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 طغمة "مولود" يف قرية عند ىل رسول هللاإيف قراءة األمداح  التغري الصويت

  بانيوسوموروف بانتول

 )فونولوجيةحتليلية (دراسة 

 
 

 البحثهذا 

  جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ب والعلوم الثقافيةااآلدىل كلية إمقدم 

  العاملي اللقب لحصول علىبعض الشروط ل إلمتام

  وأدا اللغة العربية علميف 

  

  : وضع

 أندري دانارقا

  ١١١١٠٠٦٥رقم الطالب:
 

  وأدا اللغة العربية شعبة

  جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ب والعلوم الثقافيةااآلدكلية 

  ااكرتجوكي

٢٠١٥   
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  الشعار و اإلهداء

  

   : الشعار

  هاالّ بذُلٍّ لَا عز فيلم عز الذُلَّ فيه، الَ يدرك الع    

“Ilmu itu mulia yang tiada kerendahan didalamnya, 

Ilmu tidak bisa diperoleh kecuali dengan kerendahan, 

tiada kemuliaan didalam kerendahan.”  

  اإلهداء

  أهدي هذا البحث إىل :

١. ياين صغريا حتافئ  ما قد أكى اآلن.  ومل أستطع، أن أيب و أمي اللذان قد رب

اعطياين من التربية وغريها، بالرغم من حرصي الشديد علي ذلك.جزا مها اهللا 

 جزاء أحسن مما كسبنا.

 إىل اخي الكبري زودي إنطاقا .٢

 جهدهم يف رفع مهيتإخواين و أخوايت الذين قد بذلوا  .٣

  مجيع أصدقائ يف أي مكان الذين بذلوا مجيع أوقام إلمتام هذا البحث .٤
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Abstraksi 

Pergeseran Bunyi Pada Pembacaan Puji-Pujian kepada Rasulullah oleh 
kelompok “Maulud” di desa Banyusumurup 

(studi analisis fonologi). 

 Fonologi merupakan salah satu subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi 
secara umum, baik yang mempelajari bahasa tanpa menghiraukan makna yang 
disebut fonetik, maupun yang menghiraukan makna yang disebut fonemik. Setiap  
bahasa memiliki sistem fonologi yang berbeda beda, demikian pula bahasa Arab. 
Dalam bahasa Arab istilah fonologi dikenal dengan ‘ilm Al Aṡwat. 

Tradisi pembaacaan puji- pujian atau dikenal dengan selawat merupakan 
tradisi setiap tahun  di Masjid Keraton yang dilakukan sebagai wujud syukur atas 
nikmat yang diberikan Allah SWT, selain itu tradisi ini juga di maksudkan sebagai 
bentuk menghilangkan segala gangguan yang tak kasat mata di desa Banyusumurup, 
dalam istilah jawa disebut sebagai Perti Dusun (membersihkan desa). 

Dalam tradisi ini banyak ditemukan Pergeseran bunyi terutama dalam 
pengucapan lafad Bahasa Arab. Sebenarnya  semua yang ikut dalam tradisi ini juga 
tahu lafad- lafad yang semestinya diucapakan, namun mereka tidak  
membetulkannya. Hal ini disebabkan oleh: 

1. Anggapan  sakral sebagai tinggalan nenek moyang. 
2. Kurangnya pemahaman tentang kaidah Bahasa Arab, disebut 

Intralingual Transfer. 
3. Kesalahan penyalinan Syi’ir Syarful Anam, kesalahan terjadi pada 

kesalahan huruf, harakat, kurangnya huruf, tanwin dan tasdid, dll. 
Disebut dengan kesalahan Context of Learning. 

karena penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan, metode yang 
digunakan mencakup tiga hal. Metode pengumpulan data( metode simak dan cakap), 
analisis data, dan penyajian Data(dengan tabel dan penyajian secara formal dengan 
lambang dalam fonologi). 

  Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan, yaitu banyak bahasa yang 
terpengaruh oleh bahasa arab,baik segi fonologi maupun penyesuaian terhadap ritme 
lagu. 
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Contoh: 

Dalam fonologi bahasa jawa tidak ditemukan bunyi [sy]  ]ṡ][ṣ[ lalu di ganti 
dengan [s],kata [ḥ]diganti dengan [k],dan [q]di ganti dengan [k],kata [ṭ]diganti [t]. 
Dari segi vokal, kata[i]menjadi [e],[a] menjadi [ɔ] dan[u] menjadi [o]. Pergeseran 
bunyi selain itu murni karena kesalahan dalam penyalinan kitab. 

Penelitian ini ingin mengungkapkan pergeseran bunyi- bunyi tersebut serta mencari 
penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (case study). 
Pengumpulan data melalui simak, mendengarkan video gladen dan menyimak dari 
narasumber langsung melalui wawancara. Selanjutnya mengidentifikasi kesalahan 
dengan bantuan kamus Bahasa Arab dan sistem kaidah bahasa Arab yang benar. 
Tahap terakhir adalah menyajikan hasil penelitian. 
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  التجريد
 طغمة "مولود" يف قرية التغري الصوتى يف قراءة األمداح اىل رسول هللا عند
 بانيوسوموروف بانتول

 )فونولوجية(دراسة حتليلية 

الفونولوجي هو علم من العلوم الذي يبحث عن صوت اللغة  العامة. أما دراسة 
لغة يف هذا علم ينقسم  ايل قسمني فونيتيك و فونيميك. حبث  فونيتيك عن للغة اليت 

يت يهتم باملعىن. متلك كل اللغة  نظام الفونولوجي اليهتم باملعىن، فومنيك هو دراسة الغة ال
  املختلفة، كمثل لغة العربية واجلاوية. يف اللغة العربية هذا علم معروف بعلم األصوات.  

كلّ سنة ليظهر قرية بانيوسوموروف قراءة األمداح هى التقيد الذى قامه القوم يف 
إفقاد العوائقل اليت ال  هو يةالتقليدهدف هذا ويف املسجد.  ، ويقعشكر علي نعمة من اهللا

ينظرها بعنيٍ يف قرية بانيوسوموروف. اما يف اصطالح اجلاوية معروف بـ 
(membersihkan desa) Perti Dusun .  

    بسبب ثالثة أمور: وجد الباحث األخطاء يف هذا التقليد 

 عتقاد القوم بأن هذا التقليد مقدسة .١
 Intralingual   ـالعربية،يسمى بضعيف يف فهم القواعد اللغة   .٢

Transfer 
حرفه،وشكله،شدته،  يف  Gito األخطاء يف تنسيخ الكتب الذي قام به .٣

  Context of Learning  وهناك اخلطأ معروف بــ  وغري ذلك
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 ستخدم األساليب تشمل ثالثة أشياء.ا، دراسة مدانيةإدخال هذا البحث يف 
داول وتقدمي عرض رمسي مع (جب استعداد املعطيات ، وحتليل املعطيات، وشرح نتيجتها

 شعار يف علم األصوات).

  

 باللغة تأثرت اللغات من العديد أن االستنتاج، على وجد الباحث البحث هذا من
 على. األغنية اإليقاع على تعديل إجراء عن فضال األصوات، حيث من سواء العربية،
 استبدال مث ،]sy] [ṡ] [ṣ[ الصوت على العثور ويةجا األصوات علم يف يتم مل: املثال سبيل

. ]t[ ب استبدال ]ṭ[ صوت ]،k[ اىل ]q[ صوت واستبدال ،]k[ إىل] ḥ[ صوت تغيري ،]s[ ب
  ]u[ صوت ويصبح ]ɔ[ يصبح ]e[، ]a[ إىل ]i[ صوت أصبح ،الصوائت حيث من
  .الكتاب نسخة يف اىل األخطاء بسببسوى ها، التغري الصوتى  الصوت  تغري.]o[إىل

  

وصف الباحث يف هذا البحث عن األخطاء و يبحث من سببها. إستخدم الباحث 
ستعداد املعطيات املعطيات األوىل ىف اراسة ميدانية بثالثة أقسام وهي: ىف هذا البحث د
إستعمله القوم لبينة  وثيقة، مع بإجراء مقابالت من املصادر إذا   videoهذا البحث فيديو

كان الباحث صاعبا يف حتليل الصوت، وحتليل املعطيات الذي قامه الباحث مبقابلة بواعض 
 ستخدام نظرية فونيتيكي و فونيميكي.الغة العربية الفاصحة واملعاجم، وشرح نتيجتها ب

 

 

 

 قرية بانيوسوموروفاألداح قراءة التغريكلمة مفتحية: 
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 كلمة شكر و تقدير

امل والصالة على حممد سيد العرب لعوالعمل على مجيع ا لمىن آدم بالعباحلمد هللا فضل 

  لوم واحلكم اما بعد.به ينابيع العصحاوالعجم وعلى آله وا

 الصويت التغريفقد مت هذا البحث بعون اهللا الرحيم  وتوفيقه ورضاه. البحث عن 

بانتول  بانيوسوموروف قرية يف" مولود" طغمة عند هللا رسول إىل األمداح قراءة يف

(دراسة حتليلية فونولوجية) الذي ال يستحيل بل ميكن ان توجد فيه األخطاء. فنيابه إىل 

جو كلذ من وجد فيه األخطاء تصويبات تصحيحا له. وجود  الباحث كإبن آدم، تر

فالباحث ال ميكن أن تتم  البحث  إذا مل تكن فيه مجلة من املساعدات ال يستطيع أن 

  تذكر كلها. جزاهم اهللا خري اجلزاء.  ،أحص بالذكر منهم:

فضيلة املكرم احلاج  الدكتر زام زام عفندي املاجستري،عميد كلية اآلداب  .١

افية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية والعلوم  الثق

 جوكجاكرتا.

فضيلة املكرم احلاجة الكتور اقي سوكيمان املاجستري، رئيس قسم اللغة  .٢

 اللعر بية وأدا.
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فضيلة املكرم احلاج الدكتور هشام زيين املاجستري، مشرف هذا البحث  .٣

 الذي قد جاهد  لتنسيق األفكار  فيه.

