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 -عبد هللا الغذامي-
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 اإلهداء
 

 

عائليت احملبوبة  ل  العلمي لبحثأهدي هذا ا  
 أمي سيت هداية وأمي احلاجة رمحوايت شهيد  

   أيب حممد عمران وأيب احلاج أمحد شهيد صاحلون 
  وبنيت لبابة عفراء مسكية وزوجي احلاج حممد لطفي ربيع أكرب

 عسى هللا أن يرمحهم وحيفظهم يف كل األحوال 
 آمني 
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 شكر وتقدير 
والفساد، وعلمنا   والقلب  العقل  دينا منورا يف ظلمة  الذي جعل اإلسالم  احلمد هلل 

مجال اإلصالح وقوة اإلحتاد، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد  
ومي األنبياء  حييي  سيد  حممد  سيدان  على  والسالم  والصالة  قدير،  شيئ  كل  على  وهو  يت 

 واملرسلني، وعلى اله سادة األصفياء، وعلى أصحابه قادة األتقياء أما بعد.  

" العنوان  حتت  اجلامعي  البحث  هذا  كتابة  الباحثة  متت  شعر   مرفوفونتيكقد  يف 
والفصحى( العامية  بني  تقابلية  )دراسة  بنحيدي  لعمر  املغريب  بعون هللا وهبدايته  الزجل   "

وبرمحته تعاىل، الستيفاء أحد شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان يف قسم  
 اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. 

سأق يشجعين  أوال  قد  الذي  زوجي  وخاصة  احملبوبة  عائليت  إىل  الشكر  جزيل  ول 
ويصاحبين ويسمع كل شكوى من لساين، وألمَّيين على رعايتهما ومساعدهتما يف إمتام هذه 

 الكتابة. وال أنسى أن أعطى جائزة لنفسي على احملاولة يف كتابة هذا البحث العلمي.  
و  قليب لشخص  الشكر من عميق  البحث، وأقول جزيلة  طرف ساعد إلكمال هذا 

 عسى هللا أن جيزيكم أبحسن اجلزاء برمحته يف الدنيا واآلخرة. ولذلك أشكر ل:
اإلسالمية   -1 إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  مدير  احلارس،  عبد  الدكتور  األستاذ  فضيلة 

 احلكومية مباالنج. 
 فضيلة الدكتورة شافية املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية.  -2
 لة الدكتور حليمي املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. فضي -3
ناات املاجستري، املشرف يف إعداد هذا البحث الذي قد ياد كفضيلة الدكتور ولداان ور  -4

 ساعدين ويرشدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي. 
 فضيلة الدكتورة معصمة املاجستري، املشرفة يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  -5
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كثريا،   جزاء  اجلزاء  أبحسن  هللا  وجيزيكم  صاحلا  عمال  عملهم  جيعل  أن  هللا  وعسى 
 وجيعل هذا البحث حبثا نفيعا لكل من يتفاعل به، آمني اي رب العاملني.  

 
 2021فربايري  15 كمادو،

 
 
 سيتا يوليا أغوستينا  

  16310173رقم القيد : 
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 مستخلص البحث 
أغوستينا.   يوليا  بنحيدي    مرفوفونتيكحتليل    .2021سيتا  لعمر  املغريب  الزجل  شعر  يف 

حبث جامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم )دراسة تقابلية بني العامية والفصحى(.  
 اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 ناات، املاجسترييادك: الدكتور احلاج ولداان ور    املشرف
 : فونولوجية، مرفولوجية، شعر الزجل املغريب، عامية والفصحى  الكلمات املفتاحية

اللغة  هي  أشخاصه  بني  ليتصل  استعملت  الىت  العربية  اللغة  يف  اللغة  تنوع  ظاهرة 
العربية الفصحى والعامية. استعملت اللغة الفصحى يف جمال رمسّي كمجال اإلمارة أو الدولة،  

ذلك. أما استعملت اللغة العامية يف    غريدبيات و واأل  واملدارس، واألخبار، وكتاابت العلميات 
الدكاكني   أو  األسواق  يف  التجارية  والعملية  األسرة،  أعضاء  بني  كاحملادثة  رمسّي  غري  جمال 
واإلتصال بني األصدقاء والصحابة. وبعد مرور الوقت،كان الشعراء ال يكتب الكتابة األدبية  

ة أيضا، وخاصة يف الشعر. ومن األشعار العربية ابللغة العربية الفصحى فقط بل ابللغة العامي
الىت كتبت ابللغة العامية هي الشعر الزجل املغريب. يكتب هذا الشعر ابللغة الدارجة املغربية،  

 ويكتبها إحدى الشعراء املغربية عمر بنحيدي.  
يف شعر الزجل   دارجةبني اللغة الفصحى وال  اإلختالفات يهدف هذا البحث ليعرف  

. هذا البحث هو حبث  وفونولوجية  مرفولوجية   تحليل تقابلي يف انحيتني اللغوية وهياملغريب ب
يوتوبه   قناة  بنحيدي يف  لعمر  الزجل  أشعار  ثالثة  الرئيسية  بياانت  كيفي وصفي ابستعمال 
اإلستماع   بطريقة  البياانت  هذه  ويتناول  والسريور،  الكتاف  وابرد  الصحاب،  العنوان  حتت 

 تابة. أما طريقة حتليل البياانت يستعمل طريقة حتليل ميلس وهوبرمان.دون التورط وطريقة الك
البحث  الفصحى نتائج  ابلعربية  املغربية  الدارجة  الكلمات  مقابلة  أشكال   يف  يف 

دمج متكلم الواحد   يف شكل   حيصل على اختالف إحدى وعشرين كلمة، وهي   مرفولوجية



  

 ط  

 

املتكلمني  مجاعة  ضمري  النحت  ،يف  مث  "الّلي"،  بكلمة  املوصول  اإلسم  صيغ  اختصار   ،مث 
أما    وإبدال، وزايدة حرف الكاف يف أول فعل املضارع، ويوجد اسم املذكر معاملة املؤنث.

الصوت،  تغيري  شكل  يف  وهي  كلمة،  ثالثني  اختالف  على  حيصل  فونولوجية  أشكال  يف 
ة القطع وتفخيم الراء املكسورة، مث  وأسبابه تسكني حرف األول يف أّول الكلمة وحتذيف مهز 

  تقصري الصوت بسبب سقط حرف املّد، مث يوجد إبدال بسبب تبديل حرف الذال ابلدال.
  



  

 ي  

 

ABSTRACT   
Agustina, Sita Yulia. 2021. Morphophonetic Analysis of Syiir Zajal al-Maghriby by 

Omar Benhidi (Study of Contrastive Analysis between Amiyah and 

Fusha Languages). Minor thesis (skripsi). Arabic Language and Literature 

Department, Faculty of Humanities, Islamic State University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Dr. H. Wildana Wargadinata 

Keywords  : Phonology, Morphology, Syiir Zajal al-Maghriby, Amiyah 

and Fusha 

 

 The phenomenon of variations in Arabic communication between individuals 

is taking the form of  Fusha and Amiyah. Fusha is used in formal spheres like 

offices, government, schools, news, scientific writing, and literary writing such as 

poetry, short stories, novels, etc. Meanwhile, the Arabic community uses Amiyah as 

a colloquial language in non-formal settings including the family, transactions in 

markets, shops, and communication between friends. 

As time goes by, literary works writing does not only apply the Fusha but 

some practice the Amiyah as well, especially in syiir or poetry. One of the Arabic 

poetries which use the Amiyah is syiir Zajal al-Maghriby. The poetry is written in the 

Amiyah Moroccan language which is called Darijah and one of the Moroccan writers 

who wrote it is Omar Benhidi. 

This study aims to determine the difference between Fusha and Amiyah 

languages in Omar Benhidi's syiir Zajal by using contrastive analysis on two aspects 

of language, namely phonological and morphological aspects. This research is a 

qualitative descriptive study that applies primary data in the form of 3 Omar 

Benhidi's poetries on his YouTube channel entitled"السريور و  الكتاف  ابرد   which is "الصحاب، 

obtained by using the listening technique, proficient involvement, and note-taking 

technique while the data analysis method used is the Miles & Huberman analysis 

technique. 

The results of the research on the word comparison from Darijah Maghribiyah 

to Fusha from the morphology aspect include the differences in 21 words. Those are 

in the form of combining Dhamir Mutakallim Wahdah with Dhomir Mutakallim 

Ma’al Ghair, then summarizing Shigat Isim Maushul, Naht, replacing Dhamir Ha 

with Wawu letter, the addition of Kaf letters at the beginning of Fi'il Mudhari', and 

the existence of Isim Mudzakkar which applies on Muannats. As for the phonological 

aspect, the results cover the differences in 30 words; namely in the form of a change 

in sound caused by the arrangement of the first letter in a word, eliminating Hamzah 

Qoth'i, the Tafkim of Ra’ letter with Kasrah character, the shortening of the sound 

caused by the removal of Mad characters, and the Ibdal caused by changing the letter 

from Dzal to Dal.  
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Fenomena variasi bahasa Arab yang digunakan untuk berkomunikasi antar 

individu berupa bahasa arab fusha dan bahasa arab amiyah. Bahasa fusha digunakan 

dalam lingkup formal seperti pada perkantoran, pemerintahan, sekolah, berita, 

penulisan ilmiah dan penulisan karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dll. 

Sedangkan bahasa amiyah oleh masyarakat Arab digunakan sebagai bahasa sehari-hari 

dalam lingkup non formal seperti dalam keluarga, transaksi di pasar, toko, dan 

komunikasi antar sesama teman.  

Seiring berjalannya waktu, penulisan karya sastra tidak lagi hanya 

menggunakan bahasa fusha saja, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa amiyah, 

khususnya pada syiir atau puisi, salah satu syiir arab yang menggunakan bahasa 

amiyah adalah syiir zajal al-Maghriby. Syiir ini ditulis menggunakan bahasa amiyah 

Maroko yang disebut dengan bahasa darijah, dan salah satu satrawan Maroko yang 

menulisnya adalah Omar Benhidi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bahasa fusha dan 

amiyah dalam syiir zajal karya Omar Benhidi menggunakan analisis kontrastif pada 

dua aspek bahasanya yaitu aspek fonologi dan morfologi. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer berupa 3 syiir Omar 

Benhidi di kanal youtube nya yang berjudul الصحاب، بارد الكتاف والسيرور yang diperoleh 

dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Sedangkan analisis datanya 

menggunakan teknik analisis Miles & Huberman.  

Hasil penelitian pada perbandingan kata-kata darijah Maghribiyah dengan Arab 

fusha dalam bentuk morfologi berupa perbedaan pada 21 kata, yaitu dalam bentuk 

penggabungan dhomir mutakallim wahdah dengan dhomir mutakallim maal ghoir, 

kemudian peringkasan sighot isim maushul, naht, penggantian dhomir ha dengan huruf 

wawu , penambahan huruf kaf pada awal fiil mudhori’, dan adanya isim mudzakkar 

yang beramal muannats. Adapun dalam bentuk fonologi berupa perbedaan pada 30 

kata, yaitu dalam bentuk perubahan suara yang disebabkan oleh penyukunan huruf 

pertama pada sebuah kata, pembuangan hamzah qoth’i, dan menafkhimkan ro’ yang 

berharokat kasroh, kemudian pemendekan suara yang disebabkan oleh pembuangan 

huruf mad, dan ibdal yang disebabkan oleh penggantian huruf dzal menjadi dal.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة  .أ
لقد كانت اللغة يف كل املنظومة، ألن اللغة هي أداة مهمة ليعرب أغراض اجملتمع كما  
عن   قوم  كل  هبا  يعرب  أصوات  هي  "اللغة  اخلصائص  كتابه  يف  جين  إبن  الفتح  أبو  قال 

تعاىل، أصاب اجملتمع املتاعب بدون اللغة ألهنم ال أغراضهم". واللغة هي نعمة من نعم هللا  
 (. 2009، 4. ل، صيستطيعون أن يعربوا ما يف أنفسهم، ولذلك لكل قوم لغتهم ) أوري

اللغة،   البلد الذي يسكن فيه املنظومة  إما  وإذا كل املنظومة مقيد ابللغة، فلدى كل 
ة ألن يف أحد البلد لديه اللهجات رمسية أو غري رمسية. عادة، اللغة الرمسية هي اللغة الوحد

جمتمعها   لدت  اليت  للبلد  املوحدة  كاللغة  الرمسية  اللغة  استعملت  جمتمعهم.  يستعملها 
وعوامل هذه الظاهرة هي اختالف جغرافيا واختالف البيئة اإلجتماعية، ولذلك   اللهجات.

