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( دراسة صوتية تحليلية )
البحث الجامعى
إعداد:
عيف ستييا نيعروم
رقم القيد03203368 :

قسم اللغة العربية و أدبها
كلية الع ـلوم اإلنس ـ ـانية
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مظاهر اللهجات العربية بين اللغة الفصحى إلى العامية
فى أغنية أصالة نصرى السورية
( دراسة صوتية تحليلية )
البحث الجامعى
مقدم إلكمال بعض الشروط حصول على درجة سرجنا ((S0
لكلية الع ـلوم اإلنس ـ ـانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا
إعداد:
عيف ستييا نيعروم
رقم القيد03203368 :
المشرف:
الدكتور توركيس لوبيس،

DESS

رقم التوظيف085134341330010331 :

قسم اللغة العربية و أدبها
كلية الع ـلوم اإلنس ـ ـانية
جامعة موالنا مـالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
1024

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
تقرير المشرف
إن ىذا البحث اجلامعي الذى قدمتو :
اسم

 :عيف ستييا نيعروم

رقم القيد

03203368 :

العنوان

 :مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى

السورية ( دراسة صوتية حتليلية ).
ّ

قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل

ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجنا ((s-0
كلية العــلوم اإلنسـ ــانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
حتريرا مباالنج 38 ،يونيو 1303
ادلشرف
الدكتور توركيس لوبيس،

DESS

رقم التوظيف085134341330010331:

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
تقرير عميدة الكلية العلوم اإلنسانية
تسلمت عميد كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
البحث اجلامعي الذي كتبتو:
اسم

 :عيف ستييا نيعروم

رقم القيد

03203368 :

العنوان

 :مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى

السورية ( دراسة صوتية حتليلية ).
ّ
إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجنا ( (S-0كلية الع ـلوم اإلنس ـ ـانية يف
شعبة اللغة العربية وأدهبا للعام الدارسي 1303/1302م.
حتريرا مباالنج 38 ،يونيو 1303
عميدة الكلية العلوم اإلنسانية
الدكتورة احلاجة إستعاذة ،ادلاجستري
رقم التوظيف085632020881321331:

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
تقرير لجنة المناقشة
لقد متت جلنة ادلناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
اسم

 :عيف ستييا نيعروم

رقم القيد

03203368 :

العنوان

 :مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى

السورية ( دراسة صوتية حتليلية ).
ّ
وقررت جلنة ادلناقشة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانا يف كلية العــلوم اإلنسـ ــانية شعبة اللغة
العربية وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
حتريرا مباالنج ،يونيو 1303
 .0األستاذ الدكتور احلاج حليمي زىدى ،ادلاجستري
 .1األستاذ م .خليل ،ادلاجستري
 .2األستاذ الدكتور توركيس لوبيس،

DESS

عميدة كلية العلوم اإلنسانية
الدكتورة احلاجة استعاذة  ،ادلاجستري
رقم التوظيف085632020881321331:

كلية العلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وأدبها
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
تقرير رئيس قسم اللغة العربية و أدبها
تسلم رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
البحث اجلامعي الذي كتبتو:
اسم

 :عيف ستييا نيعروم

رقم القيد

03203368 :

العنوان

 :مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى

السورية ( دراسة صوتية حتليلية ).
ّ
إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجنا ( (S-0كلية العــلوم اإلنسـ ــانية يف
قسم اللغة العربية وأدهبا.
حتريرا مباالنج 38 ،يونيو 1303
رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
زلمد فيصل فتوي ،ادلاجستري
رقم التوظيف086200301332010333 :

شهادة اإلقرار
أنا ادلوقعة أدناه:
اسم

 :عيف ستييا نيعروم

رقم القيد

03203368 :

العنوان

:مااليا ،مجبارانا ،بايل.

قررت بأن ىذا البحث العلمى حتت ادلوضوع " مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل
السورية " الستيفاء شروط التخريج للحصول على درجة سرجانا يف
العامية ىف أغنية أصالة نصرى ّ
كلية العلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وأداهبا باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية
ماالنج ،أنو تأليفها ىي نفيسها وليس بنسخة غريىا.

ماالنج 8 ،يونيو 1303
الباحثة

(عيف ستييا نيعروم)

الشعار

      
  
     

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi
dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang mengetahui.
{ Surah Ar-Ruum : 11 }

اإلهداء

إلى أبي" الحاج محرم" و أمي "الحاجة كوسمينة أريس"
المحبوبين والمكرمين الذين ربياني صغيرا,
حفظهما اهلل في سالمة الدين والدنيا واآلخرة.
وإلى إخواتي "نور كوماال واتي و نور هيدى كوسوما ديوي"
وأختي صغيرتي "النسا نورما قطرالندى ,إياى مرضى ت هلل ,و فرحان حبيبي"
وإلى جميع األساتيذ-األساتذات الذين علموني وربوني,
~ نفعنا اهلل بهم وبعلم مهم وببركاتهم وهدى ورحمة في الكارمين ~
آمين........

كلمة الشكر والتقدير
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
احلمد هلل رب العادلني أنز كتابو بلسان عريب مبني على أفصح الناطقني ،زلمد صلى اهلل عليو
وسلم وعلى آلو وصحبو أمجعني.
اّن مملوء
وبعد ،بربكة و بتوفيق اهلل تعاىل قد انتهت من كتابة البحث اجلامعي واعًتفت ّ

بالنقصان رغم أين قد بذلت غاية جهدي لتكميلو ،ومع ذلك إال لقلة معرفيت.

وصحح أجسادمها ،الّذين ربّياين
طول عمرمها ّ
إكراما و شكرا موفورا وتقديرا لوالدي" اللّهم ّ
تربية حسنة يف حناهنما و حثاين على تقدمي لنيل األمل و التفاؤل دلواجهة احلياة جازمها اهلل أحسن
يارب العادلني.
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة....آمني ّ
وكذالك أيقنت بأ ّن ىذه الكتابة مل تتم بدون مساعدة من األساتيذ واألستاذات واألصدقاء
األحباء .يف ىذه ادلناسبة ال أنسى أىدي جزيل والشكر وفائق اإلحًتام إىل من بذلوا جبدىم يف جناح
كتابة ىذه البحث اجلامعي ،منهم:
 .0فضيلة احملًتم األستاذ الربوفسور الدكتور موجيا رحرجوا رئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 .1فضيلة األستاذة احلاجة استعاذة ،ادلاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية.
 .2فضيلة األستاذ م .فيصل فتوي ،ادلاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.
 .3فضيلة األستاذ الدكتور توركيس لوبيس ،مشرف ىذا البحث الذي أعطاين التوجيهات
واإلرشادات والدوافع وساعدين يف إقامة تصحيحو حىت أكتب حبثا جيدا ظرفيا وأقدم إىل
ادلناقشة.
 .4فضيلة احملًتم مريب ادلعهد سونن أمبيل العايل اإلسالمي.

 .5فضيلة مجيع األساتيذ احملاضرون جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذين
كانو يساعدون الباحثة للحصول على العلوم ادلفيدة يف ادلستقبل.
 .6مجيع األصدقائي الذين يزينون حيايت يف ىذه ادلدينة ماالنج.
 .7وعسى اهلل أن يكون ىذا لبحث اجلامعي يعم نفعو يل خاصة وجلميع القراء األعزاء وباالتوفيق
واىداية ورضى والعناية ،واحلمد هلل.....

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ماالنج 38 ،يونيو 1303
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مستخلص البحث باللغة العربية
ستييانيعروم ،عيف" ،03203368 ،مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية
السورية ( دراسة صوتية حتليلية)" ،البحث اجلامعي ،يف شعبة اللغو العربية وأدهبا
أصالة نصرى ّ
بكلية العلوم اإلنسانية ،جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .1303حتت
اإلشراف :الدكتور توركيس لوبيس.DESS ،
السورية.
الكليمات الرئيسية  :اللهجات العربية ،اللغة الفصحى و العاميةّ ،
اللّغة ىي ألفاظ يعربهبا كل قوم عن أغراضهم .فاللهجة ىي رلموعة من الصفات اللغوية
تنتمى إىل بيئة خاصة ،ويشًتك يف ىذه الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .العالقة بني اللغة واللهجة
ىي العالقة بني العام واخلاص .فاللغة تشتمل عادة على عدة ذلجات ،لكل منها ما مييزىا .ومجيع
اللهجات تشًتك يف رلموعة من الصفات اللغوية.
يهدف ىذا البحث إىل احلصول لوصف مظاىر اللهجات العربية ىف أغنية أصالة نصرى
السورية والعواملها .فكانت ىذه الدراسة من دراسة مكتبية اليت تنتهج من الدراسة الكيفية فتكون
ّ
البيانات وادلصادر منقولة من أغنيتها أصالة نصري.استخدمت الباحثة يف ىذا البحث العلمي بطريقة
الوصفي الكيفي بطريقة الوثائقية ،وطريقة اإلستماع والكتابة .نسبة بوصف البيانات ادلتناولة فطريقة
حتليل البيانات للحصول إىل النتائج ىي حتليل احملتوى ،ألنّو من البيانات الوصفية ،وىو منهج
التحليل الذي مجع ادلعلومات وشحنو يف الكتب ادلكتوبة ،إعطاء العالمة يف البيانات ادلعيّنة ،مثّ حتليل
اللهجات العربية السورية الىت خيالف قراءنة يف الغناء أصالة نصري.
وأما نتائج ىذا البحث اليت وصلت إليها الباحثة وىي وجدت مظاىر اللهجات العربية يف
أغنيتها أصالة نصري السورية ،و ونوجد فيها عدة العوامل الىت تؤثرىا على تغيريىا يعٌت من ناحية من
العوامل اخلارجي (أسباب اجلغرافية،أسباب اإلجتماعية ،أسباب الثقافية ،أسباب اإلقتصادية) ،و من
العوامل الداخلي.

مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
Setianingrum, Eva. 4102. "The phenomenon of Arabic Dialects Between Official and
Unofficial Language in Lyrics Ashalah Nashri Song-Syrian (the study of the phonological
analysis)". Thesis Research. Arabic Language and Literature Department. Humanity Faculty.
Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Ustadz Turkys
Lubis,DESS.
Keyword : Dialect, Official and Unofficial Language, Syrian.
Language is words which expressed by any person and it has own community. If the
dialect is collection of language properties, the language is different,it has own quality at that
environment. The relation of language and dialect are like the relation of public and private
sectors. The language is consist of several dialect. All dialects are different and involved in wide
range of linguistic properties.
The purpose of this study is to know the description of manifestation of Syrian Arabic
dialect in the Ashalah Nashri lyrics songs and the factors that affect the dialect. This study is
focused by using the books relating to dialect which refers to qualitative method by using
Ashalah Nashri songs. Not only that, but also using qualitative-descriptive be collaborated with
method documentation method and listening-note. The proportion of the data retrieval by
analyse data contently on the Asalah Nashri lyrics song by using Syrian-Arabic dialect.
The result of this study, researcher found the phenomenon of words of dialect (Syrian)
from the lyrics song, and also the factors that influence it. There was external factor
(geographic, social, economic,and culture), and internal factor.

مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
Setianingrum, Eva. 4102.. Judul:“Fenomena Dialek Bahasa Arab antara Bahasa Arab Resmi
dan Tidak Resmi dalam Lirik Lagu Ashalah Nashri-Suriah (kajian analisis tentang fonologi)”.
Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Ustadz Turkys Lubis,DESS
Kata kunci :

Dialek bahasa Arab, bahasa Arab resmi dan tidak resmi, Suriah.

Bahasa merupakan kata-kata yang diungkapkan oleh semua orang yang pada setiap
bahasa itu memiliki komunitas tersendiri. Berbeda dengan dialek yang merupakan kumpulan
dari sifat bahasa (lingkungan khusus), sifatnya memiliki kualitas tersendiri pada lingkungan
tersebut. Hubungan antara bahasa dengan dialek adalah bagaikan hubungan antara sektor publik
dengan swasta. Bahasa itu meliputi beberapa dialek, masing-masing dialek berbeda-beda.
Semua dialek terlibat dalam berbagai sifat kebahasaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang manifestasi dari dialek
Bahasa Arab-Suriah dalam lirik lagu Ashalah Nashri serta faktor-faktor yang mempengaruhi
adanya dialek tersebut. Penelitian ini fokus meggunakan kitab-kitab ataupun buku-buku yang
berkenaan dengan dialek, yang mengarah pada metode kualitatif yang sumber datanya ialah
orisinalitas lagu-lagu Ashalah Nashri. Selain itu, juga menggunakan kualitatif-deskriptif yang
kemudian dikolaborasi dengan menggunakan metode dokumentasi dan simak-catat. Proporsi
pengambilan data yakni dengan cara menganalisis data secara konten pada lirik lagu Asalah
Nashri tersebut yang menggunakan dialek Bahasa Arab-Suriah.
Hasil dari penelitian ini, peneliti telah menemukan fenomena kata-kata berdialek
(Suriah) dari lirik lagu-lagu tersebut. Kemudian ditemukan juga faktor-faktor yang
mempengaruhinya, diantaranya faktor eksternal (secara geografis, sosial, ekonomi, budaya),
serta dari faktor internal pula.

