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نظرية القوة والضعف يف األصوات عند 
 أبي علي الفارسي يف كتابه اإلغفال
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 منري عزيز ناجي الدجيلي    عائد كريم علوان احلريزي
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 :المقدمة
 

       إّن العلة فً وجود اإلدغام هً ضرب من التأثٌر الذي ٌقع فً األصوات 
 .()المتجاورة إذا كانت متماثلة أو متقاربة

وتأثٌر الصوت األقوى ٌغلب على تأثٌر الصوت األضعف؛ ألنَّ الصوت 
ٌحتل مساحة النطق بدل ))األقوى ٌمتاز بصفات ذاتٌة تمنحه القوة فٌنتج عن ذلك أن 

وعلٌه فقد ظهرت لنا . ، فٌدغم الصوت األضعف فً األقوى()((الصوت الضعٌف
نظرٌة القوة والضعف فً األصوات، وأّول من أشار إلى عنصر القوة فً الصوت 

 .()سٌبوٌه، حٌن عدَّ بعض األصوات متمٌزاً عن اآلخر بصفة زائدة فٌه
وأخذ الفارسً من سٌبوٌه ذلك، وصاغ منه قاعدًة عامة قام بتطبٌقها على 

 .موضوع اإلدغام، مفادها أنَّ الصوت األضعف ٌدغم فً الصوت األقوى
ث الفارسً عن ذلك فً تعلٌله لمنع اإلدغام فً ًُّي )وتحدَّ  :()فً قول الشاعر (ُتِع

كٌة      ٌْ ًُّي   .َوَكأَنَّها َوْسَط الِبَناِء َسِب ِ َها َ  ُسِع ٌْ ِ  َب دَّ َ ْمِ ً ِبسُس
()          . 

ًُّي )ذلك أنَّ  ، والٌاء الثانٌة تكون ساكنة وإن كان الفعل مرفوعاً؛ : بٌاءٌن (ُتع ًْ ٌِ ُتع
ألنَّ األفعال المضارعة إذا كان آخرها معتالً لم ٌدخلها الرفع فً شًء من ))

ًْ فً الرفع فُتسكن)): ي، ٌقول الفارس()((الكالم ، وإذا ()((أال ترى أّنا نقول هو ٌحٌ
: لم تقبل الٌاء حركة الرفع فهً ساكنة، واإلدغام ٌمتنع فً الحرف الساكن، لذا قال

إنَّ اإلدغام فً هذا فاسٌد؛ ألنَّه ٌلزم أن ٌتحرك الحرف الثانً لسكون األول المدغم ))
 .()((فٌه

ًْ )وأراد الفارسً إثبات مالزمة الٌاء الثانٌة للسكون فً  ٌِ ؛ لكً ٌستقٌم رأٌه (ُتع
ا ٌدلك على لزوم السكون له ورفضهم للحركة )): فً امتناع اإلدغام، إذ ٌقول وممَّ

حذفهم إٌاها للجزم فً المواضع التً تحذف فٌها : فٌه، وأنَّها قد صارت بدالً منها
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تحذف كما تحذف  (ٌخشى)و  (ٌرمً)و  (ٌغزو)الحركات، أال ترى أنَّ الالم من 
الحركة، فإذا صارت بمنزلة الحركة فٌما أرٌتك وجب أْن ٌكون مثلها فً حال الرفع، 

وإذا صار مثلها وجب أْن ٌعاقبها فال ٌجتمع معها، وإذا عاقبها لم ٌجز اإلدغام فٌها 
َح إدغام العٌن فً الالم إذا كان فً ... ألنَّه ٌلزم تحرٌكها  ِِ ِر وإذا كان كذلك أُطُّي

مضارع ؛ ألنَّ الالم المدغم فٌها أضعف من المدغم، أال ترى أنَّه قد صارت بمنزلة 
الحركة ومعاقباً لها ونائباً عنها، وإذا كان كذلك لم ٌجز اإلدغام ألنَّك حٌنئٍذ تدغم 

