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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث  .أ 

وقال   .البعضاللغة ىي وسيلة االتصال يست دمها البشر للتفاعل مع بعضهم 

Thomas M. schiedel  ىو لتعبَت وشياع أنفسهم وبناء عالقة  االتصالأن الغرض من

ىف  وقد علمنا اإلسالم أن ضلسن تواصال إىل اآلخر كما قال تعلى .ٔبعامة وتأثَتا بالغَت

 .ٕٖٖ-ٖٔالسورة البقرة أية 

العلم من خالل إتقان اللغة ، ؽلكن لإلنسان أن يعرف زلتويات العامل من خالل 

وادلعرفة بأشياء جديدة مل تكن مت يلة من قبل. كأداة للتواصل قد يستعملها البشر من 

فلذلك ؽلكن  .ٖقبل، اللغة ىي ثقايف الذي نتب من احتياج اإلنسان لًتقية ربضرىم

دراسة اللغة داخليا وخارجيا. داخليا ، ىذا يعٍت أن التقييم يتم على العناصر الداخلية 

ية الصوتية وادلورفولوجية والنحو فقط. بينما تعٍت الدراسة خارجيًا أن للغة ، مثل البن

الدراسة قد أجريت على أشياء أو عوامل خارجة عن اللغة ، ولكنها تتعلن دبست دمي 

اللغة أنفسهم ، أو ا تمع احمللي أو البيئة. فضال على ذلك يفحص تقييم اللغة اخلارجية 

                                                             
ٔ Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar cet. Ke. ٜ , ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
ٕٓٓٚ), ٗ 
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ٕ 
 

 
 

وإتقان اللغة الثانية ، والباقي الثالثة التالية من قبل كيفية اختالط اللغات يف ادلنطقة 

بعض ادلشاكل اليت أصبحت رلال دراسات علم االجتماع  ادلتحدثُت أو مست دمي اللغة

لألعمال األدبية ىي زلتوى األعمال األدبية ، والغرض من األعمال األدبية ، وكذلك 

 .ٗاألشياء اليت ينطوي عليها العمل األديب

الذي يتقن لغتُت تسمى عادة ثنائية اللغة "باللغة اإلندونيسية يدعى إن الش ص 

ثنائي اللغة يف حُت أن القدرة على است دام لغتُت تسمى ثنائية اللغة يف اللغة 

 .٘اإلندونيسية تسمى أيضاً ثناء اللغة

ال ؽلكن التحدث باللغة فقط ولكن غالبًا ما يتم تسجيلها على أهنا عمل أديب 

ات. كلمة "رواية" مأخوذة من رواية اللغة اإليطالية اليت تعٍت حرفيا "بند يف شكل رواي

جديد صغَت ، مث تفسر على أهنا" قصة قصَتة يف النثر. يف الكلمة الالتينية رواية مشتقة 

شلا يعٍت جديد. وقال جديد مقارنة مع أنواع  noveisشتقة أيضا من كلمة م novellusمن 

  وقت الحن.أخرى ، ظهرت ىذه الرواية يف

                                                             
ٗ Wiyatmi, sosiologi sastra, ( Kanwa Publisher, ٢112), 46 
5 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, sosiolinguistik perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), 11٢ 
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الرواية ىي عمل خيايل يكشف عن جوانب من اإلنسانية أكثر عمقًا ويعرض 

دبهارة. تُعرَّف الرواية بأهنا تعطي تركيزًا أقوى للحياة ، مع تصميم رواية مفسر بشكل 

 أوسع يتضمن تارؼلًا للتطور يتكون عادًة من عدة أجزاء ويستحن إعادة النظر فيو.

ىي رواية إسالمية باإلضافة إىل رواية بناء الروح اليت  ٢ Ayat-Ayat Cintaالرواية 

ربتوي على تعاليم دينية ملفوفة بدقة دون ترك جانب من جوانب مجاذلا. يتم بناء 

قصص احلب اجلميلة بعيدا عن الزراعة والس رية. إن قيم الشريعة يف أعمن دين كأداة 

 نشر مغمورة بدقة ، مع تعاليم أخالقية ال ترعى.

وضوع ىذه الرواية ال ػلتوي فقط على موضوع احلب اإلنساين يف البشر ، إن م

ولكن أيًضا زلبة اإلنسان هلل ورسولو الذي يتجلى يف مريقة ثابتة للحفاظ على اإلؽلان 

لو. باإلضافة إىل ذلك ، فإن مفهوم احلب ينطوي على إحساس  -على أساس التوجيو 

احلياة والوحي يف شكل آيات تعليمات من دبحبة اهلل للبشر الذين ذبسدت مع ذبارب 

 القرآن والسنة النبوية.