األ اللغة  جمتمعة  فرقة  مع  واحدا  اللغة  جمتمعة  فرقة  بني  عام  اختالف  نفس  يوجد  يف  خرى 
تنتمي    القبيلة. وهذا اإلختالف يسمى ابللهجة. اللغوية  واللهجة هي جمموعة من الصفات 

)إبراه البيئة  هذه  أفراد  مجيع  الصفات  هذه  يف  ويشرتك  خاصة،  بيئة  صإىل  ،  16  . يم، 
 واللهجة هي تنوّع اللغة من فرقة الناطق يف نفس املكان أو الوالية اخلاصة )خري،  (1992

أيرتوهيدي،   2010،  63.  ص يف)  ميليت  وعند  األخرى  1979،  2  . ص (.  مزية  أن   )
شكل نطق املختلف من نفس املكان ولديه خصائص عام، وكل    ( 1متلكها اللهجة هي: )

( وال أتخذ اللهجة  2نطق يشبه نفسه إذا يقابله مع شكل نطق األخر من نفس اللغة، و )
 (.1979، 2 .ص) أيرتوهيدي،   كل شكل نطق من اللغة
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شرح إبراهيم أنيس أن اللهجة عند العرب يعرف ابللهجة، وقبل عرف جمتمع العرب   
من  اللغة  أوسع  جماله،  من  بل  اللهجة،  ومعنامها  واللحن،  ابللغة  يسمون  هم  ابللهجة، 

 (.2002، 15 . ، صاللحن، ركز تطبيقه إىل فكرة تعداد والصوت ) إبراهيماللهجة. أما 
ظاهرة استطراد اللغة هي أول ولد اللهجات اليت تسمى ابللغة العامية. واللغة العربية  
اللغة   نشأهتا،  أول  منذ  الفصحى.  العربية  اللغة  قواعد  من  خرجت  اليت  اللغة  هي  العامية 

خدم العرب لغة فصيحا  والخرج من قواعد اللغة. ولكن  العامية هي اللحن البسيط حىت است
)الرافعي،  نفسها  القواعد واخلصائص  ولديها  العامية سريعا  اللغة  الوقت، تطورت    بعد مرور 

 (.2000، 255 .ص
والرتاث   النبوي  أحاديث  واللغة  القرآن  اللغة  هو  إمييل  عند  الفصحى  العربية  واللغة 

الفصحى هي لغة فيها أحكام معينات ويوجد يف بلد معني، استخدم العريب، واللغة العربية  
اللغة الفصحى عموما يف أشياء رمسّي ويف تقنني الشعر والنثر وليكتب فكرة عقلّية. أما اللغة 
العامية هي اللغة اليومية يستعملها يف أشياء يومّي. ذكر اللغة العامية إبسم آخر مثل الشكل  

ا الدارجة  اللغوي الداري واللهجات  العربية العامية واللهجة  لشائعة واللغة احملكية واللهجات 
)إمييل الشعب  واللغة  العامي  والكالم  الدارج  والكالم  الدارجة  واللغة  العامية    . ، ص واللهجة 

144-145 ،1982   .) 
ومشال  األوسط  شرق  يف  الرمسية  كاللغة  العربية  اللغة  تستعمل  اليت  البلدان  انتشرت 

وبعض   العربية  إفريقّية  والعمارات  مين  السعودية،  العربية  كاململكة  الغربية  آسيا  يف  البلد 
املتحدة. املغرب هو البلد يف مشال إفريقية وتسمى ب "مملكة املغربية"، وسكانه حوايل ثالثة  
الدارجة  واللغة  العربية  اللغة  وهي  جمتمعهم  تستعملها  اللغات  لديه  مليون شخصا،  وثالثني 

اللغة العربية هي اللغة الرمسية ىف املغرب، ولكن عدد كبري   واللغة الفرنسية. و   واللغة األمازيغية
من جمتمعهم يتصل بعضهم ببعض ابللغة الدارجة. ووجد يف املغرب القبيلة "بربر"، ويستخدم 
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بعض الناس هذه القبيلة اللغة األمازيغية، وبعض آخر ابللغة الدارجة. وفصح الناس يف هذا  
رنسية، حيت يف املدارس، كانت اللغة الفرنسية درسا واجبا تدرسه الطالب لكل البلد اللغة الف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            املرحلة.                                                                                                                     
وجد الفرق والتشابه بني اللغة العربية والدارجة، السيما الفرق يف مرفولوجية وفنولوجية،  
حىت يصعب الناطق العربية غري أصليا ليفهمه. الفرق يف مرفولوجية مثل الكلمة "ماذا تقول 

 وفنولوجية  مثل لفظ "هللاُ اَكرب" تقول يف  ؟" تقول يف الدارجة "شنوك تقول"، أما الفرق يف
 الدارجة "هللاُ اْكرب" أي بوصل القراءة، رغم هكذا، املعىن يثبت واليتغري.

الوجدان  تعرب  الشعر هو كلمة  أن  قال مسعان  العريب،  األدب  فنون  فّن من  والشعر 
اهلّية مث من اجل (. نشأ الشعر1995،  13  .واخليال أو احلادثة تشعرها الناس )مسعان، ص

 تطورت حىت اآلن. 
حىت   والقافية  ابلوزن  مقّيد  الكالسيكية  الشعر  من  نوعه  تطور  الشعر،  نوع  وهكذا 

تصري شعر احلّر أو احلادث دون مقيد ابلوزن والقافية. واليستخدم الشعر اآلن اللغة العربية 
 الفصحى فقط، ولكن يتطور ابللغة العامية أيضا كما يكتب يف شعر الزجل.

املغربية   اململكة  هو  ولدت  بنحيدي،  عمر  ومنها  والشعراء،  واألدابء  واملغنيات  املغين 
الفن األدب  الزل هو  الشعر  له.  يوتوب  قناة  املغريب يف  الزجل  يقرأ من شعر  الذي  الشاعر 
العريب منذ قبل اإلسالم، وأصل هذا الشعر من األندلسية وينتشر حىت لبنان، ومشال فلسطني  

شعر هو  الزجل  سورية.  وغرب  أردن  لديه   ومشال  الشعيب،  األدب  فنون  من  وفن  وجداين، 
عناصر الشعر العام، ومميزته اليقيد بقواعد اللغة خاصة يف تغيري آخر الكلمة وتركيب اجلملة.  
الكتاف   ابرد  الصحاب،  وهو  بنحيدي  لعمر  يوتوب  قناة  يف  الزجل  شعر  ثالثة  ويوجد 

 والسريور.
. وفروع علم اللغة ليبحث عن اللغة وإذا حبثنا عن اللغة، حنتاج فرع علم اللغة ليبحثه

البحث حيتاج  الداللة. ويف هذا  املعاجم وعلم  النحو وعلم  هي مرفولوجية وفونولوجية وعلم 
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العربية  اللغة  و  الدارجة  اللغة  بني  مقابلته  يعرف  كي  الزجل  شعر  ليدقق  خاصة  نظرية 
ليعرف   البحث  هذا  يف  الباحثة  أهداف  ألن  و الفصحى،  اللغة املقابل اإلختالفات  بني  ة 

 الدارجة واللغة العربية من وجه مرفولوجيته وفونولوجيته.
مرفوفونتيك يف حتليل راجع إىل ذلك األسباب، رفع الباحثة على هذا البحث مبوضوع "

 شعر الزجل املغرىب لعمر بنحيدي )دراسة تقابلية بني العامية والفصحى(. 
 

 البحث  أسئلة  .ب
 املناقشات يف هذه األسئلة التالية:   ة ركز الباحثتمن تصوير خلفية البحث، 

أشكال -1 انحية  ما  من  الزجل   اإلختالفات  شعر  يف  املغربية  الدارجة  يف  مرفولوجية 
والسريور"   الكتاف  ابرد  "الصحاب،  بنحيدي  العربية  تقابل   بعدلعمر  ابللغة  ها 

 ؟ الفصحى
أشكال -2 فونولوج  ما  انحية  من  الزجل   يةاإلختالفات  شعر  يف  املغربية  الدارجة  يف 

والسريور"   الكتاف  ابرد  "الصحاب،  بنحيدي  تقابلهالعمر  العربية    بعد  ابللغة 
   ؟الفصحى

         
 البحث  أهدافج. 

 إعتمادا على األسئلة السابقة، فيهدف هذا البحث إىل:
أشكال   -1 انحية  معرفة  من  الدارجة  اإلختالفات  يف  شعر مرفولوجية  يف  املغربية 

والسريور" الكتاف  ابرد  "الصحاب،  بنحيدي  لعمر  املغريب  تقابلها   الزجل   بعد 
 ابللغة العربية الفصحى.
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أشكال -2 انحية  معرفة  من  شعر   اإلختالفات  يف  املغربية  الدارجة  يف  فونولوجية 
والسريور" الكتاف  ابرد  "الصحاب،  بنحيدي  لعمر  املغريب  تقابلها   الزجل   بعد 

 ربية الفصحى.ابللغة الع
 البحث  فوائد د. 

 هذا البحث يشمل على الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية. أما الفوائد النظرية: 
والعامية،   -1 الفصحى  بني  تقابلية  الدراسة  عن  القارئني  أو  للباحثة  املعرفة  زايدة 

 وخاصة يف دراسة تقابلية بني الدارجة املغربية واللغة العربية الفصحى .
ا املعرفة للباحثة عن مرفولوجية وفونولوجية ىف اللغة الدارجة املغربية ومقابلتهزايدة   -2

 ابللغة العربية الفصحى.
 عن التطبيق اللغة الدارجة يف شعر الزجل لعمر بنحيدي. زايدة املعرفة  -3

 أما الفوائد التطبيقية كما يلي :  
احلكومية  -1 اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  للجامعة  العلمية  املراجع  زايدة  للجامعة: 

 ماالنج 
بني  -2 املقابلة  عن  البحث  يف  خاصة  اللغة،  لبحث  العلمية  املراجع  صارات  وللكلية: 

 العامية والفصحى يف شعر الزجل املغريب لعمر بنحيدي بنظرية مرفولوجية وفونولوجية. 
 رفة عن الدراسة اللغوية ومقابلة اللغة و يف كتابة العلمية. للباحثة: زايدة املع -3

  
 البحث   حدوده. 

اجملال    إىل  تتسع  مل  املباحث  يكون  لكي  أن حيدد،  العلمى جيب  املشكلة يف حبث 
املغربية ويوتوب وإنرتنيت. ومن  الزجل يف كتب األدبية  الشعر  األوسع. ويكون كثريا من 

بنحيدي، وعمر احلسناوي وسعيد أزرار. واختارت الباحثة  شعراء الزجل يف املغرب هو عمر 
الشعر الزجل لعمر بنحيدي يف يوتوب، ويوجد ثالثة شعر الزجل يف قناة يوتوب له وهي  
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الباحثة ثالثة شعر الزجل ليبحث يف هذا  "الصحاب، ابرد الكتاف والسريور".  اختارت 
مرفولوجية  انحية والفصحى من  دارجةبني ال  تهامقابل  اإلختالفات وكيف البحث كي يعرف

   وفونولوجية.
 السابقة الدراساتو. 
التقابلية بني العامية والفصحى )دراسة صوتية لنص أغنية أم كلثوم(. ، 2015قرة أعني،  .1

العربية الفصحى والعامية مصر يف حاول هذا البحث   اللغة  الفونتيك بني  ليعرف تغيري 
تغيري الصوت وسببه يف تلك األغنية. استخدم هذا أغنية أم كلثوم، مث ليعرف أشكال  

التقابلي. ونتائج البحث هي ) -البحث منهج مسعية ( توجد  1اللغات واستخدم حتليل 
تشبيهه   كان  كلثوم،  أم  أغنييت  يف  املفردات  ختليف  و  تشبيه  وهو  الكتابة    68تغيري 

( توجد تغيري  2مفردات يف أغنية ألف ليل وليلة. )  117مفردات يف أغنية بعيد عنك و  
زايدة   األول،  حرف  صوت  تبديل  الصوائت،  حروف  حبذف  يتعلق  وهو  الصوت 
واحلذف، تطويل وتقصري، زايدة، تبديل، تبديل الفونيم، حذف الفونيم، تبديل حروف  

 الصوائت وإدغام حروف الصوائت.
املصرية يف حتليل فونولوجية ومرفولوجية يف اللهجة  ،  2019كيكي أغوستا إيكا فوري،   .2

. أرادت الباحثة لتعرف أنواع فونولوجية ومرفولوجية يف اللهجة املصرية  أغنية اتمر حسين
( من 1يف أعنية اتمر حسين. واستخدم هذا البحث منهجا نوعيا. وأما نتائج البحث ) 

انحية فونولوجية توجد ثالثة أنواع يف تغيري الصوت، ونوع من زايدة الصوت ونوعني من  
( ومن انحية مرفولوجية توجد زايدة حرف الباء يف أول الكلمة، مث  2وت. )إطالق الص

 النحت مث نوع من الفعل الثالثي ونوع من الفعل الثالثي املزيد. 
فريوز،   .3 و ،  2008انيف  ل  مرفولوجيةفونولوجية  اللهجة  ليعرفبيا.  يف  الباحث   أراد 

و  اس   مرفولوجيةفونولوجية  لبيا.  هلجة  يف  خاصة  العربية  املنهج  اللغة  الباحث  تخدم 
الوصفي النوعي، وطريقة مجع البياانت التسجيل واملقابلة. أما نتائج البحث هو من وجه 
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وجه فونولوجية من  مث  لبيا.  اللهجة  ثي  والصوامت  الصوائت  وتغيري  احلذف  وجد   ،
اللصقمرفولوجية وجد   ،(afiksasi)   واملضاعفة   (reduplikasi)   والتكوين            

(komposisi) .والتقصري واملعرب والدخيل 
أشكال اللغة العامية إىل اللغة العربية الفصحى يف أغنية عمر  ،  2016أولياء حسنة ،   .4

ركز الباحث على هذا البحث ليعرف أسباب تغيري   دايب ) دراسة حتليلية الوصفية (، 
اللغة العربية الفصحى إىل العامية. استخدم هذا البحث املنهج الوصفي النوعي واملنهج  
الفصحى يف  العربية  اللغة  دايب  عمر  أغنية  استعمل  هو  البحث  نتائج  وأما  السمعي. 

أول فعل املضارع،  إسم موصول وحرف اإلستفهام وإسم اإلشارة وزايدة حرف الباء يف  
مث إبدال نطق حرف القاف إىل مهزة وحرف اجليم إيل غني، وزايدة حرف الشني مبعىن 
ما النافية. وكان العوامل الذي يسبب تغيري اللغة العربية الفصحى إىل العامية وهو عوامل  

 الداخلية وعوامل اخلارجية. 
العربية الفصحى والعامية يف  مظاهر اللهجة العربية بني اللغة  ،  2014إيفا ستيانيعروم،   .5

فونولوجية( حتليلية  )دراسة  نصري  أصالة  الكلمات أغنية  ظاهرة  ليعرف  الباحث  أراد   .
النوعي  الوصفي  منهج  البحث  هذا  استخدم  نصري.  أصالة  أغنية  يف  سورية  ابللهجة 

أما نتائج البحث هو يوجد ظاهرة الكلمات ابللهجة سورية    ومنهج التوثيقي )الواثئقية(. 
 أغنية أصالة نصري والعوامل اليت تؤثر فيها وهي العوامل الداخلي واخلارجي. يف

نظرية   منها  كثريا  استعمل  السابقات،  الدراسات  و ومن  أو    مرفولوجيةفونولوجية 
فقط، ولكن خيتلف موضوعهم مبوضوع هذا البحث. أما املوضوع يف البحث   فونولوجية

الثالث   البحث  ويف  كلثوم،  أم  أبغنية  الثاين  البحث  يف  مث  حسين،  اتمر  أغنية  األول 
الرابع أبغنية  ي والبحث  تريبويل،  الدعوة اإلسالمية  اجلامعة كلية  لبيا يف  اللهجة  ستعمل 

 نصري سورية.  عمر دايب واألخر يستعمل أغنية أصالة 
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أما موضوع هذا البحث شعر الزجل املغرىب لعمر بنحيدي، ولذلك موضوع   
 هذا البحث اليشبه مبوضوع الذي قد حبثت من قبل.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 البحث  منهجيةز. 

