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 جتريد 

بعضا.كمثلإّن بعضهم لفهم املستخدمون يستخدمه الذي املعىن هلا اللغة
منوقتإىلآخرأوحلاجةإىلاملعايناجلديدةأواهااللغة،ميكنأنيتطورويتغريمعن

كمايفاحلايل.جبانبإىلتطورأوتطورالتكنولوجياواملعلوماتفرقيفاستخداماللغة
ملسافة التواصل على اإلنسان تساعد اليت االتصال تطبيقات من هناك التكنولوجيا،

ونيفالوقتاحلايل.يوجدهيتطبيقواتساباملتداولولهمستخدمهامتباعدةوأحد
مرت نظام التطبيق يسمىبطيف ابملستخدم املستخدممباشرة خمتلفةواجهة لغات وله

ميكنللمستخدماتصاالمعالتطبيق.

)دراسة واتسابالستخدمم"تغرياملعىنيفلغةواجهةهوموضوعهذاالبحث
داللية( الباحثةوصفية تبحث البحث هذا يف ابملصطلحاتمسألتني". يتعلق األول ،

والثاينيتعلقأبشكالتغرياملعىنوأقسامهاواتسابالمستخدمواجهةاليتتوجديفلغة
ها.كيفتغريوواتسابالمستخدمواجهةيفلغة

البحثابستخدامدراسة اليتتركزحولموضوعوصفيةيستخدمهذا داللية
املصطلحاتاملوجودةويبحثتغرياملعىنمنخاللوصفاملشكالتعنطريقةشرح

معن املصطلحاتهاعن أشكال البحث هذا نتائج تدل واملعاجم. القاموس ابستخدام
 أوالتشفري (Chat) مثلمصطلحالدردشةواتسابالستخدممواجهةاملوجودةيفلغة

(Encryption)أو املعىن ونقل املعىن وتوسيع املعىن تضييق مثل املعىن تغري وأشكال
.هاتغريوكيفمعناهاملعىنالذياليتغري

 واتساب،علمالداللة،التغري،واجهةاملستخدم:الكلمة املهّمة

 

  



 

 ز

Abstrak 

Bahasa memiliki makna yang digunakan pemakainya agar dapat 

memahami satu sama lain. Sama seperti bahasa, makna sebuah bahasa pun dapat 

berkembang dan berubah seiring zaman, kebutuhan akan makna baru, maupun 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, banyak sekali aplikasi-aplikasi berbasis komunikasi 

yang membantu manusia untuk berhubungan jarak jauh salah satunya adalah 

aplikasi WhatsApp yang populer dan banyak digunakan. Dalam suatu aplikasi ada 

sebuah sistem yang berhubungan langsung dengan pengguna yang disebut User 

Interface dan mempunyai berbagai bahasa yang dapat digunakan oleh pengguna 

sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan sebuah aplikasi. 

Skripsi ini berjudul “Tagayyur al-Ma'na> fi> Lugat Wa>jihah 

Mustakhdim al-Wa>tsa>b (Dira>sah Tahli>liyyah Dala>liyyah)”. Dalam 

penelitian ini, peneliti membahas dua hal, yang pertama mengenai apa saja istilah 

yang muncul pada bahasa User Interface WhatsApp serta macam-macamnya, 

yang kedua mengenai bentuk-bentuk dari perubahan makna pada bahasa User 

Interface WhatsApp dan  bagaimana perubahan maknanya.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif semantik 

yang berpusat pada tema mengenai perubahan makna dengan cara 

mendeskripsikan istilah-istilah yang muncul tersebut dan menginterpretasikan 

menggunakan kamus. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk istilah yang 

muncul dalam bahasa User Interface WhatsApp seperti istilah الدردشة (chat) 

ataupun التشفير (encryption) dan bentuk-bentuk perubahan makna seperti 

penyempitan makna, perluasan makna, perpindahan makna atau makna yang tidak 

berubah serta bagaimana perubahan makna tersebut. 

 

Kata Kunci : Semantik, Perubahan, User Interface, WhatsApp 
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تقدير كلمة شكر و   

الرمحنالرحيمبسمهللا

العليم هلل توسيعاحلكيماحلمد يف واجبتنا نؤدى أن نستطيع برمحته الذي ،
العلومواملعارف.أشهدأنالإلهإالهللاوأشهدأنحمّمداعبدهورسوله.وصالةوالسالم

علىالنيباألخري،حممدخريالبشر.وعلىآلهوأصحابهأمجعني.أمابعد.

تعاىلبرمحت البحث.تالباحثةأنتعاستطاهوبنعمتهحىتفأشكرهللا تّمهذا
ساعداتوالدعاءوالعونمناملالنهايةالختلومنمنالبدايةإىلفإنعمليةهذاالبحث

أفرادكثرية.بصربهموإخالصهموجدهماستطعُتأنأكتبهذاالبحث.فيلزمعليهاأن
:الفضيلةأقدمالشكراجلزيلوالتقديرإىلسيادة

دابوالعلومالثقافيةكعميدكليةاآلاملاجستريولدانفضيلةاملكرمالدكتورحممد .1
 نكاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرات.جبامعةسون

هرني .2 انينج الدكتورة املكرمة وأدفضيلة العربية اللغة قسم بكليةيتكرئيسة هبا
تبقسماللغةاتريككايتاملاجسادخيدهاآلدابوالعلومالثقافيةواملكرمحممدو

 هبا.العربيةوأد
يفكتابةالبحثالذيقدفضيلةاملكرمالدكتوراندسمصطفىاملاجستريكمشريف .3

 أمضىوقتهليوجهينيفعمليةكتابةهذاالبحث.
الد .4 املكرمة أيوكومساوايتكمشرففضيلة أنينج قديتكتورة األكادميية الدراسة يف

 ىكلحالابلدراسةيفاجلامعة.أشرفينطولوقتعل
مجيعاملدرسنيواملدرساتبكليةاآلدابالذينعلموينماملأعلمومجيعاملوظفني .5

عملو سوننكاليجاكااالذين جامعة اآلداب بكلية الدراسة هذه تيسري يف
 اإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرات.
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نونوجاملمحبوب والديّ .6 نورليالومهاقدربياينواهتنمينمنني،أيبسورايانوأمي
 الصغريحىتاآلن.

الزهراءوأخيالصغريةلصغريةخلدىعائمةالنساءولطفيني،أخيتايتاحملبوب إخو .7
فهم هذايرجال إلمتام الباحثة أنشط قد وهم هللا رمحة يرجون ورزى أمرهللا

 البحث.
أصدقا .8 يفئيمجيع العJogjaersاألعزّاء اللغة قسم الذينوأدربيةويف هبا

 معاللوصولإىلالنهاية.نجياهدو
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 الباب األول 

 مقدمة  

 ة البحثيخلف .أ

خ قالهمن متغرية.كما اللغة أّن وحقائقها اللغة )صائص (Chaerخري
( مناسبةAgustinaوأجوستنا "اللغة أّن حلظة.( آية يف حتدث اليت املتغرية عن

التغري وعلمحتدث النحو وعلم ومورفوجليا األصوات علم ومنها اللغوايت مجيع ىف
1الداللةواملععجم."

إىل مييل واإلنسان  اإلنسانية للثقافات نتيجة أبهنا اللغة تغريكل حيدث
إىل مبناسبة  استمرار بشكل تتطور سوف اللغة لذلككانت مجود. وغري تغريات

ومنعالماتاللغةالباقية2اللغة.واالحتياجاهتاكمستخدمإلنسانيةتطورالفكرةا
هياللغةاملتغريةوابلعكساليتملتتغريهياللغةالبائدةكلغةاألكاديةوالسانكاسريات

 3والالتينيةوغريهم.

