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Abstrak  

Bahasa Arab dalam penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu bahasa  

Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa  Arab Fusha adalah bahasa Arab 

yang digunakan dalam forum resmi sedangkan bahasa Arab Amiyah digunakan 

dalam kegiatan sehari-hari. Kedua bahasa ini memiliki perbedaan dalam aspek 

fonetis. Perubahanaspek fonetis antara bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab 

Amiyah merupakan problematika perubahan bunyi yang penting.Bunyi 

mempunyai beberapa klasifikasi, yaitu vokal, konsonan, dan semi vokal. 

Sedangkan perubahan bunyi meliputi pergantian bunyi, penambahan bunyi, 

pelepasan bunyi dan  metatesis. Pada bahasa Arab Amiyah memiliki ciri-ciri 

bahasa tersendiri, seperti mengakhiri semua kalimat dengan sukun (mati) dan 

terdapat beberapa pergantian vokal dengan vokal atau pergantian konsonan 

dengan konsonan.Objek material pada penelitian ini adalah lagu Ummi Kultsum  

(4094-4095) yang berjudul “Alf Lela wa Lela”. Hasil dari penelitian ini adalah 4) 

pergantian bunyi: pergantian vokal /u/ menjadi vokal /o/ seperti pada kata “hubb” 

menjadi “hobb”, pergantian konsonan ""ج menjadi konsonan “G” seperti pada 

kata “nujumuh” menjadi “nugumuh”; 2) penambahan bunyi: protesis 

(penambahan vokal pada awal kata) seperti pada kata “tafaḍḍal” menjadi 

“itfaḍḍal” dan epentesis (penambahan konsonan di tengah kata) seperti pada kata 

“huwa” menjadi “huwwa”; 3) pelepasan bunyi: pada kata “wa+anta” menjadi 

“winta”; 4) zeroisasi: pada kata “fi+’uyuni” menjadi “fa’yun”.  

Kata kunci:lagu Ummi Kulṡum, fonetik, perubahan bunyi, Alfu Laila wa Laila 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

  الوويت  ي أغنية أم كلثوم أأل  ليلة و ليلةي  التغ

)دراسة حتليلية صوتية  ي اللغة العربية ادلورية(   
 استعانة

44441448رقم الطالبة :   

 تجريد

 العربية واللغة الفوحى العربية اللغة مها ، قسمني إىل تنقسم استخدامها  ي العربية اللغة
 اللغة أن حني  ي الرمسية ادلنتديات  ي ادلستخدمة العربية اللغة ىي الفوحى العربية واللغة .العامية
. الوويت اجلانب  ي اختالفات لديها اللغة ىذه من كل. اليومية األنشطة  ي تستخدم العامية العربية
 لتغي   مهمة مشكلة ىي العامية العربية  واللغة الفوحى العربية اللغة بني ادلتغية الووتية اجلوانب
 وشبو ، الوامت واحلرف ، الوائت حرف وىي تونيفات، عدة توجد الووت  ي. الووت
 الووت وإطالق ، الووت زيادة ، الووت تغيي تشتمل الووتية التغييات أن حني  ي. الوائت

 اجلمال مجيع إهناء مثل ، اخلاصة اللغوية خوائوها ذلا ادلورية العامية العربية اللغة  ي.وادليتافيسيس
 حرف يتحول أو الوائت حرف مع الوائت حرف يتحول من العديد وىناك ، الساكن مع

-4914) كلثوم أم األغنية ىو الدراسة ىذه  ي ادلادي ادلوضوع كان.الوائت حرف مع الوامت
 حرف حتويل: الووت استبدال (4 ىي الدراسة ىذه نتائج أ.وليلة ليلة أل أ بعنوان( 4975
 حرف يتحول ،أ hobbأ إىلأ hubbأ كلمة  ي كما /o/ الوائت حرف اىل /u/ الوائت
 زيادة( 2أ  nugumuhأ إىلأ nujumuhأ  ي كماأ Gأ الوامت حرف إىلأ جأ الوامت
 إىلأ tafaḍḍalأ كلمة  ي كما( الكلمة بداية  ي الوائت حرف زيادة) protesis :الووت

أ huwaأ  ي كما( الكلمة منتو   ي الوامت احلروف زيادة) epentesis وأ itfaḍḍalأ
( 4 ؛أ wintaأ إىلأ wa + antaأ كلمة على: الووت إطالق( 3 ؛أhuwwaأ إىل

 أ. fa'yunأ إىلأ fi +" uyuniأ كلمة على(: zeroisasi) زيروئيساسي

 وليلة ليلة ال  ،  صويتالتغي   ، صوتية ، كلثوم أم أغنية :الكلمات المفتاحية الرئيسة
 
 



 د
 

 كلمة شكر و تقدير
نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا احلمد هلل رب العاليمن حنمده ونستعني و 

الوالة و و من سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل لو و من يضلل فال ىادي لو. و 
 عني. و بعد:اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليو والو وسلم أمج السالم على حبيب

ليلةأ   ي اغنية ام كلثوم أال  ليلة و  الوويتالتغي  فإن عنوان ىذا البحث ىو أ
دمت ىذا البحث ألجل خدمة العلم أ. قسة حتليلية صوتية  ي اللغة العربية ادلورية(ا)در 
ب العربية وأدهبا  ي  كلية اآلدللقب العادلي  ي علم اللغة اتكميل بعض الشروط على او 
 العلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاغا جوكجاكرتا.و 

ن لو ففي ىذه الفرصة الثمينة اريد ان أقدم الشكر اجلزيل والتقدير الفائق إىل م
 ص  بالذكر منهم:فضل  ي إمتام ىذا البحث، وأخ

ا كوم الثقافية جبامعة سونان كاليجا العلب و ااآلدعميد كلية كلوان خيي  الدكتور أ .4
 .جوكجاكرتا

السيد حممد  نئيبورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا و كموطفى ادلاجستي   السيد .2
 .حني  أنواري ادلاجستي