املنهج   أريكونتو يف كتابه،  نريد، وعند  ما  به  نستفيد  البحث هو شيئ مهم  املنهج 
(. أما  1997،  1  . ص   باحثة لنجمع البياانت ) أريكونتو، البحث هو كيفية تستعملها ال 

 الباحثة يتكون من:   هااملنهج البحث يستعمل 
 نوع البحث   .أ

هو البحث  هذا  النوعي،    نوع  الوصفي  البحث  البحث  هذا  يف  أراء  ألن  يفّضل 
حّصلت اليت  البياانت  على  ص.  الباحثة  و (1997،  1)إاين،  نوع  .  الباحثة  استخدمت 

ليتعرف الفرق بني اللغة األوىل واللغة الثانية.     ه بتحليل التقابليتمث حيلل   امكتبي  احبث  البحث
أن  يبنّي  أيضا  التقابلية  ابلدراسة  اللغة، مث  التقابلية سيحصل على ختّصص كل  والدراسة 

 إختالف الثقافة يتورط يف اختالف وجود اللغات.
 مصادر البياانت  .ب 

 كما يلي: قسم مصادر البياانت إىل قسمني، ومها  
 مصدر البياانت الرئيسية  -1

هو شعر الزجل املغريب لعمر بنحيدي يف قناة  الباحثة    هتأخذ   ي ذال  الرئيسي  املصدر
 حتت املوضوع:  يوتوبه

 )https://www.youtube.com/watch?v=XlwV3fM_uj0"الصحاب" ) -

 (https://www.youtube.com/watch?v=xs5GxN4iz68"السريور" ) -

 (MJ93Xvnw&t=78s-https://www.youtube.com/watch?v=ow"ابرد الكتاف" ) -

https://www.youtube.com/watch?v=XlwV3fM_uj0
https://www.youtube.com/watch?v=xs5GxN4iz68
https://www.youtube.com/watch?v=ow-MJ93Xvnw&t=78s
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هي  ا  تلك ن  أل األصيل   ا انلته  ت البياانألشعار  املصدر  من  مباشرة  أو  بنفسها    الباحثة 
 .(2010، 225)سوغياان، ص. 

 مصدر البياانت الثانوية  -2
 ات املتعلق  والكتاابت العلميات   الذي أخذته الباحثة هو الكتب   الثانويمصدر  أما  

)مرفوفونتيك( فونولوجية  و  مرفولوجية  البياانت   البياانت   من  مألهن،  بنظرية  يكتمل  اليت 
 .(2010، 326)سوغياان، ص.  الرئيسية

 ج. طريقة مجع البياانت 
الذي   السماعي  ةالباحث  تهاستخدماملنهج  منهج  البياانت  مجع  يالحظ    ،يف  وهو 

،  ني تطريقت الباحثة  ستخدما(. و 2014،  89  . ص  على اللغة اليت تبحث )زعيم،   ة الباحث
طرق  طريقة   هي  التورط  دون  اإلستماع  طريقة  الكتابة.  وطريقة  التورط  دون  اإلستماع 

)زعيم، احملادثة  أو  احلوار  الباحثة يف  بال يشرتك  يعمل  2014،  91  .ص  التنصت  بل   ،)
كمستمع لألنشطة اللغوية فقط، مبعىن أن البياانت حصلت بطرق اإلستماع واملراقب وفهم 
البحث   مبوضوع  املناسبة  املوجودة  البياانت  يكتب  هو  الكتابة  طريقة  أما  األشياء. 

 (.2014، 92ص. )زعيم،
 واخلطوات يف مجع البياانت كما يلي:  

 طريقة اإلستماع دون التورط: (1
 يسمع أحد شعر الزجل املغريب لعمر بنحيدي يف يوتوب  -
يستمع جيدا نص الشعر الذي ذكر الشاعر يف شعر الزجل املغريب لعمر بنحيدي يف   -

 يوتوب 
 طريقة الكتابة:  (2
 يكتب نص الشعر الذي ذكر عمر بنحيدي يف يوتوب  -
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 الكلمة الدارجة ذلك الشعر خيتار  -
 يصنع جدول ليكتب كلمة الدارجة  -
يكتب مقابلة كلمة الدارجة بكلمة العربية الفصحى من وجه مرفولوجية وفونولوجية يف   -

 خانة اجملاورة  

 د. طريقة حتليل البياانت 
لينتظم البياانت  احملتاجات، حيتاج حتليل  البياانت  البحث وسهل  وبعد مجعت  نتائج 

الباحثة حتليل البياانت مليلس و هوبرمان الذي يتكون    تهذا البحث استخدملفهمه. ويف  
 من تقليل البياانت وعرض البياانت واإلستخالص. 

 تقليل البياانت  .1
هي البياانت  تقليل  أن  وهوبرمان  ميلس  وترّكز    طريقة قال  البياانت  تبسيط 

  البياانت  بنقص بياانت اليت ال حتتاج والتربط مع النظرية املختار )ميلس وهوبرمان، 
 (. وأما اخلطوات الباحثة يف تقليل البياانت كما يلي: 1994، 10 .ص

 . اختار البياانت احملتاجات  .أ
 . انت ويعطى املالحظة لكل البياانت ا مجع البي .ب 

املرتب   ج.   البياانت  النظرية  ثّبت  مع  لعمر   مرفوفونتيك طة  املغريب  الزجل  شعر  يف 
 بنحيدي. 

يف شعر الزجل املغريب لعمر   مرفوفونتيك النظرية    د. ختّلى البياانت اليت الترتبط مع  
 بنحيدي. 
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 عرض البياانت   .2
عرض البياانت عند ميلس هوبرمان هو كيف يفهم القارؤون نتائج البحث فهما 

وتقدمي   البياانت،  جيدا.  حتليل  نتائج  البياانت،  عن  الوصفية  النصوص  مثل  البياانت 
 تية: (. واخلطوات كاآل1994، 11 .ص اجلدول، أو الصور املرتبط )ميلس وهوبرمان،

 يكتب نص شعر الزجل لعمر بنحيدي  .أ
املرتبطة شرح   تقدمي   .ب  الفصحى والعامية  العربية  اللغة  املقابلة بني  البياانت عن حتليل 

 بنظرية فونولوجية ومرفولوجية. 
 . شكل اجلدولبالبياانت   شرح لخصي  .ت 

 
 اإلستخالص   .3

حتليل  يف  األخرية  اخلطوة  هو  اإلستخالص  السابقتني،  اخلطوتني  إكمال  وبعد 
نقطة  توجد  البياانت بشكل خمتصر حىت  نتائج حتليل  تقدمي  البياانت. واإلستخالص هو 

 :ي(. واخلطوات ىف اإلستخالص ه 1994، 11 .ص  مهمة فيها )ميلس وهوبرمان،
 .يكتب فكرة الرئيسية كل الفقرة يف نتيجة البحث .أ

 استخالص البياانت املناسبة أبسئلة البحث. .ب 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار الّنظري 

من اللغة  علم  "   اللغة  أييت  ومعنها  " Linguaالالتينية  اللغة   وتسمى   .اللغة  لغواي  يف 
اللغة.  ومعنها  "  linguistic"ب اإلجنليزية   علم    linguistikيعرف  علم  ابسم  العربية  اللغة  يف 

من حيث داخلًيا )  علم اللغة هو علم الذي يدرس اللغة،  اواصطالح، أي علم واللغة.  اللغة
 (.2017، 3-1 ص. ،  خالدحسبنية اللغة نفسها( وعلمًيا ) 

قسمني،   إىل  كعلم  اللغة  علم  النظريةمها  و ينقسم  اللغة  األجزاء  يي  ذال  علم  درس 
درس اللغة  يي  ذالتطبيقية العلم اللغة  و   ،  غالًبا mikrolinguistik يسمى ب  الداخلية للغة أو  

أو  وعاقتها   األخرى  أيًضا  يابلعلوم  االت اجمل  من.  makrolinguistikب  سمى 
mikrolinguistik  هي :  ( والكلمات  واملورفيم  األصوات(،  )علم  الصرفالصوت  (،  علم 

من   أماالدالالت(.  علم  النحو( واملعىن )علم  جم(، والعبارات واجلمل )ااملععلم  واملفردات )
االجتماعي  macrolingusticاالت  اجمل اللغة  علم  اللغة   ،هي  وعلم  النفسي  اللغة  وعلم 

السياسي  ،األنثروبولييت اللغة  ا  ،وعلم  والسياسي وعلم  االجتماعي  اإلثين   ،للغة  اللغة  وعلم 
 .ةوعلم اللغة اجليولوجي

اللغوية بناًء    اختالف   يدرس، وهو  اجليولوجية  اللغة  علميف هذا البحث    ة الباحث  درست
علم   هنا هي  واجلوانب  احمللية ومجيع جوانبها،  االختالفات  األصوات،  الصرفعلى  وعلم   ،

   .فقط وعلم األصوات  صرفعلم ال   ة خذها الباحثأتاجلوانب اليت أما والنحو والدالالت. 



13 

 

 

 

 

 مرفولوجية .أ
اللغة.   مبعىن شكل لفظ و    morfلغة من    مرفولوجيةاملرفولوجية هي فرع من فروع علم 

logi    مبعىن العلم، وأصلها من اللغة اإلجنليزيةmorphology   مث يف اللغة اإلندونيسية يقال ب
morfologi    بعلم يعرف  أو  اللفظ  شكل  علم  مبعىن  كلهم  "مرفولوجية"  ب  يقال  وابلعربية 

اق. واصطالحا، مرفولوجية هي العلم الذي يدرس عن شكل اللفظ. وشرح يف معجم  اإلشتق
اللغوية أن مرفولوجية فرع من فروع علم اللغة عن مورفم وما يتعلق به، أو بعض من هيكل  

 (.  1982، 111 .ص  اللفط الذي يشمل اللفط أو أجزاء اللفط )كريدالكساان،
عن  يدرس  الذي  العلم  هي  مرفولوجية  أن  الباحثة  استنتجت  السابقة  التعريفات  ومن 
اللفط وما يتعلق به مع تكوينه و تغيريه. أما املباحث املرفولوجية هي مورفم، ولفظ وطريقة 

 املرفولوجية.  
 مورفم  ( أ

املورفم هو وحدة األصغر من اللفظ، إذن اليستطيع أن يفرقه، مثل حرف جر )من ، إىل 
، عن ، على( كلهم يسمى مبورفم. لفظ من لديه املعىن ولكن إذا فرق هذا اللفظ فصارت "م"  

مثل حرف  و "ن"، ليس عنده معىن أيضا. ويف اللغة العربية، مورفم هو حروف يعمل كنحوي،  
جر ونصب وجزم، كلهم لديهم املعىن ولكن املعىن اليستطيع ليفهم إذا ذلك احلرف ال يضاف  

 (. 2017، 105 .خالد، صحس)  الكلمة إىل لفظ آخر يف
 قسم مورفم إىل ثالثة أقسام ، املورفيم احلر واملورفيم املقيد واملورفيم السالب : 

 املورفيم احلر هو املورفيم يستعمل ابحلر بال قيد، مثل لفظ: أستاذ، عامل، اتجر.   (1
أن يضاف إىل مورفيم  (2 يقام وحده ولذلك البد  أن  املورفيم اليستطيع  املقيد هو  املورفيم 

 آخر، مثل: زايدة "ا" و "ت" جلمع املؤنث السامل "مؤمنات".
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وال يكتب، مثل ضمري مسترت وحركة اإلعراب  املورفيم السالب هو املورفيم الذي ال يذكر   (3
 املقدرة.

 دارجة املغربيةمرفولوجية  .ب
الدارجة املغربية هي لغة مركبة من اللغة العربية واللغة األمازيغية. اللغة األمازيغية هي 
والدارجة،   العربية  ابللغة  املشاهبة  ابلكلمات  مقيدة  اللغة  وهذا  املغرب،  يف  بربرية  قوم  لغة 

الدارجة، وخاصة يف جمال مرفولوجية وماعدا ذلك   اللغة  هلا آاثر يف  األمازيغية  اللغة  كانت 
 وفونولوجية وحنوية.  

 مرفولوجية الدارجة املغربية فكمايلي:  أشكال أما
 النحت  (1

 مثال: بالش )بال شيئ ( / ماكنشي ) ما كان شيئ ( 
 زايدة حرف املعني إما )ت/ك أو غريمها( يف أول فعل املضارع.   (2

 .فقال: آْش كتكتب؟ مبعين ماذا تكتب؟، كاْن كياكل؟ مبعىن كان أيكل
التعيرب عن املثىن إبضافة كلمة "ُزوج" ألن المثىن يف الدارجة، والتعبري عن اإلسم النكرة  (3

 ة كلمة "واحد" . فإبضا
 فقال: أريد زوج مسك )أريد مسكني( # دخل واحد رجل )دخل رجل( .   

العربية حتكم ابملؤنث، فعند   (4 يعامل املذكر املؤنث والعكس ابلعكس. إذا كانت الكلمة 
فعالمته  املذكر  عن  المتيزها  اليت  العربية  األمساء  كانت  إذا  وأحياان  عكسه،  األمازيغية 

 مؤنث.
 ليد للمصافحة.املثال: فُتحْت الباب، تطيل ا 

 اختصار ضمائر الغيبة وضمائر املخاطب لتصريف الفعل املاضي يف صورة واحدة.    (5
"أنتما  فقال و  )مها خرجا/ مها خرجتا/ هم خرجوا/ هن خرجن(  "مها خرجوا" مبعىن   :

 جيتوا" مبعىن )أنتما جيتوا/ أنتم جئتم/ أننت جئنت(.  
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 . اإلستغناء عن ضمائر مجع املخاطبني بضمري املثىن (6
 أنتما البنات مبعىن )أنتم الرجال/ أننت البنات(.  –فقال: أنتما الرجال 

 اليكون الفرق بني ضمائر الذكور واإلانث يف الغيبة.   (7
  (197-195يل، ص اع) فقال: الرجال/ البنات خرجوا

ب (8 وهو  واحدة خمتصرة  املوصول يف صيغة  اإلسم  ي" مبعىن "اللّ   كلمةاختصار مجيع صيغ 
 اليت/ اللذان/ اللتان/ الذين/ الالئي/ الاليت. الذي/ 

 مثال: رأيت واحد رجل اللي ملبسو أمحر أي ) رأيت رجال الذي ملبسه أمحر(. 
ل اجملرد أحياان يقحم حبرف امليم، ألن اسم الفاعل يف األمازيغية أوله ميم  ع اسم فاعل للف (9

 ابلقياس.  
العربية  مثال: ماجي مبعىن قادم، ماجي من الفعل "جا" الذي مب عىن جاء، والقياس يف 

جاي   هو  ها  اآلخر:  مثال  "ماجي".  عوض  "َجاْي"  املغرب  أعراب  ويستعمل  "َجاٍء 
 مبعىن هاهو قادم. 

