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 استهالل

َهاِر َوزَُلًفا ِمَن الَّْيِل أِ  ََلَة طََرَفَِ الن َّ اِكرِْيَن نَّ اْلََْسَناِت يُْذِهْْبَ الّسيّ َوأَِقِم الصَّ َئات، َذاِلَك ذِْكَرى لِلذَّ
 { 111سورة هود: }

 
َمْن َكاَنْت نِيَُّتُه ِلآلِخرَِة ََجََع اهلُل ََشَْلُه وروى إبن ماجه أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 

نْ َيا فَ رََّق اهلُل َعَلْيِه أَ  نْ َيا رَاِغَمًة، َوَمْن َكاَنْت نِيَُّتُه الدُّ مرًا َوَجَعَل فَ ْقَرُه َوَجَعَل ِغَناُه َفْ قَ ْلِبِه َوأَتَ ْتُه الدُّ

نْ َيا إِ  نَ ْيِه وَلَْ يَْأتِِه ِمَن الدُّ  َّلَّ َماُكِتَب َلُه.بَ ْْيَ َعي ْ
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لص البحثمستخ  
هلاهر زين ومخود  ختليط الشفرة وحتويلها َف األغنية العربية. 0115. طوسان, حامدي

إبراهيم ولنا مالك , جامعة ماإلنسانية, كلية اخلوضري اْلث, قسم اللغة العربية وآدهبا
 اإلسَلمية اْلكومية ماَّلنج. 

 املاجستري. اْلاج ,املشرف: الدكتور ولدانا وركا ديناتا
 الكلمة الرئيسية: ختليط الشفرة, حتويل الشفرة وأغنية العربية

يستخدمها اجملتمع َف اَّلتصال بري األغراض، و إن اللغة هي آلة اَّلتصال الفعالة َف تع
اللغة تقع على سهم مهم َف حياة اجملتمع على وسائل و  بينهموالتعاون واملعاملة والتعارف 

لذا اللغة تستخدم على ألة وسائل اإلعَلم ليصل الرسالة أو على حالة اليومية  اإلعَلم
تعلق مع اللغة, عند دور الفن َّل يتفرق اللغة مع الكَلم إىل املخاطب. األغنية ت مقاصد

هو الصوت الذي يصدر من األلة املوسيقة  املوسيق بأن لكل البَلد لغة خاصة. املوسيق
اإليقاعات والغناء واملتناسق. فبحث الباحث عن ختليط  املتنوعة مرتتبا حىت يتيمن من

ْلمود  ولغة العاَل keep me trueالشفرة و حتويلها ىف ثَلث أغنية فهى األغنية " 
 ثر. " ألن ىف تلك األغنية توجد لغتْي و أكاخلير و بارك اهلل ملاهر زين

ستخدم الباحث كيفي الوصفي. البحث الكيفي الذي يإستخدم الباحث املنهج ال
ائع و الظواهر اليت تتعلق بالبحث مع حتليل البيانات َف تصوير البيانات بإعتماد على الوق

( أن الطريقة 10:  0111اإلستماعي ويساعده بوجود املَلحظة . يقول حمسون )
 لبحث بسماع اللغة اليت تسخدم املغين.اإلستماعية تستخدم على بيانات ا



 ن
 

واْلاصل أن ختليط الشفرة وحتويلها َف األغنية العربية  "بارك اهلل" ملاهري زين و "لغة 
خلمود خيري يدل على حتقيق أهداف اللغة   keep me trueالعاَل"خلمود حيري و 

 يعين ليصل املعلومات، ليصل الرسالة وعلى حالة اإلجتماعية بْي الناس.
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ABSTRAK 

 

Hamidi, Thusan. 2016. Teori Alih Kode dan Campur Kode dalam Lagu Bahasa Arab. 
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Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M. Ag.  

Kata Kunci: Campur Kode, Alih Kode dan Lagu Bahasa Arab. 

 

Bahasa adalah alat komunikasi untuk mengungkapkan tujuan, masyarakat 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berbisnis, berkenalan, 

tolong menolong, dan lain sebagainya. Bahasa sangat penting kedudukannya dalam 

kehidupan masyarakat, karena tanpa adanya bahasa seluruh kegiatan disekitar kita 

tidak akan berjalan sehingga masyarakat sangat membutuhkan sarana komunikasi dal 

kehidupan sehari-hari. Lagu sangat erat hubungannya dengan bahasa, dalam dunia 

seni tidak ada pemisah antara musik dengan bahasa, karena bmusik adalah sarana 

untuk menyampaikan pesan bagi pendengarnya, Maka peneliti mengangkat judul 

campur kode dan alih kode dalam lagu-lagu arab, yakni pada lagu “ keep me true, 

lughotul alam, yang dipopulerkan humood alkhuder, dan barakallah yang 

dipopulerkan maher zein” karena didalam lagu tersebut terdapat dua bahasa bahkan 

lebih yang berpengaruh besar terhadap suatu bahasa. 

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana 

penelitian ini menggunakan beberapa data yang berkaitan dengan analisis penelitian 

ini melalui pendekatan “Istima’iy”, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhsin bahwa 

metode “Istima’iy” adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mendengarkan lagu serta mengamati bahasa yang dilakukan oleh penyanyi dalam 

lagu tersebut.  

 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa analisis campur kode dan alih 

kode dalam lagu arab ‘Barokallah” Maher Zen dan Lughotul Alam “ Humood Huder 

serta “ Keep Me True” Humood Huder merupakan salah satu cara untuk mewujudkan 

tujuan dari sebuah bahasa yaitu untuk menyampaikan informasi, menyampaikan 

pesan serta hubungan sosial diantara sesame manusia. 
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ABSTRACT 

 

Hamidi, Thusan. 2016. Mixing and Chance code in Arabic song. Thesis. Department 

of Arabic Language literature, Faculty Humanity, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M. Ag.  
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 Language is a way to do  communication for extending a purpose, people 

using language to help, social, introduce each othe and language is important thing 

for people in life to get an information. Without language so everything will be lost 

because language is the important thing in the world. There is connection between 

language also a song in entertainment. Music is comes from music instrumental than 

make to be a music also a song. The researcher doing the research about mixing and 

chance code with a song from the popular singer that “ Keep me True and Lughotul 

Alam from Humood Huder also Baa rokallah from Maher Zein” . 

The researcher use some metode of research descriptive cualitatif by using 

some data in connection with research analysis by using “Istima’iy” metode, Mahsun 

said “Istima’iy” metode by listening a music with attention the language that used by 

the singer. 

With this research the researcher said that mixing and chance code in Arabic 

song “ Keep me True and Lughotul Alam from Humood Huder also Baa rokallah 

from Maher Zein” get the point about it for proofing a language purpose that sre to 

extend message, communication also social. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

يستخدمها اجملتمع َف اَّلتصال بري األغراض، و إن اللغة هي آلة اَّلتصال الفعالة َف تع
فاللغة مع كوهنا ألة اَّلتصال تلعب دورها املهم َف عملية  1والتعاون واملعاملة والتعارف بينهم.

 2اهتم إىل غريهم.التعامل، يعرب هبا الناس عن أغراضهم وانفعاَّلهتم وخرب 
اللغة تقع على سهم مهم َف حياة اجملتمع على وسائل اإلعَلم. إذا ليست اللغة 
فكل العملية املعلومات أن ختيف. يهتم اللغة إهتماما عديدا على سائر العملية اليومية, جيد 

خاطب, كل اإلعَلم و املعلومات ملالناس على اإلعَلم و املعلومات, وهو من اخلاطب أو ا
تقع على حالة اليومية أن يوجد الوسائل ليعطي الفكرة والرأي واألفكار واملقاصد واخلقائق 

الكَلم إىل  وغريها. لذا اللغة تستخدم على ألة وسائل اإلعَلم ليصل الرسالة أو مقاصد
 3املخاطب.

زية عن اللغة فاللغة املشهور َف العاَل هي اللغة اإلجنليزية, دور اللغة اإلجنلي ناحبثإذا 
متأثرة عديدة َف تطوير البَلد من جهة اإلقتصادية واملصانع والغناء. ألن اللغة اإلجنليزية 
تستعمل معظم الناس َف العاَل, معظم الناس يتعلم اللغة اإلجنليزية وجتدها اللغة الثانية من 

 اللغة األم.
املوسيق يتعلق مع اللغة, عند دور الفن َّل يتفرق اللغة مع  , و هيالغناءو كذلك 

بأن لكل البَلد لغة خاصة. املوسيق هو الصوت الذي يصدر من األلة املوسيقة املتنوعة 

                                                           
1Harimukti Kridalaksana, 1982, pengantar soiolinguistik, Jakarta : gramedia, hal 21 
2 Wijanadan Rahmadi, 2006, sosiolinguistik kajianteori dan analisis, Yogyakarta : pustaka pelajar, hal 

163 
3Nababan, 1984, sosiolinguistik suatu pengantar, Jakarta : gramedia hal 66 



2 
 

مرتتبا حىت يتيمن مناإليقاعات والغناء واملتناسق . من الفوائد املوسيق هو ليصل الرسالة من 
األهداف الغناء, يكتشف العواطف, يطمئن النفوس, وسائل الشركة, وسائل اإلعَلم وغري 

 4.ذالك
م يذكر أن اللغة هي املؤسسة اإلجتماعية,  01( عند القرن 1116دي ساأوسورا )

اللغة أن اللغة تنقسم إىل األبعاد  ري ذالك. عند األوسط يقال العلماءمثل النكاح واملرياث وغ
 يهتم على الباحث التعليم.  ألن اللغة إهتماما عديدا َف حياة اإلنسان 5اللغة اإلجتماعية.
هو العلم بْي إجتماعية و اللغوية هو من بعد العلوم التجريبية  جتماعيةفاللغة اإل

املتعلقة العديدة. فليفهم ما هو اإلجتماعي اللغوي على أن يبحث ما هو اإلمتاعي وما هو 
اللغوي. عن اإلجتماعي قد كان احملدد الكثري مع علماء اإلجتماع املتنوع لكن حقيقته أن 

دي والعلمي عن اإلنسان عند اجملتمع واملؤسسة وعملية اإلجتماعي هو البحث التجر 
 6اإلدمتاعي عند اجملتمع. علم اإلجتماعي حياول ليعرف كيف وجود اجملتمع و كونه دائما.

اللغة هي وسائل اإلعَلم اإلجتماعي. عند اجملتمع فيه وسائل  األهداف العامة من
هلا. فيستعمل الناس وسائل اإلعَلم اإلعَلم أو اإلتصال مع األخر لذا يستخدم الناس اللغة 

 7ا.اإلجتماعي أو يقال باللغة وليست الناس بغري استخدام اللغة َف حياهت
هو دور التحويل من شفرة واحدة إىل الشفرة  األخرى. مثل: اخلاطب  حتويل الشفرة

من  فرة إلجنليزية. حتويل الشستخدام اللغة ال اللغة اإلندونسيا وحياول إىل اأو املتكلم يستعم
الشفرة َّل يغري اللغة من األهداف و  اللغة عند اجملتمع اللغتْي. حتويلأحد جهة اإلعتماد 

                                                           
4Fungsi music dalam kehidupan manusia (https://muhamadriyadi333.wordpress.com/tentang-

musik/fungsi-musik-dalam-kehidupan-manusia/) 
5Abdul chaer, 2004. Sosio linguistik kode dan alih kode, Jakarta :  PT rineka cipta, hal 2 
6 Ibid hal 2 
7Soeparno, 2002, Sosio linguistik, Yogya : PT Tiara Wacana hal 5 
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لشفرة هي يتيمن على انتقال اللغة إىل حتويَلأن  8الفوائد اْلقيقي وكله متساويا باألصل.
 9غري ذالك.لغة أخرى. مثل اللغة الرمسية إىل اللغة غري رمسية, اللغة اللينة إىل اللغة اجلهرية و 

ة ألن مشاركة األخرى يقال أن الستخدام اللغة التنو عة لتتناسب النفس مع البيئ
 10الشفرة. أن املسافة اإلجتماعية, عَلقة اْلال, إجراء شكلي والتفاعل املتكلم. بتحويل

 لغة مع تقيري الدور واْلال. حتويلستخدام الواْلاصل أن حتويل الشفرة يدل على ا
 إعتماد األهداف اْلالية املتناسب َف استخدام اللغتْي أو أكثر.الشفرة يدل على 

تنويعة اللغة  أو أكثر أوهي حال يتكلم الناس بإختَلط لغة واحدةالشفرة  ختليط
يتكلم بللغة  الشفرة هي إدخال عناصر اللغة العْي. مثل: حممد بكَلم معْي.  ختليط

 SISTEM OPERASSIONAL KOMPUTER INI SANGAT “ل: إندونسيا فيقو 

LAMBAT”  

يبْي الكلمات فيها اإلجراءات َف اللغة وليس هلا التعدد اللغة , و َّل ختليط الشفرة 
وحتويلها. عند ختليط الشفرة قد كان املتكلم يستعمل اللغة األخرى متعمدا, لذا عناصر 
استخدام اللغة األخرى مدلول برتكيب اخلط حتت كتاب الكلمات أو تكتبها منحرفا وهو 