الذين قد سامهوا على ذيب العلوم الكثرية وتنسيق  األساتيذ واألساتذات .٤

 األفكار العميقة.

الوالدين احملبوبني  اللذين قد قام بتربييت منذ صغري حىت اآلن مديا أم  .٥

 روحيا.

أخي وأخيت اللذان يدعنان بلياهلما على جناحي حىت أستطيع أن أبعد  .٦

 األمور املنمشقات.

 البحث يف هذه السرية.أصدقاء و الصدقاء الذين يصاحبون  .٧

هلم مجيعا شكري اجلزيل وتقديري عسى أن جيزيهم اهللا أحسن اجلزاء وأن يسدد 

 خطانا وإياهم فيما يرضيه يارب العاملني. 

  ٢٠١٥مارس  ٢٣جوكجاكرتا 
  الباحث

 أندري دانرقا
١١١١٠٠٦٥  
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 حمتويات البحث

  

  أ  ......................................................  صفحة املوضوع

 ب  ........................................................ صفحة املوافقة

  ج  ......................................................... رسالة املشرفة

  د   ........................................................ رسالة األصلية 

  ه  .......................................................... إهداءو شعار

 و  ................................................................. جتريد

  ي  .................................................. كلمة الشكر والتقدير

 ل  ....................................................... حمتويات البحث

   مقدمة :الباب األول

 1  .................................................  خلفية البحث  .أ 
 ٣  .................................................  البحث حتديد .ب 
 ٣  ........................................  أغراض البحث وفوائده .ج 
 ٤  ................................................  املكتيب تحقيقال  .د 
 ٥  .................................................. منهج البحث  .ه 
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 ٦  ................................................. اإلطار النظري  .و 
 ٧  ................................................. الفونيتيك. .١
 ٨  ................................................. الفونيميك .٢
 ٨  ..................................... طريقة لتحصيل الصوت .٣
 ١٠  ............................................ تصنيف األخطاء .٤

 ١١  ................................................... نظام البحث  .ز 

 عن التقليد حملة عامة:   الباب الثاين
 ١٤  ........................................... مكان إجراء التقليدية  .أ 
 ١٤  .................................................... قصة تارخيية .ب 
 ١٥   ..........................................  األغراض يف التقليدية  .ج 

 ١٥  ...................................................... بناء املنظّمةد.

 ١٧  .................................................. أدوات املعداته.
 ١٨   ................................................  يةالقيم يف التقليدو.

 

   : علم األصوات أو الفونولوجيالباب الثالث

 ٢١   .......................................... الفونولوجي:  األولالفصل    

 ٢١  ..................................... تعريف عن الفونولوجي  .أ 
    ٢٣  .................................................. الفونيتيك .ب 
 ٢٤  ................................................. الفونيميك .ج 
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    ٢٥  ........................................... تصنيف األصوات  .د 
 ٢٨  ........................................... صفات األصوات  .ه 

 ٢٨   ................................... الصفاة الىت هلا ضد .١
 ٣٠   ............................. الصفات اليت ال ضدلـها .٢

    ٣١  .................................... خمارج األصوات الصامتة  .و 
  ٣٣  ........................... العربية اللغة ىف الصوتى التغري: ثاينالفصل ال   

     ٣٣   ........................................... التغريتعريف عن   .أ 

 ٣٥   ...................................................  النسخة .ب 

بانيوسوموروف  األمداح النبوية عند مسلمي األخطاء ىف قراءة حتليل:الباب الرابع
  بانتول

 ٣٨   .................................................   الصويت  .أ 
 ٣٨   ........... تغيري صامت اللغة العربية بصامن اللغة العربية .١
 ٤٥   .......... اخلطايا بتغري الصائت الواحدة بالصائت الواحدة .٢

 ٤٨   ..................................... اشكال األخطاء الصوتية . ب
 ٥٢   .............................. تسبب عن األخطاء العوامل اليت . ت

 ٥٢   .............................................. الناص .١
 ٦١   .................................. آثار الصوت اجلاوية .٢
 ٦١   ................. ال يفهم القوم عن القاعدة اللغة العربية .٣
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  : اخلامتةامسالباب اخل

 ٦٣  ..................................................  اخلالصة  . أ
 ٦٤  .............................................  اإلقتراحات . ب
    ٦٥   ....................................................  املراجع  

 امللحقات

 

 



١ 
 

 

 

 

 

 األول الباب

  

 مقدمة

 البحث خلفية  . أ

 هأنواع مجيع مع لنشيد  الشخص يستخدمه  الذي  الشعر شكل هو دحامل
  دحامل .١فضال  الكرمية خالقاأل عنو ،واإلقدام سخيال هلث مثل ، له مسوو صِااخل
: ح د مـ إنّ العرب لسان ويف ٢.الثنـــــاء حسن وهو اهلجاء نقيض هو

 أو كانت خلقية اجلميلة الصفات من فيه مبا عليه اثنيت اى  نفع باب من مدحا
 فعل من املدح ،احمليط القاموس ىف ويقال٣.حلمدا من أعم املدح كان وهلذا ريةاإختي
 نسخ بعض وىف. ٤ومتدحه امتدحه و كمدحه عليه، الثناء احسن مبعىن جمرد ىثالث

      ٥.ذمة ضد مبعىن املدح املنجِد

 نيب احممد بأن نياليق حق الشخص يتيقّن نفأ اهللا رسول اىل املدح تعريف أما
 اظهر .واد بالفضلة اهللا اىل ويدعو بامسه امسه اهللا بوقر .بالفضائل بنفسه اهللا،يشيد

 .اآلخرين نبياءاأل جمد فوق جمده الناس أوجدو  األخرى األديان فوق حممد دين الناس

                                                             

Yusuf Ali  Al- Mundar,sejarah kesusastraan Arab, (Surabaya:PT Bina١ 
Ilmu,1982).hlm.11.  

 .٦٩٧.،ص)٢٠٠٩العربية، الكتب دار،لبنان(الثانية، الطبعة،العرب لســاناملنظر، ابن ٢  

 اجلتب دار:بريوت(االوىل ،الطبعةاملنري املصباحالفيدى، القرى علي بن حممد بن امحد  ٣
   .٥٦٦.،ص)١٩٩٤العلمية،

 دار:بريوت(األوىل ،الطبعةاحمليط لقلموسا آبادي، الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد امام  ٤
       .٢١٩.،ص)١٩٩٥الفكر،

 دار:بريوت(واألربعون الثاىن ،الطبعةواألعالم اللغة ىف املنجدمكلوف، لويس  ٥
 .٧٥١.،ص)٢٠٠٧املشرق،
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 للنىب، هتمامها  اُهللا يكرس أن اَهللا امللك ايدعو فهو  النىب اىل امللك مدح تعريف أما
 هى  النىب املدح قراءة ىف الفضائل من فضيلة .الواسع العلم له سلسلتي أن اَهللا اويرجو

 وافق. نصابه بقدر ةبراك اهللا فيكثّر ،اقراء ىف أكثر نم. اهللا من النعمة ىعل ليصحت
 القاعدة هذه عبرت ٦".فضال اكثر كان فعال اكثر ماكان" الفقهية القاعدة ىف البيان هذا
  . هفضائل زادف اخري الناس عمل زاد إذا

 أجيال اىل جيل هاورث  الىت والقيمة العادة ربط من الوِرث هى يةالتقليد
 .اجلاعع حباجة عالقة وذو خريا دعامة جمتمع يعتربها الىت ةقيم  املتوارث القيم. بعدها
 الشخص نال. املهمة اإلجتماعي نشاط احلفلة التقليدي، حبفلة متعالقا يةالتقليد مادام
 بعبارة.التقليد حفلة كمثل رمسي غري أو املدرسة كمث الرمسي الدرس بطريق امعيار

 حفلة Peusen  فوسن قال. رمسي غري الشخص لدرس مكان التقليد حفلة اخرى
. طهريوالت واألخصاب اخلريواحلية قيم تقوي لكنو ،طفق تسلية تعطى ال التقليدي
 نظيفة التقليد حفلة ميلك حىت. التضامن روابط لتقوية  فلةاحل وظيفة  وغريذلك

٧.والديين والثقايف اإلجتماعي  

 هي يوسومورفنبا قرية ىف  النبوية حااألمد  قراءة ىف  يةالتقليد ىف املشكلة
 تلك وتأتى .يدالتجو علم أو فواحلر ارجخم من العربية اللغة قواعدل موافق النطق عدم

 ةواخلطوط ةًكثري معاىن متلك اليت لغةال هي العربية اللغة ألن. املعين ريتغ اىل  املشكلة
 ال النطقها حيث من املتغرية الكلمة ىتسنفت. املعىن تغيري النطق تغيري ناه ومن ةقراملتف

 من خمتلفة القوم طقن ما احلقيقةو".  األنام شرف"  عرالش مؤلف  مبعىن هامعنا يتطابق
 ،هايصدق أن اللغوى صعبو ،هلم اتقليد تغرياأل هذا أصبح وقد". املولد"  املدح نصال
  .ذاا ىف مقدس القوم افترض هكونل

   : املثال سبيل على  
 .٨٧. ،ص)٢٠٠٧سعدية، مكتبة:جاكرتا(،٢،جزالسالمحلكيم،ا احلميد عبد  ٦                                                             

٧  Isyanti,”Tradisi Merti Bumi Suatu Refleksi Masyarakat Agraris”,Jurnal Sejarah dan 
Budaya(vol.II, ٧ No.3,Tahun 2007),hlm.131-132. 
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Lāilā ha illolāho  Lāilāha illo lāho  Lāilāha illolāho   

bil Muhammad rasūllolāho 

 ىف املتشاركان صائتانال األم تغريها سببو ]o[ اىل ]u[ صوت ريتغ هناك
 الصوامت يف الصوت هذا دخلتو. النطق جهاز

