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 اإلستهالل

 

 ِإنَّ  لِتَ َعارَف وا َوقَ َباِئلَ  ش ع وبًا َوَجَعْلَناك مْ  َوأ نْ َثى ذََكر   ِمنْ  َخَلْقَناك مْ  ِإنَّا النَّاس   أَي َُّها يَا
 َخِبير   َعِليم   اللَّهَ  ِإنَّ   أَتْ َقاك مْ  اللَّهِ   ِعْندَ  َأْكَرَمك مْ 

 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat 

: 13) 
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 اإلهداء

 

 : إلى الجامعي البحث هذا أهدي  

 زين الفنان". " احملبوب  أيب -1
 سييت زينب". " احملبوبة أمي -2
 "أين أفريانيت عزيزة" الكبرية أخيت -3
جزاهم اهلل خري   سامهوا يل مبساعدهتم ودعائهم منو  أصدقائيأقربائي و   كل   -4

 .اجلزاء
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 توطئة 

 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل، احلمد نإ           
 إال   إله   ال  أن   وأشهد  له،   هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  يهد   من  أعمالنا،   سيئات 

  وصحبه  اله  وعلى عليه اهلل سلی  ورسوله، عبده  حممدا أن  وأشهد له،  شريك  ال وحده اهلل
  بي  مقارنة " بالعنوان البحث هذا كتابة   امتام  على تعاىل اهلل نشكر  .كثريا  تسليما وسلم
  شروط  أحد  الستيفاء  " خوري ملروان" والليل أنا " ألبوم يف الفصحى واللغة  اللبنانية العامية

  العربية  اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم لكلية سرجانا درجة على للحصول النهائي االختبار
 . مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك  موالنا جامعة وأدهبا

 : إىل وخصوصا البحث، هذا اكمال يف ودعمين ساعديين من على الشكر الباحثة وتقدم

  إبراهيم  مالك  موالنا جامعة  مدير  بصفة احلارس، عبد الدكتور  األستاذ -1
 .مباالنج  احلكومية اإلسالمية

 .اإلنسانية العلوم كلية  عميدة بصفة شافية،  الدكتور -2
 .وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس بصفة حليمي، الدكتور -3
 .البحث هذا تأليف يف مشريف بصفة  املاجستري،معرفة املنجية  -4
 . وأدهبا العربية اللغة قسم يف  واألستاذات  األساتيذ  مجيع -5
 . وأدهبا العربية اللغة قسم يف الزمالء مجيع -6
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 مستخلص البحث 
  ملروان" والليدل أندا" ألبوم يف الفصددددددددددددددحى واللغدة اللبندانيدة العداميدة بي مقدارندة(،2019) حممدد رز  مواف 
لك إبراهيم ا. البحث العلمي، قسدددددددددم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسدددددددددانية، جامعة موالنا مخوري

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .املاجستري ،معرفة املنجية:  المشرف

 .  األصوات، الفصحى  العربية ، اللبنانية العامية: الكلمات الرئيسية 
 

هي  الفصحى . العربيةاللغة الفصحى والعاميةإىل  اتنقسم اللغة العربية من حيث استخدامه
إىل استخدام  أكثر ميةعامتيل اللغة الو . النحوكتوبة على أساس علم املاللغة الرمسية املستخدمة كلغة 

بل وأيًضا  فحسب لمحادثة اليوميةل . ليسالصحيحة اهتماًما القواعد الحظاحملادثة اليومية اليت ال ت
 هناك بعض. يةلبنانالاألم،  ةلغالطبع مية، بالعالغة الال فيهاروان خوري، والعديد مل ة، مثل أغنيفّنيةيف 

اللهجة  أي من ناحية، الفصحىاللبنانية والعربية  العاميةعن االختالفات بي  دلّ من اجلوانب اليت ت
. جتعل االختالفات البحث املعجمّي مناقشة صوتية واملفردات عن عن . تشمل اللهجات يةواملفردات
( وصف 1ة العربية. هتدف هذه الدراسة إىل )طالب اللغلمن الصعب الفصحى و  العاميةبي 

( وصف االختالفات يف املفردات يف 2و)  الفصحى  العربيةو اللبنانية  العامية  االختالفات بي صوتيات  
 .يف ألبوم  األغنيةلكل    الفصحى  العربيةو العامية اللبنانية  
البيانات يف هذه الدراسة در ا. مصالنوعي الوصفيب البحث هو البحث املقارينهذا النوع من 

من تأليف مروان خوري، بينما يوجد نوعان من البيانات مها: البيانات   الليلهو ألبوم أغنية أنا و 
 الذي يفهمأريف عليا  كلمات أغنية يف األلبوم وبيانات من التشاور مع الدكتور    5األساسية يف شكل  

مبساعدة ئيسية يف هذه الدراسة هي الباحث واإلندونيسية. األداة الر  الفصحىوترمجاته يف العامية 
 .mp3  واملوسيقى  جداول

("أو "ُو" يف بعض الواو؛ و"ب" إىل"م" wE) حتويل إىل الصوت "و  تائج يف هذا البحث هي : الن
؛ كلمةإنكان "ن" من بعده؛ و" " إىل "ء"؛ و"ة" إىل "ي"؛ و"ث" إىل "ت" إن كان يف الوسط  

". رّي معينة؛ و"ذ" إىل "ز". وهناك زيادة األصوات أي "صغري" إىل "سغو"ص" إىل "س" يف كليمات 
مث حذف الصوت "بيسأل" إىل "ِبْسَأْل"، "كيف قدرنا" إىل "كيف درنا"؛ وحذف اهلاء والتاء املربوطة 

 معّينة. واآلخر تبادل بي حركتي حلرفي، "ترجع" إىل "تِْرَجُع". كلمةيف  
 



 ي
 

ABSTRACT 

 

Muwafiq, Rizqi.M. 2019. Comparison of Lebanese Amiyah with Fusha Arabic in the Ana Wallail 

Album by Marwan Khoury. Thesis. Arabic Letters and Language Departement, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Ma’rifatul Munjiah, M. Pd. 

Keywords: Lebanese Amiyah, Arabic Fusha, Phonetic 

 

In terms of usage, Arabic is divided into Arabic fusha and amiya. Arabic Fusha is the 

official language that is used as a written language based on nahwi science. while the amiya 

language is more inclined to use daily conversation which most of all does not pay attention about 

correct grammar. Not only daily conversation but also arts, such as songs by Marwan Khoury, 

which is many of them contained amiya language, of course, his native language, Lebanon. There 

are several sides that reveal the differences between Amiyah Lebanese and Arabic Fusha, 

including dialect and vocabulary. Dialects include phonetic discussion and vocabulary is 

lexicologilal studies. The differences between Amiya and fusha make Arabic language students in 

difficulty. This study aims to (1) describe the differences between the Lebanese Amiyah phonetics 

with the Arabic fusha and (2) describe the differences in vocabulary between the Lebanese amiyah 

dialect and the Arabic fusha in the song. 

This type of research is a descriptive qualitative research in comparative study. The data 

source in this study is ana wellail song album by Marwan Khoury, while there are 2 kinds of data 

namely; primary data in the form of 5 song lyrics in the album and data from consultation with Dr. 

Arfi Ulya who understands amiyah and its translations in Fusha and Indonesian. The main 

instrument in this study is the researcher himself assisted with mp3 instruments and tables. 

The results of this study are as follows : sound switching "  و (wE)" or "  و" in several letters 

wawu (و); and "ب" becomes "م" if "ن" is after it; and "ق" becomes "ء"; and "ة" becomes "ي"; and 

 ;in certain sentences "س" becomes "ص" when it is in the middle of a word; and "ت" becomes "ث"

and "ذ" becomes "ز". And there is also the addition of sounds that is and "صغير" so "سغيّر". Then 

there is the sound dump, "بيسأل" so " ْبِْسَأل"; and " قدرنا كيف " becomes " درنا كيف "; and throw Ha (ه) and 

Ta Marbuthoh (ة) on certain words. And finally the exchange of harakat that occurs in two letters, 

namely "  َتْرِجع" becomes "  تِْرَجع". 
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ABSTRAK 

 

Muwafiq, Rizqi.M. 2019. Perbandingan Amiyah Lebanon dengan Bahasa Arab Fusha dalam 

Album Ana Wallail Karya Marwan Khoury. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Ma’rifatul Munjiah, M. Pd. 

Kata Kunci: Amiyah Lebanon, Bahasa Arab Fusha, Fonetik 

Dari segi penggunaannya Bahasa Arab terbagi menjadi Arab fusha dan amiyah. Bahasa 

Arab fusha merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa tulis yang berdasar pada ilmu 

nahwi. sedangkan bahasa amiyah yang penggunaannya lebih condong pada percakapan sehari-

hari yang umumnya tidak memperhatikan tata bahasa yang benar. Tidak hanya percakapan sehari-

hari namun juga dalam sebuah karya, seperti lagu-lagu karya Marwan Khoury, yang banyak 

didalamnya terdapat bahasa amiyah tentunya bahasa ibunya yaitu, lebanon. Ada beberapa sisi yang 

menampakkan perbedaan antara Amiyah Lebanon dan Arab Fusha di antaranya dari segi dialek 

dan kosa kata. Dialek mencakup pembahasan fonetis dan kosa kata merupakan tinjauan 

perkamusan. Perbedaan yang terjadi antara Amiyah dan fusha ini mempersulit para pelajar bahasa 

arab. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan perbedaan antara fonetik Bahasa Amiyah 

Lebanon dengan Bahasa Arab fusha dan (2) mendiskripsikan perbedaan kosakata dalam dialek 

amiyah Lebanon dan Bahasa Arab fusha yang ada dalam lagu.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif yang bersifat deskriptif kualitatif.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah album lagu ana wellail karya Marwan Khoury, 

sedangkan data ada 2 macam yaitu; data primer berupa 5 lirik  lagu  dalam album tersebut dan 

data hasil konsultasi dengan Dr. Arfi Ulya yang mengerti bahasa amiyah dan terjemahannya 

dalam bahasa Fusha dan Indonesia. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dibantu dengan intrumen mp3 dan tabel-tabel.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : peralihan suara “  و (wE)” atau “  و” di 

beberapa huruf wawu (و); dan “ب” jadi “م” jika “ن” berada setelahnya; dan “ق” jadi “ء”; 

dan “ة” jadi “ي”; dan “ث” jadi “ت” jika berada di tengah kata; dan “ص” jadi “س” pada 

kalimat tertentu; dan “ذ” jadi “ز”. Dan ada pula penambahan bunyi yaitu dan “صغير” jadi 

“ dan ;”بِْسَألْ “ jadi ”بيسأل“ ,Kemudian ada pembuangan bunyi .”سغيّر“ قدرنا كيف ” jadi “ درنا كيف

”; serta membuang Ha (ه) dan Ta Marbuthoh (ة) pada kata tertentu. Dan terakhir pertukaran 

harakat yang terjadi pada dua huruf, yaitu “  َتْرِجع” jadi “  تِْرَجع”. 
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 فصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
لغات العامية أو اللهجة قوية جدا يف اجملتمع، ال سيما أهنا  أن ال  يف احلقيقة

)د.ت.(  -معلم يف جامعة ماالن  احلكومية- طه قال ماكاللغة األم،   تصبحأ
ويفضلون اللغة العامية،  العرب يف درس اللغة الفصحى،  لااألطفيصعب أن 

صبح األثر من اللغة  أ، هرة السابقةاوبالظفاندجمت اللغتان، الفصحى والعامية. 
  يف الدول العربية،  كما شهدنا ،  مجيع النواحي، أيضا يف ااألساسي العامية عامال

  وباخلصوص يف التعليم اللغة، أحد من عراقيل وذلك  ،من إختالط اللغة كثريفيها  
 .ألعجم

لغة العربية حمافظا بناطقه يف  الة يف جزيرة العرب، أن هرة اللغاالظ بإضافة 
بصفة التاج  أن اللغة العربية فخرا ه( 1420) شرح الفنتوحكما   اجلاهليعصر ال
يف سكنوا طول الزمن. والعربيون يف عصر اجلاهلي هبا  وناليت حيتفظ صحبهاأل

لو قليال. وبالتأكيد أهنم و لغة األجنبية  التتخلط ب  لغتهم التكون  ، كي  بطي العريب
وعن ختليط اللغة يبتعدون. ولكن تدمج اللغة   حيافظون  يف التكلم  عن صفة لساهنم

ت يف خارج اجلزيرة العربية مثل يف التجارية بي بالدين. فينقص املازيتها وليس 
)دوي أسيت،  سم اللغة العاميةاصطلحة باملظهرت و من بعده كافة الفصيحة  
2016). 

( أن العامية 2009ة العربية )وصف أوريل حبر الدين يف كتاب فقه اللغ
  ته يف أول فقر و   ة اليت هي لغة السواد األعظم جملموعة من الناس.يهي اللهجة املنطق

أن ميكن اعتبار العامية لغة قائمة بذاهتا طاملا تتوافر فيها الظواهر  قال عن العامية
م والنحوي املتمثلة بالنظام الصويت والتشكيل الصويت والصريف أي بنية الكالاللغوية  

اصرأي نظام اجلملة وداللة األلفاظ أي املعاين واليت هي تلك العن
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لة واملعىن، وخيضع ، اجلمكلمةتكون اللهجة وهي الصوت، ال  اليت األساسية
مقربة ومشاهبة  كل عنصر منها ملنهج علمي مستقل. وعادة ما تكون هذه الظواهر  

إىل حد ما واللغة األم، وبشكل خاص يف معاين مفرداهتا اليت تشوهبا بعض  
   اإلختالفات الصوتية يف عملية النط  أو اللفظ.

