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 الباب األول 

 ة مقدم 

 خلفية البحث.أ  

اللغة هلا دور مهم يف اتمع و يف احلياة اليومية .يستطيع الشخص للتعبري عن أفكاره 

اللغة   مثال  متنوعة  األرض  هذه  يف  .اللغة  آخر  شخص  مع  يتكلم  أن  ويستطيع  ابللغة 

االندونيسية و العربية و االجنليزية و إسبانية و فرنسية و غريها .هناك بعض الناس يستطيع 

يف إندونيسيا .هناك كثري من الناس يفهم و يستطيع  أن يتكلم أكثر من لغة  واحدة مثال  

أن يتكلم ابللغة العربية و ليس من النادر يتكلم إندونيسي يف اليومية ابختالط وحدة اللغة 

العربية أو االجنليزية أو اجلاوية  غري متعمد .أما استعمال  لغتني أو أكثر لشخص أو جملتمع  

غة من اللغة واحدة إىل اللغة األخرى لتـُوسع . أما استعمال وحدة الل 1فيسمى به ثنائية اللغة  

أسلوب اللغة مضمون فيه استعمال الكلمة و الرتكيب و كالوسا و التكليم و غري ذلك  

    .2فيسمى به اختالط الشفرة 

 
1 Harimurti Kridalaksana. Kamus Linguistik: (Gramedia Pustaka Utama. 1993. Jakarta). 31. 
2  ibid. Kamus Linguistik.35. 
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يف   اجملتمع  ويستخدمها  األغراض،  تعبري  يف  الفعالة  االتصال  آلة  هي  اللغة  إن 

. فاللغة مع كوهنا ألة االتصال تلعب دورها  3  االتصال والتعاون واملعاملة والتعارف بينهم

 .4املهم يف علمية التعامل، يعرب هبا الناس عن اغراضهم وانفعاالهتم وخرباهتم إيل غريهم 

علم اللغة االجتماعية هي واحدة من فروع اللغوايت والتعرف على عالقة اللغة مع  

اجملتمع.   الداخل  من  استخدامها يف  اثنني  من  الواقع أييت  نفسه يف  سوسيولينغيستيكش 

 التخصصات وهي علم االجتماع واللسانيات. 

علم االجتماعي يفحص اإلنسان الداخلي واجملتمع والعمليات على تعريف علم  

فيه االجتماعية.   اللغوية اليت هي  العلوم  أّن  اللغة االجتماعية هو فرع من  تناقش  حيث 

تنادا إىل هذا املفهوم عبد اخلري جيادل متعدد التخصصات مع علم  اللسانيا حول اللغة. اس

االجتماعي، مع موضوع العالقات البحثية بني اللغات ذات العوامل االجتماعية يف جمتمع 

 .5الكالم

واألدب ىف حقيقة مرآة انصعة صافية تنعكس عليها حياة أهله وما أتثريوابيه من           

 .6أحداث عامة وظروف خاصة 

 
3 Harimukti kridalaksana,Pengantar Sosiolinguistik, (Jakarta : Gramedia) 21. 
4 Wijanadan Rahmadi,sosiolinguistik kajian teori dan analisis, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 
2006). 163 
5 Abdul Chaer, Sosiolinguistik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).4. 

 توقي ضيف.11األدب العريّب املعاصر يف مصر.) القاهرة:داراملعارف(.ص. 6
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بشكل  وقال  ومنهجية.  منهجية  هي  العربية  اللغة  اإلنساين،  لالتصال  كوسيلة 

منهجي ألن اللغة ليست نظام واحد ولكن يتكون من العديد من النظم الفرعية، وهي علم  

 . 7األصوات الفرعي، التشكل، بناء اجلملة، الداللة

اللغوي جهات االتصال    من احد  املناقشات يف علم اللغة االجتماعية هو االتصال        

اللغوية هي مجيع أحداث االتصال بني اللغات مما أدى إىل تغيري يف استخدام اللغة من  

قبل املتكلمني يف السياق االجتماعية. يظهر جهة اتصال اللغة عند دخول شخص ما إىل  

غة اإلقليم أو بيئة جمتمعية تستخدم لغة خمتلفة حبيث حتدث والسحب بني لغة املهاجرين ول