ـُامل  األخرى باألسبا بني من. جداً قليلة أا  ةدورــــــــــــــ
 ،]o[ فونيمات تعترف ال العربية اللغة ألن  .ويةااجل اللغة بفونولوجى تتأثر ألا نظراً

 intra الفئة يف تندرج اخلطأ من النوع هلذا وفقا ،Brown لرباون طبقا .املعين يغري الف

lingual transfer ، ٨.متاما اللغة نظام املتعلم فهم ثقيل بسبب حدثت يتال األخطاء أي  

 النبوية، األمداح قراءة يف التغري عن مناقشة بحثال هذا يف الباحث يريد  
 حمدسة مع النص تحليلب فعلي سوف اليت تغريال اىل بسبت الىت العوامل عن بحثيو

 هذا ويصف  . القرية أبناء سيما ال للمجتمع، فعلين الباحث متفائل .القوم عند ماهر
 .فونيميكيي أو لفونتكىي التحليل طريقب تغريال

                   البحث حتديد . ب

 املسائل على احثالب دحد البحث، خلفية يف توجد اليت اكلاملش مبوافقة
  :وهى اآلتية،

 قرية يف األمداح قراءة يف حتدث اليت الفونولوجية تغير أشكال هي ما .١
 بانيوسوموروف؟

  ؟ املذكورة األمداح قراءة يف صوتال ريتغي اىل بسبت اليت العوامل هي ما .٢

  ئدهفوا و البحث أغراض.ج

 :البحث هذا من الغرض .١

                                                             

 ٨ Agus Tricahyo,pengantar linguistik Arab,(Ponorogo:STAIN PONOROGO 
PRESS,2011),hlm.215. 
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 قرية يف األمداح قراءة يف حتدث اليت فونولوجيةال تغري شكالأ معرفة  ) أ
 .بانيوسوموروف

 .ألمداحا قراءة يف رتغيال تسببت اليت العوامل معرفة  ) ب
 :البحث هذا من الفوائد .٢

 البحثية الدراسات موضوع يكونه ان ميكن البحث هذا من الرجاء  ) أ
 أو املتقدمة باألحباث يتعلّق فيما كان سواء. األخرى للباحث

 املكتىب للتحقيق زيادة املماثلة باألحباث
  .يةالتقليد هذا ىف  العربية اللغة  تغير على تصوير  ) ب

  املكتيب تحقيقال.د

 مسلمي عند النبوية األمداح قراءة يف األخطاء عن يتكلم البحث هذا  
. فيها النطقي تغريال عن الباحث يبحث أى ذلك من اخص. بانتول بانيوسوموروف

 كما والكاتب، الباحث حبثي بني والفروق ساواتامل الباحث سيقدم بذالك، اليكتفى
  :يلى

 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة طالبة) ٢٠٠٨( نورعني.١
 تقام الذي القرآن قراءة يف السندويه اللغة أثر" العنوان حتت جوكجاكرتا

 القرآن قراءة يف أن ةالباحث قالتو. كرابياك  kompleks Qمنور صاحلة به
 ربيةالع لغةال بني التغري هذا  سببو. جتدها الصوتية الوحدة ريتغ الكرمي

 .متقاربني فونولوجني متلكان منها وكال والسوندوية
 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة طالبة )٢٠١٠( سونارسيه.٢

 األصوات علم حتليل( يةصرامل العربية اللغة يف الصويت تغيريال" عنوانال حتت
 األغنية يف الصوت تغري أن  الباحثة تكشف)" املصرية عربيةال لألغنية

 حادياأل تالصو و تبديلالو ضائعةوال ختصاراإلو تحذيفال باسبأب
 .احلرف زيادة و القصري لوتطوي



٥ 
 

 

 

 اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة طالب) ٢٠١٢( اهللا عمر عفيف حممد .٣
 جملة  يف احلديث ملصرا يف التعريب" العنوان حتت ، جوكجاكرتا احلكومية

  األساليب الباحث وجد ."القاهرة ،الثالث زءاجل املالكي العربية ةاللغ
 ةطريق هيو. التعريب عملية يف  الكاتب هاستخدمإ الىت بالطريقة هاصور

 هوهذ ،آخرها او الكلمة اول ىف احلرف وزيادة العربية اللغةب تناسب
 ).مورفولوجيا( نحويةال للقاعدة ةوفقم
 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة ةطالب) ٢٠١١( وايت مهردا .٤

 البنجرية الكلمة يف الفونولوجي التغيري" العنوان حتت  ، جوكجاكرتا
 شكل أن الباحثة تشفك." اجلنوبية كاليمانتان يف العربية اللغة من الداخلة
 اإلبتدائي ائتالص وإسقاط تحديدالو املماثلة بسبب فيها حتدث اليت التغيري

 نم ةخمتلف البنجرية اللغة صوت حىت وغريها، األصوات اضعافو واإلقمام
 .اللغة ةرمصد تكون اليت  العربية اللغة
 ناوعنال حتت ، احلكومية مادا غاجة امعةجب ةطالب) ٢٠٠٩( ةهداي إرين .٥

 بلّاالط مرشحة عند العربية مساءألل النحويةو األصوات علم دراسة"
 شكل يف ماإ وقعت خمالفات أنّ البحث هذ يف ةالباحث توكشف. اجلامعة

 حيث ،امسية مجلة من عددو فضال وصفيال ركيبوالت ،واضاف اباعر
  .العربية اللغة اإلتفاقية يف معروفة غري األمساء أن

  

   البحث منهج.ه

 ستعدادا: وهي أقسام بثالثة نيةاميد دراسة البحث هذا ىف الباحث ستخدما  
 .نتيجتها وشرح ،عطياتامل وحتليل ، املعطيات

 :ومها ،نيربمقا طريقني  باستخدام عطياتامل الباحث عدستا .١
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 اللغة نطقي كيف درااملص الباحث ستمعا أي )simak(ىعااإلستم جامنه  ) أ
  لبينة القوم هإستعمل  videoفيديو البحث هذا ىف ىلاألو املعطيات ٩.العربية
 حتليل يف صاعبا الباحث كان إذا املصادر من مقابالت بإجراء مع ،وثيقة

 .صوتال

 قام. واملصادر باحثلا بني حادث أى) املقابلة( احملادثة جامنه ) ب
 األسئلة إتيان طريق من القوم برئيس مقابلة بإجراء رحلةامل هذا يف الباحث

 .له
 متقدمة، وتقنيات األساسية التقنيات تستخدم كما ،احملادثة منهاج ىفو
 دعوي أن الباحث أجرى لوباألس هذا يف. الشص تقنيات شكل يف األساسية التقنيات

 األدوات. اصحيح البيانات على احلصول عملية كانت أن حىت للحديث املخرب
  :األسئلة عضب من مثل. بأسئلة قائمة الصيد تقنيات يف املستخدمة

  بانيوسوموروب؟ قرية تسمية تاريخ كيف)١

 التقليدية؟ هذه عن العامة حملة كيف )١

 الصوتى؟ تغري اىل أسباب هى ما )٢

 ؟ Gito نسخه قبل األول النص اين )٣

 العربية؟ اللغة تعلم على حصلت  ”maulud”أعضاء هذا كان ما  )٤

  .فونولوجي علم باستخدام ألخطاءا  حتليل.٢

                                                             

Mahsun,Metode penelitian Bahasa,(mataram:rajawali press,2005),hlm.242 ٩    
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 صوت يف جنسها وتعيني العربية اللغة صوت تغير  يعرف الفونولوجي يلبتحل
 لغة بواعض مقابلة البحث هذا يف الباحث ستخدما. املفردة املقاطع مجع أو

  .الفاصحة العربية

 كتب ،بعناية فيديو الباحث استمع: فهى احبث هذه ىف التحليل طريقة أما
 تغيري فرق  ال، أو ونيماتف اختر املنطوقة، الكلمات مع خمتلفة كلمات
 عن حثيب باحلرف، مناسب التغري هذا فرق ،للرسالة وفقا ولكن الصوت

 تحليلب الصوت يف غريالت أسباب من يبحث األخر،  ،خمتلفة فونيمات معىن
 .مقابالت وإجراء النص

 .فونيميكي و فونيتيكي نظرية ستخدامبا حتليلية من نتيجة حيشرت.٣

 واستخدام سهال النتائج ليصور ولاجد الباحثم تخديس ،حبثا نتائج شرح يف
 .والعالمة الرمز وضع مع رمسية، غري التقدميي العرض

 النظري اإلطار .و

 الرئيسي اهلدف ولذلك،. نواللغوي يريدها  ذىال الكالم صوت نظام هي اللغة 
 ارسةمم يف لغة تجتمعأُ إذا. الصوت شكل يف اللغة املنطوقة لغة اللسانيات دراسة من

 لغة.  املنطوقة للغة" تسجيالت" هي الثنوية اللغة اللغويون ا إحتسب  الكتبية اللغة
 هذه املتعمقة الدراسة. اللغوية دراسة ريجت الرئيسي هلدفا من ليست الكتابة

 ١٠.األصوات علم يسمى اللغة علم بفرع التحقيق ألصواتا

 ،Abdul Chaer اخلري عبد لقا ١١.حيةصطالإ arbitrer إختبارية عالمة اللغة  
 يف العلم كل ١٢.تنوعةاملو ديناميكالو الضربِ حاصلُو صوتال مثلك عالمة اللغة

                                                             
١٠  Masnur Muslih,fonologi bahasa Indonesia:Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa  

Indonesia,(Jakarta:Bumi Aksara,2010),hlm.1.   