أمضيت أيامها لنوحي اليت  ادلشرفة على البحثك  ادلاجستي ىرنييتنيغ آالسيدة  .3
النافعة  ي إمتام ىذاالبحث، عسى اهلل ان بإخالص و أرشدتين بالتوجهات 

 حيفظها و يرمحها دائما.
بادل كاألكادمي األول و كذلك الدكتور ىشام زيين   كمشرف ريواسوتالسيد  .4

 .عسى ان يرمحهما ويبارك  ي حياهتما ابدا من ادلشرف األكادمي األول
 ي ا جوكجاكرتا خووصا كواحملاضرات جبامعة سونان كاليجا  يناحملاضر مجيع  .5

 .ب و العلوم الثقافيةاقسم اللغة العربية و آدهبا  ي  كلية اآلد
اغوس أيب وعجائب حيايت.  خلقها اهلل يل ألجل سعاديت مكيت رىايوأمي  .6

 ىمشكرا على جهد .جديتجالل الدين )ادلرحوم( و جدي احملبوب  .عبدالرمحن
 .العميق احلقيق  ي طول عمري هممامواىت واهتمودع

قدسية  ،اخوايت احملبوبات دوي مرميو  احلق اظهار احملبوب كوكوه فرستيو اخي .7
 كل الوقت.  والعاطفة ،اتادلوافق ،ين الدعاءوا طاع ىم ةكنز الزىر   ةبياد ،ةالزىر 
اجلديدة  ي  أسريت كذلك  لشرقيةجاوا او  جيالجافمجيع أسريت احملبوبني  ي  .8

 .اهلل جيمعنا  ي اجلنة عسىجوكجاكرتا. 





 و
 

 محتويات البحث

 i ..................................................................... صفحة العنوان 

 ii ..................................................................... إثبات األصالة

 iii ..................................................................... رسالة ادلشرفة

 أ ............................................................................... شعار

 أ ............................................................................... إىداء

 ب ..................................................................... صفحة ادلوافقة

 ج ............................................................. جتريد باللغة األندونيسية

 د .................................................................. جتريد باللغة العربية

 ه ................................................................... تقديرشكر و  كلمة

 ز .................................................................... حمتويات البحث

 مقدمة الباب األول:

 4 ............................................................... سألةة ادلفيخل.أ
 4 ............................................................... سألةحتديد ادل.ب
 5 ...................................................... هفوائدو أغراض البحث .ج
 5 ................................................................حتقيق ادلكتيب.د
 7 ................................................................ إطار النظري.ه
 8 ............................................................... منهج البحث.و
 41 .............................................................. نظام البحث.ز



 ز
 

 اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية: الباب الثاني

 43 ...............................العربية العاميةتاريخ اللغة العربية الفوحى واللغة .أ
 24 ............................... مية ادلوريةاشكال األصوات  ي اللغة العربية العا.ب
 24 ..................................  األصوات  ي اللغة العربية العامية ادلوريةتغي  .ج

 ليلة"ي في أغنية أم كلثوم "ألف ليلة و ر الصوتيّ الباب الثالث: التغ
 32 .............................  الوويت  ي أغنية أم كلثوم أأل  ليلة و ليلةأالتغي  

 خاتمةالباب الرابع: 
 47 .................................................................. خالصة. أ
 51 ................................................................. احاتت إق. ب

 52 ................................................................... مالحق
 55 .............................................................. ثبت ادلراجع
 ثةحترمجة البا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 الباب األول

 مقدمة

 ة المسألةخلفي .أ

 ىأخر  سللوقاتإىل  ىم حيتاجون ،سللوقات اجتماعيةاالنسان 
آلالت والوسائل اللغة ل إىل حيتاجواعنهم أن للمواصالت. يف منوال ادلواصالت 

حلياة  اليت تساىم مسامهة خطَتة اآلالت ادلواصالت الهنا. فيهماليت تساعد 
للمواصالت فقط ولكن  ستفادةادتشى مع تطور الزمان أن اللغة ليست الناس. 
 ىومن وظائف اللغة  ىاحدأن لتبليغ ادلعلومات العلمية والثقافية.  استفادة

ودتهيد  مج التعليميناالب يعّد أنواع طرق  ككون يوطيوب الذي ،وسيلة التعلم
تساىم مسامهة خطَتة للثقافة.  أن اللغة  الثقايفيف  اخلالف وغَتمها. العلوم

 َتمها.كالشعر واألغنية وغ

نتائج الثقافة اليت قد  من واحدةإن . يرتبط البشر ارتباطا وثيقا  بالثقافة
. أغنية ىي احتاد وحدات ادلوسيقي اليت تطورت يف دائرة اجملتمع ىي أغنية وشعر

يف اندونسيا أن كثَتا من اندونسي حتب  1النبة ادلتوالية.تشمل على أنواع تركيب 
 ،ال سيما األغنية اخلارخيةإما كانت من اخلارجي أو الداخلي.  ،األغنية

                                                           

Ensiklopedia Indonesia, Buku 4, Penerbit Ichtiar Baru-Van Houve (Jakarta 1981), hlm1  
1941. 
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ين بدين أغلبية الشعب تتدألن اندونسيا بلدة  ،يف اللغة العربية كأغنيات
 رغب فيها.  زلالة عليها ال  ،االسالم

 من احدىي اللغة العربية العامية.  استعمال اللغة العربية دتيل إىلباألغنية 
اللغة العربية. اللغة العربية العامية نوع من اللغة اليت استعملت لؤلمور  نوعي

نوعُت ختتص اللغة العربية  2تسلية كادلسرح وشعر األغنية واألفالم.اليومية ودتهيد 
ى. اللغة العربية الفصحى ىي اللغة العربية العامية و اللغة العربية الفصح ،يف اللغة

 ،مسيةر مات الواليت تستخدم اليوم يف ادلعلو  ،العربية مجلةلغة القرأن الكرمي والًتاث 
فهي اليت تستخدم  ،أما العاميةويف تدوين الشعر والنثرو اإلنتاج الفكري عامة. 