 .()((األضعف فً األقوى وهذا عكس ما علٌه أبواب اإلدغام وخالفه
       وفً هذا النص نجد أنَّ الفارسً ٌرى أنَّ الصوت الذي ٌنوب عن الحركة 

القصٌرة أضعف من بقٌة االصوات التً ال تنوب عن الحركة القصٌرة، وهذا هو 
األمر األول فً نظرٌة القوة والضعف عند الفارسً، ونلحظ أنَّه أثبت أنَّ أصوات 

المد تعامل معاملة الحركة القصٌرة فً الجزم؛ ألنَّها تحذف كما تحذف الحركة، 
 (ٌكتبُ )ٌخَش، والفعل : تحذف منه األلف إذا دخله جازم فٌصبح (ٌخشى)فالفعل 

، إذن أصوات المد (ٌكتبْ )تحذف منه الحركة كذلك عند دخول الجازم فٌصبح 
تشترك مع الحركة فً الحذف عند دخول الجازم، مما ٌعنً  (األلف والواو والٌاء)

أنَّهما بمنزلة واحدة والبد أْن ٌتعاقبا على المحل الواحد وال ٌجتمعا كما هو الحال فً 
، فإذا دخل الجازم أصبح الفعل (الٌاء المدٌة)الذي آخره صوت مد  (ٌرمً)الفعل 

 .، فلم تجتمع الٌاء المدٌة مع الكسرة ألنَّهما بمنزلة واحدة(ٌرمِ )
      وٌرى الفارسً وجوب معاملة أصوات المد والحركات القصٌرة على أنَّها 

 (ٌغزو وٌرمً وٌخشى)بمنزلة واحدة فً حال الرفع أٌضاً؛ قٌاساً على الجزم، أي أنَّ 
فً حال الرفع ال وجود للحركات القصٌرة مع أصوات المد على أساس أنَّها تتبادل 

ًٌِ)المحل الواحد، وإذا كان كذلك، كان الفعل  فً حال الرفع ال ٌقبل الحركة؛ ألنَّ  (ُتْع
آخره ٌاء، وال وجود للحركة مع الٌاء، واإلدغام حٌنئٍذ ممتنع ؛ألنَّ الٌاء الثانٌة 

فلّما نابت الٌاء الثانٌة عن . ساكنة، واإلدغام ٌمتنع فً الثانً الساكن (المدغم فٌه)
لم ٌجز )الحركة دلَّ ذلك على أنَّها أضعف من الٌاء األولى، وإذا كانت أضعف

اإلدغام؛ ألّنك حٌنئذ ُتدغم األضعف فً األقوى، وهذا عكس ما علٌه أبواب اإلدغام 
  .(وخالفه

وُنسجل للفارسً نظرته إلى الحركات وأصوات المد على أنَّها من جنس واحد، فال 
أال ترى أنَّ الفتحة )): ٌجتمعان فً محل واحد بل ٌتبادالن المحل، وقد قال أٌضاً 

ً ()((بعض األلف وهذه هً نظرة الدرس . ()((الكسرة بعض الٌاء)): ، وقال أٌضا
ومنها ما هو  (أصوات المد)منها ما هو طوٌل  (صوائت)الصوتً الحدٌث، فكالهما 

 .  ( )(الضمة والفتحة والكسرة)قصٌر 
ًْ )إالّ أنَّنا نأخذ علٌه قٌاسه حكم الٌاء الثانٌة فً  ٌِ ( )وهً ٌاء غٌر المدٌة (ُتْع

مع أنَّهما مختلفان، فالٌاء الثانٌة فً  (ٌغزو وٌرمً وٌخشى)على أصوات المد فً 
( ًْ ٌِ حرف صحٌح صامت ٌقبل الحركة كما قبلت الٌاء األولى الحركة، وإنَّما  (ُتع

