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 اإلهداء 
 أقدم هذا البحث إليكم مجيعا : 

. امي احملبوبة اليت قد حفظتين من الصغري إىل الكبري ومن الصباح إىل الليل ومن  1
 هر إىل الباطني. االظ

. أيب الكرمي الذي قد أخرج جهده لنيل تربية ابنه من الصغري حىت الكبري ومن اإلبتداء 2
 حىت اجلامعة.

مجيع معلمي وأساتيذي وحماضري وعميد كلييت ومدير جامعيت اليت كانوا من أعطاين  . 3
 النصيحات والبياانت حىت عرفت الفرق بني األلف املمدودة واللّينة. 

. كل أصحايب يف جامعة سوانن غريي اإلسالمية ببوجونغارا خصوصا يف قسم اللغة 4
حدا فواحدا الذين قد أعطوين محاسة و العربية وأدهبا الذين الميكن أن أذكر أمسائهم وا

اعتماد النفس حىت كنت كما اآلن. اي أصحايب لعّل هللا يسر أموركم وابرك خطواتكم.  
 آمني! 

 . القارئني والقارائت األعزّاء. 5
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 الشعار 
 

عْ  جْ  ْْي ْرْ  ت  ْحْ  ْللاْ  ل  ب  ْس   ِْف  ْف هُو  ْل   ْال ع  ل ب  ْط  ِْف  ج  ر  ْخ  ن   م 

“Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia kembali.”  

(HR. Tirmidzi: 2/108, Ibnu Abdil Bar: 1/55, Thabrani dalam ash-Shaghir: 76) 
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 كلمة الشكر 

هللا بتحميده وتسبيحه بسم هللا، احلمد هلل خلق اإلنسان يف احسن تقومي، أشكر  

وتكبريه الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والذي يوفقين ويباركين حىت امتمت هذا  

 CINTA SUCI “ط الشفرة يف الرواية  ياجلامعي حتت املوضوع حتويل الشفرة و ختل  ةالبحث

ZAHRANA “    يل درجة  ( كاملطالبة لنة)دراسة حتليلية االجتماعيحلبيب الرمحن الشريازي

سرجاان، والصالة والسالم على خري العرب والعجم سيدان وحبيبنا حممد ابن عبدهللا الذي  

 أرشدان إىل سعادة الدنيا واآلخرة.

ط الشفرة يف الرواية  يحتويل الشفرة و ختلالعلمي حتت املوضوع    ةقد مت هذا البحث

“ CINTA SUCI ZAHRANA “    (  ةاالجتماعي  )دراسة حتليليةحلبيب الرمحن الشريازي

وسعه    كثري من النقصان على رغم أن الباحثة بذل جهده و  ةأن هذا البحث  ةواعرتف الباحث

 .ةإلكمال هذا البحث

األحباء.   ةالبحث  اوهذ واألصدقاء  الكرماء  األساتذ  مبساعدة  إال  يكن كامال  مل 

 ولذلك، تقدم الباحث فواق االحرتام وخالص الثناء إىل:

حضرة حممد جوهر املعاريف املاجستري كرئيس جامعة سوانن غريي اإلسالمية  .1

 بوجونغارا. 
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ن غريي اإلسالمية  جامعة سوان  عميد كلية األدب فضيلة الدكتورة إمرأة العزيزاة املاجستري  
 بوجونغارا. 
اللغة العربية وأدهبا جامعة سوانن  شعبة    ةرئيس نور املشّفعة املاجسرت  األستاذة   .2

 غريي اإلسالمية بوجونغارا.

اإلسالمية   .3 غريي  سوانن  جامعة  يف  املشرفة  املاجستري  اندرايان  نلنا  األستاذة 

 بوجونغارا. 

 األستاذ افتتاح املاجستري .4

 جزاهم هللا خري كثري على مجيع العلم.ذيت، امجيع أست .5

 
 
 
 
 

 2018 يوليو 23بوجونغارا، 
   الباحثة  

 
 

   فيفي الفياين 
 201455130021رقم القيد : 
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 تقرير الباحثة 

 

 أفيدكم علما أبنين الطالبة :

 : فيفي الفياين   اإلسم  

   201455130021:  رقم القيد  

 CINTA SUCI): "حتويل الشفرة وختليط الشفرة يف رواية  موضوع البحثة

ZAHRANA) " 
 

اّدعى أحد يف   وإذا  او أتليف األخر.  إبداع غريي  زادته من  بنفسي وما  حضرته وكتبته 
املستقبل أنه من أتليفه وتبني أنه فعال من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون  

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي  املسؤولية على املشرفة أو مسؤويل  
 اإلسالمية بوجونغارا.