باإلضافة إىل ذلك ، من حيث اللغة اليت تتدفن بشكل مجيل مع ادلثل من 

التشبيو والغبطة ادلست دمة ىي واحدة من أعمال األدب. إن وجود اختالفات اللغة 

ادلفردات من  ادلوجودة فيو ؽلكن أن يعطي فكرة للقارئ عن مصطلحات / عبارات
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سلتلف اللغات. يف ذلك ، ىناك است دام ربويل الشفرة وزبليط الشفرة من اللغة 

 اإلندونيسية وجافا والعربية واألدلانية واإلصلليزية. 

بيب الرمحن الشَتازي ، كان حل Ayat-Ayat Cinta   ٕمن ادلزايا ادل تلفة للرواية

 ,ربويل الشفرة وزبليط الشفرة يف الروايةالباحث مهتًما بدراستو خاصة دلعرفة است دام 

 biraz” “hizli amca belبوجود ربويل الشفرة و زبليط الشفرة ىف بداية  القول, كقول 

gec kalmayayim )باللغة  ادلتكلم مث يت ٙ)أسرع يا عمي, ال ذبعلٍت من ادلتأخر

عل الباحث ىذا ما غل ٚ)سيد("hoca اإلندونيسية و كذالك زبليط الشفرة كقول "نعم 

أكثر اىتماما .. بسبب الثقافة ادل تلطة بشكل متزايد يف ىذا العصر من العودلة ، ربويل 

الشفرة وزبليط الشفرة ما ربدث يف كل من التصور اليومي ويف خطاب مكتوب 

وادلقاالت وغَتىا(. نظرًا لوجود عدد كبَت من عمليات ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ، 

تحويل الشفرة وتخليط الشفرة  خصائص تحليل القصة بعنوان "قام الكاتب بتحليل 

 "Ayat-Ayat Cinta 2فى الرواية 

 

 

 
                                                             
6 Habiburrohman El Shirazy, ayat-ayat Cinta  ( Jakarta: Republika, ٢115), 2 
7
 Ibid., Hal 2 
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 أسئلة البحث  .ب 

قد عرفنا أن ىناك اختالفا بُت ادلسائل العلمية وادلساعل العامة ،وينبغي الباحث 

. لذلك يقوم الباحث بصياغة مشاكل يف البحث على النحو ٛأن يقمها ىف بيان رمسي

 التايل:

 ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ؟مفهوم ما  .ٔ

 ؟  ٢ Ayat-Ayat Cinta ما أنواع ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية .ٕ

 ؟٢ Ayat-Ayat Cintaوزبليط الشفرة ىف الرواية  أسباب ربديث ربويل الشفرةما  .ٖ

 

 أىدا  البحث .ج 

 ربويل الشفرة وزبليط الشفرة. مفهومدلعرفة ما  .ٔ

 .٢ Ayat-Ayat Cintaدلعرفة ما أنواع ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  .ٕ

 Ayat-Ayat Cintaوزبليط الشفرة ىف الرواية  أسباب ربديث ربويل الشفرة ما لكشف .ٖ

٢. 
 

 فوائد البحث .د 

 الفوائد اليت ؽلكن احلصول عليها يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:
                                                             
8
 M. Subana dan Sudrajat, Dasar Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka Setia, ٢115), 59 
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 الفوائد النظرية .ٔ

األدبية وخاصة األحباث اإلسالمية اجلديدة حىت تكون إضافة كنوز البحوث  (أ 

 مفيدة يف تطوير األعمال األدبية اإلندونيسية.

كونو نقطة انطالق لفهم واستكشاف األدب بشكل عام واألدب يف    (ب 

 .٢ Ayat-Ayat Cintaرواية 

 عمليةالفوائد ال .ٕ

 من ادلتوقع نتائب ىذه الدراسة:

حلبيب الرمحن   ٕ Ayat Ayat Cintaؽلكن أن يساعد يف ربسُت تقدير رواية  (أ 

 الشَتازي.

ؽلكن إضافة البصَتة للجمهور من األعمال األدبية على مبقات من ادلعٌت والقيم    (ب 

 حلبيب الرمحن الشَتازي. ٕ Ayat-ayat Cinta الًتبوية الواردة يف رواية

 يف ادلدارس ، وخاصة حول التقدير اجلديد.ؽلكن است دامها كمواد تعليمية أدبية   (ج 

 

  الدراسة السابقة .ه 

فيما يتعلن بالبحث عن ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ، ىناك بعض الباحثُت 

 الذين درسوا الشيء نفسو ربويل الشفرة وزبلط الشفرة ، وىم: 
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 Cinta Suci)( بادلوضوع ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف رواية ٕٛٔٓفيفي ألفياين ) 