واليت جيري هبا احلديث اليومي. الفصحى تستعمل ألمور  ،ون العاديةالشؤ يف 
العامية ليست على التمام موافقا  3تدوين الشعر والنثر و إنتاج الفكري عامة.

 االنوعلم النحو فيها ألمنا استعماذلا  قي احلوار والتكلم  بقواعد اللغة العربية
   من إقليم اإلنفرادي. نديثال

 ،مية تستخدم األغنيات العربية يف مجيع إقليم العربالعااللغة العربية 
الفصحى إذا تلفظت إىل اللغة العامية ادلصرية أو  ومنها مصر. اللغة العربية

خاص يف و ال سيما أن الصوت جزء لباب  ،تغيَت الصوتت فصكانعكسو 
مثل تغَت  ،تغَت صوت إىل أخر عب مئات السنُتاللغة. ومعٌت تغيَت الصوت ىو 

/t/ يف الالتينية إىل /o/ .وعلم يف علم اللغة  4يف اإلجنليزية يف بعض الكلمات
الذي يتعلم وحيّلل و يبحث عن متناسق األصوات ىو فونولوجيا. ومعٌت اخرى 

ينال من فونولوجيا ىو فرع من علم اللغة الذي يبحث عن صوت الكالم الذي 
                                                           

 .229 .ص ،2118 ،لبنان دار ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،فصول يف فقو اللغة العربية ،يعقوبإميل بديع  2

 .144.ص  ،1982 ،لم ادلاليُتلبنان دار الع ،فقو اللغة العربية وخصائصها ،إميل بديع يعقوب 3
  .262.ص ،لبنان: مكتبة لبنان ،علم اللغة النظريةمعجم  ،زلمد علي اخللي  4
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 تكوين الفونيمات ادلتحدة يأن ادلعٌت يف صوت الكالم 5من ألة تكّلم الناس.
الكالمية تتعلم بوجهُت.  عتبار فونولوجيا أن ىذه أصواتمات. باالكلتصَت 

ذلك  كاجلماد وادلادة. ومع  ،جرد واسطة اللغةاألول أن صوت الكالمي يعتب مب
 رعا منأن صوت الكالمي يعتب ف ،والثاين .أن األصوات تعتب بعلم األصوات

فرعا من نظام  مي ىو عنصر أصغر اللغة الذي كانأن صوت الكال ،نظام اللغة
أما الفونولوجيا الذي يعتب صوت الكالمي من ووظيفة لتمييز ادلعٌت. الكلمات 

 6نظام اللغة ىو علم الفونيمية.

مصر دتلك صفة خاصة ختتلف باللهجات األخرى يف وجو علم ذلجة 
حرف  ،قهوةوادلثال يف لفظ  ،صر والسعوديةذلجة ادل كاختالف ،األصوات

ولكن يف ذلجة  ،حىت صار التلفظ ب"اىوة"تلّفظ باذلمزة تالقاف يف ذلجة ادلصر 
 7صار التلفظ ب"غهوة". "gلقاف تلفظ حبرف "السعودية أن ا

ادلشهور أم كلثوم كثَت تغّنيها ادلغنّية األغنيات باللغة العربية ادلصرية اليت 
ادلغنيات اسطورية ادلصر اليت حيًتمها عريب من  زلبها. أم كلثوم ىي إحدى من

مغنية ادلصر وكاتبة األغنية وادلمثل ادلسرحية. جيل إىل جيل يف مجيع العامل. ىي 
أم كلثوم  ،الكواكب االشراق لقب إليها ال سيما من ثالثُت سنة بعد وفاهتا

                                                           
 .214.ص  ،معجم علم اللغة النظرية 5

Mansur Muslih, Fonologi Bahasa Indonesia Tinjauan deskriptif Sistem  Bunyi Bahasa6 
Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2111), hlm 1-2. 

Mufrodi , Fonologi dan Morfologi Bahasa Arab Amiyah, Arabiya: Jurnal Pendidikan7 
bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol 2 No. 2, 31 Desember 2115, hlm 193. 

.2184/2172http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/viewFile/ 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/arabiyat/article/viewFile/2184/2172
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أحد من أغنياهتا  8.عشرينالقرن التعرف مبغنية أشهر العرب و مشهورة من 
 ادلشهور ىو ألف ليلة وليلة.

يلة وليلة اليت كانت تأخذ من قصة ألف لغنية ألف ليلة وليلة األىذه 
اليت ولدت يف القرن األوسط. رلموعات ىذه القصة ملحمة من الشرق األوسط 

إىل  ادللفتاحلكايات  مجيعكي حت يتال شهرزاد و  ،ملكة ساّسانيد فيهاقّص فيها ت
حتكي يف ألف ىذه احلكايات و . اليأّجل القصاص عليه ،ملك شهريار ،زوجها

جيعل ادللك ر فقرة حكاياتو حبكاية مواظبة أو معلقة حىت أخّ ليلة وليلة. شهرزاد ت
ة احملكيو ادللكة يستطيع أن منها. كل حكاي هامتابعت راغبا و مغيظا يف استماع

 9جل أمر القصاص لشهرزاد.يأ يستمّر أن وادللك ،يف حكايتها ادللك يرغب

ة بألف ليلة وليلة ىي إحدى من األغنيات بلهجة أغنية أم كلثوم ادلوضوع
 تالقي تغيَت الصوت. أن تغيَت الصوت أحد من ادلسأالتدلصرية اليت العامية ا

إما تغيَت  ،همة حُت يبحث اللغة العربية الفصحى واللغغة العربية العاميةدلا
الصوت يف احلروف أو يف الكلمات.تغيَت الصوت الذي يقع يف اللغة العربية 

علم األصوات.  يبحث فرع من علم اللغة ىوالفصحى واللغة العربية العامية 
تقّدر  خيتار الباحث أغنية أم كلثوم ادلوضوعة بألف ليلة وليلة ألن ىذه األغنية

غنية ادلشهورة يف الشرق األ ة ادلصر. كما عرفنا أن أم كلثوم ىيبثقافثخُت جدا 
يف اللغة العامية. وحكاية ألف ليلة  غنيات ادلروفةاألاألوسط. وادلصر تعرف ب

يف مجيع  فيها ة يف الشرق األوسط ال غريبالثقافمن ملحمات وليلة إحدى 
يف ىذا البحث أن الباحث يرّكز يف  ،لكذالعامل وباخلصوص عند ادلصري. وألن 

                                                           
 .171-169ص  ,2116 ,مصر: كتاب اليوم ,كلثوم اليت اليعرفها احد )الطبعة الثالثةأم   ,زلمود عوض 8
 .9 .ص ,2118بَتوت: دار الصادر ,ألف ليلة وليلة اجلزء األول ,أبو عبد اهلل زلمد الغاصغار  9
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 وجو األصوات من أحد أغنية العامية ادلصرية ادلوضوعة بألف ليلة وليلة اليت تغٍت
 فيها أم كلثوم.

