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 ((الياء)) صوت املـد

 وأثره يف إمالة الناطقني من سكنة أهوار العزير يف ميسان
 دـمـحـر مـبـيم صـراهـإبد. 

                                                 اللغة العربيةكلية اآلداب/ قسم / جامعة ذي قار

 ن

 
ول وا ، لصووتهألأصوات المد تقاسم األصووات الصوامتأل أليمهت وا اود الدتاسوات ا

 .أثت كبهت اد الم جات العتبهأل
اوود امالووأل اليوواطقهك مووك سووكاك  ((الهووا ))ويوو ا الب ووش هكثووص أثووت صوووت الموود 

  .أيوات يا هأل العزهت اد م ااظأل مهساك
، تمووهم، يوو هص: والب ووش هتيوواوص ت صووهص ل جووأل اتمالووأل التوود اثووت تت ب ووا  با ووص

وهعوزز الب وش اود  .اعود يو ا اتمالوألوكو ل  دو ، وأسد اود الجزهوتا العتبهوأل ايو ا ،  هس
ي اهأل المطاص القضاها اليظتهأل التد ُ ِكَتْت ب مثمأل تطبهقهأل مك األلفاظ الممالأل اد يطق 

 .سكاك أيوات يا هأل العزهت
 .العتبهأل دتاسأل الم جات ويو ب  ا هعد م اولأل لمتبط بهك القدهم وال دهش اد

جوات العتبهوأل عاموأل والعتا هوأل اود دتاسوأل الم  ي مص أك هكووك يو ا الب وش اسو اماً 
ل دمووأل الم ووأل  وبالتووالد ا ووو ج وود اوود الدتاسووات الم وهووأل وصووو ً ، عمووو وجووخ ال صوووص

 .العتبهأل

 الباحث
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 : وظرة على أصىات املد
بتصوووووويهص  –القوووووودما  مووووووي م والم وووووودثوك  –عيوووووود عممووووووا  األصوووووووات العووووووت  

صووات ( واألConsanant soundsاألصوات عمو صويفهك يموا األصووات الصوامتأل )
وهعود يو ا التصويهص أو التقسوهم أبوتز  .أو أصووات المود (Vowel Sounds)الصوا تأل 

 .ما  اموا بخ، أليَُّخ ألصق بموضوع الدتس الصوتد عيد العت 
معاههت معهيأل تتعموق بطبهعوأل األصووات و واصو ا )و د بيوا تصيهف م ي ا عمو 

والثووايد ، وتووات الصوووتهألاألوص وضووا األ: الممهووزا ل ووا، وبووالتتكهز عمووو معهوواتهك م مووهك
 .(ٔ)(طتهقأل متوت ال وا  مك ال مق والفم أو األيص عيد اليطق بالصوت المعهك

اوود أثيووا  اليطووق  طمهقوواً  الوو ي وهعيوود بمووتوت ال وووا   ووتاً ، وعمووو المعهووات الثووايد
وا تموص عمموا  الم وأل ، (ٕ)مك غهت أك هكوك ييوا  ا تكاكوًا أو اعا وأل اود ال موق أو الفوم

 .تعتهفات م ألصوات المدالم دثهك اد 
صووت مج ووت ه وتن عيود اليطوق ): ا  ا دايهاص جويز هعتص صوت المود ب يوخ

دوك أك هتعووتض لتوود ص األعضووا  الصوووتهأل ، بووخ عمووو ثووكص مسووتمت اوود ال مووق والفووم
 .(ٖ)(هميا  توجخ أو هسب  اهخ ا تكاكًا مسموعاً  تد لً 

الميطوووق   تتضوومك تعوودهلت لمصوووت )بهيمووا هعتاووخ بمومفهموود ب يووخ عبوواتا عووك 
 .(ٗ)(مك المساك أو الثفتهك و  اتصا ً  و  ا تكاكاً  غمقاً 

عيود ):  ا لً ، والو مثص ي ا  ي  د. ابتايهم أيهس اد  دهثخ عك أصوات المد
ثوم هت و  مجوتاا اود ال موق والفوم اود ، بوال يجتا اليطق ب ا هيداا ال وا  مك الوت تهك مواتاً 
 .(٘)(وّوق مجتاامجتى لهس اهخ  وا ص تعتتضخ اتضه

، اه ووا جويتهوواً  وعووّد د. تمووام  سوواك  مووو يوو ا األصوووات مووك ا  تكووا  عيصووتاً 
 .(ٙ)لتمههزيا مك األصوات وأساساً 
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، وعوودم ا  تكووا  يوو ا جعووص أصوووات الموود تمتوواز بصووفأل ثوودا الوضووو  السوومعد
كمووا أكَّ عوودم ا  تكووا  يفسووخ  وود مووي  أصوووات الموود صووفأل اضووااهأل تتمثووص اوود الجايوو  