ل

مستخلص البحث باللغة العربية
ستييانيعروم ،عيف" ،03003301 ،مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف
السورية ( دراسة صوتية حتليلية)" ،البحث اجلامعي ،يف شعبة اللغو العربية
أغنية أصالة نصرى ّ
وأدهبا بكلية العلوم اإلنسانية ،جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .4302
حتت اإلشراف :الدكتور توركيس لوبيس.DESS ،
السورية.
الكليمات الرئيسية  :اللهجات العربية ،اللغة الفصحى و العاميةّ ،
اللّغة ىي ألفاظ يعربهبا كل قوم عن أغراضهم .فاللهجة ىي رلموعة من الصفات اللغوية
تنتمى إىل بيئة خاصة ،ويشًتك يف ىذه الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .العالقة بني اللغة واللهجة
ىي العالقة بني العام واخلاص .فاللغة تشتمل عادة على عدة ذلجات ،لكل منها ما مييزىا .ومجيع
اللهجات تشًتك يف رلموعة من الصفات اللغوية.
يهدف ىذا البحث إىل احلصول لوصف مظاىر اللهجات العربية ىف أغنية أصالة نصرى
السورية والعواملها .فكانت ىذه الدراسة من دراسة مكتبية اليت تنتهج من الدراسة الكيفية فتكون
ّ
البيانات وادلصادر منقولة من أغنيتها أصالة نصري.استخدمت الباحثة يف ىذا البحث العلمي
بطريقة الوصفي الكيفي بطريقة الوثائقية ،وطريقة اإلستماع والكتابة .نسبة بوصف البيانات ادلتناولة
فطريقة حتليل البيانات للحصول إىل النتائج ىي حتليل احملتوى ،ألنّو من البيانات الوصفية ،وىو
منهج التحليل الذي مجع ادلعلومات وشحنو يف الكتب ادلكتوبة ،إعطاء العالمة يف البيانات ادلعيّنة،
مثّ حتليل اللهجات العربية السورية الىت خيالف قراءنة يف الغناء أصالة نصري.
وأما نتائج ىذا البحث اليت وصلت إليها الباحثة وىي وجدت مظاىر اللهجات العربية يف
أغنيتها أصالة نصري السورية ،و ونوجد فيها عدة العوامل الىت تؤثرىا على تغيريىا يعٌت من ناحية
من العوامل اخلارجي (أسباب اجلغرافية،أسباب اإلجتماعية ،أسباب الثقافية ،أسباب اإلقتصادية)،
و من العوامل الداخلي.

ل

مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
Setianingrum, Eva. 4102. "The phenomenon of Arabic Dialects Between Official and
Unofficial Language in Lyrics Ashalah Nashri Song-Syrian (the study of the phonological
analysis)". Thesis Research. Arabic Language and Literature Department. Humanity
Faculty. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr.Ustadz
Turkys Lubis,DESS.
Keyword : Dialect, Official and Unofficial Language, Syrian.
Language is words which expressed by any person and it has own community. If the
dialect is collection of language properties, the language is different,it has own quality at that
environment. The relation of language and dialect are like the relation of public and private
sectors. The language is consist of several dialect. All dialects are different and involved in
wide range of linguistic properties.
The purpose of this study is to know the description of manifestation of Syrian
Arabic dialect in the Ashalah Nashri lyrics songs and the factors that affect the dialect. This
study is focused by using the books relating to dialect which refers to qualitative method by
using Ashalah Nashri songs. Not only that, but also using qualitative-descriptive be
collaborated with method documentation method and listening-note. The proportion of the
data retrieval by analyse data contently on the Asalah Nashri lyrics song by using SyrianArabic dialect.
The result of this study, researcher found the phenomenon of words of dialect
(Syrian) from the lyrics song, and also the factors that influence it. There was external factor
(geographic, social, economic,and culture), and internal factor.

ل

مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
Setianingrum, Eva. 4102.. Judul:“Fenomena Dialek Bahasa Arab antara Bahasa Arab
Resmi dan Tidak Resmi dalam Lirik Lagu Ashalah Nashri-Suriah (kajian analisis tentang
fonologi)”. Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Ustadz Turkys
Lubis,DESS
Kata kunci :

Dialek bahasa Arab, bahasa Arab resmi dan tidak resmi, Suriah.

Bahasa merupakan kata-kata yang diungkapkan oleh semua orang yang pada setiap
bahasa itu memiliki komunitas tersendiri. Berbeda dengan dialek yang merupakan kumpulan
dari sifat bahasa (lingkungan khusus), sifatnya memiliki kualitas tersendiri pada lingkungan
tersebut. Hubungan antara bahasa dengan dialek adalah bagaikan hubungan antara sektor
publik dengan swasta. Bahasa itu meliputi beberapa dialek, masing-masing dialek berbedabeda. Semua dialek terlibat dalam berbagai sifat kebahasaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang manifestasi dari dialek
Bahasa Arab-Suriah dalam lirik lagu Ashalah Nashri serta faktor-faktor yang mempengaruhi
adanya dialek tersebut. Penelitian ini fokus meggunakan kitab-kitab ataupun buku-buku
yang berkenaan dengan dialek, yang mengarah pada metode kualitatif yang sumber datanya
ialah orisinalitas lagu-lagu Ashalah Nashri. Selain itu, juga menggunakan kualitatif-deskriptif
yang kemudian dikolaborasi dengan menggunakan metode dokumentasi dan simak-catat.
Proporsi pengambilan data yakni dengan cara menganalisis data secara konten pada lirik lagu
Asalah Nashri tersebut yang menggunakan dialek Bahasa Arab-Suriah.
Hasil dari penelitian ini, peneliti telah menemukan fenomena kata-kata berdialek
(Suriah) dari lirik lagu-lagu tersebut. Kemudian ditemukan juga faktor-faktor yang
mempengaruhinya, diantaranya faktor eksternal (secara geografis, sosial, ekonomi, budaya),
serta dari faktor internal pula.
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األول
الباب ّ
مقدمة
أ.خلفية البحث
يوجد يف أكثر اجلماعات اللغوية يف العامل أكثر من مستوى لغوي واحد يشارك الفرد يف كل
مستوى منها وفق ادلواقف الكالمية اليت يعيشها ،فادلواقف الكالمية يف رلال احلياة اليومية ختتلف
عنها يف اجملاالت الثقافية أو اجملاالت السياسة .قد يكون ىذا اإلختالف يف إطار اللغة الواحدة كما
ىي حال ادلثقفني من أبناء اللغة األدلانية أو الفرنسية أو اإلجنليزية يف تعاملهم بلغاهتم .قد يكون
اإلختالف أكثر من ذلك يف إطار اللغة الواحدة .عندما تستخدم اللهجة العامية والفصحى جنباً
إىل جنب .وتوجد أشكال سلتلفة من األزدواج اللغوي .وحيدد اإلستخدام اللغوي الوظيفية اليت يقوم
هبا كل مستوى لغوى.

ٔ

وفقا لغويني الغربية ،اللهجات العربية تنقسم إىل منطقتني الشرق والغرب .واللهجات العربية
الغربية وتشمل اللهجات اليت تستخدمها الدولة ليبيا واجلزائر وتونس ،وادلغرب ،يف حيث أن ذلجة
ادلنطقة اليت تغطي شرق مصر العربية،

levantin

(اإلصطالح لبالد سورية و لبنان) ،اخلليج (اخلليج

الفارسي يف مجيع أحناء البالد) ،وشبو اجلزيرة العربية.
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ٕ

محمد فهمً حجازى .علم اللغة العربٌة .جامعة الكوٌت .كوٌت1793 :م،ص11:
http://xmil.blog.friendster.com/2001009/dialek-arab/
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اللّغة ىي قوام احلياة الروحية والفكرية وادلادية ،هبا يعمق اإلنسان صلتو وأصالتو باجملتمع الذي
يولد ويعيش فيو حيث ختلق اللغة من أفراده أمة متماسكة األصول موحدة الفروعٖ.
من يف حيث اإلستعمال وسياق احلال يف اللّغة العربية ينقسم التنوع اللغوى على قسمني ،ومها
العربية الفصحى والعربية العامية .ويقول إميل بديع يعقوب "العربية الفصحى ىي لغة القرآن الكرمي
والًتاث العريب مجلة ،واليت تستخدم هبا اليوم يف ادلعامالت الرمسية،يف تدوين الشعر والنثر واإلنتتاج
عامة .و ّأما العربية العامية اليت تستخدم يف الشؤون العادية ،واليت جيري هبا احلديث اليوميٗ.
الفكري ّ
قال اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي " :وِمن آياتِِو خ ْلق َّ ِ
األر ِ
الف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم
اختِ ُ
ض َو ْ
َ ْ َ َ ُ
الس َم َاوات َو ْ
ِ
ٍ ِ ِِ
ني"(ٕٕ)٘ .أي لغاتكم من عربية وعجمية وغريمها ،وأنتم أوالد
َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن ِيف ذَل َ
ك آليَات ل ْل َعالم َ
رجل واحد وامرأة واحدة .من ىذه األية عرفنا أن اهلل خلق الناس شعوباً وألواناً وألسنة .هبذا
اإلختالف بينهم يتعارف أحد إىل غري مها ،واللغة نستخدم يف ىذه ادلعاشرة .وكانت لغة بعضهم
ختتلف من لغات بعضهم أو ختتلف ذلجات بينهم.
اللهجة ىف اإلصطالح العلمى احلديث ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمى إىل بيئة
خاصة ،و يشًتك ىف ىذه الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .و بيئة اللهجة ىي جزء من بيئة أوسع و
لكل منها خصائصها ،ولكنّها تشًتك مجيعاً ىف رلموعة من الظواىر اللغوية
أمشل تضم عدة ذلجاتّ ،
الىت تيسر اتصال أفراد ىذه البيئات بعضهم ببعض ،و فهم ما يدور بينهم من حديث ،فهماً يتوقف
3

حلمى خلٌل .مقدمة لدرسة اللّغة.الطبعة األولى .بدون المطبع  :دار المعرفة الجامعة.1776.ص5:
4
إمٌل بدٌع ٌعقوب .فقه اللغة و خصائصها.بٌروت:دار الثقافة اإلسالمٌة.دون السنة .ص144:
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على قدر الرابطة الىت تربط بني ىذه اللهجات ٙ.بالنسبة ىذا ادلذكور اجتذبت الباحثة أن تبحث يف
ىذا البحث العلمى دراسة وصفية عن اللهجات حتت ادلوضوع "مظاهر اللهجات العربية بين اللغة
السورية".
الفصحى إلى العامية فى أغنية أصالة نصرى ّ
جوال كان نسمع غنائها
اختارت الباحثة أغنية أصالة نصري ألن أغنيتها مشهورة .يف أي ّ
مثل غناء "يا رلنون ،قد احلروف ،أرد ليو ،خليلها على اهلل ،يا رب،ديني اهلل ،روح و روح ،سازلتك،
وغريىا.
ب -أسئلة البحث
السورية ؟
ٔ.ما ىي مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى ّ
ٕ .ما ىي العوامل الّىت تؤثر على مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية
السورية ؟
أصالة نصرى ّ
ج -أهداف البحث
السورية.
ٔ.لوصف مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى ّ
ٕ.لوصف العوامل الّىت تؤثر على اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة
السورية.
نصرى ّ

6
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د -فوائد البحث :
ترجو الباحثة من ىذا البحث العلمى  ،منها :
ٔ.فوائد البحث من ناحية تطبيقية :
أ .للباحثة  :ليكون ىذا البحث نافعا للباحثة و لًتقية معرفتها و فهمها يف نافذة ادلعرفة خاصة عن
علم اللغو.
ب .القارئ  :ليكون ىذا البحث زيادة ادلعرفة عن مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل
السورية.
العامية ىف أغنية أصالة نصرى ّ
ٕ .فوائد البحث من ناحية نظرية  :ليكون ىذا البحث نظرية جديدة يف ادلقابلة عن مظاىر
السورية.
اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ىف أغنية أصالة نصرى ّ
ادلؤسسة :
ٖ.فوائد البحث من ناحية ّ
للجامعة  :ليكون مرجعا من مراجع ادلكتبية اجلامعية خصوصا لطالب يف كلية العلوم اإلنسانية يف
قسم اللغة العربية و آداهبا.

