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  الفصل األول

  أساسية البحث

  

 مقدمة -أ

للغة العربية أهمية قصوى ألتباع الديانة األسالمية ومن أهميتها فهم 

إنا جعلناه قرآنا "ة لفقه الدين كما قال اهللا تعالى يالكتاب واألحاديث النبو 

فإنما يسرناه بلسانك "فقال سبحانه وتعالى ) ٣:الزخرف" (تعقلونعربيا لعلكم 

، من لم يعرف لسان العرب )٩٧:مريم" (لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا

فلم يستطع أن يفهم القرآن الكريم بنفسه ومن لم يفهم القرآن فلم يفهم 

أن فلذا وافق بعض العلماء ب 1.أحكام الدين مع أن فهم الدين فرض واجب

حكم تعلم اللغة العربية فرض واجب بالدليل اليتم به الواجبة إال الواجب معناه 

  .اليمكن فقه الدين إال باللغة العربية

أما اللغة العربية تبحثه في علوم كثيرة من أصغر عنصور من عناصر 

علم يبحث في الصوت (اللغة أي الصوت إلى عاليه فهي علم األصوات 

علم (وعلم النحو ) علم يبحث في تغير الكلمات(وعلم الصرف ) اللغوية

وعلم ) علم يبحث في المعنى(وعلم الداللة ) يبحث في تركيب الكملة

  .وما إلى ذلك) علم يبحث في الخطاب(التدولية 

أن اختالف قراءة القرآن تأثر باللهجات اللغة الكثيرة كما من المعروفو 

أي " أنزل على سبعة أحرفإن هذا القرآن "قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

فالقراءة تؤخذ مشافهة على وجه من وجوه العربية و إن كان . سبعة لهجات

هذا الوجه الصوتي أكثر استعماال عند بعض الناس أو أقل استعماال عند 

                                                
  ١٠، ص )٢٠٠٩، ةمجهول المطبع(، اللغة العربية في فهم القرآن والسنةأهمية محمد أحمد زين، 1
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لماء القراءات القرآنية يعرفون معرفة دقيقة وواعية عمما يعني أن. اآلخرين

  2.ا في الكالمباألصوات وصفاتها ووظيفتها وتلونه

تقصد . علم األصواتوعلم التجويدمقارنة بين واآلن ستبحث الباحثة في 

وما  من اتجاه علم التجويد أن تبحث وظيفة علم األصوات في قراءة القرآن

بعض الناس يقول أن علم  .يتعلق به من أن يسمى بالغريب أو المشكالت

علم هو التجويد علم  ولكن األصح،. األصوات يسمى بعلم التجويد أيضا

  3.فرعي تطبيقي من علم األصوات

في علم التجويد . فطبعا، لهما بحوث كثيرة تخالف بعضهم بعضا

أحكام النون والميم المشددة وأحكام الميم والنون الساكنة واإلدغام 

وأما علم األصوات فيه . وما إلى ذلك حكم المدواإلقالب وحكم الراء و 

وات يتفرع إلى ثالثة فروع إما من ناحية إجماال، علم األص. بحوث كثيرة

المنهج المتبع لدراسة األصوات هي علم األصوات الوصفي وعلم األصوات 

التاريخي وعلم األصوات المقارن والتقابلي، وإما من ناحية تناولها لوظيفة 

األصوات هي الفوناتيك والفونولوجيا، وإما من ناحية عملية اتصالية لألصوات 

ت النطقي أو الفيسيولوجي وعلم األصوات الفيزيائي أو هي علم األصوا

  4.األكوستيكي وعلم األصوات السمعي

أما . ولهما وظائف أو غايات كانت قاب قوسين أو أدنى من أن يتساويا

. صون اللسان عن الخطأ في قراءة كتاب اهللا: علم التجويد له الغاية فهي

ن اللحن فيألفاظ القرآن صون اللسان ع"وبعض الدارسين المعاصرين عبروا 

                                                
  ١٧٣، ص )١٩٩٢، يدار الفكر اللبنان: بيروت(، علم وظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصام نور الدين، 2
  6، ص )٢٠٠٩مجهول المطبعة، (، مذكرة في علم األصوات العربيةنصر الدين إدريس جوهر، 3
  7 المرجع نفسه، ص4
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اللحن هنا بمعنى الخطأ ألن المؤلفين المتقدمين قد استخدموا هذ ". الكريم

  5.المصطلح

  