السكان األصليني. احلدث أو هذه األعراض، من بني أمور أخرى، تظهر يف شكل ثنائية  

 .8اللغة)ثنائية اللغة( و ديغلوسيا  

لزميله يف  والتواصل  للتفاعل  واللغة وسيلة  اللغة  البشر حيتاجون  يف احلقيقة مجيع 

تلك   فصلها عن اللغة،األنشطة اليومية، واإلنسان هو الكائنات االجتماعية اليت ال ميكن 

دورا هاما كوسيلة لالتصال معقدة. أما ابلنسبة للظواهر اليت نواجهها يف   اللغة ميمغناغ

كثري من األحيان يف اجملتمع الذي هو استخدام لغة خمتلفة وخمتلفة وفقا خللفيات كل منها 

 .  على حد سواء الثقافية والتعليمية واملهنية

 
7 Abdul Chaer, linguistik umum cet ketiga .(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).4. 
8 Griya Wardani. http://griyawardani.wordpress.com/2011/05/31/kontak-bahasa-
dankedwibahasaan/ diakses tanggal 17 desember 2017. Jam 15.00 WIB 
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استخدام اجملتمع لغتني ولغات خمتلفة ميكن أن       مثل هذه الظروف اليت تتسبب يف

حتدث حدث تغيري الرمز . حتويل الشفرة ليس فقط يف اجملتمع، ولكن أيضا يف الرواية. 

 . ”CINTA SUCI ZAHRANA“واحد منها هو فوق رمز الواردة يف رواية 

ملثل : اخلاطب  حتويل الشفرة هو دور التحويل من شفرة واحدة ايل الشفرة األخرى . ا       

او املتكلم يستعمل اللغة اإلندونسيا وحياول إىل استخدام اللغة اإلجنلزية . حتويل الشفرة 

من احد جهة إعتماد اللغة عند اجملتمع اللغتني . حتؤيل الشفرة ال يغري اللغة من األهداف 

 .  9والفوائد احلقيقي وكله متساواي ابألصل 

يلة لديه القّصة ىف احلياة. الشخص مع شخص اخر والرواية هي مقابلة النثرية الطو 

 .10خوله بتأكيد على طبيعة كل فاعل 

الطويل   اتريخ  ميلك  أبهنا  الرواية  صفة  الرواية،  بكاتب  يسمى  الرواية  مؤلف 

والءستمرار حىت الفني  سنة. هذالرأى يرالرواية اليواننية ورومانية الكالسكّية، ىف العصور  

 ومانسية احلديثة هو يقلد الرواية. الوسطى، ىف وقت عادت الر 

الرواية هو مصطلح ىف اللغة االءيطالية لتعبري قصرية القّصة، الذى جيعل كمصطلح 

 . 11  18االءجنلزية ىف هذه الوقت منذ القرن 

 
9 Nababan, sosiolinguistik suatu pengantar,(Jakarta : Gramedia). 30. 
10 https ://id.m.wikipedia.org/wiki/bahasa Indonesia/diakses tanggal 15 agustus 2017. 
11 Lan watt, The Rise of novel.1957. 
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 )مؤلف " دون قويصط "    ( Miguel de Cervantes )" مغيل دى جرففنتيس "  

don Quixote )   وغالبا ما يشار اىل مؤلف اورواب اّول العصر احلديثة. قسم األول من " دون

 .12 1605قويصط " نثرة ىف سنة 

جذابة   اليت  الرواية  هذاك  أن  املذكورة،  الرواية  عن  تعريف  تعريف،  خارج  واما 

 ىف الروايةو ختليط الشفرة  حتويل الشفرة    لالءهتمام و لقرأهتا ولبحثها هي الرواية ابملوضوع