هي  َلصة يعين ختليط الشفرةبذالك املشروع اخل 11دليل على أن الكاتب يستخدها متعمدا.
 الستخدام اللغتْي عند الكلمات أو الكَلم متعمدا.

 keepفبحث الباحث عن ختليط الشفرة و حتويلها ىف ثَلث أغنية فهى األغنية " 
me true ىف تلك األغنية توجد " ألن ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين ولغة العاَل

لغتْي و أكثر. و فيها ظواهر اللغة من اللغة العربية إىل اللغة األخرى, كثري اللغة ىف أبياهتا 
لغة العربية و لغة اإلجنليسية مع أن تلك اللغة خمتلفة جدا و قد تكون نقييا. إذا هذا 

 البحث مهم للباحث ألن يطلب ظواهر اللغة فيها.
                                                           
8Nababan, 1984, Sosio linguistik Suatu Pengantar, Jakarta : gramedia, hal 30 
9Ibid hal 31 
10Kridalaksana, 1982, Pengantar Sosiolinguistik, Bandung : Angkasa, hal 7 
11Sumarsono dan paina partama, 2004, Sosiolinguistik, Yogyakarta : Sabda, hal 202 
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 أسئلة البحث   .ب
لغة  و keep me trueىف أغنية " ختليط الشفرة و حتويلها ما نوع  .1

 ؟ "ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين العاَل
و keep me true ىف أغنية "تخليط الشفرة و حتويلها ما أسباب وقوع .2

 ؟ "ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين لغة العاَل
 أهداف البحث .ج
و لغة  keep me true غنية "أملعرفة نوع ختليط الشفرة و حتويلها ىف  .1

 "ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين العاَل
 keep me true أغنية"موقع ختليط الشفرة و حتويلها ىف  ملعرفة أسباب .2

 "ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين و لغة العاَل
 فوائد البحث .ج

 الفائدةالتطبيقية والفائدةالنظرية: تنقسمالباحثالفواعدعلىقسمْي
 لفوائد النظرية ىف هذا البحث : اإن

 و املعلمْي زيادة املعلومات عن ختليط الشفرة و حتويلها للطَلب .1
 ليكتشف العلم عن ختليط الشفرة و حتويلها ىف األغنية العربية  .2

 إن الفوائد التطبيقية ىف هذا البحث
 يكون مراجعا ىف تعريف اللغة للطلبة واملعلمْي .1
 الشفرة و حتويلهامعرفة مقصود املغىن ىف ختليط  .2
 معرفة ظواهر اللغة ىف األغنية ىف العاَل .3
 
 الدراسات السابقة .ه



5 
 

 : ختليط الشفرة و حتويلهاوجد الباحث الذى يبحث عن 
ىف  الشفرة و حتويلها( : ختليط 16111111لندا أغوسطْي ك ) .1

حمادثة الطَلب مبعهد اْلديث األمانة سدوارجو, قسم اللغة العربية و أدهبا, كلية 
لوم اإلنسان والثقافة, اجلامعة اإلسَلمية اْلكومية مالنج. و اخلَلصة من هذا الع

البحث يعىن أن ختليط الشفرة ينقسم إىل ستة أقسام : من ناحية الكلمة, و ناحية 
العبارة, و من ناحية باسرت, و من ناحية التكرار, و من ناحية تعبري اإلصطَلحى, و 

ينقسم أىل قسمْي, و هى حتويل الشفرة الداخلة  من ناحية كلوسا. أما حتويل الشفرة
 و حتويل الشفرة اخلارجة.

(: حتليل ختليط الشفرة و حتويلها عند 15121116فيكا أفريليا ) .2
الغين يب نامي أمورا الطَلب منكلية األدب   ”Baby don’t cry غناء " 

هذا البحث بقسم أدب اللغة البابانية َف اجلامعة سوماترا اجلنويب.و اخلَلصة من 
يعىن أن ختليط الشفرة ينقسم إىل ستة أقسام : من ناحية الكلمة, و ناحية العبارة, 
و من ناحية باسرت, و من ناحية التكرار, و من ناحية تعبري اإلصطَلحى, و من 
ناحية كلوسا. أما حتويل الشفرة ينقسم أىل قسمْي, و هى حتويل الشفرة الداخلة و 

 حتويل الشفرة اخلارجة.
 

 منهج البحث .د
 نوع البحث .1

مسائل حبمل على الظواهر، ْلقائق   البحث هو عملية أو طريقة اخلاصة لتحليل
كاألساس َف أخد النتيجة. والبحث ليس له طريقة اخلاصة، لكن يعمل باستعمال مناهج 
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 حول أوسؤال التيتناقش العلوم من اما قال حممد علي منهجية البحث هو فرع 12عمليا.
(  التقرير إلعداد وحتليل وصياغة وتسجيل البحث بأنشطة ث )حيث تتعلقتنفيذالبحو  سبل

يدرس طروق  الذي هو العلم البحث منهجية علمية. وعلى أوسع ظاهرة أو وقائع إىل يستند
 والتحليل الكامل بإشرتاك املراحل ترتب علميا للبحث والتصنيف املَلحظات بالتفكري جلعل

 13معرفةاْلقيقةعن شيء. واختبار إلجياد دامهاالتييمكناستخ البيانات وإلستنتاج
إستخدم الباحث املنهج الكيفي الوصفي. البحث الكيفي هو نوعمنالبحث اليت  

الذي إستخدم الباحث َف  14كانت ْلصوَّللنتائج ليسبإجراء إحصائية او شكل اَّلخر.
صفي هو  تصوير البيانات بإعتماد على الوقائع و الظواهر اليت تتعلق بالبحث. البحث الو 

 على إجابة وكذالك الظاهرة أو مفهوم  تأكيد أو عامة حملة لتوفري البيانات جبمع البحث
و إستخدم الباحث َف هذا البحث هو البحث  15البحث. مواضيع حبال يتعلق فيما األسئلة

( وهو منهج اْلقائق النظري يعين استَلع على كتب Library Researchاملكتيب )
 ملقاَّلت املتعلقة بالبحث. املراجع واجملَلت وا
 مصادر البيانات .2

إن مصادر البيانات َف هذا البحث تتكون إىل نوعان، مها املصدر األساسي هي 
البيانات اليت قد َجع الباحث وحتليلها من البيانات األولية. ومصادر األساسي مأخوذ من 

املصدر و" ر زين& لغة العاَل ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهkeep me trueاألغنية " 
الثانوية  هي البيانات اليت َجع الباحث و حتليلها من البيانات األخرون. و مصدر الثانوي

 .)ختليط الشفرة و حتويلهاوالكتب اليت تتعلق هبذا البحث مأخوذ من الكتب اللغوية

                                                           
12Pradopo Rachmat Djoko, dkk, Metodologi Penelitian Sastra( Yogyakarta: Haninditagrahawidya, 

2001), hlm 1 
13(Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi:2007:2 PT.bumi Aksara metodologi penelitian) 
14 Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif( Yogyakarta : PustakaPelajar 2003 ) hal 4 
15Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan ( Yogyakarta : Andi Offset 1990 ) hal 6 
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 طريقة جمع البيانات .3

اعده يستخدم الباحث طريقة وصفية كيفية مع حتليل البيانات اإلستماعي ويس
( أن الطريقة اإلستماعية تستخدم على 10:  0111بوجود املَلحظة . يقول حمسون )

بيانات البحث بسماع اللغة اليت تسخدم املغين. الطريقة اإلستماعية َّل يزال على الستخدام 
اللغة الشفهية لكنه على الستخدام اللغة الكتابية. كيفية استخدام اللغة الكتابية بطريقة 

 keepري مباشرة ألنه على مساعدة األلة أو الصكوك من األبيات ىف األغنية " املَلحظة غ
me and true16" ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين & لغة العاَل 

أما حتليل البيانات بطريقة وصفية ألالبيانات حتصل هذالبحث وصفيا. ألن هذا 
ىن, وصفية, التفصيلية, وإقتصاء البحث هو الكيفية, لذا حتليل هذا البحث فرتكيز على املع

( .فيستخدم الباحث 052:  0111حاله الذي يعرب بالكلمات دون األرقام عادة حمسون )
طريقة كيفية فيها البيانات اليت وصفية عن اللغة و عناصر اللغة أو الكلمة اليت توجد عند 

 17" .هر زينْلمود اخلير و بارك اهلل ملا & لغة العاَلkeep me and trueاألغنية " 
الطريقة اليت استخدم الباحث جلمع البيانات وهي الطريقة حتليلية املكتبية 

Library Research) فإن هبا يدل على اختاذ البيانات والنظريات واألفكار من )
واملصادر املختلفة واملذكرة وامللحوظة ومع ذلك مث َجعها وحتليلها  اللغة اإلجتماعية الكتب

 18واضحة حمددة. وتفسريها َف عبارة

                                                           
16Mahsun, metodologi penelitian bahasa (Jakarta Pt raja grafindo 2011) hal 92 
17 Ibid hal 257 

م، ص  5111امحد عثمان، عبد الرمن، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعية، دار َجاعة إفريقية اعاملية للنشر، خرطوم . 18
25 
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السبب للباحث خيتار هذه األغنية ليطلب التخليط الشفرة وحتويلها ألن أكثر  
األغنية َّليستخدم اللغتْي وملاذا يغتار الباحث محود جيري وماهر زين ألهنما مشهور َف 

  .العاَل
 
 
 
 
 
 
 

 طريقة تحليل البيانات .4

ليل البيانات. خطوات بعد نيل البيانات من املصادر املتنوعة يقوم الباحث بتح
 التحليل البيانات الذي إستخدم الباحث بنوع البحث مكتبية كما يلي : 

 keep meإستماع مصدر األساسى البحث هو َف أغنية"  .1
true  لغة العاَل ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زينو  " 

 تفهيم أبياهتا .2
 لغةو  keep me trueحتليل ختليط الشفرة و حتويلها َف أغنية"  .3

 "  العاَل ْلمود اخلير و بارك اهلل ملاهر زين
 حتصيل على نتيجة البحث .4
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 هيكل البحث .ه

 حيتوي هذا البحث علي مخسة أبواب، وهي
: املقدمة، حيتوي هذا الباب على خلفية البحث الباب األول

والدراسات السابقة و البحث وفوائد البحث وأسئلة البحث وأهداف 
يانات  وَجع البيانات وحتليل البيانات وهيكل منهج البحث ومصادر الب

 البحث.
الباب الثاين : اإلطار النظري، يقدم هذا الباب بعض النظريات 
اليت تتعلق بالبحث يعين  اخلطاب وحتليل اخلطاب وحتليل اخلطاب النقدي 

 ومستوى الرتكيب الصغري
 الباب الثالث : عرض البيانات وحتليلها

 واَّلقرتاحاتالباب الرابع : اخلَلصة 
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 الثاين الفصل

 رياإلطار النظ

 
 المبحث األوال: تعريف علم اللغة  -أ

 علم اللغةتعريف  .1

إىل قيم  -أحيانا-فريكز على اللغة نفسها و لكن مع إشارت عابرة linguisticsعلم اللغة 
ثاقفية و تارخية. و يوىل علم اللغة معظم اهتمامه للغة املتكلمة, و إن كان يوجه كذالك 

 19لغة املكتوبة شيئا من اإلهتمام. ل
يؤكد ابن جين َف هذا يعرفها ابن جىن، بأن اللغة : أصوات يعرب كل قوم عن أغراضهم.

التعريف بأن اللغة ظاهرة صوتية، وأن هلا وظيفة اجتماعية ، هي أهنا تربط بْي أفراد اجملتمع، 
بت مع الزمن صفة أمسى و . و يقول الدكتور أنيس : أهنا اكتسوأن لكل جمتمع لغته اخلاصة

أرقى من جمرد الرمزية ألهنا اتصلت خبواطر و أفكارهم، فأصبحت جزءا من هذه األفكار. و 
يرى )ديكارت( : أهناخاصية اإلنسان، هبا هو حيوان ناطق، أي مفكر، و هبا هو حيوان 

عله بدىن : إجتماعى، فهي حتقق ناطقية اإلنسان بنسقيها : الفكر و العمل، و من مث جت
أهَل ألن يكون خلفية اهلل ىف األرض : أي أهنا اخلاصية الىت متيز اإلنسان عن سائر 

 20اْليوان.
 

                                                           
 15ص:  1111ماريو بايو. أسس علم اللغة)ترجم أمحد خمتار عمر(. القاهرة : 19

 11-11م ص 1111الدكتور توفيق حممد شاهْي، دراسات لغوية علم اللغة العام : مكتبة وهية, القاهرة, سنة . 20
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و تعريف اللغة ىف علم اللغة اْلديث على تنوع مدارسه يلتقى مع تعريف ابن جىن هلل 
حول هذه اْلقائق اهلامة، لكنه أضاف إليها حقائق أخرى كانت مثرة لتطور هذا العلم من 

 21لدراسة العلمية.خَلل ا
 و من بْي تعريفات اْلديثة اللغة خنتار التعريفْي، و هي : 

 تعريف اللغوى عند دى سوسري : .أ

اللغة نظام ذهين يتم مبوجبه ربط العناصر اللغوية، سواء على املستوى الفونولوجي 
 22أو الصرَف أو النحوى.

 تعريف روى. سى. هجمان :  .ب
ق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل اللغة قدرة ذهنية مكتسبة ميثلها نس

 23هبا أفراد جمتم ما.