Zahrana) سونان غَتي اإلسالمية , جامعة ألدبا قسم اللغة العربية و أدهبا, كلية

 من تتكون الرواية ىذه يف الشفرة ربويلالبحث يعٌت  صة من ىذاو اخلال .بوجونغارا

 جانب اىل. بالعكس ايضا ىكذ و ، اجلاوية اللغة ىلإ ندونيسيةاإل اللغة بُت اللغة زبلط

 ذلك

 الرواية ىذه ىف الشفرة زبلط. االصللزية اللغة و ونيسيةاإلند اللغة بُت اللغة ربويل أسس

 القيم صدناية او سبلك الذي الش صيات قبل من القيام فقط اال وجدت كثَتا ليس

 .احمللية اللغة القيم ىي شلاثلة، زىرنا، الولدين واضح ىو كما احمللية،

ككائن الدراسة  ٕ Ayat-Ayat Cintaيف ىذه الدراسة، أخذ الباحث الرواية  

 ؼلتلف عن البحوث والدراسات السابقة

 Pengaruh Alih Kode Dan Campur( بادلوضوع  ٕٗٔٓسلطان ) 

Kode Pembelajaran Bahasa Indonesia Terhadap Keterampilan Berbicara 

Siswa Kelas 5 Sdn 1 Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten 

Sidenreng Rappang, 

جامعة حكومية ماكاسار, استناًدا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها يف الفصل  

التجرييب ، يوضح الرسم التوضيحي للتبديل بُت ربويل الشفرة و زبليط الشفرة يف تعلم 

اللغة اإلندونيسية يف الفصل اخلامس. وادلعلومات واألسئلة اليت ربققت يف شكل 
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ناك أيًضا مزيب من األكواد يف عملية التعلم اليت ُتدرج األديان. باإلضافة إىل ذلك ، ى

 عناصر يف شكل كلمات وعبارات ومجل.

زلادثة الطَلب دبعهد  ( : زبليط الشفرة و ربويلها ىفٕٓٔٓندا أغوسطْي ك )  

العلوم اإلنسان والثقافة,  اْلديث األمانة سدوارجو, قسم اللغة العربية و أدهبا, كلية

البحث يعٌت أن زبليط الشفرة  صة من ىذاب. و اخلالاْلكومية مالناجلامعة اإلسَلمية 

العبارة, و من ناحية باسًت, و من  ينقسم إىل ستة أقسام : من ناحية الكلمة, و ناحية

من ناحية كلوسا. أما ربويل الشفرة  ناحية التكرار, و من ناحية تعبَت اإلصطَلحى, و

 و ربويل الشفرة اخلارجة خلةينقسم أىل قسمْي, و ىى ربويل الشفرة الدا

 وقع االختالف الواضح بُت البحث الذي سيبحث الباحث, والبحث يف

 الدراسات السابقات ادلكتوبة. أما حبث األول والثاين ىناك الفرق ىف ادلوضوع وىو زبليط

الشفرة وربويلها يف التعليم ، ىذان حبثان يقعان يف زلادثة الطالب، وأما الباحث اآلن 

ىذا وقوع الفرق بُت البحث اآلن و البحث   ٕ Ayat-Ayat Cinta الرواية سيبحث يف

  .ادلاضى ىف أنواع زبليط الشفرة وربويلها
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 منهج البحث .و 

دلناقشة ادلشاكل ادلطروحة يف ىذا البحث ػلتاج البيانات اللغوية  ادلناسبة واليت مت 

ػلتاج إىل ادلنهب،  احلصول عليها من خالل دراسة الكائن اذلدف. والوصول إىل ذلك

فمنهب البحث العلمي ىو مريقة منظمة يف البحث تعتمد على الفرضيات وعلى مائفة 

 من القواعد والقوانُت اليت هتيمن على سَت البحث وتفرض على القائم بالبحث التقيد هبا

 ولتحقين أىداف البحث يلزم أن تقوم بادلنهب التايل :

 نوع البحث .ٔ

أن     (Qualitative) ذا البحث ىي الطريقة الكيفيةنوع البحث ادلست دم يف ى

 البحث الكيفي كان متجذرا إىل اخللفية الطبيعية بأسره، واالعتماد على البشر كأداة

حبثية، يستفيد الطريقة الكيفية، وربليل سلوك البيانات االستقرائي، وتوجيو البحوث 

وصفية، يفّ ضل العملية من ادلوجهة للعمليات يف زلاولة للعثور على نظرية أساسية، 

 .. ىذا البحث يناسب بالظواىر اللغوية الواقعة يف ا تمعٜالنتائب

بأنو " ىو ادلنهب الوصفي، ؽلكن تعريف ىذا ادلنهب الباحثست دم يوادلنهب الذى 

موضوع  أسلوب من أساليب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو

عملية مت  فًتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول على نتائب زلدد من خالل فًتة أو