سوف مستخدمبتتطوراللغة فكرة تطور مع استمرار ومنشكل اللعة.
يف توجد اللغة استخدام أّن اإلنساناملعروف يستخدم واجلمل. الكلمات صيغة

الكلماتواجلملويزيدهميفاملفرداتمبنسابةإىلإحتياجه.

بسببتطورفكرةاإلنسانيةفاستخدامالكلماتواجلمليتطورمعا.يوجد
هذاالتطوريفزايدهتمأوختصيصهم.التخصيصليسيفكميةالكلمةولكّنيف

 
1  Malang Press, 2008), h. 93.-(Malang: UINLeksikologi Bahasa Arab, Taufiqurrochman, 
2 , h. 93Leksikologi Bahasa Arab
3 45. oarjo: Lisan Arabi, 2017), h(SidPengantar Linguistik Bahasa Arab, Sakholid Nasution, 
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الناسعنجودةالكلماتفإهّنميدخلوندراسة جودةالكلمة.وإنكانيتحدثون
 املعىن.

تتطورمعفكرةمستخدماللغةأبّناإلنسانيستخدمونالكلماتأّناللغة
يريد التغريات. حدثت أخرى بعبارة متغرية معناها ولذلككانت املتغرية واجلمل
مع للتواصل جديدة إىلكلمة وحيتاج الكلمات إىل اللغة اإلنسانكمستخدم

هيغرّياملتكلماآلخرين.ويفبعضاألحيان،إنملتوجدكلمةجديدةليعضدتفكري
صيغةالكلمةاملوجودةأومعناها.مناملهممايفكرهاإلنسانأومايفشعورهوما

4يرادلهيوجديفاستخداماللغةوهذاجيربانعلىمناقشةتغرياملعىن.

مسسور قاله ملا عملية(Samsuri)وقفا نتائج سواءتطور"مجيع اللغة
استبداال أو أونقصا زايدة هيكانت والنحوية املعجمية ومعناها لغويةكصيغتها

5إشارةمنالتغيرياتاللغوية."

اخلماس سليمان سليم (Salim Sulaiman Al-Khammas) اتفق
علىأّن"اللغةوسيلةللتواصلاليتكانتمتغريةبشكلمستمرومناللغاتاملتغرية

يتحدثويتواصلمعاآلخرينليسهياللغةالعربية.وحالةاإلنسانوظروفهحينما
  6يفحالةواحدة.ولكنحركتهواختالفهيسببعلىتغرياللغةاليتيستخدمها.

والعربيةمناللغاتاحلياةاليتكانتتنمووتتطورمعكلمرحلةحضارية
العربيةيف اجلديدةواملصطلحاتوسيلة املفردات العريب،وكانوضع اجملتمع هبا مير

النمو مجاعةهذا بني مصطلحاً تولد اجلديدة املفردات أن املعروف ومن والتطور.

 
4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 158.Semantik Leksikal, Mansoer Pateda, 
5 h. 158Semantik Leksikal, 
6 Malang Press, 2008), h. 94.-, (Malang: UIN, Leksikologi Bahasa ArabTaufiqurrochman 
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خمصوصةأّواًل،فإذاراجتوشاعتبنيالقومدخلتاللغةالعاّمةومعجماهتا.وقد
 7تعودمرةأخرىلتدخلاالصطالحبداللةجديدة.

للتواصلمعمنمظاهراللغةاإلجتماعيةهياللغةاليتيستخدمهااإلنسان
اآلخرين.واللغةكغرضإجتماعيللتواصلفإنهلااهدافاوأغراضاواستعماهلاخمتلفة
أّن مع وكتابية اإلتصالكالمية يف هاما دورا اللغة الناس.كانت جلميع ومهمة

يتطورتطوراسريعا. (Teknologi) تكنولوجيا

وفريقيفاستخداميفالوقتالراهن،جبانبتطورالتكنولوجياواملعلوماتأ
وتطورها اللغة تغري يف ذلك فيؤثركل ببعضها بعضها واختالط املختلفة اللغة
وارتفاعه وتضييقه املعىن توسيع سواءيف معناها تغري الىت الكلمة على وابخلصوص
والتغيرياتاألخرى.يوجداحتياجعلىاملفرداتواملصطلحاتاجلديدةبسببتطور

واملعل  معالتكنولوجيا للتواصل إليهم حيتاج أن اليزال سوف اإلنسان ألن ومات
8اآلخرين.

الذييستخدمفيهاللغةكوسائلاالتصال(WhatsApp)وكانواتساب
قد فيه املستخدم واجهة واجهةكلغة لغة يف وخباصة مصطلحاته يف املعىن تغري

ولكنيفواتسابيستعمليف9املستخدمهكمايفالكلمة"احلساب"مبعىن"الكثري"
سجالتأمساءاملستخدمنيوكلمةاملروروحقوقالوصولإىلالشبكةأوالنظامعرب

 10اإلنرتنيت.

 
.7(،ص.2008،)دمشق:دارالفكر،العربيةعلماملصطلحوطرائقوضعاملصطلحيفممدوححممدخسارة،  7
8 Studi Deskriptif Tentang Loyalitas Peserta Grup Rachmaniar dan Renata Anisa, 

WhatsApp, (Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No, 1, Desember, 2017), 
h. 33.

.313،ص.1)بريت:دارالصادر،بالسنة(،ج.،لسانالعربابنمنظور، 9
10 , (KBBI Daring, Badan Pengembangan dan https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Akun

pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).   

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Akun
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مسجل وكان اليوم. املتداولة االتصال وسائل من هو وتساب يكون
ملياراشهرايمنفرباير ملياررساالت2016املستخدموتساب وأربعني اثنان مع

ومائتنيمقطعفيديومنخاللهيوما.وهذامبعىنأّنواحدمنسبعةومخسةومخسني
 11أشخاصىفالعامليستخدمونه.

االتصال واتسابكوسائل استخدام عن الباحثني من حبثكثري وقد
.ومنالبحوثاملذكورةأّنبعضاجملتمع2017واقتناعهيفإرسالالرسائليفمايو

وحسابHandphoneمواالتصالمعهمومنهاجيةلالعاللديهموسيلةتكنولو
 12والوسائلاإلجتماعيةمنهاواتساب.

يف واتسابكموضوع الباحثة فتختار السابقة املذكورة االشياء على بناء
اإلهذا التواصل وسائل من ألنه ولهالبحث املتداول يفجتماعي  مستخدمكثري

والتكنولوجياوابخلصوصيف املعرفة نشأة لعوامل ذلك إىل احلايل.ابإلضافة الوقت
يفتكنولوجياواتسابواحتياجاتهإىلمفرداتجديدةفتبحثالباحثةعنتغريمعىن

واتساب.المستخدملغةواجهة

 حتديد البحث .ب

املسألة وخلفية املعلومات على يفبناء املسائل الباحثة حددت املذكورة،
 هذاالبحثابلشكلالتايل:

 وأقسامها؟واتساباللغةواجهةمستخدمماهياملصطلحاتاليتتوجديف .1
 ؟تغريهاوكيفواتسابالستخدمملغةواجهةماأشكالتغرياملعىنيف .2

 
11   Studi Deskriptif Tentang Loyalitas Peserta Grup Rachmaniar dan Renata Anisa, 

WhatsApp, (Sosioglobal, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No, 1, Desember, 2017), 
h. 33. 

