يف حني تبقى نسبة 
  .من شأا أن تظهر ذلك



  

  

أن يكون ملما ولو بالقليل من   -إذا–هل ينبغي ملعلم العربية : السؤال التاسع
  املعارف الصوتية حىت يتسىن له تقدمي املادة على أكمل وجه؟

من املعلمني أن ختضع للتكوين يف علم األصوات أو التجويد بإلغائها  %10 رفضت فئة
 90فكرة اإلملام باملعارف الصوتية من أجل تقدمي حصة القرآن بشكل صحيح، يف حني صمم 

منهم على ضرورة اإلملام ولو ببعض املعارف الصوتية من خالل االطالع أو التكوين يف علم  %
  .طريقة تقدمي مادة القرآن الكرمياألصوات حىت تعطي نفسا جديدا ل

وبرهنت هذه الفئة من خالل اإلجابة عن السؤال التاسع على أا ستوضح االنسجام 
  :الصويت بعد هذا التكوين من خالل

  ).إجابة واحدة ( التطرق إىل التركيب الصويت للكلمة أثناء شرح املعاين  -
  ).مخس إجابات (  حماولة إبراز اإلعجاز الصويت بوجه عام يف القرآن -
  ).إحدى عشرة إجابة (مث تأدية السورة , التطرق إىل بعض أحكام التجويد والتالوة -
  ).إجابة واحدة( االقتراحان األول والثاين   -
  ).ثالث إجابات ( االقتراحان األول والثالث  -
 ).إجابة واحدة ( االقتراحات األول والثاين والثالث -

ضرورة ملحة  العودة إىل علمي األصوات والتجويدني أن وقد أكد أغلب املدرس -10
ويبدو من خالل هذا اإلحلاح أن هذه الفئة تأمل يف , كوا اللبنة األساسية يف تعليم اللغة العربية

تأطري ندوات أو حماضرات يف هذين العلمني، أو برجمة تكوين جديد فيهما قصد الرقي باللغة 
وترى لعامل األداء حرجا يف , املعلمني فإا تكتفي بالقراءة البسيطةالعربية، أما الفئة القليلة من 

  .العملية التعليمية للقرآن



  

  

  :حتليل نتائج االستبيان اخلاص باملناطق كلها 
حصة القرآن الكرمي جزء من التربية اإلسالمية،فهل احلجم الساعي : السؤال األول

  املخصص هلا كاف لتقدميها بشكل دقيق؟
  .% 40 ←ال   

  %. 60←نعم 
نالحظ أن أكثر من نصف اإلجابات ترى أن احلجم الساعي املخصص حلصة القرآن 
الكرمي اليت هي جزء من التربية اإلسالمية غري كاف لتقدميها، مما يدل على عدم حتقيق هذه 

  .احلصة لألهداف املتوخاة  منها دوما
  لغة العربية يف ذاا؟هل لتعليم القرآن وحتفيظه دور يف تعليم ال: السؤال الثاين

  .%  96.66 ←نعم   
  .%  3.34 ←ال    

من اإلجابات تقر بالدور احملوري الذي يؤديه  % 96.66تدل اإلحصائيات املبينة أعاله أن 
الكرمي دورا يف  منهم أن للقرآن % 3.34 القرآن الكرمي يف تعلم اللغة العربية، يف حني ترى نسبة

يم اللغة، مع أ ن السؤال يتطلب التدقيق مث اإلجابة، وهذا ما جيعلنا التربية و األخالق ال يف تعل
هل حفظ اآلية القرآنية يف الصدر دليل على التربية فقط أم أن ذلك يزيد من كفاية : نتساءل

  الطفل اللغوية ؟ 
وعليه فاإلجابة على هذا السؤال متعلقة بثقافة املعلم الشخصية وبالتايل ال تؤيد فكرة الفئة 

  .خرية من طرف اجلميعاأل
  ما اهلدف من حصة القرآن الكرمي؟: السؤال الثالث

  ).االقتراح الثاين( التركيز على فهم معىن اآلية: سبعة عشر إجابة* 
  ).حفظ اآلية القرآنية حفظا سليما( ستة عشر إجابة بالنسبة لالقتراح األول* 
  :ا يليثالثة وعشرون إجابة لالقتراحني األول والثاين موزعة كم* 
  .مخس إجابات: املدينة . -1
  .سبع إجابات: املنطقة شبه حضارية  -2
  .ثالث عشرة إجابة: الريف  -3



  

  

تدل اإلحصائيات على أن أكثر االقتراحات اليت فكر فيها املربون هي حتفيظهم لآليات 
  .بطريقة دقيقة مع التركيز على فهم معانيها وربطها بالواقع

اإلسالمية ودققنا النظر يف جمال القرآن فإننا جند أن أغلب  وإذا تأملنا مناهج التربية
  .األهداف املسطرة تشري إىل االقتراحني

الحظت من خالل دراسة آيات من سور طوال أن األمر يعتمد على : السؤال الرابع 
  فهم معناها واإلفادة من أحكامها، فهل هي كيفية معتمدة مع قصار السور أيضا؟ 

  %. 55←نعم 
  %. 45 ←ال  

لقد سبقت اإلشارة إىل أننا لوعدنا إىل منهاج تعليم مادة القرآن الكرمي نالحظ أن الفرق 
بين بني تقدمي آيات من سورة طويلة، وتقدمي سورة قصرية كاملة،إذ ميكننا التعرف بوضوح 

فالسور الطويلة دف إىل استنباط أحكام متعلقة بالعبادات , على األهداف اخلاصة لكل منهما
  .أما القصرية فنجد أن حصصها مقسمة إىل ثالث أو أربع حصص جزئية قصد حفظها كاملة

  فيم تكمن أمهية حفظ هذه السور يف املدرسة؟: السؤال اخلامس 
  .يف ضرورة احملافظة على النص القرآين: املنطقة شبه احلضارية  -1
 .يف احملافظة على النص القرآين: الريف  -2
 .فظة على النص القرآين و تعلم قواعد اللغة العربيةيف احملا: املدينة -3

تظهر نتائج مجيع االقتراحات بأن معلمي املناطق الثالث جيمعون على جعل اهلدف األول 
من حفظ السور القصرية هو احملافظة على النص القرآين كما يضيف معلمو املدينة هدفا آخر 

  .هو إسهامها يف تعلم قواعد اللغة العربية
  :ظر إىل هاته النتائج ميكن أن نقولبالن* 

صحيح أن احملافظة على النص القرآين من أولويات تدريس القرآن الكرمي، لكن ما فائدة 
هل يبقى خمزنا يف الذاكرة دون النظر فيما حيمله من , هذا احلفظ إن مل تكن له أبعاد أخرى

جيب أن تؤخذ هذه . بشريةمعان وإعجاز يف تراكيبه وصيغه،أو يف قصصه و أثره يف النفس ال
األبعاد يف احلسبان أيضا حىت تكون األهداف املتوخاة صائبة، ألن حصة التحفيظ إذا قسمت 

ومن مث , على أربع حصص أو ثالث فذلك يعين أن هدف املادة يتجزأ أيضا على هذه احلصص



  

  

ءة الذي يظهر لكل حصة مؤشر للهدف الرئيس أو ما يعرف يف املنظومة اجلديدة مبؤشر الكفا
  .يسطر يف عدة حصص ختتم بكفاءة قاعدية فمرحلية مث ائية

طرح فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن أمر قد يفرض نفسه، فهل : السؤال السادس 
  هذا؟

  .%  77.96 ←وارد  
  .%  22.04 ←غري وارد  
رآن مبصادفتهم اإلعجاز اللفظي يف الق عن فئة املعلمني الذين يقرون % 77.96تعرب نسبة 

  .منهم % 22.04وتلغيه نسبة , أثناء تقدمي مادة القرآن الكرمي
وترى الفئة األوىل إمكانية إبرازه من خالل الترتيل املتأين لآليات أو جتويدها إن  

وهذا ما جيعلين , أمكن،يف حني تربر الفئة الثانية غيابه بعدم متاشي املوضوع مع سن الطفل 
حيث يقف  سورة الليل،يف " تلظّى" كننا أن نتجاوز كلمة مثل أضم صويت للفئة األوىل إذ ال مي

أبالتغاضي , فكيف يواجه املعلم هذا املوقف , الطفل حائرا أمام كيفية نطقها أو حىت معناها 
عن اإلجابة أم بإقناع الطفل بأنه مازال صغريا على مثل هذه األمور ؟، خاصة وأن األمر قد 

االت لدى الطفل حىت يصل إىل الكفاءة أو يقارب اختلف مع ظهور منهجية وضع اإلشك
  ).ضمن ما يعرف باملقاربة بالكفاءات (الوصول إليها 

  هل تواجهون صعوبات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى التلميذ؟: السؤال السابع
  .% 81.66 ←نعم     