م، وإذن عند  قابلة بربر، املنادى هو املعرفة حينما اليضيفه ال عرف املنادى ابأللف وال (10
 إىل عدد فردّي. 

 . فقال: آلولد أي اَي ولد،  آالرُجل أي ايرجل
 اسم نكرة هي اإلسم الذي يكون فيه )اْل( ويضيفه اىل عدد فردّي. (11

 فقال: شْفُت َواحد الرجل مبعىن رأيُت رجال. 
 دمج املتكلم الواحد يف ضمري مجاعة املتكلمني. مثال: أان نعمل أي أان أعمل.  (12
 يعامل اسم املاء معاملة اجلمع.  (13

 مثال: هل ملا ابردين ؟ أي هل املاء ابرد ؟  
 زايدة حرف التاء املضعفة يف أول صيغة فعل املبين اجملهول. (14

َ فصار تَ ْبىَن، ُدفيَن فصار َتْدَفن.    فقال: ُبيني
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 ال مثىن يف الفعل .  (15
   .فقال: خرجوا / اسكتوا ) للمثىن واجلمع (

 املاضي إىل ضمري املخاطب.   ال يكون الفرق بني املذكر و املؤنث كلما أسند الفعل (16
 مثال: فَ َرْحَت معناه متساواي لكلمة فَ َرْحتي 

 كان الفعل يف الدارجة يصري متعداي ابحلرف.    (17
 .(1999، 25-23) شفيق، ص. مثال: بَ لَّْغ ُلو اخلُبز مبعىن بلغه اخلبز 

 
 فونولوجيية ج. 

)العلم(.  logos  و    )الصوت(  phone، أي  علم األصوات من اللغة اليواننية  أييتلغواي  
ويسمى ب اإلندونيسية    اللغةمث يتم استيعاهبا يف    ، phonolgyبيسمى    اللغة اإلجنليزية  يفو 

Fonologi    ي  علم عن  وهو العربية  ابللغة  أو  بالصوت  ،  أما اصطالحا علم األصوات.  سمى 
يف   جمال  هو  األصوات  علم  الذي  فإن  اللغة  لوظيفتها  علم  وفًقا  اللغة  أصوات  يف  يبحث 

أن علم األصوات هو جمال خاص يف    Veerharبينما قال    (.201،  57ص.    ،كريدالكسنا)
اللغة يراقب أصوات ل اللغة )فريهار  غة معينة وفًقا لوظيفتها لتمييزعلم  ،  املعاين املعجمية يف 

 الذي  رأيني أعاله أن علم األصوات هو فرع من علم اللغةمن  اخلالصة  (.  1989،  56ص.  
وتغيريها.   تكوينها  وعملية  اللغة  أصوات  الو يدرس  هو  الصوتية  الدراسة  أو   لفظموضوع 

 الصوت. 
ينقسم  إىل قسمني، ومها   ينقسم علم األصوات إىل عدة فروع، من خالل وظيفته 

 .فونيتيك وفونيميك  علم
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 فونيتيك أ(. 
إخراج  و ،  ونتائجه,والعضوية    ،هو العلم الذي يناقش األصوات الصوتية  فونيتيك 

، وخصائص الصوت، ونقل الصوت  الصوت، وكيفية إنتاج الصوت، وكيفية نطق الصوت 
دون   ابلصوت  متعلق  شيء  مبوأي  الدين، اهتمام  )نصر  اللغة  صوت  ،  22ص.    عىن 

درس  ت  يتال  ،فرع من فروع علم اللغة، فإن الصوتيات هي  عبد الشاعرعند    (.  2015
،  102خري، ص.  وظيفة لتمييز املعىن أم ال )هل لديها  أصوات اللغة دون االلتفات إىل  

 إىل ثالثة فروع:  الصوتيات  علمينقسم (. 2003
 علم األصوات النطقية ( 1

جهاز    ت يدرس آالصوات الذي  هو فرع من فروع علم األ  نطقيةال  صوات األعلم  
ص.    ،وكيفية تصنيف أصوات اللغة. )ليناالكالم البشري الذي يعمل يف إنتاج األصوات  

20 ،2019.) 
 علم األصوات الفزايئي( 2

اللغة من يدرس صوت  الذي  هي فرع من علم الصوتيات    علم األصوات الفزايئي
جسدية كأعراض  الصوت  مع حيث  اللفظية  الصوتيات  تتعامل  أخرى،  بعبارة  أو   ،

هذه  أي  املستمع،  أذن  إىل  تصل  أن  وقبل  املتحدث  فم  من  تتحرك  عندما  األصوات 
جيب مالحظتها هنا هي الرتدد، أي عدد اهتزازات شياء  أ  3اهلواء.  األصوات تنتشر يف  

أي   الصوت،  وشدة  الثانية،  يف  الصوتية  الصوت    إمكاناملوجة  ، همرتفع  بسببمساع 
 (.2019 ،21. ص لينا، )وهو الصوت الناتج عن املصدر ، ه ورنين

 علم األصوات السمعي ( 3
هي فرع من علم الصوتيات الذي يدرس أصوات اللغة    علم األصوات السمعي

  ، 22.ص  لينا،)عقلي  أو  نفسي    انحيةمن    إما  عندما يصل الصوت إىل آذان املستمع،
2019 .) 
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 فونيميك ب( 
اللغة  فونيميك  علم  فروع  من  فرع  اللغة    الذي  هو  أصوات  إىل ابيدرس  نتباه 

) ممك   تهاوظيف للمعىن  رأي(.  2003،  102ص.  ،  خرييز  فإن    من  الدين،  نصر 
لغات   فونيميك ال من  لغة  يف  اجلملة  بنية  أو  الكلمات  يف  الصوت  وظيفة  دراسة  هي 

هي فرع من   ك لينا، فإن الفونيمي  أما من رأي(.  22ص    2015أخرى )نصار الدين ،  
درس أصوات اللغة أو النظام الصويت للغة يف وظيفتها  يبحث و يي  ذالدراسات الصوتية ال

 (.2019 ،22. ص  لينا،)للمعىن  ميزكمُ 
ال املناقشة يف  ال  فونيميك موضوع  اللغة  phonemمن    فونيمالأييت  ،  فونيمهو    يف 

  . معاين متناقضة  اليت تشري إىل، يُقصد ابلفونيم أصغر وحدة صوت  KBBIيف  و اإلجنليزية.  
ال  ،ليناعند   أصغر وحدة صوت    فونيمفإن  ال  اليتهو  الكلمة.  املعىن يف   و ه  فونيممتييز 

أيًضا أو متشاهبة يف استخدام اللغةاللغة. يف  نفس    أصوات لغات خمتلفة  ، تكتب  علم 
الكلمبني شرحيتني مائلتني.    فونيمال ن ال  اتصو   مها  //ب/ و /م   ،مال و ابل  ت امثل 

 (.2019 ،165.ص  لينا، )بني الكلمتني   أن يكوان مميزينوميكنهما ميكن تقسيمهما 
 إىل قسمني:  فونيمتنقسم ال

أي    فونيمات ال (1 مب،  الصائتو   الصامتالقطعية،  األصوات تسمى  هذه  ألن  قطعية 
يف   املثال،  سبيل  على  أصغر.  وحدات  إىل  تقسيمها  ميكن   لفظميكن  َغَسَل، 

  + فتحة   + )غ  صغرية  وحدات  إىل  أو    س تقسيمها  فتحة(،   + ل   + فتحة   +
أو  mem + ba + ca)  كـmembaca  ابإلندونيسية،   ) (m + e + n + u + l + i + s) .

لصوتيات املتدرجة، ألن هذه الصوتيات موجودة  ابالصوتيات القطعية أيًضا    سمىيُ و 
 يف تعبري منظم لتشكيل تعبري.

ية، أي الصوتيات املصاحبة لألصوات اجلزئية أو تسمى أيًضا قطعات فوق الميفونال  (2
الصوتية  suprasusunالصوتيات   فوق  األصوات  يتضمن  والذي  التنغيم، هي.   ،
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اجلمل أدانه هلا معاين خمتلفة بسبب التوقفات املختلفة   مثال  غم.والن  نرب، والفصلوال
 يف كل مجلة:

 مدير + املدرسة اجلديدة )اجلديدة هي وصف للمدرسة( 
 مدير املدرسة + اجلديدة )اجلديدة هي وصف للمدير( 

 اإلندونيسية ،للغة اب مثال أو
Anak + pejabat yang nakal (yang nakal adalah sifat dari pejabat) 

Anak pejabat + yang nakal (yang nakal adalah sifat dari anak pejabat) 

 (. 2015، 153-152)نصر الدين، ص. 
وعشرين   مثانية  و  فونيما،  وثالثني  أربعة  من  يتكون  العربية  اللغة  يف  الفونيمات  أما 

 صامتا، وستة صائت. أما اجلدول فكما يلي:  
 
 رقم

 
اسم 
 الصوت

 
الرمز 
 العريب

 
الرمز 
 الدويل 

 التوزيع 
 آخر الكلمة  وسط الكلمة  أول الكلمة

 قرأ  سأل أكل  A ء اهلمزة  1
 رقب  لبس بسط B ب  الباء 2
 سكت كتب ترك T ت  التاء 3
 لبث كثر ثلج Θ ث  الثاء 4
 لّ  شجر جاء  ĵ/ dʒ ج اجلاء 5
 فرح حلق  حجّ  ḥ/ ħ ح احلاء 6
 وسخ دخل خرج X خ اخلاء 7
 فسد  بدل درج  D د الدال  8
 أخذ كذب ذبح Ɖ ذ الذال  9
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 حجر كرم  رزق  R ر الراء 10
 عجز  فزر زرع Z ز الزاي 11
 غرس رسم سلم  S س السني  12
 فرش عشر  شكل ∫ ش الشني  13
 قرص رصد صرب ṣ ص الصاد 14
 رفض عضد  ضحك  D/ ḍ ض الضاد 15
 فّرط  رطب طبخ  ṭ ط الطاء 16
 حفظ حظر ظلم Ɖ ظ الظاء 17
 ملع فعل  عظم   /ʕ ع العني  18
 بلغ رغب  غسل  ɣ غ الغني  19
 عطف سفر فرق F ف الفاء 20
 برق صقل قنع Q ق القاف 21
 ضحك  فكر كلم  K ك الكاف 22
 ثقل  ملك ملس L ل الالم 23
 حكم رمز مسح  M م امليم 24
 قرن منع نسي N ن النون 25
 فقه رهن  هلك W و اهلاء  26
 حلو لّوح  وعد  H ه الواو 27
 طري قيد يسر Y ي الياء 28
الكسرة  29

 القصرية 
ياء  I ِي   ضي
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الضمة  30
 القصرية 

 ُِ U  ُحل ك 

الفتحة  31
 القصرية 

 َِ A  َرب ك 

الكسرة  32
 الطويلة 

 ريْيح   Ii/ i:/ î ي

الواو   33
 ة ل الطوي

 ُرْوح   Uu/ u:/ û و

األلف  34
 الطويلة 

 َعاملي   Aa/ a:/â ا

 الفونيمات العربية  2.1اجلدوال 
 

أبلوفونمناقشة  تتعلق   فونيم  الذي طبعا  عن  الصوت  مثل  هو  الصوت  كان  إذا   ،
بسبب تفسري    تنتاجتسمى األصوات اليت    ف سياق معني،  ب  متناسبنطقه  لحاوله املتحدث  

ال  الذي    فونيميف    صوت ال  هي اختالفا  ألوفون ن.لوفو أبالصوت يف عملية االتصال    أمثال  من
تغري ي  )وظيفية    فونيم بكون  و أيًضا صورة واضحة للفونيم.    ألوفونتغري املعىن )غري وظيفي(.  ي

هي   ألوفون، ولكن  ليس فونيمات   ألوفون.  تغري املعىن(ي)ال    غري وظيفية  ألوفون  أما  .املعىن(
من كان    حتقيق  إذا  فإن    فونيمفونيم.  مائلتني،  شرطتني  بني  بني مكتوب    ألوفونمكتواًب 

 قوسني.
 مثال:

 كما يف اجلملة ينبت   ،الشفتني )نون( يف الوفون-
 كما يف اجلملة ينقل،( يف جتويف الفم نونالوفون ) -
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 (2015، 161)نصر الدين، ص.  كما يف اجلملة من بعد  ،الشفتني يفاأللوفوانت )ميم( -
اللغة   أمرا مهما، ألن  اللغوايت  املنطوق وليس   هيتعلم علم األصوات يف  الصوت 

 هي: علك اللغةألصوات يف م علم اتعلّ ومن أهّم املكتوب. 
األ (1 علم  تفسري صيقدم  ال  اوات  تعلم  شرحو رف.  ص يف  األساسية    عن  خصوصا  اجلمل 

تفسري   يوجد  املثال  )ازداد(، يف هذا  )ازاتد( إىل  مثال: نقل  من حيث    ظاهروتغيرياهتا. 
 أيضا. صفتهاو راجها وات يناقش مقارنة األحرف القريبة خمصعلم األ نالصوت، أل

القيود الوظيفية للجملة   عن  وات معلومات لتعلم النحوية. كما يف شرحصاألعلم    عطيي  (2
 وأنواعها.