5

ه -الدراسة السابقة
لقد جرى البحث العلمى منذ زمان طويل اجلامعات .فبكثرة البحوث ادلاضية تكون مرجعا
ليساعد الباحثة يف ىذا البحثّ .أما البحث العلمى الذى يتعلق هبذا ادلوضوع ىو الباحث باسم
ليلة الرمحة ٕٓٔٓ حبث عن ظاىرة اللهجة العربية اللبنانية يف أغنية نانسى عجرم اللبنانية (دراسة
حتليلية صوتية).
وتلخيص ىذا البحث ىو :وجد يف أغنيتها نانسى عجرم حتليلية من الناحية األصوات
الصامتة و من الناحية األصوات الصائتة .ىناك حتليل أيضا اخلصائص ذلجة لبنانية بني اللهجة العربية
األخرى.
كما ذكرت الباحثة لقد كان البحث يف ادلاضي الذى يبحث فيو الباحث مستويا هبذا
البحث وىو عن ظاىرة اللهجة العربية اللبنانية يف أغنية نانسى عجرم اللبنانية (دراسة حتليلية صوتية)،
بل يف ىذه الفرصة تريد الباحثة تبحث عن "مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية
السورية" (دراسة صوتية حتليلية).
ىف أغنية أصالة نصرى ّ

6

و -منهج البحث
كما ذكر يف كتاب عادل خلف ادلنهج ىو األساس الذي تسري على مقتضاه حركة التفكري
كل علم من العلوم ،فال يوجد علم بدون منهج إذ أن من
يف علم ما .واختاذ ادلنهج مسة جوىرية يف ّ
مقومات العلم سريه على منهج .و ّأما تعريف ادلناىج علم اللغة ىي ادلناىج اليت حتكم خطة العمل
ويسري على مقتضاىا التّفكري عند حبث اللّغة ذاهتا بعناصرىا األربعة.

ٚ

ٔ.نوع البحث
كانت ىذه الدراسة من دراسة كيفية (  (Qualitative Research Methodإستعملت الباحثة
يف ىذا البحث بادلنهج الكيفي ألن ىذا البحث يكون من حتليل البيانات و ليست البيانات تكون
من األرقام أو العدد.

ٛ

ٕ.مصادر البيانات
انقسمت مصادر البيانات يف ىذا البحث إىل قسمني :
ٔ) البيانات األساسية يف ىذا البحث ىي :البيانات اليت تؤخذ من أغنية أصالة نصري السورية.
ٕ) البيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي  :البيانات الىت ختدم على مصادر الرئيسية من الكتب
والبحوث العلمية و ادلقاالت اإلسالمية أو اللغوية و أرآء العاقلني و كذلك ادلعاجم.

9

عادل خلف .اللغة والبحث اللغوي .مكتبة األداب .1774.ص61 :
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ٖ.طريقة مجع البيانات
و بعد أن تبني كل مصادر البيانات فأمجعتها الباحثة .لذلك إستخدمت الباحثة يف ىذا
البحث دراسة مكتبية

()Library Research

وىي مبطالعة ادلصادر ادلكتوبة اليت تتضمن بالبيانات

إعتمادا على مشكالت البحث .وجانب ذلك تالحظ الكتب والوثائق األخرى الىت تقوم هبذا
ادلوضوع.
وعلى ذلك تستخدم الباحثة يف عملية مجع البيانات بالطريقة الوثائقية
( ) Dokumenter Methodو ىي طريقة عملية جلمع البيانات وادلعلومات على طريقة نظر الوثائق
ادلوجودة يف مكان معني من الكتب و غري ذلك.

ٜ

و ايضا استعملت طريقة االستماع والكتابة ( ، )simak catatىي أمسع استخدام اللغة
النطقية فورا وكتابة البيانات الالئقات وادلناسبات بأىداف البحث.

ٓٔ

7

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:Rineka Cipta.4004. Hal 432.
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ٗ .طريقة حتليل البيانات
نسبة بوصف البيانات ادلتناولة فطريقة حتليل البيانات للحصول إىل النتائج ىي:
ٔ .حتليل احملتوى (، )content analisisألنّو من البيانات الوصفية ،وىو منهج التحليل الذي
مجع ادلعلومات وشحنو يف الكتب ادلكتوبة.
ٕ .مثّ إعطاء العالمة يف البيانات ادلعيّنة.
ٖ .حتليل اللهجات العربية السورية الىت خيالف قراءنة يف الغناء أصالة نصري.

9

الباب الثانى
اإلطار النظرى
أ -تعريف عن علم اللهجات
اللهجة ىف اإلصطالح العلمى احلديث ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمى إىل بيئة
خاصة ،و يشًتك ىف ىذه الصفات مجيع أفراد ىذه البيئة .و بيئة اللهجة ىي جزء من بيئة أوسع و
لكل منها خصائصها ،ولكنّها تشًتك مجيعاً ىف رلموعة من الظواىر اللغوية
أمشل تضم عدة ذلجاتّ ،
الىت تيسر اتصال أفراد ىذه البيئات بعضهم ببعض ،و فهم ما يدور بينهم من حديث ،فهماً يتوقف
على قدر الرابطة الىت تربط بُت ىذه اللهجات.

1

وقد كان القدماء من علماء العربية يعربون عما نسمية اآلن باللهجة بكلمة ((اللغة)) حينا ،
((وباللحن)) حينا آخر .يرى ىذا واضحاً جلياً ىف ادلعاجم العربقة القددية و ىف بعض الروايات
األدبية ،فيقولون مثال  :الصقر بالصاد من الطيور اجلارحة ،وبالزاى لغة (بضم الالم و كسرىا) .وقد
يروى لنا أن أعرابيا يقول ىف معرض احلديث عن مسألة ضلوية(( :ليس ىذا حلٌت وال حلن قومى)).
وكثَتا ما يشَت أصحاب ادلعاجم إىل لغة دتيم و لغة طيء و لغة ىذيل ،وال يريدون مبثل ىذا التعبَت
سوى ما نعنيو ضلن اآلن بكلمة ((اللهجة)).

1إبراىيم أنيس.ادلرجع السابق .دار العلوم .ص16:
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كانت القدماء من علماء العربية يعربون "اللهجة" بكلمة "اللغة" أحياناً ،و "باللحن" أحياناً
أخرىّ .أما اللحن ىف كتاب "حلن العامة" لغة ىي أصوات ،ومعٌت "اللحن" عند أمحد بن فارس ىو
إمالة لكالم عن جهة الصحيحة ىف العربيةّ .أما معٌت العام من "اللحن" ىو إزالة للكالم عن جهتو
الصحيحة بالزيادة والنقصان ىف الًتمن.

3

ويقول أبو الطيب اللغوي عن اللهجة  ":أهنا لغات سلتلفة دلعان متفقة ".

4

إ ّن دراسة "اللهجة" ليست دراسة "للعاميات" .كما نفهمها ىف العصر احلديث ،إمنا ىي
"عناصر اللغوية" تنتسب إىل قبائل معينة ،وقد دخلت اللغة ادلوحدة ،وأصبحت ذلا مستوى من
الفصاحة مقرر و معروف.

5

ومن معلوم بأن "اللهجات" ىي رلموعة من الصفات اللغوية ،والعادات الكالمية ىف بيئة
معينة تتعلق بالوالية أو منطقة معينة أو اجلغرافية .فليست دراسة اللهجات مستوى بالعاميات،ألهنا
من عناصر لغوية اليت تتعلق هبا بالقبائل والواليات ادلعينة .أما العربية العامية أصلها اللحن اليت تنويع
من اللغة الفصحى.

 3الدكتور عبد العزيز مطر .حلن العامة ىف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة.دار ادلعارف .القاىرة.198.ص14:

1

توفيق محمد شاهين .علم اللغة العام .القاهرة:مكتبة وهبة091.م.ص.01:
5
عبد الراجحى .فقه اللغة فى الكتب العربية.بيروت:دار النهضة العربية.0991.ص001:

00

إن اللهجة " " dialect؛ فاللهجة ديكن تعريفها بأهنا :منط من اإلستخدام اللغوي داخل اللغة
الواحدة ،يتميز عن غَته من األمناط داخل نفس اللغة حيملة من اخلصائص اللغوية اخلاصة ،و يشًتك
معها يف مجلة من اخلصائص اللغوية اخلاصة ،و يشًتك معها يف مجلة من اخلصائص اللغوية العامة.

6

روى الربيدى  :قال إبن نوفل:مسعت أىب يقول ألىب عمرو بن العالء :أخربىن عما وضعت شلا
مسيتو عربية ،أيدخل فيو كالم العرب كلو؟ .فقال:ال .فقلت :كيف تصنع فيما خالفتك فيو العرب
وىم حجة؟ فقال:أعمل على األكثر ،و أمسى ما خالفٌت لغات .يريد باللغات ىنا:اللهجات .وإمتد
استعمال اللغة مبعٌت اللهجة خالل القرون ،فنجد من تراث القرن الثامن اذلجرى عند إبن مجاعة (ت
733ه) ىف كتابو "كشف ادلعاىن" يقول" :قد علم أن القرآن نزل بأفصح لغات العرب و كالمها.
ويريد ب"لغات العرب":ذلجاهتا.

7

نالت اللهجات عناية القدماء،فبذلوا جهداً دؤوباً يف مجعها و تدوينها،والسيما تلك
اللهجات الىت وردت بالقرآن الكرمي ،ويذكر إبن الندمي ىف "الفهرست" ما ألف حتت عنوان :لغات
القرآن ،ومن ذلك :لغات القرآن ألىب زكريا لفراء (ت  2.8ه) ،و لغات القرآن ألىب زيد األنصارى
(ت 216ه) ،ولغات القرآن ألبن دريد (ت 321ه) ،و غَتىم .

1

محمد محمد داود.العربية وعلم الحديثة.القاهرة.جامعة قناة السويس.2110.ص11:
9
نفس المرجع.ص19:
1
نفس المرجع.ص11:

8

02

يرى زلمد على اخلوىل أنو علم يدرس مسكالت اللهجات اجلغرافية و اللهجات اإلجتماعية
واألزدواج اللغوى والتأثَت ادلبادل بُت اللغة واجملتمع.

9

من العربية العامية الىت تغَت الصوتية منها األصوات الرخوة من األصوات الش ّدة ،وىي بدلت
صوت اجليم غيناً

)(ga

ىف غالبا األحيان.

10

من ناحية مظاىر العربية العامية بلهجة احمللية ادلستلزمة اليومية كمثل الكلمة اليت وقعت تغيَت
الصوت يف النطق الكالم ،وىي حتولت األصوات الرخوة من األصوات الش ّدة أو قلبت الصوت
القاف هبمزة.

11

أي الوضوح السمعي دلقطع من مقاطع الكلمة أكثر من غَته .جبانب األخرى كما قد
شرحت الباحثة ىف الفصل السابق يف كتاب "يف اللهجات العربية" أهنا دييل إىل إمالة الكسرة ىف حالة
" "eمن مستويات الصوتية.

9

12

محمد عفيف الدين دمياطى.محاضرة في علم اللغة اإلجتماعي.مطبعة دار العلوم اللغوية.2101.ص02:
01
إبراهيم أنيس .المرجع السابق.ص221:
00
نفس المرجع.ص.229:
02
نفس المرجع.ص011:

01

ب -تعريف عن علم اللغة اإلجتماعى
إن علم اللغة اإلجتماعى يتكون على رللتُت ،ومها علم اإلجتماعى و علم اللغة و نعرف بأن
علم اإلجتماعى يتكفل دراسة اجملتمع اإلنساىن أو الكائنات البسرية أو دراسة مناذج ادلعيشة أو
أمناطها.

13

عند كريداالكسنا " "Kridalaksanaأن علم اإلجتماعى ىي فرع من فروع علم اللغة الذي
يبحث عن عالقتها وآثرىا بُت السلوك اللغوى واجملتمعي.

14

ّأما علم اللغة ىي دراسة اللغة أو تكون اللغة مبوضوع الدراسة ،ونتيجة القول أن علم اللغة
اإلجتماعى ىي دراسة اللغة وعالقتها باجملتمع.15

01

محمد طاهر آلشبير الخاقنى .علم اإلجتماع .دار مكتبة.0919.ص.00:
.Kridalaksana Harimuti. Kamus Linguistik. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002. Hal:222.
12
.Abdul Chaer & Agustina Leonie. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:Rineka Cipta.2004. Hal:2.
14

01

من ادلمكن تعريف علم اللغة اإلجتماعى على أنو دراسة اللغة ىف عالقتها باجملتمع .كان علم
علم اللغة اإلجتماعى قد أصبح جزءاً معًتفاً بو ىف معظم مناىج ((علم اللغة ادلعاصر)) أو علم
اللسانيات ىف ادلستوى اجلامعى .وىناك اآلن دوريتان بااللغة اإلنكليزية متخصصتان ىف نشر األحباث
والدراسات اخلاصة بعلم اللغة اإلجتماعى  ( .وىتان الدوريتان مها  :اللغة ىف اجملتمع
Society

والدورية الدولية لعلم اجتماع اللغة .

Language in

16

ىناك رأى يشيع على نطاق واسع ،ىو أن ىناك إختالفا بُت العلمُت وأن اإلختالف ديكن
ىف أن علم اللغة ال يهتم إال ببنية اللغة”  ،“ Language Structureدون اإلىتمام بالسياقات
اإلجتماعية ” “Social contextالىت تكتسب فيها اللغة و نستخدم.

17

وكذلك فإنو من الصعب أن صلد ىف خصائص اجملتمع ما ديكن أن يكون أكثر دتييزاً للمجتمع
من لغتو ،أو يوازيها أمهية ىف الدور الذى تؤديو يف عملية قيام اجملتمع بوظيفتو .وديكن أن نعرف علم
اجتماع اللغة ،على أنو (( دراسة اجملتمع ىف عالقتو بااللغة)) وىو عكس تعريفنا لعلم اللغة
اإلجتماعى.