عن اللغة العامية اللبنانية. عند  الباحث لل حيويف هذا البحث سوف 
 إيقاعها بسبب كمصريي،  هملدي احملببة اللهجات  من اللبنانية اللهجةاللبنانيي، 
 اللهجات  بقية  مع  الكلمات   من  بالعديد   اللبنانية   اللهجة  تشرتك  والدايفء،  اخلفيف
 خمتلفة نط  وطريقة خاصة، مبفردات  تتميز الوقت نفس يف ولكنها ،العربية

 .1للحروف
  ولغة  عادة، التعليم لغة وهي والعلم، األدب  لغة هي الفصحى اللغة
 املبتدلة،  أو والسوقية العامية األلفاظ من خللو لغة وهي اجلامعات، يف احملاضرات 

 تراعى   أهنا  ذلك   إىل  يضاف  اإلعراب،  وحركات   النط   يف  ثابتا   نظاما   تتبع   أهنا   كما
  تتحاشى لغة أهنا  كما   حوية،الن صحة  أصول وتراعى الكلمات  اختيار  يف الدقة
   (.1995 )السيد، السوقية النط  وطريقة العامية التعبري

 منيع  اهلل  عودة  الدكتور  رأى  الفصحى"  "العربية  بالعنوان  اللغة  فقه  كتاب   يف
اهلل تعاىل اجلزيرة العربية لتكون   أيه بكليماته؛  إهلاما، الفصحى العربية أن القيسي

احلضارة يسمحان، بل يدفعان إىل وجود  على مستوى من غىن املناظر ومن غيين
جعل اهلل  -كمهاد له -ضرورية لنزول القرآن  الفن الروائي ولكن، هذا الفن ليس
وجعلها مؤهلة بسبب وجدان البدوي عليه،  تعاىل اجلزيرة العربية على ما كانت

 الذي ال بد منه، لكي يكون مهادا  املرهف، وخياله اللماح، لقول الشعر الرفيع
بيان القرآن الذي يعلو وال يعلى   ز البيان، حىت يفهم العرب ويتذوقوااللقرآن املعج

عامة على أن اللغة العربية إهلام،  الدلة األفهذه  ،وبعد. "عليه

 
1www.cairodar.com/616318/ ؟-معلم-بدون -ةلبناني ال-اللهجة-اللغة-تتعلم-كيف

http://www.cairodar.com/567332/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7-2
http://www.cairodar.com/567332/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7-2
http://www.cairodar.com/567332/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7-2
http://www.cairodar.com/567332/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7-2
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ومواضعة. وهناك أدلة خاصة "نابعة من   وليست ناجتة عن اصطالح
تأكيدا ال يدع جماال للشك يف كوهنا  خصائص هذه اللغة، تؤكد ما وصلنا إليه
 .شاء اهلل تعاىل إهلام، ولكن هذا مرجا إىل مقالة الحقة إن

العامية تعسرا عن إبتعادها، بسبب  ستخدام اللغة ااحلرص للعربيون عن 
لغة العامية يبديون مميزة ملنطقتهم.  الوب  يراءون أن اللغة العامية أيسر لنط  من غريها

  أيضا  :سكبور سرييح( أن اللغة العامية يستخدم 2009ومع ذلك شرح املكية )
حىت إلتصال التكلم يف التعلم ومسراحيات  اينوأغ روايةسيناريو أفالم،  لكتابة

يصور بالظهارة االتية يرفع اللغة العامية مرارا اليت بسببها  كثر اجلامعة يف املصر.أل
 .(1998)دوي أسيت،  أن العامية لغة احلديثة ويتأثر الناطقون

  ودمج  ،ويةاللغ عناصرال نقل إىل لغتيال يستخدمالذي  شخص مييل
.  اطبيعي  نسبيا   تها صف  ن أل  تهاإلزال  جدا   صعبة   وهذه   أخرى،  لغة   إىل  لغة  من  عناصرال

بقصد الدراسة اليت سيكون  الدراسة، ذههل فكرةال ظهورعن  دثةااحل هذهيسبب 
  ومعناها اللغة أسلوب  أو شكلأ على تعرفأن ي اللغة متعلم على لسهل قالةم
 (.1981 ، باراونسا)

 خاصةً   واجلمل،  الكلمات   تكوينل  عمليةال  كل اللغة  أساسي ختتلف  بشكل
ها جتنبأن    صعوبة  من  الرغم  على  وبالتايل.  هاأحرفأشكل    على  ختالفاال  كانتن  إ

  أو  صوت أكان حيث من ، هاعلي أن يتعرف بأن ليس هلا  عينت ال ولكن ،صعبا
 عناصر ال  مقارنة   متابعة إىل  اهلوية  عملية   يتم  مث .  قواعد  وأ   مجل  أو  مفردات   أو   صرف
 .(2018)أيرواندا،  اللغات  بي االختالفات  معرفة إىل هتدف اليت اللغة

، كما كتب الدكتور  يصطالحمبيف علم اللغة ملعرفة التشابه واإلختالف 
، مها الدراسة التقابلية  (2015ت)نصر الدين إدريس جوهر يف كتاب علم األصوا

الدراسة ملعرفة التشابه اللغة واإلختالفها اليت والدراسة املقارنة. الدراسة التقابلية هي  
أسرة لغوية خمتلفة، مثل التقابل بي األصوات العربية واألصوات تنتمي إىل 
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اإلندونيسية. الدراسة املقارنة هي الدراسة ملعرفة التشابه اللغة واإلختالفها اليت  
  تنتمي إىل أسرة لغوية واحدة، مثل مقارنة األصوات بي اللغتي اإلجنليزية والفرنسية.

  ، أن تركبت (2009) ألوريل حبر الدينرأى نولدكه يف كتاب الفقه اللغة 
إقليم الفرات،  من اللهجات األساسية يف جزيرة العرب كاحلجاز وجند و  الفصحى

ألن اإلختالفات هذه اللهجات كانت قليلة، وتبعه جويدي يف الزعم بأن الفصحى 
ليست هلجة معينة لقبيلة خمصوصة، بل هي مزيج  من هلجات جند وما جاورها. 

وهتذبت يف مملكة  د ذهب أهنا تولدت من إحدى اللهجات النجديةأما نالينو فق
السائدة بي العرب، وذهب فيشر إىل أهنا هلجة  كندة، مث صارت اللغة األدبية

 ، ولكنه مل ينسبها إىل قبيلة من قبائل العرب.معينة
كثري من الطالب هم يتعلمون اللغة من شعر وغناء، بسبب ميتع عن تعلم 

إن يكون شعر أو غناء مشهورا يف اجملتمع، ألن مبشهورمها غري ا هبما. وميتع كثري 
مستغرب عن مساعهما. ولذا كتبت هذا البحث لتسهيل التعلم يف اللغة وميتع 

ويف هذا البحث سوف حيلل أغاين اليت مشهورة يف  بعمليته، أي عملية التعلم.
 العامل، وهناك كثري من كلماته بالعامية. 

لواحد من املغنيون يف  أنا والليليف ألبوم  األغاينسيبحث هي اليت  أغاينو 
بدء و ، 1968 ربايريف 3 بنان، لعمشيتيف  ه ميالد. مروان خوري، هو بنانالل 

 اين هو مجع األغأنا والليل ن. ألبوم حىت اآل 1988عمليه يف العامل املوسيقي منذ 
الذي أصدر يف  الرابعألبوم اإلستديو  هي أنا والليلانية. ناليت صنعت باللغة اللب

  )اللهجة( بوجه األمناط واللغة املنطقية اينمجيع األغ هي. 2008 مارس 15
واملوضوع احلبية الذي  يةديثالنوع احلمل هذا األلبوم حت. 2008باخللفية يف سنة 

 ؛ منهم : يا رب )مع كارول مساحة(  ، مخسة أغاين  للبحثف  فيهما.   راغبيالكبري من  
خرت الباحث االقرار. يف احلقيقة هناك عشرة أغاين،  و   ؛قولك و   ؛ لو فييو   ؛أنا والليلو 

 . )ويكيبيديا   اللغة العامية  ات كثرية من أصوات اللهجة ومفرد  مخسة أغاين اليت فيها
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  متييز  خالل من ةنهجيامل بشكل الثانية اللغة إتقان  قارنةالدراسة امل تبي
 ويف واملنطوقة، املكتوبة اللغات  يف العناصر هذه وتوجد .األوىل اللغة إىل عناصرها

تتم و  نطوقةاملاملكتوبة و  اللغة بصفة لغتي بي مقارنة وف حتلّ س الدراسة، هذه
مل الباحثي يف دراسات يف هذه الدراسة كما استع شرحكيفية الو  .معانيها شرحب

 فقه اللغة ألوريل حبر الدين. السابقة ومثال يف كتاب 
 

 أسئلة البحث  .ب
 ؟أنا والليلكل غناء يف األلبوم   يف ةستخدمامل ةوياللغصوات األختالف ا ما .1
 ؟كل غناء يف األلبوم أنا والليل  يف ةستخدمامل ةوياللغاملفردات  ختالف ا ما .2

 
 أهداف البحث .ج

أنا والليل كل غناء يف األلبوم   يفوصفا  بي لغتي صوات اختالف األ ملغرفة .1
 .لفضل شاكر

كل غناء يف األلبوم أنا    يف ةستخدمامل ةوياللغاملفردات يف اختالف  عرفةمل .2
 والليل.

 
 فوائد البحث  . د

من خالل   فوائد  توفر  أن  ميكن  هلذه النتيجة  املؤلف  يأمل  الدراسة،  هذه  من
 . أم تطبيقية أكان نظرية

 على قادرًا البحث هذا  يكون أن استبشارحجم  من نظرية، وجهة من
 ة الدراس يف  وخاصة اللغوية، املناقشة لفرع ةاللغ جمال يف  باملعرفة والعطاء التربع
 الناحية  من حي. ات اللغ هاعناصر  اإلختالف خالل من اللغات  بيقارنة امل
  ، قارنةدراسة املال  يف  ديثةاحل  جعااملر من    البحث  هذا  يكون  أن  املتوقع  من  ،تطبيقيةال
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  مالك   موالنا  جامعة  اإلنسانية  العلوم  كليةيف    كمراجع  الحًقا  ستخدامها الميكن  يتال
 .احلكومية اإلسالمية ماالنج إبراهيم

  جودة  لزيادة آلةك  عملًيا البحث هذا استخدام أيًضا ميكن ذلك، من غري
 ميةعاال  ةاللغ  املفردات   زيادة  أكان أو   اللغات   يدرسون  الذي  ، ارءللق  والدراسة  التعليم

 على  ثاقبةال نظرةال تقدمي إىل يهدف البحث، هلذا كخلفية.  اللغوية املعرفة زيادة  وأ
 املفردات  بي  ،فري الت  على  ا قادر   كوني  أن  أجل  من  ،فصحىالو   العامية  بي  احلدود
 ملتأملا من أخريًا، و . جرا وهلم فصحىالو  العامية تكوين بي ،فصحىالو  العامية

مفيد   أنه  الرغم  على  اآلخرين،  اللغويي  للباحثي  أيًضا  مفيًدا  البحث  هذا  يكون  أن
 .فحسب منتظم جعار مل

 
 تحديد البحث .ه

 أعظم  ألنه  ممكن،  قدر  بأكرب  عليه  احلصول  مت  إذا  جًدا  حلًوا  العلم  سيكون
  احلقيقة عن الكشف إىل البحث هذا يهدف. العلم يطور الذي البحث إجنازات 
 هذه  حتتاج ، وصف املذكورال حتقي  أجل من. وثابت ينظامو  منهجي بشكل
 فهم يف  يسهل أن  ميكن املناقشة نواة  على الرتكيز . التحليل يف حتديد  إىل الدراسة
 تقدميه   الذي صويرالت إىل باإلشارة . متوقع هو كما  كافة  البحوث  نتائجال وحتقي 
 :  التايل كما مكتوب   حمدودة  املناقشة فإن  ،سابقا

من عناصر اللغة، ومنهم سنناقش يف هذا البحث، هم األصوات كثري  .1
 واملفردات.

املوضوع يف هذا املقارنة ألبوم "أنا والليل"، واخرت الباحث مخسة أغنية، تعين  .2
اخرت الباحث مخسة أغاين اليت  أنا والليل، يا رب، قولك، لو فيي، والغرار.

 فيها كثرية من أصوات اللهجة ومفردات اللغة العامية.
 



7 
 

 
 

 تعريف المصطلحات . و
كل غناء يف األلبوم   يف  فصحىوال  ميةعاال  ةلغالاللغة    مقارنة   بعنوان   دراسة  يف
 ال أو القراء مجيع يفهمها ال مصطلحات  بالطبع هناك ،لفضل شاكرأنا والليل 

 زيادة  إىل الورقة هذه تاج يفحت السبب، هلذا. عنويامل التعريف القراء مجيع يعرف
 بعضب كفىف املصطلحات، مجيع شرح يتم ال ولكن. املصطلحات  تعريفال

 :  ليت كما  وهي املصطلحات،
 قارنة الدراسة امل .1

( لتعريف اللغوية عن 2013:17قال الوصيلة )يف سوهاردي، 
الدراسة اللغوية اليت فيها تضمن مقارنات اللغات املقارنة بصفة البحث أو 

( املقارنة  2007:104املتحالفة أو إزدهار التاريخ اللغة. عندى خري )
رأى سوداريانتو    2التارخيية هي املقارنة عن عناصر اللغوية بي اللغات املتقاربة. 

املقارنة بي  ( أن الطريقة املقارنة هي الطريقة اليت تعمل فيها 1993:63)
البيانة واحدة مع األخرى حىت تعرف عن عدم أو وجود إرتباط التشابه أو  

 3إختالفها يف ظاهرات اإلستخدام اللغة، اليت تناظم يف أساس معي.
 علم األصوات .2

الصوت هي متوج اهلواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان،  
لم األصوات تعريفة . وع(1961التعريف من احملدثي ومنهم إبراهيم أنيس )

. وليس هناك  خمتلفة، حىت يتف  العلماء بأنه علم يدرس األصوات اللغوية
بعلم األصوات فحسب، هو علم واسع تندرج حتته فروع كثرية ختتلف  

(.  2015جوهر،  )   وتتضارب فيما بينها من حيث األهداف واجملال واملنهج
 تطالع كيفية  نطا  البحث عن العلوم اليتيف شرح األخر، أن األصوات 

وأمواج األصوات اللغوية اليت  اإلنتاج األصوات اللغوية يف النط  لإلنسان
 

2www.jurnal.unsyiah.ac.id/MB/article/view/12427   ( 2019يويل  15)متواصل يف

3repository.unej.ac.id/    (2019يويل  15)متواصل يف 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MB/article/view/12427
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68801/EVA%20HASANAH.pdf?sequence=1
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فهم يأن يقبل األعضاء السمع لإلنسان أصوات اللغوية كي  أخرجت وكيفية  
 (.1982؛ الديفوقد، 1982الناس عنها )أو‘ كوننر، 

 
 بقةادراسة الس  .ز

 .  (2016)أسيت، عزة. ا.  دوي .1
واللغة العربية الفصيحة  التقابلية بي اللهجة العامية ملصرالدراسة 

ن  احلكومية. معة ماالمن جا يف ألبوم يا طب طب ودال لنانسي أجرام.
البيانات يف البحث    والوصفي. مراجع   يستخدم هذا البحث املنهج الكيفي

لوني، مها: البيانات  من ألبوم يا طب طب ودال لنانسي أجرام وفيديوه، وله  
يف األلبوم والبينات الثانوية من نتيجة    غاينساسية من مخسة كليمات األاأل

األساسية يف البحث هي داة األاملقابلة مع متحدث قومي من مصر. 
 الباحث هذا البحث بإستخدام جداول.

 (. 2016)  فريدة، رسيتا دنياة .2
مقارنة ترمجة القرآن الكرمي لقرايش شهاب وهلامكا : سورة اليل  

هذا البحث يستخدم منهج الكيفى اجتاها على البيانات  .والشمس
عىن قراءة ترمجة القرآن  تالوصفية، وطريقة مجع البيانات يف هذا البحث 

الكرمي إلجياد مقارنة، وإخراج لفظ الذي خمتلف ترمجته ورأت الباحثة يف  
القاموس ليجد معنها. حيلل الباحثة عن املنهج ترمجتهما وحتليل إختالف  
ترمجتهما يف القاموس يعىن من الناحية معىن املعجمى. أما نتائج البحث 
الىت حصلتها الباحثة من هذا البحث هي أن بي ترمجة قرايش شهاب  
وهامكا بعض الفر  واملساومة. يستخدم قرايش شهاب وهامكا منهج  
ترمجة احلرفية أكثر وبعض التصرف. والفر  يعىن من ترمجة ألفاظ سورة  

 .شمس، إذا قرايش شهاب رّكز على معىن يف املعجم أكثراليل وال
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 (. 2016الرتبة، عالية ) .3
طريقة الرتمجة كتاب "رسالة املعاونة واملظاهرة واملؤازرة" بي املرتمجي  

ونتائج هذا   إحسان وحممّد منوِّر الزّاهدي : دراسة مقارنة يف الرتمجة.
املعاونة" بي إحسان وحممد  البحث تدل على أن يف ترجيت كتاب "رسالة 

منور الزاهدي، جتد الباحثة الطريقتي: طريقة الرتمجة احلرفية أو اللفظية 
وطريقة الرتمجة املعنوية أو التفسريية. وجتد أيضا أن أوجه التخالف بي  
الرتمجي كليهما تقع ىف طريقة الرتمجة واسرتاتيجية )تقنيقية( الرتمجة، وخطيئة  

ن ذلك، جتد الباحثة التشابه بينها اليت تقع يف طريقة  الرتمجة. بالرغم م
 الرتمجة واسرتاتيجية )تقنيقية( الرتمجة. 