موسوهقهأل ميتظموأل  ابموأل لمقهواس  الهوأل  أصوواتاً )قد ويد أك تكوك يو ا األصووات الموسه
ويود ب و ا ت تموص عوك الصووامت التود يود ، مك الضوضوا  ل وا القودتا عموو ا سوتمتات

 .(ٚ)(ياتجأل عك ا تكا  ((rbise))عباتا عك ضوضا  
وبمووا أك أصوووات الموود أصوووات مج وووتا بوجووخ عووام أدَّْت يوو ا الصووفأل الووو زهووادا 

 .وا يتظام الموسهقد، دتا ي ا األصوات عمو  وا اتسماع 
وعموو الوتغم موك أك أصووات المود اوود العتبهوأل   تتعودى ثلثوأل أصووات صووا تأل 

، ا  أيَّ وا تقووم بو دا  دوت م وم وأساسود اود عممهوأل اليطوق –األلص والواو والها   –يد 
 : (ٛ)و ل   س  ماه تد مك  لص

 .ا األصواتاييا يكاد يعتمديا و ديا ليسم -ٔ
اي ووا تمثوووص العيصوووت األساسوود اووود أصووو ت و وودا يطقهوووأل طبهعهوووأل اوود يظوووام الكووولم  -ٕ

 .اتيسايد

اك طبهعووأل تتدديووا اوود الكوولم يوود التوود ت وودد طبهعووأل اليظووام أو اليسووه  المقطعوود  -ٖ
م مووًا اوود المسووا ص الصووتاهأل واوود  وطبهعووأل اليظووام المقطعوود يوو ا توو دي دوتاً ، لم ووأل

 .المسا ص الي وهأل أهضاً 

 الة لغة واصطالحًا: اإلم
َدْلُت بوخ َعو ويود مصودت أمْموُت الثودَ  امالوأًل ا ا، المهوص مثتقأل مكِ  :اإلمالة لغة

 .(ٜ)ا ا اي تَص عك القصدِ  مك ماَص الثدُ  همهُص مهلً ، الو غهت الج أل التد يو اه ا
أك تي وود بالفت ووأل ي ووو : اتمالووأل):  وواص صووا   التعتهفووات :اإلمالةةة االةة   ا  

اكَّ اتمالوأل ايموا يود أك ):  وا لً (، يوو ٕٜٖت )والوو  لو   يو  ابوك جيود  .(ٓٔ)(الكستا
وبمثووووص يوووو ا التعتهووووص  وووواص كووووص مووووك تضوووود الوووودهك  .(ٔٔ)(تي ووووو بالفت ووووأل ي ووووو الكسووووتا
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و وووّديا ابوووك الجوووزتي )ت  .(ٕٔ)(يوووو ٜٙٚت )وابوووك عقهوووص (، يوووو ٛٛٙت )ا سوووتتابا ي 
 .(ٖٔ)(باأللص ي و الها واتمالأل أك تي و بالفت أل ي و الكستا و ): بقولخ (يو ٖٖٛ

والفت وأل ي وو الكسوتا ، أك تمهوص األلوص ي وو الهوا ): وعَّتا ا أ ُد البوا ثهك بقولوخ
 .(ٗٔ)(والفت أل كالكستا، أو يد يطق األلص بهك األلص والها 

ومك كوص موا سوبق همكييوا القووص اكَّ اتمالوأل يود أك هو ي  الموتكمم بالفت وأل الوو 
 .ج أل الها 

طمق ووووا عمه ووووا عممووووا  األصوووووات والي ووووو وأصوووو ا  ولإلمالووووأل تسوووومهات أ ووووتى أ
 .وغهتيا، والمد، واتثباع، واتضجاع، والبط ، الكست: القتا ات مي ا

 : تأصيل اللهجة
وكايووت ل جووأل ، ثوواعت عيوود القبا ووص العتبهووأل اوود جزهتت ووا العدهوود مووك الم جووات

ظوت كوص وا تف، وي ا يو سب  ا تهاتيا لتكووك ل وأل القوتاك الكوتهم،  بهمأل  تهش أاص  ا
ومووك القبا ووص العتبهووأل التوود ،  بهمووأل مووك القبا ووص العتبهووأل ليفسوو ا بم جووأل  اصووأل عتاووت ب ووا

وأ بتيوا أبوو بكوت م مود بوك ال سوك ):  واص ابوك جيود .اثت تت باتمالأل يد  با وص  وهس
:  وووواص، أ سووووبخ أيووووا عووووك األصوووومعد، عووووك أبوووود العبوووواس أ موووود بوووك ه هووووو،  وووتا ا عمهووووخ

، وكثكثووووأل تبهعووووأل، وتمتمووووأل ب ووووتا ، يووووأل تمووووهماتتفعووووت  ووووتهش اوووود الفصووووا أل عووووك عيع))
 –والتضجا يو ل أل اد اتمالأل  .(٘ٔ)(((وتضجا  هس وعجتاهأل ضّبأل، وكسكسأل يوازك