 مثال:
 األستاذ ال حيضر هذا اليوم

، وهذا  أو اإلنكاري  االستفامية   وية أر اخلبارية التقري  مجلةكانت    هل  ،اجلملة  هذه  حصر
 أو التنغيم.  غموات، أي من طريقة نطقها ابلنصيظهر يف علم األ احلصر

 )دالالت( اجلمل وات شرحا يف معىن صاأليقدم علم   (3
 علم األصوات أو علم األشوات دورًا يف شرح معىن اجلمل اليت هلا معاين خمتلفة. يلعب
 مثال:

 مدير + املدرسة اجلديدة )اجلديدة هي وصف للمدرسة( 
 مدير املدرسة + اجلديدة )اجلديدة هي وصف للمدير( 

صوات ، فإن معىن اجلملتني أعاله ميكن أن يكون  األتعلمناها يف علم    الوقفإبعطاء  
 خمتلفا.

 يوفر علم األصوات فهما لدراسات املعاجم والقواميس. (4
القاموس على   ترتيبيعتمد  فألصوات األساسية،  اب  اهتمام    إىل   ع القاموسيتطلب جتمت

يخ خليل بن أمحد الفراهيدي،  ش . املثال، معجم العني لل (ع)رف  ح  وهوأبعد خمارج،  
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ة ، ولكن بناء  ائيترتيب احلروف األجبدية أو احلج  بناء على  يرتب   فإن هذا القاموس مل 
الذي   احلرف  أبعدعلى  العني  وهو   خمرج  يف  ص.    حرف  الدين،  ، 28-27)نصر 

2015 .) 
 

  دارجة املغربيةد. فونولوجية 
اللغة    السابقة،كانت  نقطة  يف  شرح  الدارجة  قد  مرفولوجية  يف  آاثر  هلا  األمازيغية 

املغربية، وما عدا ذلك هلا  آاثر يف فونولوجية الدارجة املغربية أيضا. وهذه اآلاثر الذي يسبب 
فونولوجية الدارجة املغربية كما    أشكالاللغة الدارجة هلا اختالف ابللغة العربية الفصحى. و 

 يلي: 
 تغيري الصوت، أما أسباهبا:  (1

بساكن ففى اسكان    - الكلمة  العربية التبتدئ  إذا كان يف  الكالم،  األول يف  احلرف 
 الدارجة عكسه.  

 : قُ ْلُت َلكي  تقرأ قْ ْلْت ليكْ لمثا
 حتذيف مهزة القطع -

 مثال: هللاُ اَْكرَب تقرأ هللاُ ْكرَبْ / اإليساَلم تقرأ ليْساَلمْ 
 تفخيم الراء املكسورة   -

 freeq/ فريق تقرأ   trreekhمثال: التاريخ تقرأ 

 الكشكشة املختلسة  -
والشني فصار   مثال: الكاف  تنطق بني حرف  الكلمة  اخر  الكاف يف  "قلت لك"، 

 (qotliich)قتليش 
 حتذيف املّد   تقصري الصوت بسبب  (2
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ي  مثال ي تقرأ ْلَقضي  : الَقاضي
الصوت  (3 يوجد،  تبديل  والظاء  بسبب ال  والثاء  الذال  الدارجة  حرف  ابلدال  ف،  يف  يبدله 

 (.1999، 18-16)شفيق، ص.   والتاء والطاء
 

     الزجل املغربيةه. شعر 
قبل  العربية  اجلزيرة  من  الشعر  هذا  ونشأ  شعيّب،  أدب  ومن  فطري  شعر  هو  الزجل 

من   الزجل  نشأة شعر  أن  احملققني  بعض  عند  قال  ولكن  اإلسالم،  وهذا  وجود  األندلسية. 
الشعر   هذا  ينطق  وأحياان  العامية،  اللغة  ابستعمال  وارجتايل  ولساين  تقليدي  شعر  الشعر 

 كاملناظرة بني شعراء الزجل مع صوت املوسيقي. 
انتشر الزجل انتشارا واسعا عظيما إىل بالد كاللبنان، ومشال فلسطني، ومشال أردن  

غرب واجلزائر وإسبانية لديهم الشعر التقليدي كامل  وغرب سورية. أما يف بالد البحر املتوسط
  .(2019)محدي،  الذي ميلك خاصة مع شعر الزجل

لغة   عمومية،  الزجل  للشعر  الزجل  اسم  األندلسيون  وأعطى  والتطريب،  التصويت 
الثاين عشر  القرن  ويشتهر يف  املشرق،  األخرى يف  العربية  األقطار  ينتشر يف هلجات  الذي 

(، وهو أول 1160-1078زمن الشاعر أبو بكر ابن قزمان القرطيب )امليالدي، وخاصة يف  
 .  (2019)محدي،  الشاعر من الشاعرين الذي يعمق شعر الزجل

قال ابن قزمان أن الزجل مشتق من املوشحات األندلسية، ولكن وجد الفروق بينهم،  
بيتا،   أربعة عشر  فيه  الذي  أقرب،  الفصحى  العربية  املوشحات إىل شعر  أن  ويستعمل  وهو 

ويكتب   ابلعامية  الفصحى  شاعر  يفكر  مث  الرائعة،  ابلقافية  يتأخر  بيته  وكل  املعني  أوزان 
يتصل  الزجل  الشعر، كان  الزجل شعر وجداين ولو كان موضوعه خبالف  أما  ابلفصحى. 
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إتصاال وثيقا ابلشعر العربية الفصحى يف عاطفته وشعوره وإحساسه ومبادئه، مث شاعر الزجل 
ابلعام التكلف  يفكر  من  وخالية  صافية  حلوة،  منسجمة،  معانيه  فتخرج  هبا  ويكتب  ية 
   (.   1999، 14 .)سعيد، ص 

كان الزجل له أوزان وقافية، خيتلفهما مع األوزان والقافية الشعر عموما. أوزان الزجل 
مع   يتفق  قافيته  أما  أصعب،  أوزانه  ولذلك  ارجتايل  الزجل شعر  اختالفا عظيما ألن  خيتلف 

ليت وقفت، حىت يشعر رائع يف أذن املستمعني ووصلت يف قلب املستمعني )سعيد،   الكلمة ا
 (.   1999، 13ص 

أن الزجل قد نشأ يف األندلس وقد انتشر يف بالد املغرب، املغرب أو يسمى ابململكة 
الذي   البلد  هي  علىاملغربية  البلد يقع  هذا  أورواب.  قارة  حافة  ويف  إفريقية  قارة  الغريب  شمال 

الدار   مدينتها  وأكرب  الرابط  يف  عاصمته  دستورية،  ملكّية  نظام حكمه  ألن  ابململكة  يذكر 
البلد  السادس، ويذكر هذا  امسه حممد  بعاصمة اإلقتصادية، ويرتّأس مبلك  تعّد  اليت  البيضاء 
ابملغرب لوقعه يف حافة األعلى قارة إفريقية. كان مضيق جبل طارق يفّرق بني بلد املغرب و  

مّدى    إسبانية  السنة    13على  من  البلد  هذا  فرنسية  استعمر  فقط.  حىت   1912كيلومرتا 
يف    1956 اإلستقالل  على  احلصول  البحري  1956نوفمبري    18مث  خط  املغربية  متلك   .

املساحة   ولديه  والصحراء،  اجلبال  منطقتها  من  كبري  وبعض  األطلسي،  حميط  يف  طويال 
السكان    ²كم   466,550 ابلبحر  مغا  33,800,000وتعدد  املغربية  اململكة  حّدت  ربة. 

وابحمليط   اجلنوب  يف  الغريب  وابلصحراء  الشرق  يف  وابجلزائر  الشمال  يف  املتوسط  األبيض 
 .(1987مجيل، ) األطلسي يف الغرب 

لدت اململكة املغربية مدائنا كربى كمراكش وأغادير ووجدة وفاس ومكنيس وقنيطرة 
  تعدد السكان حىت ينشأ الثقافة واللغوية املتنوعة، وساال وطنجة وتطوان، وكان املغرب بلدا  

الثقافة يف املغرب المثيل له ألن يتكون من ختليط الثقافة العربية وأوروبية وبربر،  قد استعمل 
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بدين   تدين  سكانه  من  وكبري  والفرنسية،  واألمازيغية  والدارجة  العربية  وهي  اللغات  سكانه 
( مالكية  ومذهبه  السيّن  )  (%98,7اإلسالم  )  (%1,1ونصراين  مجيل،  )    (%0,2ويهودي 

1987 .) 
 بنحيدي   و. عمر
الذي  املغرب  الشعراء  وعمر   ن أّن  أزرار،  سعيد  ومنهم  جدا،  كثري  الزجل  يكتبون 

بنحيدي وعمر احلسناوي. واختارت الباحثة الشاعر عمر بنحيدي بزجله يف يوتوب، ألن يف  
قناته هو يقرأ شعر الزجل ويوجد نصه مع صوت املوسيقي، أما يف قناة سعيد أزرار وعمر 

حثة تبحث عن الدارجة من وجه  ألن الباو احلسناوي يوجد نص الشعر وصوة املوسيقي فقط،  
 فونولوجية، فتحتاج إىل نطق الشعر أيضا، ولذلك اختارت الباحثة عمر بنحيدي.

املغربية، ولد يف مراكش ويسكن يف     اململكة  بنحيدي هو كاتب وأديب من  عمر 
املدونة   و  اجمللة  يف  القصرية  والقصة  الشعر  مثل  أدبيا  عمال  كتب  قد  وهو  البيضاء،  الدار 

وتدريبات  األدب   األدب  ندوة  إىل  مدعّو  حماضر  هو  ذلك،  خبالف  ويوتوب.  وفيسبوك 
للتأليف املكّون من أي رابطات ومجعيات. واستلم عمر اجلائزات على مساعدته كالكاتب  

 يف وسائل اإلعالم أو األلكرتونية. 
 ومن كتاابته الذي يوجد يف الوسائل كمايلي: 

 الناشر  عنوان سنة رقم 
جملة الرائد األدبية الثقافية   قصرية: أبيض / أسود قصة  2018  .1

 اإللكرتونية
مدونة منتدى ابن النيل   ايقلب ال تغامر  2018  .2

 للشعر واألدب
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مدونة منتدى ابن النيل   ايقلب ال تغامر    2018  .3
 للشعر واألدب

مدونة منتدى ابن النيل   قمر شاحب    2019  .4
 للشعر واألدب

 العريب اليوم األخباريةجريدة  أحبث عين    2019  .5
 جريدة العريب اليوم األخبارية اي ابنة الكرام   2019  .6
 جملة عزف الرياع انبعاث    2019  .7
 مؤسسة الوجدان الثقافية أيها األدابء  2019  .8
 بوابة أدابء املشرق  ابتسم 2019  .9
التصحيح والتجديد  شجرة اللوز 2019  .10

 واالبتكار يف األدب العريب
 جملة عزف الرياع أشهى هذا الزلزالما  2019  .11
 جملة حبر احلروف قصة قصرية: جنمة  2019  .12
مدونة منتدى ابن النيل   أيها القمر املنري 2020  .13

 للشعر واألدب
 عمل أديب لعمر بنحيدي يف وسائل اإلعالم واأللكرتونية  2.2اجلدوال 

 
 التحليل التقابليدراسة  ز. 

اللغة التحليل    علم  أو  يف (  contrastive analysis)  التقابليةالتقابلية  مبا 
mikrolinguistik  .املقابل وضع وجًها لوجه هبدف إظهار عدم املساواة   كلمة التقابل له معىن

 (. 2006، 65اتج الدين، ص. واملقارنة من خالل مالحظة االختالفات )
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يف  ا التقابلي  اللغةلتحليل  التشابه  يف    وصفي  منهج هو    علم  إلظهار  اللغة  حتليل 
مي مبادئ  اللهجات إلجياد  أو  اللغات  بني  العمليةواالختالف  املشكالت  تطبيقها يف  ،  كن 

 . (2019 145ص  مولوج,) اللغة والرتمجة عليممثل ت
، ألن كل لغة هلا  التقابليمن خالل التحليل    بني عناصر لغتني  مقارنةعرفة  ميكن مل

العربية الفصحى والعامية. هتدف دراسة اللغة العربية مبنهج    وكذالك اللغةخصائص خاصة،  
عامية إىل وصف جانب االختالف بطريقة مشروعة من حيث علم ابللغة  مقارنتها  لغوي و 

اللغتني.    والصرفاألصوات   كل لغة من خالل هذا التحليل   خصائصصل على  حسيبني 
و التقابلي بني  أيضا  كشف  سي،  الثقافية  االختالفات  الثانية  عن  واللغة  األوىل    مها آاثر و اللغة 

 على االختالفات يف مظاهر اللغة.
  الفصحى واللغة العامية اللغة ي.

، كل دولة هلا لغتان تقريًبا، ومها اللغة كل دولة، يف الواقعلهلا مناذج خمتلفة    اللغات 
اللغة الرمسية  هلديها  ،  ياقنطقة الشرق األوسط ومشال أفريم  يف  لدولية واللغة غري الرمسية.  الرمس

 والعامية. ، لديها أيًضا اللغات الرمسية اململكة املغربية  ها . مبا فيمتوسطا هي العربية الفصحى
والنثر واألخبار ولغة   يف الشعر، ولغة  أو العربية الفصحى هي لغة القرآناللغة الرمسية  

)إميل احلكومة  أو  ذلك 1982،  144  .ص  ،املؤسسات  إىل  إضافة  اللغة    حتتاج،  (.  إىل 
جتماعية.  السياسية والثقافية واال  جانب، سواء يف  ياةاحل  جوانب  يف مجيع  العربية الفصحى  

ال الفصحىاللغة  املذكورة أعاله    اجلوانبمن    جانب، فكل  أيًضا أساس أخالقي  هي   عربية 
. بدون اللغة  احلياة  تلك جوانبلتحقيق أهداف    وسيلةواللغة العربية هي  .  مرتبط ابألخالق 

أن اللغة العربية   أن يستنتاج، ال ميكن للفرد أن يعيش يف جمتمع عريب. من هذا ميكن  العربية
امل في  هااألول، ألن دور   نصب جيب أن تكون يف  ساعد يف خمتلف ييف اجملتمع و   عاليةصبح 

ي احلياة. كما  الشخص من  نظر جماالت  واضحة  اللغة  الاستخدام    إلتقان   ه وقت  حيث  جناح 
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العاملية  ةصحيحة، وهو يراهن أيًضا مباشر الو  الثقافة  الفرد  . على تطور  تمسك  الذي ي  يُعترب 
.  ، ص را)أنو   أوىلأيًضا حبضارته، ألن اللغة العربية صيغة احلضارة    هو يتمسك   ابللغة العربية

7  ،1982  .) 
عربية خالصة،  الاللغة  هي  العربية    يف اللغةدرويش وإميان، فإن الفصحى    أما من رأي

  عجمي )درويش وإميان ،   لفظ   مية أوا عإما من لفظ    وكل ما ميزجها    عيبآمنة من كل  
   .(2008، 90ص. 