 تحديد المسألة  .ب
ىو  ةادلبحوثحبثت، فتحديد ادلسئلة  اعتمادا على خلفية البحث اليت قذ

 ؟"ألف ليلة وليلة" أم كلثومأشكال تغيَت الصوت يف أغنية  ماىي
 

 أغراض البحث وفوائده  .ج
ان اشكال تغيَت الصوت يف أغنية أم  بيأما الغرض من ىذا البحث ىو 

 كلثوم ادلوضوعة بألف ليلة وليلة.
 أما الفوائد من ىذا البحث كما يلي:

ادلعرفة العميقة على اللغة العربية العامية ادلصرية  توفّر أن ىذا البحثبإمكان  .1
 للباحث خصوصا وجلميع القارئُت واحملتاجُت عاما.

ادلساعدة قي العلوم عاما وباخلصوص يف علم  زيدأن تبإمكان ىذا البحث  .2
 اللغة العربية.

 التحقيق المكتبي  .د
يغرض بتناول التصوير البحث على األساس أن التحقيق ادلكتيب يف ىذا 

 و يرجو أن ال يكون تكرار ادلادة مطلقا. أما ادلبحثةالعام ادلعلق بادلوضوع 
 حصول البحوث ادلتعلقة هبذا البحث كما يلي:

"اللغة العربية الفصحى و يكتب اجمللة العلمية بعنوان األول أمحد ط
جتو يبُّت أن قبل . أما نتي2115واللغغة العربية العامية ومشكالهتما" بسنة 

اإلسالم قد بانت اصطالحات اللغة ادلزدوجة ىي لغة تستعمل على مستويُت يف 
 امستوى فصيح وأخر عامي. وىذ الذي يطرأ كثَت  ،على أصل واحد رلتمع واحد
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ستعمال اللغة العامية و اختالف الرأي عند اللغويُت. مث جائت الدعوة إىل يف ا
وة تطلع لومة من اجملتمع. أن حلل ىذه كون ىذه الدعترك اللغة الفصحى.  

 ادلشكلة أن يرتكب حتّسن يف تعليم اللغة العربية.
رائعة أمحد زلمد تارا طورايا  يبحث بعنوان "األغنية أم كلثوم ل ،الثاين

 ،ةعلوم الثقافكلية ال  ،قسم آدب اللغة العربية ،"(الرامي )حتليل البنائية واحملتوى
. ىذا البحث حيلل عن أغنيات أم كلثوم 2111 يف سنة ،جامعة اإلندونسية

باستعمال حتليل ادلوضوعي أو حتليل البنائية. ىذا البحث يرّكز حتليال على البناء 
 واحملتوى يف أغنية أم كلثوم.

بعنوان "التغيَت الصويت يف اللغة العربية البحث  سونرشيح يعمل ،الثالث
جبامعة سونان   ،دب و علم الثقافةكلية اآل  ،قسم اللغة العربية وآدهبا ،ادلصرية"

. ىذا البحث حيلل عن تغيَت 2111يف سنة  ،كاليجاكا االسالمية احلكومية
الصوت يف اللغة العربية العامية ادلصرية يف أربعة أغنية باستعمال طريق حتليل 

 فونولوجيا.
فجر إمساعيل يبحث البحث بعنوان "تغيَت الصوت لكلمات  ،الرابع

العلوم  كلية اآلدب و  ،قسم علم الًتمجة ،عربية يف اللغة اإلندونسيةادلعرب اللغة ال
. ىذا 2115يف سنة  ،جبامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية ،اإلنسانية

البحثيحلل عن تغيَت الصوت نظرية لفهم أنواع األصوات اليت تصيب تغيَتا يف 
 اللغة العربية.

 ،بية اللغة العربية واللغوية العربيةرللة علمية "عربية" يف قسم تر  ،اخلامس
بعنوان "فونولوجي  2115يف سنة  ،جبامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية

ا اللغة العربية العامية ادلصرية". حصل حبثو بتبيان أن وجو الفونولوجيا رفولوجيو م
جدا. يف والصرف والنحو بُت اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية ضرورية 
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ن رمسيات اذلية اليومي أن العريب خيتار اللغة العامية ألة للمواصالت اليومية أل
 ادلتأيّن و ادلقّرب.اللغة العربية رفيعة وصعوبة لللغوية ادلنطوقة ادلواصلية ادلسلول 

أأن ناصحون يبحث البحث بعنوان "تصّور علم اللغة العربية  ،السادس
ارنة قائدة عبد التواب ادلرصي وموريس ب. يف العامية ادلصؤية )دراسة مق

الدراسات العليا جبامعة سونان  ،قسم دراسات التخصصات االسالمي ،سالب(
للغة . ىذا البحث حيلل تاريخ ا2117يف سنة  ،كاليجاك االسالمية احلكومية

العامية ادلصرية كثَتا وحبثا عن قاعدة اللغة العربية العامية ادلصرية من أجل 
 الصرف والنحو والداللة.األصوات و 

انطالقا من نتائج اإلستطالع على البحوث ادلاضية، مل جيد البحوث اليت 
تبحث دقيقا عن ادلرفولوجيا يف أغنية أم كلثوم ادلوضوعة بألف ليلة وليلة من قبل. 