 .أي أك اتمالأل يد ل أل  هس –كما تقدم 
، وهوو ي  د. غالوو  المطمبوود الووو أك اتمالووأل يوود ل جووأل اوود تمووهم و ووهس وأسوود

جدهأل مك تمهم و هس وأسد مقابوص مهوص لقد عزهت اتمالأل الو طا فأل الم جات الي): بقولخ
وال ي هسيد موا  يو  الهوخ د. غالو  المطمبود موك ، (ٙٔ)(أيص ال جاز الو الفت  والتف هم
 وووص التضوود ا سووتتابا ي اوود ثووت  الثووااهأل والوو ي جووا  ، أك اتمالووأل ل ووأل اوود بيوود تمووهم
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بيوو وأثوديم  تصوا ، وأيوص ال جواز   همهمووك، ولهست اتمالأل ل وأل جمهوا العوت ): اهخ
 .(ٚٔ)(تمهم

مووووا وتد اوووود كتوووو  الي وووواا )وهوووو ي  د. عبوووود الفتووووا  اسووووماعهص ثوووومبد الووووو أك 
تمووهم و ووهس وأسوود وعامووأل أيووص : والقووتا ات هوودليا عمووو أك أصوو ا  اتمالووأل مووك القبا ووص

 .(ٛٔ)(ويم   ه تمفوك اد  ل ، يجد
، ويوووو يوووع موووك اتمالوووأل ((التضووجا))وعيوودما هعوووتص د. عبوود ال سوووهك المبوووات  

وهيسوو  الووو ، ويووو امالووأل ال ووتص الووو الكسووت: التضووجا): بقولووخ،  ووهس اقووط هيسووبخ الووو
 .(ٜٔ)( هس

اقد عّد األستا  ، وبما أك الكست يو اسم مك أسما  اتمالأل أو يوع مك أيواع ا
CHAIM RABIN  كايوت ):  وا لً ، موك ل جوأل يو هص ((يوِعووِم))كست اليوك والعهك اود

يقوص ): و واص أهضواً  .(ٕٓ)(بفت  وا ((يعووَم))موك  بكسوت العوهك بود ً  ((يوِعووِم))ي هص تستعمص 
بكسووووت العووووهك واليوووووك  ((يوِعوووووِم))عووووك أبوووود ال طووووا   ولووووخ أك  ((ٛ٘ٗ/  ٘ن))سووووهبوهخ 
 .(ٕٔ)(ي همهأل

وعووود د.  مهوووص ابوووتايهم العطهوووأل كسوووت  وووتص المضووواتعأل ويووود ل وووأل يووو هص موووك 
لعوووك تعوتن وتعكوصأل ألي وم مو : ل وأل يو هص اوود تعوتن وتعكوص))جوا  اود العوهك )اتمالوأل 
همعووو  وهووودتس )).. وموووا زالوووت اثاتيوووا اووود ل وووأل جيوووو  العوووتاق ا وووم هقولووووك .((بالكسوووت
 .(ٕٕ)(بكست  تص المضاتعأل ((وهتكض

اتمالوأل ): ل جوأل اتمالوأل عموو أكثوت العوت   وا لً  (يو ٖٗٙت )وُهعَم ابك هعهش 
ويووو ): وهعمووق د. غالوو  المطمبوود عمووو كوولم ابووك هعووهش بقولووخ .(ٖٕ)(أكثووت كوولم العووت 

ا  يل وظ أك يو ا اتمالوأل ، اد التعبهت عك  قهقوأل  تهطوأل اتمالوأل هكاد هكوك د هقاً أمت 
: و يووو  الوووو أبعووود موووك  لووو   هيموووا  ووواص .(ٕٗ)( ووود وصووومت الوووو طا فوووأل موووك ال جوووازههك

 .(ٕ٘)(عتات اتمالأل يستطها أك يثهت الو أك الم ات السامهأل كم ا تقتهباً )
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 .(ٕٙ)بهك القبا ص العتبهأل المث وتاوهقتت د. ابتايهم أيهس ثهوع وايتثات اتمالأل 
ظووايتا ل وهووأل تتسوووم )اي ووا : و هيمووا ت وودش د. م موود اسووماعهص بصووص عوووك اتمالووأل  وواص

اضووااأل الووو كوي ووا موجووودا اوود الم جووات القدهمووأل والمعاصووتا والم ووأل  بالثووهوع والتوودا ص
 .(ٕٚ)(الفصه أل

 مووك كووص مووا تقوودم هتضوو  أك اتمالووأل ل جووأل عتبهووأل  دهمووأل أصووهمأل موجووودا عيوود
و د وجد البا ش أك ي ا الم جأل لم تيدثت اد  .بعض القبا ص العتبهأل اد الجزهتا العتبهأل