12   Komunikasi dan Kepuasam dalam Pemanfaatan Whatsapp sebagai Media Trisnani, 
Penyampaian Pesan di Kalangan Tokoh Masyarakat, (Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 

Vol. 6, No.3, November, 2017), h.1. 
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 أغراض البحث  .ج

أن للباحثة ميكن املذكورة، املسألة وحتديد املعلومات على تعرضبناء
 أغراضالبحثابلشكلالتايل:

 .وأقسامهاواتسابالمستخدملغةواجهةاليتتوجديفصطلحاتملعرفةامل .1
يفملعرفة .2 املعىن تغري واجهةأشكال لغة واتسابالمستخدممصطلحات

 تغريها.وكيف
 فؤاد البحث  . د

(يرجىهذاالبحثإسهامايفدراسةاللغةالعربيةوخاصة1نظرية:)فائدة .1
القراءوالطلبةهذاالبحثملساعدة(يرجى2سةتغيرياملعىناللغوية)يفدرا

 يففهموتطبيقنظريةاللغةوخاصةيفعلمالداللة.
 فائدةعملية .2

يرجىوب العلميةشكلعملية، املعارف يسهميف أن البحث أنوهذا
املوارد أو املرجع أحد من للطالبيكون خاصة وابحثها اللغة لناطق املزيدة

 شعبةاللغةالعربيةوأداهبا.
 التحقيق املكتب   .ه

بناءعلىاملالحظاتوعملياتالبحثاليتأجراهاالباحثون،هناكالعديد
صلةهبذاالبحث،وخاصةمناملباحثاتاملتعلقةبتغريمنمكتباتاملراجعةاليتهلا

 املعىن،مبايفذلك:

(طالبجامعةسوننكاليجاكااإلسالمية2012)قدحبثأهديتماهندرا .1
معاين "تغري العنوان حتت وأداهبا العربية اللغة قسم بيوكياكرات احلكومية

عنفيهيبحثهوواملصطلحاتاملستعملةيفتوتر:دراسةحتليليةداللية"



6 

 

ابستعمال توتر يف املستعملة املصطلحات معىن يف املعىن التغيري أشكال
 دراسةحتليلةداللية.

2. ( فرزاين اإلسالمية2013قدحبثخريي سوننكاليجاكا جامعة طالب )
احلكوميةبيوكياكراتقسماللغةالعربيةوأداهباحتتالعنوان"تغريمعاينالعرابية

ا إىل القاموسالداخلة يف اجلاوية للغة
Baoesastra Djawaعندراسةفيهيبحثهو:دراسةحتليليةداللية"و

 اجلاوي القاموس يف املوجود املعىن تغيري W.J.Sحتليلية
Poerwadamintaاملعىن تغيري أشكال ملعرفة البحث هذا من اهلدف .

 الكلماتالعربيةوالعواملاليتختلفلتغيرياملعىن. اليتحتدثيف
(طالبجامعةسوننكاليجاكااإلسالمية2015قدحبثفريزارماضاين) .3

معايناحلكوم "تغيري العنوان حتت وأداهبا العربية اللغة قسم بيوكياكرات ية
يف اجلاوية لغات إىل الداخلية العرابية  Majalah Jokoالكلمات

Lodangاملعىنفيهيبحثهو:دراسةحتليليةداللية"و تغيري عنحتليلية
،وأشكال Majalah Joko Lodang الكلمةالعربيةيفاللغةاجلاويةيف

 تغيرياملعىنوعواملاليتتؤثرعلىتغيرياملعىن.
(،حتتالعنوان"تغريمعىناألمساءالعربية2012قدحبثمهندسالزهري) .4

اإلجتماعيف حتليلية دراسة : الداللية"،القرآن ،Jurnal Penelitianية
الرقم9اجمللد عنفيهيبحثهو.و129-143،ص،2012،مايو1،

ال األمساء تغريأشكال اليت القرآن واآلاثرامعنتعربية حتدثها وكيف ها
 االجتماعيةلتغريمعىناللغةالعربيةيفالقرآن.

(،حتتالعنوان"توسيعاملعىنيفاللغة2018قدحبثأدراينشةالساوايل) .5
اجمللدIQRAالعربية"، اإلسالمية، العلوم و الرتبية جملة الرقم2: ،1،
العربيةمثلفيهيبحثهو.و2018ديسمرب اللغة املعىن توسيع تطور عن
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قدتغريتمعناهاعىن"املاءإيتاء"ويكونامبأصلهاليتكانتالكلمة"الورد"
 "قراائتبعدالصالة".إىل

يفتغيرياملعىنهذاالبحثتلفهذاالبحثمنالبحوثالسابقةويركزخي
قومبهالباحثةذيسيالبحثالواتساب.بناءعلىذلك،تبنّيأناليفمصطلحات

 واتساب"مليبحثهشخصمنقبل.المستخدملغةواجهةيفبعنوان"تغرياملعىن

 اإلطار النظري   . و

البّدلكّلالبحثالعلميأنيكونفيهإطارانظراّيخمصوصاليبنّيويفّصل
 .بياانتالبحثتفصيالدقيقاوليحصلعلىنتائجاملناسبةمبوضوعالبحثوأغراضه

فيه إنسانيةحتدث أنشطة فيه توجد ال ومهم. اجملتمعكبري يف اللغة دور
اللغة. الدينيةبدون واألنشطة والتجارة التعليم يف تستخدم فيه اللغة ظهرت

والسياسيةوالعسكريةوهلمجرا.قدسهلهبااألنشطةبشكلجيد.دوراللغةكبري
أن تستطيع ألهنا اإلنسان حياة إىلجدايف اإلنسان وعواطف وأفكارا رغبة تنقل

 13اآلخرين.

وظيفةاللغةهيوسائلاالتصال.مبعىنأّناللغةحتتويعلىمعانمفهومة.
اللغةمليئة يفهمبعضاآلخرين.لذلك،فإن إذمل بتواصل يقوم ومنالصعب،أن

لالكلماتوموضعدراسةاملعىنهواملعىناملوجوديفوحداتالكالممث14ابملعىن.
 15والعباراتوالبنودواجلمل.

 
13 , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), Pengantar Semantik Bahasa IndonesiaAbdul Chaer, 

h. 27.
14 (Sidoarjo: Lisan Arabi,2017), h.  Pengantar LinguistikBahasa Arab,kholid Nasution, Sa

147.
15 , h. 27.Pengantar Semantik Bahasa Indonesia
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العلوم"وكانملمصطلح لهمفهوماتيف لهمفهومحمرّي.وشكلت املعىن"
واللغويونمبايتعلقمبحاولةويفاللغوايت.هناكثالثةأشياءاليتيشرحهاالفالسفة

( الثالثةهي املعىن.هذهاألشياء بشكل1عنشرح الكلمة علمي،(شرحمعىن
(2( علمي، بشكل اجلملة وصف ولشرح3( االتصال. عملية يف املعىن وشرح )

( إىل: ينظر أن جيب )1املعىن الكلمة، )2( اجلملة، املتحدث3( حيتاج وما )
 16لتواصلمعاآلخرين.