 جيد ادلساوت يف أحد ادلوضوع فقط. ةوإمنا الباحث
  اإلطار النظري .ه

ألهنا تتبع التطّور من رلتمع ،يَت وقت بوقتاللغة يستمّر أن تصيب التغ
أن ادلصر مشهورة بأغغنياهتا قائلها. وكذا اللغة العربية العامية ادلصرية تصيب ما 

االسطورية. اللغة العربية العامية ادلصرية ىي اللغة العربية اليت تتقرب إىل اللغة 
ية قد تصيب ولكّن اللغة العربية العامية ادلصر ،العربية الفصحى بلهجة مصر

اللغة العربية التوافق  التطّور بعيدا من اللغة الفصحي. كثرت القواعد اليت
ىو عوامل ادلؤثّر يف تغيَت اللغة الحد من اأن  ،الفصحى. ومنها تغيَت الصوت

 11تغيَت الصوت.
علم األصوات ىو فرع من علم اللغة يدرس األصوات من حيث نقطها 

علم األصوات الذي خيصص تكوين قوائد اللغة ادلعّينة وانتقاذلا وادراكها. 
 11الستعماذلا على الصحيح والسهل يسمى بعلم األصوات ادلعياري.

                                                           
 .2111، مية احلكوميةاجلامعة سونان كاليجاكا االسال ،كرتاجوجكا  ،تغيَت الصوت يف اللغة العربية ادلصرية ،سونرشيح  11
 .211 .ص ،معجم علم اللغة النظرية 11



 
8 
 

أمريكا وأوروبا  رأي لغويي ،ت نفسو ديلك رأيُتتقسيم علم االصوا
الفونولوجيا  ُتاصطالح علم األصوات على )ىولندا واجنليز(. لغوي أمريكا يرى

يرى علم األصوات على اصطالحُت  ولغوي أوروبا )ىولندا واجنليز( ،والفونيمي
لغوي أوروبا أن علم األصوات ينقسم إىل نوعُت  فعندفونيمي وأصوات. 

والفونولوجيا وعند لغوي أمريكا أن تقسيم علم األصوات على نوعُت األصوات 
ألنو إما الفونيوي أو األصوات يدرس على نفس النوع وىو  ،الفونيمي واألصوات

وإمنا الرأيان يبينان على السواء  ،ىذا البحث يستعمل رأي أمؤيكا 12فونولوجيا.
قونيوي و أصوات.  ،الذي ينقسم إىل نوعُت  االصطالح فقط.مع الفراق يف

الوظيفي. األصوات الوظيفي يعرف عندنا الفنولوجيا يسمى أيضا بعلم األصوات 
 13كاللغة العربية.  ،بفونيم. وإمناذاتية الفونيم جتري على لغة واحدة

 ىذا البحث خيصص من أجل علم األصوات. علم األصوات ىو فرع
ترتبط أو تلفظ من اللغة  اتوات الفونيممن فونولوجيا الذي يدرس كيفما اص

ات ىو علم بدون أن تبصر العوامل وادلعاين اليت ضمنهما األصوات. علم األصو 
ة أمواج أصوات اللغويفهم  ،لغة يف التكلمأصوات اليدرس كيف الناس حيصل 

ومنها تعليم الروائي و  ،دماغهم. وكذا علم األصوات نافع لؤلغراضليحللها 
قدرة حتسُت كيفية التكلم دلن يصيب نقصان  ،تفقو الكالم اللغة األجنبية

 من أجل القول والكالم علم األصوات يتحّرى األصوات اللغة 14االستماع.
 15.حرف الصائت و حرف الصامتكإبدال 

 
 

                                                           
 .211 .ص ,بَتوت: دار النهضة ،علماللغة  12

J.W.M. Verhaar, Asas-asas Linguistik Umum (Yogyakarta: Gadjah Mada  University13 
Press), 2112, hlm 67. 

 Masnur, Fonologi Bahasa Indonesia Tinjauan Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia, 14 
hlm 8. 

Marsono, Fonetik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 1993, hlm. 1. 15  
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 منهج البحث .و

منهج البحث ىو ألساليب ادلستخدمة يف البحث اليت تشمل فكراً    
 أما ادلنهج ادلستخدمة يف ىذا البحث كما يلي:  16والقيام بو لتحقيق اإلغراض.

 نوع البحث .1
 جبمع (Library Research ) حبوث ادلكتبةىذا البحث ىو  ونوع

من ادلعلومات من الكتب واجملالت وادلقاالت ومصادر سلتلفة تتعلق ىذا 
 ادلعلومات من اإلنًتنت بادلوضوع رومصد 17البحث.

http://www.sheetmusicdaily.com/مإ-أغاين-رلموعة-
 .(pdfادلوصوف فيها نص األغنية ) /الكاملة-كلثوم
 صفة البحث .2

ىو بتصوير  ،الطرق التصويرية تستفيد ةأن الباحث ،يف ىذا البحث
اختالف ادلفردات بُت اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية وتصوير وجو 

صرية يف أحد األصوات بُت اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية ادل
 األغنيات أم كلثوم ادلوضوعة بألف ليلة وليلة. 

 نهج البحث .3
النهج ادلستعمل يف ىذا البحث ىو هنج نوعي ىو البحث يرّكز على مجع 
ادلعلومات النوعية )ليست الكمية( واستعمال حتليل النوعي يف بيان ادلعلومات 

 وحتليلها وافادة احلصيلة.
 

                                                           

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Nasional, Mondari Maju, Bandung, 1996, 16 
hlm. 21. 

Mardalis, metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2118, hlm. 17 
28. 

http://www.sheetmusicdaily.com/مجموعة-أغاني-إم-كلثوم-الكاملة/
http://www.sheetmusicdaily.com/مجموعة-أغاني-إم-كلثوم-الكاملة/
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 منهج تحصل المعلومات .4
نهج حتصيل ادلعلومات ادلستعملة من الياحثة ىي منهج االستماع م

ىذه ادلنهج  18التكّلم.و الستماع لوالتوطّر والتضّلع ىي الياحثة إمنا تساىم 
ادلوصوع يف ىذا ىي ادلوضوعة. و تستعمل بوجو االستماع ومساع األغنية اليت 

 البحث ىو أغنية أم كلثوم ادلوضوعة بألف ليلة وليلة.
 