 .كما ايدثتت ل جات عتبهأل أ تى، و تيا ال اضت
بت ثهت صوت المد  –ويد امالأل الفت أل الو الكستا  –اقد ثاعت ل جأل اتمالأل 

 .(ٕٛ)العوووتاقاووود ميووواطق أيووووات يا هوووأل العزهوووت اووود م ااظوووأل مهسووواك جيووووبد  –((الهوووا ))
وسيعتض لمقبا وص التود تقطوك اود يو ا الميطقوأل وأمثموأل موك ل جت وا التود تمهوص اه وا اود 

 .الصف ات المقبمأل
 : دواعي اإلمالة

)أك تي ووو بالفت ووأل ي ووو :  كتيووا أك الم تصووهك  هيمووا عّتاوووا اتمالووأل  ووالوا اه ووا
يموا يوو ، د الم وألاو عثووا هاً  ، وي ا الي و بالفت أل ي و الكسوتا لوم هكوك أموتاً (ٜٕ)الكستا( وا 

 .ظايتا صوتهأل ل ا ما هبتتيا
اقود أعمووص الم تصووك مووك عممووا  العتبهوأل القوودما  والم وودثهك أاكواتيم اوود تتبووا 

اهعزويوا أبوك جيود اود سوت صوياعأل اتعوتا   .أسبا  اتمالأل وتوضوه  ا وال ودص مي وا
ك مك أسبا  ي ا الظايتا الصوتهأل كما ه كت ابو، (ٖٓ)لضت  مك تجايس األصوات ك وا 

يووووووو تقتهوووووو  األصوووووووات بعضوووووو ا مووووووك بعووووووض لضووووووت  مووووووك ) (يووووووو ٖٗٙت )هعووووووهش 
 صوود المياسووبأل لكسووتا أو )أمووا التضوود ا سووتتابا ي اهووتى أك سووبب ا يووو  .(ٖٔ)(التثوواكص

سو ولأل المفوظ و لو  أك المسواك هتتفوا )وه كت ابك الجزتي أك اا دا اتمالأل يد  (ٕٖ)(ها 
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وهووتى  الوود  .(ٖٖ)(سوواك مووك ا تتفوواعوا ي وودات أ ووص عمووو الم، بووالفت  وهي وودت باتمالووأل
تياسوو  األصوووات وصووهتوتت ا مووك يمووط )أك اتمالووأل سووبب ا يووو  (يووو ٜٓٓت )األزيووتي 

 .(ٖٗ)(وا د
أك )اهوووتى د. ابوووتايهم أيووووهس ، واتمالوووأل اووود  قهقوووأل أمتيوووا يووود لسووو ولأل اليطوووق

وتممووس ، همهووص الوو ا  تصوواد اود المج ووود العضومد، اتيسواك اوود يطقوخ ألصوووات ل توخ
ا ووو ل وو ا همهووص الووو اسووتبداص السوو ص مووك أصوووات ل تووخ بالصووع  الثوواق ، لسووبصأسوو ص ا

ومثص اتيساك اد ي ا مثمخ اود معظوم الظووايت ، ال ي ه تان الو مج ود عضمد أكبت
 .(ٖ٘)(ا جتماعهأل ه اوص عادا الوصوص الو غتضخ عك أ صت الطتق كمما أمكك  ل 

و ت قهووق ا يسووجام أمووا د. عموود ياصووت غالوو  اهووتى أك ال ووتض مووك اتمالووأل يوو
، اتمالوأل ظوايتا صووتهأل ت ودص الوو يووع موك المماثموأل بوهك ال تكوات)أك  الصوتد مقتتاً 

ويوود وسووهمأل مووك وسووا ص تهسووهت اليطووق وبوو ص أ ووص مج ووود ، وتقتهوو  بعضوو ا مووك بعووض
 .(ٖٙ)(ا  ال تض مي ا اد األعم األغم  ت قهق ا يسجام الصوتد، عضمد

يموووا جوووا ت لضوووت  موووك المماثموووأل بوووهك وهوووتى د.غالووو  المطمبووود أك اتمالوووأل )ا
 .(ٖٚ)أصوات المد(

وي مووووص ممووووا تقوووودم أك اتمالووووأل مووووا يوووود ا  تهسووووهت وتسوووو هص لميطووووق وت قهووووق 
 .لليسجام الصوتد وك ل  ت قق ا  تصاد اد الج د العضمد المب وص اد اليطق

وأما اد ما هتعمق بإمالأل اليواطقهك موك سوكيأل أيووات يا هوأل العزهوت اود م ااظوأل 
 مموووا  قوووق تل مووواً  ((الهوووا ))جووود أك يووو ا اتمالوووأل  ووودثت بتووو ثهت صووووت المووود مهسووواك اي