اللغة ظاهرة أجتماعية، و لكن استخدامها اْلقيقى َّل يتم إل بْي الفرد و األخرين. 
و قد اهتم علم اللغة ببيان العالقة بْي اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية و استخدام األفراد 

ية عامةر تؤدى نفس الوظائف ىف اجملتمعات اإلنسانية أن اللغة ظاهرة انسان 24هلذا اللغة.
اللغة ظاهرة إجتماعية حيارية، و هلذا يلتقى ىف حبثها علم اللغة مع  25على اختَلفها.

 26العلوم اإلجتماعية املختلفة.

                                                           
 .11-11، القاهرة، ص , العربية و علم اللغة اْلديث، كلية الرتبية، دار غربية0111الدكتور حممد داود، 21

 11و  11و  11و  15الدكتورصَلح الدين صاحل حسنْي .كتاب دراسات َف علم اللغة الوصفي و التارخيي و املقارن. ص 22

 11-11املرجع نفسه، ص 23

بوعات، كويت، الدكتور حممود أمحد فهمى حجازى، علم اللغة العربية مدخل تارخيى مقارن ىف ضوء الرتاث و اللغات السامية، كالة املط24
 06، ص 1121

 11املرجع نفسه، ص 25

 51املرجع نفسه، ص 26
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( قائَل، أن اللغة تشتمل صور التعبري قاطبة، و أن التعبري بأصوات Hurlock)هيلوك 
(، إن اللغة هىمجموعة من morris)شكال اللغة. و عرف موريسمقطعية ما هو اَّل أحد أ

 27عَلمات ذات دَّللة َجعية مشرتكة ممكنة النطق بْي افراد اجملتمع املتكلم هبا كافة.
منذ أن بدأ العلماء حيللون ما حييط هبم حتليَل واعيا، و هم يَلحظون العَلقات املتبادلة 

 ألخرى، و يسجلون تأمَلهتم مَلحظتهم.بْي اللغة و خمتلفة النشاطات اإلنسانية ا
( و تعبريته عن W.F.Humboldt)عن دور اللغة ىف اجملتمع. و نذكر من هؤَّلء مهبولت 

و أحباثه عن تأثري البينة اإلجتماعية ( Durkheimالعَلقة بْي اللغة و شكل العاَل، و دوركامي)
اقشته لدور اإلتصال ىف التهية و من( G.H.Meadعلى األوضاع الثقافية مبا فيها اللغة، و ميد)

اإلجتماعية و تطور النفس. فهؤَّلء و غريهم أدركو أمهية اللغة ىف نشأة اجملتمعات اإلنسانية 
 28و بقائها.

و حْي تستعرض بعيا من التعريفات الىت و ضعها اللغويْي اللغة يتبْي لنا بروز اجلانب 
 29اإلجتماعى ىف معظم هذه التعريفات:

ه ( و يعرف اللغة بأهنا : أصوات  101العرىب القدمي)س ابن جىن، اللغوى  .1
يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم. و معىن هذا أن اللغة عنده ظاهرة اجتماعية 

 إنسانية، تنموا وتتطور خليور الداعي.
وهو من لغوي العريب احملدثْي، يعرفها بأهنا: وسيلة إنسانية   E. Sapirوسابري  .2

والرغبات عن طريق نظام من الرموز اليت يصدر لتوصيل األفكار واإلنفاعَلت 
 بطريقة إدارية.

                                                           
  11-10املرجع نفسه، ص 27

 1، دار املعرفة اجلامعة، اسكندرية، ص 1115الدكتور صربى إبراهيم السيد، علم اللغة اإلجتماعى، 28

 1-1املرجع نفسه، ص 29
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يعرف بأهنا: الصورة اللغوية املثالية اليت تفرض نفسها على  Venderyesوفندريس 
 َجيع األفراد َف جمموعة واحدة، فاللغة نتائج طبيعي للنشاط اإلنساين.

يوم أحس لتطبيق ملكات اإلنسان على حاجاته اإلجتماعية، فقد وجدت اللغة  .3
 الناس باْلاجة إىل التفاهم فيما بينهم.

 فيعرفها، نظام من رموز صوتية حمزونة إىل الفاهم فيما بينهم. Ullmannأما أوملان  .4
اللغة عنده، نظام من رموز ملفوظة عرفية،  E. Sturrtteventأما ستريتيقانت  .5

 بواسطتها يتعاون ويتعامل أعياء اجملموعة اإلجتماعية املعينة.

عاَل األنثر وبيولوجيا، الشهري أن اللغة ذات وظيفة  Malinowskyمالينوكسكى يرى 
اجتماعية، وليست إحدى وسائل توصيل األفكار واإلنفاعاَّلت أو التعريف عنها، فمثل 

 هذا َّليعدو أن يكون وظيفة واحدة من الوظائف املتعددة اللغة.
ختلفة و ىف هذا البحث فعرف اجملتمع بأن هذا العلم يبحث عن الظواهر اللغة امل

 أغراض وصفية حتليلية, و من أمهها :
الوقوف على حقيقة ظواهر اللغة, و العناصر الىت تتألف منها و األسس القائمة  .1

 عليها
الوقوف على الوظائف الىت تئدى هبا ىف خمتلف مظاهرها و ىف شىت اجملتمعات  .2

 اإلنسانية
و العَلقات الىت تربطها مبا  الوقوف على العَلقات الىت تربطها ببعيها بعض, .3

عداها من الظواهر : كالظواهر اإلجتماعية و النفسية و التارخية و اجلغرافية و 
 الطبيعة و الفيزيولوجية و غري ذلك

 30الوقوف على أساليب تطورها و اختَلطها باختَلط األمم العصور. .4
                                                           

 15على عبد الواحد واىف, علم اللغة, ص 30



14 
 

فذ, و و هذا الغرض األخري هو األساسى لبحث علم اللغة, بل يكاد غرضها ال
ذالك  أن الغرض السابقة ليست ىف الواقع إَّل وسائل املوصول اليه. فعلم اللغة َّل يعرض 
لتحقيق الظواهر اللغوية و الوظائف الىت تئدهبا و العَلقات تربطها بعيها ببعض والىت 

 تربطها بغريها والتطورات الىت تعتورها.
  فتان هما:للغة وظائف هامة في المجتمع، ومن أهم هذه الوظائف وظي

احدة، وإليياح معىن هذا أهنا وسيلة لَلتصال بْي أفراد اجلماعة اللغوية الو  

 يتم نورد املثال اآليت:اإلصطَلحوكيف

فإذا افرتضنا أن لدينا متكلمًا نرمز له باْلرف )أ ( وسامعًا نرمز إليه باْلرف )ب( وأن ) أ( 

ثت عملية اتصالية عن طريق يريد أن يقول ل)ب( شيئًا ما، وأن )ب( سيفهمه، هنا حد

 .اللغة

 . المبحث الثاني: تعريف علم اللغة اإلجتماعيب

 علم اللغة اإلجتماعىتعريف   .1

( بأنه : علم  socio linguistics)علم اللغة اإلجتماعى  Fishman  J. Aيعرف فيشمان 
للسلوك. يبحث التفاعل بْي جانىب السلوك اإلنساىن : استعمال اللغة و التنظيم اإلجتماعى 

و يركز على املوضوعات الىت ترتبط بالتنظيم اإلجتماعى لسلوك اللغة, و هذا َّل يشمل 
استعمال اللغة فحسب, و إمنا يشمل أييا اجتاهات اللغة و السلوكيات الصرحية جتاه اللغة 

 و جتاه مستعملى اللغة.
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الكشف عن  العلم الذى يدرس اللغة من حيث عَلقتها باجملتمع، أو العلم الذى حياول
القوانْي و املعايري اإلجتماعية الىت توضح و تنظم سلوك اللغة و سلوك األفراد حنو اللغة ىف 
اجملتمع، و قد تعددت التسميات الىت يتفق بعيها ىف امليمون بشكل أو أخر مع علماللغة 
اإلجتماعى و خيتلف ىف املنطوق، نذكر منها : علم اجتماع اللغة أو علم اَّلجتماع 

و Linguistic  Anthropologyيا اللغوية علم األنثروبولوج، The Sociology of Languageوىاللغ
مهما يكن من أمر هذا اإلختَلف فإن هناك نقاط التقاط كثرية بْي موضوعات تلك 

 31املباحث.
علم اللغة اإلجتماعى فرع من علم اللغة التطبيقى, يدرس مشكَلت اللهجات 

, و يعىن مبَلحظة التفاعل بْي كل 32تماعية و اَّلزدواج اللغوىاجلغرافية, و اللهجات اإلج
من اللغة و اجملتمع, و تأثري كل منها ف األخر, متعمدا على مبادئ كل من علم اللغة و 

 34إنه يعىن دراسة اللغة بالنظرى أىل اجملتمع. –اختصارا  –. أو فلنقل 33علم اإلجتماع 
بكل أشكال السلوك اجلماعى، و يتصل هذا اللغة ىف اجملتمعات اْلديثة وثيقة الصلة 

على السواء عند استخيار تاريخ هذا اجملتمع أو جتاربه املاضية أو عند اإلتصال املباشر 
 35باألحداث أو بالتجارب اليومية أو عند مباشرة العمل و توجيئة القائمْي به.

لطرق الىت حيدد )كريستال( جمال هذا العلم بقوله : يدرس علم اللغة اإلجتماعى ا 
تتفاعل هبا اللغة مع اجملتمع، أنه يدرس الطريقة الىت هبا تتغري البنية اللغوية استحابة لوظائفها 

 36اإلجتماعية املختلفة و التعريف مباهية هذه الوظائف.

                                                           
 50فكري اللغوى بْي القدمي و اجلديد، النشر مكتبة الشباب ص الدكتور كمال بشر، الت31

 061الدكتور حممد على اخلوىل, معجم علم اللغة النظرى, ص 32

 11الدكتور كمال بشر, قيايا لغوية, ص 33

 15ص  1115الدكتور صربى إبراهيم اللسيد، املرجع نفسه 34

  11-11, ص. 1111العرىب, القاهرة,  الدكتور حممد حسن عبد العزيز, مدخل اىل اللغة, دار الفكر35

 11-11املرجع نفسه، ص 36
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علم اللغة اإلجتماعى علم حديث جدا,حيث أصبح له جمال حمدد و مميز من الدراسة 
. و قد خصصت له جملتان باللغة اإلجنليزية مها : 37رن فقطمنذ بداية التسنيات من هذا الق

(Language in Society), (International Journal of the Sociology of 

Language. 
أصبح جزءا متعرفا به ىف معظم مناهج علم اللغة املعاصر  كان علم اللغة اإلجتماعي قد

للغة اإلجتماعى حقيقة واحدة من أهم أو علم اللسانيات ىف املستوى اجلامعى. و بعد علم ا
 جمَلت النمو و التطور ىف الدراسات اللغوية من منظور املناهج الدراسية و جمَلت البحث.

اللغة مرآة اجملتمع، تعكش كل الظواهر من حيارة ورقى، أو ختلف و تأخر فهى شديدة 
وية  أهنا ظاهرة الصلة بكل نواحى اجملتمعات، لذلك نالت اللغة اهتمام اللغويْي من زا

اجتماعية، و أصبح هلا علم يبحث مسائلها و عَلقتها باجملتمع، إنه ينتظم كل جوانب بنية 
 38اللغة، و طرائق استعماهلا الىت ترتبط بوظائفهااإلجتماعية و الثقافية.

علم اللغة اإلجتماعى يهتم باخلطوط العامة الىت متيز اجملموعات اإلجتماعية من حيث 
تدخل تناقيات داخل جمموعة اللسانية العامة نفسها، و الوقوف على  أهنا ختتلف و

القوانْي الىت ختيع هلا الظاهرة اللغوية ىف حياهتا و تطورها وما يعرتوهامن شؤون اْلياة، و 
مبلغ تأثرها مبا عداها من الظواهر اإلجتماعية الىت هلا تأثري على إختيار الناس اللغة، و ما 

الطوابع اْلياة الىت يتكلمون، و طرائق اإلستعمال اللغوى الىت يكتسبها حتمله هذه اللغة من 
 39اإلنسان من اجملتمع.

كما نقل عنه -هناك تعريف كثرية لعلم اللغة اإلجتماعى عند اللغويْي، فيعرفه فيشمان 
بأنه علم يبحث التفاعل بْي جانىب السلوك اإلنسان واستعمال اللغة  -صربى إبراهيم السيد

يم اإلجتماعى للسلوك، و يركز على املوضوعات الىت ترتبط بالتنظيم اإلجتماعى و التنظ
                                                           

 37 Introduction to the Sociology of Language, P. 1 

 10-11املرجع نفسه، ص 38

 05م ص  1111الدكتور هادى هنر، علم اللغة اإلجتماعى عند العرب، الطبعة األوىل، 39
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لسلوك اللغة. ويرى حممد على اخلواىل أنه علم يدرس مشكَلت اللهجات اجلغرافية و 
 اللهجات اإلجتماعيةو األزدواج اللغوى و التأثري املتبادل بنْي اللغة و اجملتمع. 