كما أنَّ الضمة . ()وجب تسكٌن الٌاء الثانٌة فً موضع الرفع استثقاالً للضمة علٌها
ٌُسِمٌيُس : ال تظهر فً قوله تعالى ًٌِ َو ٌُسْ  َو   ُس

 (ٌرمً)، أّما الٌاء فً آخر الفعل ()
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، وٌظهر الفرق بصورة واضحة بٌن الٌاء الثانٌة (كسرة طوٌلة)فهً حركة طوٌلة 
ًْ )فً  ٌِ  :من خالل الكتابة الصوتٌة (ٌرمً)والٌاء فً  (ٌُْع

 ًْ ٌِ  مقطع طوٌل مغلق+ مقطع طوٌل مغلق /  يِـي /  عُـي : /ٌُْع

 مقطع طوٌل مفتوح+ مقطع طوٌل مغلق / م ـٍـ/  رَـي : /ٌرمً

فالقاعدة التً أوردها الفارسً بأنَّ أصوات المد والحركات القصٌرة تتبادالن المحل 
قاعدة صحٌحة قال بها الدرس الصوتً الحدٌث، لكنَّ الصواب جانبه فً قٌاسه الٌاء 

ًْ )الصحٌحة فً   . (ٌرمً)فً  (الٌاء)على صوت المد  (ُتعٌ
واألمر الثانً فً نظرٌة القوة والضعف فً األصوات عند الفارسً هو صفات 

وٌدل على فساد ذلك أنَّ حكم الحرف المدغم فٌه أن ٌكون ))األصوات، قال الفارسً
أقوى من المدغم، على هذا باب اإلدغام كله، أال ترى أنَّ الراء ال ُتدغم فً أخواتها؛ 

ألنَّها أقوى لمكان التكرٌر فٌها، وحروف الصفٌر ال ُتدغم فً غٌرها، والضاد ال 
 ((تدغم فً مقاربها

أنَّ حكم الحرف المدغم فٌه أن )وفً هذا النص نجد الفارسً ٌصوغ قاعدًة هً 
، وجعل هذه القاعدة تسري على باب اإلدغام كله، فالصوت (ٌكون أقوى من المدغم

القوي عنده هو الصوت الذي ٌمتاز بصفات ذاتٌة تمنحه القوة، فذكر الراء وبٌن أنَّها 
، فعلى (ألنَّها أقوى لمكان التكرٌر فٌها)ال ُتدغم فً أخواتها الالم والنون معلالً ذلك 

، واشتراكها فً صفة ()الرغم من التقارب بٌن الراء والالم والنون فً مخارجها
، إال أنَّ الفارسً ()الجهر، كما أنَّها من األصوات المتوسطة بٌن الشدة والرخاوة

ٌُعلل األمر بما فً الراء من تكرار،  ٌشٌر إلى ما ٌمنع إدغام الراء فً الالم والنون َف
ٌُتٌح للراء أْن تأخذ استحقاقها فً تعدد ضربات  أي أنَّ وجودها فً سلسلة صوتٌة 

اللسان األمر الذي ٌحفظ لها أْن تمتاز عن غٌرها من األصوات فً أي سلسلة 
ا إدغامها فإنَّه سٌفقد الراء تلك المٌزة، وللحفاظ علٌها ال ٌدغم صوت  صوتٌة، أمَّ

اللسان وٌضرب طرفه فً اللثة ضربات مكررة وهذا معنى ))الراء لكً ٌرفرف 
، فطرف اللسان هو المسؤوٌل عن فضٌلة صوت الراء أو قل ()((التكرار فً صفته

 ().إنتاج صوت الراء برّمته
ذلك أنَّك إذا ))ولم ٌغفل القدامى عن دور طرف اللسان فً إنتاج صفة الراء، 

وهذه الصفة تجعل . ()((وقفت علٌه رأٌت طرف اللسان ٌتعثر بما فٌه من التكرٌر
 .()((الراء إذا تكلمت بها خرجت كأنَّها مضاعفة))