الفصحى  ال  تهباتش  سهلة وصحيحة ألهنا    لفظهغة هلا معىن واضح، وكتابة  ل لاب لغة 
نثر وكتابة جمالت وكتب وأخبار، كما  الشعر و ال  يفستخدم  ت  لقواعد العربية. لذلك اب  متناسبة 

بلد  ا يف  واإلدارة  والتشريعات  القضائية  والشؤون  التعلم  عملية  يف  )كرتينا  ستخدامها  معني 
  (.2019، 139وسوليس، ص. 

 :هيمن مميزات اللغة العربية و 
ذا خصائص ال توجد  ، وهفعل ثالثيهو    فيها  الفعل  أي  اشتقاقاللغة العربية هي لغة   .1

 اللغات األخرى. يف 
العربية   .2 منوعة للغة  عن  أسلوب  التعبري  ميكنها  لذا  ال   اجلمل،  أيًضا  وهذا  آخر،  مبعىن 

 (. يةجنبية أخرى )الغرباأل اللغات  يف توجد
 اللغة إىل قاعدة املنطق.أقرب اللغة العربية هي لغة نقدية ودقيقة، وهي أيًضا  .3
تنتشر احلروف العربية بني مائة مليون جمموعة   كيفما،  واسااللغة العربية هي لغة منتشرة   .4

 (. 8-7ص  1982وتركيا )أنور ،  ،واهلند ،عرقية يف إيران )فارس(
فالأما   العامية  مع  لغة  وتوجد  ظهرت  الفصحى،قد  العامية  ال  العربية  لغة  لغة  هي 

يستخدمها   معينةشفهية  عربية  دول  يف  يومياً  عن  الناس  ختتلف  مميزة  هلجة  منطقة  ولكل   ،
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األ معينةهذه  صف  ت  .خرىاملناطق  ألهن  اخلصائص  اللهجات،  يف  املختلفة  ا األصوات 
وليس احملادثة،  يف  العربية  .الكتابة  يف  تستخدم  اللغة  الل تستخدم  وليس  الكتابة    يفهجة  ، 

 .(2004، 154ص.  ،)علي
 :، وهيلغة الفصحىالأيًضا مثل  لديها مميزات  لغة العاميةالكانت 

تغفل   .1 العامية هي هلجة انبضة ابحلياة ومتطورة،  العامية اإلعراب هلجة  ، وصيغتها  اللغة 
 لغة الفصحى. الأكثر عمومية أكثر استخدام من 

 وجتديد املعىن. ، والتكيف ،اإلمهال .2
  ا و ستخدمي  ال، و يعرب البشر عن شيء ما يف حياهتم اليومية ابستخدام لغة العامية أحياان .3

صعوبة   أكثر  العربية  رأيهماللغة  يريدون  يف  عما  التعبري  ص   يف   ،  ،123  .)أنيس 
1972 .) 
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 الفصل الثالث 
 البياانت وحتليلها عرض 

عن  وهي  األول  فصل  يف  البحث  األسئلة  عن  الفصل  هذا  يف  الباحثة  أجابت 
انحية  األشكال من  يف    اإلختالفات  وفونولوجية  الزجل املدارجة  المرفولوجية  شعر  يف  غربية 

  كلمات الدارجة . وبعد مجعت الباحثة البعد تقابلها ابلعربية الفصحى  املغريب لعمر بنحيدي
ابتمث   عن  لكلمات قابلها  فواحدا  واحدا  الباحثة  شرحت  الفروق و   اإلختالفات   الفصحى، 

 الفصحى.  كلمةة و دارجال كلمةاملوجود بني  
  يف شعر الزجل املغريباملرفولوجية  -1

 الشعر األول "الصحاب"  .أ
 نص الشعر  (1
 

 الصحاب 
 هللا ما قاد على عكايب

 فينهم الركايب 
 كنت نعكز على صحايب 

  داب فينهم 
 طاروا كاحلجل

 خالوين حنصد بال منجل 
 ال تبكي اي عيين

 وأنت ايقلب دق ابملهل 
 تفرقوا 
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 بقيت واحل
 كنت معين بصحايب 

 ما بقاو يدقوا ابيب
 مين خواو جيايب 

 وقل زادي وشرايب
 ايه على الصحاب

 فني البعاد؟ وفني القراب؟ 
 كانت داري عامرة حباب 

 حالباللي جالس قدام الصينية واللي قداموا 
 اليوم داري صبحات خراب 

 فيها البومة تغين 
 ويرقص الغراب

 ايل اثق فالصحاب حبال اللي اثق فالسحاب
 جيري وما يتلفت 

 خايف ال يتشمت 
 اتبع الطمع 

 ايكل ما يشبع
 يطيح ليه فالركايب 

 واليين كاينني اللي على األصول مربيني ما يتخالو على صحايبهم 
 مشاركني احلارة واحللوة 

 نية صحبة ابل 
 والقلب على القلب 
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 ابلصفا والعفة
 واملعاونة 

 سوا قاللت الصحة
 أو خوات القفة
 كالنهار األول

 دميا على صاحبو يسول
 وعليه دميا معول 

 
 حتليل املرفولوجية يف شعر "الصحاب"  (2

الكلمة "كنت نعكز" يف الدارجة املغربية تكتب "ُكْنُت نَ ْعكيُز" ويف العربية الفصحى  .1
الكلمة   الفعلني، يف هذه  )أان( كل  متصل  أعكز" ابستخدام ضمري  "كنت  تكتب 
حتدث دمج املتكلم الواحد يف ضمري مجاعة املتكلمني، ألن يضم ضمري متصل )أان(  

 وضمري متصل )حنن( يف مجلة واحدة.   
كلمة "الّلي جالس" يف الدارجة املغربية تكتب "اللّيْي َجاليس" ويف العربية الفصحى ال .2

الكلمة   هذه  يف  )الذي(،  املوصول  اإلسم  صيغة  ابستخدام  جالس"  "اّلذيي  تكتب 
مفرد   فاعل  "جالس"  ألن  "الّلي"،  بلفظ  املوصول  اإلسم  صيغ  اختصار  حتدث 

 واليستخدم صيغة اإلسم املوصول )الذي( . 
الفصحى الكلم .3 العربية  ويف  َقداُم"  "اللّيْي  تكتب  املغربية  الدارجة  يف  قدام"  "الّلي  ة 

الكلمة   هذه  يف  )الذي(،  املوصول  اإلسم  صيغة  ابستخدام  قَدام"  "اّلذيي  تكتب 
مكان   ظرف  "قّدام"  ألن  "الّلي"،  بلفظ  املوصول  اإلسم  صيغ  اختصار  حتدث 

 واليستخدم صيغة اإلسم املوصول )الذي(. 



 
 

34 

 

الدارجة املغربية تكتب  همفينالكلمة " .4 العربية الفصحى تكتب "يف    " همفين"" يف  ويف 
 أين هم"، يف هذه الكلمة حتدث النحت، ألن "فينهم" أصله "يف + أين + هم". 

الكلمة "الّلي اثق" يف الدارجة املغربية تكتب "اللّيْي اَثق" ويف العربية الفصحى تكتب  .5
صيغة   ابستخدام  َوثييق"  حتدث "اّلذيي  الكلمة  هذه  يف  )الذي(،  املوصول  اإلسم 

واليستخدم  مفرد  فاعل  "اثق"  ألن  "الّلي"،  بلفظ  املوصول  اإلسم  صيغ  اختصار 
 صيغة اإلسم املوصول )الذي(. 

" ويف العربية الفصحى تكتب صاحبوالكلمة "صاحبو" يف الدارجة املغربية تكتب "  .6
لكلمة حتدث إبدال، ألن "صاحبه" بضمري "ه" يف أخر الكلمة، ولذلك يف تلك ا

 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
 اخلالصة من تلك البياانت: 

  عربيةال أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال سببال
 املغربية

 رقم  الكلمة

يستخدم  
ضمري متصل 

)أان( كل  
 الفعلني 

يضم ضمري   كنت أعكز 
متصل )أان(  

وضمري متصل 
)حنن( يف مجلة  

 واحدة

دمج 
املتكلم 

الواحد يف 
ضمري  
مجاعة  
 املتكلمني

 

كنت 
 نعكز

كنت 
 نعكز

1 

ال يستخدم 
 النحت 

أصله  يف+أين+هم 
 يف+أين+هم 

 2 فينهم فينهم حنت 
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  يستخدم
صيغة اإلسم  

املوصول  
 )الذي( 

"جالس"   اّلذي جالس 
فاعل مفرد وال 

يستخدم  
صيغة اإلسم  

املوصول  
 )الذي( 

اختصار   
صيغ  
اإلسم 

املوصول  
بلفظ 
 "الّلي"

الّلي 
 جالس

الّلي 
 جالس

3 

  يستخدم
صيغة اإلسم  

املوصول  
 )الذي( 

"قّدام" ظرف   الذي قدام
مكان 

واليستخدم 
صيغة اإلسم  

املوصول  
 )الذي( 

اختصار   
صيغ  
اإلسم 

املوصول  
بلفظ 
 "الّلي"

الّلي 
 قدام 

 4 الّلي قدام 

  يستخدم
ضمري متصل 

 "ه"

تبديل ضمري   صاحبه 
"ه" حبرف  

 "و" 

 5 صاحبو  صاحبو  إبدال 

 بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر "الصحاب"   املرفولوجية التقابلية  3.4اجلدوال 

 

 الشعر الثاين "السريور" .ب 
 نص الشعر  (1

 السريور
 كنت البارح
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 خدام منسح
 صباط كادح 

 سولين على امسي 
 أان سريور 
 نظل ندور
 زنقة زنقة 

 كايف كايف 
 عايش خببز حايف 

 مرة بردان مرة دايف
 فني عايش؟ 

 جاوبتو عاله أان عايش 
 قراين يف مدرسو وال كتاب قرآين 

 وأان دايخ جمواين، 
 بيدهم كتب وأقالم 

 وشال أحالم 
 وأان مرفوع عايش يف األوهام 

 ال أم وال أب
 وحدي يف العذاب

 منسح ونلمع
 وأان موسخ ومدمع
 ال من بيدي يشد

 حيد  وال مصاييب 
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 ساكن فني
 أان؟ فينما وال وال فالزابلة 

 ارتون نفرش الك
 ونتعشى ابلسيليسيون

 كالصيف كالشتا
 هذاك هو الغطا
 نوسد الصنيديقة 

 ما حنلم ما نفيق من التبويقة
 
 حتليل املرفولوجية يف شعر "السريور" (2

الكلمة "خدام منسح" يف الدارجة املغربية تكتب "خدام منسح" ويف العربية الفصحى  .1
يف   )هو(  متصل  ضمري  ابستخدام  ميسح"  "خادم  فاعله تكتب  ألن  املضارع  فعل 

املتكلمني، ألن   الواحد يف ضمري مجاعة  املتكلم  الكلمة حتدث دمج  مذكر، يف هذه 
 .   يف مجلة واحدة يضم فاعل مفرد مذكر مع ضمري متصل )حنن(

2. " تكتب  املغربية  الدارجة  يف  "فينما"  تكتب  فينما الكلمة  الفصحى  العربية  ويف   "
 ، ألن "فينما" أصله "ف+أين+ما"."فأينما"، يف هذه الكلمة حتدث النحت

3. " تكتب  املغربية  الدارجة  يف  "جاوبتو"  تكتب جاوبتوالكلمة  الفصحى  العربية  ويف   "
ألن   "جاوبته" إبدال،  الكلمة حتدث  تلك  يف  ولذلك  الكلمة،  أخر  يف  "ه"  بضمري 

 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
"،  +أينالعربية الفصحى تكتب "يف" ويف  فني" يف الدارجة املغربية تكتب "الكلمة "فني .4

 يف هذه الكلمة حتدث النحت، ألن "فينما" أصله "ف+أين+ما".
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 اخلالصة من تلك البياانت :

  عربيةال أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال سببال
 املغربية

 رقم  الكلمة

يضم فاعل  
مفرد مذكر 

وفعل مضارع 
بضمري 

متصل )هو( 
يف مجلة 
 واحدة

يضم فاعل   خادم ميسح
 مفرد مذكر

وفعل  
 مضارع

ضمري ب
متصل  

( يف حنن)
مجلة  
 واحدة

دمج املتكلم 
الواحد يف 

ضمري  
مجاعة  
 املتكلمني

 

خدام 
 منسح

خدام 
 منسح

1 

ال يستخدم 
 النحت 

أصله ف   فأينما 
+ أين + 

 ما

 2 فينما  فينما  حنت 

يستخدم  
ضمري "ه"  
يف آخر 
 الكلمة

تبديل   َجاَوبْ ُتهُ 
ضمري "ه"  
 حبرف "و" 

 3 جاوبتو  جاوبتو  إبدال 

ال يستخدم 
 النحت 

أصله  يف+أين 
 يف+أين 

 4 فني  فني  حنت 
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 " "السريور بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر    املرفولوجية التقابلية  3.5اجلدوال 

 ج. الشعر الثالث "ابرد الكتاف" 
 ( نص الشعر1

 ابرد الكتاف 
 ما خيدم ما يهز قفاف 

 كل بزافأي
 آه آه شحال حشالف 

 حيرتم قانون وال أعرافما 
 عقلو موسخ وحواجيو نظاف

 حبال اىل هو موظف
 ما يعيا من الطلبة والتسالف

 طناز وهراف 
 يتظاهر ابللي هو عامل عارف
 وهو ما قرا ما مسع ما شاف

 راسو عامر ابلتخارف 
 وما يرضى خيدم ويبغي الصرف

 كيطلب يكون مدير
 إىل تواضع يدير شاف 
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 ايه عندو ديبلوم
 وختصص علوم 