Soeparno,Dasar-Dasar Linguistik,(Yogyakarta:PT Mitra Gama Media,1993).hlm.1.١١
 

 Abdul Chaer,sosiolinguistik:perkenalan Awal,(Jakarta:PT Rineka Cipta,2004),hlm.11.١٢
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. العلوم الشخص يدرس آللة مه دور العلم ميلك حىت ،لفهمه اللغة من يربأ ال عاملال
 .تضحها أخرى لغة هناك ألن العربية للغةا يدرس أن دريق

  مدة. ال أم باملعىن درسهاي الذى اللغة علم فروع من فرع هو الفونولوجي علم 
 يهتم ال الذى اللغة علم. لمالع مبعين  logiو الصوت مبعىن fon من الفونولوجى كلمة

  ١٣.فونيميك يسمى عىنامل نظرب اللغة ودراسة ،فونيتيك يسمى املختلف عىنبامل

 القارة أو بااألور للغوى التعريف امأ. كارياألم للغوى مناسب السابق التعريف  
Kontinental  ماو. فونولوجيلا وعلم الفونيتيك علم مها ، اإلصطالحان باستخدام 

 علم .السابق التعريف من فيختلف الفونولوجي أما  ،اكريألما من يتيكالفون ونيعادل
 األصوات درسي ذىال اللغة علم فروع من فرع هوkontinental  فرقةل الفونولوجي

ي  حىت معناه، يفرق ةاللغويستخدمي. فونيميكال تعريف عن األمريكى للفرقة قف 
  ١٤.انتظام أكثر األ األمريكى طريقة الباحث

 

 فونيتيكال.١

 علمو النطقي األصوات علم وهى اقسام، ثالثة اىل فونيتيك ينقسم
  ١٥.السماعي األصوات علمو الفيزيائي األصوات

 الىت البشري اجلسم يف أعضاء به عرفي علم هو النطقي األصوات علم  ) أ
 صوت كيفية وكذلك  ،اللغة صوت قنط كيف. اللغة أصوات صلحت

 .هتصلمف يف اللغة

                                                             

Abdul Chaer,Linguistik umum,(Jakarta:Rineka Cipta,2012),hlm.102.١٣
 

Soeparno,Dasar-Dasar LinguistikUmum, Cet.1,(Jakarta:Rineka Cipta,2012),hlm.79-80.١٤
 

 Abdul Chaer,Linguistik umum,(Jakarta:Rineka Cipta,2012),hlm.10.١٥
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 جهة من اللغة صوت به يعرف علم هو الفيزيائي األصوات علم ) ب
 الصوت شدةو ،amplitudo الذروة عامل من حتليله. فيزيائي صوت

intensitas  وتيمربين timbren. 
 على استقبلت األذن كيف به عرفت علم هو السماعي األصوات علم) ج

 العصيب اجلهار دراسة على داخل وهو اهلواء كارتعاد ، اللغة صوت
neurologi علم الطب. 

 

  فونيميكال.٢

 Kennethقال .الكلمة يف معىن متيز ان فيدي  ذىال  الصوت هو  فونيمال   

L Pike (1963:63)  وحدة أو معىن متلك الىت الصوتية وحدة هو فونيمال 
 جوهر L. B loomfield (1961:79) وقال. kontrastive املتميزة يةصوتال
   ١٦ .فونيمال وه املعىن فرقي

 

 

  الصوت لتحصيل قةطري.3

 ونال .نفسٍ مع ينفخ ئةالرِ من اهلواء وجود هو لغةال حصول يف ولاأل املنبع
 حىت خمتلفة، بطرق  أماكن يف النطق جهاز  الدخن صلحي مث  سائقا اهلواء
 : ١٧ىهف تهزجهِأ ماأ. للغةا وتص وكّن

   الشفاه (Lips)  .أ 

  األسنــــان(Teeth) .ب 
                                                             

Mansur Muslich,Fonologi Bahasa Indonesia,Cet.3,(Jakarta:Bumi Aksara,2010),hlm.77.١٦
 

 .٢٨.،ص)١٩٨٠املعرف، دار:قهرة(،األصوات العم اللغة ،علمبشر حممد كمل ١٧
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  احلنك ومقدم/  األسنان أصول(Teeth-ridge)  .ج 

 احلنك وسط/ الصلب احلنك (Hard plate) .د 

 �.  (Soft plate)احلنك أقصى/ اللني احلنك 

   اللهاة (Uvula)  .و 

 اللسان طرف (Blade of Tongue) .ز 

 اللسان وسط/ لسانال مقدم(Front of Tongue)   .ح 

 اللسان مؤخر (Back of Tongue)   .ط 

 احللق (Pharyng)   .ي 

   املزمار لسان(Epiglotis)    .ك 

   الصوتية األوتار موقع(Position of Vocal Cord)  .ل 

   ايته/اللسان ذلق(Tip of Tongue)  .م 

 األمام من/ احلنجرة منطقة(Larynx / position of)  .ن 

 اهلوائية القصبة (Windpipe) .س 

 اللغة اهل نتضمو ،لمعىنل قوفّي حىت الصوت حتليل هو العلم هذا ىف اال
  .ائتالصو الصامت ضربني اىل الفونولوجي علم

 املمر من الصوت خروج عند للهواء عتراضا بوجود تتسم :متاصال
 عندئذ فتكون التام بالغلق إما هاإلعاق هذه كانت سواء النطق أعضاء قبل من الصوتى
 فتحدث نطقه عند للشفتني تام بغلق يتميز والذى الباء صوت نطق مثل تامة، إلعاقة
 الذى السني صوت مثل تامة، غري اإلعاقة عندئذ فتكون بالتضييق وإما.الكاملة اإلعاقة
  .نطقه عضوى بني حيدث الذى بالتضييق يتسم
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 وجود تفتقد والىت الصوتى اجلهاز من خترج الىت األصوات هى : فالصوائت
 على ١٨.نطقها أثناء بالتضييق أو بالغلق سواء النطق أعضاء بلق من إعتراض  أى

 نطق هذه يف اهلواء عرب جلوتيس على التجويف يف للنموذج وفقا فختلامل الصوت
 األوتار موقع من لكسر بذل الذي الضغط خالل من الصوت هذا حيدث.  حرفاأل

 املريء من املقاومة على حتصل ال النطق يف ةالرئ من يأيت الذي اهلواء.   الصوتية
 نشأة ينجب يالذ اهلواء جمرى يف  انقباض يف حتدث ومل الفم، وجتويف

  :قسمني إىل تنقسمف ئتالصا أما.  ١٩اإلحتكاكي

 هي ،أشكال ثالث إىل العربية اللغة يف  اللغة اهل ينقسمها ،القصري تائالص
 هامسى جين ابن به يندرج  العربية اللغة الفونيتيك هلأ .كسرةوال الضمةو ةفتحال
  .ةالطويل تائالص يف داامل مسوا  كما. احلركةب

 من ولأطْ  السرعة رتقاءا تملكي ىذال اللغة صوت هو الطويل تائالص
" و"و "أ"وهى املد حبرف اللغة لهأ يهمس ٢٠.مرتني قصريال تصائال نطق

  ٢١.املمدود"ي"و
 

 

 

                                                             

 
 ىف ،مقتبس٢٠١٥التربوي، ،امللتقىت"بالصور وانواعه اللغوية االصوات علم"عودة، ابو مجعة  ١٨

 / http://www.mltaka.net/forums من ٢٠١٥-٦-٨ التارخ

Dr.H.Ahmad Sayuti Anshari Nasution,Fonetik dan Fonologi Al Quran,١٩ 
(Jakarta:Amzah,2012),hlm.35. 

Dr.H.Ahmad Sayuti Anshari Nasution,Fonetik dan Fonologi Al Quran.hlm.35.٢٠ 

Dr.H.Ahmad Sayuti Anshari Nasution,Fonetik dan Fonologi Al Quran.hlm.36.٢١ 
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  البحث نظام.ز

 طغمة عند هللا رسول ىلإ األمداح قراءة يف الصويت التغري  عن البحث
 وسيبحث. لوجيةفونو حتليل دراسة: بانتول بانيوسوموروف قرية يف" مولود"

  :يلى كما أبواب مخسة على الباحث

 اغراض  ،البحث حتديد ،البحث خلفية وهى مقدمة وتشتمل:  األول الباب .١
 منهج ،النظري اإلطار ،املكتيب التحقيق ،وفوائده البحث
 .البحث ونظام ،البحث

 يف النبوية األمداح قراءة تقليد حول عامة حملة :  الثاىن الباب .٢
  .بانتول وروفبانيوسوم

 .اخلطأ وتصنيف العربية اللغة فونولوجي عن عامة مراقبة :  الثالث الباب .٣

 .  النطقية األخطأ عن فونولوجي حتليل:  الرابع الباب .٤

  .منه احلاصل او السابق البحث من اخلالصة:  اخلامس الباب .٥

 



٣٦ 
 

 الباب الرابع

عند منظمة "مولود" يف إىل رسول هللا  حتليل الصوت يف قراءة "األمداح"

 قرية بانيوسوموروف بانتول

 

 الصويت  . أ

أشكال  فونيتيكية للغة العربية اليت تغري يف األصوات الصامتة واألصوات 
ىف هذه املشكلة هو الصوت الذي جيرب اىل تغير ، جيعلها غري متوافقة  تغريالالصائتة. 

 و الصائت عن تغري يف الصامت الباحث مع نظام األصوات العربية. أوال، سيبحث
 العربية.