اللغة اإلجتماعية بأنه دراسة اللغة من ناحية صلتها أما أمحد شفيق اخلطيب فيعرف علم 
بالعوامل اإلجتماعية مثل الطبقة اإلجتماعية، و املستوى التعليم و نوع التعليم، و العمر، و 
اجلنس، و األصل العرقى، و من املمكن تعريف علم اللغة اإلجتماعى على أنه دراسة اللغة 

 40ىف عَلقتها باجملتمع.
 اللغة والمجتمع .2

أعظم اكتشاف اإلنسان على مّر العصور هو اللغة, فهى ابرز ما مييزه عن غريه من  إن
اْليوانات, ومن حسن الصنيع أن نعّرف اإلنسان بأنه اْليوان القادر أو اخللق البشرى. 

فاللغة وسيلة اجتماعية, وأداة للتفاهم بْي األفراد واجلماعات, فهى صلة الفرد ىف مواجهة  
ْليوية الىت تتطلب الكَلم أو اَّلستماع أو الكتابة أو القراءة, وهذه الفنون كثري من املواقف ا

األربعة أدوات هامة ىف امتام عملية التفاهم من َجيع نواحيها, وَّل شك أن هذه الوظيفة من 
 41.أهم الوظائف اَّلجتماعية للغة

ىف اجملتمع حريص أشد اْلرص على ان جيعل الفرد عيوًا فيه وان يصبغ هذا الفرد 
فكره وىف سلوكه بصبغته. واللغة هى األداة الىت يستخدمها اجملتمع لتحقيق هذااهلدف, ومن 
الواضح أن اجملتمع بكل أشكاله يقوم هبذا الدور فالبيت واملدرسة والنادى.. ما هى إَّل 
بيئات يتلقى فيها الفرد أمناط السلوك وقواعد اللغة. وهبذه الطريقة يكتسب الفرد شحصيته 

اعية فيكون عيوًا فعاًَّل, كما يكتسب لغته فيتحدث هبا وقفًا لعرف اجلماعة الىت اَّلجتم
 42.ينتمى اليها

                                                           
 10-11 0111ماعى، دار العلوم اللغوية، دار العلوم حممد عفيف الدين دمياطى، حماضرة ىف علم اللغة اإلجت40

 11م, ص.  1121عبد العليم إبراهيم, املوجة الفىن ملدرسى اللغة العربية, الطبعة العاشرة, دار املعارف, مصر, 41

 152الدكتور حممد حسن عبد العزيز, املرجع نفسه ص 42
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 اللغة والثقافة .3

يقر الدارسون أن هناك مخسة عناصر أساسية ميكن اختاذها معيارا لتصنيف البشرية إىل 
الثقافة، واللغة أمم، ولوضع الفوارق بينها متمثلة ب : اجلنس املشرتك والدين والقومية واللغة و 

والثقافة بوجه خاص دور بارز َف هذا التصنيف، إذ مها مبثابة املرآة العاكسة لكل أنواع 
النشاط اإلنساين َف هذه األمة أو تلك، كما أن بْي اللغة والثقافة عَلقة وثيقة أو بتعبري آخر 

التأث  ر. فاللغة ليست عَلقة اجلزء بالكل، فاللغة أخص والثقافة أعم وأن بينهما عَلقة التأثري و 
جمرد ضوضاء أو أصوات تلقى َف اهلواء، وإمنا هي جتسيد حي لكل معارف اإلنسان وخربته 

 ودليل شخصيته وهويته الثقافية.
أن اَّلتفاق واَّلفرتاق َف البيئة اللغوية املعينة ينطبقان بصورة أو بأخرى على الوضع 

كمال بشر َف كتابه )علم اللغة اَّلجتماعي( الثقاَف هل   ذه البيئة، ومثال ذلك ما عرضه د.  
لألبوة فهي قيمة لغوية ثقافية ولكن يُ  عرب عنها َف جمتمعاتنا العربية بصور متعددة، فهناك من 
يقول: بابا، يابا، بايب، دادي، بيي... إىل جانب الصيغتْي الفصيحتْي: أيب ووالدي.إن 

ف على درجات اَّلختَلف اللغوي والثقاَف اَّلرتباط بْي اللغة والثقافة وحدة أو تنوعا يتوق
معاً، فإذا كان اَّلختَلف كبريا بْي اللغات كان اَّلختَلف بْي الثقافات واضحا لكن درجة 

 43.اَّلختَلف َف الثقافات أقل َف حالة التقارب اللغوي
 
 
 المبحث الثالث : تعريف تخليط الشفرة وتحويلها .ج

 تعريف تخليط الشفرة .1

                                                           
 111-151, ص. 1120دراسات اَّلثنولوجية, بريوت,الدكتور حممود فهمى حجزى, أصول البنائية ىف علم اللغة وال43
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ن بأن اجملتمع يتكلم ويكلف على اللغة التنوعة واملتفرقة حىت هم اجملتمع مع اللغتْي يكو 

يستطيعوا أن يستخدموا اللغة عند املعلومات. َف حبث اإلجتماعي اللغوي خيارات اللغة 

يبحث فيها ألهنا من أمهية الباحث عند علم اللغوي. يقول سومرسونو  أن خيارة اللغوية 

الشفرة، ختليط الشفرة و تنويعة اللغوية  املتسوية، تتكون من ثَلثة أقسام مشهور هي حتويل 

من ثَلثة أقسم اخليارة اللغة، يبحث الباحث ثانيا منها حملدد وقت البحث ومها حتويل الشفرة 

 44وختليط الشفرة.

 أسباب تحديث تخليط الشفرة

حتديث ختليط الشفرة كان َف ثَلثة أقسام، هم حتديد االدور، حتديد التنويعة وحتديد 

 راد الرتَجة والتفسري.إي

 حتديد الدور هو حيدد مع عوامل اإلجتماعية، تسجيلية وتعليمية من الناطق. .أ

حتديد التنويعة هو حيدد مع اللغة اليت تستخدمة الناطقة ختليط الشفرة وجيد الناطق  .ب
 إىل تسلسَلت حاَّلت إجتماعيتها.

 لناطق واملخاطب.حتديد إيراد الرتجم والتفسري حيدد مع السلوك والعَلقة بْي ا .ج

                                                           
44 Suwito, (1983). Pengantar Awal Sosiolinguistik Teori dan Problema. Solo : henary off set 
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وينقسم ختليط الشفرة عند سوويطا على قسمْي مها ختليط الشفرة الداخلية وختليط 

الشفرة اخلارجية. ختليط الشفرة الداخلية هي التخليط الشفرة اليت حتدث يْب اللغة 

الداخلية أو اللغة الدولية، التخليط بْي اللهجة باللغة األخرى أو اللغات اليت فيها 

واألساليب واللهجة. أما ختليط الشفرة اخلارجية هي حتدث لتدخيل عناصر التنويعة 

 45اللغة من اللغة اجلنبية.

 أنواع تخليط الشفرة

 الكلمة .أ
هى قسم من اللغوية الىت تقوم بنفسه و ليس له عنصور خاص من عناصر اللغة حنو 

 : مطعم، قلنسوة
 كلمة التكرار .ب

مه مع زميله، و هذه الكلمة يكرها هى الكلمة الىت يكررها املخاطب أثناء كَل
 املخاطب ملقصود معْي.

 حنو : اإلدام ذالك ذالك فقط، هيا هيا نذهب إىل املسجد
 العبارة  .ت

                                                           
45 Code  -Wardani, NajwahSoraya. ArtikelSkripsi: Analysis of Code Switcing and Code Identity dala

Switching InCoversation Language, Interaction and identity, edited by peter auer. London: Taylor & 

Francis Group. 
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هى جمموعة من الكلمة الىت تقوم بنفسه و له التنغيم ىف األخري حتتو على  
 كلوسا. دون فعل و فاعله أو مبتدأ و خربه. مثل املياف و الظرف.

 تصالباملياف من كلمة الربيد يكون صندوق الربيد.حنو : صندوق ا 

 التعبري اإلصطَلحى .ث
 جمموعة الكلمةيبىن هبا معنا جديدا متفرقا بالكلمة األساسى.

 حنو : غسل العْي باملعىن حبث التسلية بالنظر إىل َجال املنظر.
 كلوسا ) اجلملة الفعلية ( .ج

ب من فعل، و فاعل و اجلملة الىت ترتكب من فعل و فاعل أو اجلملة الىت ترك
 46مفعول به، و مسي أييا بكلمة اجملتمع

 حنو : تنورت الشمس، جر اْلصان، نظفت األم البَلد

 ( Bilingualالثنائية اللغوية )

مثة فرق بْي اَّلزدواجية اللغوية و الثنائية فالتعبري األول يعين به قيام جمموعة لغوية 
ذاهتا أحدها ذو اعتبار أرقى من اآلخر ،  باستعمال تنوعْي من اللغة املشرتكة الواحدة

فيستخ  دم َف الكتابة ، األدبية و العلمية و الفكرية ، و اخلطب و غري ذلك . واآلخر 
يستخدم فيم   ا عدا ذلك أي : َف لغة التخاطب اليومي ، وينظر إليه باعتباره تنوعاً أدىن من 

 السابق الذي يستعمل َف الكتابة .

                                                           
 46 Ida bagus putra yasa. Analisis kalimat fungsi, kategori dan peran, bandung 
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مية الدارجة َف العربية فهي تستعمل َف لغ  ة اْلديث الي  ومي ، و َّل خري مثال لذلك العا
تستعمل َف لغة الكتابة إَّل نادراً. أما ثنائية اللغة أو الثنائية اللغوية فتعين وجود لغتْي 
متنافستْي َف اَّلستعمال تتمتعان مبنزلة واحدة من حيث الكتابة الرمسية و اَّلستعمال الرمسي 

جلزائر حيث العربية لغة مشرتكة و الفرنسية كذلك ، و مها متثَلن لغتْي مثلما نَلحظ َف ا
جييدمها املتكلمون بالقدر نفسه من الكفاية وهذا شيء ينسحب على أهايل كندا وقربص 
واللوكسمبورغ ففيها لغتان تتنافسان مها : الفرنسية و األملانية ، وتتمتعان بالدرجة نفسها من 

األمر وجدنا األملانية َّل تستخدم َف جملس النواب ، وإمنا اليت  القيمة لكن إذا دققنا َف
 تستخدم فيه هي الفرنسية . 

امليدان التجاري و اَّلقتصادي جند الغلبة لألملانية ، فهي املتداولة َف هذا القطاع .  عند 
َلم اليت ومن الطريف أن السينما الشعبية َف هذه البَلد جيري اْلوار فيها باألملانية خَلفاً لألف

 تتمتع باملستوى الثقاَف اجلاد ، فهي الناطقة بالفرنسية .
هنا َّلبد من توضيح شيء قد خيفى على كثريين ، و هو أن اللغة املكتسبة األوىل قد َّل 
تكون باليرورة هي اللغة األم وقد تكون لغة اخلدم أو أي أشخاص يقيمون مع الطفل 

يتكلمها الراشد بيسر أكرب . فقد يكتسب الطفل  بصفة دائمة. وليست اللغة األوىل هي اليت
ذو السنوات اخلمس َف مدة وجيزة لغة ثانية تنسيه بعض لغته األوىل . وعندما تتنافس لغتان 
من الطبيعي أن تتفوق إحدامها على األخرى ، فتستعمل بطريقة أكثر أمنًا وأكثر دقة َف 

تلفتْي معا َف أثناء طفولتهم معا ، مواقف معينة ، وهذا ينسحب على من يتعلمون لغتْي خم
فمن الصعب إن َل يكن من املستحيل ان تكون هاتان اللغتان متكافئتْي متامًا ، وإمنا 

 سيظهر من حْي آلخر درجة من التفييل واإليثار إلحدامها على وفق املوضوع و املوقف .
كلمْي ممن والثنائية اللغوية تنتشر َف سويسرا وبلجيكا . وقد لوحظ أن بعض املت

يتمتعون بوصف ثنائيي اللغة هتيمن إحدى اللغتْي على كَلمهم فيبدو املتكلم منهم كما لو 
أنه يرتجم أو يتحدث متأثر بقواعد األخرى سواء من حيث املعىن أو األسلوب .و قد جدنا 
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كثرية   َف رواية أدبية كتبتها أدبية عربية من األردن هي نادية الفقري باللغة اإلجنليزية عبارات
 يتيح فيها تأثرها القوي بالعربية . تقول َف إحدى اجلمل ما يأيت :

 The eye cant be above the eyebrows 

معىن هذه العبارة العْي َّل تعلو على اْلاجب . واْلق أن هذه ترَجة حرفية ملثل وإمنا 
لى . وَّل ريب معناه هو : إن من كانت منزلته هي الدنيا َّل حيسن أن يوضع َف املرتبة األع

َف أن القارئ اإلجنليزي لن يتلقى مثل هذا املعىن من العبارة . بل ستبدو له اجلملة ميحكة 
 . وَف موقع ثان تقول على لسان محدان أحد شخوص الرواية واصفا لواعج اْلب :

 My love was kicking and shoving in my heart like mulr 

 نظرة خاصة فهي قد تؤدي إىل كثري من بناء على ذلك ينظر للحياة مع لغتْي
املشكَلت َّل على مسيوى الرتَجة حسب بل على مستوى التعبري . ولكنها قد تكون مفيدة 

 إذا جنح املتكلم َف دمج نظامْي من التفكري دون أن خيل أحدمها باآلخر .
 إما إذا أخفق املتكلم َف دمج هذين النظامْي من التفكري فيخشى أن يظهر ما يعرف

بتدخل أحد النظامْي َف اآلخر ، وتوضيح ذلك أن مستعمل اللغة الثانية جيتنب استعمال 
تراكيب معينة كونه جيدها صعبة بالنظر َّلختَلفها عما يقابلها َف اللغةاأوىل ، فيلجأ إىل ما 
يعده هو حيلة ذكية لتجنب اخلطأ ، وهي اَّلبتعاد عن مثل هاتيك الرتاكيب ابتعادا كليا ، 

 ن ذلك حياول كتابة أو التكلم برتكيب يظنه أكثر يسرا .وبدَّل م
من مظاهر هذا التدخل جلوء املتكلم الذي يستعمل اللغة الثانية َّلقرتاض تعبريات أو  
كلمات من اللغة األوىل عندما يَلحظ أنه َّل يهتدي بيسر ملا يقابل الرتكيب املقرتض ، فقد  

ذكورة َف السابق تقول على لسان سلمى بطلة كتبت إحدى الروائيات العربيات َف روايتها امل
 ilaar ma yimhiyehilail damالرواية ما يأيت :

 وهو قول ترَجته مثلما جاءت َف الرواية :
 dishonor can only be wiped off with blood . 
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سبب جلوء الكاتبة لَلقرتاض من العربية ها هنا هو إحساسها بأن الرتَجة اإلجنليزية قد 
 َّل تتيمن اإلحياء بالرعب و القسوة الذي يتيمنه التعبري األصلي بالعربية فلجأت للتعبري

هلذا اَّلقرتاض . وهذا اييًا يؤكد اهنا مع كوهنا ختاطب قارئ الرواية باإلجنليزية غَل أهنا 
 مسكونة هباجس القارئ العريب َّل اإلجنليزي .