 
متثل هذا البحث بالبحث الساب ، بعض متوازه عن نظرية، أي  
مقارنة، واألخر عن اللغة، أي بي العامية والفصحى. ولكن ينضم بي 

ساب . كما قرأنا يف  ولغة، اختالفا كبري ينب هذا البحث والبحث النظرية 
دراسة السابقة أن تبحث "املقارنة" ولكن عن الرتمجة، وتبحث "اللهجة"  

. ويقارن هذا البحث عن اللغة، ولغة اللبنانيةأو "العامية" ولكن العامية 
، واختار الباحث مخسة أغاين اليت كثري فيها  املبحوث هي العامية اللبنانية

 العامية اللبنانية. 
 

 البحثمنهج  .ح
حمتاجا لبيانات اللغوية لتحليل وتبيي من مسألة اليت تقدمها يف البحث،  

هدفه. سوف يسلك يف هذا البحث ثالثة  السديدة، مكتشفا من حتليل على 
 (. 1982مرحالت، يعين مجع البيانات وحتليل وتقدمي نتائج التحليل )سودارينتو،  
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ألن الطري  املستخدام لنيل البيانات   يةالسماع طريقةمجع البيانات فعال ب 
 ةاملستخدم يةالسماع ةالطريقأن يسمع الباحث إستخدام اللغة. يف السيا  هذا، 

اللسان فحسب، بل أيضا كتابة. الطريقة هلا تقنية األساسية بصور ليس بسماع 
( يف كتابه  2014تنصتية، مثل ما شرح األستاذ الدكتور حمسون املاجستري )التقنية ال

التقنية ذكر بصفة تنهجية البحث اللغوي. التقنية التنصتية أو األسلوب التنصيت م
 التنصتية ألن حتق  كل مساع حقيقيا بتنصت. 

بطريقة متبعا بدون إشرتاك الباحث يف اجملالس، حىت  هذه الطريقة تكمل  
السماعية دون ورط الكالم. يتوجه هذا البحث  هي  الطريقة السماعية املستخدمة

التقييدية يف التنصتية. تطبيقيا، يف هذا ، حىت يقرب أيضا التقنية لغة الكتابتيةالب
ساين، ولكن ال يستخدم التقنية الرقيمية، على سبب أن اهلدف غناء البحث لغة ل

 الذي ميكن أن يعزفه تكرارا.
 
 نوع البحث .1

  وصفي، النهج الكيفي مب قارنامل حبث هو البحث هذاالنوع من  
  إىل  يتحولون الذين أولئك  التبايين، التزامن تستخدم اليت النظرية وللدراسات 

  الدراسة   هذه  يف   البيانات   مجع  يستخدم.  االختالفات   على  للعثور   لغتي  مقارنة
 األجزاء  منعدد    داعدالت  طري   عن  البيانات   مجع  أنشطة  تابع  مث .  سماعال  طريقة
  بي  التباين تشرح اليت اآلراء  تقدم ، الدراسة هذه يف. البحث مع تتواف  اليت

لغة    ومها  البيانات،  على  بناءً   أو متحالفة  واحدة  عائلة  يف  تزاال  ال  اللتي  اللغتي
  ية أو  األخبار  مذيع بي الفيديو ةمقابل  من مقتبسة وهي ،فصحىالعامية وال

 .سعيد
 

 البيانات مصادرو  البيانات .2
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 :مصدرين الدراسة هذه يف

موسي    mp3ألبوم األغاين ملروان خوري  هو البحث هلذا ولاأل املصدر.أ
 .www.tarabyan.comمن  أوديو

 استخدامها ميكن واليت البحث هلذا الصلة ذات  املراجع هو الثاين املصدر.ب 
  املواقع  من واملصادر واملقابلة قالةوامل الكتب مثل الرئيسية  املصادر لشرح
 . التقابلية تناقش اليت اإلنرتنت على هبا املوثو 

 
 البيانات جمع تقنيات .3

 :وهي مراحل أربع على البحث هذا إجراء مت

 وتكرارًا مرارًاأغاين يف األلبوم أنا والليل  باحث سمعي (1
واملعجم ملعرفة لغة، فصحى أم  البحث هبذا املتعلقة املرجعية الكتب مجع (2

 عامية.
 حتتوياليت فيها    مجل  أو  كلمات   شكل  يف  البيانات   االستماع  نتائج   يكتب (3

ومداولة بالعربيي    وحتليل  تصنيف ل  يأدي   مث  ،عاميةال  اللغة  من  عناصر  على
 .فصحى لغةال عناصر مع البيانات  مقارنةمث 

البحث  شكل يف البيان إىل كونت حبيثنظاميا  البحث نتائجيرتب  (4
 .العلم

 
 تقنيات تحليل البيانات .4

( 2010) لسوجيونو  وفًقا البيانات  حتليل تقنيات  تعريف يعد
  اإلبداعي  والتفكري اجلاد لعملحمتاج ل ألهنا القيام هبا  يصعباليت  حبثية  عملية

 بي البيانات  حتليل تقنيات  مقارنة ميكن ال رأيه، يف. العالية املعرفة ومهارات 
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 حتليل تقنيات . املستخدمة بالطريقة يتعل  فيما وخاصة آخر، وباحث دراسة
  املرحلة  حتلل.  ميدانية  مالحظات   عمل  يف  البيانات   معاجلة   تبدأ  النوعية   البيانات 
 وبيكلي  لبوغدان  وفًقا.  امليدانية  املالحظات   يف  إعدادها  مت  اليت  البيانات   التالية

  واختيارها  ،  البيانات  تنظيم خالل  من النوعية البيانات  حتليل يتم  ،( 1982)
 نقلها املراد األجزاء وحتديد مهمة، أشياء على والعثور حتليلها، ميكن كوحدة
 .لآلخرين

، هي (1992اخلطى لتحليل البيانات عندى مايلس وهوبرمان )
 كما تايل : 

الكلمات يف  ةكتابموقع البحث بمجع البيانات، يعين مجع البيانات يف  .1
تعم  و املركز اإلسرتجتية املناسبة يف الرأي ولتقرير بتقرير  وتوثي  األغاين

 البيانات يف عملية اجلمع البيانات التالية.  
تنقيص البيانات، بصفة عملية منتخبة ومرتكزة وملخصة وحتويلة البيانات   .2

ومستمرا يف مجع البيانات،    )األصل( اليت توجد يف امليدان مباشرة  اخلشن
 نطا  البحث.فبذا بدأ تنقيص البيانات منذ يرتكز الباحث 

  بإجراء   تسمح  اليت  اإلعالمية  املنظمات   من  لسلةس  وهي  البيانات،  تقدمي .3
  أو   شبكات   أو  أنواع  بواسطة  البيانات   عرض  على  احلصول  يتم.  البحوث 
 .خمتلفة جداول أو أنشطة

  أن   الباحثي  على  جيب  البيانات،   مجع  يف  وحتديداً   االستنتاجات،   سحب .4
 خالل من اجملال هذا يف مباشرة فحصه يتم لشيء ويستجيبوا يفهموا
 . والسببية  االجتاه أمناط من أمناط ترتيب
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري 

 مقارنةالمبحث األول : 

 التعريف  .أ
 اهتم اللغويون يف أوروبا واجتهوا إىل إحياء دراسة اللغتي اليونانية والالتينية  

نقدا لغويا. ويف هناية القرن الثامن عشر ونقد ما جاء هبما من نصوص قدمية 
اكتشف أن اللغة السنسكريتية: )لغة اهلند قدميا( هلا عالقة لغوية باللغة  امليالدي 
 ) األب الفرنسي:  :  م ( أعلن۱۷۹۷)    وبلغات أخرى يف أوروبا. ففي عام:  الالتينية 

  والالتينية. ويف عام: بي اللغات السنسكريتية واليونانية  گوردو( عن الصلة
جونز( الذي كان قاضيا يف احملكمة العليا يف  : )السري: وليم  م( أعلن۱۷۸)

صلة وثيقة يف جذور األفعال ويف الصيغ  البنغال، أن اليونانية والالتينية بينهما 
 . مشرتگا النحوية، مما يدل على أن هلما أصال واحدا

  امليالدي توفر للباحثي معلومات كافية عن ويف هناية القرن التاسع عشر  
لغات كثرية بينها تشاهبات وقد أدت هذه التشاهبات إىل التفكري يف تقسيم لغات 

إىل عائالت لغوية مثل عائلة اللغات السامية اليت تضم: )العربية، والعربية،  العامل
ية اليت تظم:  األوروب اهلندية اللغات  ومثل عائلة (.واآلرامية، وغري ذلك  واحلبشية

وكما أدى ذلك إىل . )األوردية،والفارسية، واإلجنليزية، والفرنسية، والرتكية، وغريها
واحدة أم من  املقارنة بي اللغات سواء أكان ذلك بي لغتي من عائلة نشأة

 :  مها مصطلحي، اللغة علماء ويف بداية نشأة هذا العلم وضع .عائلتي خمتلفتي
  : ويقصد به: املقارنة بي لغتي من عائلة واحدة  المقارنةالتقارن أو  (1

 .کاملقارنة بي الفارسية واإلجنليزية أو كاملقارنة بي العربية واحلبشية
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: املقابلة بي لغتي خمتلفي كاملقارنة بي الرتكية   ويقصد به:  التقابل (2
  .اللغات الساميةعائلة اللغات اهلندية األوروبية، والعربية من عائلة  من

( 2015كتب الدكتور نصر الدين إدريس جوهر يف كتاب علم األصوات )
الدراسة املقارنة هي الدراسة ملعرفة التشابه اللغة واإلختالفها اليت تنتمي إىل أسرة  

 لغوية واحدة، مثل مقارنة األصوات بي اللغتي اإلجنليزية والفرنسية. 

 العلماء إىل التخلي عن هذا التفري  الدقي أما يف العصر احلاضر فقد اجته    
 خمتلفة.  ووسعوا مفهوم املقارنة ليشمل اللغات من عائلة واحدة أو من عائالت 

 .يعد املصطلح التقابل وجوده اآلن وبذلك مل

 ويعتمد علم اللغة املقارن يف األساس على دراسة اللغات القدمية أو احلديثة،  
 تتغري، وأن اللغات املختلفة قد يكون بينها صالت ويهدف إىل بيان أن اللغات 

 فقه اللغة( على):    على درجات متفاوتة. ويف العصر احلديث أطل  مصطلح  قرابة
 .املقارنة للغات يف العائلة السامية العربية والعربية واحلبشية وغري ذلك  الدراسة
أكتشف    ديوملا أكثث اللغة السنسكريتية يف هناية القرن الثامن عشر امليال 

 واليونانية  )الالتينية  :  التشاهبات اللغوية بينها وبي بعض اللغات األوروبية مثل
املختلفة،    وغريمها من اللغات األوروبية. ومشلت هذه التشاهبات، املستويات اللغوية

 وهي: )الصوتية واملصرفية والنحوية أو الرتكيبية والداللية( أي أهنا مل تقصر على
 مستوى بعينه ومن أجل هذه التشاهبات بي اللغات اجته العلماء إىل التفكري يف 
 تصنيف اللغات إىل عائالت تربط بينها صالت القرابة حيث تعود هذه اللغات 
املتشاهبة إىل أصل واحد هو اللغة: )األم( فنشأت بذلك عائلة اللغات اهلندية  

 .كما نشأت عائلة اللغات السامية  األوروبية
 اجته فكر علماء اللغة إىل املقارنة بي اللغات املتشاهبة اليت تندرج يف مث 
)علم اللغة املقارن أو املنهج املقارن( وبذلك يعرف  ددددددواحدة فنشأ ما يعرف ب عائلة
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املقارن باملعىن القدمي، بأنه: )العلم الذي خيتص باملقارنة بي لغتي من  علم اللغة
أي مستوى من مستويات الدراسة اللغوية، وكان ظهور  يف  عائلة واحدة، وذلك 

،  )جامعة أم القرى  (. القرن التاسع عشر امليالدي هذا العلم يف الغرب يف بداية
 د.ت.(

 
 موقف الدراسة المقارنة اللغةال .ب

  يدرس علم اللغة املقارن ويهتم مبشرتك الظواهر بي اللغات اليت ترتابط 
هلا أصال واحد تنتمي إليه، مثال ذلك: )دراسة بعالقات القرابة وهذا يعين أن 

باعتبارمها تنتميان إىل أصل   الظواهر على سبيل املقارنة بي العربية والعربية بعض
مشرتك وهو ما يطل  عليه: اللغة السامية األم أو اللغة السامية األوىل(.  واحي

 . ألصل املشرتكالتوصل إىل إعادة بناء هذا ا  هذه الدراسة املقارنة إىل  حيث هتدف
وليس شرطا عقد املقارنة بي اللغات يف كل املستويات اللغوية، بل ميكن 

املقارنة بي اللغات يف واحد من هذه املستويات األربعة: )الصوتية، أو  عقد
النحوية، أو الداللية(، أو تعقد املقارنة يف ظاهرة واحدة يف واحد من  الصرفية، أو

تطورت البحوث املقارنة تطورا كبريا بعد أن اكتشف:) وليم وقد  .هذه املستويات 
السنسكريتية كما أسلفنا، فلقد وجد أوجه الشبه قوية بي اللغة  جونز( اللغة

األوروبية مما جعله يزعم أن اللغة السنسكريتية هي اللغة:  السنسكريتية واللغات 
مع هذه اللغات: اللغات وأطل  على األسرة اليت جت )األم( اليت تفرع عنها هذه 

 (. أسرة اللغات اهلندية األوروبية)
 كما تطورت البحوث املقارنة اليت درس اللغات العربية والعربية واحلبشية
وغريها من اللغات السامية، ولقد الحظ علماء اللغة أوجه الشبه القوية بي هذه 

مية األم أو مما جعلهم يقولون بأهنا تنتمي إىل لغة مشرتكة، هي اللغة السا اللغات 
األوىل. وأطلقوا على األسرة اليت جتمع هذه اللغات: )أسرة اللغات  اللغة السامية
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وقد قام علماء اللغة بتقسيم كل عائلة لغوية أو أسرة إىل فروع، فقسموا . السامية
 اللغات اهلندية األوروبية إىل فروع منها: )الفرع اجلرماين، والفرع اإليراين، والفرع  أسرة

( وحددوا اللغات اليت تنتمي إىل كل فرع، فالفرع اجلرماين مثال: يضم عدة  اهلندي
األملانية واالجنليزية والدامنركية والسويدية. ويف أسرة اللغات السامية، قسمها   :لغات 
 : اللغة إىل ثالث جمموعات، وهي علماء
 اللغة السامية اجلنوبية.   (1
 اللغة السامية الغربية. (2
 .الشرقيةاللغة السامية  (3

وقسموا كل جمموعة من هذه اجملموعات إىل فروع فالسامية اجلنوبية تضم  
 (. مها: )العربية، واحلبشية فرعي

وقد أبانگ دراسة وجوه الشبه بي كل جمموعة من هذه اللغات وأهنا  
الغري واحدة يف األصل انفصلت فروعها شيئا فشيئا مع الزمن، وعلماء   تتشعب عن

يعيدوا بناء اللغة األم، على الرغم من اندثار هذه اللغة األم،   حياولون أناللغة 
اليت كتب هبا وذلك بدراسة اخلصائص اللغوية املوجودة   وفقدان النصوص القدمية

هذه اخلصائص اللغوية يف مجيع املستويات اللغوية من   يف اللغات الفرعية وبتجميع
  . تصور شبه كامل عن هذه اللغة األم العلماء إىل اللغات الفرعية ميكن أن يصل

 )جامعة أم القرى، د.ت.( 

 واللغة الفصحى المبحث الثاني : اللغة العامية

 التعريف  .أ
كانت اللغة دورا عظيما يف حيات االنسان، ألهنا أوث  العرى اليت تربط 

مجاعة. وباللغة يقوم اإلنسان صلته باجملتمع الذي يولد و يعيش فيه.  بي أفراد أو
تستخدم يف البالد املتعددة، منها اللعة العربية اليت تستعمل   اللغة أنواع كثرية وهي و  



19 
 

 
 

كانت اللغة العربية من إحدى اللغات السامية اليت .  يف اجلزيرة العربية على األكثر
خمتلفة بي الشعوب العربية. وكانت اللغة العربية   إختفظت حىت اآلن. وفيها هلجات 

 .بي الفصحى و العامية
 فصحىاللغة ال .1

اللهجات العربية  اللغة العربية الفصحى هي اللغة االحتاد بي
واتسعت اللغة العربية الفصحى بطريقة الدويل، ألهنا قد تستعمل  املختلفة.