  .% 18.34←ال      
يف نطق بعض األلفاظ القرآنية  من املعلمني تواجه صعوبة % 81.66تبني النتائج أن نسبة 
منهم وجود هذه الصعوبات معلال ذلك بكون قدرات  % 18.34لدى التالميذ بينما ينفي 

بل , مع أين الحظت ذلك من خالل عملي يف هذا امليدان , التلميذ مل تصل إىل هذا املستوى 
عن كل ما  على العكس من ذلك فالطفل الصغري هو الذي يكون له ذلك الفضول يف التساؤل

هو غريب عن قاموسه، لكن ما مل تتوصل هذه الفئة إىل فهمه هو أن تكون اإلجابة يف مستوى 
  .إدراك التلميذ ال أن نربطه مبفاهيم تأويله



  

  

إذا قرأ املعلم السور دون ترتيل أو جتويد، فهل ميكنه إبراز دور : السؤال الثامن 
  األصوات املختفية يف انسجام اللفظة القرآنية؟

  .% 30   ←نعم     
  .%  70   ←ال      

من املعلمني أنه ال ميكن إبراز دور بعض األصوات املختلفة يف انسجام اللفظة  % 70يرى 
فعدم إطالة الكلمة مثال مبد زائد , القرآنية وحسن تركيبها دون أدائهم للسورة ترتيال أو جتويدا 

وما هلذا احلرف من وقع يؤثر , رف املمدودعن املد الطبيعي لن يفصح عن النغمة اليت حيدثها احل
  .على بنية الكلمة بصفة خاصة وصياغة التركيب بشكل عام

أن يكون ملما ولو بالقليل من   -إذا–هل ينبغي ملعلم العربية : السؤال التاسع 
  املعارف الصوتية حىت يتسىن له تقدمي املادة على أكمل وجه؟

  .% 85 ←نعم   
  .% 15 ←ال     

من املعلمني املستجوبني يف التكوين يف علمي األصوات والتجويد حىت  % 85يرغب 
ويرون أن , منهم فريفضون هذا التكوين % 15يتسىن هلم تقدمي املادة على أكمل وجه، أما 

  كما يرون أن القراءة البسيطة تتناسب , اخللل يكمن يف املنظومة التربوية وليس يف تكوينهم
  .وقدرامو مستوى إدراك التالميذ 

يف حني أقر البعض بأمهية التكوين لكنهم ارتأوا أيضا أن يضعوا احلجة على عدم صالحية 
وذلك رمبا من أجل إثبات أن مكمن الداء ليس يف تكوينهم , املنهج املتبع يف حتفيظ القرآن

الضعيف فقط، ولكن مثة ثغرة جيب ملؤها من خالل إعادة النظر يف كيفية التعامل مع حصص 
  .هذه مثل

  :إذا كانت القراءة البسيطة تتناسب وسن املتعلم فهل ترون: : السؤال العاشر
  .لوجود عامل األداء حرجا يف العملية التعليمية للقرآن الكرمي-
  .ضرورة يف تعلم قواعد علمي األصوات و التجويد-
 أن االكتفاء بالقراءة البسيطة من شأنه أن ينمي القدرة اللغوية دون احلاجة إىل-
  .جتويد



  

  

يبدو من خالل اإلجابات اليت حتصلنا عليها من طرف مجيع املعلمني أن غالبيتهم ترغب 
أو يف أحدمها على األقل حىت تتسىن هلم , يف عملية الرسكلة يف علمي األصوات والتجويد

وتالوته تالوة صحيحة حىت حيسن الطالب من قراءته سواء يف , احملافظة على النص القرآين
الكرمي أو يف غريه، وحىت يتدرب التلميذ أيضا على النطق الصحيح لأللفاظ العربية،  القرآن

ويتدرب أيضا على بعض املهارات اللغوية اليت جتعله يتذوق مجال اللغة , ويزيد من ثروته اللغوية
فإم , وبالغتها منذ صغر سنه، أما بعض املعلمني الذين يطالبون باالكتفاء بالقراءة البسيطة

فهل صحيح أن القراءة البسيطة . تجون يف ذلك بوجود حرج يف عملية التجويد يف املدرسةحي
  تنمي القدرة اللغوية مع مالحظة هاته الفئة لألخطاء اليت يرتكبها التلميذ أثناء قراءته لنص ما 

  أو حىت لفقرة من هذا النص؟
طفال القرآن يف ويبقى هذا السؤال مطروحا، وتتكفل املقارنة بني طريقة تلقني األ

  . املساجد، وطريقة حتفيظه يف هذه املدارس باإلجابة عنه فيما بعد
  

  :سبل حتفيظ وتعليم القرآن الكرمي يف املدارس القرآنية -3
  مالحظات حول سري حصة تدريس القرآن الكرمي يف املساجد 

مدرسة قرآنية+ مكتبة : مسجد برج الغدير  

يبدأ علي الساعة السادسة صباحا بالنسبة لإلناث ) الكتاب(دخول األطفال املسجد  -
  .أما الذكور فموعدهم على الساعة العاشرة. وتنتهي اجللسة على الساعة الثامنة

  .جيمع الكّتاب أطفاال تتراوح أعمارهم بني سن اخلامسة حىت سن الثانية عشرة -
لصال بالص) التمحيص(ينبغي لكل طفل أن يكون لديه لوح مستطيل الشكل ممحص  -

  .وهو نوع من الطني الرطب لونه أبيض إىل رمادي
كما يسمى يف اصطالح الكتاب وهو مصنوع من ) القلم(يكتب األطفال بواسطة  -

  .القصب مربي على شكل القلم االصطناعي
  .ةجلسة معتدلة على األرض يف صفوف منتظم: الطريقة القدمية

  .البداية باحلروف اهلجائية -
  .ء من سورة الفاحتةإمالء السور ابتدا -
  . اتباع رواية ورش عن نافع - 



  

  

  .تصحيح األخطاء اإلمالئية املوجودة على األلواح  -
  .عرض السور بقراءا من األلواح مع تصحيح مستمر لألخطاء النطقية -
العرض بطريقة احملمول عن طريق احلدر أي اإلسراع يف (املطالبة بشكل اآليات  -
  ).القراءة

سورة ميحوها ويكتب غريها ويتم عرضها مرة أخرى عدة مرات حىت يتم كل من أى 
  .حفظها

بالنسبة لألطفال الصغار من آية : يتم حفظ السورة بتجزئتها إىل آيات: جتزئة السورة -
  .إىل آيتني حىت ثالث آيات ال أكثر

  .يلتف األطفال حول املعلم من أجل التصحيح،مث يقرؤون بالتصويت*
 أحكام الترتيل على مصحف اعتمد فيه الرسم العثماين اعتمادا كامال يعتمد اإلمام يف*

وضبط هذا املصحف على ما يوافق رواية أيب سعيد عثمان بن سعيد املصري امللقب بورش 
  )هـ169ت(لقراءة نافع بن عبد الرمحانهـ 197املتوىف مبصر سنة 

  
  :اصطالحات الضبط

إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا "يةأخذت عالمات وقوفه من الكتب التال: الوقوف
  .البن القاسم األنباري" عز وجل

لإلمام " ناظمة الزهر"اتبعت يف عد اآليات طريقة الكوفيني على حسب ما ورد يف كتاب 
  .الشاطيب

اعتمد ترتيب مصحف احلفاظ الذي تبدأ فيه الصفحات ببداية آية وتنتهي بنهاية آية 
وقد مت اختيار ترتيب .ى مخسة عشر شطرا يقع يف عشرين صفحةأيضا، وحتتوي الصفحة منه عل

  .مصحف احلفاظ ألنه يساعد على املراجعة واحلفظ
" من يقول"،"من ويل "وضع سكون فوق النون الساكنة والشدة فوق الواو أو الياء  حنو *

  .يدالن على إدغام النون يف الواو أو الياء بغنة فهو ناقص لبقاء الغنة
يدالن على " بسطت"،"أحطت"فوق الطاء والتشديد فوق التاء يف حنو  وضع السكون*

  . إدغام الطاء يف التاء إدغاما ناقصا لبقاء صفة اإلطباق



  

  

تعرية احلرف من عالمة السكون مع تشديد احلرف التايل يدل على إدغام األول يف *
  . "أَلَم نخلُقْكُم"، "هنومن يكْرِه"، "أُجِيبت دعوتكُما"الثاين إدغاما كامال حنو 

تعريته مع عدم تشديد الثاين يدل على إخفاء األول عند الثاين فال هو مظهر حىت يقرعه * 
  ."إِنَّ ربهم بِهِم" "من ثَمرِه" "من تحتها ": اللسان وال هو مدغم من جنس تاليه حنو 

ل على سكون ذلك احلرف فوق أي حرف يد) ح(وضع رأس خاء صغرية بدون نقطة 
  ."و ينئَونَ عنه"، "من خيرِ": وعلى أنه مظهر يقرعه اللسان حنو