01

18

محمود عياد.علم اللغة اإلجتماعى.القاهرة.عالم الكتب 099.م.ص02:
09
نفس المرجع.ص05:
01
نفس المرجع.ص09:

05

ج  -تعريف اللغة العربية الفصحى :
الرواة ألشعارىم ،والعلماء بلغاهتم وايامهم
قال إبن فارس :أمجع علماؤنا بكالم العرب ،و ّ
وزلا ّذلم أن قريشاً أفصح العرب ألسنةً وأصفاىم لغةً.

19

قال نفوسة زكريا سعيد عن اللغة الفصحى":لغة األدب أو الفصحى ىي اللغة الىت تستخدم
عامة.
ىف تدوين الشعر والنثر واإلنتاج الفكري ّ

20

يعرف ليونن اللغة الفصحى بقولو ":اللغة الفصحى تارخيياً ما ىي إال ذلجة اقليمية أو ذلجة
إجتماعية اكتسب مستوى معيناً حبيث أصبحت لغة اإلدارة والتعليم واألداب نتيجة إلنتشارىا الواسع
بُت عدد كبَت من الناس.

21

السيوطي عن الفراء أنّو قال " :كانت العرب حتضر ادلوسم يف كل عام ،وحتج البيت يف
ويرى ّ
اجلاىلية ،وقريش يسمعون لغات مجيع العرب ،فما استحسنوه من لغاهتم تكلموابو ،فصاروا أفصح
العرب ،وخلت لغاهتم من مستبشع اللغات ،ومستقبح األلفاظ".

22

09

أمحد إ بن فارس بن زكريا الصاحىب.ىف فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ىف كالمها.بَتوت:دارالكتب العلمية1998.م.ص28:
21
نفوسة زكريا سعيد.تاريخ الدّعوة إلى العامية وآثرها فى مصر.الطبعة األولى.اإلسكندرية:دار نثر الثقاف0911.م.ص11:

 21صربى ابراىيم السيد .علم اللغة اإلجتماعى مفهومة وقضاياه .اسكندرية:دار ادلعرفة اجلامعة.1990.ص131:
 22نفس ادلرجع.ص137:

01

أما عبد الراجحي فَتى أن سبباً واحداً ىو الذي جعل القدماء يضعون ذلجة قريش ىذا
ادلوضع ىو أن النّىب صلّى اهلل عليو وسلم قريشيّ ،أما أن قريشاً ذلم (ضلائزىم وسالئقهم اليت طبعوا
عليها).

23

عند عادل خلف بأن اللغة الفصحى ىي اللغة الرافية ادلشًتكة اليت تستخدم يف األغراض
الرافية للمجتمع ،وىي تتعلم تعليماً ،وحتتفظ ببعض القيود اللغوية ،كاإلعراب الكامل يف العربية
الفصحى.

24

د -تعريف اللغة العربية العامية
قال إبن خلدون":لغة كل شيئ تلقائي طبيعي ،لغة أم كل عريب ،يرضعها مع حليب أمةّ ،إهنا
ملكة راسخة".

25

عند عادل خلف ىي اللغة اليت تستخدم يف التخاطب ،التعامل اليومي ،ويتحقق فيها قانون
السهولة والتيسَت اللغوي ،و تستخدم يف األغراض العامة ،وعلى مجيع ادلستويات العمرية.

26

قال زلمود تيمور":لغة غَت زلدثة ،وما الغوت بينها وبُت الفصحى ببعيد" .بل إهنا أقدام من
الفصحى عهدا إذا كانت ذلجات دلختلف القبائل.

21

24

27

نفس المرجع.ص011:

عادل خلف .اللغة والبحث اللغوي.الطبعة األوىل.بدون ادلطبع:مكتبة الآلداب.1993.ص31:
 25إبراىيم جندى .مقالة اللغة العامية و اللهجة العربية .يف صحفى مصرى 2 ،ديسمرب 2004م.ص193:
 26عادل خلف .ادلرجع السابق.ص33:

 27أمحد ماىر القربى.اللغة واجملتمع.اإلسكندارية:مؤسسة شباب اجلامعة.1983.ص13:

09

قال نفوسة زكريا سعيد :فهي اللغة اليت تستخدم يف الشئون العادية وجيري هبا احلديث
ألهنا تلقائية متغَتة تتغَت تبعا لتغَت لؤلجيال وتغَت الظروف احمليطة
اليومي .ذلا ال ختضع القوانُت ّ
هبم.

28

ووجود العاميات ىف بيئة اللغوية ادلعينة أمر طبيعي زلتوم .غَت أن النظر ىف ىذا الوجود وفيما
يًتطب عليو من آثار ثقافية و اجتماعية وعلمية ،وسياسية ،إمنا يستند إىل ثالث أمور ،وىي:
أ .نوعية التعدد من حيث القلة والكثرة.
ب .درجة اإلختالف بُت العاميات أو بينها وبُت اللغة األم.
ج .موقع العاميات ىف اإلستعمال اللغوي ،العام واخلاص مجيعاً.

29

كما الكلمة "مش" ،ىي من العربية العامية ادلستلزمة ىف اليومية ،وىي من أصل الكلمة "ما
النافية" يف اللغة الفصحى مبعٌت "ال"  ،وإذا دخلت حروف النفى على ادلبتدأ واخلرب فعليو تعمل
عمل ليس .ونالحظ من البيانات السابقة بأن الكلمة "مش" ىو زيادة حرف "الشُت" الساكنة ىف
األواخر الفعل الذى يبدأ عليو "ما النافية" أو بعده ،وأهنا اضلدرت إىل العربية القددية.
"آه" ىي مبعٌت النداء أو التعجب أو التأفف أو اإلستنكار يف لغات العربيات للعاميات

28نفوسة زكريا سعيد .ادلرجع السابق.ص3:

 29كمال البشر.اللغة العربية بُت الوىم وسوء الفهم.القاىرة:دار غريب1999.م.ص243:
11
إبراهيم أنيس.المرجع السابق.ص212:
10
عبد الحق فاضل .العربية أم األلمانية .المغرب .دار البيضاء0911.م.ص.21:

30

31

الكلمة

01

و الكلمة "إية" ىي إحدى أدوات اإلستفهام يف العربية العامية ،وأما يف العربية الفصحى ىو
"ماذا" ولديو نفس ادلعٌت أما الفصحى والعامية ىو ماذا .وكما عرفنا تستلزم الكلمة "إية" يف لغة
ادلنطوقة وليست لغة ادلكتوبة .وإذا تكونت األدوات اإلستفهام يف العربية العامية بطريقتُت ،أو ذلما
وقعتها يف أول اجلملة والثاىن يفرقها بالنرب.

32

مث الكلمة "شوق" يستخدم العربية العامية بصيغة ادلصدار أو اجلموع يف غالب األحيان من
33
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ّ
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والقواعد مل تدون بعد.

34

ه -اللهجة اللغة العربية السورية
تشًتك معظم ذلجات ادلنطقة السورية اللبنانية يف السمات احلضارية العادية كنطق القاف
ادلهموز يف شكل اذلمزة ،واستخدام األصوات االنفجارية بدال من األصوات الىت خترج من بُت
األسنان ،وغياب الفصل يف جنس بُت ادلخاطب والغائب يف الضمائر واألفعال ،واختفظت كل ذلجة
ادلنطقة باألصوات اللينة الثالثة الواو والياء واأللف ،ولكن ال يعٍت كون تلك اللهجات حضرية كلية
أهنا ال حتتوي على مسات من اللهجات البدوية ،معظم اللهجات األردنية على سبيل ادلثال حتتوي

12

مصطفى حركات .الصوتيات والفونولوجيات.الطبعة األولى.بيروت:المكتبة العصرية.0991.ص11:
11
صبرى إبراهيم السيد.المرجع السابق.ص215:
11
محمد محمد داود.المرجع السابق.ص211:

09

على صوت اجليم عوضا عن القاف ،عموم ادلنطقة زلل ذلجات الريف بسرعة ،وتعترب تلك العملية
مستمرة ستسهم يف توحيد ذلجات األقاليم الكربى.

35

دييّز التقسيم التقليدي بُت ثالث رلموعات:
 .1اللهجات اللبنانية ،أو ذلجات وسط سوريا ،وىي رلموعة تتكون من ذلجة لبنان كلهجة
بَتوت وذلجات وسط سوريا كلهجة دمشق ،وحتتوي ىذه اجملموعة أيضا على ذلجة
الدروز و ذلجات قرب ادلارونية العربية.
 .2ذلجة مشال سوريا ،وىي ذلجة حلب.
 .3اللهجة الفلسطينية األردنية ،وحتتوي على ذلجة مدن فلسطُت و ذلجة قرى وسط
فلسطُت األردنية الىت حتتوي على ذلجة حوار.
ومع ذلك فإن الفروق بُت اجملموعات الثالثة ليست واضحة دتاما ،فال ديكن حتديد اخلط
الفاصل بُت اجملموعة اللبنانية و السورية والوسطى و رلموعة اللهجات السورية الشمالية،
وىناك خط فاصل بُت ذلجة فلسطُت وذلجات جنوب اللبنان عن باقي ذلجات ادلنطقة وىو
قائم على سلوك أصوات اللُّت القصَتة ،دتتلك ذلجات فلسطُت ومعظم اللهجات اللبنانية
ثالث أصوات لُت قصَتة ،ىي او" "uو و" "aبينما حتتفظ باقى اللهجات بالتقابلية بُت

او u

فقط .وتوجو تلك التقابلية يف هناية ادلقاطع غَت ادلنبورة ،ولكن يف باقي البيئات الصوتية
يندمج ىذان الصوتان يف فونيم واحد ،وشلا يدعم ألغاء ىذه التقابلية بُت او" "uأهنا يصدفان
15

كيس فر ستيغ .اللغة العربية .القاهرة،2111 .ص091:

21

يف ادلقاطع ادلفتوحة غَت ادلنبورة ،ولذالك جتد يف ذلجة دمشق كلمة مثل "كتب" حيث يكون
النرب على ادلقطع قبل األخَت ،ولكنك جتد كلمة مثل "طلوع" حيث حبذف صوت اللُت
القصَت ألن النرب على ادلقطع األخَت.

11

نفس المرجع.ص099-091:

36

12

الباب الثالث
عرض البيانات وتحليلها
أ -تعريف ترجمة أصالة نصرى
كانت أصالة نصري ىي مغنّية من سوريا .ولدت أصالة نصري يف دمشق يف 55
سّن .لقد كاف يف حياهتا املهنتها تكوف مغنّية منذ بعمر  8سنوات.
مايو . 5969وىي مسلمة ّ
يتطور بسرعة ،وكذالك األصحاهبا "ذموى كرـ  ،وصابر
وجودىا يف ىذه عامل الصناعة املوسيقى ّ
الرباعي ،وأنغاـ ،وعبد اجمليد عبد اهلل.

5

وبفضل النجاح يف مهنتها ،دعي للغناء يف حفل كبري يف واشنطن وباريس على ما يبدو.
وىي إمرأة تبدو أنيقة ،ال سيما عندما يؤديها يف خمتلف املناسبات أف النجم الضيف أنو ىي نفسو.
لديها طبيعة خجولة ،عصيب جداً ،إنشاء ثابت ،ال ترغب يف إختاذ قرارات على العجل ،البسيط،
األمهات وزوجها وأوالدىا.
املتواضع ،وحمبة جتاه بعضهم البعض خاصة بعائلتها مبا يف ذلك اآلباء و ّ

2

استوديو االلبومات ،منها :
 )5يا صربا يانا ()5992
 )2أصالو ينفذ أـ كلثوـ ()5992
 )3يغفر يل ()5995
2

http://www. Assala Nasri - Wikipedia, the free encyclopedia.htm
http://www.nogomistars.com/biography.asp?ID=36
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 )4الغرية عظيم ()5993
 )5توأـ الروح آؿ ()5994
 )6الغضب ()5994
 )7ال تصدؽ ()5995
 )8رحاؿ (غادر) ()5996
 )9العودة إىل بلدىا ()5996
 )51آؿ مشتاقة ()5997
 )55قليب ىو يف سهولة معك ()5998
 )52يا جمنوف ()5999
 )53انا افتقدؾ ()2115
 )54تسأؿ عّن ()2112
 )55يامني اهلل (أقسم  /واقع بلدي) ()2115
 )56اإلعالف ش حروؼ (بقدر عدد حروؼ) ()2113
 )57مرات ()2114
 )58عادي ()2115
 )59حيايت ()2116
 )21سواىا أليب ()2117

16

 )25نص حالة ()2118
 )22قانوف كيفك ()2151
 )23شخصيا العنيدة (.)2152

3

ب -أغنياتها أصالة نصرى
ىذه أغنياهتا أصالة نصرى  ،منها:
) (O madmanيا مجنون
ش انا لجيػلى
يا ججمنػ جو جف م ج
وال بنسم جة ىو جاؾ اللّجيػل جة
ك لجي جو؟
عاي جزن أقػ جو جؿ ببّ ج
ش قايجػل جة
بب ج
ك بسي م ج
يا ججمنػ جو جف
ساع جة ت جشكي للسم جاء
ساع جة جتك جي للجي جل
لك جن قػ جليب شاؼ الجويج جل
http://en.wikipedia.org/wiki/Assala_Nasri
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ياما شاؼ الجويج جل
يا ججمنػ جو جف.....
إنجت عام جل م جشكل جة
يػ جعن لس جو جحمت جار
ناسي إن قػ جليب ا جخت جار
ايجػوجه قػ جليب ا جخت جار
يا ججمنػ جو جف
ش انا لجيػلى
يا ججمنػ جو جف م ج
وال بجنسم جة ىو جاؾ اللجيػل جة
ك لجي جو ؟
عاي جزن أقػ جو جؿ بب ج
ش قايجػل جة
بب ج
ك بس جي م ج
يا ججمنػ جو جف.....