  لغة   هي  الفصحى  اللغة  أن   السيد، )مسلمي، د.ت.(. وعند    بطريقة الدويل
 وهي اجلامعات، يف احملاضرات  ولغة عادة، التعليم لغة وهي والعلم، األدب 
  ثابتا  نظاما تتبع أهنا  كما   املبتدلة، أو والسوقية العامية األلفاظ من خللو لغة
  اختيار  يف الدقة تراعى أهنا ذلك  إىل يضاف اإلعراب، وحركات  النط  يف

 العامية  التعبري  تتحاشى  لغة  أهنا  كما  النحوية،  صحة  أصول  وتراعى  الكلمات 
  .(1995) ةالسوقي النط  وطريقة

اللغة العربية الفصحى هي الرابط املوحد ألبناء البلدان العربية  
املشرتكة بينهم، وهي لغة القرآن الكرمي، واملوروث الثقايف من  باعتبارها اللغة
الذي نتوارثه جيال بعد جيل، كما أهنا لغة الكتابة اليت تدون    العصر اجلاهلي

 .أي هي لغة العلم والصحف و اجلرائد، هبا الكتب واملؤلفات 
تعرف اللغة العربية على أهنا لغة الكتابة اليت تدون هبا املؤلفات "
واجملالت، و شؤون القضاء والتشريع واإلدارة ، ويؤلف هبا الشعر  والصحف

وتستخدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضرات ويف تفاهم العامة  والنثر الفين،
 (.1982اجلند، " )اآلداب موضوع ميت بصلة إىل  إذا كانوا بصدد

اللغة العربية الفصحى هي الرابط املوحد ألبناء البلدان العربية  
املشرتكة بينهم، وهي لغة القرآن الكرمي، واملوروث الثقايف من  باعتبارها اللغة
الذي نتوارثه جيال بعد جيل، كما أهنا لغة الكتابة اليت تدون    العصر اجلاهلي
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)مراحيي،  والصحف و اجلرائد، أي هي لغة العلم واملؤلفات هبا الكتب 
2016.) 
تعرف اللغة العربية على أهنا لغة الكتابة اليت تدون هبا املؤلفات "
واجملالت، و شؤون القضاء والتشريع واإلدارة ، ويؤلف هبا الشعر  والصحف

عامة وتستخدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضرات ويف تفاهم ال والنثر الفين،
 .(2016)مراحيي، " موضوع ميت بصلة إىل اآلداب  إذا كانوا بصدد

 إن املالحظ واملتمعن يف رأي "أنور اجلندي" جيد أن العربية الفصحى
  ضرورية يف مجيع جماالت احلياة، سواء أكانت جماالت سياسية أو ثقافية أو 

اللغة اجتماعية ، وأهنا أساس اآلداب، فكل جمال يتعل  باآلداب كانت 
فالفرد ال يستطيع أن يتواصل  وسيلة حتقي  أهداف ذلك اجملال، العربية هي

األوىل،   داخل جمتمع عريب؛ أي أن اللغة العربية إلزامية بالدرجة   دون لغة عربية
 اإللزامية من خالل دورها الفعال داخل اجملتمع، وهي تفرض هذه

يكمن يف مدى متكنه    حبيث أن جناح الفرد  ومصاحبتها لنا يف شىت اجملاالت،
وهي تسهم بشكل مباشر يف  من استعمال لغة بطريقة سليمة وواضحة،

الفرد حبضارته؛ ألهنا    تنمية حضارة البالد، فالتمسك باللغة العربية يعد متسك 
 .(2016)مراحيي،  رمز احلضارة بالدرجة األوىل

 يف كلية   أستاذ مساعد   - أمحد عبد الرحيم أمحد فراج مث يف كتابة لدكتور  
يقال : فصح الشيء؛ أي:   الفصيح  املستوى األول:  -جازان  جبامعة  اآلداب 

  :قول نضلة السلمي صار خالصا من الشوائب، يتبي ذلك من
 وحتت الرغوة اللنب الفصيح.......... 

ولفظ فصيح أي: خالص من العيوب، ولغة فصيحة؛ أ: ال حلن  
  والفصاحة: البيان، ولسان فصيح؛ أي: طل ، قال ابن منظور: "وضح فيها،  
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األعجمی بالضم فصاحة: تكلم بالعربية وفهم عنه، وقيل: جادت لغته ح   
   .، د. ت.(فراج) ال يلحن

 يف  –واللغة العربية الفصحى هي اليت استعملت وما زالت تستعمل  
 التأليف والفنون األدبية، وتسمى اللغة النموذجية، أو اللغة املشرتكة، أو لغة

   .الكتابة، وهي لغة منتقاة يف ألفاظها ومعانيها وتراكيبها 
   :ومن أهم مميزات اللغة العربية ما يلي

العربية الفصحى لغة اشتقا  تقوم يف غالبها على االشتقا : اللغة  .1
  الثالثي، وهي خاصية ال وجود هلا يف مجيع اللغات اهلندية   الفعل  أبواب 

 .واجلرمانية
 تنوع األساليب: تتميز العربية بتنوع األساليب والعبارات، والقدرة على  .2

 . التعبري عن معان ثانوية ال تستطيع اللغات الغربية التعبري عنها
 .الدقة: فهي أقرب اللغات إىل قواعد املنط   .3
 االنتشار: عرفت حروف العربية انتشارا واسعا بي مئات املاليي من  .4

 .(2016)مراحيي،   الشعوب يف بالد الفرس واهلند و تركيا

 الفصاحة يف اللغة معناها: الوضوح والظهور والبيان، ويف االصطالح
أما   .والتنافر وخمالفة القياس وضعف التأليفهي: خلو الكالم من الغريب 

 عن املقاييس اليت وضعها اللغويون ملعرفة االستعمال اللغوي 
أن موافقة العلماء اللغوية  من    قوليالفصيح فقد تعددت تلك املقاييس، فمن  

 قريش هو مقياس تقاس به فصاحة اللفظ، حيث إن قريش انتقت أفصح  لغة
  ابن فارس: "أمجع علماؤنا بكالم العرب و الرواة اللغات و نطقت هبا، يقول  

 األشعارهم والعلماء بلغاهتم وأيامهم وحماهلم أن قريشا أفصح العرب السنة، 
  وأصفاهم لغة، وذلك أن اهلل تعايل اختارهم من مجيع العرب، واحتار منهم 

  فجعل قريشا قطان حرمه ووالة بيته، وكانت   -صلى اهلل عليه وسلم  -حممد  
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 رب من حجاجها وغريهم يفدون إىل مكة للحج ويتحاكمون إىلوفود الع
  قريش يف دارهم، وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاهتا ورقة ألسنتها إذا 
 أتتهم الوفود من العرب ختريوا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغاهتم وأصفى 
  كالمهم فاجتمع ما ختريوا من تلك اللغات إىل سالئقهم اليت طبعوا عليها 

 . )فراج، د. ت.( "فصاروا بذلك أفصح العرب

  من ذلك يتبي أن هناك أسبابا دينية، واجتماعية، وسياسية هي اليت 
  هناك  -أيضا-ساعدت على تغلب هلجة قريش على سائر اللهجات، و 

  عوامل تتعل  بسهولة األلفاظ يف النط ، ودقتها يف املعىن واملدلول، وعذوبتها 
 التلقي؛ حيث " كانت قريش أجود العرب انتقادا لألفصح  0648يف السمع  

األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النط ، وأحسنها مسموع، وإبانة   من
 .  )فراج، د. ت.( يف النفس عما

من اللغويي إىل أن اللغة الفصحى اللغويي  من أعظم اعتقد وبذا
كعامل من   واجتماعية، واقتصاديةدينية، وسياسية سامهوا و  هي لغة قريش؛
الوحي، وخدام البيت احلرام، وهلم رحالت    ، حيث إهنم مهبطأفضل القريش

وباعرتاف  -الصيف إىل الشام، فقريش  إىل اليمن يف الشتاء، وأخرى يف
اللهجات مادة، وأقدرها على التفنن يف  كانت أغزر  -سائر القبائل العربية 

رتفعت قريش يف الفصاحة عن عنعنة متيم،  ا أساليب القول املختلفة "فقد
وكسكسة هوازن، وتضجع قيس، وعجرفية ضبة، وتلتلة   وكشكشة ربيعة،

أجل ذلك كانت هلجة قريش أصفى اللهجات وأنقاها، يقول   هراء"، من
العرب حتضر املوسم يف كل عام، وحتج البيت يف اجلاهلية،  الفراء: "كانت

نوه من لغاهم تكلموا به، فصاروا  يسمعون لغات العرب فما استحس   وقريش
)فراج،    العرب، وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح األلفاظ  أفصح

 . د. ت.(
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 وأيد هذا الرأي من احملدثي دا شوقی ضيف؛ حيث قال: "فنحن ال 
 نعدو الواقع إذا قلنا إن هلجة قريش هي الفصحى اليت عمت وسادت يف 

وغربا   فحسب بل يف كل القبائل العربية مشاالاجلاهلية ال يف احلجاز وجند 
   .)فراج، د. ت.(  وشر  ..."
من   ختالطيرى أن العربية الفصحى هي  املختلفة آخر كلمةيف  و 
فتألفت منها تلك اللغة الفصيحة، "فمهما  واجتمعت توحدت  اللهجات 
العربية قد صقلت وتوحدت قبل اإلسالم، ومهما تكن وحدها   تكن اللغة

ومتت بعد اإلسالم، ال يسعنا أن نتصورها إذ ذاك إال مؤلفة من  قويتقد 
 .  لغوية مستقلة منعزلة متمثلة يف قبائلها الكثرية املتعددة وحدات 

 :وقد أيد د / متام حسان هذا الرأي، واستدل على ذلك ما يلي (1
 أن القرآن نزل بلغة مجيع العرب ومل يرتل بلغة قريش خاصة، فقد

 .عباس قوله: "نزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب ورد عن ابن  
 هناك خصائص يف هلجة قريش مل تشع ومل تنتشر يف االستعمال (2

العريب مثل: تسهيل اهلمزة فإنه من خصائص هلجة قريش، وقد شاع  
 .يف النص القرآين حتقيقها

 أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وتعددت قراءاته، ويف (3
 .ة مل تشتمل عليها هلجة قريشالقراءات ظواهر لغوي

للقبائل بلغاهتما يشري  -عليه الصالة والسالم  -خماطبة الرسول   (4
 .أن هذه اللهجات هلا من الفصاحة ما للهجة قريش إىل

 أن النحاة حي حددوا قبائل الفصاحة وجعلوا هلجاهم مصادر يف  (5
  األخذ عنها النحو العريب مل يقصروا األخذ على قريش، بل مل يقبلوا  

 . )فراج، د. ت.( 
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 كما رد د/ عبده الراجحي على من ذهب إىل أن الفصحى هي لغة
 قريش بقوله: "هذه اللغة املشرتكة ال تنتسب إىل قبيلة بذاهتا، لكنها تنتسب
  إىل العرب مجيعا، ما دامت النصوص الشعرية والنثرية ال تكاد ختتلف فيما 

قرشية أو متيمية أو هذلية   ليست -كما نعلم   -بينها، وهذه النصوص 
 . )فراج، د. ت.(  بل هي من قبائل خمتلفة" فقط،

 فهناك احتاهان لعلماء اللغة يف هذه املسألة أحدمها: يرى أن اللغة
الفصحى هي هلجة قريش اليت اختارت أفصح اللهجات وأنقاها و نطقت 

فيهم  واآلخر: يرى أن الفصحى هي مزيج من هلجات قبائل العرب مبا  ، هبا
قريش، ولكن قبل أن تفسد هلجتهم مبخالطة الوفود غري العربية اليت   هلجة

  األداء فريضة احلج بعد انتشار اإلسالم يف أرجاء األرض، وهذا  تفد إليها 
 للواقع اللغوي للفصحى، حيث إهنا تزخر بكثري من اخلصائص  االجتاه أقرب 
ذلك حتقي  اهلمزة الذي  تكن منتشرة يف هلجة قريش، ومن  اللغوية اليت مل

واالجتزاء باحلركة عن احلرف يف مثل: الداع، واتقون، وال   ينسب لبين متيم،
 )فراج، د. ت.(.  هلذيل، وغري ذلك من اللهجات  أدر الذي ينسب

 
 اللغة العامية .2

املختلفة،  باللهجات  العامية هي اللغة اليت يتكلمها  واللغة العربية
األقاليم العربية و أهنا ال حتق   قادرة لتحقي  التفاهم بي كافةوهي غري 

ويف تطورها تؤثر العامية يف مجيع جمال    .التفاهم حىت بي ابناء االقليم الواحد
ويف  )مسلمي، د.ت.(. احلياة االنسانية، مث يعارض بي الفصحی والعامية

العربية   وصف أوريل حبر الدين يف كتاب فقه اللغةكتابات األخرى، 
( أن العامية هي اللهجة املنطقة اليت هي لغة السواد األعظم جملموعة 2009)
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)الدين،    ة لبنانيمن الناس. ويف هذا البحث سوف تتحلل عن اللغة العامية ال
2009). 

 هي اللهجة املنطوقة يف عصرنا احلايل املنحدرة من الفصحى،العامية  
العفوية وهلجاهتا و أصابتها تغريات كثرية بعد املنطوقة هبا يف عصر الفصاحة  

أن لغة   اختالط العرب بغريهم،كسقوط العراب يف مجيع اأحلوال وغريها،
التخاطب اليومي يف النثر عرضة للخطأ خبالف لغة التحرير وبالتايل هي أسرع  

وقد احتلت مكانه الفصحى   املستويات إىل التحول البنيوي من لغة الكتابة،
كما   (.2014، حممد صاحل) ألغراض اليومية ويف التعبري االسرتسايليف تبليغ ا

األم  هي اجلانب املتطور للغة الذي يشمل البعد عن اللغة جند أن العامية :
 )كايد، د.ت.(. 