إّنعلمالداللة،كمايدلعليهامسه،هوعلميبحثيفمعاينالكلمات
اللغة.ع اللغةواجلمل،أييفمعىن اللغة.وعلم لمالداللةهوأحدفروعمنعلوم

)أياللغوايتأواللسانياتكمايدعوهالبعض(ينقسمإىلفرعنيرئيسينيمهاعلم
اللغةالنظريوعلماللغةالتطبيقي.علماللغةالنظرييشملعلمالنحووعلمالصرف

الدال وعلم اللغة اتريخ وعلم ) الصوتيات أو ( األصوات اللغةوعلم علم أّما لة.
التطبيقيقيشملتعليماللغاتواالختباراتاللغويةوعلماملعاجموالرتمجةوعلماللغة

17النفسيوعلماللغةاالجتماعي.

نطاقبعلمالداللةهوجزءمنعلماللغةيهتمابملعىن."املعىن"هومفهوم
الدالالت علم جمال إىل بعضها ينتمي التطبيقات، من اآلخروواسع البعض يقع

دائما املعىن الكلمات"معىنب"وراءه. ما. العباراتشيء وكذلك معىن هلا
 18.واجلمل

 
16 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 79.Semantik Leksikal, Mansoer Pateda, 
 .3(،ص.2001)قاهرة:املكتبةالوطنية،،علمالداللةحممدعلياخلويل، 17
18 , (New York: Routledge, 2013), hal. 3Understanding SemanticsSebastian Lobner, 
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العلمالذىيدرساملعىن،أوالفرعمنيعرفبعضهمأبنهدراسةاملعىن،أو
علماللغةالذييتناولنظريةاملعىن،أوالفرعالذييدرسالشروطالواجبتوافرها

 19يفالرمزحىتيكونقادراعلىمحلاملعىن.

معىن على حيتوي اليواننية اللغة يف "الداللة" to  signify املصطلح
ضأناملعىنيكونجزءمناللغةوالداللةمنعلىتعريف"دراسةاملعىن"،علىافرتا

درجة يف حيتّل املعىن وحقول اللغة وقواعد األصوات كانت كما اللغوايت.
املستوى يف فالنحو عام، بشكل األول املستوى يف الصوت حقول معينة.يكون
الثاين،فإّنحقولاملعىنيكونيفاملستوىالنهائي.وعالقاتبنيذلكوقفاحلقيقة

جمموعةأنّ هي الرموز )ب( معينة رموز إىل يشري جتريدايً صواًت أصله اللغة )أ( 
وعالقة شكل هلا الرموز وجمموعة )ج( معينة، وعالقات إعدادات هلا األنظمة

 20تتضمنمعىنمعينا.

اتّفقالعلماءأنكلمة"الداللة"هيمصطلحيستخدميفعلماللغةيدرس
م اللغوية العالمات بني أنّهعالقة أخرى، بعبارة أو عليها. تدل اليت األشياء ع

أن نعرف أن لنا اللغة.ولذلك،ميكن أومعىن املعىن تتعلمعن اليت اللغوية الدراسة
"الداللة"هيعلماملعىنأوموضوعحبثهااملعىن،وهيمناألنواعالثالثةيفالتحليل

 21اللغوي،يعينالتحليلاألصوايتوالنحويوالداليل.

يستخدمه ولكّنه العلوم يف ينحصر ال غالبا، الداللية املفهوم استخدام
الناسيفاحلياةاليومية.عندمايقولشخصأّنكلمةمعينةيستخدمهامبعىنخاص
وخيتلفمعناهالشخصآخر،أوأّنبياانًمعيًناصحيحأوأنهغريصحيح،أوأّن

ذ صحيحة،كل غري أهنا أو صحيحة معينة التحليل،عبارة مستوى يف يكون لك
 

.11(،ص.1998،)قاهرة:عالمالكتب،علمالداللةأمحدخمتارعمر، 19
20 gesindo, 2015), (Bandung: Sinar Baru AlSemantik Pengantar Studi Makna, Aminuddin, 

h. 15.
21 , h. 2.Pengantar Semantik Bahasa Indonesia 
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وبعبارة املقبول. املنطقي النظر عمليات على وينطبق العقلي، النظري اإلطار ويتبع
احلاالت مجيع يطبق مث معها تتناقض أو معها تتوافق أو األوىل من تتبع أخرى
املفاهيمالداللية.وقدعرفبعضمشكالتالدالالتومفاهيمهاوليستجديدة.

ا مهمة الدالليةتتمثل للمفاهيم تعريفاتكافية إجياد يف للدالالت النظامي لبناء
 22االمجاليةواملفاهيماجلديدةاملتعلقةهباوتوفرينظريةمبناسبةإىلهذهالتعريفات.

أّنحدودالداللةهوجيبالنظريةالدالليةيفكتابه(Parera)وفقالباريرا
وبعبارة الكالم. عليها حتتوي اليت املعىن وعالقات املعنوية اللغة بكالم يتصل أن

 23أخرى،حدودالداللةهووسمحقيقةاملعىنوعالقتها.

شيء ال واإلنسانكمستخدمها. الزمان تطور بنماسبة اللغة تطورت قد
ياائما،منعلماألصواتومورفولوجاثبتيفاللغة.كلعنصراللغةسوفتتطورد

الداللية واحلقول النحو تزدادوعلم اليت اللغة مفردات وكذلك العملية. واحلقول
التنقل وهو للمفردات املعىن تطور هو التطور ومن احلاجة. حسب دائما وتتطور

 24والتغيريمنمعىنإىلمعىنآخر.

دال بنظام العربية اللغة حتديث عملية متت املعىنوقد علم خالل من يل
واملورفولوجيالذييركزعلىمشكلةصيغةالكلمة.كمايفاللغاتاألخرى،جيب

"يقع(Ullman) اللغةالعربيةعلىأنتوفقمعحدوثتغرياملعىنكماقالأوملان
والنفسية واإلجتماعية والتارخيية اللغوية العوامل عوامل: بعض بسبب املعىن تغري

 25وأتثرياللغاتاألجنبيةواحلاجةإىلكلماتجديدة.

 
22 , (Cambridge: Harvard university Press, Introduction to SemanticsRudolf Carnap, 

1948), h. v.
23 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), h. 51.Teori Semantik, Parera, 
24 h. 108.Teori Semantik, 
25 , (Jurnal Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al Qur’anMuhandis Azzuhri, 

Penelitian, Vol.9, No.1, Mei 2012), h. 130. 
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وبسببعلىهذهالعوامل،غريتاللغةالعربيةمعنهايفكثريمنألفاظها.
و احلاجة ظهور أبسباب العربية اللغة يف املعىن تغري اإلجتماعيوحدوث التطور

املعىن من املعىن وتغيريات اللغوي واالحنراف والنفسية العاطفية واملشاعر والثقايف
26.احلقيقيإىلاملعىناجملازيوحدوثالتجديدواالبتكار

(عنايةاللغوينييفSemasiologyالقىالسيمانتيكالتارخيي)يسمىأحياانً
التاسععشر.وقدبدأيفاملانياأواًل،مثانتقالوقتمبكرجداًاليتجاوزأوائلالقرن

تالميذة من االجتماعني، اللغة علماء يد على فرنسا القرنMeilletإىل هذا ويف .
حاولالعلماءكذلكتقعيدالتغرياتالىتحتدثللمعىن،وتصنيفهاعلىأسسمنطقية.
وأسباب التغري، هذا وصور املعىن، تغري موضوع اللغة علماء شغل ما أهم من وكان

تسأل ولقد موهتا. أو األلفاظ حياة يف تتدخل الىت والعوامل يفCohenحدوثه،
أجابThe Diversity of Meaningصدركتابه ؟مث املعىن يتغري :هل قائالً

 الكلمات نفس إن : الرمز-قائالً خالل اللغة تطور آخر،-بسبب معىن تكتسب
ملعانيها. الكلمات تغيري هو املعىن بتغري نعنيه ما فإن هذا وعلى أخرى، فكرة وتشرح

ةبنياللفظواملدلول.وعلىهذاويقولأملان:لقدسبقأنعرفنااملعىنأبنهعالقةمتبادل
يقعالتغرييفاملعىنكلماوجدأيتغرييفهذهالعالقةاألساسية.