بهك  تكات وأصوات المفظأل الوا ودا أل ألك الكسوتا التود تمواص اله وا الفت وأل يود  صوتهاً 
 .بص ه دش بهي ما ايسجام صوتد هسوّ ص يطق تم  المفظأل، أ ت  الو ها  المد

 أمثلة مه األلفاظ املمالة يف وطق سكان أهىار
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 .(38)واحية العزير يف حمافظة ميسان
والتود اثوت ت ، يعتض اآلك أمثمأل مك األلفاظ التد تماص اه وا الفت وأل الوو كسوتا

، ويو ا األلفواظ بعضو ا اصوه  .بيطق ا سوكاك أيووات يا هوأل العزهوت اود م ااظوأل مهسواك
أك يوو ا  ويل ووظ أهضوواً  .وبعضوو ا اآل ووت عووامد يقووص مووك الفصووه  و وودثت اهووخ اتمالووأل

الو ي كواك لوخ  ((الهوا ))التد ت دش اه ا اتمالأل مثتممأل كم ا عموو صووت المود األلفاظ 
أثووت كبهوووت اوود  ووودوش يووو ا اتمالووأل لتتياسووو  امالوووأل الفت ووأل الوووو كسوووتا مووا صووووت المووود 

 .وه دش ما هسمو بالتل م الصوتد بهك  تكات وأصوات المفظأل الوا دا ((الها ))
 . أل البا  الو كستابفت  وسكوك ثم أمهمت ات (َبْهت)أصم ا : ِبهت -ٔ
 .سو اص عووك المكوواك –كمووا يوو معووتوص  –اوود الفصو و ويووو  (أهوك)أصووم ا : وهوك -ٕ

 ؟ (وهك)و د عتات اد الم جأل العامهأل الداتجأل اد العتاق 

ثووم أمهمووت ات ووأل ، مضووااأل الووو هووا  المووتكمم (عوَوووهك)يوود اوود األصووص كممووأل : عوووِهيد -ٖ
  .العهك الو كستا

 .وأمالوا ات أل اللم الو كستا (الي ات)معتوص ضد الو ت ال (الموَوهص)يد : الموِوهص -ٗ

 .ثم أمهمت ات أل الواو الو كستا ما اثباع تم  ال تكأل (الَوهص)يد لفظأل : الٍوهص -٘

تصو ت اود ، ويوو اود العامهوأل موك أسوما  البهوت أو الودات ( ووش)أصوم ا :  وِهش -ٙ
ب  ثم همهموك الفت أل الوو كسوتا اتصو(،  وهش)اتصب   (اعهص)العامهأل أهضا عمو 

  (. وهش)

أبوودلت ، التوود يود لمسوو اص عووك ال وواص أو الطتهقووأل (كهووص)ل جووأل عامهووأل اوود : جوِووهص -ٚ
  .ثم أمهمت الفت أل الو كستا (جهماً )اه ا الكاص 
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ثوم  مبوت اه وا (، تيكوأل)والتود ت يوش اود العامموأل  (التيو )والعمبوأل المعتواوأل بو: الِتيْهَجأل -ٛ
  .وص تت وأمهمت اد ل جت م (جهماً )الكاص 

وأمهمت ات أل اللم الو  (ولهد)ثم ص تت عمو (، البيت)عكس  (ولد)أصم ا : ِولْهد -ٜ
   .كستا

بإثومام ات وأل السوهك  (ا سوهك)تيطوق اود العامهوأل (، ُ َسوهكْ )اد األصوص :  سوِوهك -ٓٔ
 .ثم أمهمت ات أل السهك كستا وأثبعت

(، ع)والتوود سوومهت باسووم يبوود ا  العزهووت  (الُعَزهووت)اسووم اليا هووأل يفسوو ا : العِزهووت -ٔٔ
 .ما أمالوا ات أل الزاي كستا اضطتوا الو تسكهك العهك لس ولأل اليطقوعيد

أو يود اود العامهوأل أسوم ، و ودثت اه وا اتمالوأل (بوهك)يود اموا اسوم لممكواك : بوِوهك -ٕٔ
 .ثم  دثت اه ا اتمالأل (بهك)لممصهبأل أو الدايهأل 

وأبودلت  (كمهو )ثوم صو تت ا صوب ت ، ال هواك المعوتوص (كم )أصم ا : جمه  -ٖٔ
 .اد العامهأل ثم أمهمت ات أل اللم الو كستا (ماً جه)الكاص 

وهمهموك الفت أل الو كستا عيود ، المادا ال  ا هأل المعتواأل(، َبْهض)أصم ا : بوِوْهض -ٗٔ
 .يطق ا

 .ثم  دثت اه ا امالأل ات أل الزاي الو الكستا(، أبو زهد)كيهأل أصم ا : أبو ِزْهد -٘ٔ

و ود أموالوا ات وأل العوهك ، ثمبألالفصه أل والتد تعيد الم (عوَهوْو )ويد لفظأل : عوِوه  -ٙٔ
 .الو الكستا