 تحليل المعلومات  .5
ىو  والنظَت. غَت اللغة يف ىذا التحليل أن الباحثة تستعمل منهج النظَتة

لفظ ادلًتادف بلفظ ادلقارنة وما يقارن بأخر يتضّمن كون معنىهما رابطُت حيت 
 ال على الرباط وادلقارنة.النظَت باحل يًتجم

َت غَت اللغتُت النظأما مقارنة يف اللغة ترجع يف عناصر موجودة يف اللغة. فمنهج 
أو ة لغ نفسيف إما  ،من العناصر يف نفس اللغة ىي منهج حتليل بالرباط وادلقارنة

 19يف اللغات ادلختلفات.
 ام البحثنظ .ز

 ،نظام البحث يكتب لتنتظم االفكار يف ىذا البححث انتظاما نظامي
 االبواب ادلتعلقة كما يلي: إىلىذا البحث ينقسم 

مقّدمة وفيها خلفية البحث وحتديد البحث :  الباب األول: الباب األّول
وأغراض البحث وفوائده والتحقيق ادلكتىب واإلطار النظري ومناىج البحث ونظام 

 حث.الب
 ،واللغة العربية العامية ادلصريةاللغة العربية الفصحى  تاريخالباب الثاين: 

وفيها اشكال األصوات يف اللغة العربية العامية ادلصرية و بيان تغيَت األصوات يف 
 اللغة العربية العامية ادلصرية.

                                                           

Mahsun, Metode Penelitian Bahasa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2117), hlm. 43.18  

  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, hlm. 117-118.19
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 األصوات يف أغنية أم كلثوم ادلوصوعة الباب الثالث: البحث يف تغَّت 
 لة وليلة.بألف لي

 وفيها نتيجة من البحث واقًتاحة. ،الباب الرابع: خادتة
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 الباب الرابع

 خاتمة

 الخالصة .أ 

بناء على األحباث اليت شرحتها الباحثة يف الفصول السابقة ، ميكن 
 بأن: استنتاج ذلك

و لغة العربية ( رمسية)الفصحى العربية لغة :قسمني إىل العربية تنقسم اللغة .1
 والنثر الشعر تدوينيف  العربية الفصحى لغة عملتستف(. رمسية غري) العامية
للحوار اليومية و  أما لغة العربية العامية تستعمل .عامل بشك العلميةوكتابة 

و  األغنيةو شعر  املسرحية مثل ، الرتفيو جمال يف رتفيوكاللغة ال ىي أيضا
 األفالم.

 يف سواء ، األسطورية األغاين من احدى ىي املصرية العامية كانت األغنية .2
 من األسطوريني املطربني من ىناك كثري. العربيةبالد  وخارج العربيةبالد 
 الشرق مالحم مع ها املشهورةأغاني من واحدة. كلثوم أم مثل ، مصر

 ."وليلة ليلة ألف" بعنوان أغنية ىي القوية األوسط
العامية  العربية واللغة العربية الفصحى اللغة بني اهلامة املشاكل من واحدة .3

 مثل الصوتية اجلوانبحيث و تلك املشكلة . الصوتية اجلوانب ىي
 إىل ةملفوظ الفصحى العربية اللغة عندما دثحت اليت الصوت يف التغريات

 اجلانب على الصويت التغيري ىذاركزت . عال عكسها أو العامية العربية اللغة
 .الصويت

و حرف  ،صائتال فحر  وىي األصوات، من تصنيفات ثالثة لعربيةللغة ا .4
 يف حتدث اليت الصوتية جوانبلف. صائتال فحر  شبو و الصامت
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 حرف بنيالتغيري الصويت  ،أوًل . أربعة أقسام ىي الثالثة الصوتية التصنيفات
ف حر  مع الصائت الثنائية الصائت حبرف الصائت نفسو، و حرف

صامت حبرف الصامت ال فو حر  ،(Monoftongisasi) الصائت
ت، و الصائت بالصامت ئو حرف الصامت بشبو حرف الصانفسو، 
، و الصائت الطويل بالصائت القصري، و الصائت القصري با الطويل

 Protesis) الصويت زيادة ،اثانيً لصاائت الطويل، و السكون بالصائت. 
 تغيري) metatesis ،رابعاً . الصوت إطالق ،اثالثً (. Epentesis و

  ”Masnur“ زاد مسنور و(. الصوت مكان تبادل أو الصوت مكان
 ,Asimilasi يوى الصوت، يف التغيريات ة هلااإلندونيسي اللغة أن

Disimilasi, Modifikasi Vokal, Netralisasi, 
Zeroisasi, Metatesis, Diftongisasi, 

Monoftongisasi   و .Anaptikis 
 ، و ىياألساسية القواعد بعض نفسها املصرية العامية العربيةاللغة  لدى .5

 دون استعمال  الساكن )سكون( حبرف الكلمات كل اهناءوجود اإل
 و ،رمسيةال الصحيحة )علم النحو و علم الصرف( العربية اللغة القواعد

" يف أول حو وضع حرف "أول األفعال املضارع،  يف" اءبال"زيادة حرف 
" و "سوف" يف اللغة العربية سحلرف )معىن( "بدل  األفعال الضارع

" يف أواخر األفعال او األمساء اليت يبدأ حبرف شالفصحى، و زيادة حرف "
التصغري و التغيريات الصويت كتغيري الصوت حرف "ق" اىل  و"ما" النافية، 