 تغيري صامت العربية بصامت العربية  .١

ظهر طرف اللسان مع رؤوس الذي كان نطقه من  [ṡ]/ ]ث[صامت العربية
طرف اللسان مع ما بني األسنان  بنطقها من [s]تغري اىل [س]/ي العليا والسفلىالثنايا 

  .ل الكلمةوسطىف غري تهذه الووقع   ،  وهى الصوامت اإلحتكاكية العليا
  النطق  نسخة  ياألصل النص  الرقم
١  لُثْم  Miṡlu مسل )Mislu(  

الذي كان نطقه من وسط اللسان مع احلنك  [sy] /][شصامت العربية 
  ووسطها. الكلمة أول ووقع هذه التغري ىف ،[s] /]سإىل [األعلى يتغري 

  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل
   )Al mubasara(املبسر   Al mubasyara  املبشر  ١
  )Bisahri(بسهر  Bisyahri  بشهر  ٢

  )hidāS( ساهد  Syāhid  شاهد  ٣



٣٧ 
 

  )‘naīsiqā( عاسقني  Āsyiqīna‘  عاشقني  ٤

  )Asraqa( أسرق  Asyraqa  أشرق  ٥

٦  شد  Syadda  سد )Sadda(  

  )Sukūr( سكور  Syukūr  شكور  ٧

٨  بشر  Bisyarri  بسر )Bisarri(  

  )Al ‘arsi( العرس   Al ‘arsyi  العرش  ٩

  )Sarofahu( سرفه  Syarofahu  شرفه  ١٠

  )Yasbuhu( يسبه  Yasybuhu  يشبه  ١١

  )Sauq( سوق  Syauq  شوق  ١٢

  )fi’uāS( سافف  Syāfi’u  شافع  ١٣

تغيري صامت العربية [ص] الذى كان نطقه من اللثوي واإلحتكاكي يتحول 
  وإحتكاكى .   lamino –alveolarبنطقها من  ]s[[س]/اىل

  تغريال  نسخةال  الكلمة  مارقاأل
  )aḥāYa s( ياساح Yā ṣāḥa  ياصاح  ١

  )anAsl( أسال  aṣlan  أصال  ٢

 )Al kasdu( القسد  Al qaṣdu  القصد  ٣

 [k] /]ك[يتغري إىل  وسط احللقالذي كان نطقه من  [ḥ]/]ح[ صامت العربية

  ، وسطها، وآخرها.الكلمة أول ووقع هذه التغري ىف ،من أسفل أقصى اللسان بنطق
  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل

 مكمد/أكمد  Muḥammad, Aḥmad  حممد /أمحد  ١
)Mukammad, Akmad(  

  )Kabib( كبيب  ḥabib  حبيب  ٢

  )āAl kim( الكمى   Al ḥimā  احلمى  ٣
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  )kaṣala( كصل  ḥaṣala  حصل  ٤

٥  صدحت  ṣadaḥat  صدكت )adakatṣ(  

  )Al kasīn( الكسني  Al ḥasīn  احلسني  ٦

  )Kawā( كوى  ḥawā  حوى  ٧

٨  ىف حب  Fī  ḥubbi   ىف كب)Fī  kubbi(  

 )Fil kasri( ىف الكسر  Fil ḥasyri  ىف احلشر  ٩

الذي كان نطقه من ظهر طرف اللسان مع أصول  ṭ][/ ][طصامت العربية   
 ،منظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليابنطقها  [t]/]ت[:الثنايا العليا يتغري إىل

  .الكلمةأول  ووقع هذه التغري ىف
  التغري  النسخة  الكلمة  الرقم

  )Tūla( تول  ṭūla  طول  ١

يتغري أقصى اللسان مما يلى احلاق الذي كان نطقه من  [q]/]ق[ صامت العربية
أول  ووقع هذه التغري ىف ،ها من أسفل أقصى اللسانبنطق [k]/]ك[ إىل

  ،ووسطها، وآخرها.الكلمة
  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل

  )Al mukaddam( املكدم Al Muqaddam  املقدم  ١

  )Katar( كتر  qaṭar  قطر  ٢

  )Al Kasdu( الكسد  Al qaṣdu  القصد  ٣

  )As raka( أسرك  Asy raqa  أشرق  ٤

  )Kad( كد  Qad  قد  ٥

  )Tanakkaltu( تنكّلت  Tanaqqalta  لتتنقّ  ٦



٣٩ 
 

من بطن الشفة السفلى مع أطراف  الذي كان نطقه /[p][ف] صامت العربية
ووقع هذه  ،ها من أقصى اللسان مما يلى احلاقبنطق /[q]إىل [ق] يتغري الثنايا العليا

 ، ووسطها، وآخرها.الكلمةأول  التغري ىف

  التغري  نسخة  الكلمة  ماقراأل
  )Khalīqahu( خليقه  Khalīfah  خليفه  ١

  )Al muqrod( املقرد  Al mufrad  املفرد  ٢

  )Min qāqin( من قاق  Min fāqin  من فاق  ٣

  )Raqī’u(رقيع   Rafī’u  رفيع  ٤

  )Assaqa’ah( السقاعة  As safā’ah  ةعالسفا  ٥

٦  خلفْت  Khalaftu  خلقت )Khalaqtu(  

 ]j[[ج]/يتغري إىل أدىن احللق الذي كان نطقه من  ]kh[[خ]/صامت العربية  
  .الكلمة أول ،ووقع هذه التغري ىفها من وسط اللسان مع احلنك األعلى بنطق

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )Jaliqah(ة قجلي  Khalīfah  خليفة  ١

 من وسط اللسان مع احلنك األعلى الذي كان نطقه ]y[[ي]/صامت العربية 
ها من طرف اللسان حتت خمرج االم مع ما حياذيه من لثة بنطق ]n[[ن]/يتغري إىل

  .الكلمة وسط ووقع هذه التغري ىف ،األسنان العليا
  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم

  )Al Jaminila( اجلمنل Al Jamīla  لَيماجلَ  ١

 ]g[[غ]/يتغري إىل وسط احللق الذي كان نطقه من  ]‘[[ع]/صامت العربية 

  .الكلمةوسط  ووقع هذه التغري ىف ،أدىن احللق ها منبنطق
  



٤٠ 
 

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )Dagī( دغي  Da’ī  دعي  ١

  ]‘[[ع]/يتغري إىل أدىن احللق الذي كان نطقه من ]g[[غ]/صامت العربية
 .الكلمة أول التغري ىفووقع هذه  ،وسط احللقها من بنطق

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )munā‘ur( عرام  Gurāmun  رامغَ  ١

 ]k[[ك]/يتغري إىل أدىن احللق الذي كان نطقه من  ]kh[[خ]/ صامت العربية

  ، وآخرها.الكلمة أول ووقع هذه التغري ىف ،ها من أسفل أقصى اللسانبنطق

  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل
  )Kaira( كري  Khaira  خري  ١

  )Wa kadduhu(وكده   Wa khadduhu  وخده  ٢

ظهر طرف اللسان مع رؤوس  الذي كان نطقه من ]ẓ[[ظ]/ صامت العربية
بنطقها من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا  ]t[[ت]/يتغري إىل الثنايا العليا والسفلى

  .الكلمة وسط ووقع هذه التغري ىف ،العليا

  التغري  النسخة  الكلمة  الرقم
  )Al mutallali( املتلّل  Al muẓallali  املظَلَّل  ١

ظهر طرف اللسان مع رؤوس  الذي كان نطقه من] Ŝ[ذ]/[صامت العربية 
ها من ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا بنطق ]d[[د]/يتغري إىل الثنايا العليا والسفلى

  .الكلمةوسط  ووقع هذه التغري ىف ،العليا

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم



٤١ 
 

١  ريذن  NaŜīru   ندير )Nadīru( 

  )Kada( كدا  KaŜa  كذَا  ٢

  )Dunūbī( ذنويب    Ŝunūbī  ذُنوبِي  ٣

 ]r[[ر]/ يتغري إىلوسط احللق الذي كان نطقه من  ]‘[[ع]/صامت العربية 
ووقع  ،ها من طرف اللسان مائال اىل ظهره مع ما حياذيه من لثة األسنان العليابنطق

  .الكلمة وسط هذه التغري ىف
  التغري  نسخةال  الكلمة  لرقما

١  هعبر  Rab’ahu  ربره )Rabrahu(  

ظهر طرف اللسان مع أصول  الذي كان نطقه من ]d[[د]/ صامت العربية   
  .الكلمةآخر  ووقع هذه التغري ىف ،أقصى احللقها من بنطق ]h[[ه]/يتغري إىل الثنايا العليا

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )Al mubarroha( املربها  Al mubarrad  املربد  ١

 ]j[[ج]/يتغري إىل أدىن احللق الذي كان نطقه من ]g[[غ]/صامت العربية 
  .الكلمة وسط ووقع هذه التغري ىف ،ها من وسط اللسان مع احلنك األعلىبنطق

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )īa ajisnF( فأجسىن  Fa agiṡnī   فأغثين  ١

ظهر طرف اللسان مع أصول  الذي كان نطقه من ]d[[د]/ صامت العربية
ها من ظهر طرف اللسان مع رؤوس الثنايا العليا بنطق ]Ŝ[[ذ]/يتغري إىلالثنايا العليا 

  .الكلمةآخر   ووقع هذه التغري ىف ،والسفلى
  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم

  )Al maulaŜi( املوالذ  Al maulādi  املوالد  ١



٤٢ 
 

طرف اللسان مع ما بني األسنان الذي كان نطقه من  ]z[[ز]/ صامت العربية
ها من طرف اللسان حتت خمرج االم مع ما حياذيه من لثة بنطق ]n[[ن]/يتغري إىلالعليا 

  .الكلمةآخر   ووقع هذه التغري ىف ،األسنان العليا
  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم

  )yaḥun( حين  yaḥuz  يحز  ١

 ]kh[[خ]/يتغري إىل  وسط احللق الذي كان نطقه من ]ḥ[[ح]/ صامت العربية
  .الكلمة أول ووقع هذه التغري ىف ،أدىن احللقها من بنطق

  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم
  )āKhul( خال  ḥulā  حالَ  ١

 ]g[[غ]/يتغري إىل وسط احللق الذي كان نطقه من ]‘[[ع]/ صامت العربية  

 .الكلمةوسط  ،ووقع هذه التغري ىف أدىن احللق ها منبنطق
  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم

  )niāgṣa( أصغان  aḍ’āni  أضعان  ١

احلافة اخللفية للسان عند حماذاة الذي كان نطقه من ] ḍ[[ض]/صامت العربية   
ووقع  ،ها منطرف اللسان مع ما بني األسنان العليابنطق ] ṣ[/[ص]يتغري إىلاألضراس 