  واللهجة معناها: جمموعة من اخلصائص اللغوية اليت تشرتك فيها بيئة 
 اجملتمعات وتنتمي إىل بيئة أكرب تضممن البيئات، أو يتكلم مبا جمتمع من 

  عددا من اللهجات اليت حتمل مسات مشرتكة وتؤلف فيما بينها لغة هلا 
 خصائص ومميزات، وقد عرفها أحد اللغويي بقوله: "جمموعة من الصفات 
  اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، وتشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه 

  ، أو "هلجات  بيئة أوسع وأمشل يضم عدة البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من
من الناس  "العادات الكالمية جمموعة قليلة من جمموعة أكرب اللهجة هي

 ، د. ت.(. فراج) " تتكلم لغة واحدة
 اختلفت آراء العلماء يف هذا العصر يف اللهجة  :   اللغة العربية العامية

مثل األستاذ أمها،  العامية، ) فمنهم من ذهب إىل وجوب ردها إىل حضن
الذي خطأ القائلي بوجوب كتابة  )هكسلي( العالمة اإلنكليزي الشهري،

مدعيا أن ذلك يفضي إىل إضعاف املواهب  العلم بلغة عامة اإلنكليز،
عقول العامة   فضال عن خسارة ملكة اإلنشاء الفصحى؛ ألن ترقية العلمية،
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بأزياء لغة العامة،  يتزيا العلم  لفهم لغة العلم العالية أسهل وأفضل من أن
  كثري من علماء االشتقا  على اختالف لغاهتم   فيتقهقر. وجاراه يف ذلك 

 . )املعلوف، د. ت.( 
سيما يف لغتنا   ومنهم من ذهب إىل تدوين العلوم بلغة العامة، وال

اللغوي األسوجي، يف تقريره الذي   (الكونت کرلودي لندبرج)العربية مثل 
 م، واللورد )دفرين السياسي3188مدينة ليدن سنة  يف    تاله مبجمع اللغويي

إجنلرتا من جهة لغة مصر   اإلنكليزي يف التقرير الذي رفعه إىل وزير خارجية
 )املعلوف، د. ت.(.  العربية، وغريمها

وعشرين سنة عن  وكل يعلم ما تناقلته اجلرائد واجملالت منذ بضع
القاهرة، وهو أملاين تويف سنة  اخلديوية يف    )وهللم سبتابك( )أمي دار الكتب

العامية، وألف  فإنه استنبط حروفا إفرجنية تكتب هبا هلجة مصر(، 3188
وهو الكتاب العلمي الوحيد، الذي   ، اللبنانيةكتابا أملانيا يف صرف اللغة 

)املعلوف،   اللهجة من هلجات لغتنا العربية العامية وضع على ذلك النمط
 . د. ت.(

ومنها ما صؤبه،    ا الرأي، فمنها ما خطأه، واختلفت الصحف يف هذ
الصحف تسعى يف توثي  عرى اللغة العربية،    وبينا نرى حينئذ وبعد ذاك بعض

على  هبا عن مضاجع العامية، ضنا مبحياها أن يشؤه، وحرصا والتجايف
صحفا أخرى تسعي يف  مكانتها من الفصاحة والبالغة أن تنحط؛ إذ نری

بضاضتها مبخلب التصرف. فكان الباحثون   تقويض خيامها، وختديش
 . )املعلوف، د. ت.(  متخالفي : أحدمها للتشييد ، وآخر للهدم فريقي

إصالح اللغة العامية،   فلهذا اشتغل فري  من العلماء قدميا وحديثا يف
أوضاعها، ومعرفة فصيحها من ركيكها،   وردها إىل الفصحى، والبحث عن

 دخيلها. وهاك أمعة اآلن من تلك  فاسدها، وعربيها من وصحيحها من
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ومعاجلتها لتصلح   املؤلفات باختصار، متهيدا للبحث يف هلجاتنا العامية،
 . )املعلوف، د. ت.( عليها للكتابة، ولتعرف األطوار اليت مرت 

جند أن العامية هي اللغة اليت   واالستفهمات  من هذه التعريفات 
 .للتعبري عن أغراضهم يتعامل هبا أفراد شعب معي يف حياهتم اليومية

 

 امالتاريخ وتطوره .ب
، وأن  همقبائل  يف تحددة، إحتادهمأمة م ليسوا منمن املعروف أن العرب 

يف أحناء اجلزيرة العربية، وكان لكل قبيلة استقالهلا وكياهنا  انتشرت  هذه القبائل قد 
 تلك  من اللهجات العربية القدمية ت نشأانعزاهلا، و  ذلك إىل اخلاص، فأدی 

تاريخ العربية قبل العصر اجلاهلي أن   بالنسبة إيل  . ومن املؤسفاألحدث والعوامل
وخباصة مايتصل باللهجات العربية  امتدت إيل عناصرها، يد اإلمهال والنسيان قد

   .(2007)الدين،   نصوص نرجع إليها يف جتلية معامل هذا التاريخ فلم تصل إلينا
حديثها   ويف العصر اجلاهلي متسكت كل قبيلة بصفتها الكالمية يف

العادي، ويف هلجات التخاطب، ولكن اخلاصة من الناس يف تلك القبائل جلأوا إىل 
من   املشرتكة يف املواقف اجلديدة، خيطبون هبا و ينظمون الشعر هبا، وينفرون.  اللغة

 الناس  اجملال، حيت إذا عادوا إىل قبائلهم حتدثوا معصفات اللهجات يف مثل هذا 
مستوى  :يف شؤوهنم العامة مبثل هلجتهم، و هذا يعين أن اللغة عندهم مستويان

 اللهجات وتتخذ أداة للتفاهم بي أفراد القبيلة يف أمور حياهتم العامة، ومستوى 
حي جيد نفسه   يباللغة املشرتكة و تستعمل يف املواقف اجلادة، و منها: حديث العر 

سو  للتجارة،   أمام خليط من القبائل املختلفة يف ناد أديب أو حمفل للتقاضي أو
 .(2007)الدين،  و حي ينظم الشعر، أو يرسل احلكم واألمثال

اللغة موضع فخر بي رؤساء القبائل واخلاصة من الناس.    وكان إتقان تلك  
لصوا هلا، و قدموا خدمات جليلة  حظيت العربية بعلماء بررة أخ  ويف عهد التدوين
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من مصادرها املوثوقة والوقوف على أسرارها، و حماولة ضبطها  من أجل مجعها
وبذلوا يف سبيل ذلك جهودا مضنية و متواصلة تستح  منا كل إجالل   وتقعيدها
وقد أخذوا مادهتم اللغوية عن طريقي : أوهلما : الرحلة إىل البادية  .وإكبار

هلها الذين سلمت ألسنتهم من اللحن لعدم اختالطهم باألعاجم إىل أ  واالستماع
أبناء األمم األخرى. وثانيهما : األعراب الذين عدوهم فصحاء، وكانوا   وغريهم من

 .(2007)الدين،  إىل البصرة والكوفة يفدون
انصبت جهود هؤالء العلماء على اللغة املشرتكة )الفصحى(، واستنكفوا  

 اللهجات على خطورته فأمهل أمرها، ومل يرد عنها إال القليل يف يهتموا بأمر  أن
معظم   ثنايا كتب اللغة واألدب والتاريخ، بل إن ما روي عنها جاءنا مبتورا ناقصا يف
أن تصنع  األحيان، ال يعدو أن يكون جمرد إشارات متفرقة هنا و هناك، ال ميكن

 (.2007)الدين،  تارخيا أو تكون فكرة كاملة 
  : يأخذ هبا إىل االنقسام كما حدث للغة اجلرمانية اليت انبث  األول 

والثاين : وهو الذي يهمنا هنا ويسري باللغات  عنها االجنليزية واألملانية واهلولندية
تكوين اللغات املشرتكة، وذلك عندما تتهيأ الظروف    حنو التوحد أي أنه يؤدي إىل
بيئة لغوية معينة، وهذا هو ما حدث على أخواهتا يف  إلحدى اللهجات فتتغلب
على معظم أخواهتا إىل أن أصبحت لغة اآلداب والكتابة    للهجة باريس اليت تغلبت

حدث للهجة لندن اليت قدر هلا أن تتفو  على أشهر هلجات   يف فرنسا، وكذلك ما 
االجنليزية املشرتكة ويكون التوحيد اللغوي يف العادة تلبية  اجنلرتا مكونة اللغة

 عندما يتجه األفراد إىل تعزيز التفاهم وتوثي  الروابط فيما  اجات اجتماعية احل
 .(2007)الدين،   ينتج عنه تقارب يف صور الكالم بينهم، األمر الذي

العامل أمام حشد من صور   ولوال مقاومة اجملتمع للتفكك اللغوي ألصبح
ن أن نشأة اللغة املشرتكة ومما يلحظه اللغويو  . التكلم اليت ال تزيدها األيام إال تفرقا

جيلي وامنا تتطلب زمنا طويال وظروفا اجتماعية  أو عملية تدرجيية ال تتم يف جيل
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وهي تعتمد دائما على االتصال واالختالط ولالشرتاك   وسياسية واقتصادية وثقافية، 
حرب تؤدي إىل اختالط أناس من هلجات  كله عن  يف احلياة وقد ينشأ ذلك 

عقد األسوا  العامة اليت يفد إليها الناس من بيئات   عن  يكون ناجتاخمتلفة، أو قد  
ومصاحلهم، أو قد يكون ناجتا عن إقامة مناسبات  حاجاهتم لغوية خمتلفة لقضاء
إىل أماكن خمتلفة، فيكون مثرة هذه اللقاءات  سكان ينتمون دينية جيتمع فيها
ورية من املتكلمي واإلسهام بطريقة ال شع إذابة الفرو  اللهجية املتكررة مع الزمن
 .(2007)الدين،   توحيد اللغة بدور فعال يف
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  وال يفوتنا يف هذا املقام أن ننبه إىل أن دراسة اللغات املشرتكة يف العصور 
 العوامل كان أقوى أثرا يف التارخيية تبي أنه ليس من السهل التعرف على أي 

كل   تكوينها، كما ال يعين بالضرورة أن هذه العوامل ال بد من توفرها جمتمعة يف
 (.2007)الدين،  حالة

ازدهرت اللغة العربية الفصحى ومتيزت منذ القدم، وسحرت العديد من 
العرب و الغربيي، وجعلتهم ينتصرون هلا يف كل مكان وزمان، ونذكر  العلماء
 حيث يقول: "اللغة عالوة على كوهنا أداة للتفاهم فهي موحد  "عمر فروخ: "منهم

مستقبلها    القومية بأوسع معانيها وسياج لألمن وصلة بي ماضيها وحاضرها، وطري 
النسب يف اجملد،   وعنوان ثقافتها، فإذا كانت األمة قدمية اللحمة يف التاريخ واضحة

بشيء من تارخيها، فإن  ال تريد أن تفرطكانت أحرص على ماضي لغتها؛ ألهنا 
توزعها بي األمم املختلفة  األمة إذا بدأت تنسی تارخيها سهل على احلوادث أن 

 .عمر فروخ، القومية الفصحى" الطامعة هبا ، أو الطاغية عليها من كل جانب
  يؤكد "عمر فروخ" على أن اللغة تاريخ األمة وماضيها إذا مت احلفاظ عليها 

 مة ، وإذا مل يتم احلفاظ عليها ختلفت األمة ، ووقعت بي أيادي مطامعحفظت األ
 . األمم املختلفة اليت تسعى إىل حمو احلضارة العربية اإلسالمية

  يوهان فك " من أنصار اللغة العربية الفصحى أيضا الغرب ونذكر منهم : 
واإلسالمية   يةاألملاين" الذي يعترب أن اللغة العربية الفصحى يف مجيع البلدان العرب
جربوت الرتاث  رمزا لغويا لوحدة العامل اإلسالمي يف الثقافة و املدنية، لقد برهن
العربية عن مقامها   العريب اخلالد على أنه أقوى من كل حماولة يقصد هبا زحزحة
العربية يف هذا املقام  املسيطر، وإذا صدقت البوادر، ومل ختطئ الدالئل، فستحفظ

دراسات يف اللغة و  پوهان فك،--لغة املدنية اإلسالمية العتيد من حيث هي 
 . اللهجات و األساليب، ترمجة عبد احلليم التجار
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 وهذا الرأي يؤكد بطريقة واضحة جدا أن اللغة العربية عاشت قدميا ومل
 .األوروبية تتأثر باللغات األخرى واألديان، بل هي من كانت املؤثر يف اللغات 

 
 والعاميةبين الفصحى  .ج

كانت اللغة العربية من إحدى اللغات اليت تستخدم هبا اجملتمع يف اجلزيرة  
 العربية على األكثر، وهذه اللغة تفر  بي الشعوب العربية، فيها هلجات خمتلفة
 وتؤثر على أنواع تلفظ اللغة ولذلك كانت اللغة العربية بي الفصحى والعامية،

 وتفر  بينهما كما يلي: 

تكوين اللغة العربية الفصحى من أنواع اللهجات القبائل املختلفة، وهذا 
مناسب بقول "ألفينا هذه اللهجات املختلفة تتجمع وتتخمر وتتخد هلا قالبا، هو 

  (13: 1983)البقري، ."... الذي مسينا الفصحى

كانت اللغة العربية الفصحى فيها اخلصائص اللغوية وهي من النواحي  
التحليل االصوات اللغوى من احروف الكلمات اليت تدل على معان  الصوتية

معينة، والنواحي الصرفية لتحليل امليزان الصرفية والصيغ العربية. والنواحي النحوية 
االعرابية. والنواخي الداللة لتحليل اللغوية من أدقة املعاين  لتحليل الرتاكيب

الفصحى يف النط  من احلركات االعراب  العربية املقصودة. ولذلك تراعي اللغة
 )مسلمي، د.ت.(.  واختيار الكلمات وأصول صحة النحوية

ة العربية العامية تقابلها اللغة العربية الفصحى خللوها عن القواعد غكانت الل 
الرتاكيب االعرابية وهي من النواحي اربعة. قد تكلمت هذه اللغة  الثابتة من

العربية وهي لغة سهلة خللوها من االعراب. يتكلم  الشعوب بلهجات خمتلفة بي 
بالتقلب احلرف اليت سهل هلم عند  اللغة العامية بلفظ شائع، ومما باحلصر أو
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إزيك " أو "ال بأس  "النط . مثال يقول " كيف حالك " بقول "إ ش لونك " أو 
 (.159:  د.ت. عليك " )يعقوب،

احلروف من اللفظ الواحد، مثال يف قول " وقد يكون العامية حبدف احد 
(. وتستخدم هذه 45: 1981بلفظ حد عشر )حبذف األلف (. )  "أحد عشر

وهي لغة املعامالت اليومية يف السو  ولغة   اللغة يف الشؤون العادية اليومية،
البيت. وقد تستعمل هذه اللغة  التخاطب غري الرمسي واللغة اليت تستخدم يف

  اجلغرافية   اللهجة  الشائعة والرتاكيب السهلة كما أهنا تظهر   كلمةوالباجلمل القصرية  
 )مسلمي، د.ت.(.