ويوم عيود يطق وا همهمووك ات وأل ، المعوتوص الممعووك (الَثوهطاك)أصوم ا : الثوِوهطاك -ٚٔ
 (.ِعْهفاك)و  (ِ ْهطاك)ومثم ا اد اتمالأل أهضا لفظتا ، الثهك الو كستا

ثم أمهمت  (ُمَ وهسك)وص ت الو ، أسم العمم المعتوص (م سك)أصم ا : م وِوهسك -ٛٔ
  .ال ا  اد التص هت الو الكستاات أل 
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وصوو تت الووو ، أي األجووت الثوو تي لمووك هقوووم بعمووص مووا (تاتوو )أصووم ا : ُتَوْهتِوو ْ  -ٜٔ
  .ثم أمالوا ات أل واو التص هت الو الكستا(، تَوهت )

وأبوودلت الجووهم اوود  (يوُعوَوووهجأل)ثووم صوو تت الووو (، يعجووأل)يوود اوود األصووص : ْيَعْهَجووأل -ٕٓ
 .الو الكستاوأمهمت ات أل العهك (، جهماً )العامهأل 

(، جَوهمهسوووأل)وصووو تت الوووو ، ال هوووواك المعوووتوص  (جاموسوووأل)أصوووم ا : ُجَوْهمْهسوووأل -ٕٔ
  .ثم أمالوا ات أل الواو الو كستا (جهماً ) –كسابقت ا  –وأبدلوا الجهم 

ثووم أمهمووت ات ووأل (، طووَوه ت)أسووم عمووم وصوو ت الووو  (طووايت)اوود األصووص : ْطووَوهْ تِ  -ٕٕ
  .الواو الو كستا

فاظ التد اه ا امالأل الفت وأل الوو الكسوتا بتو ثهت صووت يكتفد ب  ا القدت مك األل
لتسووو هص اليطوووق التووود هيطق وووا سوووكاك أيووووات يا هوووأل العزهوووت اووود م ااظوووأل  ((الهوووا ))المووود 

عممووًا أك العثوا ت التوود تسووكك يوو ا ، ل وهوًا لم جووأل اوود يو ا الميطقووأل مهسواك لتكوووك مثووا ً 
 : (ٜٖ)الميطقأل يد

، والبووووووو عبووووووود، ك السووووووواعدو سووووووم موووووو، والفتهجووووووات، والثوووووو اهيأل، اص اتطوووووووس
، والسوتاي، والصمهبات، والبو زهد، والمواجد، والصبه ، والب ادص، والبو عمد، والبهضاك

 .والسوهممات، واليصت ا ، والبو طابطأل، والبو غيام، والبوب هت، واليوااص، والبو م مد
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 : اخلامتــة
اوود امالوووأل  ((الهووا ))بعوود يوو ا اتلمامووأل المتواضوووعأل بموضوووع أثووت صوووت المووود 

اليوواطقهك مووك سووكيأل أيوووات يا هووأل العزهووت لعميووا يكوووك  وود سوومطيا الضووو  عمووو ل جووأل مووك 
والتود يود اوود  قهقوأل أمتيوا امتوداد لم جووأل ، الم جوات العتبهوأل ال دهثوأل اود جيووو  العوتاق

 .اتمالأل عيد  با ص ي هص و هس وتمهم وأسد العتبهأل المعتواأل اد الجزهتا العتبهأل اي ا 
ثووواتا الهوووخ أك البا وووش اووود جو توووخ المهدايهوووأل وجووود العدهووود مووووك ومموووا تجووودت ات

موك عثووا ت  –األثو اص موك الف وات العمتهووأل الكبهوتا موك عثوهتتد المتاويووأل والطل بوأل 
 فاجأل التد تقطك ضمك  دود يا هوأل ال وتاص التابعوأل لقضوا  الثوطتا اود م ااظوأل  ي 

وعموو الوتغم  .هوأل العزهوتهيطقوك باتمالأل يفس ا التد هيطق ب ا سوكاك أيووات يا  – ات 
لوم هجود البا وش  هوطوا توصومخ ، مك الب ش والتقصد اد م اولأل  هجاد موا هبوتت  لو 

ولعص مواصمأل الب ش عك األسبا  الكاميأل وتا  ي ا الظوايتا اود  ابوص األهوام  .الو  ل 
 .توصميا الو تم  ال هوط

لموصووص  اد مجوا ت الب وش الم ووي العممود ي مص أك هكوك ي ا الج د اس اماً 
 .الو ال دص المتتجو

 .ومن اهلل التوفيق



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 
 صوت المّد ))الياء((

 
 

  إبـراهـيم صـبـر مـحـمـد. د
 0202 ( حزيران3العدد )

  731 

 