ومعىنهذاأنتغرياملعىنميسجانباللفظبصورةأساسية،وأّنحينمايعاجل
موضوعتغرياملعىناليعاجلمنعزالًوإّّنايفضوءاأللفاظالىتترتبطابملعايناملتغريةوتعرب

عنها.ويشبهبعضاللغوينيتغرياملعىنعنطريقاكتسابالكلمةملعانجديدةابلشجرة
الفروعاجلديدةقدختفى أصغر. تنبتفروعاً الفروعبدورها تنبتفروعاًجديدة.وهذا

 
26 , (Jurnal Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al Qur’anMuhandis Azzuhri, 

Penelitian, Vol.9, No.1, Mei 2012), h. 130.
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السابقة املعاين من هناككثرياً دائماً. ذلك حيدث ال ولكن عليها وتقضى القدمية
 27علىالرغممنّنواملعايناجلديدةالالحقة.ازدهرتوانتشرتلقرون

التغيرييفاملعىنيعرفابستبدالاملرجع.وقديبدلمعىناملرجعمبعىناملرجع
التغيريالذيحيدثيفاملعجميةأواملفردةسيطريفالدراسةاللغوية.ميكن28اجلديد.

يف حيدث األخرى واللغات اللغة بني النقل" أو "اإلقرتاض أّن مفهوما يكون أن
يسمىتغرياملعىنتغيريأساسيةاللفظوحينمانعاجلموضوعتغرياملعىن29املفردات.

 30فاظاليتترتبطابملعايناملتغريةوتعربعنها.النعاجلهعلىانفراضلكنيذكراألل

اللغوينيتغرياملعىنعنطريقاكتسابالكلمةملعانجد يدةويشبهبعض
و جديدة. فروعا تنبت الابلشجرة أصغر. فروعا تنبت بدورها الفروع فروعهذا

يريهناككثاجلديدةقدختفىالقدمية،وتقضيعليها،ولكنالحيدثذلكدائما.و
ازدهرت السابقة املعاين اجلديدةمن املعاين ّنو من الرغم على لقرون وانتشرت

الالحقة.وسنقصرأنفسنامنبنيمشكالتتغرياملعىنعلىمشكلتنياثنتنيمها:
يفتطوراللغةالعربية،يقسماللغوييونمن31أسبابتغرياملعىنوأشكالتغرياملعىن.

العرب املعاين تطور وتنقلأوراب املعىن وتضييق املعىن توسيع : أجزاء ثالثة إىل ية
وتضييق32املعىن. املعىن توسيع وهي  املعىن تغري أشكال عن سنتكلم ذلك وبعد

 املعىنونقلاملعىن.

كانتوسيعاملعىنهوشكلمنأشكالمظاهراللغةاليتحتدثإبضافات
عام. بشكل املختلفة املعىن33املعىن توسيع امتداده)ideningw(يقع أو

 
.235(،ص.1998،)قاهرة:عالمالكتب،علمالداللةأمحدخمتارعمر، 27
28 h. 107 Pengantar Linguistik Bahasa Arab,
29 , h. 45Pengantar Linguistik Bahasa Arab
.388(،ص.2008)القاهرة:دارالسالم،،املعجمالتارخييللغةالعربيةواثئقوّناذجحممدحسنعبدالعزيز، 30
.236.،صعلمالداللة 31
32  (IQRA: Jurnal Ilmu Makna Meluas dalam Bahasa Arab Adhriansyah Lasawali, 

Kependidikan dan Keislaman, Vol.2, No. 1, Desember 2018), h. 30.
33 h. 130Semantik Pengantar Studi Makna,  
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(extension)االنت حيدث وعندما عام. معىن إىل خاص معىن من هذاقال يعد
م األمهية ىف املساواة قدم على والشكل املعىن(، )تضييق األيت الشكل إنكانع

الدكتورابراهيمأنيسيرىأن)تعميمالدالالةأقلشيوعاىفاللغاتمنختصيصها،
أثرايف أقل تغريها(.و و الدالالت ما 34تطور أنيصبحعدد املعىن توسيع ويعين

تشريإليهالكلمةأكثرمنالسابق،أويصبحجمالاستعماهلاأوسعمنقبل.واألمثلة
علىذلككثريةأيالطفلقديطلقكلمة"تفاحة"علىكلاألشياءاملستديرةاليت

 35كرةالبابوثقالةالورق.تشبههايفالشكلمثلالربتقالةوكرةالتنسوأ

اإلنسانية. األنشطة تطور بسبب أكثره الكلمة معىن توسيع وحدوث
واحلاجةإىلمفهومجديدملجيبإبجياداملفردةاجلديدةدائمالكنهابطريقةاستخدام

 36اللغةاملوجودةبتوسيعمعىنالكلماتاليتميكنها.

إذاكان يكون تضييقه أو املعىن ختصيصاوختصيص هلا الكلمات معىن
املعىن37وتعيينا. تضييق ختصو–)narrowing(ويعد أنيس إبرهيم يصمساه

ملعىنيعينذلكحتويلالداللةمناملعىنالكليإىلااجتاهاعكسالسابق.و-املعىن
تقليلها.واألمثلةكلماتوعرفهبعضهمأبنهحتديدمعاينالاجلزئيأوتضييقجماهلا.و

ذلك إعلى نسبة احلقيقة ىف هي )حرامي( منهاكلمة مثكثريت "احلرام". ىل
و داللتها بعضختصصت يف اهلجري السابع القرن يف "اللص" مبعىن استعملت

وكانتوسعاملعىنختصيصأوتضييقاملعىنعكسهتوسيعاملعىن.النصوصاملروية.
ف التخصيص أّما اللفظ. التمييزية املالمح بعض إسقاط بعضنتيجة إضافة نتيجة

 38املالمحالتمييزةاللفظ،فكلمازادتاملالمحمماقلأفراده.

 
.243(،ص.1998،)قاهرة:عالمالكتب،علمالداللةعمر،أمحدخمتار 34
.243،ص.علمالداللة 35
36 , (Surakarta: Semantik Teori dan AnalisisDewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi, 

Yuma Pustaka, 2011), h. 92
37h. 130.Semantik Pengantar Studi Makna, 
 .245،ص.علمالداللة 38
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نقلاملعىنأوتغرياجملموعهوتغيريمعىنالكلمةمنأصلها.يوجداالرتباط
طويالً. شوطًا ولكن األصلي ترتبط39ابملعىن احلّيز هذا يف املتطورة األلفاظ إّن

ومعىن إىلابالستعارة يستند إّنا آخر إىل جمال من داالً اللفظ نقل ألن التشبيه،
اللذين بني املاد اجلزأين بني أو اجملالني، بني الوظيفي أو الشكلي الشبه مسّوغات

 40حتركاللفظبينهما.

السابقني والنوعني املعىن نقل بني الفرق أنيكون القدميهو املعىن كون
اجلد املعىن من أضييق أو النوعأوسع يف له مساواي وكونه السابقني النوعني يف يد

احلايل.ومعىنهذاأنمجيعأنواعاجملازاليتيتساوىفيهاالطرفانتدخلحتتهذا
 41النوعاملسمىبنقلاملعىن،أوتغيريجمالاالستعمال.