“CINTA SUCI ZAHRANA”  ية } دراسة حتليلية اللغة اإلجتماع  حلبيب الرمحن الشريازي  

.} 

ألّن ىف هذه الرواية هناك الذى    ”CINTA SUCI ZAHRANA“حبثت الباحثة الرواية

مماثلة جذابة لبحثها ال سيما من حيث النفسية، مماثلة امسها " زهران "، " زهران " هى أمرأة  

ذكّية لديها أحالم الكبرية. منذ ىف املدرسة عرفت ابجتهاذها ىل دراسة، " زهران " تدرس 

ة وتنفع مث تعلم علمها ىف جامعتني أتخد شعبة يتفرق ىف وقت واحد، هى ان تكون مهندس

ىل امهّية حيات اجملتمع، لكن هناك الشئ الذى ىف الفكرة وىف قلب " زهران " ألهنا مسغولة 

 ىف كتبها، ودراستها، وتكتب جمالت عاملية.

من الباحثة تريد أن تبحث هذه الرواية ألّن هذه الرواية عنده أعطت العلوم   فااهلد

باحثة أن تبحث هذه الرواية ىف خالل " حتويل الشفرة  الكثرية كما قارئ حىت يقّوى اىل ال

 
12 Merriam websters,Encyclopedia of literature(14-07-2016) .819. 
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" ألّن الناس ىف هذه الدنيا عنده  كثرية اللغة حىت وجود احلادثة ىف اجملتمع الذى تصّور 

 CINTA SUCI“هذه الرواية. واملوضوع ىف هذ البحث الذى ستبحث الباحثة حتليل الرواية  

ZAHRANA”  جمل " حتويل الشفرة " .ىف} دراسة حتليلية اللغوية {يف 

و منجات  الذي كان    السيد  أيضا  وهو  زهراان،  والدي  من  نورية وكالمها  والدته 

توجيه وتشجيع والصالة لطفله احلبيب الذي هو زهراان حبيث يصبح الشخص مع لقب  

 .الطبيب

الكثري من اللغات استخدام نفس الرمز  ”CINTA SUCI ZAHRANA“يف الرواية   

منجات واألم نوراي أو مع زهراان. ابإلضافة إىل اثنني من الوالدين زهراان مع  إما بني ابك  

زهراان الذين يتكلمون لغة التعليمات الربجمية تغيري زهراان أيضا استخدام لغة نقل رمز مع  

 .صديق مقرب الذي هو لينا يف الفجوة الزمنية عندما كان تنفيس

الربجمية اليت غالبا ما تستخدم يف   على سبيل املثال من استخدام نقل التعليمات 

 :  يعمل على النحو التايلحلبيب الرمحن الشريازي  ”CINTA SUCI ZAHRANA “رواية 
“Bu Nuriyah : “ katanya Rana hari ini pulang .Sudah sore begini kok belum 

datang ya, Pak?” 

Pak. Munajat : “ Ya mbuh, Bu. Mungkin saja pulangnya diundur besok 

atau besoknya lagi,” 

Bu Nuriyah : “ Kalau diundur kan biasanya dia ngasih kabar Pak biasanya.” 

Pak Munajat : “ Sudahlah, Bu, sekarang biarkan dia sesuka-sukanya mau 

melakukan apa. Dia mau tidak pulang terus di Cina, ya tidak apa-apa. 
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Dia mau sekolah lagi, ya biar saja. Mau nikah atau tidak nikah, bukan 

urusan kita. Biarkan saja!” 

Bu Nuriyah : “ Ya tidak bisa begitu tho, Pak, wong dia walau bagaimanapun 

anak kita satu-satunya.” 

Pak Munajat : “ Apa gunanya anak kalau dia hanya asyik dengan dirinya 

sendiri dan dunianya saja.?” 

Bu Nuriyah : “ Sudah tho, Pak.nanti ibu coba bilang Zahrana lagi supaya 

dia mau segera menikah.” 