 م و حلل  اولكن يف
 وهو ساد وذنيه وعينيه  أالناس تقر 

 عقلو ماشي هنا هليه 
 ما يثبت ما يرسى 

 دماغو مع الرايل والربصة 
 خاصاه دكا عصا 

 االمتحان يدير تبهلة  ويف
 وإىل حصل حصلة 

 قال ليك من حقو النقلة
 وال يشعل شعلة

 إما إىل لقا الغفلة 
 وجنح يبدا يتبجح 
 نقطة  لأو ويقول هو مول 

 وهو الذكي والزوين مول الكصة
 وإىل ضرهبا بسقطة

 يقول بال حشمة 
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 زكلتها على ربع نقطة
 املصحح هو اللي فيه الفالطة

 كون ما هو كون راه داير حفلة
 احللم اي ولدي يبغي على كتافك تعري

 تكون راجل ماشي طفل دري
 قلبك حبب هللا معمر و 

 وعلى ذراعك تشمر 
 
 " ابرد الكتاف " املرفولوجية يف شعرحتليل ( 2

1. " تبزافالكلمة  املغربية  الدارجة  يف  تبزاف"  كتب"  الفصحى  العربية  ويف   كتب " 
 ". ابجلزاف" أصله "بزاف، ألن "النحتحتدث  ، يف هذه الكلمة "ابجلزاف"

2. " تشحالالكلمة  املغربية  الدارجة  يف  ت شحال"  كتب"  الفصحى  العربية  ويف   كتب" 
أي    " أصله " شحال، ألن "النحتحتدث    يف هذه الكلمة،  " أي + شيئ + حال"

 ".   + شيئ + حال
3. " ترأسوالكلمة  املغربية  الدارجة  يف  ترأسو"  كتب"  الفصحى  العربية  ويف   كتب " 

الكلمة  "هرأس" تلك  يف  ولذلك  الكلمة،  أخر  يف  "ه"  ألن    بضمري  إبدال،  حتدث 
 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 

4. " يف  عقلوالكلمة  ت"  املغربية  توعقل "  كتبالدارجة  الفصحى  العربية  ويف   كتب" 
الكلمة  ه"عقل " تلك  يف  ولذلك  الكلمة،  أخر  يف  "ه"  ألن    بضمري  إبدال،  حتدث 

 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
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5. " تعندالكلمة  املغربية  الدارجة  يف  تعندو "  كتب و"  الفصحى  العربية  ويف   كتب " 
ولذلك  هعند" الكلمة،  أخر  يف  "ه"  بضمري  الكلمة"  تلك  إبدال، ألن   يف  حتدث 

 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
ما  "  كتب" ويف العربية الفصحى تماشي"  كتب" يف الدارجة املغربية تماشيالكلمة " .6

 ". ما + يف + شيئ" أصله "ماشي، ألن "النحتحتدث   ، يف هذه الكلمة"يف شيئ
7. " تحواجيالكلمة  املغربية  الدارجة  ت" ويف  وحواجي "  كتبو" يف  الفصحى   كتبالعربية 

حتدث إبدال، ألن   بضمري "ه" يف أخر الكلمة، ولذلك يف تلك الكلمة  ه"مالبس "
 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 

8. " تدماغالكلمة  املغربية  الدارجة  يف  ت دماغو "  كتبو"  الفصحى  العربية  ويف   كتب" 
الكلمةهدماغ" تلك  الكلمة، ولذلك يف  إبدال، أل  " بضمري "ه" يف أخر  ن حتدث 

 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
 كتب" ويف العربية الفصحى ت كيطلب"  كتب" يف الدارجة املغربية تكيطلبالكلمة " .9

زايدة حرف الكاف يف  حتدث    دون زايدة حرف الكاف، يف هذه الكلمة  "يطلب"
 . أول الكلمة، ألن الكلمة فعل مضارع

10. " تكتب  املغربية  الدارجة  يف  تقرأ"  "الناس  تقرأالكلمة  الفصحى الناس  العربية  ويف   "
تكتب "الّناس يقرؤون" اسم وهو مجع تكسري وفعل مضارع وهو مجع مذكر يف حال 
مجع   اسم  "الناس"  ألن  املؤنث،  معاملة  املذكر  اسم  حتدث  الكلمة  هذه  يف  رفع، 

 تكسري و"تقرأ" فعل مضارع مع ضمري متصل هي/أنَت.
 كتب" ويف العربية الفصحى تمن حقو"  ب كت" يف الدارجة املغربية تمن حقو الكلمة " .11

حتدث إبدال، ألن  بضمري "ه" يف أخر الكلمة، ولذلك يف تلك الكلمة    " من حّقه"
 تبديل ضمري "ه" حبرف الواو. 
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 اخلالصة من تلك البياانت :

اللهجة   أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال بسبب
 املغربية

 رقم  الكلمة

اليستخدم  
 النحت 

أصله   بزاف ابجلزاف
 ابجلزاف

 1 بزّاف بزّاف النحت 

اليستخدم  
 النحت 

شحال أصله  أي شيئ حال
 أي+شيئ+حال 

 2 شحال شحال النحت 

يستخدم  
ضمري "ه"  
يف آخر 
 الكلمة

تبديل ضمري   عقله 
 "ه" حبرف "و" 

 2 عقلو  عقلو  إبدال 

اليزيد حرف  
الكاف يف  
أول فعل  
 املضارع

 –طلب 
 يطلب 

زايدة   فعل املضارع 
حرف  

الكاف يف  
 أول الكلمة

 3 كيطلب  كيطلب 

  "الناس" اسم
مجع   وهو

و   تكسري
"  يقرؤون"

 فعل مضارع
 وهو مجع 

  "الناس" اسم الناس يقرؤون 
مجع   وهو
و "تقرأ"   تكسري

فعل مضارع مع 
ضمري متصل 

 هي/أنتَ 

اسم املذكر 
معاملة  
 املؤنث

الناس  
 تقرأ

الناس  
 تقرأ

4 
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ال يستخدم 
 النحت 

أصله  شيئ مايف
 ما+يف+شيئ 

 5 ماشي ماشي النحت 

 " ابرد الكتاف بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر "  املرفولوجية التقابلية  3.6جلدوال ا

 

 يف شعر الزجل املغريبلوجية نو و فال -2
 الشعر األول "الصحاب"  .ب

 نّص الشعر  (1
 

 الصحاب 
 هللا ما قاد على عكايب

 فينهم الركايب 
 كنت نعكز على صحايب 

  داب فينهم 
 طاروا كاحلجل

 خالوين حنصد بال منجل 
 ال تبكي اي عيين

 وأنت ايقلب دق ابملهل 
 تفرقوا 

بقيت واحل
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 كنت معين بصحايب 
 ما بقاو يدقوا ابيب
 مين خواو جيايب 

 وقل زادي وشرايب
 ايه على الصحاب

 فني البعاد؟ وفني القراب؟ 
 كانت داري عامرة حباب 

 اللي جالس قدام الصينية واللي قداموا حالب
 اليوم داري صبحات خراب 

 فيها البومة تغين 
 ويرقص الغراب

 ايل اثق فالصحاب حبال اللي اثق فالسحاب
 جيري وما يتلفت 

 خايف ال يتشمت 
 اتبع الطمع 

 ايكل ما يشبع
 يطيح ليه فالركايب 

 األصول مربيني ما يتخالو على صحايبهم واليين كاينني اللي على 
 مشاركني احلارة واحللوة 

 صحبة ابلنية 
 والقلب على القلب 
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 ابلصفا والعفة
 واملعاونة 

 سوا قاللت الصحة
 أو خوات القفة
 كالنهار األول

 دميا على صاحبو يسول
 وعليه دميا معول 

 
 فونولوجية يف شعر "الصحاب" الحتليل  (2
يف   .1 "صحايب"  "ْصَحايبي الكلمة  تقرأ  املغربية  تقرأ و "،  الدارجة  الفصحى  العربية  يف 

" حرف   تسكني  تغيري الصوت، ألن حتدث  ، يف هذه الكلمةبفتح حرف الصاد "َصَحايبي
 الصاد.    يقع على حرفوهو األول يف الكالم، 

" الكلمة  .2   اَلين" ويف العربية الفصحى تقرأ "خَ   ،"خالوين" يف الدارجة املغربية تقرأ "ْخاَلَويني
تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول يف يف هذه الكلمة حتدث    بفتح حرف اخلاء،

 الكالم، وهو يقع على حرف اخلاء. 
بدون    " ويف العربية الفصحى تقرأ "َوأَْنَت"  تَ نْ الكلمة "وأنت" يف الدارجة املغربية تقرأ "وَ  .3

 .مهزة القطع تالصوت، ألن حذف ريغيتحتدث  ، يف هذه الكلمةحيذف مهزة القطع
4. " تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "ْقدَّام"  تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  "قدام"  امُ الكلمة  بضم   "ُقدَّ

القاف الكلمةحرف  هذه  يف  يف حتدث    ،  األول  حرف  تسكني  ألن  الصوت،  تغيري 
 الكالم، وهو يقع على حرف القاف. 
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َالي ال" ويف العربية الفصحى تقرأ "الكلمة "حبال" يف الدارجة املغربية تقرأ "حبَْ  .5 بكسر   " حبي
تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول يف الكالم، يف هذه الكلمة حتدث  حرف الباء،

 وهو يقع على حرف الباء. 
6.  " تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "تَبيُع"  تقرأ  املغربية  الدارجة  "اتبع" يف  بتمديد    بيُع" اتَ الكلمة 

تبع من  فاعل  ألنه  التاء  الكلمةيتبع-حرف  هذه  يف  ألن    حتدث   ،  الصوت،  تقصري 
    املّد بعد حرف التاء.   األلف حذف 

بتمديد   "طيْيحُ الكلمة "يطيح" يف الدارجة املغربية تقرأ "َيطيُح" ويف العربية الفصحى تقرأ "يَ  .7
أطاح  من  مضارع  فعل  ألنه  الطاء  تقصري   ،يطيح  -حرف  حتدث  الكلمة  هذه  يف 

 الصوت، ألن حذف الياء املّد بعد حرف الطاء. 
تقرأ  .8 الفصحى  العربية  َلوَّْل" ويف  "الن ََّهاري  تقرأ  املغربية  الدارجة  األّول" يف  "النهار  الكلمة 

القطع  اأْلَوَّل"  ن ََّهاري "الْ  ت  ، يفبدون حيذف مهزة  الكلمة حتدث  الصوت، ألن   غيريهذه 
    م األول.الالّ  فففتح حر  مهزة القطع تحذف

 اخلالصة من تلك البياانت :

ة  عربيال أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال سببال
 املغربية

 رقم  الكلمة

فتح حرف  
الصاد يف 

أول 
 الكلمة

 نيسكت َصَحايبي 
 حرف األول

الكالم يف 
يقع  وهو

على حرف 
 الصاد

تغيري 
 الصوت

 ْ  1 صحايب ْصَحايبي
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 بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر "الصحاب"  الفونولوجية  التقابلية  3.1اجلدوال 

 

 الشعر الثاين "السريور" .ت 
 نص الشعر  (1

 
 السريور

 كنت البارح
 خدام منسح
 صباط كادح 

 سولين على امسي 
 أان سريور 
 نظل ندور
 زنقة زنقة 

ال حيذف 
 مهزة القطع 

حذفت مهزة  َوأَْنتَ 
 القطع  

تغيري 
 الصوت

 2 وأنت ْنتَ وَ 

متديد 
الصوت  

حرف التاء  
فاعل ألنه 

-من تبع
 يتبع 

حذف   اَتبيعُ 
األلف املّد  
بعد حرف  

 التاء

تقصري  
 الصوت

 3 اتبع  تَبيعُ 
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 كايف كايف 
 عايش خببز حايف 

 مرة بردان مرة دايف
 فني عايش؟ 

 عايش جاوبتو عاله أان 
 قراين يف مدرسو وال كتاب قرآين 

 وأان دايخ جمواين، 
 بيدهم كتب وأقالم 

 وشال أحالم 
 وأان مرفوع عايش يف األوهام 

 ال أم وال أب
 وحدي يف العذاب

 منسح ونلمع
 وأان موسخ ومدمع
 ال من بيدي يشد

 حيد  وال مصاييب 
 يف ساكن

 أان؟ فينما وال وال فالزابلة 
 نفرش الكارتون 

 ونتعشى ابلسيليسيون
 كالصيف كالشتا
 هذاك هو الغطا



50 

 

 

 

 نوسد الصنيديقة 
 ما حنلم ما نفيق من التبويقة

 
 حتليل الفونولوجية يف شعر "السريور" (2
1. " تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "ْنظيلُّ"  تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  "نظّل"  بفتح    ظيلُّ"نَ الكلمة 

تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول يف الكالم، ، يف هذه الكلمة حتدث حرف النون 
 وهو يقع على حرف النون. 

2. " تقرأ  الفصحى  العربية  "ْنُدْور" ويف  تقرأ  املغربية  الدارجة  "ندور" يف  بفتح    ُدْور"نَ الكلمة 
تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول يف الكالم، يف هذه الكلمة حتدث حرف النون، 

 ع على حرف النون. وهو يق
"ق َ  .3 تقرأ  الفصحى  العربية  ويف   " "قْ رَايني تقرأ  املغربية  الدارجة  "قراين" يف  "الكلمة  بفتح    رَايني

القاف حتدث    ،حرف  الكلمة  هذه  يف  يف  األول  حرف  تسكني  ألن  الصوت،  تغيري 
 الكالم، وهو يقع على حرف القاف. 