  
  : مجعية اإلصالح واإلرشاد 
  :احلصة األوىل :مرحلة التحضريي 

يبدأ حتفيظ القران الكرمي بترتيب قصار السور حسب املصحف الشريف، انطالقا من 
  .الفاحتة، اإلخالص الفلق، الناس

  )وتعد هذه مراجعة فقط: م(قراءة مجاعية للسورة مع قراءة املعلمة  -
  : يتم التحفيظ بالشكل األيت

  .عرض السورة من طرف املعلمة بصورة متأنية -
  :هناك عدة طرق لتحفيظ القران الكرمي وأدائه يف القسم منها -
وقت وجيز يتم حتفيز الطفل الذي متكن من حفظ السورة يف  اوفيه: طريقة التشجيع -1

  .وبدون أخطاء
  .وسائل التشجيع بسيطة لكنها مهمة بالنسبة للطفل نعادة ما تكو -
  :وتتم بـ: طرق احلفظ التدرجيي  -2
أدائها من طرف  بحتفيظ اآلية تلو األخرى وذلك من خالل أداء املعلمة لآلية، وطل*

مة هنا إىل طرق األطفال، والتركيز على بعض الكلمات اليت يصعب نطقها،حيث تلجأ املعل
  .ذكر املعىن اإلمجايل للسورة: أخرى منها

  .تذكر اآليات لذكر القصة أو األسباب اليت نزلت من أجلها اآليات، وهو ما يسه* 



  

  

طريقة استعمال اإلمياءات وهي الطريقة اليت كان هلا األثر الكبري يف نفوس التالميذ إذ   -3
ا بتتبع إشارات اليدين وإمياءات الوجه تدرجييا أنّ الطفل يتمكن من حفظ آيات السورة تدرجيي

  .أيضا، وبذلك يتوصل إىل حفظ مجيع اآليات انطالقا من حفظ اإلشارات يف حد ذاا
  :املعلمة تربط حفظ القرآن جبميع جماالت احلياة: مالحظة

" صدق اهللا العظيم"اآلداب، كاجللسة املعتدلة يف قراءته، والبدء باالستعاذة واإلاء بـ -
  .حيث يعتاد الطفل على استخدامها تلقائيا بعد ذلك

القصص القرآين الذي من شانه أن يؤثر يف نفسية الطفل فيتعلم بعض تعاليم دينه  -
  .      ويتمكن يف الوقت نفسه من استعمال مصطلحات إسالمية يف اللغة إن صح التعبري

  :بـ تبدأ هذه احلصة)مجعية اإلرشاد واإلصالح(:احلصة الثانية -
أداء السورة اليت مت حفظها حىت يتم ترسيخ احلفظ مع ترتيب السور حسب ورودها يف 

  .املصحف، ابتداء من الفاحتة، مع اإلشارة دائما إىل آداب التالوة
  ).من سورة البقرة (مراجعة آية الكرسي  -
  .اإلنصات وعدم مشاركة املعلمة أثناء اإللقاء -
  .تبع املعلمة وهي ترتل اآليات -
  ).اجلزء األول (مراجعة سورة امللك بالطريقة نفسها -
  .كيفية حتفيظ اجلزء الثاين من سورة امللك* 
- "فُطُور نى مرلْ ته رصالب جِعتكرار اآلية عدة مرات خلف املعلمة: )1("فَار.  
  .تكرار املعلمة لآلية مرتلة -
  .يقة نفسها مع الصف الثاينترتيل تالميذ الصف األول لآلية مرات عديدة، والطر -
الشيء نفسه مع باقي اآليات،مع التركيز على نطق األلفاظ بدقة، واستعمال وسائل  -
  .التشجيع
االعتماد على القراءات الفردية قصد حتفيز الطفل وتشجيعه، وتصحيح اخلطاء الفردية  -

 .ومساعدته أيضا على تعلم الترتيل أو التجويد

                                                 
  .03سورة امللك، اآلية ) 1(



  

  

  اللغةحصة : احلصة الثالثة   
  .احلصة بسؤال عن عدد احلروف اهلجائية العربية تبدأ -

  .مثانية وعشرون: جييب أحد التالميذ عن السؤال بـ
  .تطالب املعلمة األطفال بترديد احلروف مرتبة ترتيبا ألفبائيا -
  .تعتمد املعلمة على القراءات الفردية من أجل املراقبة -
  .اتتطالب املعلمة بتقدمي احلرف داخل كلم -
يعطي األطفال أمثلة متنوعة، مع تقدمي بعضهم أللفاظ قرآنية، وتقدمي البعض اآلخر  -

مث تعرض املعلمة على األطفال جمموعة ...حرف الذال، ظرب، ضمل: مثال(ألفاظا غري قياسية 
من الكلمات مدونة على السبورة ، وتطالبهم  بتهجئتها، مع تعويدهم على  استعمال بعض 

 ...). املفرد، التثنية، اجلمع، التذكري، التأنيث،(ية القواعد اللغو
  

  :حتليل نتائج االستبيان اخلاص مبعلمي القرآن الكرمي
  ).قبل البدء يف حتليل النتائج(ميكن إبداء املالحظات التالية   
خيتلف سن املعلمني للقرآن الكرمي ،ويتراوح مابني مثانية عشر ومخسون سنة ،مما ينتج   -1
  .ف يف اخلربةعنه اختال

يؤثر عامل املستوى على نوعية اإلجابة، ألن التحصيل العلمي بذلك خيتلف، فحىت  -2
ولو مل يتمرن ذوو الكفاءات العالية على طريقة التعليم، فإن هلم القدرة على ابتكار طرق لذلك 
مادامت املعلومات موجودة،يف حني يتكيف املتقدمون يف السن مع الطريقة األكثر شيوعا 

  .،وميتلكون بذلك خربة يف التدريس
  .يقتصر تقدمي الدرس يف القرآن الكرمي على الذكور دون اإلناث  -3

  :يبني اجلدول التايل النتائج احملصل عليها من حتليل االستبيان
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43.3%  
حفظ األصوات العربية تبعا 

  ملخارجها

23.33%  
تسهيل نطق األلفاظ العربية 
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  نعم  23.33%
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السور القصرية تعد مفتاحا 
لتعلم اللغة العربية فهل جيد 
  الطفل صعوبة يف حفظها؟

08  
  ال  76.6%

  نعم  90%
/  
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  ال  10%

  نعم  100%

/  

هل تظنون أن الطفل الذي 
حيفظ القرآن ويؤديه ترتيال 
أو جتويدا تكون لغته سليمة 

  أكثر من غريه ؟

10  
  ال  % 00

 
   هل تعتمدون طرقا سنّية معينة يف حتفيظ و تعليم القرآن؟ - 1 

من معلمي القرآن الكرمي تعتمد طرقا سنية خمتلفة  %70النتائج أن نسبة نالحظ من خالل 
                   .منهم وجود هذه الطرق %30يف تعليم السور لألطفال، يف حني تنفي نسبة 

  :وقد بنت الفئة األوىل إثباا استنادا إىل بعض الطرق املعمول ا، مثل        
تعاهدوا ":مهجره، طبقا لقوله صلى اهللا عليه وسل معاهدة القرآن بالتالوة وعدم -

هآنَ فَإِنا  القُرهقْلي عاِإلبِلِ ف نا مفَلُّتت دمذاكرته ى، ومعىن ذلك املداومة عل"أَش.  
نطق احلروف وأدائها،  نحتفيظ منظومة احلروف األجبدية، وتعويد الطالب على حس -

  .حيث اللغة من ةومن مث تركيب الكلمات الصحيح
 التلقني باملشافهة، وذلك عن طريق ترديد اآلية لعدة مرات من طرف املعلم، مث -

  .ذلك باستعمال التجويد ماملتعلمني، ويت
  .طريقة الكتابة على اللوح،مث جتويد أو قراءة اآليات -

من وترى الفئة النافية لوجود طريقة بعينها أن كل الطرق املستخدمة يف التحفيظ إنما هي 
  .باب التقليد أو االجتهاد اخلاص للمعلم ،والذي ميليه عليه التطور احلاصل مع مرور الزمن



  

  

  



  

  

 على أّي أساس ميكن حتديد نسبة تفوق الطفل يف تعلم القرآن الكرمي؟ - 2 
توزعت إجابات املعلمني عن هذا السؤال حبسب االقتراحات املطروحة، حيث أظهرت 

تالوة أو (م حتدد نسبة التفوق بطريقة أداء التلميذ للسورةمنه %36.33اإلحصاءات أن نسبة 
من املعلمني سبب التفوق بنطق الطفل للكلمات نطقا  %13.33، بينما حيدد )جتويدا أو ترتيال

منهم هذا التفوق بسرعة الطفل يف حفظ اآليات والسور بعد  %10سليما أثناء القراءة، وعلل 
األول والثاين معا، واالقتراحني الثاين والثالث معا من طرف تدوينها، كما مت اختيار االقتراحني 