وبذلك كانت اللغة العامية لغة العامة وهي خالف الفصحى. والعامة هو  
بلغة خمتلفة عن الفصحى، وأن العامة من العام يدل على أن اللفظ   من يتكلمون

الذي هو نور. وكانت العامية أسهل على وبعيد من العلم    اجلهل  عندهم قريب من
 (.109: د.ت.  )عليه  أي لغة أو هلجة مفروضة املتكلم هبا من

ولذلك كانت اللغة العامية هي لغة املعامالت اليومية يف السو ، لغة  
الرمسي، اللغة املستخدم يف البيت اللغة اليت يتخاطب هبا صديقان  التخاطب غري

الشائعة و الرتاكيب السهلة،  كلمةل القصرية والاجلم محيمان، ويف لغة تستعمل
وتوجد يف اللغة الواحدة عدة هلجات  تظهر اللهجة اجلغرافية للمتكلم، كما أهنا

 (.51:1995عامية، وليست هلجة عامية واحدة )
كانت اللغة العربية العامية يتكلم بلهجات خمتلفة الختالف الثقافات و  

العربية. ولذلك أن العامية غري قادرة على حتقي  التفاهم الشعوب  احلضارات بي
 ال حتق  التفاهم حىت بي أبناء األقاليم الواحدة  بي كافة األقاليم العربية بل أهنا

  .)مسلمي، د.ت.(
فاللغة تشتمل   .العالقة بي اللغة واللهجة هي العالقة بي العام واخلاص "

لكل منها مامييزها ومجيع هذه اللهجات تشرتك يف جمموعة   عادة على عدة هلجات 
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اليت تؤلف لغة مستغلة عن غريها من  من الصفات اللغوية ، والعادات الكالمية
 .(۱۹۵۲ ،اللغات" )أنيس

اإلستخدام اللغوي ومها :   ويالحظ أن اللغة العربية تتميز بنوعي من
الكتابة والتعليم واإلعالم، وهو مستوى يتمثل فية  الفصحى يفأستخدام اللغة 

األخر عادة يكون يف  اإللتزام بالقواعد والقواني اليت حتكم اللغة، واإلستخدام
 شئوننا العادية وهو مستوى اقل التزاما من املستوى األول يف جمال قواعد اللغة لكنة

اليومي يف احلياة العامة وعادة   اكثر تعبريا عن حاجات املتحدثي فهي لغة احلديث
وبي أفراد األسرة ويف احملالت العامة كالسو  واملتجر وغري   تستخدم بي األصدقاء

 (.1996)البوصريى،  ذلك 
وللعاميات قدرة على التكيف مع البيئات اليت حتل هبا والتستطيع الفصحى 

حمدد. وهلذا السبب الفصحى حمكومة بقواعد والتزام لغوى  ذلك وهذا يرجع الن
يوميا يف اجملاالت العامة وهلا القدرة  كانت احلاجة لوسيلة سهله ميكن التعبري هبا

لغة فصحى: :  على تلبية حاجات اجملموعات البشرية ومن هنا نتج اإلزدواج اللغوي
  للمعامالت الرمسية واجملاالت العلمية و : لغة عامية : للتفاهم يف الشئون اخلاصة

اليومية. فالجيوز استخدام الفصحى يف جماالت العامية او استخدام  واملعامالت 
   الفصحى الن ذلك يؤدى اىل نشاز يف استخدامات اللغة العامية يف جماالت 

 (.1996)البوصريى، 
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 الفصل الثالث 
 عرض البيانات وتحليلها

 

( 1وحتليلها إلجابة األسئلة البحث. وهي :  يف هذا الفصل قدم الباحث البيانات   
  مااختالف ( 2؛ مااختالف األصوات اللغويةاملستخدمة فيكل غناء يف األلبوم أنا والليل؟

وهناك مخسة أغاين، وشرح   كل غناء يف األلبوم أنا والليل؟  املستخدمة يف املفردات اللغوية
 ت مث املفردات.الباحث واحدا و واحدا وتتم بتحليلها، ترتيبا عن األصوا

 

 المقارنة الصوتية .أ
تالحظها القواعد الفصحى إهتماما،  كما عرفنا أن العامية هي كل كالم اليت ال

  هلا نطا  واسع جدا، ولكن نستطيع لتحديد وتعريف النوع أساليبها   وتلك تعين أن العامية
 أربعة  يف  وجتميعها  والليل""أنا    األغاين  ألبوم  يف  املوجودة  الصوتية  االختالفات   شرحوالتال  
بادل  ت( 4)و حذفالصوت، (3) زيادةاألصوات،( 2) حتوياللصوت،( 1) هي أنواع،

 :البحث  نتائجالصوت. ها هنا الشرح و 
 الصوت حتويل .1

نستطيع أن    الباحث من شبكة الدولأخذه  اليت    غناء "أنا والليل"نظرا على  
باللغة العامية اللبنانية. ويف  خاصةنرى منه كيفية نط  األصوات يف اللغة العامية و 

  قارنيستطيع أن  يحىت    واللغة العامية  اللغة الفصحىمن  تتكون األصوات    الغناءتلك  
 كيفية نط  األصوات يف اللغة العامية واللغة الفصحى.  الباحث

 

 



34 

 

 
 
 

 )مروان خوري(   أنا والليل كلمات أغنية
 أنا والليل شو بنشبه عنيك

 غريب القلب شو بيسأل عليك
 انا والعمر شو بنسو بالك

 يا مشس تدور هاالرض حواليك
 

 ع جنح الشو  باعتلك سالمي
 يا اغلى الناس يا احلى االسامي

 وصف حالكتأانا لو جيت  
 بيمر العمر ما بيخلص كالمي

 
 بتغيب الشمس ما بيطلع غريك ببايل
 والليل بيمر  ع اهلدى تعب سؤايل
 وحدك انت بباىل مهما تطول الليايل

 
 انا والليل وعيونك قصيدة

 واغاىن الشو  ع غيابك وحيدة
 ري اشوفك يا حيايتثع باىل ك

 وايديك تطل وتسلم ع ايدي
 

 عندى غري اشواقى وحناينما 
 وقلب يد  تيعد الثواين

 جارحىن البعد غريىل ىف حيايت
 الماينا  رجعلك يوم آلرد
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" )مروان خوري ياربأغنية"  كلمات
 وكارول سمحة(

 
 مروان خوري:

 انت بعدك حلوة وصرت أحلى
هالصدفة ما يف أحلىشو    

 وقليب بيشوفك ياما استحلى
 قوليلي كيفك انت

 
 كارول مساحة:

 انت بعدك انت ما بتتغري
 خري يل قليب وخمري

 وبعده قلبك طفل صغري
 طمين كيفك انت

 
 كارول ومروان:

شي بنتذكر ع دروب وبيمرجحنا الغرامام  
 ليش بعدنا كيف قدرنا ننسى هاك االحالم

نطرنا عم فارقها االياميا ليل البعد    
 
 

 
 مروان خوري:

 يارب دوم أيامنا سوى
 ويبقى عطول جامعنا اهلوى
 يارب دوم يا رب تدوم

 
 كارول مساحة:
لي كانيليارب نعيدها احلب    

 وأحلم بكتري من املاضي كمان
 يارب نعيد يارب نعيد

 
 مروان خوري:

  حاحبك حاحب عيونك ملا بتحكي
 وكيف برتمسهاك الضحكة

اسك فو  يبكيخلي ر   
 واملكها الدنييك

 
 كارول مساحة:

 حاحبك امبارح انت اليوم وبكرة
 اشتقتلك ما عندك فكرة
 صعبة بعمري بتصبح ذكرى
يايل من الدنيي اغلى
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 )مروان خوري(  " قولك"  كلمات أغنية
 إيام و إيدي على قليببتغيب  

 ما تعود و تروح أو تنساين
 أوهام عم عيش هبواك أنا و خيب
 خلّيك بعيوين و بأحضاين

 
 قولك شو اللي صاير فيي متلك
 أو بعذبين البعد وحدي أنا
 صوتك لو هجر مسعي أنا
 صمتك خبوفين بيحرمين اهلنا

 بتغيب إيام و إيدي على قليب
 ما تعود و تروح أو تنساين

 
 معقول ما تقول عيّن ذات الكلمات
 و تكون مشغول و إحكي حلايل
 مش هم إبكي خويف أنا الدمعات
 ختفيك عن عيين و إنت قبايل

 
 قولك شو اللي صاير فيي متلك
 أو بعذبين البعد وحدي أنا
 صوتك لو هجر مسعي أنا
 صمتك خبوفين بيحرمين اهلنا
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 بتغيب إيام و إيدي على قليب
 تنساين  ما تعود و تروح أو

 

 )مروان خوري(   "القرار"كلمات أغنية

 ال وقت لببقى حدك عم كون مرتاح
 والوقت لببعد عنك بتهون جراح

 ياهل القلب اللي حبك مكسور جناح
 القادر طري وعلي والعمري بايدك خلي

 
 ياريت بيوعا قليب يوم ناسي كل يللي كان

 ويغرقين هالنوم ببحور من النسيان
 دنيي من االحزانحبك خالين صري  

 دنيي من االحزان
 

 ياريت بيعرف قليب يريد مرة وميلك قرار
 عمر انسان جديد واترك خلفي الدمار
 حبك هدمين كتري ومش قادر اختار

 ومش قادر اختار
 

 شو بكره حايل ابقى بالشو  مسجون
 وشو بفكر متا اشقى مرات مانكون

 لعورقة وميحيها جنون كلمةياهل  
 بالقي حايل اشتقتلككل مافكر رح قلك  
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 شو بكره حايل ابقى بالشو  مسجون
 وشو بفكر متا اشقى مرات مانكون

 لعورقة وميحيها جنون كلمةياهل  
 كل مافكر رح قلك بالقي حايل اشتقتلك

 ياريت بيوعا قليب يوم ناسي كل يللي كان
 ويغرقين هالنوم ببحور من النسيان
 حبك خالين صري دنيي من االحزان

 االحزاندنيي من  
 

 ياريت بيعرف قليب يريد مرة وميلك قرار
 عمر انسان جديد واترك خلفي الدمار
 حبك هدمين كتري ومش قادر اختار

 ومش قادر اختار

 

 )مروان خوري(  "لو فيي "  كلمات أغنية

 لو فيي

 ةرجع بايدي الوقت لنو شوي
 نفس املكان ونفس هالغنية
 وانت وانا كنا باول يوم
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 مشتاقة

 عينيك وكلها حنيةكانت  
 تضحك ايل والعمر يركض ليي
 وبعيد كان بعيد يوم اللوم

 

 وين راحوا

 لفتاتك امللياين حب وغريي
 غريك وال كربك يازغريي  ليشو ال
 علمك عالبعد واالحزان   ليشو ال

 

 ماارتاحوا

 عيوين انا من يوم صرت بعيدة
 والعاد غريك ايد متسك ايدي

 النسيانوالعاد يذكر حبنا  
 

 لو فيي

 رجع بايدي العمر لنو مرة
 وترجع ايل بالليل هاك الغمرة
 سكر عليك الوقت غل ونام

 
 لو فيي
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 رد احلكي وقت اللي كنت تقويل
  حببك انا وعيونك يغنويل
 احلى قصيدة ورجع االيام

 

 حتويل الصوت يف األغنية "أنا والليل"(أ

"َو" يف مجلة "والليل" يف الصف األول الذي   كلمةكما يف املثال األول،
نط  املطرب  ".wEl lail)اللَّْيْل )قرأت املطرب )مروان خوري( بصوت "و  

املساوية يف الصف  كلمةالفنان، ألن ما نطقها لل بصوت كذا من أسالبه ك
حرف "َو" خصوصا يف  أمن  و   العاشر، ويدل لنا بأهنا ليس من قواعد اللهجة.

("، أي كلمات "والعمر" يف wE)  قرأت بصوت "و  يتيل" الأغنية "أنا والل 
الصف الثالث، "وإيديك" يف الصف اخلامس عشر، "وتسلم" يف الصف  

 اخلامس عشر.

تقع يف أول صف،  اليت  ، بنشبه"شو " ملةيعين اجلويف املثال الثاين، 
يف صوت حرف    همافر  بينالبصوت "ُشومِنْشَبْه".    املغين )مروان خوري(  نط 

وطريقة قراءهتا تتصل   "م" إىل حرف امليم  "ب" الباء الذي يتغري حرف الباء
إىل األخرى يف قرائتها من   كلمةتكاد أن يتصل بي  ، و قبله تعين "شو"  كلمةب

 مبثلها هي "شو بنسو" يف الصف الثالث. كلمة. الكل لفظه يف ألبوم

يف الصف الثاين. نط  "قلب" اليت تقع  كلمةيعين   ويف املثال الثالث،
 كلمةيف تلك ال هما وأما الفر  بين"األَْلِب"،  كلمة"الَقْلِب" ب كلمةاملطرب ال

يوجد يف نط  حرف القاف، حيثما يف اللغة العامية يتغري صوت حرف القاف  
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يف مثال، هذا، اللهجة النطقية لعدد مناط    إىل حرف مهزة فتنط  بصوت "أ".
 حروف املماثل بظاهرة الساب  أي تغيري حرف  تغيري يف العربية، كاللبنان. 

القاف باهلمزة كثرية، يعين كلمات "الشو " يف الصف اخلامس، "بيمر " يف  
الصف العاشر، "قصيدة" يف الصف الثاين عشر، "أشواقي" يف الصف 

 السادس عشر وكلمات "يد " يف الصف السابع عشر.

" اليت تقع يف الصف الثاين عشر.  ة"قصيد كلمةويف املثال الرابع، يعين  
التذي  "ة"  التاء املربوطة  احلرفيوجد يف نط   كلمةيف تلك ال هما الفر  بين 

،  أي باهلمزة  "ي"، ونط  القاف كما يف املثال الثالث الياء بصوت  هنطق
الصوت الياء "ي" لنط  حرف التاء املربوطة، ليس لكل   فقرأت "أصيدي".

مثلها هي "وحيدة" اليت تقع يف الصاف الثالث   مةكل ال  معينة.  كلمة، هلا  كلمة
 عشر.

اليت قرأت يف الصف الرابع عشر "كثري"  كلمةويف املثال اخلامس، عن  
ْر"،  رف الثاء "ث"  احلنط  يف هو  كلمةيف تلك ال هماالفر  بينبصوت "َكِتيدْ
"ثواين" يف الصف   كلمة، مثل  معينة كلمة " وهذه ممثلة لت بصوت التاء "

 "كثري". كلمةالسابع عشر، ال يقرأ املطرب بصوت التاء كما تقرأ يف  

 

 حتويل الصوت يف أغنية "يا رب"(ب 
"انت" اليت نط  املطرب )مروان خوري(    كلمةكما يف املثال األول، يف  

ونطقت املطربة )كارول مسحة( بصوت   "أَْنِت"  كلمةالستبدال    بصوت "ِإْنِت"
. ويف املثال الساب ، حيّول احلركات يف حرف  "أَْنَت" كلمةبدال  الست "ِإْنَت"
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، من نط  املطرب أيضا من نط  األليف "ا" من صوت "أَ" إىل "صوت "ِإ"
، نط  املطرب كليمتان ونطقت يف أغنية "يا رب"  . هناك ستة كلمات املطربة

باللغة  غنية ، وينط ممثلتان السابقي يف كل أغنية وخصوصا ألاملطربة أربعتها 
 العامية اللبنانية. 

ْك "بعدك" يف الصف األول اليت قرأت "بَدْعد   كلمةويف املثال الثاين، يف  
(ba’dek ."وأصله "بَدْعَدَك ")يوجد يف   هو كلمةيف تلك ال هماوالفر  بين

  "د  صوت "َد" إىل صوت صوت الدال "د"، من يف حتويل  أي هناك همانطق
(dE  وهذا الصوت ليس لكل الشكل مثل ")الساب ، أي الصوت قبل   كلمة

 وهذا املمثل لتحقي  األساليب النغمية له املطرب أحيانا.   ضمري متصل لإلسم
ويف املثال الثالث، هي "ِحْلَوٌة" يف الصف األول اليت قرأت بصوت 

بصوت كذا، إن  قرأ  أن يالميكنه  "ِحْلِوْي"، فعرفنا بأن حرف التاء املربوطة "ة"  
"ْي"    الياء  إىل  التاء املربوطة "ة"  حتّوليقف فيقرأ بصوت اهلاء "ه"، وهنا    كان

وجند هذا الشكل كثرية من كّل أغنية يف ألبوم "أنا والليل". ويف أغنية "يا رب"  
 "الصدفة" يف الصف الثاين و"الضحكة" يف الصف التاسع عشر.   كلمةهناك  

"قوليلي" اليت تقرأ بصوت  كلمةرابع هي  ويف املثال الرابع، يف الصف ال
كما    احلرف القاف " "  يوجد يف نط   كلمةيف تلك ال  هما الفر  بين  "أُْولِْيِلْي"

. كثري من مناط  يف العربية  شرح يف بيان األغنية "أنا والليل" يف املثال الثالث
ويكرر التحويل " " إىل "ء" يف   ناطون هبذا الصوت، ليس اللبناين فحسب.  