مثلما  يلفظ املتكلم اإلجنليزية مثَل ف قد يكون التدخل من اللغة األصلية َف الثانية صوتياً 
يلفظ الكلمات بالعربية ، وهو تدخل قد َّل يعيق املعىن عن الوضوح و الوصول للمتلقي ، 
بيد أنه يثري ردود فعل سلبية لدى متكلمي اللغة األصليْي ويذكر هاهنا أن أحد مستعملي 

َف القاهرة َف آذار من سنة  اللغة اإلسبانية من العرب ألقى كلمة َف أحد املؤمترات الدولية
 47فعلقت إحدى اْليور قائلة : إنه يتكلم اإلسبانية بلكنة بدوية . 1111

 

 تعريف تحويل الشفرة  .2

يعرف أن كثري وَّلية و القرية حىت املدينة َف البَلد تتكون من اجملتمع الذي يستخدم 

بْي األخر . نبابان اللغة املتوعة اجلتمع فيها يستخدم أكثر من اللغة  لوسيلة اإلعَلم 

: 0111( يقول بأن املنطقة أو اجملتمع اآلمر أو اللغتْي. أما جمكي عند خري )02: 1111)

(  يقول أن استخدام اللغتْي مع اجملتمع عند تكلم َف اإلتصال مع اآلخر  تبديَل يقال 11

اللغتْي معظم  يبنائية اللغة.هلذ اْلال يكون اجملتمع األصل هو من اجملتمع باللغتْي. عند حال

أن يصيب اْلال اليروري والفسادي أو تدخل اللغة. هذا الظاهرة هو من معمة اللغة أو 
                                                           

 21-25الدكتور إبراهيم خليل ، كتاب مدخل إىل علم اللغة. . ص 47
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يقال بتدخل اللغة . يكون هذه الظاهرة بإستخدام العناصر من اللغة العينية عند اجلملة أو 

ن، الفكرة مع اللغة األخرى, تلك الظاهرة هي يقال بتحويل الشفرة وختليط الشفرة )أهوووتو 

( . يبْي عن الشفرة هي من اإلصطَلح املرتبط الذي يدعة إىل اللغة اللهجة, 61: 0112

 (.011: 0111اإلجتماعية، أو التنويعة اللغوية )سومارسونو، 

( يقول أن حتويل الشفرة هو حتويل الستخدام اللغة من اللغة أو 21: 0112)أهيووتون، 

شفرة يكون ألن تغريات اإلجتماعية َف حال اللهجة إىل للغة أو اللهجة اآلخر، حتويل ال

اللغوية. التغيري ات هي اإلتصال بْي املتكلم واملستمع، اللغة املتنوعة، أهداف التكلم، املادة 

( حتويل الشفرة هو الظاهرة 112: 0111الباحثة، الوقت ومكان التكلم. أفيل عند خري )

ال. يقول هيمس أن حتويل الشفرة إلستخدام اللغة ليس من قسم اللغة  لكنه لتغيري اللح

ليس ينقسم على اللغة لكنه ينقسم بْي التنويعة أو األسلوب عند اللغة. املثال: التحويل عند 

الفصل الذي يتعلم عن اللغة الثانية مثل اللغة اليبان، َف الفصل يستخدم اللغتْي متفصَل مها 

للغة الدولية )املثل: اللغة اإلندونسيا( اللغة اإلندونسيا واللغة اليبان. قد كانت احملادثة عن ا

 48فيحاول إىل اللغة املنطيقية )املثل : اللغة باتاك( فيحاول ذالك يقال حتويل الشفرة.

 
                                                           

48 ina. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. 1995. Jakarta: PT. Rineka Chaer, Abdul dan Leoni Agust

Cipta.  
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 أسباب حتديث حتويل الشفرة  .3

أن حتويل الشفرة َّل حيدث عند اللغة  hymesحتويل الشفرة حيدث لتغيري اْلال، ويقول 

 سلوب اللغة. أسباب حتدث حتويل الشفرة العامة يعين:فقط لكن كذالك بتنويعة اللغة وأ

 الناطق أو املتكلم .أ

 املخاطب أو املستمع .ب

 تغيري اْلال لوجود املخاطب الثالث .ج

 تغيري حال الكَلم من الرمسية إىل غري الرمسية .د

 تغيري مادة التكلم .ه

ير يقول أن حيدث حتويل الشفرة كذالك للعَلقة بْي الناطق واملخاطب، تطو   bloomأما 

 اإلجتماعية، السياية وإيديولوجيا.

hofman :يقول بعوامل التحدث حتويل الشفرة على  ثَلثة أقسام هي 

 الناطق يطمئن أن يعرب مبا شعور باللغة اليت ليست اللغة اليومية. .أ

 مأخوذ من اللغة األخرى .ب



27 
 

 اجلد ملا يعربه .ج

ن ظاهرة أو واقعة من الفكرة املكتوبة يستطيع أن  يقول ويفهم أن حتويل الشفرة هي م

حتويل الشفرة، من اللغة إىل اللغة األخرى، من تنويعة اللغة إىل تنويعة اللغة األخرى أو درجة 

 49الناطق إىل درجة الناق األخرى لوجود العوامل واألهداف املعْي.

 العناصر الذي يؤثر إىل وجود ختليط الشفرة وحتويلها  .4

 فرة وحتويلها  العناصر الذي يؤثر إىل وجود ختليط الشأ. 

ختليط الشفرة وحتويلها يستخدم هبما املتكلم باللغتْي ليصل املعلومات واألهداف عند 

بستة عشر العناصر عن ما يؤثر  بوجود ختليط الشفرة  Hymes. يقول 50اإلتصال الفعال

 : SPEAKINGوحتليلها بكلمة قصرية هي 

Sاْلال وهو املكان أو اْلال : 

P ،اإلرسال، املستمع واملقابلة.: مشرتك وهو املتكلم 

Eاألهداف هو الرسالة واحملتويات : 

Aالنظام هو يتيمن على الرسالة واحملتويات : 

Kاملفتاح : 
                                                           

49  .Kridalaksana, Harimurti. PengantarSosiolingistikBandung:Angkasa. 1982 

Nababan, P.W.J. Sosiolinguistik: SuatuPengantar. Jakarta: Gramedia. 1986.51 
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Iالعناصر  هو يتيمن من الوسيلة وأشكال النطق : 

N النظام يتيمن على نظام اإلتصال ونظام الرتَجة : 

Gاإلختصاصي : 

 لها يقع على األسباب وهي:أن ختليط الشفرة وحتلي Hymesمبا يقول 

 النطق ونفسية النطق -أ

عند الناطق قد تغري اللغة حْي يتكلم مع املخاطب بوجود اإليراد واألهداف املعْي، 

على نفسية الناطق قد كان املقصود, األهداف واإليراد الكثري ، يعىن من اْلال الرمسية الىت 

ق يستخدم ختليط الشفرة كثريا من لغة ترتبط باْلال و األوقات إىل حال غري رمسية. و الناط

 .51واحدة اىل لغة أخرى بسبب العادة أو ليشهد جنسيته

 املخاطب -ب

املخاطب الذي يستخدم اللغة املتسوية مع الناطق يستخدم حتويل الشفرة بوجود 

حتديد التنويعية أما إذا خماطب يستخدم اللغة املتغرية فيغري حتويل الشفرة إىل حتويل اللغة. 

لناطق الذي يتكلم باللغة فيحول اللغة األخرى مع املخاطب الذي يستخدم اللغة مثل ا

 األصلي املتساوي.

                                                           
51 .Yogyakarta:SabdaSosiolinguistik). Sumarsono dan Paina Partana.(2004 
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 وجود املخاطب الثالث -ج

ْلال وخيرتم املخاطب الثالث فيستخدم املخاطب حتويل الشفرة رمبا اخللفية ملعتدل اا

واللغوية املتفرقة. هلذا اْلال يريد أن يصل الرسالة اليت َّليستطيع أن يفهمها املخاطب الثالث 

 عادة.

 املكان واألوقات الواقعة -د

ط الشفرة الكَلم الذي يتكلم به َف السوق من شعوب وقبائل املتنوعة، فيكون ختلي

وحتليلها كثريا فيها. التاجر باللغتْي فيستخدم اللغة املتساوية بالبائع ويناسبها لذا هو 

يستخدم حتويل الشفرة كلما البائع الذي يأيت إليه مناسب بلغته، حىت بَل تعمد هو يستخدم 

 ختليط الشفرة عادة.

 تشغيل الكَلم -ه

طق للكَلم. تشغيل اللسان ) موجهه، تشغيل الكَلم هو الوسائل اليت تستخدم هبا النا

باْلاطف، مسعي بصري( معظمه باستخدام أنواع غري رمسية من الرمسية ومن تشغيل اللسان 

 فيكون ختليط الشفرة وحتويلها عادة من تشغيل الكتابة.

 فكرة الكَلماملوضوع  -و
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ع | فكرة املوضوع أو فكرة الكَلم  هو من سباب ختليط الشفرة وحتويلها غالبا، املوضو 

الكَلم  الرمسي يصله باللغة الرمسية لكن املوضوع | فكرة الكَلم  غري رمسية فيصله باللغة 

غري رمسية. حْي يتكلم رمسية معظم بوجود حتويل الشفرة ليعرب عن فكرته أو باستخدام ختليط 

 الشفرة متعمدا ليعرب عن فكرته.
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 غنية العربيةلمحة عن األ .أ

موسيقى هو صوت جمتمع بقدرها حيت يتيمن العروض و املنظوم و اجلمال يفيل 
الصوت حيصل من األَّلت ايل جتد أن حيصل العروض ، ولو موسيقي هو من اْلدس، 
ليؤلف، و لتحسْي وليقدمه وهو من أحد الفن. يستمع موسيقي من التسلية. موسيق من 

 ت املوسيقة.اْلال اجملذب الذي حيصل من األَّل

املوسيقى احد من الة اإلتصال الذى يستعمل َّلتصال  الرسالة إىل شخص األخر. ألن 
املوسيقى ليس للهواية فحسب و لكن توجد الرسالة جلميع املستمعْي. و تلك الرسالة 
تكتب ىف أبيات األغنية و جتعل باملوسيقى حىت تطيب الناس ىف استماعهم. يسلى الناس و 

 و الرساله ىف األغنية جلميع الناس.    يعرف املقصود

املوسيقى يستعمل اللغة لرتسل الرسالة او املقصود للمستمعْي. كل يوم يستمع الناس 
املوسيقى بالوسائل اإللكرتونية املتنوعة ألن املوسيقى تشكلت من املوسيقْي للشعار. و يقول 

هى اخلطابات من الكتابة سومرَّلن املوسيقى هى اخلطابات من اللسان بالنظر وسائله و 
 بالنظر ثقافيته.
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 لمحة عن السيرة الذاتية عن خمود الخضير و مهير زين .ب

 السيرة الذاتية عن خمود الخضير -أ

محود اخليري هو املغين املسلم من كويت، هم ينجح لتطلق الغناء العريب واإلجنليزي 
 Awakening)ه ويتعامل مع اإلسَلمي، هو يستطيع أن يكون املغين العاملي بوسيلة كل روائع

Record).هو كالبطل والفنان العاملي اإلسَلمي العصري وَّل سئيمة ليسمع غنائه ، 
َف كويت، هو يريب مع األهل الرتبوي، أبوه هو  1111نوفيمبري  01محود اخليري ولد 

َف إجنليزي وهناك يؤدي محود عند ( PhD)األستاذ األهلي عند العلم النفس و يقبل شهادة 
 غاره، هو يقرب مع أمه حىت هي مؤثرة تامة اليت تعطيه التشجيع عند حياته.ص

هو حيب املوسيق شيديدا. بل هو يقول " لو رأيت نفسي فأراين املوسيق" هو يعتقد أن  
كل الناس عنده الكفائة اإلمكانية وله أن اإلنسان املاهر هو اإلنسان الذي يستخدم كل 

 نافعة على اآلخر.الكفاءة اإلمكنية عنده ليعطي ال
الرجل الذي يغىن منذ صغاره وهو َف العاشرة سنة من عمره، هو يتعود ليتبع عمه إىل 
ستوديو حىت يتعلم كثرا من عمه عن املوسيق و ليسري شغله. اآلن يشرتك محود اخلوضري مع 

 الشارك املوسيقي الذي يطلق الفنان اإلسَلمي مثل ماهر زين.
تجشع عديد َف إندونسيا، بعد الظاهرة العجيبة مع مهري املوسيق كالناشيد العصري م

زين من سويديا اليت حتمل اجملتمع اإلندونسي متجشع با الناشيد العصري اإلسَلمي الذي 
 متشهر باملغين من لوندون هو محود خوضري.