  من جمموع املعلمني، أما االقتراحات الثالثة فاختارا نسبة %10فئتني متثل كل واحدة نسبة 
من ايبني،وبذلك كانت النسبة الغالبة للذين اختاروا االقتراح الثاين،أي كيفية أداء  % 20

  .الطفل للسورة
  

  :كمعلمني للقرآن الكرمي هل اعتمد على تكوينكم - 3 
  ).من اإلجابات  %70(حفظ القرآن تالوة وترتيال *
  . من اإلجابات) % 3.33(أداء القرآن وتعلم أصول اللغة العربية *
  )من اإلجابات %6.66.(التعرف على أهم األسس الصوتية املساعدة على األداء اجليد*
  ).موع اإلجاباتمن جم %10(االقتراحان األول والثاين *
  ).من جمموع اإلجابات %6.66(االقتراحان األول والثالث * 
  ).من جمموع اإلجابات %3.33نسبة (االقتراحات مجيعها *

يتبني لنا من خالل هذه النتائج أن أغلب معلمي القرآن الكرمي تكونوا عن طريق حفظهم 
طريق أداء القرآن ترتيال وتالوة  عن) %3.33(للقرآن تالوة وترتيال، بينما تكونت األقلية منهم 

مع تعلمهم ألصول اللغة العربية من أحكام صوتية وحنو وصرف وبالغة وغريها، وهو  وجتويدا
  .ما يؤدي بالضرورة إىل اختالف طرق التلقني والتحفيظ



  

  

املدخل إىل تدريس القرآن بالنسبة لكم هو احلروف اهلجائية، هل ترون  -4
  ؟   يف هذا املدخل ضرورة ملحة

يرى كل معلم أن تدريس القرآن الكرمي البد أن يسبقه تدريب الطفل على منظومة 
احلروف اهلجائية، حىت يتسىن له من بعد ذلك قراءة اآليات املدونة قراءة سليمة خالية من 

  .األخطاء

  هل يتم تعليم األصوات العربية من خالل؟ -5
  )من اإلجابات %60(التركيز على خمارجها وصفاا *
  ).من اإلجابات %6.66(تقدمي الصوت وذكره يف أمثلة متنوعة *
  ).من اإلجابات %16.66(حتفيظ منظومة احلروف بطريقة عفوية*
  ).من اإلجابات %6.66(االقتراحان األول والثاين*
  ).من اإلجابات %3.33(االقتراحان الثاين والثالث* 
  ).من اإلجابات %6.66(االقتراحات مجيعها *

من املعلمني للقرآن يركزون على خمارج  %60ل هذا التحليل أن نسبة يظهر من خال
جهازه النطقي مع  –منذ صغر سنه –احلروف وصفاا يف تلقينهم له، ومن مث يكيف الطفل 
  .األصوات العربية، ويتعرف على موضع إخراج كل حرف

أما نسبة من هؤالء على الطريقة العفوية يف حتفيظ منظومة احلروف،  %16.66ويعتمد 
فتقوم بتقدمي الصوت على حدة جبميع حركاته، مث تطالب األطفال بتقدمي أمثلة عنه  6.66%

  ).وهي كيفية تشبه إىل حد ما الكيفية املعتمدة يف املدرسة(
كما أن فئة أخرى تعادل سابقتها ترى وجوب استخدام الطريقتني األوىل والثانية معا، 

ا التركيز على خمارج احلروف وصفاا،مع تقدمي الصوت وذكره وتفضل الفئة الثالثة املعادلة هلم
قد تعرف  –حسب رأيهم –يف أمثلة وحتفيظ احلروف بعد ذلك بطريقة عفوية، ألن الطفل 

  .    على املخرج فال يهمهم الترتيب بالتايل
الصوت من خالل ذكره داخل أمثلة متنوعة، مث حتفّظ  )%3.33(وتقدم الفئة األخرية 

  . حلروف بطريقة بسيطةالطفل ا
  



  

  

  هل تعطون الترتيب اهلجائي لألصوات العربية أمهية؟ - 6 
من املدرسني لكالم اهللا عز وجل تويل أمهية قصوى للترتيب اهلجائي  %93.33إن نسبة 

منهم تلغي هذه األمهية، ويبقى بالتايل السؤال  %6.66ألصوات اللغة العربية، يف حني أن نسبة 
  ترى يؤثر هذا الترتيب يف االستعمال الصحيح للغة العربية؟     هل يا : املطروح هو

  فيم تكمن أمهية هذا الترتيب؟ -7
  ).من اإلجابات %20(التعود على نطق احلروف بطريقة يسرية * 
  ).من اإلجابات % 43.33(حفظ األصوات العربية تبعا ملخارجها*
  ).من اإلجابات %23.33(تسهيل نطق األلفاظ العربية والقرآنية بصفة خاصة*
  ).من اإلجابات %6.66(االقتراحان األول والثالث *
  ).من اإلجابات %3.33(االقتراحان الثاين والثالث* 
  ).من اإلجابات %3.33(االقتراحات الثالثة األوىل*

من معلمي القرآن ترى أن أمهية ترتيب احلروف  % 43.33تبني النتائج احملصل عليها أن 
منهم ان هذا  %23.33العربية تبعا ملخارجها، بينما ترى نسبة  تكمن يف حفظ األصوات

منهم  %20الترتيب يسهل نطق األلفاظ العربية والقرآنية بصفة خاصة، أما الفئة املقدرة بـ 
  .فتبدو هلا األمهية يف تعويد الطفل على نطق احلروف بطرقة يسرية فحسب

فهل جيد الطفل صعوبة يف السور القصرية تعد مفتاحا لتعلم اللغة العربية، -8
  :حفظها
من املعلمني يستبعدون وجود صعوبات يف حتفيظ  %76.66أظهرت نتائج التحليل أن  

  السور القصرية لألطفال، أما نسبة املعلمني الذين يواجهون صعوبات يف التحفيظ فهي
 23.33%.  

  

  أن يكون جمودا بالدرجة األوىل؟ -إذا  –ينبغي على معلم القرآن  -9
على ضرورة اإلملام بأحكام التجويد حىت يكون املعلم قادرا  )%90(د أغلب املعلمني يؤك

على تلقني اآليات وحتفيظها،وشرح بعض املسائل الصوتية اليت قد تعترض مسعه أو كالمه 
  ..من ايبني فتنفي هذه الضرورة )%10(كبعض ألفاظ اإلعجاز، أما نسبة 



  

  

لقرآن ويؤديه ترتيال أو جتويدا تكون هل تظنون أن الطفل الذي حيفظ ا -10
  لغته سليمة أكثر من غريه؟

مل ينف أي معلم للقرآن ما لعملية األداء املصاحبة لآليات القرآنية من أمهية بالغة يف صقل 
  .لغة الطفل وذيبها، وجعل الطفل يف حد ذاته فصيحا متميزا عن غريه

قرآن يف املرحلة التحضريية ما هو الدور الذي  يؤديه تعليم ال: يف رأيكم -11
    ؟ من حياة الطفل

ذكر ايبون على أسئلة االستبيان وظائف هامة للقرآن الكرمي، وخاصة السنوات األوىل 
من عمر الفرد، حيث تترىب نفسه على األخالق الفاضلة، ويستقيم لسانه ويزداد طواعية أثناء 

  .قراءة التراكيب العربية املختلفة

  
  :جاتمالحظات واستنتا

  ميكن الوصول من خالل نتائج هذا االستبيان إىل رصد مجلة من املالحظات واالقتراحات 
  :منها

  :اعتماد أغلب املعلمني للقرآن الكرمي على طريقتني يف التدريس -
  :طريقة املشافهة  -1
  .أي ترديد املعلم لآليات مشافهة وترديد التالميذ خلفه،إىل غاية أن حيفظوها 
  :لواحطريقة األ -2
مث  - املصنوعة عادة من اخلشب -تدون اآليات املراد حفظها على ألواح املتعلمني  

  .تصحح أخطاؤها، ليبدأ الطالب بعد ذلك يف احلفظ
املستوى (وقد أثبت الكثري من هؤالء املعلمني، وخاصة ذوي الكفاءات العليا منهم 

هي طريقة  –د من الطرق السنية واليت تع–أن الطريقة املثلى ) اجلامعي أو الدراسات العليا
، وحفظ قصار السور، حيث يقرأ املعلم اآلية أو اآليتني ...)ألفبا(حفظ احلروف اهلجائية 

فريددها الطفل حىت حيفظها، واألمر اآلخر أن يكون لكل صيب لوح يكتب فيه ما شاء أن 
ت والسور إىل أن حيفظ، فإذا أمت حفظه حماه ليكتب شيئا جديدا، وهكذا يتدرج يف حفظ اآليا

، مث يبدأ من سورة البقرة فيكرر بالربع أو النصف حسب استعدادته )اخلتمة (خيتم القرآن 