  .الكلمة وسط التغري ىفهذه 
  التغري  نسخةال  الكلمة  الرقم

  )niāgṣa( ان أصغ  aḍ’āni  أضعان  ١

يتغري إىل  وسط احللق الذي كان نطقه من ]ḥ[[ح]/ صامت العربية
  الكلمة ووقع هذه التغري ىف ،ها من أقصى اللسان مما يلى احلاقبنطق]q[[ق]/

  التغري  نسخةال الكلمة  الرقم



٤٣ 
 

١  لَتمح  ḥamalat   قملت )Qamalat(   

ظهر طرف اللسان مع أصول الذي كان نطقه من  ]t[[ت]/ صامت العربية
 .الكلمةأول  ووقع هذه التغري ىف ،بنفس خمرج حرفها ]ṭ[[ط]/يتغري إىل الثنايا العليا

  التغري  نسخةال  الكلمة الرقم
  )ūlā’aṭ( طعالوا  Ta’ālū  تعالوا  ١

 بتغري الصائت الواحدة بالصائت الواحدة يااخلطا .٢

ـَــــ/ أو  تغري الوحدة الصوتية الصائتة اللغة العربية املفتوحة /ــــ
]a[ / ة الصائتة املضمومةـُــــــــ/ أوبالوحدة الصوتي  ـــــــ

]u[. 
  التغري  نسخةال  الكلمة  امرقاأل

١  تنقّلت  Tanaqqolta  ١  تنقّلت) tanaqqoltu(  

  )alḥusani( احلُسني  alḥasani  احلَسن  ٢

  )Al qusdu( القُصد  Al qasdu  القَصد  ٣

  )mislu (٢ مسلُ    miṡla  مثلَ  ٤

  )Ya ‘urūsa٣( يا عروس  Ya ‘arūsa  ياعروس  ٥

٦  ياإمام  Ya imāma  ٤( ياإمامmuāYa im(  

  )Khunainu( حنني  Khanīnu  حنني  ٧

                                                             

١  " اخلطأ بسبب خطأ النطق ضمريه، النص االصل "تنقّلت يف اصالب ارباب سودد. ضمري "ت
 فاعله ىف هذا الناص "انت" حممد.مع أنّ  يطلق بـــــ "ت"مبعىن متكلم وحدة أو مبعىن أنا. 

   منصوب على مفعول به من فعل  "ما راينا " وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  ٢

  املخاطب األصل النيب حممد ، وهو مذكر. لو تطلق بـــ "عروس" فصار مؤنثا اى ىف املعىن.  ٣
   

القاعدة النحوية تطلق "والثالثة الباقية منصوبة الغري"اي املنادى النكرة غري مقصودة واملضاف  ٤
باملضاف منصوبة الغري. اعين ياإمام القبلتني ال جيرى جمرى القاعدة النحوية. انظر اىل الكتاب اجلرومية  واملشبة

   لالبو اسود.
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  )Al ḥuzain( احلُزين  Al ḥazain  احلَزين  ٨

  )Ya waliyyu (٥ ياويلُّ   Ya waliyya  ياويلَّ  ٩

  )Līnuhu( لينه  Līnahu  لينه  ١٠

 Iyyaka( اياك والذلُ  Wal’aŜla  اياك والعذلَ  ١١

Wal’aŜlu(  

  )āAn nuq( النقا  An naqā  النقا  ١٢

١٣  صلى  ṣalā   ٦   صلى) ṣalū(  

  )huāJuf( جفاه  Jafāhu  جفَاه  ١٤

  )Al ḥusru( احلُشر  Al ḥasru  احلَشر  ١٥

  )sallamuhu (٧  سلّمهSallamahu      سلّمه  ١٦

١٧  حائرين  ḥāirīna  حائرين )nuīirāḥ(  

  )muā‘ur( عرام  ‘ garā mu  غَرام  ١٨

١٩  نسح  ḥasana  سنح )ḥusnu(  

  )ḍūa( ضوء   ḍau’a  ضوَء  ٢٠

٢١  كَم لك  Kam laka  كُم لك )Kum laka(  

٢٢  يا مولد  maulida āY  يا مولد  )maulidu āY(  

  )āwuhḥna( حنوها  āwahḥna  نحوها  ٢٣

  )Fil ḥusri(  ىف احلُسر  Fil ḥasyri يف احلَشرِ  ٢٤

ـُتغري الوحدة الصوتية الصائتة املضمومة اللغة العربية /  ]u[أو /ـــــ
ـِـــ   .]i[أو  /بالوحدة الصوتية الصائتة املكسورة / ـــــ

البد من حرف الياء مفتوحة ، ألا يندرج ىف باب املنادى املضاف. اجلملة  األصلية " يا ويلّ  ٥                                                             
 احلاسنات" . ويلّ مضاف ،احلاسنات  مضاف اليه.

٦
واما صلى اى على وزن فَعلَ فهذا املوزون ال يدخل على وزن  .على وزن فَعلَصلى فعل املاض  

   فَعلَ.

   اما سلّمه ال يوجد ىف علم الصرف.  مواله وسلّمه وكلّم، سلّم فعل املاض الفتوحة أبدا. ٧
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  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل
  )ḥusnika (٨ حسنِك    ḥusnuka  حسنك   ١

٢  ّالنرفُو  An nufūru  ِالنفور )An nufūri( 

ـِـــ  ]i[أو  /ـتغري الوحدة الصوتية الصائتة املكسورة / ــــ
ـُــــ بالوحدة الصوتية الصائتة املضمومة    ]u[أو  //ــــــ

  التغري  نسخةال  الكلمة  ماقاألر
  )Jabiīnu( ٩اجلبنيJabiīni       اجلبنيِ  ١

  )Ilal khairu( اىل اخلريIlal khairi   يرِاخلَاىل   ٢

ـِـــــ  ]i[أو  /تغري الوحدة الصوتية الصائتة املكسورة / ــــــ
ـَــــــ   . ]a[أو  /بالوحدة الصوتية الصائتة املفتوحة / ـــــ

  التغري  نسخةال  الكلمة  مارقاأل
١  فرِحت  fariḥat     حت١٠فَر) faraḥat(  

 )ibrīqa (١١ابريقIbrīqi      ابرِيقِ  ٢

  )Agfir( أغفر  Igfir  إغفر  ٣

  )Al ḥazain( احلَزين   Al ḥazīn  احلزِين  ٤

  )faraḥa (١٢  فَرح   fariḥa  فرِح  ٥

  )Al malāḥi( املَالح   Al milāḥi  املالَحِ  ٦

األصل "قد فاق حسنك للوجود بأسره"، لفظ حسن فاعل فاق غري عاقل مرفوع ال جمرور وهو   ٨                                                             
 مضاف اىل ضمري "ك".

 
 حرف النون يف "اجلبني" البد من املكسورة ، النه مضاف اليه أما مضافه كلمة" باهى".  ٩

"فَرِحت" فعل املاض ماجلهول بزيادة التاء التئنيث، أصله فَرح. البد لفعل ماض جمهول مكسورة   ١٠
 ىف عني فعله.

  عنقه كأنه  ابريق....... اخل. ابريق خرب إنّ، مرفوع وعالمته الضمة الظاهرة. ١١

 ح" فعل املاض اهول من فعل ماض "فرح" وجب لعني فعل مكسورة."فَرِ  ١٢



٤٦ 
 

ـَـــــ/ أو تغري الوحدة الصوتية  الصائتة املفتوحة / ـــــــ
]a[  ـِـــــ/ أو  .]i[بالوحدة الصوتية الصائتة املكسورة / ـــــــ

  التغري  نسخةال  الكلمة  ماقألرا
  )Az kī( أزكىِ  Az kā  أزكَى  ١

٢  الذنوب  AŜ Ŝunūba    ِ١٣الذنوب)unūbi Ŝ AŜ (  

٣  جارتواست  Wastajārat جارتواست )Wastijārat( 

ـُـ/ أوتغري الوحدة الصوتية الصائتة املضمومة اللغة العربية / ] u[ــــ

ـَــــــ/ أو    . ]a[بالوحدة الصوتية الصائتة املفتوحة / ـــــ

  التغري  نسخةال  الكلمة  ماقاألر
١  قَطْر  runṭQa  قطر )raṭQa(  

٢  هقد  Qadduhu    هقَد)Qaddahu(  

٣  راهيمكان إب  muīhāna ibrāK كان إبراهيم )maīhāna ibrāK(  

٤  دقَطُّ ياج  jadda āu yṭṭQa  قطَّ ياجد )jadda āa yṭṭQa(  

  الفونيم  . ب

اللغة  تغري الفونيمى الذي يسبب اىل تغري املعىن يقع ىف وحدة صوتية
مع القصد صاحب القصيدة، ال سيما   العربية. هناك األخطأ عن املعين ال يصلح

  عندما يقترن إىل  مجلة واحدة.
األر
  قام

ال
كل
  مة

ال  معىن
تغ
  ير

  معىن

  يسربامس  حنو  مثل  ١
                                                             

      صل "كفّر عني الذنوب "البد حلرف الباء  مفتوحة ،ألا مفعول به من لفظ كفّر.األ ١٣  



٤٧ 
 

  ل
٢  شد  شد سد  قنز  
ش  ٣

كو
  ر

كثري من 
 الشكر

س
كو
  ر

  مدمن

٤  سوء  شر  اَرى  سرد  
عر  ٥

  ش
عر  عروس

  س
  حبل

٦  شر
  ف

سر  اكرم
  ف

  تعدى

يش  ٧
  به

يس مثله
  به

  ر

شو  ٨
  ق

ذوق 
حب  

سو
  ق

  لعمليةمكان ل

شا  ٩
  فع

من 
يشفع 
  لآلخر

سا
  فع

  ضارب

حو  ١٠
  ى

عمكو  ج
  ى

 لة احلرةآلاملالبس ب ملس

أح  ١١
  مد

النيب 
املصط

ىف"حممد 
رسول 

أك
  مد

ال ينفذ ضوئي  



٤٨ 
 

  اهللا".
صا  ١٢

  ح
سا  شقّق

  ح
  سافر

خل  ١٣
  يفة

عوضا 
عن 

خالق 
يف 

  األرض

خل
  يقة

  خملوق

عالهم   فاق  ١٤
 بالشرف

  وهو الغراب، اسم الطري  قاق

احل  ١٥
نزِي 

احلُ  احلاد
يز
ن  

ــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــ

 يةالصوت اءاألشكال األخطج. 