 : اهلىامش
                                                      

 .ٓ٘ٔ – ٜٗٔ: بثت م مد كماص. د – األصوات عمم (ٔ)
 .ٕٗ: العتبهأل المد أصوات اد دتاسأل – الم وهأل األصوات اد: هيظت (ٕ)
 .ٚ٘ٔ – ٙ٘ٔ: أهو  الت مك عبد. د – الم أل أصوات (ٖ)
 .ٗٔٔ: الم وي الصوت دتاسأل (ٗ)
 .ٕٙ: الم وهأل األصوات (٘)
 .ٚٔٔ – ٖٔٔ: الم أل اد الب ش مياي : هيظت (ٙ)
 .ٕ٘: العتبهأل المد أصوات اد دتاسأل – الم وهأل األصوات اد (ٚ)
 .ٛٗ: يفسخ المصدت: هيظت (ٛ)
 (.ماص) مادا: العت  لساك (ٜ)
 .ٕٔ: التعتهفات (ٓٔ)
 .ٓٙ/  ٔ: اتعتا  صياعأل ست (ٔٔ)
 ابوك ألفهوأل عموو عقهوص ابوك وثت  ،٘ – ٗ/  ٖ: ال اج  ابك ثااهأل ثت : هيظت (ٕٔ)

 .٘ٚ٘/  ٕ: مال 
 .ٖٓ/  ٕ: العثت القتا ات اد اليثت (ٖٔ)
 .ٔ: القدما  العت  عيد اتمالأل ظايتا (ٗٔ)
 .ٕٙٓ – ٕ٘ٓ/  ٕ: اتعتا  صياعأل ست (٘ٔ)
 .ٖٙٔ: المد أصوات اد دتاسأل – العتبهأل األصوات اد (ٙٔ)
 .٘/  ٖ: ال اج  أبك ثااهأل ثت  (ٚٔ)
 .٘ٚ: والم جات القتا ات اد اتمالأل (ٛٔ)
 .ٛٗ: الم أل اقخ (ٜٔ)
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 .٘ٚ: القدهمأل ال تبهأل العتبهأل الم جات (ٕٓ)
 .ٙٔٔ: يفسخ المصدت (ٕٔ)
 .ٜٜٔ – ٜٛٔ(: ي هص ل جأل) العتبهأل الم جات اد دتاسات (ٕٕ)
 .ٖٕٙٔ/  ٕ: المفصص ثت  (ٖٕ)
 .ٙٙٔ: المد أصوات اد دتاسأل – العتبهأل األصوات اد (ٕٗ)
 .يفس ا والصف أل يفسخ المصدت (ٕ٘)
 .ٗٙ: العتبهأل الم جات اد: هيظت (ٕٙ)
 .ٔ: القدما  العت  عيد اتمالأل ظايتا (ٕٚ)
 .مهساك م ااظأل اد العزهت يا هأل اد لمبا ش مهدايهأل جولأل (ٕٛ)
 .ٕٔ: التعتهفات (ٜٕ)
 .ٓٙ/  ٔ: اتعتا  صياعأل ست: هيظت (ٖٓ)
 .ٗ٘/  ٜ: صالمفص ثت  (ٖٔ)
 .ٗ/  ٖ: الثااهأل ثت  (ٕٖ)
 .ٕٛ/  ٕ: العثت القتا ات اد اليثت (ٖٖ)
 .ٖٙٗ/  ٕ: التوضه  عمو التصته  ثت  (ٖٗ)
 .ٖٕٙ – ٖٕ٘: الم وهأل األصوات (ٖ٘)
 .ٕٖٔ: أسد  بهمأل ل جأل (ٖٙ)
 .٘ٙٔ: المد أصوات اد دتاسأل – الم وهأل األصوات اد (ٖٚ)
 .مهساك م ااظأل اد العزهت يا هأل أيوات أللميطق البا ش ب ا  ام مهدايهأل زهاتا (ٖٛ)
 .يفس ا الميطقأل سكاك مك ي ا العثا ت أسما  البا ش أ   (ٜٖ)
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 : املصادر واملراجع
 –دات غتهو  لمطباعوأل واليثوت والتوزهوا  –د. عبود الوت مك أهوو   –أصوات الم أل  -ٔ

 .م ٕٓٓٓ –القايتا 
القايتا  –مو المصتهأل مكتبأل ا يج – ٗط/ –د. ابتايهم أيهس  –األصوات الم وهأل  -ٕ

 م. ٜٔٚٔ –

 – ٕط/ –د. عبد الفتا  اسماعهص ثمبد  –اتمالأل اد القتا ات والم جات العتبهأل  -ٖ
 م. ٜٔٚٔ -يو  ٜٖٔٔ –القايتا  –دات ي ضأل مصت لمطبا واليثت 

 -يوووو  ٖٓٗٔأبوووو ال سوووك عمووود بوووك م مووود بوووك عمووود الجتجوووايد)ت  –التعتهفوووات  -ٗ
 م. ٜٔٚٔ –م( الدات التويسهأل لميثت  ٖٔٗٔ