 

 م 2018يو ليو  23تقريرا ببوجونغارا، 

 الباحثة

 

 فيفي الفياين
 201455130021رقم القيد 
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 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 اإلسالميةبوجونغارا جامعة سوانن غريي 

 
 تقرير املشرفة 

 إن هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمته :
 : فيفي الفياين  اإلسم 

   201455130021:   رقم القيد 

 CINTA SUCI“: حتويل الشفرة وختليط الشفرة يف الرواية   موضوع البحثة

ZAHRANA” )دراسة حتليلية االجتماعية( 
التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  قد نظران دقيقا وأدخلنا فيه بعض  

( الدرجة سرجاان  على  واحلصول  الدراسة  املناقشة إلمتام  (  S1املطلوب الستيفاء شروط 
 م. 2018/2019لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي 

 
 م 2018يوليو   23تقريرا ببوجونغارا،  

 املشرفة 
 

 املاجست  نلنا اندرينا
 2121019201رقم التوظيف : 
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 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 
 تقرير رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 
اإلسالمية تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي 

 بوجونغارا البحث اجلامعي اّلذي كتبته الباحثة :
 : فيفي الفياين   اإلسم 

 201455130021:   رقم القيد 

اللغة العربية  S1إلمتام الدراسة واحلصول على الدرجة سرجاان ) ( لكلية األدب يف قسم 
 م.  2018/2019وأدهبا للعام الدراسي 

 
 م 2018يوليو   23تقريرا ببوجونغارا،  

 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا 
 
 

 املاجست  نور املشّفعة
  196904251998031022رقم التوظيف : 
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 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 
 تقرير عميد كلية األدب

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي   

 اإلسالمية بوجونغارا البحث اجلامعي اّلذي كتبته الباحثة : 
 : فيفي الفياين   اإلسم 

   201455130021:   رقم القيد 

 CINTA SUCI“: حتويل الشفرة وختليط الشفرة يف الرواية   املوضوع 

ZAHRANA” )دراسة حتليلية االجتماعية( 
اللغة العربية  S1إلمتام الدراسة واحلصول على الدرجة سرجاان ) ( لكلية األدب يف قسم 

 م.  2018/2019وأدهبا للعام الدراسي 
 م 2018يوليو   23تقريرا ببوجونغارا،  

 عميد كلية األدب 
 
 

 املاجست الدوكتورة إمرأة العزيزة  
 195108081983031001التوظيف : رقم 



9 
 

 وزارة الشؤون الّدينّية
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي 
 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمه : 

 : فيفي الفياين  اإلسم 

   201455130021:   رقم القيد 

 CINTA SUCI“: حتويل الشفرة وختليط الشفرة يف الرواية   املوضوع

ZAHRANA” )دراسة حتليلية االجتماعي( 
( لكلية األدب يف قسم  S1وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها على الدرجة سرجاان )

 اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية.

 (   )رئيسة اجمللس( )  الدوكتور إمرأة العزيزة املاجستري. 1

 (   )املناقشة ألوىل( )   . نور املشّفعة املاجسرت  2

 (   )املناقشة الثانية( )    . نلنا اندرينا املاجسرت3

 (   )    )الكاتب(  . سيف األنوار املاجستري4

 م 2018 يوليو  23 تقريرا ببوجونغارا، 

 األدب عميد كلية 
 

 املاجست الدوكتورة إمرأة العزيزة  
 195108081983031001رقم التوظيف : 
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البحثة  ص حلمست  

الفياين. يف .  201455130021فيفي  الشفرة  ختليط  و  الشفرة  حتويل 
االجتماعية(  ”CINTA SUCI ZAHRANA“الرواية حتليلية  اللغة  )دراسة  شعبة   .

العربية وأدهبا. كلية األدب. جامعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا.حتت إشرف نلنا  
الشفرة، حلبيب   الشفرة و ختليط  الرئسية : حتويل  املاجستري.الكلمة  الرمحن  اندرايان 

   .CINTA SUCI ZAHRANAالشريازي، 

الرواية هي واحدة من األعمال  أشكال خمتلفة من األعمال األدبية جبميع أنواعها، 
الرواية  اليومية. حىت اآلن هذه  احلياة  يتم رفعها من األحداث يف  ما   اليت عادة  األدبية 
والفوائد املتوقعة من قبل خمتلف الدوائر، ألننا ميكن أن نتعلم من شخصيات خمتلفة من  

أيضا نقل الرسائل شخصيات القصة واليت تؤثر بشكل غري مباشر يف احلياة اليومية وميكننا  
 األخالقية للجمهور كتقديران للعمل األديب.

يصنعها  اليت  الشريازي،  الرمحن  رواية حلبيب  أدبيا يف شكل  املؤلف عمال  اختار 
املؤلفون ابستخدام لغة جاوية يف كتابة رواية ألهنم اليريدون ترك قيمة املنطقة اليت ميلكها 

أن تبقى وتبقى قيد االستخدام دون احلاجة إىل  مواطنو إندونيسيا. أن اللغات احمللية جيب
تركها يف الرواية كتبها حلبيب الرمحن الشريازي العديد منها تشمل اللغات احمللية، رمبا يكون 

 واحدا من أهداف املؤلف اللغة احمللية. 

يف هذه احلالة، اختار املؤلف استخدام شفرة حتليل العلوم االجتماعية اللغوية من  
لشفرة و ختلط الشفرة. ظهور حتويل الشفرة و ختلط الشفرة النامجة عن عدة  حيث حتويل ا

وامل مرموقة أو جمرد  عوامل التايل : العوامل الداخلية واخلارجية، العوامل اللغوية، وكذلك الع
 روح الدعابة
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 حمتوايت البحث 

 البحث اجلامعى  

 1 ..............................................................  صفحة املوضوع

 أ ............................................................ صفحة تقرير البحث

 ب  ......................................................... املشرف صفحة تقرير 

 ج ....................................... صفحة تقرير رئيس شعبة اللغة العربيةوأدهبا 

 د ................................................. صفحة تقرير عميد كلية األدب 

 و ................................. صفحة تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي 
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