4

http://www.arabicmusictranslation.com/1007/06/this-is-asalahs-most-famous-song-that.html
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)قد الحروف(

As Much as the Letters

ك
ق جد ا جلرجو ج
ني ببّ ج
ؼ اللي ف اسامى الجعاشق ج ج
ك
ني بب ج
ق جد الثّػوان والدقاي جق والسن ج ج
ب الجبش جر
ق جد ا جلم جوجـ اللى ف قػل جو ج
ق جد الجعيػ جو جف اللى كاح جلها الجسه جر
ك
ق جد ما قػ جلب ا جشتكى م جن ن جار حب ج
ق جد ما لجيلى حكى ع جن ط جو جؿ بػ جعد جؾ
ؼ اللى ف اسامى الجعاشق جني
ق جد ا جلرجو ج
ك
ني ..انا بب ج
ق جد الدم جو جع اللى ف عيػ جو جف الجم ججرجوح ج ج
ك
لجي جو الجقم جر غاىل علجيو يجك جن عشا جف ف نػ جورجه وبػ جعد جه فجيو حاج جو من ج
ك
لجي جو الشتا ف ق جلب حزيج جن يجك جن عشا جف بػ جرد جه ف قس جاوت جو فجي جو حاج جو من ج
ك
اب بع جشق بػياض جو يجك جن عشا جف زى قػ جلب ف قػ جرب من ج
لجي جو الجسح ج
ب علجي جو يجك جن عشا جف زى د جمعى ف بػ جعدى عن
لجي جو الجمط جر بجي ج
صع ج
ك
اؼ علجي جو وب ج
لجي جو لما تجبػع جد ع جن عجيػنػجي جو ب ج
ك وبػ جرد جه من ج
اؼ علجي ج

13

ؼ ف السما ذم جوجـ كتجيػ جر مجنػها بغجيػ جر
لجي جو لما ا جشو ج
ك
ك آآآه بػ ػ ػب ػ ج
ك ببػػّ ج
لسما وق جد النج جوجـ ببػ ػ ج
يجك جن عشا جف ق جد ا ّ
ك
ق جد ما قػ جلب ا جشتكى م جن ن جار حب ج
ق جد ما لجيلى حكى ع جن ط جو جؿ بػ جعد جؾ
ؼ اللى ف اسامى الجعاشق جني
ق جد ا جلرجو ج
ك
ني ...انا ببّ ج
ق جد ال ّدم جو جع اللى ف عيػ جو جف الجم ججرجوح ج ج
ت م جن عجيػنػجي جو فيػ جوجـ علجي جو
قػ جلب وعجيػنػجي جو جيرى ايج جو ل جو د جمع جو ن جزل ج
ت يا قاسى علجي جو
جيرى ايج جو ل جو طمجنّك خ جوف علجي ج
ك وخف ج
ت السه جاد
جيرى ايج جو ل جو لجيػل جو جّرب ج
ك ط جو جؿ
جيرى ايج جو ل جو ع جذب ج
ك
ت تان يػ جوجـ قػ جلتلى ان وح جشت ج
جيرى لي جة ل جو يػ جوجـ ىج جرت ج
ك وججي ج
ك
ت نػ جفس ج
جيرى ايج جو ل جو عاتجبت ج
ك وعاتجبتن وس ج
احمتن وساحم ج
ك
جيرى ايج جو ل جو قػ جلتل ،ق جد ا جلرجو ج
ك ..ببػ ػ ج
ني ببػ ػ ج
ؼ اللى ف اسامى الجعاشق ج ج

5

http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/22612-asala-nasri-1ad-el-7rouf.html
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(? )Why should I respondأردليو
ك ايج جو
اللي قػ جلت جو كا جف كفاي جة وأقػ جول ج
ك ايجو
وأقػ جول ج
اؽ حجيفجي جد بجي جو
يػ جعّن الجكال جـ وقجت الجفر ج
ص كفاي جة
ماتػق جولجش حاج جة خال ج
ك معايا
ىي د جي نايجػت ج
ك
كاف ىوايا من الجبداي جة كتجيػ جر علجي ج
ش عشان
لما إنجت قػ جلب ج
كم ج
ب تان
يػجبػقى سجيجبّن أح ج
يػلي ناسي اللي عم جلت جو قػ جلت جو لجي جو
اش
حتػق جو اللي إيج جو ىو فاض جل لس جو ك جلم جة ما قػ جولجتػه ج
ش
ص كفايا ضاع الجع جمر مع ج
اؾ بال ج
إ جمشي وخال ج
ك معايا
ص كفاية ،ىي دي نايجػت ج
ماتػق جول ج
ش حاج جة خال ج

6

3

http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/22115-asala-nasri-aroddi-leh-why-should-irespond.html
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خلي ها علی الل
ت السما بالش جمس بتػنػور
يا اللى أنجت خلجي ج
وىال جؿ بجيتح جو جؿ قم جر سجبحا جف م جن صور
ك عارفًا
أنجت اللى عار ج
ؼ نجيت وبر جحت ج
ت ف ک جل ش جئ شافًا
مطجر جح ما عجين تػ جلتف ج
ض
ف فػ جرح جة اللى مصلى الجف جر ج
ض
ف سجد جة الجم جؤم جن على ال جل جر ج
ف رضى عن يا أمى اللى حملى ا جليا جة
اهلل
ف نصجيح جة أبػ جو يا ليا خلجيػها على ج
ب ف حب لربػنا وحمبت جو عباد جة
ب جدو ج
النػي جة صافي جة وجبها سجبح جة وسجاد جه
ض لي جو
بجنسى عذاب وشکوتى لما أفجض جف ج
وانجد جه علجي جو ف وح جدتى قػجبل الندا الالقجي جو
ض
ف فػ جرح جة اللى مصلى الجف جر ج
ف سجدة املؤمن على األرض
ت بعجي جد
يا اللى انجت اقجػربلى من ع جمرجؾ ما کجن ج
س اللى أکجي جد
الجک جو جف د جه کل جو يجک جن … ..وانجت ب ج

11

يارب
ت لم جوسى جوا الجبح جر طريج جق
بق ما شقجي ج
ت م جر جي مي جو تجبل الري جق
بق ما رزق ج
ت
س ج جوا ف بطجن ا جلو ج
بق ما حفظ ج
ت يػ جون ج
ت
ب والجم جو ج
بق ما ذمد ج
ت إ جبراىجي جم من اللح ج
ني على تال جؿ املا جؿ
بق يػ جونس اللم ج ج
ج
ب ما صجبػ جر صجبػره يه جز جبا جؿ
بق أيػ جو ج
ني 
ت جرزقن ضى ف سکت وکتاب بالجيم ج ج
ني علجي جو الصالة والسال جـ
وتصلّى على سيدنا النب أماـ امل جرسل ج ج

7

يمين الل
ب مال جو حد جوجد
ي جني اهلل أحب ج
كح ج
وخلق اهلل و جذم جم اللجي جل علي شه جود
ب مال جو حد جوجد
ي جني اهلل أحب ج
كح ج
وىا الجقمرجة و جذم جم اللجي جل علي شه جوجد

7

http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/72155-asala-nasri-khalliha-alaallah.html#post326601
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ات
عدد ما يف السما جذمم ج
ود
اض ور ج
الري ج
عدد ما يف ّ
ب مال جو حد جوجد
ي جني اهلل أحب ج
كح ج
ب مال جو حد جوجد
يني اهلل يني اهلل يني اهلل أحب ج
كح ج
ك ا جويّن
ك ويجػن ج
ب غياب ج
ما أ ج
صع ج
ني تػن جاـ يف عجيّن
ت الجع ج ج
إذا نام ج
صحجيّن
ضحى نغ جم صوت ج
وإذا أ ج
كي ج
ود
ب د جه يا فرح جة عمري تػع ج
صباح ا جل ج
ب مال جو حد جوجد
يني اهلل أحب ج
كح ج
اسي يػناديجّن
م جشتاق جة لص جوتك ب ج
إذا جار جح زمان إنجت ت جشفجيّن
اسي يػناديّن
كب ج
م جشتاق جة لص جوت ج
إذا جار جح زمان إنجت ت جشفيّن
ك يػراضيّن
واذا ا جسع جد رضى عيػ جون ج
ود
وك جل يػه جو جف ماد جاـ اف الجوفا م جوج ج

8

http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/51222-asalah-yameen-allah.html#post710220
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( )go home and go awayروح و روح
اؾ
رجو جح ورجو جح إبجػع جد بدنجػي ج
ب قػ جليب بصد جؾ
يا مجتػع ج
اؾ
ك بك ج
ب لجي جو ضحك ج
ال ّد جر ج
ت وت جكوى بن جار ح جقد جؾ
م جو ج
اس ش جرو جاؾ
ك جم يف الجعذارى يا ن ج
جبر ا جلم جاؿ يػف جو جؽ مد جؾ
والجيػ جوـ لجي جو بجيصجيػ جر ويا جؾ
بأ جكرجمع جاه اجألي جاـ ضد جؾ
ت أ جىو جاؾ
ت جذك جر زما جف كجن ج
ني قد جؾ
إنجت الجوحجي جد وم ج ج
ود جؾ أ جدوجر غجيػ جر ل جقيا جؾ
ود جؾ أ جدوجر غجيػ جر ود جؾ
اؾ
ك قجبل ال أنجس ج
أنا نسجيت ج
حت خف جوقي الجيػ جوجـ ىد جؾ
إبجك جل صراح جة وا جتدى
ك عجند حد جؾ
ف مكان ج
أ جوق ج

61

اؾ
صبح مثجل ف جرق ج
لقي ج
اؾ أ ج
والجب جح جر مد جه غيػ جر مد جؾ
اؾ
ك بك ج
الد جرب لجي جو ضحك ج
ت وت جكوى بن جار ح جقد جؾ
م جو ج
رجو جح ورجو جح.

9

)  ( I for gave youسامحتك
ك كتجيػ جر
احمت ج
س ج
ك
احمت ج
احمت ج
كس ج
س ج
بق جليب الجكبجيػ جر
صب عّن وال ض جعف مّن
شغ ج
وم ج
ب بضمجيػ جر
ولك جن ألن ب ج
ك
احمت ج
احمت ج
احمت ج
احمت ج
كس ج
كس ج
كس ج
س ج
ك كتجيػ جر كتجيػ جر
احمت ج
س ج
ك زما جف زما جف اللي كا جف
ك عشا جف يف قػ جليب مكا جف لب ج
احمت ج
س ج
ك حجبّو ي جدفيّن
قػ جلب ج
ك مّن يكفجيّن
قػ جرب ج
http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/20021-asalah-rawah-wa-rooh.html#post210151
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الطجوجة ما تجبػع جد بجيػنا
قػجبل ج
الجيػرة ما تجيجي تػ جزرنا
قػجبل ج
ك
ك ايجوجة بس جاحم ج
ت بس جاحم ج
كجن ج
ك
ت بداري كتجيػ جر على ج جرح ج
كجن ج
ك كتجيػ جر وب جزرجؾ
س جحت ج
ل جو الزما جف كاف غيػرجؾ
ك
ك وسجيب ج
حجبػع جد عن ج
ك
ت حبجيب ج
وانجسى ان كجن ج
ك تان تان تان
ش حجتحم جل ظ جلم ج
م ج
ك واجنت انان تان تان
ش را جح احب ج
م ج
ك
ش را جح اقػ جو جؿ م جعلش واس جاحم ج
م ج
اح اقػ جو جؿ
ب ياما وران م ج
شرج
قػ جليب الطي ج
ك
احمت ج
احمت ج
احمت ج
احمت ج
احمت ج
احمت ج
كس ج
ك كتجيػ جر ،س ج
كس ج
ك ،س ج
كس ج
س ج
صب عّن وال ض جعف مّن
شغ ج
بق جليب الجكبجيػ جر  ،وم ج
.51.