وأمثلةنقلاملعىنكثريةمنهاالتغيريعنأحدأعضاءالبدنابسمعضوآخر
خدامكلمة"صدرأوحنر")ويفبعضاللغات:معددة(بدالمن"ثدي".مثلاست

ومنهاتبادلاألمساءالدالةعلىعمالياتاحلواس.فكثرياماتستعملاأللفاظالدالة
اللغاتتعرب اللمسوالسمعواإلحساسوالذوقبعضهامكانبعض.وبعض على

األذنني(. )أبعمى األصم فهي42عن )اللوح( منكلمة نوع على األصل يف دالّة
طرف نرىيف مث األخرى، الوسائل سائر على عّممت مث عليها يكتب اليت املواد

السفن. بناء إىل الكتابة من داللياً انتقاالً تغيري43آخر أشكال هذه من واألمثلة
املعىنميكنأنننظريفاجلدولاليلي:

 

 
39 , h. 143.Pengantar Semantik Bahasa Indonesia
.282(،ص.1996،)دمشق:دارالفكر،علمالداللةالعريب:النظريةوالتطبيقفايزالداية، 40
.247،ص.علمالداللة 41
.247ص. ،علمالداللة 42
 .281،ص.علمالداللةالعريب:النظريةوالتطبيق 43
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أشكالتغيري
صلياملعىناأل املعىناجلديد املعىن  الكلمات 

منكانمنعادته السارق تضييقاملعىن
 ارتكاباحلرام

 حرامي

 الطهارة النظافة اخلتان تضييقاملعىن

 شاف تطاولونظر رأى توسيعاملعىن

 لسان اجلارحة اللغة نقلاملعىن

 صدرأوحنر اجلارحة ثدي نقلاملعىن

 املائدة نقلاملعىن
 

الطعامالذييصنع
 السفرة للمسافر

مييه انطوان الفرنسي اللغوي رأي القرن هذا أوائل  Antoineيف
Meilletرئي أسباب ثالثة هناك والتارخييةأن اللغوية : هي املعىن لتغري سية

تستطيعو الثالثةجمتمعة األنواع :)هذا بقوله أوملانعلىهذا االجتماعية.وبعقب
كثريةمنتغرياملعىن،ولكنهامعذلكليستجامعةفيمابينهاأنتوضححاالت

44حبالمناألحوال(.

ولعلأهماألسباباليتتؤديإىلتغرياملعىنماأييت:

 ظهوراحلاجة .1

 
.243.،صعلمالداللة 44
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فإنه عنه يتحدث أن يريد شيئاً أو فكرة اللغوي اجملتمع ميلك حينما
 ميثلهمبجموعةمناألصواتيفمفرداتأومعجماللغة.

الشيءمن يؤخذ االقرتاض)حينما التمثيلعنطريق يكونهذا وقد
جديد لفظ صك طريق عن يكون وقد خارجي(، علىCoiningمصدر

األخريكثرياًابلنسبةللمسمياتالتجاريةاليتطريقةكلماتهذهاللغة.وحيدث
توضععادةدوننظرألصلهاأواشتقاقها،وإّناابعتبارسهولةتذكرهاوحسن

يقول حننWaldronجاذبيتها. احلديثة واالكتشافات، املخرتعات يف :
نستعملألفاظاقدميةملعانحديثةولذايتغرياملعىن(ويقولأيضا:)مصطلحات

وكلمة45العلوموالرايضةوالتخصصاتاملختلفةقدتنتقلإىللغةالناسكذلك(.
حسب منكلمة أصله اليتكانت قد-"احلاسوب" ويكون العد مبعىن حيسب

  46ناهاكأداةعد.طورتمع

الكمبيوتر،هناكمصطلحاتانفدة وامللفات(windows) يفجمال
(file)وفأرة(mouse)منطقة مبعىن  ملف أصله فإّن الواقع، يف جرا. وهلم

ختزين،وفأرمبعىنحيوان.يعتمداستخدامهذهاألمساءعلىاحتياجاتاإلنساين
 47ليذكراملنتجأوشيءجديد.

 الثقايفواإلجتماعيالتطور .2

السمةالرئيسيةللمجتمعوجودتغيرياتيفآيةحلظة.ميكنللمجتمع
العالقات املثال سبيل على خمتلفة بطريقة األخرى مبجمعات جيتمعون أن

االقتصاديةوالسياسةواحلربوالكوارثالطبيعيةواهلجرةوالثقافةوماإىلذلك.

 
.237،ص.علمالداللة 45
46 , h. 209.Semantik Bahasa Arab
47 h. 95Leksikologi Bahasa Arab,  
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التغيري عمر،ميكنوصف ملختار بسببوفًقا العربية ابللغة املعىن يف
الثقافةاالجتماعيةابلطرقالتالية:

الدالالت .أ إىل احلسية الدالالت من االنتقال شكل يف يكون فقد
اجملال من الداللة وانتقال ورقيه. االنساين العقل لتطور التجريدية
تنزوي قد مث تدرجيية، عادةيفصورة يتم اجملرد اجملال إىل احملسوس
جانب إىل جنباً مستعملة تظل وقد تندثر، وقد احملسوسة، الداللة

 معالداللةالتجريديةلفطرةتطولأوتقصر.
على .ب خمتلفة ثقافة ذات فرعية اتفاقجمموعة يكونيفشكل وقد

األشياء مع تتماشى حتددها دالالت يف معينة ألفاظ استخدام
ثقافت أو ملهنها املالئمة واملفاهيم إىلوالتجارب هذا يؤدي وقد ها

لغةخاصة أفرادjargonنشوء االتصالبني أنشدة .والشك
سيقضي الكبري اجملتمع من أخرى أفراد وبني وبينها اجلماعة هذه
علىصعوبةإفهاماآلخرينوتعاملهممعاملدلولاجلديد.وقدحدث
والوضوء والزكاة واحلج الدينيةكالصالة للكلمات ابلنسبة هذا مثل
هذه مثل يف االجتاه إن العموم وجه على القول وميكن والتيمم...
من تنتقل حني الكلمة معىن يف التضييق حنو مييل احلاالت

 االستعمالالعامإىلاجملالتالتخصيصة.
القدمي .ج املدلول ذي اللفظ استخدام استمرار شكل يف يكون وقد

الوظيفة ابستمرار لإلحساس حديث مدلول على رغموإطالقه
 48االختالفيفالشكل.


 

 
.238،ص.علمالداللة 48
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 املشاعرالعاطفيةوالنفسية .3

حتظراللغاتاستعمالبعضالكلماتملاهلامنإحياءاتمكروهة،أو
ال أو ابلالمساس يعرف ما وهو ذكره، يستقبح ما على الصرحية لداللتها

taboo.  

املصطلح أن ولكنحيدثكثرياً املعىن تغيري إىل الالمساس يؤدي وال
اللفظ. تغيريداللة لهمعىنقدمي،ممايؤديإىل الالمساسالبديليكون فكأن

إبدال حقيقته يف وهو ابلتلطف، يسمى ما أو التعبري يف التحايل إىل يؤدي
الكلمةاحلادةبكلمةأقلحدةوأكثرقبواًل،وهذاالتلطفهوالسببفبتغري

49املعىن.