Pak Munajat : “ Yo monggo, Bu.”13  

ط اللغتني بني  من مثال احملادثة أعاله بني زهراان ووالديه كان هناك حمادثة ابختال

 .اإلندونيسية واجلاوية، وهذا ما يسمى نقل الرمز

اللغة   نظرية علم  البحث تشمل  املفهوم يف هذا  تدعم شرح هذا  اليت  النظرايت 

االجتماعية، ثنائية اللغة، رمز ونقل رمز. ووفقا لوجهة النظر اللغوية، فإن اللغة تعترب نوعا 

 .ن خالل مقال النظرية اهليكليةمن التنوع االجتماعي الذي ال ميكن حله م

 ب. أسئلة البحث

 ؟  ”CINTA SUCI ZAHRANA“" يف الرواية  الشفرةختليط و " حتويل الشفرة وجود.ما  1

  ؟  ”CINTA SUCI ZAHRANA“الرواية "يفوختليط الشفرة الشفرة .مااسباب وجود"حتويل 2

 

 

 
13 Habiburrahman El-shirazy,2017 .99-100. 
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 البحث فاأهد ج .

فمن   البحث  مشكلة  الباحثة  عرضت  ما  إىل  بعد  حتت  املشكلة  هذه  مفروض 

 األجوابة. ولذلك قررت الباحث األهداف هلذ البحث كما يلي :

 CINTA SUCI“  يف الرواية  "    و ختليط الشفرة  " حتويل الشفرة  وجود. ملعرفة كيف   (1

ZAHRANA”   ؟ 

 CINTA SUCI“ " يف الروايةوختليط الشفرة " حتويل الشفرة وجود . ملعرفة اسباب  (2

ZAHRANA” ؟    . 

 د . فوائد البحث 

 الفوائد النظرية  

 . وختليط الشفرة" حتويل الشفرةىف جمال " يةدة الفهم عن علم اللغة اإلجتماع. لزاي (1

 وانواعه و ختليط الشفرة . لزايدة املعرفة عن حتويل الشفرة (2

3)   " الفهم  لزايدة  الشفرة.  ختليط  و  الشفرة  الرواية    حتويل  ىف   "“CINTA SUCI 

ZAHRANA” 

 الفوائد النظرية  

 للباحثة :
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الرواية   (1 حتليل  الباحثة  تستطيع   .“CINTA SUCI ZAHRANA”   اللغة دراسة  ىف 

 اإلجتماعى ىف جمال " حتويل الشفرة " .

 ىف جمال   يةالعناصر ىف دراسة اللغة اإلجتماع. تستطيع الباحثة حتليل  (2

 " . و ختليط الشففرة " حتويل الشفرة

 األخرين :للقراء والطالب 

خاصة يف جمال " حتويل الشفرة  يةع عن علم اللغة اإلجتماع. لزايدة املراج (1

 " .و ختليط الشفرة 

خاصة لطالب قسم اللغة العربية   يةدة الفهم عن علم اللغة اإلجتماع. لزاي (2

 وأداهبا يف جامعة سوانن غريي اإلسـالمية بوجونغارا.

 للجامعة :

 لزايدة املراجع املكتبة اإلسالمية ىف اجلامعة سوانن غريي بوجونغارا..  (1

 السابقة   دراسةلاه . 