 –القوووووايتا  –عوووووالم الكتووووو   –د. أ مووووود م توووووات عموووووت  –دتاسووووأل الصووووووت ال ووووووي  -٘
 م.ٜٙٚٔ

ب ووش  –د.  مهووص ابووتايهم العطهووأل  –دتاسووات اوود الم جووات العتبهووأل )ل جووأل يوو هص(  -ٙ
جامعوووأل  –اووود مجموووأل ال موووه  العتبووود تصووودت عوووك متكوووز دتاسوووات ال موووه  العتبووود 

 م. ٜ٘ٚٔ/  ٕس ٕع –البصتا 

 وودم لووخ د.  –يووو(  ٕٜٖالفووت  عثموواك بووك جيوود )ت  أبووو –سووت صووياعأل اتعووتا   -ٚ
المكتبووووأل  – ققوووخ وعموووق عمهوووخ أ موووود اتهووود أ مووود  –ات ووود عبووود الوووت مك  جووووازي 

 د.ت. –القايتا  –التواهقهأل 

 –ت قهووق: د. م مووود مصووطفو  وولوي  –ثووت  ابووك عقهووص عمووو ألفهووأل ابووك مالوو   -ٛ
 د. ت. –لبياك  –بهتوت  –دات ا ها  التتاش العتبد 

يوووو( دات  ٜٓٓ الووود بوووك عبووود ا  ا زيوووتي )ت  –  عموووو التوضوووه  ثوووت  التصوووته -ٜ
 د. ت. –ا ها  الكت  العتبهأل 

يووو( مووا ثووت   ٛٛٙتضوود الوودهك ا سووتتابا ي )ت  –ثووت  ثووااهأل ابووك ال اجوو   -ٓٔ
 قق موووا وضووبط غتهب موووا وثوووت   –ثوووايدا لمعوووالم الجمهووص عبووود القوووادت الب وودادي 
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 –د م هود الودهك عبود ال مهود مب م ما م مد يوت ال سك وم مود الزاوزاص وم مو
 د. ت. –القايتا  –مطبعأل  جازي 

يثووت  –يووو(  ٖٗٙمواووق الوودهك هعووهش بووك عموود بووك هعووهش )ت  –ثووت  المفصووص  -ٔٔ
 د. ت. –القايتا  –بهتوت، مكتبأل المتيبد  –عالم الكت  

د. م موود اسووماعهص بصووص وصوول  الوودهك  –ظووايتا اتمالووأل عيوود العووت  القوودما   -ٕٔ
 يهت.ب ش عمو ا يتت  – سهك 

 –دات غته  لمطباعأل واليثوت والتوزهوا  –د. كماص م مد بثت  –عمم األصوات  -ٖٔ
 م. ٕٓٓٓ –القايتا 

 م.  ٜٙٛٔ –مطبعأل جامعأل البصتا  –د. عبد ال سهك المبات   –اقخ الم أل  -ٗٔ

د. غالووو  ااضوووص  –اووود األصووووات الم وهوووأل / دتاسوووأل اووود أصووووات المووود العتبهوووأل  -٘ٔ
 م.  ٜٗٛٔ –د ب دا –دات ال تهأل لمطباعأل  –المطمبد 

 –القوايتا  –مكتبوأل ا يجموو المصوتهأل  –د. ابتايهم أيوهس  –اد الم جات العتبهأل  -ٙٔ
 م. ٖٕٓٓ

يوو(  ودم لوخ:  ٔٔٚجمواص الودهك م مود بوك مكوتم بوك ميظووت )ت  –لساك العوت   -ٚٔ
دات  –اعداد وتصيهص: هوسص  هاط، يبهص متعثمد  –الثهخ عبد ا  العلهمد 

 د. ت.  –بهتوت  –لساك العت  

تتجمأل: عبد الت مك  – CHAIM RABIN –الم جات العتبهأل ال تبهأل القدهمأل  -ٛٔ
 م.  ٜٙٛٔ –الكوهت  – ات السلسص لمطباعأل واليثت  –أهو  

وزاتا  –دات الثو وك الثقااهوأل العاموأل  –د. عمود ياصوت غالو   –ل جأل  بهموأل أسود  -ٜٔ
 .ٜٜٛٔ – ٔط/ –ب داد  –الثقااأل واتعلم 

القوايتا  –المكتبأل ا يجموو المصوتهأل  –تمام  ساك د.  –مياي  الب ش اد الم أل  -ٕٓ
 م. ٜ٘٘ٔ –

( يوو ٖٖٛ ت) الجوزتي م مود بوك م مود ال هوت أبوو – العثت القتا ات اد اليثت -ٕٔ
 – العممهوأل الكت  دات – الضباع م مد عمد: ومتاجعتخ تص ه خ عص أثتص –

 .ت. د – بهتوت