  

  

وذكائه وملكته، وتتكرر األجزاء واخلتمات من القرآن حىت حيفظ كله حفظا جيدا فيصفى 
  .)1(اللوح

ابعة أو اخلامسة يبدأ األطفال يف تعلم القرآن يف املسجد أو الزاوية عندما يبلغون سن الر -
من أعمارهم وميكن أن يكون ذلك ابتداء من السنة السادسة أو السابعة، فيوازي ذلك دخوهلم 

  .املدارس
وال يفرق بني أجناس املتعلمني، إذ حيق لكل فىت أو فتاة أن يلتحق بالزاوية أو الكتاب  -

ن أغلب املساجد فينتظمون يف أقسام يفصل فيها يف الغالب بني اإلناث والذكور، وذلك أل
تستخدم فُرشا أرضية فيفرق املعلم بني اجلنسني حىت ال تقع املناوشات بينهم، غري أن املدارس 
القرآنية اليت تنظم الطلبة داخل أقسام ذات طاوالت وكراسي تعمد يف بعض األحيان إىل اجلمع 

  .بني الذكور واإلناث حىت تزيد من حدة املنافسة بني املتعلمني من اجلنسني
ورغم توفر اإلمكانات لدى بعض املدارس القرآنية إال أا مل تصل بعد إىل مستوى 

حسب أراء املشرفني عليها،وعلى رأسهم األستاذ بوخراطة مدير الشؤون (املدارس القرآنية 
  .2005الدينية بوالية اجلزائر لسنة 

عربية بطرق يستفيد األطفال الذين مل يصلوا سن التمدرس من تعلم أصوات اللغة ال* 
عديدة، حيث يتعودون على نطقها من خمارجها الصحيحة، ويدرسون بعض قواعد اللغة، كما 

، ومن حفظهم للسور القصرية )حركات أواخرها (يستطيعون التمييز بني أشكال الكلمات 
يكونون رصيدا لغويا يعدهم للدخول املدرسي باستعداد تام، إذ ميكن ملعلم املدرسة أن يالحظ 

م عن غريهم، وسرعتهم يف التعرف على منظومة احلروف وحفظها ومنطقهم السليم يف متيزه
مناقشة األمور وتعبريهم الواضح عن الفكرة، ورمسهم للحروف والكلمات رمسا صحيحا 

  .ومتقنا
يتكون معلمو القرآن تكوينا يعتمد على حفظ كتاب اهللا كامال، مع أدائه إما بالتالوة * 

لبعض منهم ممن مل يصلوا إىل مستويات عالية من الدراسة يرغبون يف أدائه أو بالترتيل  ولكن ا
  .جمودا، حىت يتبينوا عذوبته وحالوة أصواته، وسحر بيانه

                                                 
  .                      12.05،ص 1990، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 1القراء والقراءات باملغرب، ط.ينظر سعيد أعراب )1(

  



  

  

ذكر املدرسون أمهية حفظ القرآن يف مرحلة ما قبل املدرسة، وما له من أثر يف تعليم * 
  :اللغة العربية حيث

  .قبال على القراءة والكتابة والتعبرييقوم لسان الطفل، ويهيئه نفسيا لإل -
يدربه على احلفظ، ويكسبه القدرة على االستيعاب والتركيز، فيقوي ذاكرته ويزيد من  -

  .ذكائه وفصاحة لسانه
  .ميكّنه من اكتساب قواعد لغته بطريقة عفوية، فيجتاز املراحل األوىل من تعلمه بتفوق -
للغوية،وبالتايل تزداد قوة النفس لديه يف سن تصقل لغة الطفل، فيصحح خمارج أصواته ا -
  .   مبكرة

  
 ):املدارس القرآنية ( مقارنة بني طرق تدريس القرآن يف كل من املدرسة واملساجد  -4

من خالل المالحظات والدروس التي تمت متابعتها في آل من المدرسة وبعض المساجد 
 :والمدارس القرآنية تم التوصل إلى 

أما يف املسجد , وربط اآليات بالواقع يف املدرسة, فهم املعىن اإلمجايلاالعتماد على  -
وشرح بعض املفردات , كيفية نطقها نطقا صحيحا, فيتم التركيز على بنية األلفاظ القرآنية

  .الصعبة من حني آلخر
حفظ اآليات القرآنية يف املدرسة يعتمد على جتزئة السورة القصرية وتقسيمها على  -

وحتفظ عن طريق , حيث تكتب اآليات على السبورة, )حبسب عدد اآليات ( عدة حصص 
  .احملو التدرجيي

  إما عن طريق القراءة البسيطة املتأنية أو عن طريق التالوة , حتفظ اآليات يف املدرسة -
، أما يف املسجد فيستلزم األمر استعمال طرق )حبسب قدرات املعلم وتكوينه( أو التجويد 
  .ةاألداء املعروف

بل حياول أن يصحح بعض األخطاء , ال يصب املعلم اهتمامه كثريا على أداء اآليات -
اليت قد يقع فيها التلميذ حىت ال يتحمل إمث القراءة اخلاطئة، يف حني يركز معلم القرآن على 

أو الوقف على , وذلك باستعمال املد استعماال صحيحا, سالمة األلفاظ القرآنية من اللحن
وغريها من أحكام التالوة الصحيحة فإذا كان القرآن قد حفظ , بالتسكني أو املد رؤوس اآلي



  

  

من التحريف والتزييف يف كتاب دقيق الرسم فالواجب أيضا أن حيفظ من هذا التحريف يف 
  .)1(" ورتلْ القُرآنَ ترتيالَ:" واقتداء بقوله تعاىل, يف القراءة) ص(الصدور باتباع سنة الرسول 

ولكنه يتعلق ا , تعد درس القرآن الكرمي كليا عن دروس اللغة يف املدرسة األساسيةيب -
مما جيعل التلميذ قادرا , كليا يف الكتاب، ألنه ينطلق من حفظ احلروف العربية وفق خمارجها

من املخرج الشفوي ووصوال إىل املخرج احللقي ( على حفظها بالتدرج من أسهلها إىل أصعبها 
  ).واهلوائي 

وعلى هذا يكون درس القرآن أقرب إىل املواد اللغوية منه إىل التربية اإلسالمية كالعبادات 
  وكلها مباحث تشتمل على سند رئيس هو إما القرآن الكرمي , والعقائد وذيب السلوك

وعليه ميكن استغالل حصة التحفيظ من هذه املباحث وربطها بنشاطات , أو احلديث الشريف
   .مع االكتفاء  بآيات من سور طويلة يتم االستشهاد ا يف املباحث املذكورة آنفا, ةاللغة العربي

وميكن اإلشارة أيضا إىل أن فئة الشباب هي اليت ترغب يف الغالب يف عملية الرسكلة 
والبعيدين عن اختصاص األدب واللغة العربية على , وخاصة ذوي الشهادات اجلامعية منهم

إىل تنمية قدرام اللغوية  ويف مقابل ذلك يتمسك املعلمون القدماء  وجه اخلصوص سعيا منهم
وهذا إن دل على شيء إمنا قد يدل على قصور مناهج , ويرفضون التكوين , بطرقهم القدمية 

التدريس األساسي اليت ظلت جامدة على مدى سنوات عديدة، فلو غريت املنظومة التربية من 
  دمي هذا الربنامج ملا تأخر املعلم أو تواىن عن تقدمي اجلديد أو من طرق تق, نوعية الربنامج 

  .على أن ال ننسى عامل السن الذي أتعب كاهل هؤالء املعلمني, أو الرغبة يف التكوين
ورمبا يبقى األمل معقودا على املنظومة اجلديدة اليت حتاول أن تسد الثغرات اليت تركها 

  .التعليم األساسي
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مت التوصل من خالل نتائج 
  :االستبيانات إىل

ضرورة إعادة النظر يف الوقت املخصص للقرآن الكرمي كجزء من حصة التربية  -1
  .أسبوعيا غري كاف للتقدمي الصحيح والدقيق) نصف ساعة ( اإلسالمية، حيث إنّ معدل  

املة يف سلك التعليم يف علمي األصوات والتجويد ضرورة إعادة تكوين اإلطارات الع -2
حىت يتسىن هلم حتقيق األهداف املتوخاة من حتفيظ القرآن من جهة، واملقدمة آليات قرآنية 

  .مرتبطة باألحكام والعبادات والسلوك من جهة أخرى
جبعل آيات ) النطقية اإلمالئية ( مساعدة التلميذ على ختطي بعض الصعوبات اللغوية  -3

ومن مث يدرك أنه اعتمد على , لقرآن وسيلة استنباط للقواعد واألحكام اللغوية نطقا وكتابةا
ويكون متسكه ذه القواعد من باب امللزمات طاملا أنه انطلق من كتاب اهللا , نص مقدس