ك كتجيػ جر كت جري
احمت ج
احمت ج
احمت ج
احمت ج
ك ،س ج
كس ج
كس ج
ب بضم جري  ،س ج
ولك جن الن ب ج

http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/22612-asala-nasri-sami7tak.html
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اعتذار
ب ا جعتذ ًارا
ب م جن الجق جل ج
يا منػى الجقلػج ج
إ جف طغى الش جػو جؽ بنجبيػًا وث ػ ًارا
ك ماكػا جف ا جختيػ ًارا
فػ جهيامػي ب ػ ج
أنجت م جن ججتع جػل لجيالتػي نػهػ ًارا
أنجت م جن تجلػىء أيامي ا جخضػر ًارا
أنجت م جػن ت جسعػ جد أ جحالمي الجعػذ ًارا
ػارا
أيػها الجطجيػ جر الػذي ر ج
ؼ وط ػ ً
ب د ًارا
و أنػا ابجنػي ل جػو فػي الجقلػج ج
كيػجف أ جمػسػى حجبػنًا نػ جوًرا ونػ ًارا
أن ػا أ جىػػو جاؾ وأ جىو جاؾ جهػ ًارا
ك زجى ًوا وافجتخػ ًارا
وأ جغنػي ب ػ ج
أيهػا الشػاى جق كالش جمس مػد ًارا
قػ جل وال ت جشف جػق وال ختجشى ا جعتب ًارا
أتػجرى تػ جذك جػر أيػاـ ا جلػي ًارا
ك جل ما ش جق بػك الد جى جػر م ػزا ًرا
ك الش جػو جؽ غػر ًارا
فإذا طػاؼ بػ ج

62

صطبػا ًرا
فػت جذكػر أنػنػي ضق ج
تا ج
وتػ جػرف ػ جػق بأمان السكػ ًارا
ك عنػّي يػتػو ًارا
ال تػ جدع طجيفػ ج
ب مػر ًارا
ال ت جدعّن اسػجأ جؿ الجغيػج ج
ػارا
وأنػا ا جعتػص جػر الد جمع ا جعتص ً
أنػا ك جػم أفجنػى وك جم أ جحيا انجتظ ًارا
بػ جل د جع الش جػوؽ لرجوحجيػنا شعػ ًارا
ت لق جلبجينػا حػو ًارا
والػرس ػاال ج
يامنػى الجقػلػجب من الجق جلب ا جعتذ ًارا

55

) (Return to Herارجع لها
ك ق جدىػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ش حا حب ج
انا م ج
ا جرج جع لا ا جرج جع لا
ػك
اي حأ جمن يػ جوجـ لق جلبػ ػ ػ ػ ػ ج
واز ج
ما انجت بػ جرض جوا خجنته ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ا جرج جع لا
كاف الزجـ افجػه جم م جن زمػ ػ ػ ػػا جف
http://www.allthelyrics.com/forum/arabic-lyrics-translation/12261-asala-nasri-e6tethar.html
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ش ام ػ ػ ػ ػ ػا جف
قػ جلب ج
ك انان مل جو ج
وال ع جمر قػ جليب يك جوف سعيػ ػػج جد
ل جو ت جشتيجّن بد جمعه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ا جرج جع لا
ك كتيػ ػ ػ ػج ػ جػر
انا خايجػف جو م جن قػ جلب ج
ي جسقجيّن م جن نػ جفس اجملصي ػ ػػججر
س جه جل اللي با جع يف حيات جو مرجه
يبجي جع كتجيػ جر م جن بػ جعدىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ا جرج جع لا
ك
ا جرج جع لا ل جو رجوحي فيػ ػ ػػج ج
ػك
ني ايجديػػجػ ج
ت بج ج
وحيايت كان ج
اب ا جكبػ جر كتيػججػر
حجيك جو جف عذ ج
اخذ جؾ مجنهػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ل جو كجن ج
تح ج
ا جرج جع لا

52
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67

) ( I wrote Youكتبتك
ك غجنػوجة على باب
كتجبت ج
ك وجرد جة يف كتاب
رسجت ج
اب
ال عايجػزجة أ ج
اب وال ا جحب ج
صح ج
ك كل ا جحباب
عيػ جون ج
ك يف ا جلوى ا جسي
عيػ جون ج
ك فػ جرحت وح جلمي
وقػ جلب ج
ب حيب
وسال جوا ع جن سب ج
ك أ جغلى أ جسباب
د جه حب ج
س الجل جحال جـ
رسجت ج
ك فار ج
وفػ جرح جة تػنػوجر ا جللي جاـ
اؽ حت يف وج جود جؾ
وب جشت ج
ب م جن ش جوقي يف غياب
وذ جو ج
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65

القبلو االولى  -اصالة نصري
اس
يا خجيػ جر ا ّم جة ا جخرج ج
ت للن ج
الص جخرجة الشريفة
اس
ا جلرجـ يجند ج
اس
يا خجيػ جر ام جة ا جخرج ج
ت للن ج
ني
ني يا ثالت ا جلرم ج ج
يا ا جوىل الجقجبػلتػ ج ج
ستجبػقى قجبػلجتػنا ا جلل جوىل واجألقجصى الجمبارجؾ ح جول جو
وستجبػقى لجيػنا ال ّد جول جة الجعربي جة
عربي جة...
ني...
فل جسط ج ج
الجعربي جة
يا فلسػ ػجػط جني
شهدانا قواف جل
وأ جعظ جمنا جب جاؿ
اب ا جعتق جاؿ
ال ترجك جع لساف جل ألنجػه ج
ني م جكتػ جوب جة فل جسط جني
ب ا جلن ج ج
يف قػ جل ج
بني يف بطجن ام جو شهجي جد
م جرفػ جو جع ا جل ج ج

61

وستجبػقى لجيػنا الد جول جة الجعربي جة
الجعربي جة
يا فلسػ ػج ػ ػػط جني
ك
يف صد جوجرنا الجبػناد جؽ وعيػ جونا علجي ج
ك
وبيػ جوتجنا خناد جؽ وا جرواحنا ت جفديج ج
يا م جسرى الرس جو جؿ ل جن تػجبقي م جغص جوب جة
ول جن نػ جرضى بل جو جؿ اال بق جدس الجعرجوب جة
وستجبػقى لجينا ال ّد جول جة الجعربي جة
عربي جة الجعربي جة فل جسط جني
ني...
يا فلس ػج ػػط ج ج
الجقجبػل جة اجأل جوىل والجقضي جة الجعربي جة
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20

)  (Aha From His Eyesآه من عي ناه
ب سو جاه
ب الجق جل ج
جآه م جن عجيػن جاه د جه انا واهللج ما ح ج
آ جه ل جو م جن قػ جلب جو يػق جويل إف انا ح جفض جل علي ط جو جؿ وي جاه
ش وي جاه
ب الدنجػيا واعجي ج
ويق جوؿ ل جو اط جو جؿ انا الل جحظ جو مع جاه د جه انا اسجي ج
وا جف جان ىو جاه ف يػ جوـ قايل انجس جاه د جه انا ام جو ج
ت واهللج
حبجييب ل جو يجيّن مرجة يالقجيّن بعيػ جون جو دايجب جو كد جه واهللج
وبر جئ ورقجي جق والطيب جو دي فجيو
اي انا ىاعجيش جو لجي جو
واجلع جمر ا جل ج
ب شاري جو مهما يضجيع فجي جو
والجق جل ج
وال ليا مكا جف غجيػ جر حض جن عجيػنػجي جو
ت فجي جو ط جو جؿ مانا وي جاه
ومب جو ج
ب لقجيت جو مع جاه
مه جم م جعّن ا جل ج
اي يػجن ًسا
اي انجس جاه واز ج
واز ج
ات ف ىو جاه
وانا لجي جو مع جاه حكاي ج

55

22

http://www. Asalah - Ah Min 6aynah [album] 1005.html

22

) (sometimesأوقات
اؼ فجيػها وانا ل جوحدى
ات ب ج
ا جوق ج
ات جتجيب ف خياىل وتػودى
وحاج ج
اؾ
ش وي ج
ود جه لما بػجبػقى لو جحدى م ج
مع ك جل ثاني جة انا فجيػها ب جستنا جؾ
ش ى جلق جاه
ل جو ضع ج
بم ج
ت من ا جل ج
وال ىجبػقى عايش جة حيا جة
س مع جاه
دى حياتى ب ج
انا ك جل قػلقى ب جسم جاألي جاـ
تأجخد جؾ وتػجنسى قػو جاـ
اؾ
ب انجس ج
ألن ص جع ج
قػ جلقان جة لتجيجى الل جحظ جة وتسجبن
وتجلى د جه اللى شاغ جلن وتاعجبػن
اؾ الدنجػيا حبجيتػها
ع جلشا جف مع ج
س إنجت اللى ح جست جو56ا
ومشاعرى ب ج
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21

) (Excuse Me Everyoneيسمحولى الكل
س لما تط جل
تػعرؼ حبجيب ب ج
ت ض جحك جع ا جل جلم
بش جع جر انا ا جف الدنا صار ج
ب لما بتمرجؤ قباىل سل جم عليا تجبو جسن وتجػف جل
ش جو ب ج
جآه تػعرؼ حبجيب
ص مطجرحى وبد جور
بصجيػ جر ب جرق ج
مجتل الجفراش جة ا جل جاي جة النػ جوجر
وبصجيػ جر مجتل الجعاش جق الجم جهج جوجر
جى حبجيب جو بػ جعد غجيب جة يػزجوجر
وبصجيػ جر قطجف م جن حنجين زى جوجر
ك شى وجرد شجيف جل
ش د جرب ج
ر جشر ج
ال جو
بش جع جر حبجيب ف فػر جح ف ج
عجتم الدنا بقل جوب بعجين ض جو
ل جو خجيػرجون ش جوع باىل ول جو ،قال جوا اجتن د جه الجع جمر يل جو
ص ماف حدا جع الجب جاؿ
بػ جعد جؾ خال ج
إنجت حبجيب وي جسمح جوىل الجك جل
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) ( Half a caseنص حالة
صها التان ا جستحال جة
ب اللى يجك جن ن ج
ص حال جة ن ج
اللى بػجيػنا ن ج
ص ل جلح ج
ب نػ جلقى بػ جع جد
ا جستحال جة نػ جرتػب جط اب ًدا ببػ جعض ك جل ما رماو جؿ نػقر ج
ب اللى بت جذؿ ا جلبجيب
ب ل جعن جة ا جل ج
زى مايك جو جف اللى بجيػنا ش جئ غريج ج
ص حال جة
واللى بػجيػنا ن ج
واللى ع جشنًا الجع جمر جرمل جم بجي جو نالقجي جو ب جني ايجديجػنا ولس جة بجند جوجر علجي جو
ص راح جة
ص فػ جرح جة ن ج
ص ضحك جة ن ج
زى ك جدب جة عايش جة جو ًاىا الجصراح جو ن ج

58

)(it was an illusionكان وىم
ت فجي جو صدقجػت جو وعجي جشّن فجي جو
آ جه كا جف وى جم وع جش ج
ؼ د جه ف عجيػنػجي جو
ب على قػ جليب وا جحسو وا جشو ج
كا جف ي جكد ج
ؼ يػف جو جؽ ،و جيس و جحد جه إف اليا جة ىيا انا
كا جف ن جفسي لواحد جة يػ جوجـ يػ جعر ج
ش س جهل جو بػ جعدي يالقي واحد جة يبػها
انا بالن جسبال جو كجنت حن ج ج
ني وش جو جؽ ،م ج
ت شاك جو انو كد جه
ت حاس جو كجن ج
من جاالو جؿ كجن ج
ص جرب علجي جو بالش جكل د جه
وانا ع جمري ماج جو ف بايل ا ج
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)  (It's Normalب قى طبيعى عليا
اؾ
ك جى عليا اللى ف باىل يا حبجيب انجس ج
بػقى طبجيعى عليا اش جوف ج
اؾ
ل جو حقجيقى لو جحد جؾ تجيجى وتػجنسى كالمها قص جاد اللى راحتها مع ج
ك م جشغ جو جؿ وبس جرع جة كد جه
ش م جعق جو جؿ انا قػ جلب ازاى بػقى بجي ج
ك جل ماش جوف ج
ك اقجػو جؿ ال م ج
ت غر جاـ انا ش جكل جو كد جه
ش كال جـ ع جمرى يا حبجيب ماش جوف ج
يػ جعن اللى حبػ جوا او جاـ م ج
اؼ
كانوا زما جف يػق جول جو ىل وي ًاما حك جوىل عش ج
اف كد جه م جن ك جل الجغر جاـ انا اخ ج
اؼ
س ا جىو ط جع جم الدنجػيا مع ج
ش حبجيب ا جىو ش ج
اؾ حاج جة تاني جة انا واللى م جسم جع ج
ب ج