 االحنرافاللغوي .4

أو قريب معىن إىل معناها عن ابلكلمة الكلمة مستعمل ينحرف قد
اب من فيعد له وسنتناولمشابه بسهولة. اللغة أبناء من قبوال ويلقى اجملاز، ب

الفهمأوااللتباسأو نتيجةسوء اجملازيفعنوانمستقل.وقديكوناالحنراف
الغموض،وحينئذيتصدىلهاللغويونابلتقوميوالتصويب،وغالبامايكونحمل

  رفضمنهم،حىتلوقبلتهاجلماعةاللغويةوجرىعلىألسنتهم.

وحيدثسوءالفهمحنييصادفاملرءاللفظألولمرةفيخمنمعناه،
وقدينتهيبهالتخمنيإىلداللةغريبةالتكادمتتإىلمايفذهناملتكلمأبي
صلة.وحنييتكررهذااالحنرافمنأكثرمنشخصقديؤديهذاإىلتطور

  إليه.اللفظتطوراًمفاجئاًيرثهاجليلالناشيءويركن

 
.239(،ص.1998،)قاهرة:عالمالكتب،علمالداللةأمحدخمتارعمر، 49
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االنعزال البدائيةحيث البيئات الفجائيعادةيف التغري ويتممثلهذا
بنيأفراداجليلالناشيءوجيلالكبار،تسودتلكالداللةاجلديدة.وميثلالدكتور
اليتحتمل اللغويبكلماتمثلاألرض الفجائيأواالحنراف التغري أنيسهلذا

،)وهيالرعدةكذلكالكوكباملعروف،وهيالزكام)هيدالالتعدةمتباينة.ف
 50ومثلالليثالذييعيناألسدويعينأيضاًالعنكبوت.

خصوصاً اللغوي لالحنراف البارزة األمثلة أحد األطفالكذلك ويعد
وأهنميغلبونجانبالشكلعلىجانبالوظيفة.فقديطلقالطفلعلىالفأس

استع وقد )قدوم(. لفظ الثالثةكلمةواملطرقة يف طفل منpaintمل بدالً
51ورنيشاحلذاءالذيتستعملمعهالفرشاة.

 االنتقالاجملازي .5

بدو يتم ما قصدوعادة ون و، معجمية. فجوة سد مييزحبدف
املوجوديفكلجماز النفي للكلمةعنصر حي.االستعمالاجملازيمناحلقيقي

ليستو الكرسي رجل : وذلككقولنا عينا. ليست العربة وعني عنصررجال،
النفيهذاهوالذيميكنمنتوجيهأسئلةملغزةحنو:

الميكنأنيتكلم؟ماالذيلهلسانو

ى؟الميكنألنيرماالذيلهعنيو

لكنهاليغض؟ماالذيلهأسنانو

االستعم يشيع أن الوقت مبرور حيدث للفظوقد فيصبح اجملازي ال
يقضيعليه.ازيعلىحساباملعىناحلقيقيوقديشيعاملمعىناجملمعنيان،و

 
  .240،ص.علمالداللة 50
.241،ص.علمالداللة 51
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وميزبعضهمبنياألنواعالثالثةاآلتيةللمجاز:

الدهشةيثريالغرابةوالذييظليفعتبةالوعي،و(living)اجملازاحلي .أ
 عندالسامع.

امليت .ب احلفري(dead)اجملاز يفقد(fossil)أو الذي النوع وهو
 يكتسباحلقيقةمناأللفةوكثرةالرتددوجمازيته

سطابنيوحيتلمكاانو(faded)أوالذاوي(sleeping)اجملازالنائم .ج
النوعنيالسابقني.

النائمهوجزئياسؤالعندرجةالوعيوالفرقبنياجملازامليتو اجملاز
تغري )أشكال : التايل العنوان يف اجملاز عن حديث مزيد وسيأيت اللغوي.

52املعىن(.

 االبتداع .6

االبتداع اخللقinnovationويعد األسبابcreativityأو من
الواعيةلتغرياملعىن.وكثرياًمايقومبهأحدصنفنيمنالناس:

واألدابء.وحاجة .أ الكالمكالشعراء اهلارةيف املوهوبونمنأصحاب
األديبإىلتوضيحالداللةأوتقويةأثرهاهيفالذهنهياليتحتمله

 علىااللتلجاءإىلاالبتداع.
ما .ب لفظ استخدام إىل ختتاج حني العلمية واهليئات اللغوية اجملامع

الكلمةمعىنجديداًللتعبريعنفكرةأومفهوممعني،وهبذاتعطي
يبدأأولاألمراصطالحيا،مثقدخيرجإىلدائرةاجملتمعفيغزواللغة

 
.241،ص.الداللةعلم 52
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اليتخيتلفمعناهاحبسبrootاملشرتكةكذلك.ومثالذلككلمة
 53مهنةاملتكلمأهومزارعأمعاملرايضياتأملغوي.

 منهج البحث .ز

للحصولإىلهدفمعني البحثهيطريقةمتنظمة يفاألساس،منهج
هدفمايقصدعلىوبعبارةأخرىكيفيةالعملاملنظومةلسهولةاالنشاطللحصول

:فيمااييلاملنهج54به.

 نوعالبحث .1

ال هذا وصفيإّن حبث بطريقيليختلبحث املشكالت شرحيصف ة
اهابستخدامواتسابمثيبحثعنمعنالستخدمةماملصطلحاتيفلغةواجهة

معاجمخمتلفة.

 مصدرالبياانت .2

أساسي نوعان: هناك البحث. يف مهم جزء هي البياانت مصادر
بشكل البياانت يوفر الذي البياانت مصدر هو األساسي املصدر واثنوي.

واملصدر الباحث. إىل البياانتمباشرة يوفر الذي البياانت الثانويهومصدر
  55غريمباشرةإىلالباحث.

هو البحث هذا يف األساسي واجهةواملصدر لغة يف مصطلحات
واملعاجمبواتساالمستخدم اللغوية الكتب فهو الثانوي املصدر وأما نفسها،

واجملالتوغريهامناملصادراحملتاجةواملتعّلقةهبذاالبحث.

 
.242،ص.علمالداللة 53
54 , (Padang: FBS UNP Press, Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan StrukturalZaim, 

2014), h. 22.
55 , h. 22.Pendekatan Struktural 
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 طريقةمجعالبياانت .3

البياانتيفهذاالبحثطريقةتسجيلةوطريقةمكتبية إّنطريقةمجع
.واتسابالستخدممياانتاملصطلحاتيفلغةواجهةبشكلتسجيلب

 طريقةحتليلالبياانت .4

يفطريقةوال الباحثة تستخدمها البحثحتليلاليت طريقةهيهذا
حتليليةابلطريقةالتالية:ووصفية

ممج .أ البياانت مصدر البحث. ابملوضوع تتعلق اليت البياانت عدد نع
 واتساب.مصطلحاتيفلغةواجهةاملستخدم

املصطلحاتمراقبة .ب هذه يف املوجودة املعجمية أو األساسية املعاين
 ابستخداماملعاجم.

 توضيحمجيعالبياانتألنواعهاولتسهيلحتليلالبياانت. .ج
حتليلالبياانتبشكلتصنيفالبياانتعلىأساستركيباللغويةمن .د

 الكلماتوالعبارات.
مصطلح .ه يف املعىن تغري لتحليل البياانت عن واجهةحبث لغة ات

 واتساب.املستخدم
 يعرضنتائجحتليلالبياانت. .و

 نظام البحث  .ح

مالبحثيفهذاالبحثلوضوحوتسهيلالبحث.حيتويهذانظاكان
هيكمايلي:لبحثمنظماترتيبّيامبايرام.والبحثعلىأربعةأبوابلتكونهذاا
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األول علىةممقدمنالباب الوحيتوي البحثحتديدوبحثخلفية
و وفوائده البحث البحثالوأغراض ومنهج النظري واإلطار املكتيب ونظامتحقيق

البحث.