إنَّه لم ٌكن للراء الذوبان فً غٌرها من األصوات وأْن قُرب منها : وٌمكن القول
نحو الالم والنون؛ ألنَّ اإلدغام سٌذهب بصفة التكرار وهً صفة قوة، وإدغام القوي 

حق الناقص أن ٌدغم فً الزائد وحق الزائد ))؛ ألنَّ ()فً الضعٌف مكروه مستقبح
 .فقوة الراء ترجع إلى صفة التكرار. ()((أن ال ٌدغم فً الناقص

ال ُتدغم فً غٌرها؛ لئال  (ص ز س)  ثم أشار الفارسً أنَّ أصوات الصفٌر 
مما بٌن طرف اللسان وفوٌق ))تذهب صفة الصفٌر، ومخرج هذه األصوات 

ٌُشكل الصفٌر جزًء مهماً من هذه األصوات إذ أنَّها ُسمٌت بذلك ألنَّ ()((الثناٌا ، و
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فهو قوة إضافٌة . ()((ٌخرج معها عند النطق بها ٌشبه الصفٌر))الصوت الذي 
، وعلٌه إذا ما التقى الصوت الصفٌري مع مقاربه فً ()وإطالة للصوت نفسه

، وٌعنً هذا أنَّ قوة ()المخرج غٌر الصفٌري كان الصوت الصفٌري هو األقوى
 .هذه األصوات ناتجة عن صفة الصفٌر

ال ُتدغم فٌما قاربها، أي فً أصوات الصفٌر، قال  (الضاد)وأشار أٌضاً إلى أنَّ 
، ومخرج ()((وال تدغم فً الصاد والزاي والسٌن الستطالتها)): سٌبوٌه فً الضاد

فالضاد ال ُتدغم فٌما . ()((من بٌن حافة اللسان وما ٌلٌها من األضراس))الضاد 
ٌُذهب االستطالة وهً من صفات  قاربها فضالً عما بعد عنها؛ ألنَّه س

: واالستطالة من مصطلحات سٌبوٌه، إال أنَّه جعل هذه الصفة لصوتٌن فقال.القوة
الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج الالم، والشٌن كذلك حتى اتصلت ))

 .()((بمخرج الطاء
وما . فاالستطالة من أسباب قوة الضاد فال تدغم فً غٌرها لكً تبقى هذه الصفة

جع)جاء من قولهم  ه ابن جنً لغة شاذة (اضطجع)فً  (اطَّ فال تدغم الضاد . ()عدَّ
؛ المتٌاز الضاد باالستطالة فإدغامها ٌحرمها هذه ()فً الصاد مثالً مع أنَّهما مطبقان

المٌزة، وكذلك ال تدغم الصاد فً الضاد؛ ألنَّ الصاد تمتاز بالصفٌر، وهً صفة ال 
وبذلك ٌكون .()((اإلدغام ال ٌبخس الحروف وال ٌنقصها))ٌمكن التنازل عنها، و 

المتناع اإلدغام فً بعض األصوات لقوة  (اإلغفال)الفارسً قد مثَّل فً كتابه 
من أصل ثمانٌة امتنع فٌها اإلدغام،  (ر ص ز س ض)صفاتها بخمسة أصوات هً 

تها ثمانٌة وقد جمعتها فً ))ذلك أنَّ  جملة الحروف التً تمتنع من اإلدغام لزٌادة حدَّ
، أّما الشٌن فمن أجل تفشٌها وأّما الضاد فالستطالتها، وأّما (فزم ضرس شص): قولك

الراء فلتكرٌرها، وأّما الصاد والسٌن والزاي فلصفٌرهن، وأّما المٌم فلغتها وأّما الفاء 
المٌم )، وأّما األصوات الثالث الباقٌة التً لم ٌذكرها فً اإلغفال وهً()((فلتفشٌها