يف قراءة األمداح النبوية ىف  اُألخرى النطقيف  أو  األشكال األخطاء الصوتية
 قرية بانيوسوموروف بانتول مايلى:

وهي عملية تغري األصوات اليت تسبس املماثلة أو التسوية  )asimilasi(ملماثلة ا .١
 بالصوت اآلخر.

آثر اللغة احلافا ىف هذه القراءة لتقرب خمرجهما و التغري غري ثابت هو 
ـَـــــــــــ]/ املتنوع بصائت اللهجة  ]a[تغري[ـــــــ

ـِــــــــ]/ ]ɔ[اجلافا  املتنوع   ]i[،تغري صائت العربية [ــــــ
،تغري صائت العربية [e]بصائت اللهجة اجلافا 

ـُــــــــــــ] املتنوع بصائت اللهجة  ] u[/[ــــــــ



٤٩ 
 

ىف هذه التقليد توجد التغري بسبب آثر من اللهجة اجلافا، ولكن ال حتدث  ١٤.[o]اجلافا 
   وقع هذا تغري ىف أول كلمة، ووسطه، وآخره.  ىف كلّ حرف.

  

  النطق  النص  الصوائتتغري   مارقاأل
١    

  
  
   �   e ــــــــِـ   
  
  

  

 yyabeSo  النبِياء

  reisahB  بِشهرِ  ٢

  eF  ىفِ  ٣

٤  هلمج  leheamaJ  

٥  والذُن
  بِي

beūunD  

٦  هجو  heajW  

٧  بِك  kaeB  

  leāozQ  الغزالِ  ٨

 eāamS  سماِء ٩

١٠ ا تالَوع
  بِنا

beTa’alo 

١١    
  

ـَـــــــ  ــــــــــــــ

ɔ   �      

السالم 
على  

Assalāmu 

ɔl‘a 

١٢  دعسو  sa’adɔW  

  ɔnɔja  جاَءناَ  ١٣

  ɔnrabbu  ربنا  ١٤

                                                             

Riztsa,”Fonologi Bahasa Jawa”blogger,٢٠١٥-٠٤-٢٠١١,١٥,dari١٤ 
_archive.html٢٠١١_٠٢_٠١http://pravastauyie.blogspot.com/ 



٥٠ 
 

١٥  و  ɔw  

١٦    
  

ـُــــــــــ  ـ  ـــــــــ
o � 

هرون  orohoN  

١٧  ردب  roadB  

١٨  قَطْر  roṭqo  

١٩  قُهنع  qoho‘unu  

املتنوع بصامت ] f [/]ف[وأما من جهة صامت العربية، فتغريه من حرف 
  .مثل:وثبت معناه ألنهما ال جتد يف أحروف العربية،]p[ اللهجة اجلاوية

  النطق  نسخة  النص  األرقم
  ]āfay[  ]āyɔp[  فَيا   ١

  ]ātafṣmu[  ]ɔpɔmust[  مصطَفَى  ٢

وهى تغري صويت الصائتني أو الصائت  )monoftongisasi( الصائت املركب .٢
  مثل: .)monoftong(املضاعف إىل كونه صائتا مفردا 

لصائت املزدوج بالصائت بتغري ا خطأالتقليد وجد الباحث  هذا يف  
وهو تغري الصائت املزدوج  العرب [ــــــَـ +ي]/ الواحدة 

]ai[/]ay[  بصائت الواحدة من اللغة العربية]a[  كونني/ /قراءة ىف naikaun /
  ./kaunaniيقول بـــــ /

 (٠ ,null sign). بشكل   وهو حذف صامت العربية) pelesapan( احلذف .٣
 مثل:

موفّقا لألفنية. يقول  ةالباء حمذوفالبصائرين، حرف    ) أ
 ]aṣ ṣair īna[بـــــــــ 

 ]al ‘ibā[العباد،حرف الدال حمذوفة. يقول بـــــــ   ) ب

  ]lamuhu[السني حمذوفة. يقول بـــ سلمه،حرف    ) ج



٥١ 
 

وهي زيادة الوحدة الصوتية وسط الكلمة يسمى  )anaptikis(زيادة  .٤
وآخر الكلمة يسمى   epenthesisـ بــــــــــــ

يقول بزيادة النون قبل حرف التاء،  ،ريدمثل: متو .paragogـ بـــــ
 .]muntawarīdu[حىت يقول 

  صامت من الصامتني: إختزال العنقود الصوتى: وهو إختزال
  مثل:

  نسخة  النطق  نسخة  األصليالنص   األرقام
  Syarafahu  شرفَهSyarrafahu   شرفه  ١

  Kulu  كُلُ  Kullu  كلّ  ٢

  Sayiāti  سيِئات  Sayyiāti  سيئات  ٣

  العوامل اليت تسبب عن األخطاء النطقد.

 عوامل تسببد على األقل ثالثة جياخلطأ يف القراءة،  الباحث لأن حيلبعد 
  اخلطأ،:
 النص  .١

النصوص املقروأ يف هذه التقليد هى نسخ من كتاب املدح "شرف النام"، الذي نسخه 
. نشخ أحاد مامن قبل . أراد ان نشخ هذه النصوص نفسه ليس من األمر Gitoغيطا 

ألن النص االصل فاسد وحملول من جملّد الكتاب. عندما كتبه له سبعني من العمر 
، قبل ان ينسخ هذا الكتاب مل يكتب شيء من Gitoمبرسم حمدد الرأس. كما قال 

  إىل أنْ صعب ليكامله وبالوقت الطويل.  اللغة العربية قطّ.
ألخطاء كثريا فيه. أما بعد أنْ يقارن الباحث بني النص األصل و نسخه، كان ا  

   خطائه :أ



٥٢ 
 

  أ.كتب الناسخ  حرف العربية بال كامل.
  ب. ال يكتب الشدة

  ج.يف التوصيل بني األحرف
اآلثر اآلخر ىف هذه املشكالة ، ال  .ايضاً فخطأ يف قراءته كتابتهيف  طأأما األخ  

ووجد يتبع األجيال القادمة هذا التقليد ألنهم ال يفهمون مبا يسمعون ىف هذه القراءة. 
  الباحث  األخطاء يف كتابة النص  الذى نسخه،  وهى:

  مارقاأل نسخ نص األصل النص األصل
 زين االنبِيآِء

 

١ 

 ٢  اَصفَى اْالَصفياِء

 اَزكَى
 

٣ 

 من رب السماِء
 

٤ 

 دائما بِالَ انقضاٍء
 

٥ 

  طَه ياَ طَبِييبِ
٦ 

دجمم 
 

٧ 

 االنامِ
 

٨ 

  يا كُلَّ الْمرامِ
٩ 

 الْمالَحِ
 

١٠ 

 املشفَّعِ
 

١١ 

 الْمظَلَّلِ
 

١٢ 

 اَلْمتوجِ
 

١٣ 



٥٣ 
 

ةاخلُالَص 
 

١٤ 

ـُبشرِ  املـ
 

١٥ 

 على
 

١٦ 

 اجلَميلِ
 

١٧ 

فَةياخلَل 
 

١٨ 

 بكْرٍ
 

١٩ 

داجلَاح 
 

٢٠ 

 وذى
 

٢١ 

 رأْسِ
 

٢٢ 

 الناسكينا
 

٢٣ 

ابِكحاَص 
 

٢٤ 

 اَجمعينا
 

٢٥ 

نيابِعوالت  
٢٦ 

كالو  
٢٧ 

 وتابِعِ
 

٢٨ 

 الناسكينا
 

٢٩ 

 بِشهرِ ربِيعٍ
 

٣٠ 

هرون 
 

٣١ 

لىاَلْاَع 
 

٣٢ 

 فَيا حبّذَا
 

٣٣ 

راًبِذَاكدب 
 

٣٤ 



٥٤ 
 

لىجى يماحل 
 

٣٥ 

نِهسحل ارح 
 

٣٦ 

 الَى خيرِ
 

٣٧ 

  جليلٍ
٣٨ 

 وسعدا
 

٣٩ 

دلومارِ لخبافْت 
 

٤٠ 

  سارحاَدبِالنياقِ
٤١ 

  صالَةُ
٤٢ 

ادحارس 
 

٤٣ 

 بِالنياقِ
 

٤٤ 

تبا هم  
٤٥ 

  اىلَ اْملَعلَى
٤٦ 

قَّلْتنت 
 

٤٧ 

ددوس  
٤٨ 

سمكَذَا الش 
 

٤٩ 

  فى اَبراجِها
٥٠ 

 تتنقَّلُ
 

٥١ 

ثُم 
 

٥٢ 

نما قَطْرم 
 

٥٣ 

  السحبِ ينزِلُ
٥٤ 

هدخو باحلَبِي 
 

٥٤ 

دروتم 
 

٥٥ 



٥٥ 
 

قَّدوتي  
٥٦ 

لَدولَا ي 
 

٥٧ 

يفذَا الو٥٨  ه 

هدهبِع  
٥٩ 

  هذاَ الَّذي
٦٠ 

  السما
٦٢ 

ناْلكَو 
 

٦٣ 

جِزعم 
 

٦٤ 

هصيبِقَم 
 

٦٥ 

هدشر 
 

٦٦ 

دياَز  
٦٧ 

دشاَر 
 

٦٨ 

 ثَنا
 

٦٩ 

نقَياشاعي 
 

٧٠ 

حبهفَى   
 

٧١ 

 اجلَميلَ
 

٧٢ 

  صلَاةُ
٧٣ 

 ىفِ كُلِّ
 

٧٤ 

ددجم 
 

٧٥ 

 حصلَ
 

٧٦ 

دالقَص 
 

٧٧ 

ـُـــــ واملــــ
قْتفَى اْلوص و ادــر 

 
٧٨ 



٥٦ 
 

ادالوِدو 
 

٧٩ 

دّمحا ميؤبِرو  
٨٠ 

تفَرِح 
 

٨١ 

ادبالْع فُساَن 
 

٨٢ 

هكَاَن 
 

٨٣ 

ةضف 
 

٨٤ 

ظَرنو هنايع 
 

٨٥ 

هذفَه 
 

٨٦ 

اقشاْلع ذَرعت  
٨٧ 

رصحلَايو 
 

٨٨ 

اقشالع ذَرعت 
 

٨٩ 

ـَــــ االَعنـــــ
ـاق 

 