العزيز، وهو مبوازاة ذلك يتدرب على كيفية التمسك ذه العروة الوثقى ويقوى إميانه بربه من 
  .طبيق تعاليم اإلسالم يف حياته اليوميةخالل ت
ضرورة إدراك أمهية اإلملام جبزيئات علم األصوات أمام الضعف والعجز اللذين يصطدم  -4

فلو كان البعض , القراءة واإلمالء وحىت املنطق الرياضي, مثل التعبري: ما املعلم أثناء حصص
ية قدرات الطفل فكريا ولغويا ملا رأوا من املعلمني يدرك ما هلذه املباحث من إسهامات يف تنم

  .لعامل األداء حرجا يف العملية التربوية
ضرورة العودة إىل نظام املدارس القرآنية لتهيئة الطفل لغويا حىت يكون قادرا على  -5

صقل لغته قبل االصطدام باللّغة الفصحى بعد مدة طويلة من التمسك بلغة تربى عليها وأخذها 
ايل استعصى عليه التخلي عنها ومن مث يشكل القرآن الكرمي وضعية االنطالق وبالت, عن حميطه

اليت دف إىل تقومي تشخيصي للطفل قبل الدخول يف مرحلة بناء التعلم اليت تفضي إىل تقومي 
  .حتصيلي مبين على قاعدة صلبة وقوية

لطريق النجاح إن تلك النغمات املنبعثة من تراكيب ألفاظ القرآن الكرمي هي املفتاح  -6
فهي تنمى , ابتداء من التربية الدينية ووصوال إىل التربية البدنية, عن طريق تأثريها يف جل املواد 
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قدرته على التعبري الشفهي والكتايب كما تساعده يف رسم الكلمات رمسا صحيحا من خالل 
واعها من ترتيل إىل حدر وأنبها القواعد اإلمالئية املستنبطة  من رسم اآليات وتعلمه القراءة مبرات

كما تعلمه أصول الشعر بالنظر إىل , إىل حتقيق أو تدوير، من قراءة صامتة إىل مساعية إىل تفسريية
كما تنشط جهازه ) احملفوظات واألناشيد(رؤوس اآليات ومقارنتها بالقافية والوزن روي 

التايل اتساع جمرى وب) الشهيق والزفري ( التنفسي والنطقي من خالل دخول وخروج اهلواء 
اهلواء كما أن القصص القرآين املنسجم حبروفه وفواصله ومدوده وشداته يقوم برسم لوحات 

  .تعبريية توسع من خيال الطفل وجتعله دقيق املالحظة
وحنن إذا اخترنا تأثري القرآن يف اللغة العربية من خالل بنيته الصوتية فإننا نوصي بإيالء 

بصفة عامة وجتويد القرآن بصفة خاصة حيث ميكن أن يشكل تعليم األمهية لعلم األصوات 
األصوات من خالل القرآن مادة مستقلة بذاا مثله مثل احملفوظات اليت تشكل جزءا من اللغة 
العربية، أو إدراج فن التجويد ضمن فنون أو مستويات اللغة العربية حىت نرتقي ا إىل املراتب 

توياا، ونبقى على ثرائها وتطورها الدائم واملستمر الذي طاملا العليا، وبذلك حنفظ هلا مس
  .حافظت عليه دون سواها من أخواا

مع ضرورة استخدام الوسائل اإليضاحية مبختلف أنواعها كاملصاحف ذات الرسم 
أشرطة فيديو , واملسجالت الصوتية من أشرطة كاسيت, الواضح، واستغالل أنواع القراءات

لئال يكون للمعلم حجة متنع وصول القرآن جمودا أو مرتال للتلميذ ويكون هو وأقراص مضغوطة 
  .القدوة املثلى اليت ميكن للتلميذ أن يقتدي ا يف التالوة والتجويد

إن املدارس على قلة إمكاناا ميكن أن تقوى بالقرآن الكرمي، وتؤسس لعهد جديد يرسم 
بأصالة لغتها املستمدة من البيئة العربية ومرجعها مالمح الشخصية اجلزائرية العربية املتمسكة 

  .الثابت يف األمور الدنيوية واألخروية
وقد أثبتت الدراسات واملالحظات التربوية أن املتعلم يكون يف اية هذه املرحلة من تعلمه 
غري قادر على التعبري املسترسل عن مشاعره من خالل لغة عربية سليمة ومفهومة لدى سامعيه 

ثبت عنه نقص ثروته اللغوية، وعدم قدرته على صوغ التراكيب اللغوية صوغا سليما  كما
أما من حيث الكتابة فقد الحظنا , وخاصة من حيث استعماله للعالمات اإلعرابية أثناء النطق

  . صعوبة يف كتابة كلمات كتابة صحيحة



  

  

الذي تعاين منه  ويعلل معظم املختصني ذا الشأن ضعف الرصيد اللغوي لديه يف العجز
وعدم جناعة الطرق املستخدمة يف تقدمي املادة اللغوية , مضامني وأهداف اللغة العربية يف املناهج

سوءا استعمال املذكرات اجلاهزة من طرف املعلمني وكل هذه املالبسات  واليت زادها
  :والصعوبات ميكن تفاديها من خالل سبيلني مها

  .نهاج جديد واعتماد مذكرات ذات مضمون متغريبلورة املفاهيم اللغوية ضمن م -
وضمه كما سبقت اإلشارة إىل مواد , العودة إىل القرآن الكرمي من أجل االستشهاد -

  .ووزن وقافية, اللغة وذلك ملا حيمله من قصص وسرد وصقل للذاكرة
ز مع التركي, االهتمام باملدارس القرآنية واعتمادها كمراحل حتضريية مكملة للمدرسة -

  .على تعلم أصول اللغة فيها من خالل القرآن الكرمي
 
  

  :خاتمة
إن تتبع جزئيات هذا البحث يفضي بنا إىل استخالص مجلة من النتائج ابتداء من موضوع 

فهو علم ظهرت جذوره انطالقا من الدعوة إىل ,اللسان والعرض التارخيي لنشأته ونشأة فروعه 
دى الشعوب يف العامل، غري أن العامل الذي استطاع أن احملافظة على سالمة النصوص املقدسة ل

يؤسس ملبادئ هذا العلم حبق هو دوسوسري، حيث طور املفاهيم األساسية للدرس اللغوي 
  . احلديث، متخذا منهجا وصفيا بديعا يف طريقة معاجلتها ومعرفة خصائصها
الصوت، التركيب، ( ومن مث راح علماء اللغة يدرسون النظام اللساين يف مظاهره الثالثة

، غري أن قطب الدراسات اللسانية شكلته األصوات اللغوية، ملا هلا من تأثري يف الكلمة )الداللة
  .املنفردة والسلسلة الكالمية على حد السواء

وقد عاجل علماء اللغة العربية مادة  األصوات يف سياق علوم مجة منها علم النحو، علم 
اخلليل وسيبويه وابن جين وغريهم، فعرفوا : الكثري منهم، أمثالالصرف وغريمها، ومتيزت جهود 

الصوت اللغوي بأنه األثر السمعي احلاصل من احتكاك اهلواء بنقطة ما من نقاط اجلهاز النطقي 
كما عرضوا لكيفية حدوثه،حيث يتم إنتاجه بعد مروره مبراحل تسبق وصوله كما هو 

سمانية، وهذا ما تكشفه التجارب يف معامل عليه،وذلك مرده إىل عمل بعض األعضاء اجل
  .وخمابر علم األصوات املختلفة،واملتطورة بتطور الزمن



  

  

مواضع :وجتدر اإلشارة إىل أن تصنيف األصوات اللغوية يتم تبعا لعدة عدة عوامل منها
خروجه، صفاته وأنواع التحكم يف جماري خروجه، ومن مث يكون هلذا الصوت صور وتنوعات 

خل اللفظة، متثل وحدات صوتية تعد األصغر يف سلسلة الكالم، ويؤدي ارتباط بعضها خمتلفة دا
بالبعض اآلخر إىل تشكيل وحدات أكرب يساعد على متييز معانيها بعض الظواهر املصاحبة هلا 

  .كالنرب والتنغيم مثال
علمه وتأخذ األصوات دور الريادة يف نشأة اللغة عند الطفل، ومتثل املنطلق الرئيس يف ت

للغته، حيث إنه يبدأ يف أول األمر بتلفظ فونيمات سرعان ما تصل إىل مرحلة التمايز لتشكل 
وحدات كربى ذات دالالت مقصودة، غري أن ذلك التطور ليس باألمر اليسري، بل إنه مير 

 امللكة اللغوية الكامنة اليت جبل عليها كل إنسان: مبراحل خمتلفة، وتؤثر فيه عوامل كثرية منها
  .املورثات، البيئة،األسرة وغريها

غري أن أمورا قد تعكر صفو اجلهاز النطقي لدى الطفل، فتسبب عيوبا وأمراضا كالمية 
بعضها مستعص ال ميكن إجياد طريقة لعالجها، أما البعض اآلخر فهو قابل للعالج، إذ ميكن 