ٌُدغم : ))إذ قال( التكملة)، فقد ذكرها فً (والفاء والشٌن ٌُدغم فً  مقاربه و ومما ال 
وكذلك كل حرف فٌه زٌادة صوت ال . مقاربه فٌه المٌم والراء والفاء والشٌن والضاد

ٌدغم فٌما هو أنقص صوتاً منه لما ٌلحق المدغم من االختالل لذهاب ما ٌذهب منه 
 ((...أكرْم بكراً، فال تدغم المٌم فً الباء لما فً المٌم من الُغنة : فً الصوت، تقول

(). 
وعلٌه فإنَّ الصوت القوي عند الفارسً هو الصوت الذي ٌمتاز بصفات القوة، وال 

وإنَّ جملة األصوات التً امتنع إدغامها ثمانٌة . ٌُدغم ذلك الصوت لئال تذهب صفته
، وبذلك ٌكون الفارسً أّول من ذكر (ر، ز، س، ش، ص، ض، ف، م): وهً

إنَّ حكم الحرف المدغم فٌه ): األصوات التً ٌمتنع إدغامها ضمن قاعدة عامة وهً
 .وطّبق تلك القاعدة على موضوع اإلدغام (أن ٌكون أقوى من المدغم

، من عّدهم مكً القٌسً ()لذلك ٌرى الباحث أنَّ ما ذهب إلٌه بعض المحدثٌن

رائداً فً تطبٌق نظرٌة القوة والضعف فً األصوات على موضوع  (ه437ت)
اإلدغام مجانٌب للحقٌقة؛ ألنَّ الفارسً ـ كما تقدم ـ سبق اآلخرٌن فً هذا 
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ا أن ٌكون أّول المتجاورٌن مثل .المجال وتجدر اإلشارة إلى أنَّ الصوت القوي أمَّ
فً  (المٌم) مثل ن، أو ٌكون ثانً المتجاوري(مّسمع : ←مستمع )فً  (السٌن)
، وسواٌء أكان الصوت القوي أّول المتجاورٌن أو ( اصحب ّمطراً ←اصحب َمطراً )

إنَّ حكم الحرف المدغم فٌه أْن ٌكون أقوى من ): الثانً فقد شمله قول الفارسً
 .(المدغم

 :إنَّ الفارسً ٌرى قوة الصوت تتحقق فً أمرٌن: وخالصة القول 
إْن ال ٌكون الصوت بمنزلة الحركة القصٌرة، أي ٌنوب عنها وٌعاقبها :  األول

 (األلف والواو والٌاء المدٌتٌن)على المحل الواحد، وهذا مختص بالحركات الطوٌلة 
 .التً تنوب وتتعاقب على المحل الواحد مع الحركات القصٌرة كما تقدم

وجود أحد صفات القوة فً الصوت كالتكرٌر والصفٌر واالستطالة : الثانً
 . وغٌرها

 :ملخص الب ث

ٌتناول هذا البحث معرفة مدار القوة والضعف فً األصوات عند ابً علً 
، فاألصوات تقّسم إلى قوٌة وضعٌفة بحسب ما فٌها من صفات (هـ377ت)الفارسً

القوة والضعف، وتاثٌر الصوت األقوى ٌغلب على تأثٌر الصوت األضعف إذا 
تجاورا، وٌتجلى ذلك بوضوح فً اإلدغام، وقد ظهر انَّ الفارسً هو أّول من ذكر 
األصوات التً ٌمتنع إدغامها ضمن قاعدة عامة قام بتطبٌقها على موضوع اإلدغام 

إنَّ حكم الحرف المدغم فٌه أن ٌكون أقوى من المدغم، ومدار قوة الصوت عند )وهً
الفارسً ٌرجع إلى أمرٌن، األول صفة الصوت، والثانً أنَّ الصوت الذي ٌنوب عن 