مخود خوضري هو رجل من اإلجنليزي َف مدينة لوندون وجنسيته كويت. قبله قد كان 
اريس جا من لوندون و املغين من أمريقا هو ريف الذين مشهور كذاك َف املغين باسم ح

 إندونسيا من املغين اإلسَلمي. 
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مخود خوضري يأيت إىل إندونسيا مع األغنية العربية بالوضوع " كن أنت"، اآلن مخود  
الذي يأيت املغين من كويت ويسكن َف لودون اإلجنليزي إىل  "Alfa Record"  خوضري مشرتك

 ونسيا.إند
يقول أن احد السباب ليحمل مخود  "Alfa Record"عند بيان "ألفيان شه" مؤكلة من 

خوضري إىل إندونسيا أنالشاركة عنده املثالية ليهرج املوسيق اإلسَلمي العصري. اخلصائص 
من األغنية العربية خلمود خوضري يعين استخدام الكلمة الطيبة واْلمدلة للرب واملوسيق 

 مع. العاملي للجا
األغنية اليت حتمل مع مخود خوضري مفتتحة مع موضوع األلبوم. مثل " كن أنت" هو 

. هذا األغنية مشهور ومتجشع be your self من اللغة العربية على املعىن كن بنفسك أو 
 خصوصا ألحبة املوسيق.

مليون َف العاَل، فكثري املغين  11حىت هذا األغنية منتشرة مع " يوتوب" ويشاهده 
 متقلد تلك األغنية.

 
 
 
 
 

 دفتار الغناء خلمود خوضري:
 كن أنت .1

 أسري أحسن .2

 قصة اإلسحاق .3
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 لغة العاَل .4

 نفسه .5

 لعل خري .6

 عْي .7

 ها أنا ذا .8

 حلة .9

 إضحك .10

 فكر .11
12. Keep me true 

 حياتنا غري .13

 توزن اْلياة .14

 َّل بد من حب .15

 أنا اإلنسان .16

 امليزان .17

 ما َف مستهيل .18

 ضرب اجلنة .19
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 خوتر نغدار .20

 نالسيرة الذاتية لمهير زي  -ب

مهري زين هو املوسيقي واملخرج املوسق من سويديا وجنسيته لبانون. خيير مع 
اْلسي ملن يستمعه. هو خيير عند اْلال  "chatchy"األغنية اإلسَلمية العصري وفوب 

 الوكود للموسيقي اإلسَلمي حبمل األغنية اإلسَلمية. 
ء باهلدف للشهيق مهري زين هو الفنان اجلديد للموسيق اإلسَلمي العصري مع الغنا

 Thank Youوالتسلية كذالك اهلدنة و األمل للعاَل. ألبوم األوال عند مهري زين باملوضوع " 

Allah  " ذالك ألبوم ناجح وهو من أحد األغنية اجليدة َف العاَل وحيمل 0111َف السنة .
 األغنية اإلسَلمية مشهور وخمرج من الركود.

فويل لبانون، أهله ينتقل إىل سويديا وهو َف َف تري 1111يولوا  16ولد مهري زين 
 Engineeringثامنة سنة من عمره. هو يتعلم ىف اجلامعة مع اللقب البوكمان َف "

Aeronautical .َف مرحلة املراهقةهو يؤدي أقاته بالغناء واملوسيق والتجريبة للموسيق ." 
قة نادر حياة بعد إنتهاء دراسته َف اجلامعة هو يعمل َف أحد الشاركة املوسي

"RedOne بعد "0115"، متخرج املوسيق املبين َف ماروكو َف السنة .RedOne ينتقل إىل "
ويسرتكفي أحد السريكة وهو من أحد املتخرج مع املغين أمريقي  0116أمريقا َف السنة 

 "كت دي لونا". 
" لكن املوسيقي هناك غين ومسرف فَل حيب ذالك RedOneهو يتعلم كثريا من "

عر باخلطاء عنه. فيجد بالتحليل من املشكَلت والريبات عند املوسيق حىت هو جيتع مع ويش
إجتماع املسلم َف ستوجحوَل. وهو فعالية عديدة ليشرتك العملية عند املسجد وهو البيت 

 عنده.
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فيقرر أن يرجع إىل سويديا وينتقل مشغوله إىل املغين واملوسيقي اإلسَلمي. هذا من  
ة عند منافسة الشريكة اخلارجية لكن اإلختيار لريكز إىل املوسيقي السَلمي التحديات الكبري 

 جيده أن يكون الفنان عند الشباب خصوصا عند الدوال اإلسَلمي.
، وألبوم األوىل يعين 0111يشرتك مهري زين شريكة املوسيقة اإلسَلمي َف شهر ينيري 

 11" هذا األلبوم فيه Thank You Allahوالنشرات باملوضوع "  0111نوفمبري  1َف شهر 
 غناء مع الثاين من الزيادة ويغين عند اإليقاع واللغة الفرنسي َف أحد اإلغنية.

“Awakening Record”  يسعى لينشر ذالك ألبوم وهم النجاح باستخدام فيسبوك
، والغناء مشهور َف بَلد شرق األوساط 0111ويوتوب والوسائل اإلجتماعية َف السنة 

 املسلم والبَلد الغريب.واملراهق 
، إندونسيا ومالزيا مها 0111هو من الفنان لوسائل اإلجتماعي كوكل َف مالزي 

البَلدان الذان يعطي النجاح له بأن األلبوم جيد النجاه الكبرية َف أحد الشريكة َف كالزيا " 
Warner Music" وَف إندونسيا  "Sony Music 0111" َف السنة. 

،  ”MZIFC “الفا وهم يشرتكون َف  1111ا أكثر من يتشج جمتمع إندونسي
" يقص عن حياة رسول اهلل مؤسس مع اهلدنة حيمل The chosen One "الفيدييوا اجلديد وهو 

 املوسيقي اإلسَلمي مرتفع شديد، وله أن املوسيق هو املوسيق.
هذا الغناء متحرك  ”Forgive Me “وهو  0110ينشر ألبوم الثاين عند أبريل 

 صري مبا قبله .والع
 

 األومسة ملهري زين -

" Nogoum FM" هو من أحسن الغناء عند املذيع َف "Ya Nabi Salam ‘Alaika " .أ
 .0111َف ينيري 
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 .0111" مصرا َف السنة Oniislamالفنان اإلسَلمي َف املسابقة عند "  .ب

 .0111ج. هو من امللفوف اجمللة َف إجنليزي وجاوى إمييل َف يواليو 
 ألغنية ملهري زين عند األلبوم األوىلهذا دفتار ا -

1.  I Love You So 

2. Number One For Me 

3. Mawlaya  

4. My Little Girl 

5. Forgive Me 

6. One Big Family 

7. Assalamu Alayka 
8. Paradise  

9. Masha Allah 

10. Radhitu Billahi Rabba   

11. Freedom  

12. So Soon 

13. Muhammad  

14. Guide Me All The Way 

15. Mawlaya (Arabic) 

16. Assalamu Alayka ( Arabic) 

17. Radhitu Billahi Rabba ( Arabic)      
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قد إختار الباحث ثالثا من األغنية املذكورة من خومود خوضري  اليت يتيمن باللغتْي  
و لغة العاَل ْلمود خوضري مع بارك اهلل ملهري زين،   keep me trueالعربية واإلجنليزية وهي : 

 لشفرة وحتويلها، و األغنية الثالثة كما يلى : إلحتياج حبث الباحث عن حتليل ختليط ا
 الغناء األول

Keep me true – humood alkhuder 

 

 بالصالة

 تطيب لي الحياة

 وأرضي بها اإلله

 يحلو الوصال

 راحتي

 إن ضاقت كربتي

 توجهت لقبلتي

 قم يا بـالل

 فاألذان

 يُشعرني األمـان

 والصـالة

 تعيـد لي الحيـاة

 

I see Your light 

five times everyday 

melting my fears away 

Oh when I pray 

I hear the call 

it led me to Your door 

I want my heart to soar 

to You my Lord 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 

loving and praising You 

 

 لإللـه

 سعيت إلى الصالة

 منـاجاةً نجـاة

 لمـآلفـله ا

 عّزتي

 بركوعي وسجدتي

 بها حريتي
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 لك ذا الجـالل

 فاألذان

 يشعرني األمـان

 والصـالة

 تعـيد لي الحيـاة

 

When I'm sad 

and wipe away a tear 

I know You're always near 

my pain You hear 

Oh I was lost 

and no one was with me 

I was blind but now I see 

by Your mercy 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 

loving and praising You 

 

 تعيــد لي الحيــاة

 

 الغناء الثانى
Lughotul alam – humood alkhuder 

 يا جناناً، يا حناناً، يا عيوناً باتت لنا ساهرة

 يا مالذاُ، يا أماناً، يا رحيقاً من زهوٍر عاطرة

 ، فاهلل يجزيِك جنان اآلخرةلن أوفيِك شكر كفّيكِ 

 كل لغات العالم تنطق باسمِك أمي

 وتضّم شفاهاً وتنادي لِك يا أمي

 ماما يا يُّمه يا يَّمه يا ممتي يا مامي يا أّمي

 منُذ ولدت وحرف الميم تراقص بفمي

 فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم

 ”أمي“فيشع النور بعينّي وأنطق 
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mama 

Anne 

Ibu 

እምዬ 

Maman 

Madre 

মা 

 أمي

 الغناء الثالث
Barakallah – maher zain 

We’re here on this special day 

Our hearts are full of pleasure 

A day that brings the two of you 

Close together 

We’re gathered here to celebrate 

A moment you’ll always treasure 

We ask Allah to make your love 

Last forever 

Let’s raise our hands and make Du’a 

Like the Prophet taught usAnd with one voice 

Let’s all say, say, say 

 

 بارك هللا لكما

 وبارك عليكما

 وجمع بينكما في خير

 بارك هللا لكما وبارك عليكما

 وجمع بينكما في خير

 

From now you’ll share all your chores 

Through heart-ship to support each other 

Together worshipping Allah 

Seeking His pleasure 
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We pray that He will fill your life 

With happiness and blessings 

And grants your kids who make your home 

Filled with laughter 
 

Let’s raise our hands and make Dua 

Like the Prophet taught us 

And with one voiceLet’s all say, say, say 

 

 بارك هللا لكما

 وبارك عليكما

 وجمع بينكما في خير

 بارك هللا لكما وبارك عليكما

 وجمع بينكما في خير

 

 بارك هللا

 بارك هللا لكم ولنا
 هللا بارك لهما

 هللا أدم حبهما

 هللا صلّي وسلّم على رسول هللا
 يناهللاهللا تب عل

 ارض عنا

 هللا اهد خطانا

 على سنة نبينا

Let’s raise our hands and make Du’a 

Like the Prophet taught us 

And with one voiceLet’s all say, say, say 

 بارك هللا لكما وبارك عليكما

 ج. تحليل استخدام تخليط الشفرة
ن ختليط الشفرة ينقسم إىل أ Suwitoحبث الباحث هلذا البحث بالنظرية كما يقال 

 innerو ختليط الشفرة الداخلية ) (outer code mixing)قسمْي فهى ختليط الشفرة اخلارجية 

code mixing). 
 عَلقة ختليط الشفرة بثَلثة األغنية املعينة كما يلى : 

 مخود حوضري  ”Keep Me True“: 1التحليل 
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 البيت غنائية الرتَجة

Dengan sholat 

Hidupku menjadi indah 

semoga Allah meridhoiku 

Dan Memberiku kebahagiaan 

Jiwaku 

Tatkala hatiku sempit 

Aku menghadap kiblat 

Melaksanakan sholat 

Maka adzan  

Membuatku merasa aman 

Dan sholat 

Membuatku hidup kembali 

 

 بالصَلة
 تطيب يل اْلياة
 وأرضي هبا اإلله

 حيلو الوصال
  راحيت

 إن ضاقت كربيت
 توجهت لقبليت

 قم يا ب َلل
 فاألذان

 ُيشعرين األم ان
 والص َلة

 تعي د يل اْلي اة

 

Aku melihat cahayaMu 

Lima waktu setiap hari. 