نية "يا رب" أربع مرات، تعين "قليب" يف الصف الثالث، "فار " يف الصف  أغ
 احلادي عشر، "يبقى" يف الصف الثالث عشر و"فو " يف الصف العاشر. 
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  كلمةويف املثال اخلامس، يقع يف الصف السابع هو حرف "ص" يف  
ْر" الذي قرأت بصوت "َس" وأصبحت "َسَغيدَّْر". وعن الشدة يف حرف    "َصِغيدْ

 ء "ي" سوف تشرح يف زيادة األصوات. اليا
 كلمةويف املثال السادس، يقع يف الصف العاشرون هو حرف "ن" يف  

الذي  احلرف النون "ن"    يوجد يف نط   كلمةيف تلك ال  هماوالفر  بين   . "بعدنا"
"نَا". فقّلما هذا الشكل ويف أغنية   بصوت   (" وأصلهnaoقرأت بصوت "نَدْو )

، وباجلهد يقول الباحث بأنه من أمناط  "يا رب" بواحد الشكل فحسب
 املطرب لتزيي لفظه يف النغم.
الذي قرأت  يف الصف العاشر "ننسى"  كلمةويف املثال السادس، هو  
التحويل من حركة الفتحة إىل صوت  ("،nE) حرف النون "ن" بصوت "ن  

"E"  كن حائد لتوقيعه، القواعد له.كثرية ول 
"وبعده" اليت قرأت املطربة )كارول مسحة(    كلمةويف املثال السابع، هي  

بصوت "أُبَاُدْو"، وحتّول أكثر من أحرفها وحيذف احلرف اهلاء "ه" وسيشرح  
. مل جيد الباحث شكل مبثلها،  حذف الصوت يف أغنية "أنا والليل"يف بيان 

 بواحد فحسب.
 
 
 

 الصوت يف أغنية "قولك"حتويل (ج

"وأيدي" يف الصف السابع هو حرف   كلمةكما يف املثال األول، يف  
 بصوت "و   قرأت يف أغنية "أنا والليل" و"يا رب" -"و" الذي يف بيان ساب 
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(wE ،واختالف هنا ") قرأت ( املطرب حرف الواو بصوت "ُوwuف ") قرأت 
باحث أن نط  املطرب بصوت كذا رأي لل  من ممثلة الساب ، يشد "ُوِإْيِدْي".

 ليدل أساليب التعبري يف النغم.

بصوت   قرأت اليت    يف الصف اخلامس  "قولك"  كلمةويف املثال الثاين، يف  
" " بصوت   قرأت "أَْوَلْك"، حتويله يف حرف القاف " " والالم "ل"، وينبغي  

"َ  و"ل" بصوت "ُل". شرح الباحث يف بيانات السابقة عن حرف القاف،  
ن حركات "ل" هناك أمثال كثرية بأن قليل هلا احلركات يف العامية أو اللهجة  وع

 متمثلة بالفصحى.

َلْك"، قرأت "مثلك" اليت  كلمةويف املثال الثاين، عن   وأما  بصوت "ِمتدْ
رف الثاء "ث" بصوت التاء  احلنط   يوجد يف كلمةيف تلك ال هماالفر  بين

،  ثاء "ث" سوف ينط  بصوت التاءليس كل ال  معينة.  كلمة"ت" وهذه ممثلة ل
بعد ما وجد الباحث ممثلة الثانية لتحويل الثاء إىل التاء، فهم بأن التحويل 

 . كلمةت" إن كان يقع حرفه يف الوسط ال الثاء "ث" إىل التاء " 

 قرأت اليت  يف الصف اخلامس "بعذبين" كلمةويف املثال الثالث، عن  
املطرب بصوت "بَِعزِّْبيِنْ". حيّول احلرف الذال "ذ" إىل احلرف الزاي "ز". ويكّرر  

 "ذات" يف الصف احلادي عشر. كلمةالتحويل الذال إىل الزي مرة ثانية يف  

"  حرف الواو بصوت "و    قرأت "وتكون" اليت    كلمةويف املثال الرابع، يف  
ل مثله يف أغنية السابقة بصوت "َو"، ويوجد التحوي قرأت وينبغ املطرب أن 

يف العامية غري مناسبة حبركة   كلمةتكاد كل   أي "أنا والليل" و"يا رب".
 (كأن ليس من العرب.Eهذا الصوت )الفصحى، ولكن 
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 حتويل الصوت يف أغنية "القرار"(د
"وقت" اليت تقع يف الصف األول   كلمةكما يف املثال األول، يعين  

رف القافإىل  احلنط  "َوْأِت"، ي  كلمة"َوْقِت" ب كلمةوالثاين. نط  املطرب ال
تغيري احلروف املماثل بظاهرة الساب  أي تغيري حرف القاف   مزة. اهلرف احل

باهلمزة يف أغنية "القرار" كثرية، يعين كلمات "القلب" يف الصف االثالث،  
رابع، "يغرقين" يف الصف السادس، "قرار" يف الصف  "قادر" يف الصف ال

التاسع، "أبقى" يف الصف الثالث عشر، "الشو " يف الصف الثالث عشر، 
"أشقى" يف الصف الرابع عشر،"عروقة" يف الصف اخلامس عشر،وكلمات 

 "رح " يف الصف السادس عشر.
طرب "صري" يف الصف السابع اليت قرأها امل  كلمةويف املثال الثاين، عن  

ْر".  يف احلقيقة هناك ثالثة   حرف الصاد "ص" بصوت "س" فأصبحت "ِسيدْ
لقرائة الصاد "ص" يف الرواية لقرائة القران، ومنها قرائة الصاد بالسي،  هلجات  

بعض من فصحى بسبب يقوى بالرواية  هذه الصوت  واحد،  ولذا هلا إمكني،  
 عد النحو.والثاين، هذه الصوت هلجات حقيقيا بسبب ال يهتم القوا

"كثري" يف الصف احلادي عشر اليت قرأت  كلمةويف املثال الثالث،  
بصوت "كتري" وشرح الباحث يف بيان الصوت ألغنية "أنا والليل" يف الصف  

كما قال الباحث يف بيانات السابقة، سوف يقرأ بالتاء إن كان الثاء    اخلامس.
 .كلمةيف الوسط ال

 الصف اخلامس عشر. نط  املطرب " يفكلمة"  كلمةويف املثال الرابع،  
حتدث هذه املمثلة كثرية   "ِكْلِمْي"، فتغرّي احلرف التاء املربوطة إىل الياء "ي". 

 حذف حرفها، أي حرف التاء املربوطة. إىل  تغيريولكن أيضا 
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 حتوبل الصوت يف أغنية "لو فيي" (ه
"الوقت" يف الصف األول اليت قرأت  كلمةكما يف املثال األول،  

بصوت "َوْأ" وشرح الباحث يف بيان الصوت ألغنية "أنا والليل" يف املثال  
الثالث و"قولك" يف املثال الثاين" و"القرار" يف املثال األول. وأشكال املمثلة 

"مشتاقة" يف الصف اخلامس، و"تقويل" يف الصف   كلمةيف هذه األغنية هي  
 "قصيدة" يف الصف الرابع وعشرون. ةكلمالثاين عشر و 

"الغنية" اليت قرأت  كلمةويف املثال الثاين، يف الصف الثاين تعين  
بصوت "الِغِنيِّْي". حتّول احلرف التاء مربوطة "ة" إىل احلرف الياء "ي". والتال  

"حنية" يف الصف السادس، "غرية" يف الصف   كلمةأشكال املمثلة تعين  
لصف احلادي عشر، "بعيدة" يف الصف الرابع عشر  العاشر، و"صغرية" يف ا

 "قصيدة" يف الصف الرابع وعشرون. كلمةو  
"صغرية" اليت حتّول   كلمةويف املثال الثالث، يف الصف العاشر هي  

احلرف الصاد "ص" إىل الزاي "ز" واحلرف التاء املربوطة إىل الياء "ي"، فقرأت 
 املطرب بذا الشكل ليس أن اليستطيع املرب أن يقرأينط     بصوت "َزِغرْيِْي".

"يذكر" يف الصف السادس عشر. نط   كلمةويف املثال الرابع،  
 حّول احلرف الذال إىل احلرف الزي.  املطرب أي مروان خوري بصوت "يُدزُْكْر".

 هذا صوت يف حمل معي، ومل جيد الباحث عن شروط حتويلهم.
 

 زيادة األصوات  .2
تعداد الزيادة األصوات قليل جدا يف ألبوم "أنا والليل"، فشرح الباحث كل  

 البيانات فيما تايل : 
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ْر" يف الصف السابع يف أغنية "يا رب" ال كلمةاملثال األول،   يت تزيد  "َصِغيدْ
تقغ الزيادة هلذه املمثلة قبل حرف اآلخر، أي حرف    احلرف الياء فأصبحت "َسَغيدَّْر".

 . الياء
 

 حذف الصوت  .3
 حذف الصوت يف أغنية "أنا والليل"(أ

 ثاين" يف الصف البيسأل" يف مجلة " ي" كلمة  كما يف املثال األول،
. من "ياء" ، فيها احلذف احلروف أي حرف "ِبْسَألْ بصوت " قرأت الذي 

" يف بيمركلمات"  تعينخصوصا يف أغنية "أنا والليل"، "ياء"  رفحذف احل
" يف الصف  بيطلع، " من" يف الصف الثابيخلص"  ،عشر بعاس الصف ال

 عشر.  بعاس " يف الصف القلب يد "و ، عاستال

ويف املثال الثاين، يف مجلة "مشس تدور" وقرأت بصوت "مَشِْس ُدْوْر".  
إدخال احلرف التاء "ت" يف اجلملة إىل حرف الدال "د" حىت كأنه القرأت. 
هناك مجلتان اللتان متثلهما جبملة السابقأي "مهما تطول" يف الصف احلادي 

 عشر و"وايديك تطل" يف الصف اخلامس عشر.

 ية "يا رب" حذف الصوت يف أغن(ب 

حتويل الصوت يف أغنية "يا  يستمر من بيان  كما يف املثال األول،
بصوت   قرأت الذي    السابع" يف الصف  وبعدهيف مجلة "يف املثال السادس  رب"

 مثلها ملاما وجوده.  كلمةالو  " ه"، فيها احلذف احلروف أي حرف "أُبَاُدوْ "
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بصوت "درنا"، فيها حيذف  ويف املثال الثاين، يف مجلة "قدرنا" اليت قرأت  
احلرف " " ألّن تقع فتحة قبل حرف القاف حبركة فتحة "...َف َ ..."  

 وأصله بصوت "َف أَ" فيحذف بسبب صوهتما ممثلة. 

ويف املثال الثالث، يف مجلة "رب تدوم" وقرأت بصوت "َربِّ دُّْوْم". 
ا  إدخال احلرف التاء "ت" يف اجلملة إىل حرف الدال "د" بسبب خمرجهم

 متجنسي حىت كأنه القرأت.  

 حذف الصوت يف أغنية "قولك"(ج

وجد الباحث حذف الصوت يف هذه األغنية بشكل واحد فقط، أي  
مجلة "إنت قبال" اليت قرأت بصوت "ِإْنَت بَاِل". حذف الصوت التاء بسبب 

 حركة الفتحة تقابل حبرف القاف الذي حركته أيضا بالفتحة.

 

 

 ار"حذف الصوت يف أغنية "القر (د
"مرة"   كلمةفحسب، أي   ثنيإيف أغنية "القرار" ما وجد الباحث إال ب

"عروقة" اليت حذفا كالمها احلرف التاء املربوطة يف اخرمها فأصبحت   كلمةو  
 "مّر" و"ُعُرْوأَ". 

 
 حذف الصوت يف أغنية "لوفيي"(ه

"مشتاقة" اليت قرأها   كلمةكما يف املثال األول، يف الصف اخلامس أي  
صوت "ِمْشَتاأَ"، فحذف احلرف التاء املربوطة وهناك كليمتان مبثلها  املطرب ب
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"الغمرة" يف الصف التاسع   كلمة"مرة" يف الصف الثامن عشر و  كلمةأي  
 عشر.

"وغرية" يف الصف العاشر اليت قرأت بصوت   كلمةويف املثال الثاين، عن  
 كلمةة اليت يوّصل  "ِغرْيِْي"، ما قرأ احلرف الواو بسبب كيفية القرائة يف العامي

" اليت  كلمة"وغرية" تقع من بعد   كلمةمن بعدها. و  كلمةاألول غلى   "ُحبُّ
مبثلها   كلمةهلا احلركة متجّنسا بصفة الواو، لذا حذف املطرب حرف الواو. و 

 "ونام" يف الصف العاشرون.  كلمةهي  
""ايد" يف الصف اخلامس عشر اليت حذف   كلمةويف املثال الثالث،  

"متسك"، فقرأ -التاء  كلمةاحلرف الدال بسبب احلرف املتجّنس من بعده أي  
 بصوت "إي متُْسْك".

 
 
 

 تبادل احلركات  .4
واحد أي "تَدْرِجُع" اليت قرأها   كلمةعن تبادل احلركات يف البحث، فحسب ب

املطرب بصوت "تِْرَجُع". تبادل احلركتان بي حرف التاء واجلاء، التاء من حركة "َت"  
   إىل "ِت" واجلاء من حركة "ِج" إىل حركة "َج".

 
 " أنا والليلرنة الصوتية في أغنية "امقلجدول ل

 صف كلمات رقم
 صوت

 فصحى عامية
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 Wellail Wallail 1 والليل 1

 mnisybahSyu 1 بنشبه شو  2
Syu 

uhaBinisyb 

 Alb Qolbi 2 قلب 3

 Bis Al Bi Yas al 2 بيسأل 4

 Wel ‘Um Wal ‘Umru 3 والعمر 5

 Syumniswa 3 شو بنسو  7
Syu 

Biniswa 

 Syamsit 4 مشس تدور 9

Duur 

Syamsa 

Taduuru 

 Ajan hi syu‘ 5 ع جنح الشو  10
‘A janahi 

asy-syauqi 

 Uusaf Aushofu 7 أوصف  11

 Bi murri Bi yamurru 8 بيمر 12

 Ma bikhlash 8 ما بيخلص 13
Ma bi 

ikhlash 

 ’Ma bithla 9 ما بيطلع 14
Ma bi 

yathla’ 

 Willailib 10 والليل بيمر  15

yumru2 

Wallail bi 

yumarriqu 

mat hMa 11 مهما تطول 17

thouli 

ma hMa

tathulu 

 Ashidi Qoshidati 12 قصيدة 18

 Aghyabik‘ 13 ع غيابك  19
‘A 

ghoyabika 

 Wahidi Wahidati 13 وحيدة 20
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 Baliktir Bali katsir 14 باىل كرت 21

 Weidaikit 15 وايديك تطل 22

Thull 

Wa 

aidiyaki 

tathillu 

 Wetsallim 15 وتسلم 23
Wa 

Tusallimu 

 Isywa2iy Asywaqiy 16 اشواقي 24

 Albiy di2 17 قلب يد  25
Qolbi 

yadiqqu 

 Le ridi Li Aaridi 19 آلرد 26

 

 

 

 

 مقرنة الصوتية في أغنية "يا رب" لجدول ل

 صف كلمات رقم
 صوت

 فصحى عامية

 Inta/Inti Anta/Anti 1 انت 1

 Ba’dek Ba’daka 1 بعدك 2

 Helwi Hilwah 1 حلوة 3

 Shodfatu Shodfi 2 الصدفة 4
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 Albiy  Qolbiy 3 قليب 5

  Uliliy Qouliliy 4 قوليلي 6

 Enta Anta 5 انت 7

 Mabtitghoyyar 5 ما بتتغري 8
Ma 

bitataghoyyar 

 Em hoyyar Muhayyar 6 خمري 9

 Wumhoyyar Wa muhayyar 6 وخمري 10

 Ubadu Wa ba’du 7 وبعده 11

 Thufla Thiflun 7 طفل 12

 Saghoyyar Shoghirun 7 صغري 13

  t dzakarSyini tadzakkarSyini 7 تذكرشي  14

 Lesyab ‘adnao Laisya ba’dana 10 ليش بعدنا  15

 Nensa  Nansa 10 ننسى 16

 Far2a Faariqu 11 فار  17

 Wib2a Wa yabqo 13 ويبقى 18

 Dhohki  Dhohikah 19 ضحكة 19

 Fawwi  Fauqo 20 فو  20
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 " قولكمقرنة الصوتية في أغنية "لجدول ل