بدون حيذف    العربية الفصحى تقرأ "َوَأاَن"الكلمة "وأان" يف الدارجة املغربية تقرأ "َواَن" ويف   .4
 الصوت ، ألن حذفت مهزة القطع. غيرييف هذه الكلمة حتدث ت مهزة القطع،

"نْ ْفريشْ  .5 تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  "نفرش"  تقرأ nfresy  /الكلمة  الفصحى  العربية  ويف   "
النون   " نُ ْفريشُ " الكلمة حتدث  بضم حرف  الصوت، ألن  ، يف هذه  تسكني حرف  تغيري 

 األول يف الكالم، وهو يقع على حرف النون. 
العربية الفصحى تقرأ " .6 "نْ ت َْعشَّى" ويف  الدارجة املغربية تقرأ   تَ َعشَّى" ن َ الكلمة "نتعشى" يف 

تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول يف  يف هذه الكلمة حتدث    ،بفتح حرف النون 
 الكالم، وهو يقع على حرف النون. 
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نطق    َذاَك"هَ يف الدارجة املغربية تقرأ "َهَداَك" ويف العربية الفصحى تقرأ "الكلمة "هذاك"   .7
الذال   ألنابلذالحرف  الصوت،  تبديل  حتدث  الكلمة  هذه  يف  الذال   ،  حرف  تنطق 

 ابلدال.
 َلم" حنَْ   َماالكلمة "ما حنلم" يف الدارجة املغربية تقرأ "َمَنْحَلْم" ويف العربية الفصحى تقرأ " .9

، يف هذه الكلمة حتدث تقصري الصوت، ألن حذف األلف املّد بعد  بتمديد حرف امليم
 حرف امليم. 

"س .10 تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "َمَنفيْق"  تقرأ  املغربية  الدارجة  نفيق" يف  "ما  َما  الكلمة 
، يف هذه الكلمة حتدث تقصري الصوت، ألن حذف الياء املّد  بتمديد حرف امليم  نُفيْيُق"

 .الطاء بعد حرف
 اخلالصة من تلك البياانت :

ة  عربيال أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال سببال
 املغربية

 رقم  الكلمة

بفتح حرف  
 النون

 نيسكت َنظيلُّ 
 حرف األول

الكالم يف 
يقع  وهو

على حرف 
 النون

 1 نظل  ْنظيلُّ  تغيري الصوت

ال حيذف 
 مهزة القطع 

حذفت مهزة  َوَأانَ 
 القطع 

 2 َوَأانَ  َوانَ  تغيري الصوت

نطق حرف   نطق حرف   َذاكَ هَ  تبديل    3 َهَذاكَ  َهَداكَ 
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الذال 
 ابلذال

 الصوت   الذال ابلدال

متديد 
 حرف امليم 

حذف   َلمْ حنَْ  َما
األلف املّد  
بعد حرف  

 امليم

تقصري  
 الصوت

 4 َماحَنَْلمُ  َمَنْحَلمْ 

 " سريور بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر "ال الفونولوجية  التقابلية  3.2اجلدوال 
 

 ج. الشعر الثالث "ابرد الكتاف" 
 نص الشعر  (3

 
 ابرد الكتاف 

 ما خيدم ما يهز قفاف 
 كل بزافأي

 آه آه شحال حشالف 
 ما حيرتم قانون وال أعراف

 عقلو موسخ وحواجيو نظاف
 حبال اىل هو موظف

 ما يعيا من الطلبة والتسالف
 طناز وهراف 

 يتظاهر ابللي هو عامل عارف
 وهو ما قرا ما مسع ما شاف
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 راسو عامر ابلتخارف 
 وما يرضى خيدم ويبغي الصرف

 كيطلب يكون مدير
 إىل تواضع يدير شاف 

 ايه عندو ديبلوم
 وختصص علوم 

 ولكن يف احللوم 
 الناس تقرا وهو ساد وذنيه وعينيه 

 عقلو ماشي هنا هليه 
 ما يثبت ما يرسى 
 والربصة دماغو مع الرايل 
 خاصاه دكا عصا 

 االمتحان يدير تبهلة  وىف
 وإىل حصل حصلة 

 قال ليك من حقو النقلة
 وال يشعل شعلة

 إما إىل لقا الغفلة 
 وجنح يبدا يتبجح 

 ويقول هو مول أو نقطة
 وهو الذكي والزوين مول الكصة

 وإىل ضرهبا بسقطة
 يقول بال حشمة 
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 زكلتها على ربع نقطة
 الفالطةاملصحح هو اللي فيه 

 كون ما هو كون راه داير حفلة
 احللم اي ولدي يبغي على كتافك تعري

 تكون راجل ماشي طفل دري
 قلبك حبب هللا معمر و 

 وعلى ذراعك تشمر 
 
 حتليل الفونولوجية يف شعر "ابرد الكتاف"  (2

املغربية تقرأ "قفافالكلمة " .1 الدارجة  "قْ َفاف" يف  تقرأ  الفصحى  العربية    " قيَفاف  " ويف 
تسكني حرف األول ، ألن  تغيري الصوت ، يف هذه الكلمة حتدث  حرف القاف بفتح  

 القاف.  يقع على حرف يف الكالم وهو
  " اف  ظَ الكلمة "نظاف" يف الدارجة املغربية تقرأ "ْنظَاْف" ويف العربية الفصحى تقرأ "ني  .2

تغيري الصوت، ألن تسكني حرف األول ، يف هذه الكلمة حتدث  بكسر حرف النون 
 الكالم وهو يقع على حرف النون. يف 

َالي الكلمة "حبال" يف الدارجة املغربية تقرأ "حْبَاْل" ويف العربية الفصحى تقرأ " .3 بكسر   " حبي
الباء   الكلمة حتدث  حرف  هذه  يف  يف ،  األول  حرف  تسكني  ألن  الصوت،  تغيري 

 الكالم وهو يقع على حرف الباء. 
بفتح    طَنَّاُز"تقرأ "ْطنَّاْز" ويف العربية الفصحى تقرأ "الكلمة "طناز" يف الدارجة املغربية   .4

الطاء حتدث  حرف  الكلمة  هذه  يف  يف ،  األول  حرف  تسكني  ألن  الصوت،  تغيري 
 الكالم وهو يقع على حرف الطاء. 
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5. " تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "َمْقرَا"  تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  قرا"  "ما   "رَأَ ق َ َما  الكلمة 
الصوت،   وتغيري  ، يف هذه الكلمة حتدث تقصريوفتح حرف اهلمزة   بتمديد حرف امليم

 وتسكني حرف القاف.  ألن حذف األلف املّد بعد حرف امليم
 " َما مسَيعَ الكلمة "ما مسع" يف الدارجة املغربية تقرأ "َمْسَمْع" ويف العربية الفصحى تقرأ " .6

 وتغيري  تقصري  ، يف هذه الكلمة حتدث العنيو   السني  وفتح حرف  بتمديد حرف امليم
 العني.و  السني وتسكني حرف الصوت، ألن حذف األلف املّد بعد حرف امليم

"بيتَّ  .7 تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  "ابلتخاريف"  تقرأ الكلمة  الفصحى  العربية  ويف  َخريْف" 
لتََّخاريْيف" اخلاء  "ابي حرف  ألن  بتمديد  الصوت،  تقصري  حتدث  الكلمة  هذه  يف   ،

 حرف امليم وحذف الياء املّد بعد حرف الراء. حذف األلف املّد بعد 
"دييْبُلْوْم" .8 تقرأ  الفصحى  العربية  ويف  "دييْبُلْم"  تقرأ  املغربية  الدارجة  يف  "ديبلوم"   الكلمة 

الالم، املّد   بتمديد حرف  الواو  الصوت، ألن حذف  تقصري  الكلمة حتدث  يف هذه 
 بعد حرف الالم. 

بتمديد   "ُعُلْم" ويف العربية الفصحى تقرأ "ُعُلْوم" الكلمة "علوم" يف الدارجة املغربية تقرأ .9
، يف هذه الكلمة حتدث تقصري الصوت، ألن حذف الواو املّد بعد حرف  حرف الالم

 الالم.
  الكلمة "دماغو" يف الدارجة املغربية تقرأ "ْدَماُغْو" ويف العربية الفصحى تقرأ "ديَماُغُه"  .10

 الصوت، ألن تسكني حرف األول تغيري، يف هذه الكلمة حتدث  بكسر حرف الدال
 يف الكالم وهو يقع على حرف الدال.

ي" بتفخيم الراء ويف العربية الفصحى تقرأ ري عْ الكلمة "تعري" يف الدارجة املغربية تقرأ "ت َ  .11
 تفخيم الراء املكسورة.   ألن تغيري الصوت  حتدث  ، يف هذه الكلمةي" برتقيق الرّاءري عْ "ت َ 

الدارجة املغربية تقرأ "دّري" بتفخيم الراء ويف العربية الفصحى تقرأ الكلمة "دّري" يف   .12
 تفخيم الراء املكسورة.  تغيري الصوت ألن حتدث  ، يف هذه الكلمة"دّري" برتقيق الرّاء
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 اخلالصة من تلك البياانت:و 

  عربيةال أشكال
 الفصحى 

الدارجة   أشكال سببال
 املغربية

 رقم  الكلمة

بكسر 
حرف  
 القاف

تسكني  قيَفاف  
حرف األول 

يف أول 
الكالم وهو 
يقع على 

 حرف القاف 

تغيري 
 الصوت

 1 قَ َفاف قْ َفاف

متديد 
حرف امليم  

وفتح  
حرف  
 السني 

حذف   َمامسَيعَ 
األلف املّد  
بعد حرف  

امليم وتسكني 
 حرف السني

 والعني 

تقصري  
الصوت  
وتغيري 
 الصوت

 3 ما مسع َمْسَمع 

تفخيم الرّاء  َدرّييْ  برتقيق الراء
 املكسورة

تغيري 
 الصوت

 َدرّييْ 
 

 4 دّري

 " ابرد الكتاف بني الدارجة والفصحى يف نص الشعر "الفونولوجية التقابلية  3.3اجلدوال 
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 الفصل الرابع 
 خامتة 

 صة اخلال  -1
الباحثة الباب القدمية عن حتليل    استنتجت  املباحثة يف  بناء على  النقطة املهمة  بعض 

وابرد   السريور  "الصحاب  بنحيدي  لعمر  املغريب  الزجل  شعر  يف  وفونولوجية  مرفولوجية 
 الذي يوجد يف يوتوب. وأما تلك النقطة كما يلي:   ومقابلتها ابلعربية الفصحى الكتاف"

انحية   أشكال (1 من  بنحيدي  اإلختالفات  لعمر  املغريب  الزجل  شعر  يف  بعد    مرفولوجية 
 ابلعربية الفصحى  بلهاتقا

الفصحى ابلعربية  املغربية  الدارجة  الكلمات  انحية  قابلت  على   مرفولوجية  من    حيصل 
و كلمة  وعشرين    إحدى   اختالف  شكل  هي،  مجاعة    يف  ضمري  يف  الواحد  متكلم  دمج 
، وزايدة حرف  إبدالو   ،، مث النحتبكلمة "الّلي"صيغ اإلسم املوصول    مث اختصار  ،املتكلمني

 الكاف يف أول فعل املضارع، ويوجد اسم املذكر معاملة املؤنث.  
انحيةأشكال   (2 من  بنحيدي    اإلختالفات  لعمر  املغريب  الزجل  شعر  يف  بعد فونولوجية 

  لعربية الفصحىاب بلهاتقا
الفصحى ابلعربية  املغربية  الدارجة  الكلمات  فونولوجية   قابلت  أشكال  على   يف  حيصل 

حرف األول يف أّول   تسكني  تغيري الصوت، وأسبابه   يف شكل   ، وهيكلمة  ثالثنياختالف  
تقصري الصوت بسبب سقط حرف  مث    وحتذيف مهزة القطع وتفخيم الراء املكسورة،  الكلمة

 تبديل حرف الذال ابلدال. يوجد إبدال بسبب املّد، مث 
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 حات اإلقرتا -2
البحث هذا  نتائج يف  إىل  اللغة  استنادا  مع  املغربية  الدارجة  أو  العامية  اللغة  مبقابلة  املتعلقة 

وفونولوجية،    العربية الفصحى يف شعر الزجل املغريب الذي قد انتهى حتليله بنظرية مرفولوجية
رأت الباحثة عن اإلمكانيات لزايدة الدراسة أو البحث عن اللغة العامية حىت متطور ومتنوع  

 ويزيد أكثر من اآلن، ولذلك: 
ميكن أن يكون البحث أو الدراسة عن اللغة العامية من بالد العرب األخرى حنو اللغة  .1

 لله بنظرية اللغوية. العامية من اللبنان أو املصر أو الفلسطني وغري ذلك، مث ح
ميكن أن يكون البحث عن اللغة العامية أو الدارجة املغربية خاصة مبوضوع آخر أي ال  .2

ابلشعر، بل ميكن أن يستعمل احملادثة اليومية يف البيت أو املدرسة أو السوق أو ميكن 
 أن يستعمل األغاين والقصة القصرية واألفالم والفكاهة وما يشبه ذلك.  

البحث الالحق عن املقابلة بني اللغة العامية والفصحى مث حلله بنظرية   ميكن أن يكون .3
 أخرى حنو الداللة أو النحوية أو املعاجم . 

هذا  .4 ليكمل  اللغوية  الباحثني  أو  القارئني  إىل  الباحثة  أتمل  البحث،  هذا  على  بناء 
)دراسة   بنحيدي  لعمر  املغريب  الزجل  شعر  يف  مورفوفونتيك  حتليل  مبوضوع  البحث 

أو  ت النحوية  أو  الداللة  حنو  أخرى  نظرية  ابستعمال  والفصحى(  العامية  بني  قابلية 
 املعاجم ألن استعملت الباحثة نظريتني فقط.  
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 سرية ذاتية 
م، خرجت    1992يوليو    17اتريخ  ولدت يف دماك  سيتا يوليا أغوستينا،  

م، مث التحقت يف املعهد   2004من املدرسة اإلبتدائية سلطان فتاح سنة  
سنة   دماك حىت  بنطارا  القرآن"  "بستان عشاق  القرآن  لتحفيظ  اإلسالمي 

مدرسة   2008 يف  املتوسطة  مدرسة  مبرحلة  الدراسة  التحقت  مث  م، 
سنة   حاجني ابطي حىت  الفالح  مطالع  مبرحلة    2011اإلسالمية  الدراسة  التحقت  مث  م، 

م، وبعد  2014مدرسة الثانوية يف مدرسة اإلسالمية مطالع الفالح حاجني ابطي حىت سنة 
املغربية حىت سنة   إمام انفع طنجة يف مملكة  التحقت ابجلامعة  م واستمررت    2016ذلك 

 الدراسة ابجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج . 
 