Meleburkan setiap 

ketakutanku. 

Ketika aku berdoa 

Aku mendengar panggilan  

Membuatku kembali pada 

jalanMu 

Aku ingin hatiku bersandar 

Padamu wahai Tuhanku 

Oh Tuhanku 

I see Your light 

five times everyday 

melting my fears away 

Oh when I pray 

I hear the call 

it led me to Your door 

I want my heart to soar 

to You my Lord 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 
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Karuniai aku dengan cintamu 

Dan jaga aku dalam kebenaran 

Segala puja dan puji selalu 

untukMu 

 

loving and praising You 

Pada Tuhan 

Aku mendirikan sholat 

Berdoa penuh harapan 

Dia maha kaya 

Tuhanku 

Dengan rukukku dan sujudku 

Dengannya aku merdeka 

Untukmu wahai dzat yang 

maha agung 

Suara adzan membuatku 

merasa aman  

Dan sholat  

Membuatku merasa hidup  

 

 لإلل ه
 سعيت إىل الصَلة

 من اجاًة جن اة
 ف له امل آل

 عّزيت
 بركوعي وسجديت

 هبا حرييت
 لك ذا اجل َلل

 فاألذان
 يشعرين األم ان

 والص َلة
 تع يد يل اْلي اة

 

Ketika aku bersedih  

Mengusap air mata  

Aku tau kau selalu dekat  

Keluhku kau dengar  

Ketika aku lengah  

Tak ada seorangpun 

bersamaku  

When I'm sad 

and wipe away a tear 

I know You're always near 

my pain You hear 

Oh I was lost 

and no one was with me 

I was blind but now I see 
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Aku buta hingga saat ini 

kudapat melihat  

Dengan kekuasaanmu  

Tuhanku 

Karuniai aku dengan cintamu  

Jaga aku dalam kebenaran  

Segala puja dan puji untukmu  

Membuat hidupku kembali.  

 

by Your mercy 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 

loving and praising You 

 

 تعيــد لي الحيــاة

 

 
 البيانات:

ىف هذا الغناء َّليوجد ختليط الشفرة َّلن ىف ذلك الغناء لغتان وتكون َف األبيات  
املختلفة وليس َف بيت واحد. فهذا يدل على عدم ختليط الشفرة فيه بأن ختليط الشفرة هي 

 كَلم واحد.  وقوع التخليط بْي اللغتْي َف بيت واحد أو َف
 
 

 : " لغة العاَل" مخود خوضري0التحليل 
 بيت غنائية الترجمة

Wahai surga kami, wahai 

kerinduan kami, wahai jiwa kami, 

menjaga kami hingga larut malam 

Wahai engkau yang selalu 

menjaga, wahai engkau yang 

memberi rasa aman, wahai 

engkau yang merupakan madu 

dari bunga yang sedang 

يا جناناً، يا حناناً، يا عيوناً باتت لنا 
 ساهرة

يا مَلذاُ، يا أماناً، يا رحيقاً من زهوٍر 
 عاطرة

1 
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bermekaran 

Tak cukup ucapan terimakasihku 

padamu, semoga Allah 

membalasmu dengan Syurga 

kelak di ahirat 

جيزيِك لن أوفيِك شكر كّفيِك، فاهلل 
 جنان اآلخرة

# seluruh bahasa di dunia 

memanggilmu dengan nama Ibu 

Mencucukan ucapannya lalu 

memanggilmu Ibu  

Mama, yumma, yamma, 

mamatiy, mami, ummi 

 كل لغات العاَل تنطق بامسِك أمي

 وتيّم شفاهاً وتنادي لِك يا أمي

امي يا ماما يا مُيّه يا مَيّه يا مميت يا م
 أّمي

2 

Sejak aku dilahirkan huruf mim 

terlukiskan dalam bibirku 

Engkau mengasuhku dengan 

penuh keramahan hati ketika 

malam 

Memancarkan sinar diantara 

kedua matamu dan aku 

memanggilmu “Ibu” 

Maman, madre.. 

Mama, anne, ibu, ummi.... 

 

 يم تراقص بفميمنُذ ولدت وحرف امل

 فيداعبين ويؤانس قليب َف الظلم

 ”أمي“فيشع النور بعييّن وأنطق 

 
Mama..Anne..Ibu..እምዬ..Maman..

Madre..মা…أمي 

3 

 
 البيانات: 

َف بيت األوال قد استعمل املغين اللغة العربية كلها. ألنه من العرب فيبْي الرسالة َف 
يت الثاين يغين محود خيري باللغة العربية يريد املغين ذالك الغناء باللغة العربية وكذالك َف الب
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أن يشرح عن دور األمى، ما أعظم دورها ىف اْلياة، فيغىن محود ىف البيت الثالث بعدد 
اللغات ىف لفظ أمى و يقول املغىن لفظ "أمى" بثماىن اللغات، ألن يرسل الرسالة إىل َجيع 

 فة فيسمع الناس ىف العاَل و يفهم.الناس ىف العاَل ألن ىف ذلك البيت لغات خمتل
 األسباب لوجود ختليط الشفرة عند األغنية "لغة العاَل" ْلمود خيري هي:

الناطق يريد أن يستخدم لغة األم عند اللغة املتنوعة لرييد أن يصل على وجود األم  .أ
الذي عنده اللغة  verbal repertoireَف العاَل، الناطق َف اللغة األخرى هي 

 ن الواحد املستخدم لوسائل اإلعَلم.األكثر م

 كلمة )أم( يستخدم كي هم مشهور َف العاَل .ب

-outer codeفمن ذلك البيان, نوع ختليط الشفرة فيه هى ختليط الشفرة اخلارجية )

mixng.ألن ىف ذلك البيت ينطق املغىن غري لغة بلده فحسب ) 
 

 : "بارك اهلل" مهري زين1التحليل 
 بيت غناية الرتَجة

Kita berada dihari yang bahagia  

Hati kita penuh kegembiraan 

Yang akan membawa kalian 

berdua 

Selalu bersama  

Kita semua berkumpul untuk 

merayakan  

Masa yang akan selalu kalian 

kenang 

Kita memohon pada Allah  

We’re here on this special day 

Our hearts are full of pleasure 

A day that brings the two of you 

Close together 

We’re gathered here to celebrate 

A moment you’ll always treasure 

We ask Allah to make your love 

Last forever 

Let’s raise our hands and make 

Du’a 

1 
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Agar cinta kalian selalu abadi 

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasul mengajarkan  

Bersama- sama kita ucapkan.. 

Like the Prophet taught us 

And with one voice 

Let’s all say, say, say 

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 ع بينكما َف خريوَج
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري

0 

Mulai saat ini kalian akan berbagi 

kebahagiaan  

Melalu berbagai macam kesulitan 

dengan saling mendukung 

Bersama- sama mengagungkan 

Allah SWT  

Meraih kenikmatanNya 

Kita berdoa semoga Allah 

anugerahkanmu hidup 

Dengan kebahagiaan dan 

keberkahan 

Serta mengkaruniai kalian anak  

Yang akan membuat rumah 

kalian penuh tawa 

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasul mengajarkan  

Bersama- sama kita ucapkan.. 

From now you’ll share all your 

chores 

Through heart-ship to support 

each other 

Together worshipping Allah 

Seeking His pleasure 

We pray that He will fill your life 

With happiness and blessings 

And grants your kids who make 

your home 

Filled with laughter 

Let’s raise our hands and make 

Dua 

Like the Prophet taught us 

And with one voice 

Let’s all say, say, say 

1 
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 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل

 بارك اهلل لكم ولنا

 اهلل بارك هلما
 اهلل أدم حبهما

 اهلل صّلي وسّلم على رسول اهلل
 اهلل تب علينااهلل

عنا ارض  
 اهلل اهد خطانا

 على سنة نبينا

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل

 بارك اهلل لكم ولنا

 اهلل بارك هلما
 اهلل أدم حبهما

 اهلل صّلي وسّلم على رسول اهلل
 اهلل تب علينااهلل

 ارض عنا
ااهلل اهد خطان  
 على سنة نبينا

4 

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasulullah 

mengajarkan kita 

Dan bersama- sama mari kita 

ucapkan.. 

 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

Let’s raise our hands and make 

Du’a 

Like the Prophet taught us 

And with one voice Let’s all say, 

say, say 

  لكما وبارك عليكمابارك اهلل
 

5 
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 البيانات:
لغناء ماهر زين "بارك اهلل" َّل يوجد ختليط الشفرة، ىف البيت األول استعمل املغىن باللغة 
اإلجنليسية، و ىف البيت الثاىن ينقل باللغة العربية مث ينقل إىل اللغة اإلجنليسية و َّل جيد 

 رة ىف ذلك الغناء. التخليط ىف بيت واحد، فهذا يدل على عدم ختليط الشف
 

 د. تحليل استخدام تحويل الشفرة
أن حتويل الشفرة  ينقسم  Suwitoقد حبث الباحث هلذا البحث بالنظرية كما يقال 

إىل قسمْي ومها حتويل الشفرة الداخلي واخلارجي. عند الغناء َّل جيد الباحث عن تغيري اْلال 
 حتويل الشفرة. وتغيري املوضوع عند األغنية الثالثة فهو من عَلمة

 حتويل الشفرة وأقسامها املتعلقة باألبيات قد شرح فيما يلي:
 مخود حوضري  ”Keep Me True“: 1التحليل 

 البيت غنائية الترجمة

Dengan sholat 

Hidupku menjadi indah 

Dan semoga Allah meridhoiku 

… 

Jiwaku 

…. 

Aku menghadap kiblat 

…. 

Maka adzan  

Membuatku merasa aman 

Dan sholat 

Membuatku hidup kembali 

 

 بالصَلة
 تطيب يل اْلياة
 وأرضي هبا اإلله

 حيلو الوصال
  راحيت

 إن ضاقت كربيت
 توجهت لقبليت

 قم يا ب َلل
 فاألذان

 ُيشعرين األم ان
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 والص َلة
 تعي د يل اْلي اة

Aku melihat cahayaMu 

Lima waktu setiap hari 

… 

Ketika aku berdoa 

Aku mendengar panggilan  

Membuatku kembali pada jalanMu 

Aku ingin hatiku bersandar 

Padamu wahai Tuhanku 

Oh Tuhanku 

Karuniai aku dengan cintamu 

Dan jaga aku dalam kebenaran 

Segala puja dan puji selalu untukMu 

 

I see Your light 

five times everyday 

melting my fears away 

Oh when I pray 

I hear the call 

it led me to Your door 

I want my heart to soar 

to You my Lord 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 

loving and praising You 

 

Pada Tuhan 

Aku mendirikan sholat 

Berdoa penuh harapan 

Dia maha kaya 

Tuhanku 

Dengan rukukku dan sujudku 

Dengannya aku merdeka 

Untukmu wahai dzat yang maha agung 

Suara adzan membuatku merasa aman  

Dan sholat  

Membuatku merasa hidup  

 

 لإلل ه
 سعيت إىل الصَلة

 من اجاًة جن اة
 ف له امل آل

 عّزيت
 بركوعي وسجديت

 هبا حرييت
 للك ذا اجل َل

 فاألذان
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 يشعرين األم ان
 والص َلة

 تع يد يل اْلي اة

Ketika aku bersedih  

Mengusap air mata  

Aku tau kau selalu dekat  

Keluhku kau dengar  

Ketika aku lengah  

Tak ada seorangpun bersamaku  

Aku buta hingga saat ini kudapat 

melihat  

Dengan kekuasaanmu  

Tuhanku 

Karuniai aku dengan cintamu  

Jaga aku dalam kebenaran  

Segala puja dan puji untukmu  

Membuat hidupku kembali.  

 

When I'm sad 

and wipe away a tear 

I know You're always near 

my pain You hear 

Oh I was lost 

and no one was with me 

I was blind but now I see 

by Your mercy 

Oh God above 

bless me with Your love 

and keep me true 

loving and praising You 

 

 تعيــد لي الحيــاة

 

 

 البيانات: 
عند املقدمة، يغين األغنية باللغة العربية. هذا ألن الناطق أو املغين هو العريب مبعىن أنه 

اخلمسة، عند البيت الثاين ينقل اللغة من  ليصل الرسالة ويريد بالتسليم وهي عن اقم الصَلة
 العريبة إىل اإلجنليزية وهو على ثَلثة أسباب:

الناطق أو املغين من العريب وهو التخدام اللغة العربية كي خماطب يفهم عن ما قد  .1
 تكلم.
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اللغة اإلجنليزية عند البيت الثاين، هذا بأن اللغة اإلجنليزية مشهور َف العاَل وهو من  .2
لعاملية األوىل مث اللغة العربية، فقد الستخدم املغين اللغة اإلجنليزية ليصل اللغة ا

 الرسالة.

عند البيت الثالث، فقد الستخدم املغين اللغة العربية املستمرة باللغة اإلجنليزية وهي  .3
عند االبيت الرابعة. السباب يعين للمجاملة فقد الستخدط املغين استخدام اللغتْي 

 يلة للمسموع. املتسويْي وهي َج

هذه البيانات يبْي أن حتويل الشفرة يوجد ثانيا من األنيات األغنية وهي اللغة العربية 
إىل اللغة اإلجنليزية ويعض اجلمل من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية. هذا التحويل 

 يسمى بتحويل الشفرة اخلارجية.
 