اللغة وهذه العالقة  األصوات له عالقة وطيدة بمجال تعلموأما علم 

  :تظهر على أهمية علم األصوات في تعلم اللغة، هي

األصوات الذي يتميز بين  كما عرفنا بأن لكل اللغة لها نظام. أهمية نطقية -1

. اللغة واحدة واألخرى وكذالك اللغة العربية عن سائر اللغات في العالم

فلذا، ال بد لمن يريد أن يتعلم اللغة إلتقان عدد كبير من العادات النطقية 

في اللغة العربية حرف الضاد ولكن ما في اللغة : المثل 6.الجديدة

 .أن نعادي لنطق الضاد صحيحااإلندونيسية حرف الضاد فال بد لنا 

الصوت ال يعطي اللغة من حيث الشكل فقط ولكنها يعطي . أهمية وظيفية -2

كلمة واحدة أو جملة واحدة لها معنيان أو . اللغة من حيث المعنى أيضا

 .أكثر بوجود طرق النطق المختلفة

علم األصوات له الفائدة لمعلم اللغة هو يمارس معلم اللغة . أهمية تعليمية -3

وسواها، يستطيع أن  7.تالميذه أن ينطق الكلمة الصحيحة مثل يدرسها

يستخدم المعلم علم األصوات في الدراسة اللغوية األخرى مثل دراسة 

  8.الجانب الصرفي أو النحوي

في الواقع، كثير منا كمعلم القرآن أو متعلمه أن نعرفه كيف يقرء 

ومن . ون فهم أسبابهد أي شوائب حروفه قراءة اآليات القرآنية مشكالت

                                                
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، : جدة(، الميسر في علم التجويدغانم قدوري الحمد، 5

  14، ص )٢٠٠٩
  12، ص مذكرة في علم األصوات العربيةنصر الدين إدريس جوهر، 6
  13المرجع نفسه، ص 7
  272، ص )1999اآلداب، مكتبة : القاهرة(، دراسة في علم األصواتحازم علي كمال الدين، 8
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قراءة اآليات القرآنية بين األصوات في انقالبالحجة، ستحلل الباحثة عنمقارنة

أما مصطلح .الكتشاف فهم جيد جديد للقارئين لتجويدوعلم ا األصواتعلم 

يستخدم في علم التجويد فالمماثلة مصطلح في علم  شوائب الحروف

: في اللغة العربية األصوات انقالب "وتقدم الباحثة تحت الموضوع .األصوات

 هعسى اهللا أن يفيد هذ". تجويدوعلم ال األصواتبين علم  دراسة مقارنة

  .الكتابة فائدة مباركة، أمين

  أسئلة البحث -ب

  :اإلجابة عليها فهي ةحاول الباحثتأما أسئلة البحث التي سوف 

علم األصوات انقالب األصوات بين  أوجه التشابه واالختالف فيما  -1

  ؟من حيث التسمية علم التجويد و 

علم األصوات انقالب األصوات بين  أوجه التشابه واالختالف فيما  -2

 ؟من حيث المخارج وعلم التجويد 

علم األصوات انقالب األصوات بين  أوجه التشابه واالختالف فيما  -3

 ؟من حيث الصفاتوعلم التجويد 

 

  أهداف البحث - ج

  :إلى تحقيقها فهي ما يليأما األهداف التي يسعى هذا البحث 

علم األصوات انقالب األصوات بين  أوجه التشابه واالختالف فيمعرفة-١

  .من حيث التسميةوعلم التجويد 

علم األصوات انقالب األصوات بين  أوجه التشابه واالختالف فيمعرفة-2

  .من حيث المخارجوعلم التجويد 

علم األصوات انقالب األصوات بين أوجه التشابه واالختالف فيمعرفة -3

 .من حيث الصفاتوعلم التجويد 
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  أهمية البحث -د

 :تأتي أهمية هذا البحث مما يلي

قسم اللغة العربية وأدبها بكلية لهذه الدراسة ستزيد مراجع خطاب علمي -١

  .اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية، سورابايا

عن  لألوالد معلمة القرآنطالبة و كال  علمية للباحثةنة از خهذه الدراسة تزيد  -٢

علم األصوات وعلم قراءة اآليات القرآنية من ناحية  مشكالتظهر 

  .التجويد

نة علمية للقارئين ولمعلمي از خة هذه الكتابة كتابة مفيدة تزيد ترجو الباحث -٣

 .خاصا القرآن

 