 ."ء"
 من احدى أغنية ىي" وليلة ليلة ألف" بعنوان كلثوم أم أغنيةكانت  .6

 ليلة ألف حوايلعن  حتكي اليت العامية املصريةو ىي العربية باللغة غايناأل
 أغنية ىي األغنية ىذه. العرب خارجبل  بالد العرب يف جدا مشهورة وليلة
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تلك  بعض العامية. العربية اللغة إىل ترمجتو عند  فيهاالصويت غرّي الت اليت
 :يلي كما ىي األغنية ىذه يف تحدث اليت الصوتية التغيريات
 الصوت تبديل .أ

 بعض ىناك" وليلة ليلة ألف" بعنوان كلثوم أم أغنية يف
 حرف استبدال وىي ،صوهتايف  لاواجلم الكلمات التغيريات

" hubbصائت حبرف الصائت نفسو كالتغيري يف كلمة "حب/ال
الثنائية بالصائت   الصائت حرف استبدال". و hobbاىل "حب/

". و استبدال الصامت lil" اىل "ليل/lailكالتغيري يف كلمة "ليل/
الصوامت اليت وقع فيها التغيري ىي ذ، ج،  روفاحل و بالصامت.

ث، ظ، س، ء، ق. فهناك أربع حروف اليت هلا التغيري الصويت و 
"، و أصبح "قج" اىل "ء "،و أصبح Gىي، أصبح "ج" اىل "غ/

"، و أصبح "ظ" اىل "ض". و استبدال الصائت  "ث" اىل "ت
اليت وجدت يف الكلمة "عندي + لَك"   القصري بالصائت الطويل

 ".indilak‘أصبح "عندلك/ 

 الصوت زيادة .ب

و  "Protesis" ب الكلمة بداية يف تزيادة الصو  تسمى
". أما itfaḍḍal" إىل "tafaḍḍal تفضل/" كلمة يفالتغيري ىي 

".  Epentesis" يسمى الكلمة منتصف يف الصوتزيادة 
 ".huwwa" اىل "ُىّو/ huwaككلمة "ىو/ 
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 صويتال طالقإ .ج

 لصائتا فحر  يف لامج عدة يفطالق اإل ىذا حيدث
يف كلمة "و+أنت" أصبح "ونت/ + wa" مثل ،بالصائت
wenta."  

 (Zeroisasi) كلمة حمذوفة .د

"“Zeroisasi القتصاد  بسبب الصويت حذافاإل ىو 
 فحر  من تتكونان التان كلمتني يف Zeroisasi حيدث. النطق

 مثل كلمة "يف+عيون" أصبح "فعيون/ ،صامتال فصائت واحلر ال
fa’yun." 

 اإلقتراحات .ب 

 مع استخدامها تتفتح بدأت اليت اللغة ىي يةصر امل ةيماالع العربيةان اللغة 
 يف مالحظتها جيب اليت اهلامة اجلوانب أحد اجلانب من. حولنا يف اللغة تطور

و . ةوالفومني ةالصوتي سواء ، الصويت اجلانب ىو املصرية اميةالع العربيةاللغة 
بأن  ،رفنع كما. النحوية و صرفيةال اجلوانب ىو مالحظتو جيب خراآل انباجل

 و التلفزيون الربامج يف ميةاالع لغة استخدام بدأ. و تطور تنمو سوف اللغة
 فمن ،امية املصريةالعاللغة  كتابة يف األخطاء من للحد ، لذلك. ريدةاجل

 اللغة لتلك فهم يمكنف متوازن يف اللغة بنيةمن  يتضمن الذي للبحث الضروري
 .ةصحيحباا املصريةالعامية 

لكل من قد أسعد  جزياللتشكر شكرا لباحثةا نسىت ل النهاية يفو 
 يزال ل املكتوب العلمي بحثالىذا  فطبعا ا البحث.ىذ كتابة إمتامالباحة يف 

 سعت الباحثة سعيا اجتهادا لستخدام عملها لكنو  الكمال، عن بعيًدا
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تتمىن الباحثة اىل النقد  لذلك،ف. العلمي بحثال ىذا يف األفضل و األحسن 
 إجيايب مساىم البحث قدمي أن ،الباحثة تأمل. اإلقطراحات من مجيع القراء

 .العربية اللغة تعلموني الذين للقراء
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 المالحق

 ليلة"شعر اغنية ام كلثوم "الف ليلة و 

 انعبيٛخ انفصذٗ

 ِءٛم ٔعًبهٚب دجٛجٙ ان

 ٔ َجٕيّ ٔقًشِ ٔعٓشِ  #

 ٛم ٔعًبِهٚب دجٛجٙ ان

 ٔ َجٕيّ ٔقًشِ ٔعٓشِ  #

 .... ٚب دجٛجٙ اَب...... ٚب دٛبرٙٔاَذ ٔاَب..

 اَب

 اَب .... ٚب دجٛجٙ اَب...... ٚب دٛبرٙٔاَذ ٔاَب..