 

 : " لغة العاَل" مخود خوضري0التحليل 
نائيةغ الترجمة  بيت 

Wahai surga kami, wahai 

kerinduan kami, wahai jiwa kami, 

menjaga kami hingga larut malam 

Wahai engkau yang selalu 

menjaga, wahai engkau yang 

memberi rasa aman, wahai 

engkau yang merupakan madu 

dari bunga yang sedang 

bermekaran 

Tak cukup ucapan terimakasihku 

padamu, semoga Allah 

يا جناناً، يا حناناً، يا عيوناً باتت لنا 
 ساهرة

يا مَلذاُ، يا أماناً، يا رحيقاً من زهوٍر 
 عاطرة

لن أوفيِك شكر كّفيِك، فاهلل جيزيِك 
 جنان اآلخرة

1 
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membalasmu dengan Syurga 

kelak di ahirat 

# seluruh bahasa di dunia 

memanggilmu dengan nama Ibu 

Mencucukan ucapannya lalu 

memanggilmu Ibu  

Mama, yumma, yamma, 

mamatiy, mami, ummi 

 كل لغات العاَل تنطق بامسِك أمي

 وتيّم شفاهاً وتنادي لِك يا أمي

ماما يا مُيّه يا مَيّه يا مميت يا مامي يا 
 أّمي

2 

Sejak aku dilahirkan huruf mim 

terlukiskan dalam bibirku 

Engkau mengasuhku dengan 

penuh keramahan hati ketika 

malam 

Memancarkan sinar diantara 

kedua matamu dan aku 

memanggilmu “Ibu” 

Maman, madre.. 

Mama, anne, ibu, ummi.... 

 

 منُذ ولدت وحرف امليم تراقص بفمي

 فيداعبين ويؤانس قليب َف الظلم

 ”أمي“يّن وأنطق فيشع النور بعي

 
Mama..Anne..Ibu..እምዬ..Maman..

Madre..মা…أمي 

3 

 
 البيانات:

قد حبث الباحث أن َّلجيد حتويل الشفرة عند األغنية " لغة العاَل" لو حتويل الشفرة 
الداخلية واخلارحية، عند البيت األوال يغين املغين اللغة العربية مث اللغة اللعربية ألن املغين من 

و من الناطق العريب فمعظم أغنيته يعىن باستخدام اللغة العربية لكن عند البيت الكويت وه
 الثالث َف التخطيط الرابع يغين املغين بتخليط اللغة كما َف املثال.
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 : "بارك اهلل" مهري زين1التحليل 
 بيت غناية الرتَجة

Kita berada dihari yang bahagia  

Hati kita penuh kegembiraan 

Yang akan membawa kalian 

berdua 

Selalu bersama  

Kita semua berkumpul untuk 

merayakan  

Masa yang akan selalu kalian 

kenang 

Kita memohon pada Allah  

Agar cinta kalian selalu abadi 

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasul mengajarkan  

Bersama- sama kita ucapkan.. 

We’re here on this special day 

Our hearts are full of pleasure 

A day that brings the two of you 

Close together 

We’re gathered here to celebrate 

A moment you’ll always treasure 

We ask Allah to make your love 

Last forever 

Let’s raise our hands and make 

Du’a 

Like the Prophet taught us 

And with one voice 

Let’s all say, say, say 

1 

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري

0 

Mulai saat ini kalian akan berbagi 

kebahagiaan  

Melalu berbagai macam kesulitan 

dengan saling mendukung 

From now you’ll share all your 

chores 

Through heart-ship to support 

each other 

1 
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Bersama- sama mengagungkan 

Allah SWT  

Meraih kenikmatanNya 

Kita berdoa semoga Allah 

anugerahkanmu hidup 

Dengan kebahagiaan dan 

keberkahan 

Serta mengkaruniai kalian anak  

Yang akan membuat rumah 

kalian penuh tawa 

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasul mengajarkan  

Bersama- sama kita ucapkan.. 

Together worshipping Allah 

Seeking His pleasure 

We pray that He will fill your life 

With happiness and blessings 

And grants your kids who make 

your home 

Filled with laughter 

Let’s raise our hands and make 

Dua 

Like the Prophet taught us 

And with one voice 

Let’s all say, say, say 

لكمابارك اهلل   
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل

 بارك اهلل لكم ولنا

 اهلل بارك هلما
 اهلل أدم حبهما

 اهلل صّلي وسّلم على رسول اهلل
 اهلل تب علينااهلل

 ارض عنا

 بارك اهلل لكما
 وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

 وَجع بينكما َف خري
 بارك اهلل

 بارك اهلل لكم ولنا

 اهلل بارك هلما
 اهلل أدم حبهما

 اهلل صّلي وسّلم على رسول اهلل
 اهلل تب علينااهلل

 ارض عنا

4 
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 اهلل اهد خطانا
 على سنة نبينا

 اهلل اهد خطانا
 على سنة نبينا

Mari kita berdoa 

Sebagaimana Rasulullah 

mengajarkan kita 

Dan bersama- sama mari kita 

ucapkan.. 

 بارك اهلل لكما وبارك عليكما

Let’s raise our hands and make 

Du’a 

Like the Prophet taught us 

And with one voice Let’s all say, 

say, say 

 بارك اهلل لكما وبارك عليكما
 

5 

 
 البيانات:

ضوع "بارك اهلل" َّل جيد فيها التخليط الشفرة، َف البيت األوال عند األغنية ملهري زين باملو 
قد الستخدم املغين اللغة اإلحنليزية، البيت الثاين قد الستخدم املغين اللغة العربية والبيت 
املستمر يغين املغين غناء باللغة اإلجنليوية. هذا يدل على أن ما فيها ختليط الشفرة عند الغناء 

 زين ألن ما فيها التخليط اللغوي عند البيت، بند والعربة وغري ذالك. "بارك اهلل" ملاهر
قد حبث الباحث أن األغنية تستخدم اللغيت ومها اللغة العربية واللغة اإلجنليزية هذه األغنية 

 ,let’s all sayمن حتويل الشفرة اخلارجية. حتويل الشفرة يبدأ من البيت األوال من اجلملة " 

say, say  البيت الثاين ينقل املغين من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية، هذا بسبب اللغة "، مث
املستخدمة عند األغنية هي الدعاء إىل اهلل تعاىل فأحسن أن يقول باللغة العربية، ومهري زين 

 هو املغين املسلم العاملي حيت معظم األغنية به هو األغنية اإلسَلمية باللغة العربية.
ت الثالث، الناطق أو املغين يغين األغنية اإلجنليزية ألن مسموع هذا األغنية من عند البي

الغربيون، َف مدينة لوندون. ينشر هذا األغنية َف مدينة لوندون واهلدف يعين إلنتشار الدين 
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اإلسَلم َف بَلد الذي معظمه من اجملتمع غري املسلم. عند البيت الرابع قد الستخدم املغين 
ربية، لوندون البيئة اإلسَلمية عند األغنية واجلميلة ملستمعْي الذين معظمهم من اللغة الع

 املسلمْي، قد وقعت حتويل الشفرة يعين بالسباب:
الناطق أو املغين هو الناس الثالث يريد أن يدعو ويسلم إىل الزفاف ويؤكد  .1

الذي  باستخدام ضمري "مها" عند اجلملة "بارك اهلل لكما" ألن املغين كالناطق
 ينطق متفصَل إىل الزفاف.

الناطق أو املغين منحرفة الصوت أو اإلحيات من قبل الذي يستخدم اللغة  .2
 اإلجنليزية مث اآلخر يوجد اجلملة العربية " بارك اهلل لكما وبارك عليكما"

اخلصائص حتويل الشفرة  عند األغنية " بارك اهلل " ملهري زين هي من حتويل 
ا ألن كثري من اللغة األجنبية يعين اللغة اإلجنليزية متخلطة الشفرة اخلارجية. هذ

 باللغة العربية حيت يقع على التخليط اللغوي.
 أما األجناس من حتويل الشفرة األخرى هي مثل:    

حتليط الشفرة من األغنية "بارك اهلل" ماهري زين ما فيه التنويعة اللغة كاللغة العربية  .1
 ملتعلقة فَل يبْي عن حتويل الشفرة الداخلية.العامية أو تنويعة اللغة ا

حتويل الشفرة اجملازية هي التحليط الشفرة وقعت لتغيري املادة عند الكَلم,وحتويل  .2
 الشفرة عند األغنية "بارك اهلل" من مهري زين ما فيها تغيري املادة عند الكَلم.

ق كالناس الثالث حتويل الشفرة احمللية ليس َف هذا األغنية، بدأ املغين أو الناط .3
 الذي يشاهد اْلدث.   
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 الرابع الفصل
 خاتمة البحث

 الخالصة .1

قد حبث الباحث من البيانات عند الباب الثالث يعطي اخلَلصة عن ختليط الشفرة 
 وحتويلها َف األغنية العربية الثالثة:

نوع ختليط الشفرة عند أغنية "لغة العاَل" ْلمود خيري هي ختليط الشفرة  - .1
 قي األغنية األخرى.ختليط الشفرة  يوجد( وَّل outer code mixing)جية اخلار 

حتويل مود خيري واخلصائص من " ْل keep me trueحتويل الشفرة عند األغنية " -
الشفرة املستخدمة هي حتويل الشفرة اخلارجية. أما عند األغنية "لغة العاَل" 

"بارك اهلل" ملاهري زين وهي خلمود حيري ما فيها حتويل الشفرة فأما عند األغنية 
 من خصائص حتويل الشفرة اخلارجية.

 األسباب لوجود ختليط الشفرة عند األغنية "لغة العاَل" ْلمود خيري هي: - .2

الناطق يريد أن يستخدم لغة األم عند اللغة املتنوعة لرييد أن يصل على وجود األم  .ت
الذي عنده اللغة األكثر  verbal repertoireَف العاَل، الناطق َف اللغة األخرى هي 

 من الواحد املستخدم لوسائل اإلعَلم.

 كلمة )أم( يستخدم للشهرة َف العاَل .ث

 " هي:keep me trueاألسباب من حتويل الشفرة اخلارجية عند األغنية " -
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الناطق أو املغين هو من العريب فهو يستخدم اللغة العربية ليكون املستمع أو  .أ
 املخاطب يفهم عن مقصوده.

اللغة اإلجنريلزية يستخدم هبا عند البيت الثاين ألن اللغة اإلجنليزية هي اللغة  .ب
 املشهورة عند العاَل من اللغة اآلخر فاملغين يصل الرسالة بوسيلة اللغة اإلجنليزية.

ج. عند البيت الثالث قد استخدم املغين لغة عربية واملستمرة باللغة اإلجنليزية 
ليط اللغتْي عند البيت وجملاملته عند اإلستماع عند البيت الرابع لتصبيت خت

 فيستخدم املغين اللغة العربية واللغة اإلجنليزية املتبدلة.
األسباب لوجود حتويل الشفرة اخلارجية عند األغنية " بارك اهلل" ملهري زين   -

 هي:
أ. الناطق أو املغين هو الناس الثالث الذي يريد أن يدعو أو يعطي السَلمة إىل 

لزفاف الذي يؤدي وليمة الزفاف بتأكيد اليمري عند الكلمة "بارك اهلل" كأن ا
 املغين يتكلم الكَلم املفصل إىل الزفاف عند وليمة الزفاف.

ب. املغين يتوازن الصوت من قبل الذي يستخدم اللغة اإلجنليزية ، ويوجد اللغة 
 العربية َف اآلخر.
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الدكتورصَلح الدين صاحل حسنْي .كتاب دراسات َف علم اللغة الوصفي و التارخيي و 
 املقارن.

الدكتور حممود أمحد فهمى حجازى، علم اللغة العربية مدخل تارخيى مقارن ىف ضوء الرتاث 
 1121للغات السامية، كالة املطبوعات، كويت، و ا

، دار املعرفة اجلامعة، 1115الدكتور صربى إبراهيم السيد، علم اللغة اإلجتماعى، 
 اسكندرية

 الطبعة التاسعة 0111على عبد الواحد واىف, علم اللغة 
 القاهرة  0115 الدكتور كمال بشر، التفكري اللغوى بْي القدمي و اجلديد،

مؤسسة الفَلح للرتَجة و النشر  1111 مد على اخلوىل, معجم علم اللغة النظرىالدكتور حم
 و التوزوع.

 دار الطبعة القومية. 1160، الدكتور كمال بشر, قيايا لغوية
 1111للغة, دار الفكر العرىب, الدكتور حممد حسن عبد العزيز, مدخل اىل ا

  القاهرة. 
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  األوىل.م الطبعة  1111 ند العرب،الدكتور هادى هنر، علم اللغة اإلجتماعى ع
 1121طبعة العاشرة, دار املعارف, عبد العليم إبراهيم, املوجة الفىن ملدرسى اللغة العربية, ال

 مصر م
 0111 حممد عفيف الدين دمياطى، حماضرة ىف علم اللغة اإلجتماعى، دار العلوم اللغوية،

  .دار العلوم 
 1120غة والدراسات اَّلثنولوجية, ائية ىف علم اللالدكتور حممود فهمى حجزى, أصول البن

 بريوت
  0111 الدكتور إبراهيم خليل ، كتاب مدخل إىل علم اللغة.
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