21

)  (Look At Yourslefاتفرج على نفسك
ت تدارى
صلى وياريجػت ج
اتجفر جج على ن جفس ج
ك ف جكر ج
ك يا اللى فػرح ج
ت كتجيػ جر ف اللى ح ج
ت نارى
بػقى جى بجتند جـ دل جوقت وحيات ج
ك ماتضجي جع وقجت د جه بنارجؾ انا برد ج
ك م جن ك جل الدنجيا ججتػلى انا
ك وعجيب ج
ايجػوجة انا فػ جرحان جة فجي ج
ك حجتفر جج انا
ك وعلجي ج
والجعادى اف الند جـ يجيب ج
ك
ك يػ جوجـ تجبػقى صغجيػ جر وكفاي جة ك جل اللى جرال ج
الدنجػيا ف لجظ جة بتتػغيػ جر وا جىو جال ج
ك
ش ى جسأ جؿ مال ج
ت عليا وجىسجيب ج
ايج جو جاب ج
ص ىونج ج
كم ج
ك ماتػرد عليا صدقجن خال ج
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) (he doesn't even knowوال داري
ب ايج جو غجيػرل جو حال جو وانا ش جوقي غالبّن
ط جو جؿ لجيلي ونػهاري بف جكر ايج جو جرال جو ط ج
ك حبجي جيب ز جعال جف تعاتجبّن
انا قػ جليب م جن ش جوق جو ب جل جم بجي جو يجيّن اهللج يجلجي ج
ك
د جه انا قػ جليب مع جاه لجيلي ونػهاري اتاريج ج
ك
ش فارق جو مع ج
اؾ والداري بنجيّن لجي ج
م ج
ك
ك وبفك جر فجي ج
ني لجي ج
اي جاـ وسن ج ج
ك
ك ت جرسجي جّن وانا بناديج ج
وال ىاي جن علجي ج
ش قاد جرجة لجي جو اصارح جو
وال يجطر على بال جو ا جف انا م ج
وا جف انا حاس جو بك جل ج جرح جو وال كا جف على بايل
ب عليا
وال يجط جر على بايل انا د جه م جكتػ جو ج
ا جعش جق وبكلم جو مجن جو ليا غيػ جريل حايل
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ج -تحليل الكلمات التى تغيير لهجتها و العواملها
و بعد عرفت باحث من ترجة أصالة نصرى و أغنيتها ،فتعرض الباحثة العرض واحد بعد واحد
بسب ترتيب اسئلة البحث املذكورة ف الباب األوؿ .وىي كمااآلتية:
 )5الكلمات الت تغيري لجتها ف أغنية أصالة نصرى ؛
مصدرا بالنص املذكور ،ستحلل الباحثة عن أغنية األوىل وىي كمايلى:
 .5من العربية العامية الت تغري الصوتية منها األصوات الرخوة من األصوات الش ّدة ،وىي بدلت
صوت اليم غيناً

)(ga

ف غالبا األحياف 23.ف الكلمة " جمنوف ،ذموـ ،اجملروحني ،يرى،

جربت ،ىجرتك ،وجيت ،حاجة ،جبها ،جوا ،ذمدت ،جارح ،الماؿ ،تيجي ،جرحك،
بنبيػا ،جتعػل ،جهػار ،ارجع ،وجودؾ ،اخرجت ،جباؿ ،النني" ظهرت العربية العامية باللهجة
احمللية املعينة بتبديل صوت اليم غينا ،فأصبحت اآلف " مغنوف ،نغوـ ،املغروحني ،يغرى،
غربت ،ىغرتك ،وغيت ،حاغة ،غمبها ،غوا ،نغدت ،غارح ،الغماؿ ،تيغي ،غرحك ،بغنبيػا،
تغعػل ،غهػار ،ارغع ،وغودؾ ،اخرغت ،غباؿ ،الغنني".

16
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 .2الكلمة "مش" ،ىي من العربية العامية املستلزمة ف اليومية ،وىي من أصل الكلمة "ما النافية"
يف اللغة الفصحى مبعن "ال"  ،وإذا دخلت حروؼ النفى على املبتدأ والرب فعليو تعمل عمل
ليس .ونالحظ من البيانات السابقة بأف الكلمة "مش" ىو زيادة حرؼ "الشني" الساكنة ف
األواخر الفعل الذى يبدأ عليو "ما النافية" أو بعده ،وأنا ارمدرت إىل العربية القدية.

24

 .3من ناحية مظاىر العربية العامية بلهجة احمللية املستلزمة اليومية كمثل الكلمة " أقوؿ ،قايلة،
قلب ،قد ،العاشقني ،قاسى ،قلتلى ،قلبك ،قلتو ،أقولك ،وقت ،تقولش ،يبقى ،حتقوللي،
قولتهاش ،خلق ،القمر ،مشتاقة ،حقدؾ ،قبل ،خفوقي ،أوقف ،لقياؽ ،فرقاؾ ،قربك ،أقوؿ،
ضقت ،الشوؽ ،بشتاؽ ،بقدس ،القبلة ،القضية" وقعت تغيري الصوت يف النطق الكالـ ،وىي
25
تطورهتا "
تولت األصوات الرخوة من األصوات الش ّدة أو قلبت الصوت القاؼ هبمزة  .مث ّ

أئوؿ ،أيلة ،ألب ،أد ،العاشئني ،أسى ،ألتلى ،ألبك ،ألتو ،أئولك ،وئت ،تئولش ،يبئى،
حتئوللي ،ئولتهاش ،خلئ ،الئمر ،مشتائة ،حئدؾ ،أبل ،خفوئي ،أوئف ،لئياؽ ،فرئك ،أربك،
أئوؿ ،ضئت ،الشوئ ،بشتائ ،بئدس ،الئبلة ،الئضية".
 .4الكلمة "ليو } "{leihمبعن ملاذا ،وىي من أدوات اإلستفهاـ أما يف العربية العامية والفصحى،
ونوجدىا غالباً يف اجملالت الكوميدية ،واإلعالنات،وبعض الرائد ،وكلمات األغان احمللية.
 .5الكلمة "إنت" ىي إسم ضمري املخاطب اللغة العربية العامية املستخدمة يف الاالت اليومية أو
غري الرسية .و "إنت" من أصل الكلمة يف العربية الفصحى "أنت" الذى يناسبها بالقواعد
12

نفس المرجع.ص121:
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الصحيح .وظهرت العربية العامية باللهجة احمللية وىي تولت حركة المزة املنصوبة بالكسرة،
وأكد ىذه البيانات على ما قوؿ إبراىيم أنيس أف وجود اإلختالؼ الركات ف بنية الكلمة بني
لغة العامية و لغة الفصحى منها مبكسورة األوؿ يف لجة الكالـ .26فينطق إسم الضمري يف
العربية العامية بكسرة المزة وىي الكلمة "إنجت".
 .6من الكلمة "اللي" ىي إسم موصوؿ اللغة العربية العامية املستخدمة يف الاالت اليومية أو غري
الرسية.قاؿ إقباؿ بصرى :الكلمة "اللي" من أصل الكلمة يف العربية الفصحى "الذي" الذي
يناسبها بالقواعد الصحيح.
 .7الكلمة "آه" ىي مبعن النداء أو التعجب أو التأفف أو اإلستنكار يف لغات العربيات
للعاميات .27فليست نوجد تلك الكلمة يف العربية الفصحى.
 .8الكلمة "إية" ىي إحدى أدوات اإلستفهاـ يف العربية العامية ،وأما يف العربية الفصحى ىو
"ماذا" ولديو نفس املعن أما الفصحى والعامية ىو ماذا .وكما عرفنا تستلزـ الكلمة "إية" يف لغة
املنطوقة وليست لغة املكتوبة .وإذا تكونت األدوات اإلستفهاـ يف العربية العامية بطريقتني ،أو
لما وقعتها يف أوؿ الملة والثان يفرقها بالنرب 28.أي الوضوح السمعي ملقطع من مقاطع
الكلمة أكثر من غريه .بانب األخرى كما قد شرحت الباحثة ف الفصل السابق يف كتاب "يف
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اللهجات العربية" أنا ييل إىل إمالة الكسرة ف حالة
فينطق يف العامية "إية"

""e

من مستويات الصوتية 29.ولذالك

(. (eih

 .9الكلمة "شوؽ" يستخدـ العربية العامية بصيغة املصدار أو الموع يف غالب األحياف من
مستوى النحوية 31.على سبيل املثاؿ الكلمة "شوؽ" الت من أصلها شوقاً ،قلبت حركت
الشني فتحة بالضمة ،فصارت "شوؽ".
 .51الكلمة" أنا ببّك " ىو اللغة العربية العامية ،يعّن أصلو من الكلمة "أحبّك" (اللغة
الفصحى).
 .55الكلمة "مهوـ ،ملوش ،طوؿ ،نور ،ىو ،حبو ،مكتوبة ،مغصوبة" ،فصر تبدؿ من الصوت
واو” ”Uإىل

الصوت”.”O

لكن ىذا النّظاـ والقواعد مل
 .52إ ّف العربية العامية ليست لا نظاـ يكمها وقواعد تضبطهاّ ،
تدوف بعد 35.وإحدى من قواعد العربية العامية عند إقباؿ بصري ىي تؤخر كل الكلمات
بالسكوف بغري أف تراعى قواعدة النحوية أو الصرفية .ومن ذالك القواعد ،الكلمة"عليك ،كبري،
كتري،ىواؾ ،بعدؾ ،عذبك ،وحشتك ،عاتبتك ،نفسك ،صوتك ،قدؾ ،لقياؾ ،ودؾ ،أنساؾ،
عدؾ،
كتري،ىو جاؾ ،ب ج
ىدؾ ،ساحمتك ،غريؾ" ،سكنت يف آخر الكلمة .فصارت " ج
كبري ،ج
عليك ،ج
ساحمتك،
ىدؾ،
ودؾ،
نفسك،
عاتبتك،
وحشتك،
عذبك،
أنساؾ ،ج
ج
لقياؾ ،ج
قدؾ ،ج
صوتك ،ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
غريؾ" يف ذالك الكالـ.
ج
11

إبراهيم انيس.المرجع السابق.ص226:
60
صبرى إبراهيم السيد.المرجع السابق.ص132:
62
محمد محمد داود.المرجع السابق.ص130:
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 .53وكما قد شرحت يف الفصل السابق يف كتاب "يف اللهجات العربية" أنا ييل إىل إمالة
الكسرة يف حالة ” “eمن مستويات الصوتية .فينطق "ليو" كمثل "عليك ،كبري ،كتري ،يدفين،
بينا ،سيبك ،لينا ،جنني".
نمرة

الكلمات الدالة على

مفردات الفصحى

مفردات اللهجة

تحليل البيانات

العامية
مغنوف،نغوـ،املغروح

 .5جمنوف،ذموـ،اجملروحني،

جمنوف،ذموـ،اجملروحني،

يرى،جربت،ىجرتك،

يرى،جربت،ىجرتك،

ين،

وجيت،حاجة،جبها،

وجيت،حاجة،جبها،

ىغرتك،

جوا،ذمدت،جارح،

جوا،ذمدت،جارح،

وغيت،حاغة،غمبها،

الماؿ،تيجي،جرحك،

الماؿ،تيجي،جرحك،

غوا،نغدت،غارح،

يغرى،غربت( ،ج) غيناً"غ" )(ga

بنبيػا،جتعػل،جهػار،ارجع ،بنبيػا،جتعػل،جهػار،ارج،و الغماؿ،تيغي،غرحك
وجودؾ ،اخرجت ،جباؿ ،جودؾ،اخرجت ،جباؿ، ،بغنبيػا،تغعػل،غهػار،
النني.

النني.

تبديل صوت اليم

ارغع،وغودؾ،اخرغ
ت،غباؿ،الغنني.
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 .2م ش

ما "النافية"

ش
م ج

زيادةحرؼ "الشني"
الساكنة يف األخر
الفعل الذي يبدأ
عليو "ما النافية".
تبديل حركة امليم
فتحةبالضمة،
فصارت "مش".

 .3أقوؿ ،قايلة ،قلب ،قد ،أقوؿ ،قايلة ،قلب ،قد ،أئوؿ،أيلة،ألب،أد،
العاشقني،قاسى،قلتلى،

العاشقني،قاسى،قلتلى،

تغري الصوت يف

العاشئني،أسى،ألتلى ،النطق الكالـ ،وىي

قلبك ،قلتو،أقولك،وقت ،قلبك،قلتو،أقولك،وقت،

ألبك،ألتو،أئولك،

الصوت

تقولش،يبقى،حتقوللي،

تقولش،يبقى،حتقوللي،

وئت،تئولش،يبئى

تبديل هبمزة.

قولتهاش،خلق،القمر،

قولتهاش،خلق،القمر،

حتئوللي،ئولتهاش

مشتاقة،حقدؾ،قبل،

مشتاقة،حقدؾ،قبل،

خلئ،الئمر،مشتائة،

خفوقي،أوقف،لقياؽ،

خفوقي،أوقف،لقياؽ،

حئدؾ،أبل،خفوئي،

فرقاؾ،قربك،أقوؿ،ضقت ،فرقاؾ،قربك،أقوؿ،ضقت ،أوئف،لئياؽ،فرئك،
الشوؽ،بشتاؽ،بقدس،

لشوؽ،بشتاؽ،بقدس،

أربك،أئوؿ،ضئت،

القاؼ
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الشوئ،بشتائ،

القبلة ،القضية.

القبلة ،القضية.

لية

ملاذا

لي جة

أنجت

إنجت

بئدس،الئبلة ،الئضية.
.4

ىذه الكلمات من
أدوات اإلستفهاـ
يف العربية العامية
يعّن مبعن "ملاذا"

 .5إنجت

ىي إسم ضمري
املخاطب

بركة

املكسورةاملستخدمة
غالباً يف الاالت
العربية العامية أو
غري الرسية .و
بعبارةاألخرى تويل
حركةالمزة املنصوبة
بالكسرة،
"إنجت".