الرواية   املاضىعن  املوضوع  جهة  من  والدراسة  البحوث   CINTA SUCI“وأما 

ZAHRANA”  : فمنهما كما يلي 

قد وجدت الباحثة حبثت مرأة الصاحلة  ألمحد منيف "من قسم اللغة العربية و     

 Lereng Bukitرواية  . Lereng Bukit Kasidah  الثقافةكلية العلوم االنسانية و   ب أدا
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Kasidah   اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج .موضوعه هو رواية يستعمل دراسة لغوية

اجتماعي  ابملدخل الكيفي و نوعه الوصفية .و خالصة من هذا البحث يعين أّن ختليط 

الشفرة إىل سّتة أنواٍع و هم من انحية الكلمة و ابسرت و عبارة و كلمة التكرار و تعبري  

فرة من انحية العبارة .و أكثر ما يستخدم اصطلحي و كالوسا مل توجد فيها بتخليط الش 

التحويل   .وّ أما  تبلغ إىل مخس كلمات  اليت  الكلمة  الناحية  من  الشفرة  فيها هو ختليط 

الشفرة فأكثر ما يستخدم فيها هو حتويل الشفرة من الناحية الداخليةّ إما أّم حيولون من 

م أّم جاءوا من دائرة اللغة اإلندونيسية إىل اللغة اجلاوية أو عكسها ّألن ابلنظر إىل متكلّ 

جاوى اليت كل يوم يستخدمون اللغة احمللية يعىن اللغة اجلاوية و اللغة التوحيدية يعىن اللغة 

االندونيسية .وّ أما أهداف من استخدام ختليط الشفرة فأكثرها لتحقيق مناسبة املعىن الذي 

ب يف  قصدوه و كذلك ليكون كالمهم متيقنا ,وّ أما التحويل الشفرة فأكثر ملكافأة املخاط

 الكالم و لتحقيق املنفعة من حتويلهم. 

(و حبث لِندا أغسطني 2010)حتت العنوان  "ختليط الشفرة و حتويلها يف حمادثة 

كلية العلوم   ب ك الطالب مبعهد احلديث األمانة سيدوارجو "من قسم اللغة العربية و أدا

الثقافية اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .موضوعه    االنسانية و

و حمادثة الطالب مبعهد احلديث األمانة سيدوارجو .هي تستعمل دراسة لغوية اجتماعي ه

ابملدخل الكيفي و نوعه الوصفية أيضا .و اخلالصة يف هذا البحث هي إن ختليط الشفرة 
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الذي يوجد يف هذا املعهد هو  :من انحية الكلمة و انحية العبارة و انحية كلوسا و انحية 

ط الشفرة من انحية التعبري اإلصطالحي و ابستري .أما تكرار الكلمة .و مل يوجد فيه ختلي

تقسيم حتويل الشفرة على نوعني مها حتويل الشفرة اخلارجي و الداخلي، و وجد فيه كال  

دور  بني  احلوار  حتقق  اليت  الناحية  وجود  هي  و  الشفرة  ختليط  وقوع  أسباب  .إن  مها 

غة األخرى،  االجتماعي و وظائف اللغوي، وجود العناصر اللغوية و تنوعها اليت ختلل يف الل

استعمال ختليط الشفرة يقصد على املدلول يف الوضع اإلجتماعي و هوية الشخصية يف  

اتمع .و إّن أسباب وقوع حتويل الشفرة هي من انحية املتكلم و انحية املخاطب و مناسبة 

املوضوع .إن أهداف ختليط الشفرة هي من انحية املتكلم (إلحرتام و أتكيد كالم)، من  

ائرية)، من انحية إرادة البياانت أو للتفسري (ملناسبة املراد الذي  انحية النوع (جلعل احلالة الد

قصد .)و إن أهداف حتويل الشفرة هي للّتقرب، و لنيل املنفعة من تفاعل التحدث، و  

 إلظهار الشعور الفكاهية. 