٩٠ 

االَفَاق 
 

٩١ 

 اَعطَانِى
 

٩٢ 

انندالع 
 

٩٣ 

 إِغْفر ذُنوبِ
 

٩٤ 

 اَصلح شانِي
 

٩٥ 

  لَنا فى ربِيعٍ
٩٦ 

 القَمرِ
 

٩٧ 

فَاق 
 

٩٨ 

هعبى رى اَرتم 
 

٩٩ 



٥٧ 
 

احلُب مقَست  
١٠٠ 

  كلَّ
١٠١ 

ةارِحج 
 

١٠٢ 

تحداصم 
 

١٠٣ 

 مثْلَ
 

١٠٤ 

سمش 
 

١٠٥ 

قفَو 
 

١٠٦ 

ركِْسيا 
 

١٠٧ 

وسرا عي 
 

١٠٨ 

 اخلَافقَينِ
 

١٠٩ 

اكاَتو 
 

١١٠ 

  يبكي
١١١ 

 وتذَلَّلْ
 

١١٢ 

 ١١٣  ما شد والْمحاملِ
 ١١٤  والدمع سائلْ

 ١١٥  قف لي يا
 حنوها

 
١١٦ 

 ١١٧  الــمنازِلِ
١١٨  ىف العشي 

 ١١٩  يا باهى اجلبنيِ
 ١٢٠  فاَغثين

 ١٢١  من السعري
 ١٢٢  ليس ازكى



٥٨ 
 

 ١٢٣  قطُّ يا جد احلسنيِ
 ١٢٤  يا ويلَّ

 ١٢٥  حسنات
 ١٢٦  يا رفيع

 ١٢٧  الدرجات
 العثرات

 
١٢٨ 

 فلكم له
 

١٢٩ 
 مشهورة

 
١٣٠ 

 ١٣١  نار اوس
ونكِّست 

 
١٣٢ 

 ١٣٣  فطرق
 ١٣٤  مستقيمة

 ١٣٥  رضاع حممد
 ١٣٦  شباعاً كلّما
ة١٣٧  كلَّ املَِسر 

هنلي 
 

١٣٨ 

نصالغ 
 

١٣٩ 

 كلُّ الشقاء
 

١٤٠ 

 جفاَه
 

١٤١ 

 مثْل
 

١٤٢ 

امحد  
١٤٣ 

واَههن 
 

١٤٤ 



٥٩ 
 

 حوى عزاً
 

١٤٥ 

  وإقباال
١٤٦ 

  العذْلَ
١٤٧ 

  يشبِهه
١٤٨ 

جئْتنا  
١٤٩ 

 بانَ النقَا
 

١٥٠ 

جئتاو 
 

١٥١ 

يبالن هو 
 

١٥٢ 

الذى طَاب 
 

١٥٣ 

 العرشِ
 

١٥٤ 

  صلّى االلـــه
١٥٥ 

 النور الذى
 

١٥٦ 

رظَه 
 

١٥٧ 

 اشتهِرا
 

١٥٨ 

هام 
 

١٥٩ 

 انّ الذى
 

١٦٠ 

لَتمح 
 

١٦١ 

 تعالَوا
 

١٦٢ 

حطَلصن 
 

١٦٣ 

بىف ح 
 

١٦٤ 

  ىفْ احلشرِ
١٦٥ 

 شافعناَ
 

١٦٦ 



٦٠ 
 

 الدجازمناً
 

١٦٧ 

 موالَه
 

١٦٨ 

هلَّمس  
١٦٩ 

كَلّمو 
 

١٧٠ 

فَعإش 
 

١٧١ 

معاَن  
١٧٢ 

 الشفاعته
 

١٧٣ 

  
 اوياجل الصوت راآث .٢

 ىف نطق اللغة العربية. هذه اللغة  هى اللغة اليومية ، قد آثر لغة اجلاويةال
 ,[ɔ] ,[a] ,[ə] ,[e] ,[i]، سبعة اويةالصوائت ىف اللغة اجل ائت،كمثل صوت الص

[u] و]o[.  وهو نقسم اىل ثالثة صوائتىف اللغة العربية فتوأما [a]،i][،و [u] .
 ٢٤الىت متلك  اويةىف اللغة اجلالصوامت أكثر من  الصوامت ىف اللغة العربية

 طق بالصامت اللغة اجلواويهنفياوية، اللغة اجلىف الصوامت إذا ال يوجد  .صامتا
 ك.   �القاربة. مثل: ح 

 عن القاعدة  اللغة العربية القوم يفهم ال .٣

  كان ىف هذه القرية مكان للدراسة غري رمسي، وهو:
 (Pemberantasan Buta Huruf )PBH   و(Taman Pendidikan Al Quran)TPQ 

ن يستخدم السكان لدرس اللغة اإلندونيسية يف كتابة و امكانان من أمكنة الذ
 القوم الذي فهم عن جماالن، ليس من خارج مكانني قرائته.كان  املدرس ىف هذا

  Gito.القرية.ولكن ال يدرس السكان عن كيفية القاعدة اللغوية كما قاله 
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وقدرة ليقرأ النص تقليد على األجيال السابقة. ال يدرس القوم ذلك القاعدة 
   حىت اآلن وال يعلّله من أخطائهم.
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 الباب اخلامس

 خامتة

 اخلالصة  . أ

عند  إىل رسول هللاىف قراءة األمداح  تغري الصويتبعد القيام بالبحث عن " ال

 قابلة وراقبة عن فيديو" باستخدام منهج املبانيوسوموروف بانتول (حتليل فونولوجي)

(video) أشكال ية. ويف هذه التقليد تغري الصويتلوجد الباحث عن ا املنسوخ. والنص

   التغري هى:

 ى.صامت العربية األخرالصامت العربية بالتغري  .١

 صائت العربيةالوحدة الصوتية الالعربية ب ةصائتالوحدة الصوتية ال تغري .٢

 .األخرى

 .ويةالعربية بسبب آثر فونولوجي لغة جا ةصائتاألصوات التغري  .٣

الصوتية  الوحدة  إىل ة الصوتية الصائتةحدبتغير الو سببي ذيال لتغيرا ما عدا

 الوحدة الصوتية الصامتة بالوحدة الصوتية  الصامتة األخرى، ى أوخرالصائتة األ

  :وهناك األخطاء اليت تنتج عن

وهى تغري صويت الصائتني أو الصائت ) monoftongisasi(الصائت املركب .١

  .)monoftong(املضاعف إىل كونه صائتا مفردا 

  (,null sign). بشكل   صامت العربيةوهو حذف ) pelesapan( احلذف .٢
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وهي زيادة الوحدة الصوتية وسط الكلمة يسمى  )anaptikis(زيادة  .٣

وآخر الكلمة يسمى   epenthesisبــــــــــــ ـ

  .paragogـ بـــــ

النطقية الىت تتعلق من حال  حتليل الباحث يعرف اسبابا عن األخطاءمن 

  اتمع. وأما تلك األسباب:

 Gitoنسخه  النص .١

 ويةاآثر فونولوجي اجل .٢

 يفهم عن القاعدة  اللغة العربية ال .٣

 

 االقتراح . ب

بعد مرور عملية طويلة  يف تبحيث هذا البحث جبهد واجتهاد الباحث من     

هذا البحث البداية حىت النهاية  فنشكر اهللا عز وجلّ على متام هذا البحث. ولو اليزال 

كثريا من النقائص واخلطائت. فلذلك نرجوا للقارئ او البحوث االيت ليكمله. فقدم 

  الباحث كما يلي: 

حبث الباحث حول التغريات يف قراءة األمدح النبوية اليت  هذا البحث ىف .١

تتسبب اىل تغري معىن أم ال. ولكن اليزال هناك الكثري من أوجه النقائص.هلذه 

 صقل املناقشة السابقة. ميكن ان يواصل

ويرجو الباحث ذا البحث ان يكون نافع للطالب اجلامعة و بكلية اآلداب  .٢

  وعلوم الثقافة يف شبعة اللغة العربية  وأدا خاصة.



٦٤ 
 

  

  املراجع

 اللغة العربية

 جاكرتا:مكتبة سعدية..٢جز.السالم٢٠٠٧.عبد احلميد ،احلكيم

  القاهرة:دار املعرف. األصواتعلم اللغة العم .١٩٨٠كمل.  ،حممد بشر

 .القاهرة: دار غريب،العربية وعلم اللغة احليث .٢٠٠١ .حممد داود، حممد

  الرياض:مجيع احلقوق.معجم على األصوات..،١٩٨١علي اخللي، حممد. 

 .القاهرة:دار الغريب.الصوائت و  املعىن يف العربية.٢٠٠١حممد داود ،حممد. 

 .لبنان:دار الكتب العربية،.بلســان العر. ٢٠٠٩املنظر، ابن. 

.بريوت:دار اجلتب العلمية.املصباح املنري.١٩٩٤امحد بن حممد بن علي القرى الفيدى.

    

بريوت:دار  .القلموس احمليط١٩٩٥.امام جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ،آبادي

  .الفكر

 :دار املشرق.املنجد ىف اللغة واألعالم .بريوت .٢٠٠٧مكلوف،لويس. 
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Buku  telodho (jawa),merupakan kitab yang disalin oleh Bpk.Gito dari kitab asli 

“Majmu’ Al maulid” 
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