ت الكالمية وجمموع التغلب عليها من خالل التعلم الذي خيتص بدراسة التصرفات أو املهارا
النشاطات اللغوية يف اتمع، حيث تتم عملية التعلم باستخدام طرق إجرائية عديدة يتبعها 

التعلم باإلشراط اإلجرائي، التعلم عن طريق احملاولة واخلطأ، والتعلم : املعلم يف تقدمي املادة، وهي
  .عن طريق االستبصار

دته تقوم على اختيار املادة التعليمية، التدرج يف ويتبع معلم اللغة منهجية خاصة لتعليم ما
  .تعليمها، وحتليلها حتليال ألسنيا

كما جيب عليه أيضا أن يستعني ببعض الوسائل التعليمية اليت تعني على الفهم، بل وقد  
يعسر الوصول إىل املعىن املقصود دون توفرها، فالتسجيالت الصوتية القرآنية مثال هلا دور مهم 

  .               ف عن اإلعجاز الصويت واإلعجاز اللفظي يف القرآن الكرمييف الكش
وقد توضح من خالل اإلحصاءات اليت قمت ا من أجل تصنيف أصوات احلزب األخري 
من القرآن تبعا للمخارج والصفات أن احلروف اهلوائية غلبت على معظم السور، مث تلتها كل 

وية،وبعدها احلروف الشجرية فاألسلية، مث احلروف النطعية من احلروف الشفوية واحللقية فالله
وقد كان حرف الالم اجلانيب أبرز األصوات على اإلطالق، حيث جعل القارئ يلوك لسانه 

  .  كيفما شاء، مبساعدة احلركات اإلعرابية على ذلك



  

  

وتبعا هلذا التباين يف ظهور األصوات تنوعت الصفات وغلبت األصوات اهورة على 
لسور، وكأا تزيد من حدة النربة لدى الطفل املتعلم، ولكن سرعان ما تراجع هذا الظهور ا

القوي، تاركا اال لألصوات املهموسة، وهذا بعدما تدرب الطفل على األصوات االنفجارية 
القوية داخل ألفاظ وتراكيب ذات مقاطع قصرية، متوسطة يف الطول وطويلة نوعا ما، متاشيا 

  .الذي مير به تعلم اللغة لدى الطفل مع التدرج
وقد كان التجانس الصويت باديا على هذه املقاطع، وبدت نغماا متنوعة، ساعد يف 
بروزها استخدام النرب والتنغيم معها، والوقف على أواخرها إما باإلسكان أو باملد، وكأا 

  . قواف ذات أوزان،ولكنها غري شبيهة بالقوايف املألوفة يف الشعر
وتبين من هاته الدراسة أن السور القرآنية القصرية هي حبق سور تعليمية،تنطوي على 

  .أهداف  بيداغوجية حكيمة، تدرب الطفل على النطق السليم للغة العربية تدرجييا
ومن خالل الدراسات امليدانية اليت قمت ا قصد التقصي عن طريقة التعامل مع  

السور القرآنية القصرية، سواء يف املدارس النظامية أم يف  األصوات اللغوية اليت بنيت عليها
املدارس القرآنية، توصلت إىل أن النظام الصويت العريب املعمول به يف تعلم اللغة العربية يف 
املدرسة اجلزائرية يتطلب إعادة النظر فيه بتقدمي مهاريت االستماع والتحدث على مهاريت القراءة 

املعلمني يف علم األصوات، ألن أغلبهم خرجيو املعهد التكنولوجي، ومل  والكتابة، وإعادة تكوين
  يتخصصوا يف تعلم اللغة وفق مستوياا املعروفة يف ميدان اللسانيات، و إالّ فإننا نأمل 

أن يكون التكوين املزمع إجراؤه هلؤالء املعلمني مشتمال على تقدمي حصص  -من زاوية أخرى–
تويات اللغة العربية ضمن الربامج املقررة، ومن مث يتمكن من حول كيفية التعامل مع مس

مساعدة التلميذ على ختطي الصعوبات النطقية واإلمالئية، على أن تتم االستعانة بالقرآن الكرمي 
  :كأداة الستنباط قواعد النطق واللغة، وعليه فإننا نوصي بـ 

ت تعلم اللغة العربية، شأا يف إعادة النظر يف حصة القرآن الكرمي بإدراجها ضمن جماال -
ذلك شأن اإلمالء والقراءة والتعبري والقواعد النحوية وغريها، ذلك أن تالوة القرآن الكرمي 
تنمي قدرة الطفل على التعبري الشفهي والكتايب، ويساعده على استنباط القواعد اإلمالئية 

  .والنحوية، كما تنشط جهازه النطقي وتصقل أصواته وذا
العودة إىل نظام املدارس القرآنية جبعلها بديال لألقسام التحضريية، ووضع منهج خاص  -

 .بتعليم القرآن فيها، وربطه باللغة العربية من خالل علم األصوات الذي يعد مهزة وصل بينهما



  

  

ونأمل يف األخري أن تؤخذ هذه النتائج بعني االعتبار، وتلقى آذانا صاغية، على أننا ال 
عي أا دقيقة وكاملة، بل نفترض أن تكون فيها جوانب من الصحة، واملوضوعية املثبتة ند

 .  بالتحليل والتحقيق،واحلمد  هللا أوال وأخريا
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  املالحـــق
01ملحق رقم   

  ذكر     :اجلنس - 1
  أنثى                 

 :........................                               السن -2
  :.........................املستوى -3
  يف رأيكم، هل ترتيب األصوات اليت تعلموا سليم ؟ -4

            ال                نعم                 
  :بنعم، فهل ذلك راجع إىلإذا كانت اإلجابة   

  ).االنطالق من السهل إىل األصعب(تسهيل عملية نطق هذه األصوات وتعليمها  -   

  .فرض منهجية تربوية سليمة -          
  . تسهيل عملية ربط األصوات -          

  :إذا كانت اإلجابة بال،فهل ذلك راجع إىل  
  . عدم مراعاة ترتيب املخارج -          

  . عدم احترام الترتيب األلفبائي -          
  .وضع منهجية الترتيب من طرف غري املتخصصني يف علم األصوات -          

  يف رأيكم، هل الطريقة املتبعة يف تلقني األصوات لتالمذة الطور االبتدائي صحيحة ؟ -5 
               ال             نعم              

إلجابة بنعم،فهل هي جمدية حبيث تساعد التالميذ على التعلم السريع لألصوات والتفريق بينها إذا كانت ا  
  دومنا خطأ ؟
  نعم           ال             

  :أما إذا كانت اإلجابة بال،فهل السبب يف ذلك عائد إىل
  .عدم رضاه عن املنهج -          
  .سوء استعماله للمنهج -          
  :........................................نت لديكم أسباب أخرى فاذكروهاإذا كا

  :هل يعود عدم قدرة التالميذ على استيعاب طريقة التفريق بني األصوات إىل -6
  .ضعف تكوين املعلم -          
  .عمله يف غري ختصصه -          



  

  

  .عدم تطبيقه ملا تعلمه آنفا يف جمال عمله -          
  

  . صعوبة التطبيق امليداين ألنّ تكوينه كان نظريا حبتا -          
  .نقص اخلربة والتجربة يف امليدان -          

     
  
  

  . قلة انتباه التالميذ -       
  .قلة املمارسة الفعلية لألصوات العربية الفصحى -          
  . األصوات عدم تركيز املعلم على مواضع نطق هذه -          

إذا أخذنا ظاهرة استعمال املد يف غري موضعه كمثال لعدم قدرة التالميذ على االستيعاب،فهل السبب  -7
  :عائد إىل

  .طغيان لغة املنشأ،وبالتايل تداخلها مع اللغة الفصحى -          
  .عدم ممارسة الفصحى يف احلياة اليومية -          
  .منوذجية لتلقني كيفية الربط بني األصواتعدم وجود طريقة  -          

إذا كانت لديكم أسباب أخرى 
  ....................................................................فاذكروها

  :للوصول إىل النطق الصحيح والسليم لألصوات فهل تقترحون - 8
  ).يف التدريس(ترتيب ألفبائي : تغيري املنهجية -          

  .ترتيب خمرجي                             
  ).الرسكلة( إعادة تكوين املعلمني يف علم األصوات -          

  .تقدمي الدرس بطريقة مشوقة جللب انتباه التالميذ -          
  هل يتطلب اعتماد املخارج لنطق األصوات نطقا سليما التخصص يف علم األصوات ؟ -9

  عم          الن             
  ..................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم،فلماذا ؟

  .................................................................إذا كانت اإلجابة بال، فلماذا ؟ -
  :هل تعلم النطق الصحيح يتطلب - 10

  .لدقة منذ التعلم األولا -          
  .حتققه بالتدرج باملمارسة والتعود -          

  هي الطريقة املثلى يف تلقني األصوات على حنو جيد ؟ يف رأيكم، ما - 11
  .بعملية تقطيع األصوات واستخراج الصوت املدروس -          