 .  الحركة القصٌرة أضعف من بقٌة األصوات التً التنوب عن الحركة القصٌرة

 
Abstract 

 
This stuely refers to the strength and weakness of 

that Abu-Ali Al Farisi –Died in 377 A.H. cleals with. Sound 
divided in to strong and week according the their 
characleristics of strength and weakness. The influence of 
strong sounds to putabuve on the influence of the weak 
sounds when thay are neighboring. It is seen clearly in 
assimilation , on the ground of assimilation that is the 
influence that lies between sound if thay are closed to or in 
paronomasia .He is the first who went on that the sound 
which can not be assimilated within genred rule. He 
applies them on the supject of a ssimilation that is '' the 
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rule of the assimilation letter should be stroger than  
assimilated letter '' the standared of sound strength that 
Abu- Ali Al Farisi deals with refers in to two scopes : the 
first is that the sound that expresses short vowel weaker 
than the of the sound which are not  expressed the short 
vowel. The second: is the characteristic of sound. 
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 .126: اللهجاي العربٌة  ً القراءاي القرآنٌة: ظ (ٔ)

 .118: م مد  سٌن الصغٌر .الصوي اللغوي  ً القرآن، د (ٕ)

 . وما بعد ا447/ 4: الك اب: ظ (ٖ)

 والبٌي  ٌهما 206/ 2: ، والمنصف1/412: البٌي دون نسبة  ً معانً القرآن للفراء (ٗ)
 .............وكأنها بٌن النساء سبٌكة    : برواٌة

 .285/ 2: اإلغفال (٘)

 .3/112:  رح ال ا ٌة: ، وظ585/ 2: المم ع  ً ال صرٌف (ٙ)

 .606: ال كملة (7)

 .286/ 2: اإلغفال (8)

 .281/ 2: ن. م  (9)

 .178/ 1: ن. م  (ٓٔ)

 .178/ 1: ن. م  (ٔٔ)

رمضان عبد .، والمدخل إلى علم اللغة ومنا ج الب ث اللغوي، د38: األصواي اللغوٌة: ظ (ٕٔ)
 .96: ال واب

أ باه أصواي : أطلق بعض الم دثٌن على الواو والٌاء غٌر المدٌة عد  مصطل اي منها (ٖٔ)
، وأنصاف ال ركاي، و ال صرٌف العربً من خالل علم 37: األصواي اللغوٌة: ظ. اللٌن

، وأنصاف أصواي 368: (ب ر)، وعلم األصواي 53: األصواي ال دٌث، الطٌب البكوش
 .42: غالب  اضل المطلبً. ً األصواي اللغوٌة دراسة  ً أصواي المد العربٌة،د: المد، ظ

 .114/ 2: المنصف: ظ (ٗٔ)

 .56: سور  ٌونس (٘ٔ)

، والالم والنون عند الم دثٌن من 1/27: ، سر صناعة اإلعراب4/433: الك اب: ظ (ٙٔ)
علم األصواي، كمال م مد : األصواي األسنانٌة اللثوٌة، والراء من األصواي اللثوٌة، ظ

 .184- 183ب ر، 

 .435- 434/ 4: الك اب: ظ (7ٔ)

 .132:  مام  سان.منا ج الب ث  ً اللغة، د (8ٔ)

  461:ال علٌل الصو ً  ً ك اب سٌبوٌه، عادل نذٌر بٌري، رسالة دك وراه:ظ (9ٔ)
 .72/ 1: سر صناعة اإلعراب (ٕٓ)

 .136/ 4: الك اب (ٕٔ)

 .136- 135/ 1: الك ف عن وجوه القراءاي السبع وعللها و ججها، مكً القٌسً: ظ (ٕٕ)

 .428/ 3: األصول  ً الن و (ٖٕ)
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 .72:  وزي ال اٌب . أثر القوانٌن الصو ٌة، د: ظ (ٕٙ)
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 .224/ 1: سر صناعة اإلعراب: ظ (ٖٔ)
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علً .أبو علً الن وي وجهوده  ً الدراساي اللغوٌة والصو ٌة، د: ، و ظ616: ال كملة (ٖ٘)
 .211، 207: جابر المنصوري
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