 صف كلمات رقم
 صوت

 فصحى عامية

 Wu Idiy Wa Aidi 1 وأيدي .1

 Aulak Qoulaka 5 قولك .2

  Mitlak  Mitslaka 5 مثلك .3

 Bi ‘azzabni Bi ‘adzabni 6 بعذبين .4

 Zaat Dzaat 11 ذات .5

 wEt kuun Wa takunu 12 وتكون .6

 
 
 

 " القرارمقرنة الصوتية في أغنية "لجدول ل

 صف كلمات رقم
 صوت

 فصحى عامية

 Wa2ti Waqti 1 وقت .1

 Albi Qolbuka 3 القلب .2

 Dir  Qoodir 4 قادر .4

  Mitlak  Mitslaka 5 مثلك .3

 ghori2ni Yughroqni 6 يغرقين .5

 Siir Shoyyaro 7 صري .6
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 Aror Qoror 9 قرار .7

 Katir Katsir 11 كثري .8

 Ib2a Abqo 13 أبقى .9

 wEt kuun Wa takunu 13 الشو  .10

 Isy2a Asyqo 14 أشقى .11

 Kilmi Kalimata 15 كلمة .12

 Awar2a ‘Uruqoti‘ 15 عروقة .13

 

 " القرارمقرنة الصوتية في أغنية "لجدول ل

 صف كلمات رقم
 صوت

 فصحى عامية

 Wa2 Waqti 1 الوقت .1

 Al-Ghonniyi Al-Ghoniyyah 2 الغنية 

 Misyta2a Misytaqotu 5 مشتاقة 

 Hanniyyi Hanniyah 6 حنية  

 Ghoiriy Ghoiroh 10 غرية 

 Zaghiriy Shoghiroti 11 صغرية 

 Kintit Uliy Kunti Taqouliy 12 كنت تقويل 

 Ba’idiy Ba’idati 14 بعيدة 

 Yuzkur Yudzkaro 16 يذكر 

 Ashidiy Qoshidah 24 قصيدة 
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 المقارنة المفرداتية .ب

من بعد ما عرض عن األصوات اليت نط  املغني واآلن ستقدم عن حتليل  
مفردات، العامية أكان أم الفصحى. إستنادا إىل غناء "أنا والليل"، فيه الكلمات 

الطبيعية أي العامية يف العامية والفصحى، الكلمات العامية الطبيعية والعامية غري 
 صوته فحسب وفاصح كليمته. واختار الباحث العامية الطبيعية ملقارنة بالفصحى.

 كلمات اإلسم واحلروف .1

هي  اليت يف الربنامج "كيفك" معناها "شو" كلمةيف املثال األول،  
معناها ما/ماذا. األصل هذه    ar.moзjam.com"ماذا" كما هي احلال يف املوقع  

من فلسطينية وأردنية، احلجة بأن ال توجدها يف "معجم فصاح العامية"   كلمةال
من مكتبة لبنان ناشرون وقموس األلفاظ السريانية يف العامية اللبنانية، رغم  

"شو" يف الربنامج "كيفك" اليت بنيه يف اللبنان. إستنتاج  كلمةأن توجد  
جم واحد، ويدل الباحث بأن أصلها من فلسطينية وأردنية، ألن وجدت يف مع

يف لبنانية هي "شوبدك" ليس "شو"   كلمةبأن   ar.moзjam.comيف املوقع 
 فحسب.

، الثامن، العاشر، ويف املثال الثاين، يف حرف "ع" يف الصف اخلامس
والصف التاسع  ،  "أنا والليل"يف أغنية    الثالث عشر، الرابع عشر، اخلامس عشر

" وهذا  على"أو  "يف" ي اليت معناها يف الربنامج كيفك ه يف أغنية "يا رب" 
 .مناسبا بشرح لعبد اهلل )ناط  العامية( يف مناقشتنا الذي قال يل معناها "على"
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يف  كلمةمنها. وال توجد هذه ال اللبنانيون رقصّ ت"على" و  كلمةهناك تشبه ب
 املعجم القدمي.

يّن" اليت يف "طم كلمةويف املثال الثالث، يف الصف الثامن أي 
اختالف كبري،   كلمةوهلذه ال معناها "منخفيضي".  ar.moзjam.comاملوقع

اخلاص هلا اللغة العامية، وما وجدها الباحث يف املعجم   كلمةاليت تعين أهنا ال
 الفصحى، مثل املعجم املنّور. 

"ماشي" يف الصف التاسع اليت معناها يف  كلمةويف املثال الثالث،  
هناك    كلمةهلذه ال  ".ستمشى" أو "ستذهبمعناها "  ar.moзjam.comاملوقع  

الفعل  كلمةشكل من ال"، ويظّن الباحث بأهنا مشي" كلمةبتشبه أي 
 ، ولكن مل جيد الباحث بيان هلا. يتمشى عند العامية-"متشى

"دروب" اليت معناها يف   كلمةويف املثال الرابع، يف الصف التاسع تعين  
ليس هلما ممثلة   معناها "طري ". قاموس األلفاظ السريانية يف العامية اللبنانية

، أي معىن "درب" يف اللغة العربية بينهما متقربي أو مشبهة، ولكن معىن
 الفصحى هي أخرب لتقبل مكان معّي وهذه قريب من معىن "طري ".

يف  اإلستفهام "ليش" يف الصف العاشر كلمةويف املثال اخلامس، أي  
  كلمة ال معناها "ملاذا". ar.moзjam.comاليت معناها يف املوقع  أغنية "يا رب"

املختصر من مجلة "ألي شيئ". يستخمون عربيون لتسريع يف كالم، وأعظم 
 .كلمةمن عربيون ناطقون هبذه ال 
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"هاك" يف الصف العاشر يف أغنية "يا رب"   كلمةويف املثال السادس،  
مل يوجد الباحث معناها يف أي معجم، ولكن فل عبد اهلل يل أهنا خمتصر اليت  

  من "هكذا".

"عم" يف الصف احلادي عشر اليت يشرح يف   كلمة ويف املثال السابع،  
هذه   . أن الفعل قائم اآلن مل ينته وليس عادة اهامعن  am.comjзoar.mاملوقع 

 مزيد لفعل أحيانا، ومل يعرف معناها يف الفصحى، فحسب بتنظيفها.    كلمةال

"يللي" كاسم املوصول يف الصف السابع عشر   كلمةويف املثال الثامن،  
أن معناها    قاموس األلفاظ السريانية يف العامية اللبنانية يف أغنية "يا رب" ودّل  

قريب من الفصحى، ووجدها يف   كلمة "الذي" أو "اليت"، الشكل هذه ال
 القدمي.  كلمةاملعجم املذكر يعىن أهنا ال

"امبارح" يف الصف اخلامس وعشرون يف أغنية   كلمةويف املثال التاسع،  
 والربنامج كيفك هي "األمس"  ar.moзjam.com"يا رب" اليت معناها يف املوقع  

ا "األمس". هذه وهذا مناسبا بشرح لعبد اهلل يف مناقشتنا الذي قال يل معناه
"البارحة"   كلمةالفصحى ومعناها أيضا "األمس"، أي   كلمةيشبه ب كلمةال

 والغختالف يف حرف األول "م" فقط.

"مش" يف الصف الثالث يف أغنية "قولك" اليت    كلمةويف املثال العاشر،  
 كلمةهي "ليس". ما وجدت يف هذه ال ar.moзjam.comمعناها يف املوقع 

  كلمة الفصحى، وال توجدها يف معجم القدمي، وهذه تعين أن ال كلمةمشبه ب
احلديث، وممكنها بعض من النحت، ولكن مل يقوى الرأي باملراجع ومل يوجدها  

 الباحث. 
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"شوية" يف الصف الثاين يف أغنية "لوفيي"    كلمةويف املثال احلادي عشر،  
ناط  العرىبية  هي "قليل". كثري من م ar.moзjam.comاليت معناها يف املوقع 
 كلمة، وميكنها أن يظّن الطالب العربية عن هذه الكلمةهم ينطقون هذه ال
 بعض من الفصحى.

اإلستفهام "وين" يف الصف التاسع يف أغنية   كلمةواملثال الثاين عشر،  
هي "أين". هناك االختالف    ar.moзjam.com"لو فيي" اليت معناها يف املوقع  

بي كليمتي، أي يف أول حرفهما. ولكن يدريك الباحث بأهنما تشبهما مماثال  
 أين"، وألسيف مل جيد املراجع. -"وين" تتكون من "و  كلمةويظن الباحث أن  

 كلمات الفعل .2
يف أغنية   ول" يف الصف األبنشبه" الفعل كلمةكما يف املثال األول،  

صلها "نشبه" ويف كثري من فعل املضارع يف العامية اللبنانية أ" اليت أنا والليل"
كثرية بأشكال مثلها،    كلمةمبثلها، بزيادة حرف اجلّر أي حرف الباء. وهناك  

يف الصف  ، "بنسو" "أنا والليليف أغنية " ثاينيف الصف المنها "بيسأل" 
،  "يا رب يف أغنية " امسيف الصف اخل، "بتتغري""أنا والليليف أغنية " ثالثال

يف الصف ، "بيحرمين" " يا رب يف أغنية " ثامن عشريف الصف ال"بتحكي" 
  كلمة ، و  "القراريف أغنية "  ثاينيف الصف ال، "بتهون"  "قولك يف أغنية "  ثامنال

الكليمات الساب  إن تقارن   ."القراريف أغنية " تاسعيف الصف ال"بيعرف" 
يسأل،  « بيسأل بالفصحى فمعناها كما حيذف منها حرف الباء،

هتون،  «حيرمين، بتهون«بيحرمين حتكي،«تتغري، بتحكي«نسوي، بتتغري«نسو
 يعرف. «بيعرف
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"اشوفك" يف الصف الرابع عشر اليت يف املوقع    كلمةويف املثال الثالث،  
ar.moзjam.com " وهذا مناسبا بشرح لعبد اهلل يف مناقشتنا  "رؤيتك معناها

  كلمة بي  هنا اختالفا كبري . و الذي قال يل معناها "أحب لرؤيتك ومقابلتك"
   خصوصيا هلذا التعبري. كلمةالفصحى والعامية، تعين أن هلا العامية  

"اشتقتلك" يف الصف السادس وعشرون اليت يف   كلمةلثاين،  ويف املثال ا
 كلمةلعبد اهلل أن  ومن شرح  معناها "اشتيا " ar.moзjam.comاملوقع 

"اشتقتللك" و"اشتيا " هلما أحرف    كلمةوبي    .أعلى من اشوفك   ""اشتقتلك 
أيضا تبيي بأن حنت املصر من مجلة   ar.moзjam.com  مساوية، ويف املوقع

 مناسبة، "متباعد"؛"مستقّل".، ومعناها كلمةاشتقت لك إىل تلك ال
 
 
 
 

 "أنا والليل" غنيةاأل ألبوم في  المفرداتيةمقرنة لجدول ل

 الفصحى اللهجة/العامية رقم
 عينك  ما أراء له مثلأنا والليل  عنيك شو بنشبه أنا والليل  1
جناح  علىأرسل لك السالم  جنح الشو  باعتلك سالميع  

 احلب، الشو  شديد
كيف حالك   يا منخفيضي كيفك انت  طمني   
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نتذكر على ل أتريد أن تذهب بدرو بنتذكر ع  شينام 
 طريقال

 انتهى بيننا كيف قدرنا لماذا بعدنا كيف قدرنا  ليش 
 األحالم هكذا األحالم هاك 
 حنن متفر  يف تلك األيام فارقها االيام  عم 
 كان   الذياحلب  كان   لييلاحلب  
 ، اليوم، وبكرة األمسأنت  انت اليوم وبكرة  امبارح 
 يا حيايت أحيب لرؤيتك يا حيايت اشوفك 
 وال تفكر  إشتياقي لك ما عندك فكرة  اشتقتلك 
 مهّم إذا أبكي  ليس  هم إبكي مش  
 لحظةإن يكن لمس بأرجع  ةشوي رجع بايدي الوقت لنو  
 راحو ت أين راحوا وين 
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 الفصل الرابع 

 الخالصة واإلقتراحة


قد حبث الباحث، فتّم هذا البحث. ومن بعد كّل بيانات السابقة سوف يقّدم الباحث  
 اخلالصة واإلقرتاحة فيما يلي : 

 الخالصة .1

 :  الباحث هذه يبّي  كماخيلص الباحث من هذا البحث  

اإلختالف الصويت يف اللغة العامية اللبنانية يف ألبوم األغنية "أنا والليل"  وجد 
 فيما يلي : 

("أو "ُو" يف بعض الواو؛ و"ب" wE) حتويل الصوت. حتويل إىل الصوت "و  (أ
إىل "م" إنكان "ن" من بعده؛ و" " إىل "ء"؛ و"ة" إىل "ي"؛ و"ث" إىل 

ليمات معينة؛ و"ذ" إىل  ؛ و"ص" إىل "س" يف ككلمة"ت" إن كان يف الوسط  
 "ز". 

واحدة،   كلمةزيادة األصوات. يوجد الزيادة األصوات يف ألبوم "أنا والليل" ب(ب 
 ". رّي أي "صغري" إىل "سغ

حذف الصوت. حذف احلرف املعي إن كان متجّنسا صفته حبركة قبله، مثل  (ج
"بيسأل" إىل "ِبْسَأْل"، "كيف قدرنا" إىل "كيف درنا"؛ وحذف اهلاء والتاء  

 معّينة.  كلمةاملربوطة يف  
 تبادل احلركات. تبادل بي حركتي حلرفي، "ترجع" إىل "تِْرَجُع". (د

 
اإلسم أكان    كلمةاختالف املفردات بي العامية اللبنانية واللغة الفصحى كثرية،  

"مش" اليت نعرفها يف الفصحى  كلمةاإلسم هي   كلمة أم الفعل. وممثلة ب
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الفعل الفصحى وازدادها  كلمةالفعل أعظمها ب كلمة"ليس". وممثلة ب كلمةب
حبرف الباء "ب"، وأقّلها مبفردة الغريبة. ووجد الباحث مخسة عشر كلمات العامية  

 اللبنانية لالسم وثالثة عشر كلمات العامية اللبنانية للفعل.
 الفصحى واللغة اللبنانية العامية بي مقارنةتلك اخلالصة من بيان يف التحليل 

 . خنوريملروا" أناوالليل" ألبوم يف
 

 قتراحات اال .2
اختالفات،    هلا   كانتالفصحى    العربية   معاللبنانية    ميةعاال  لغة   أن  النتائج   أظهرت 

فيما   االقرتاحات  الباحث قدم الدراسة،لذا يف األغنية الباحث ذلك،استخدم على
 :يلي
 العلوم ميلتعل  األغاين وسائطعلمي املستخدم أن ي ،ميكنيةالعربعلمي اللغةللم(أ

  العربية   املناط   بي  اللهجات   الختالف  منفهما  الطالب   يتمكن  حىت  صوات األ
 .وغريها

  خاصة   ،الفصحى  والعربيةالعامية    بي  الفر   فهم  أجل  من  ،يةالعرباللغة    للطالب (ب 
 . العربية اللغة باستخدام أسهل  التواصل يكون أن ميكن باملفردات، يتعل  فيما

 العامية يف االختالفات  دراسة يف حذراً  أكثر تكون أن ،يف القادم للباحثي(ج
 . مماثل موضوع معالفصحى  العربية اللبنانية و 
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