  توضيح المصطلحات -ه

انقالب  –ينقلب  –انقالب اسم من الفعل انقلب  :األصوات انقالب -١

األصوات اللغوية بعضها ببعض  رتأثبمعنى انقالب تلفظ الصوت بسبب 

 9.في المتصل من الكالم

فرع من علم اللغةيبحث في نطق األصوات اللغوية : علم األصوات -2

  10.وانتقالها وإدراكها

حقها ومستحقها من العلم الذي يعرف به إعطاء الحروف : علم التجويد -3

  11.المخارج والصفات

  

                                                
  ١٠٦، ص )مطبعة نهضة مصر، مجهول السنة: مصر(، األصوات اللغويةبراهيم أنيس، إ9

  ١١٢، ص )١٩٨٢مجهول المطبعة، (، معجم علم األصواتمحمد علي الخولى، 10
  ١١، ص الميسر في علم التجويدغانم قدوري الحمد، 11
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  تحديد البحث -و

لكي يركز بحثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة في 

  :ضوءما يلي

 دراسة مقارنة: األصوات انقالبأن موضوع الدراسة في هذا البحث هو  -١

  .التجويدوعلم  األصواتبين علم

علىمفهوم انقالب األصوات  مقارنة يحتويأن هذا البحث يركز في دراسة  -٢

علم األصوات عند المحدثين وعلم بين  وتسميته ومخارجه وصفاته

 .التجويد

 الدراسات السابقة -ز

 انقالبال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو البحث األول في دراسة 

. فقد سبقته دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أفكارا وفوائدا, األصوات

لباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض وستسجل ا

خريطة الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما 

  :وهي, سبقه من الدراسات والرساالت الجامعية

دراسة (الجهر والهمس في علم التجويد وعلم األصوات " محمد نصر اهللا -١

الجهر والهمس بين علم التجويد وعلم  مقارنةيبحث في " )مقارنة

اللغة العربية  قسم في S. Humببحث تكميلي قدمه لنيل  شهادة  األصوات

وأدبها كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 

  .م٢٠١٢إندونيسيا، سنة 

المقارنة بين علم التجويد وعلم األصوات في مخارج الحروف "سوكائية  -٢

مقارنة مخارج الحروف بين علم التجويد وعلم بحث في ت)" اسة مقارنةدر (

اللغة  قسم في S. Humه لنيل  شهادة تببحث تكميلي قدم األصوات
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العربية وأدبها كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية 

  .م٢٠١٣سورابايا إندونيسيا، سنة 

بحث في ت" اسة اللغة العربيةعلم األصوات وأهميته في در "فوجي أستوتي  -٣

ه لنيل  تببحث تكميلي قدم أهميت العلم األصوات في دراسة اللغة العربية

اللغة العربية وأدبها كلية اآلداب جامعة سونان  قسم في S. Humشهادة 

  .م١٩٩٨أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 

وتطبيقاتها في اآليات السكتة في ضوء علم األصوات "سيتي مرحمة  -٤

وتطبيقات السكتة في اآليات القرآنيةعند علم بحث في ت" القرآنية

اللغة  قسم في S. Humه لنيل  شهادة تببحث تكميلي قدماألصوات 

العربية وأدبها كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية 

  .م٢٠١٣سورابايا إندونيسيا، سنة 

التقابلي بين اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على  التحليل"إرما مولدا  -٥

بحث في ت)" الدراسة الصوتية(مستوى األصوات المجهورة والمهموسة 

وتطبيقات التحليل التقابلي على المجهورة والمهموسة بين اللغة العربية 

 قسم فيS. Humه لنيل  شهادة تببحث تكميلي قدمواللغة اإلندونيسية 

دبها كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية اللغة العربية وأ

  .م٢٠١٣سورابايا إندونيسيا، سنة 

تشتمل  مقارنةتناولت دراسة  تالحظت الباحثة أن هذه الرساال

نظرية علم األصوات وعلوم يطبق به مثل علم التجويد وعلم اللغة على 

اآليات من وكان ميدان هذا البحث وتطبيق هذا البحث في بعض  التعليمي

أي حول  النظريةوأما البحث الجامعي تكتب الباحثة اآلن في نفس . لقرآن

اآليات من فترق في تطبيق هذه النظرية أي في أي تو  األصوات انقالب

 . القرآن
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