  

  

  .بالتفريق بني خمارج األصوات -          
  ).صورا الكتابية(ة حروفها مبقارن -          

ما مدى أمهية علم األصوات يف العمل التربوي  -12
  ...........................................التعليمي؟



  

  

  
  02ملحق رقم 

  ذكر     :اجلنس - 1
  أنثى                 

 :........................                               السن -2
  :.........................ىاملستو -3
متثل حصة القرآن الكرمي جزءا من التربية اإلسالمية، فهل احلجم الساعي املخصص هلا  كاف   - 1

  لتقدميها بشكل دقيق؟
  نعم                                        ال                  

   
  اللغة العربية يف ذاا؟هل ترون أن تعليم القرآن و حتفيظه له دور يف تعليم   - 2
  .............................................................................نعم

  ..........................................................................ملاذا؟
  ............................................................................ال  

  ............................................................................ملاذا؟
  :هل يكون اهلدف من احلصة اخلاصة بالقرآن الكرمي هو -3
  ..............................................حفظ اآلية القرآنية حفظا سليما -
 ........................لقرآنية و ربطها بالواقعالتركيز على فهم معاين اآليات ا -
 ........................................تيسري آداء الكلمات  القرآنية و رمسها -
  ........................بيان اإلعجاز اللفظي للقرآن من خالل القصص القرآين -
لى فهم معناها و اإلفادة من الحظت من خالل دراسة آيات من سور طوال أن األمر يعتمد ع - 4

  أحكامها، فهل هي كيفية معتمدة مع قصار السور أيضا؟
  النعم                                                                    

  
  إذا كانت اإلجابة بال، ففيم تكمن أمهية حفظ السور القرآنية القصرية يف املدرسة إذا؟ -5
  ..............................نص القرآين حبفظه يف الصدوريف احملافظة على ال -
 ................................................. يف تعلم قواعد اللغة العربية -
 ............................................... يف كسب ثروة لغوية إضافية -



  

  

  ................................ ....يف احملافظة على النطق السليم للغة العربية -
  طرح فكرة اإلعجاز اللفظي يف القرآن أمر قد يفرض نفسه، فهل هذا ؟ - 6

  وارد                     غري وارد             
  
  

  ……………………………إذا كانت اإلجابة بال، فلماذا؟             
  :.إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يتم إبراز هذا اإلعجاز ب

  ............................................ ترتيلكم لآليات ترتيال متأنيا واضحا -
 .............................جتويد اآليات إن أمكن و إبراز األسرار الصوتية فيها -
  .......................................االعتماد على القراءة البسيطة املتأنية فقط -
  ون صعوبات يف نطق بعض األلفاظ القرآنية لدى التلميذ؟هل تواجه  - 7

  نعم                    ال  
إذا قرأ املعلم السور دون ترتيل أو جتويد، فهل ميكنه  إبراز دور األصوات املختفية يف انسجام اللفظة  - 8

  القرآنية؟
  نعم                         ال          
  

            
ملعلم اللغة العربية إذا أن يكون ملما و لو بالقليل من املعارف الصوتية حىت يتسىن له تقدمي  هل ينبغي - 9

  املادة على أكمل وجه؟
  ال           نعم                 

  
  :إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل -      

يتطرق إىل تركيب الكلمة الصويت أثناء شرح  -
  ........................................املعاين

حياول إبراز اإلعجاز الصويت بوجه عام يف  -
 ..........................................القرآن

يتطرق إىل بعض أحكام التجويد و لتالوة، مث يؤدي  -
 ................................السورة

  إذا كانت اإلجابة  بال، فهل ذلك يعين؟ -



  

  

فيظ القرآن يف املدرسة عدم وجود منهجية معينة يف حت  -
 ….........................اجلزائرية

أن غريب القرآن ال يسترعي سوى اهتمام  املنشغلني بالدراسات  -
 ....................القرآنية

أن القراءة البسيطة للقرآن  تتناسب و مستوى إدراك  و قدرات  -
  .....................التالميذ

  خري و من أجل لغة سليمة، هل ترون؟بناءا على اإلقتراح األ -10
لوجود عامل اآلداء  حرجا يف العملية لتعليمية للقرآن  -

   ………....................الكرمي
ضرورة يف تعلم قواعد علمي األصوات و  -

 ..……...............................التجويد
دون احلاجة إىل أن اإلكتفاء بالقراءة  البسيطة من شأنه تنمية  القدرة اللغوية  -

   ..…...جتويد



  

  

  
  

  03ملحق رقم 

  أنثى                                                    
  :......................السن  - 
  :....................املستوى -

  ليم وحتفيظ القرآن ؟هل تعتمدون طرائق سنية يف تع)1 

  نعم                                           ال                  
  
  إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي هذه الطرق؟ -*

     .............................................................................................   
  إذا ؟ ه،فكيف السبيل إىل أدائإذا كانت اإلجابة بال -*

    ..............................................................................................  
  على أي أساس ميكن حتديد نسبة تفوق الطفل يف تعلم القرآن الكرمي ؟) 2
  ...............................سرعة حفظه للسورة بعد تدوينها -*
  )........................جتويد ،تالوة،ترتيل(طريقة أدائه للسورة -*
  ..............................نطقه السليم للكلمات أثناء القراءة -*
  تكوينكم كمعلمني للقرآن الكرمي هل اعتمد على؟) 3
  .....................................حفظ القرآن تالوة وترتيال -*
  ............................اء القرآن وتعلم أصول اللغة العربية أد-*
  ........التعرف على أهم األسس الصوتية املساعدة يف األداء اجليد  -*
  املدخل إىل تدريس القرآن بالنسبة لكم هو احلروف اهلجائية، هل ترون يف هذا املدخل ضرورة ملحة؟) 4

  ال                                     نعم                           

يهد
معن
األ
ص
-
  



  

  

  
  ...................................................................إذا كانت اإلجابة بنعم ،فلماذا ؟-
  ....................................................................إذا كانت اإلجابة بال ،فلماذا ؟-
  م  األصوات العربية من خالل؟هل يتم  تعلي )5
  
  
  
  ...............................التركيز على خمارجها وصفاا  -*
  .........................تقدمي الصوت وذكره يف أمثلة متنوعة -*
  ........................حتفيظ منظومة احلروف بطريقة عفوية -*
  عربية أمهية ؟هل تعطون الترتيب اهلجائي لألصوات ال)6

  نعم                                           ال                  
  ؟فيم تكمن أمهية هذا الترتيب  )7

  .......................التعود على نطق احلروف بطريقة يسرية -*
  .........................حفظ األصوات العربية تبعا ملخارجها -*
  .............لفاظ العربية والقرآنية بصفة خاصة تسهيل نطق األ-*
  السور القصرية تعد مفتاحا لتعلم اللغة العربية ،فهل جيد الطفل صعوبة يف تعلمها ؟) 8

  نعم                                           ال                    
  )بناء على االقتراحات السابقة (وىل أن يكون جمودا بالدرجة األ -إذا–ينبغي على معلم القرآن ) 8
  

  نعم                                           ال                     
  هل تظنون أن الطفل الذي حيفظ القرآن ويؤديه ترتيال أو جتويدا تكون لغته سليمة أكثر من غريه ؟) 9

  ال              نعم                                                  
  يف رأيكم ما هو الدور الذي يلعبه تعليم القرآن يف املرحلة التحضريية من حياة الطفل ؟) 10
     ...........................................................................................  



  

  

 فـهـرس اآليـات الـقـرآنـيـة

أرقام اآليات الصفحة  السورة
59 2مدخل ق+   سورة الفاحتة 01 

65 -66 -72  05-114-61  سورة البقرة 
34 -64  20-195  سورة آل عمران 

65 -72  15-102  سورة النساء 

 سورة املائدة 101 49

49 -72  47-107  سورة األنعام 

64 -65  167-176-199  سورة األعراف 

49 -66  33-074  سورة يوسف 

64 -65 -66  05-29 -40  سورة الرعد 

 سورة النحل 76 64
44 -65 -66  17-23 -90 .سورة اإلسراء   
63 -69 -72  23- 04 -83  سورة مرمي 

 سورة األنبياء 87 65
 سورة املؤمنون 40 66
64 33-62  سورة النور 
 سورة الشعراء 216 33

 سورة القصص 76 33

 سورة العنكبوت 21 64

 سورة لقمان 14 65

 سورة األحزاب 71 63

اتسورة الصاف 03 65  

 سورة الفتح 26 64

179 03-05  سورة امللك 

90 -189  سورة املزمل 04 

 سورة القيامة 08 58

 سورة الشمس 01 71

  الضحى 09،10 49

سور احلزب األخري من الناس اآليات كلها مدخل الفصل الثاين
األعلى  -  
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