واتساب.الستخدممالبابالثاينحيتويعلىتعريفواتريخوواجهة

املصطلحاتاليتتوجديفلعةواجهةحيتويعلىمباحثةمنالبابالثالث
.يفلعةواجهةمستخدمالواتسابمستخدمالواتسابوأقسامهاوأشكالتغرياملعىن

اخلالصةواإلفرتاحات.وحيتويعلىخامتةالبابالرابع

  



 

 

 الباب الرابع 

 االختتام

 اخلالصة  .أ

الباحثةيفحت إمتام لغةواجهةبعد املعىنيف تغري واتساب،المستخدمليل
 فتستطيعالباحثةأنتعربنتائجهفيمايلي:

واتسابترتكبمنالمستخدمليتتوجديفلغةواجهةكانتاملصطلحاتا .1
أقسامها،وهيكمايلي:سبعنيومائةمصطلحاتوتنوعت

 ."واملكاملةالدردشةواحلالةاسماملفردكمصطلحات" (أ
 .مجعالتكثريكمصطلحات"الرسائلوالصوروالوسائط" (ب
 ".واملستنداتواإلشعارات اإلعدادات"كمصطلحاتمجعمؤنثالسامل (ج
 .مصدركمصطلحات"ختزينوتنزيلوتثبيت" (د
 .الصادرةوالواردوفائتة"فاعلكمصطلحات"اسمال (ه
 .ومقروءة"حمظورةوحممول اسماملفعولكمصطلحات" (و
 .كتب"واملاملعرضوملوقعاكانكمصطلح"املاسم (ز

 "ويرنفعلاملضارعكمصطلح"يكتب (ح
 فعلاألمركمصطلحات"اسحبواكتب" (ط
 "حرفكمصطلحات"يفومعومن (ي
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كمصطلح (ك وصفي جديدة"تركيب جديدةوجمموعة مجاعية رسالة
 ."الصورةالشخصيةو

إضايف (ل "تركيب الصديقكمصطلحات البياانتوإ  دعوة ستخدام
 ."مؤّشراتقراءةالرسائلووالتخزين

،أشكالواتسابحتدثيفثالثالمستخدمأّنتغرياملعىنيفلغةواجهة .2
 وهيكمايلي:

ختصيصأوتضييقاملعىن:التغريحيدثيفاملعىنويكونمعىناجلديد .أ
استعماله تسعنييف يف حيدث وهذا قبلها، من وأضييق خصوصا

 مصطلحاتكمصطلح"الدردشةواملكاملاتوجمموعةجديدة"

اختالطالكالم،وهومن"منقبلضيقأملصطلح"الدردشة"معىنكانو
"احملوكثرته إىل النصيةادث" الرسائل على وسجالهتاة املستخدمني بني

 .يفواتساب"ومؤرشفتهاوتثبيتها

يمأوتوسيعاملعىن:التغريحيدثيفاملعىنويكونمعىناجلديديفتعم .ب
ق من وأوسيع عموما وأربعنيباستعماله ثالث يف حيدث وهذا لها،

 مصطلحاتكمصطلح"احلالةواإلعداداتواحلساب"

"احلالة"معىنوكان قبلوسعأملصطلح "من من وهو أوكونصفة،
"الشيءوهيئتهوكيفّيته أو"إىل الصور املستخدميف يدلّه الذي الشيء

 .يةيفواتساب"الفيديوأوالنص

استعماهلا .ج يف اجلديد معىن ويكون املعىن يف تغريحيدث : املعىن تنقل
لعالقةمشبهة،وهذاحيدثيفمصطلحنيكمصطالح قيلها تنقلمن

 "أخبارواإلشعاراتاملنبثقة"
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علموعرفعلى،وهومن"منقبلينقلملصطلح"أخبار"معىنوكان
ألنهتدلعلى،املستخدمعننفسه"يوصفهماماأوالنبأ"إىل"حقيقة

.عناملستخدموالنبأالوصف
 

 االقرتاحة  .ب

تغرياملعىنمرتابطمعتطوراللغةنفسها،وكثريمناملعايناجلديدةتولدمن
البحث هذا يف املعىن تغري واستخدامها. اللغة تطورتطور مع أيًضا مرتابط

التكنولوجياوحاجةاإلنسانإىلاملفرداتواملعايناجلديدةيفوقتنااحلاضر.ولذلك
لغةواجهة املعىناجلديدحبسبجمالاالستخدام املعىناآلخرأو تغريمعناهاإىل

 املستخدم.

هذا يف الباحثة وترجو الكمال عن أبعد البحث هذا أّن الباحثة تدرك
يفالبحث اجلديدة واملعاين املفردات توفري يف وخاصة الداللة علم يف إسهاما

 استخداماللغةالعربيةوأنيكونمفيدةللقراءعموماوللباحثةخصوصا.
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حق املل  
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ال يتغري 
 معناه 
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   v 157 يرن 
  v  158 جاراالتصال 
   v 159 مكاملةصوتية 
  v  160 مكاملةفيديو 
   v 161 مكاملةمجاعية 
   v 162 مسحسجلاملكاملات 
   v 163 معلوماتاملكاملات 
   v 164 الصادرة 
   v 165 الوارد 
   v 166 فائتة 
   v 167 املزيدمناخليارات 
   v 168 رسالةحمّولة 
   v 169 إعادةتعينياإلحصائيات 
  v  170 إخالءمساحة 



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Ayyu Nur Millaty 

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 11 September 1998 

Alamat Asal : Kp. Buah Jajar, No.39 RT. 02 RW. 11 Desa 

Bojong Kec  Majalaya Kab Bandung, Jawa Barat 

40382. 

Alamat di Yogyakarta : Jl. Ganesha VI No. 01 RT. 50 RW. 05 Kel. 

Mujamuju Kec. Umbulharjo DIY 55165. 

No. HP : 0895330665860 

E-mail : Ayyunurmillaty@gmail.com 

Orang Tua : 

a. Bapak   : Suryana S.Pd 

Pekerjaan   : PNS 

b. Ibu   : Nunung Nurlaila 

Pekerjaan  : Guru TK 

Pendidikan Formal : 

TK    : TK Darul Jihad   2002-2004 

SD    : SDN Sukamanah 1   2004-2010 

SMP    : SMPI Ibnu Siena Tasikmalaya 2010-2013 

SMA    : MA Persis Tarogong Garut  2013-2016 

UNIVERSITAS  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020 

 

 

 

 
 

mailto:Ayyunurmillaty@gmail.com

	صفحة الموضوع
	إثبات الأصلة
	الشعار والإهداء
	صفحة موافقة المشرف
	صفحة الموافقة
	تجريد
	كلمة شكر وتقدير
	محتويات البحث
	قائمة الجدول والصور
	الباب الأول مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب.تحديد البحث
	ج. أغراض البحث
	د. فؤاد البحث
	ه. التحقيق المكتبي
	و. الإطار النظري
	ز. منهج البحث
	ح. نظام البحث

	الباب الرابع الاختتام
	أ. الخلاصة
	ب.الاقتراحة

	ثبت المراجع
	أ. المراجع العربية
	ب. المراجع الإندونيسية
	ج. المراجع الإنجليزية
	د. المراجع الصور

	الملحق
	ترجمة حياة الباحثة