ٔانٕٖٓ اِ يُّ   #   كهُب فٙ انذت يعبكهُب 

 انٕٖٓ

ٔانٕٖٓ اِ يُّ   #  كهُب كهُب فٙ انذت عٕٖ 

 انٕٖٓ

عٓشاٌ انٕٖٓ.. ٚغقُٛب انُٓب.. ٔٚقٕل 

 ُٓبانثب

 ُٓبانٕل ثبعٓشاٌ انٕٖٓ.. ٚغئُٛب انُٓب.. ٔٚئ

عٌٕٛ انهٛم  فٙ #  َعٛؼهللاٚبٚب دجٛجٙ 

 َٔقٕل نهؾًظ

عٌٕٛ انهٛم  فٙ    #ٚبهلل َعٛؼٚب دجٛجٙ 

 ٕل نهؾًظئَٔ

هٛهخ ث    #قجم عُخ نٛغذ رعبنٙ ثعذ عُخ

 ثأنف نٛهخ ٔنٛهخ حدت دهٕ

دت  ّهٛهث   #ُّثم عأيؼ  ّرعبنٙ ثعذ عُ

 ّٔنٛه ّدهِٕ ثأنف نٛه

غٛش نٛهخ     #يبْٕ انعًش  ثكم انعًش

 نهٛهخكب

ص٘  ّغٛش نٛه    #؟ْٕ انعًش إّٚ ثكم انعًش

 ّانهٛه

    #كٛفأٔصفهك ٚب دجٛجٙ  كٛف كٛف

 ٚب دجٛجٙ كٛفقجم يب دجك كُذ 

ثم أ    # إصا٘ إصا٘ أٔصفهك ٚب دجٛجٙ إصا٘

 يب دجك كُذ إصا٘ ٚب دجٛجٙ

ٔال عُذ٘    #جبسح فكشاِ   ََب ااكُذ ٔ

 اَزظش ٖثكش

 ٖٔال عُذ٘ ثكش   #كُذ َٔب ايجبسح فكشاِ   

 أعزُبِ

 ٚب دجٛجٙ.....  #  دزٗ ٕٚيٙ عبٚؾبِٔال  ٚب دجٛجٙ..... # ئؾخٔال دزٗ ٕٚيٙ عب

   # خذرُٙ فٙ انذت ثغًضخ عٍٛ  

 ٍٚاٚزُٙ دالٔح األٚبو أٔس

 

ٔسٚزُٙ    #خذرُٙ فٙ انذت ثغًضخ عٍٛ
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 دالٔح األٚبو فٍٛ

 يهٛزّ أيبٌ    #انهٛم ثعذ يب كبٌ ظهًّ 
 

 يهٛزّ أيبٌ    #انهٛم ثعذ يب كبٌ ظهًّ 

 اصجخ ثغزبٌ    #ٔانعًش انهٙ كبٌ صذشا اصجخ ثغزبٌ    #كبٌ صذشا ز٘ٔانعًش ان

 ٚب دجٛجٙ ٚبهلل َعٛؼ ..... ٚب دجٛجٙ ٚبهلل َعٛؼ .....

ٍُٛ ثٔا     #انهٛم باجًم ييب ٚب دجٛجٙ 

 ُب عبؽقٍٛصٚ  

ٔارٍُٛ صُٚب      #ٚب دجٛجٙ إّٚ اجًم و انهٛم

 ٍٛئعبؽ

انعًش ثٕاَٙ   #ٍ   ٍٛٛ يب دُبػ دبعنبض

 ٔاال عٍُٛ

انعًش ثٕاَٙ   #ربٍٚٓٛ يب دُبػ دبعٍٛ   

 ٔاال عٍُٛ

 خعبٚؾٍٛ انهٛه   #  ٔنكٍدبعٍٛ اَُب َذت 

 نكٍٔنهذت ٔ

عبٚؾٍٛ انهٛم    #دبعٍٛ اَُب ثُذت ٔثظ  

 ٔنهذت ٔثظ

    #ٚب دجٛجٙ انذت دٛبرُب ٔثٛزُب ٔقٕرُب 

 نُب دَٛزُب َذٍنهُبط دَٛزٓى ٔ

    #ٔرُب أٚب دجٛجٙ انذت دٛبرُب ٔثٛزُب ٔ

 نهُبط دَٛزٓى ٔادُب نُب دَٛزُب

ٚذٔثٕا فٙ َبس    #ٔٚقٕنٕا عٍ عؾبقّ 

 أؽٕاقّ

ثٛذٔثٕا فٙ َبس    # ئّٔنٕا عٍ عؾبأٔٚ

 ّئأؽٕا

انذت عًشِ يب     #جُزُب   انزٙأِ َبسٔ

 جشح

 انذت عًشِ يب جشح    #أِ َبسٔد٘ جُزُب  

غٛش انُٓب     #ٔال عًش ثغزبَّ رشح  

 ٔغٛش انفشح

غٛش انُٓب ٔغٛش     #ٔال عًش ثغزبَّ رشح  

 انفشح

 ٚب دجٛجٙ ٚبهلل َعٛؼ ..... ٚب دجٛجٙ ٚبهلل َعٛؼ .....

كهًخ انذت     #عُذ٘ نك أجًم ْذٚخ  

 ثٛٓب زٙان

كهًخ انذت انهٙ     #  ّعُذ٘ نك أجًم ْذٚ

 ثٛٓب

رفزخ نك  زٙٔ انه   # رًهك انذَٛب ٔيب فٛٓب 

 كُٕص انذَٛب دّٚ

ٔ انهٙ رفزخ نك    # رًهك انذَٛب ٔيب فٛٓب 

 كُٕص انذَٛب دّٚ

نهؾجش . نهُبط      #قٕنٓب نهٛم  نًبرقٕنٓب  نهؾجش . نهُبط نكم      #ٔنٓب نهٛم أ ّٔنٓب نٛأ
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 انذَٛب نكم انذَٛب

هللا     #خ   ئخطٛ نٛظ خقٕل انذت َعً

 يذجخ  انخٛش يذجخ انُٕس يذجخ

  ّهللا يذج   # ّٔل انذت َعًّ يؼ خطٛأ

 ّانُٕس يذج ّانخٛش يذج

فٙ  بءرفضم دهٕح عالو أٔل نقٚب سة 

 اٚذُٚب

 ٚب سة رفضم دالٔح عالو أٔل نقٗ فٙ اٚذُٚب

 بد ؽًٕع دٕ انُٛبئٔفشح أٔل يعبد يُ ٔفشح أٔل يعبد يُقبد ؽًٕع دٕ انُٛب

 ٔٚفٕد عهُٛب انضيبٌ ٚفشػ أيبَّ عهُٛب عهُٛب خٔٚفٕد عهُٛب انضيبٌ ٚفشػ أيبَ

 ُٛبئانًش ٚغ ءٚب سة .. نعًش كبط انفشا ٚب سة .. نعًش كبط انفشاق انًش ٚغقُٛب

 ٔال ٚعشف انذضٌ يطشدُب ٔال ٚجُٛب طشدُب ٔال ٚجُٛببٔال ٚعشف انذضٌ ي

 ٔغٛش ؽًٕع انفشح يب رؾٕف نٛبنُٛب ٔغٛش ؽًٕع انفشح يب رؾٕف نٛبنُٛب
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