فتكوف
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 .6اللي

اللي

الذي

ىي إسم موصوؿ
اللغة العربية العامية
املستخدمة

يف

الاالت اليومية أو
غري الرسية.
-

 .7آه

آه

ىي مبعن النداء أو
التعجب أو التأفف
أو اإلستنكار يف
لغات

العربيات

للعاميات
 .8إية

ماذا

إي جة

ىي إحدى أدوات
اإلستفهاـ

يف

العربية العامية ،وأما
يف العربية الفصحى
ىو "ماذا" .يف
اللهجات العربية"

22

أنا ييل إىل إمالة
الكسرة ف حالة
""e

من مستويات

الصوتية
شوؽ

شوقاً

ش جو جء

.9

ك
 .51أنا ببّ ج

أحبك

ك
أنا ببّ ج

من أصلها شوقاً،
قلبت حركت الشني
فتحة بالضمة،
فصارت "شوؽ".
بدؿ الكلمة "أنا
ك" يعّن أصلو
بب ج
من الكلمة أحبك
(اللغة الفصحى).

نور فصر تبدؿ من
ش ،ج
وـ،مل جو ج
 .55مهوـ،ملوش،طوؿ،نور،ىو مهوـ،ملوش،طوؿ،نور،ىو مه ج
طوؿ ،ج
حبو ،مكتوبة ،مغصوبة.

حبو ،مكتوبة ،مغصوبة.

مكتوب جة،
ىو ،ج
حبو ،ج

الصوت واو” ”Uإىل

مغصوب جة.

الصوت.”O
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كتري،
 .52عليك ،كبري ،كتري،ىواؾ ،عليك ،كبري ،كتري،ىواؾ،
ج
كبري ،ج
عليك ،ج

بدؿ تؤخر كل

عذبك ،الكلمات بالسكوف
بعدؾ ،عذبك ،وحشتك ،بعدؾ ،عذبك ،وحشتك ،ىو جاؾ،ب ج
عدؾ ،ج
عاتبتك،نفسك،صوتك،

عاتبتك،نفسك،صوتك،

عاتبتك،
وحشتك ،ج
ج

صوتك،
قدؾ،لقياؾ،ودؾ،أنساؾ ،قدؾ،لقياؾ،ودؾ،أنساؾ،
نفسك ،ج
ج
ىدؾ،ساحمتك ،غريؾ.

ىدؾ،ساحمتك ،غريؾ.

ودؾ،
لقياؾ ،ج
قدؾ ،ج
ج

بغري

أف

تراعى

قواعدة النحوية أو
الصرفية.

ىدؾ،
أنساؾ ،ج
ج
غريؾ.
ساحمتك ،ج
ج

كتري،
 .53عليك،كبري،كتري،يدفين ،عليك،كبري،كتري،يدفين ،علجي ج
كبري ،ج
ك ،ج
بينا،سيبك،لينا،جنني.

بينا،سيبك،لينا،جنني.

ييل

إىل

إمالة

سيبك،
ي جد جفي جن،بجيػنا ،ج

الكسرة يف حالة

ني.
لجينا،جن ج ج

” “eمن الصوتية.
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 )2العوامل الت تؤثر على مظاىر اللهجات العربية بني اللغة الفصحى إىل العامية ف أغنية أصالة
السورية .
نصرى ّ
ومن املالحظة عن تغيري لجاهتا يف أغنية أصالة نصرى ،ونوجد فيها عدة العوامل الت
تؤثرىا على تغيريىا يعن ،فظهرت ىناؾ العامالف ،ومها من العامل الارجى و العامل الداخلي،
وسيأيت بيانو كمايلي؛

 .5العوامل الارجي
أ .أسباب الغرافية ،كانت تع ّدد اللهجات العامية املنتشرة يف شبو الزيرة العربية بإعتماد على
البيئة الغرافية للجزيرة العربية الواسعة ،وذمد ىناؾ ختتلف الطبيعة فيها من منطقة إىل منطقة
اآلخر .أو بعبارة األخرى كانت البالد املتنوعة يف ىذا العامل بالنسبة على قطاع الغرايف .وإذا
كانت البالد يعيشوف تقارب عن البالد العربية ،فهم يتكلموف أو يستعملوف العربية الفصحى.
وض ّدىا ،إذا كانت البالد يعيشوف تباعد عن بالد العربية أو تقارب من بالد األجنبية ،فهم
يتكلموف أو يستعملوف العربية العامية بسهولة .على سبيل املثاؿ أف العربية العامية ف املصرى
أقوى من بالد السوداف ،ذلك يؤدي على أف بالد املصرى قريب من بالد األجنبية أو جتاورت
العربية العامية املصرى مع لغات أخرى .وأكد أحد عبد الرحن حاد يف كتاب "عوامل التطور

27

اللغوي" بأف الطبيعة يؤثر يف اللغة ،فإذا كاف أصحاب اللغة الواحدة يعيشوف يف بيئة جغرافية
واسعة وختتلف الطبيعة فيها من مكاف اآلخر.

32

ب .أسباب اإلجتماعية ،ومن املعلوـ أف اللغة ال توجد يف فراغ ،وأمنا تبدأ وتنمو يف اإلجتماعية.
وكانت العربية العامية تستعملها يف وصف فروؽ الكالـ الت ترتبط بماعات أو طبقات
اجتماعية .وقد عقد أحد عبد الرحن حادى يف كتاب "عوامل التطور اللغوى" بأنو يقوؿ "أف
اجملتمع مكوف من طبقات ونظراً لوجود ىذه الطبقات الب ّد من وجود لجات ختتلف حسب
ىذه الطبقات فنجد أف الطبقة اإلستقراطية.

33

ج .أسباب الثقافية والضارة ،ولا دور مهم يوثر بإستخداـ العربية العامية يف اجملتمع العرب.
وإذا كانت اجملتمع بعيشوف بالثقافة والضارة العالية ،وىم ييلوف ميوال عظيماً بإستخداـ
العربية الفصحى.
د .أسباب اإلقتصادية ،ومن املؤكد أف كثرياً من آثار الدواقع إلستخداـ العربية العامية منها
أسباب اإلقتصادي .نعلم بأ ّف العربية العامية نستخدـ يف السؤوف العادية /اليومية .ووجدناىا
يف الربامج التسلية واملنوعات ،واملساسالت احمللية ،وبرامج الوار السياسي ،واألغان
ألنا لغة السهلة والبسيطة
واألخرى .وكانت األغان العربية املنتشرة بإستخداـ العامية غالباً ّ
للتفاىم بني اجملتمع يف اإلتصاؿ .والنطالقا إىل جماؿ اإلقتصادي .إذا كانت األغنية العربية

61

أحمد عبد الرحمن حماد .عوامل التطور اللغوى .بدون المطبع :دار األندلس .بدون السنة.ص237:
66
نفس المرجع.ص235:
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تستخدمها بالعربية العامية فريبها رباً يف جماؿ اإلقتصادي .وكثري من اجملتمع أف يشتى
األسطوان أو الشريطة األغنية العربية فصارت مبيعات الكبرية من جماؿ اإلقتصادي.

 .2العامل الداخلي :
أ .إف العربية العامية يف القيقة أكثر القدرة وإثارة كبرية دمن العربية الفصحى ،وجتعل العامية
اللغة األوىل يف حمادثة اليومية .ويقوـ اجملتمع العرب ىذا اليوـ بإستخداـ العربية العامية
العادية يف كل الاالت واجملاالت .وما أكثر من إستخداـ العربية العامية اآلف يف املدرسة،
والامعة ،ووسائل اإلعالـ ،وبعض الرائد ،وكذالك يف الكلمات األغان احمللية واألخرى.
يف الكتاب "فقو اللغة مناىلة ومسائلو" حممد أسعد النادري بأف العامية يستخدمها العامة
والاصة على حد سواء ،يف شؤوف حياهتم العادية ،يف البيت ،والشارع ،والسوؽ ،واملقهى،
وحت يف حراـ الامعات.34
والعامل الرئيسى ف تفرع اللغة اىل لجات ولغات ىو سعة انتشارىا .غري أف ىذا العامل ال
يؤدى اىل ذلك بشكل مباشرة ،بل يتيح الفرص لظهور عوامل أخرى تؤدى اىل ىذه النتيجة.
وباستقراء ىذه العوامل ف املاضى والاضر يظهر أف أمهها يرجع اىل الطوائف اآلتية :
 .5عوامل اجتماعية سياسية تتعلق باستقالؿ املناطق الت انتشرت فيها اللغة بعضها عن بعض
وضعف السلطاف املركزى الذى كاف يمعها ويوثق ما بينها من عالقات .وذلك أف اتساع
الدولة ،وكثرة املناطق التابعة لا ،واختالؼ الشعوب الاضعة لنفوذىا  ...كل ذلك يؤدى
62

محمد أسعد النادري .فقه اللغة مناهلة ومسائله.الطبعة األولى.بيروت:مكتبة العصرية.1002.ص627:
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غالبا إىل ضعف سلطانا املركزى ،وتفككها من الناحية السياسية .وانقسامها اىل دويالت
أو دوؿ مستقل بعضها عن بعض .وغن عن البياف أف انفصاـ الوحدة السياسية يؤدى اىل
انفصاـ الوحدة الفكرية واللغوية.
 .2عوامل اجتماعية نفسية أدبية تتمثل فيما بني سكاف املناطق املختلفة من فروؽ النظم
االجتماعية والعرؼ والتقاليد والعادات ومبلغ الثقافة ومناحى التفكري والوجداف .فمن
الواضح أف االختالؼ ف ىذه األمور يتدد صداه ف أداة التعبري.
 .3عوامل جغرافية تتمثل فيما بني سكاف املناطق املختلفة من فروؽ ف الو وطبيعة البالد
وبيئتها وشكلها وموقعها  ...وما اىل ذلك ،وفيما يفصل كل منطقة عن غريىا من جباؿ
وأنار وبار وبريات  ...وىلم جرا .فال يفى أف ىذه الفروؽ والفواصل الطبيعية تؤدى،
عاجال أو آجال ،اىل فروؽ وفواصل ف اللغات.
 .4عوامل شعبية تتمثل فيما بني سكاف املناطق املختلفة من فروؽ ف األجناس والفصائل
االنسانية الت يسوف اليها واألصوؿ الت ارمدروا منها .فمن الواضح أف لذه الفروؽ آذثارا
بليغة ىي تفرع اللغة الواحدة اىل لجات ولغات.
 .5عوامل جسمية فيزيولوجية تتمثل فيما بني سكاف املناطق املختلفة من فروؽ ف التكوين
الطبيعى ألعضاء النطق .فمن احملاؿ ،مع فروؽ كهذه ،أف تظل اللغة حمتفظة بوحدهتا األوىل
أمدا طويال.
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على عبد الواحد الوافى.علم اللغة.الطبعة التاسعة .القاهرة .دار نهضة مصر للطبع والنشر.بدون المطبع.ص.273-272:
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الباب الرابع
الخاتمة
أ -الخالصة
وبعد أن حللت الباحثة يف السبق فحصلت إىل النتائج مما توافق بأغراض البحث ،واآلن
ستعرض الباحثة اخلالصة منها كما يلي :
كانت الكلمات الىت تغيري هلجتها ىف أغنية أصالة نصرى ،منها من العربية العامية الىت تغري
الصوتية منها األصوات الرخوة من األصوات الش ّدة ،وىي بدلت صوت اجليم غيناً

)(ga

ىف غالبا

األحيان ،ىف الكلمة " جمنون ،جنوم ،اجملروحني ،وغريىا .ومن ناحية مظاىر العربية العامية بلهجة
احمللية املستلزمة اليومية كمثل الكلمة " أقول ،قايلة ،قلىب وغريىا .وإحدى من قواعد العربية العامية
عند إقبال بصري ىي تؤخر كل الكلمات بالسكون بغري أن تراعى قواعدة النحوية أو الصرفية ،ومن
ذالك القواعد ،الكلمة " عليك ،كبري ،كتري ،و من تغري اللهجات األخرى.
ونوجد فيها عدة العوامل الىت تؤثرىا على تغيريىا يعىن من ناحية من العوامل اخلارجي
(أسباب اجلغرافية ،أسباب اإلجتماعية ،أسباب الثقافية ،أسباب اإلقتصادية) ،و من العوامل
الداخلي .و ألن عوامل اجتماعية سياسية ،عوامل اجتماعية نفسية أدبية ،عوامل جغرافية تتمثل فيما
بني سكان املناطق املختلفة ،عوامل شعبية تتمثل فيما بني سكان املناطق املختلفة ،و عوامل جسمية
فيزيولوجية.
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ب -اإلقتراحات
وبضعيف ما يكون يف الباحثة ،يف ىذه الفرصة األخرى ترجو الباحثة املسكينة للقراء ىذا
البحث تصادقون من األخطاء عسى أن يكون ىذا البحث فوائد عديدة ينتفع هبا الدارسني اللغات.
القراء اإلعزاء يف
أل ّن ال ميكن ىذا البحث يكون حبثا تاما إىل درجة كمال اإلنتفع بدون مساعدة ّ
إصالح وإكمال ىذا البحث.
وإنتهت الباحثة من حبثو عن "مظاهر اللهجات العربية بين اللغة الفصحى إلى العامية فى
السورية" .واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيو .واهلل أعلم مبراده.....
أغنية أصالة نصرى ّ
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