 و . منهج البحث

أما املراد البحث هو انواع الطريق اليت تستعمل الباحثة لتطلب البياانت وجتمعها 

الذي   وهو  البحث.  هذا  أصّح  من  يراد  ما  يوجد  لكي  العلوم  من  األصّح  والءختبار 

  تستخدمه الباحثة يف هذ البحث العلمي فهو كما اييل :

 . نوع البحث 1
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اجتاها على البياانت   ( kualitatif )ىف هذا البحث املناهج الكيفي  حثة  استخدم البا

. قد عرف مولوينج البحث  14الوصفية من الكلمات املكتوبة من لسان الشخص املبحوث

الكيفى هو أالءجراء الذي ينتج البياانت الوصفية املتصورية أواملقولة عن أوصاف ألفراد  

 .15واحلوادث واألسباب من اجملتمع املعني

طريقة الكيفية    bagdar and tailorل  من منهج الكيفي طريقة الكيفية الوصفية. قا 

مبحوث.   شخص  لسلن  من  أو  املكتوبة  من كليمات  الوصفية  البياانت  اىل  حيتاج  ال 

 .16والوصفية هي البياانت اجملموعة ابلكلمات والصور ولبس األرقام 

 . طريقة مجع البياانت 2

احلقائق والظاهرة من نوع الدراسة املكتبية وهى الدراسة اليت تدرس  ةحثإن هذا الب

 من الكتب.

 وأما أدوات طريقة مجع البياانت يف البحث يعين املالحظة واملقابلة والواثئقية.

 املالحظة (1

املتعلقة  املكتبة  يف  املوجودية  املواد  ملساعدة  البياانت  مجع  طريقة  هي  املالحظة 

 بتحليل اللغة اإلجتمعى مث يكتب الباحث فيها اللغة اإلجتمعى. 

 
    ,metodologi penelitian kualitatifLexy.j.moleong.(Bandung:PT remaja Rosda).مرتجم من 14

 11: ص :  نفس املراجع  15
 6نفس املراجع : ص :  16
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 مقابلة (2

البياانت مبقبلة الشحش عن أرئهم  مقاب لة هي الطريقة مبقابلة تعين كيفية لطلب 

 حتت املوضوع البحث.

 الواثئقية (3

الواثقية هي الطريقة تتحرى األشيأ املكتوب كاملكتب، والواثئقة واملالحظة، وغري 

ذالك إلستنجاع عن هذا البحث. يستخدم الباحث الطريقة الواثئقة جلمع البياانت  

 من الكاتب املكتوب واإلنتاج املقبلة، واإلنتاج حتليل الشحش عن البحث. 

 . طريقة حتليل البياانت  4

لية وهي حتليل املسائل من املشكالت املتعلقة ابلبحث، وخطوهتا الطريقة التحلي

 كما يلي :

 . ”CINTA SUCI ZAHRANA“يقرأ الباحث الرواية  (1

بعد قرأت الباحث قرأته عميقة لتحصيل البياانت املقصودة، مث يكتب الباحث  (2

   .تصور

 .يةعايات يف اللغة اإلجتمخصالش  (3

   ”CINTA SUCI ZAHRANA“يف الرواية  وختليط الشفرة حتليل حتويل الشفرة   (4
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 ز . هيكل البحث 

 اربعة أبواب. ىعللتنطيم الدراسة وترتيب البحث تضح الباحثة حبثها 

 الباب ألول : مقدمة وتشتمل عليها     (1

خلفية البحث، ومشكالت البحث، وأهداف البحث، وفوائد البحث، ودراسة السابقة، 

 ومنهج البحث، وهيكل البحث.  

وتش   (2 األطارالنظرى   : الثاين  عليهالباب  و  ا مل  األدبية  األعمال  نواعه، ا  تعريف 

 ورواية.  يةعاوتعريف اللغة اإلجتم

ها الفصل األول " حملة الباب الثالث : عرض البياانت وحتليلها، حبث الباحثة في (3

والفصل الثاين،   ”CINTA SUCI ZAHRANA“عن التحليل حتويل الشفرة يف الرواية  

والفصل    ”CINTA SUCI ZAHRANA“يف الرواية    حملة عن التحليل ختليط الشفرة

 CINTA SUCI“يف الرواية    وختليط الشفرة   الثالث التحليل اسباب حتويل الشفرة

ZAHRANA”  . 

 األخري هو الباب الرابع : اخلاقة وهى اإلستنباط واإلقرتاحات.  

 قائمة املراجع   (4

 

 