                                                             
9
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, ٢114). 44. 
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. والبحث الوصفي ٓٔتفسَتىا بطريقة موضوعية ودبا ينسجم مع ادلعطيات الفعلية للظاىرة

ىو أبعد من ذلك  ال يقف عند وصف الظاىرة كما يبدو من التسمية بل ؽلضي إىل ما

تعميمات ذات معٌت  لتوصل إىلألنو يفسر البيانات ويقارن ويقيم أيضا وذلك هبدف 

 .ٔٔيزيد هبا رصيد معارفنا عن الظواىر ادلدروسة

 

  البيانات ومصادر البيانات .ز 

للوصول إىل البيانات ػلتاج الباحث إىل ادلصادر، فينقسم الباحث مصادر 

 .البيانات الىنوعُت علا ادلصدر الرئيسي وادلصدر الثانوي

 طريقة جمع البيانات .5

تستفيد بطريقة التفسَت      (Qualitative) الطريقة الكيفيةعلى األسس أن 

لتقدمي البينات على شكل الوصفي ؽلكن أن تكون مصادر البيانات يف البحث النوعي 

اإلنسان ، واألحداث ، والوثائن ، واحملفوظات وغَتىا من األشياء. يف ىذه الدراسة ، 

 كما يلي:  أماادلصادر الثنوية  ٕ Ayat-Ayat Cintaالرواية  مصادر البيانات الرئيسية ىي

 ( Observation)  طريقة المالحظة (5

                                                             
 ٓٔ(، ٕٕٕٓ، )عمان: دار وائل للنشر، منهجية البحث العلمي القواعد وادلراحل والتطبيقاتزلمد عبيدات وأصحابو،   ٓٔ
 ٜٓ(، ٖٖٜ٘، )اجلزائر، منهجية البحث "سند تكويٍت لفائدة ادلفتشُت يف سلتلف األموار التعليميةىيئة التأمَت بادلعهد، ٓٔٔ
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  تعد ادلالحظة احدى وسائل مجع ادلعلومات ادلتعلقة بسلوكيات الفرد الفعلية

 . تفضل بعض الباحثُت مريقة ادلالحظة ادلباشرة يف مجعٕٔومواقفو واذباىاتو ومشاعره

 سلوكا انسانيا معينا أو ظاىرة اجتماعيةادلعلومات وخباصة إذا كان موضوع الدراسة 

 . ٖٔزلددة

 ٕ ayat-ayat cintaىف الرواية ىذه الطريقة لنيل البيانات اليت تتعلن  الباحثست دم ي

 طريقة الوثائق (2

الباحث جلمع احلقائن اليت يبحثها الباحث  هاستعمليمريقة الوثائن وىي مريقة 

 والتقريرات واحلكايات وادلقاالت وما . تشمل الوثائن على البحوث الوجزةٗٔالوثائن من

 .يتصل بذلك. وىذا دليل على استنباط الوثائن

 تستعمل ىذه الطريقة لنيل البيانات و ادلعرفة عن أسباب وأىداف وعوامل اليت

 ٢ Ayat- Ayat Cinta تسبب على و قوع زبليط الشفرة و ربويلها ادلست دمة يف الرواية

 طريقة تحليل البيانات .2

                                                             
 رحبي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيم، مناىب وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبين، )عمان: دار صفاء للبشر  ٕٔ

    ٜ(،ٖٖٖٜوالتوزيع، 
 ٖ٘ٓ(،  ٖٖٜٓرحيم يون  كرو العزاوي، مقدمة يف منهب البحث ا.لعلمي، )عمان: دار دجلة،   ٖٔ

ٔٗ Suharmini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta. 
ٕٓٓٙ), ٕٕٚ. 
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 يف ربليل الباحثه وأخذربليل الوصفية الكيفية  الباحث هاستعمليالطريقة الىت 

تتضمن اخلطوات اليت يتعُت ازباذىا يف ربليل  ,لتحليل البيانات يف ىذه الرواية.البيانات

 البيانات مع ربليل احملتوى ما يلي:

 .عميقة قراأة ٕ Ayat-Ayat Cinta. الرواية الباحث يقرأ .ٔ

 الباحث كتب ادلقصودة، البيانات لتحصيل عميقة قراأة الباحث قرأ بعد .ٕ

 .من ربويل الشفرة وزبليط الشفرة واجلمل ادلقصودة الكلمات ادلقصودة

 فّرق بُت ربويل الشفرة وزبليط الشفرة. .ٖ

 البينات. رلموعة مثّ حّلل عرض البينات بُت ربويل الشفرة وزبليط الشفرة من .ٗ

 

 ىيكل البحث  .ح 

 على أربعة أبواب: حبثو ضع الباحثيالبحث لتنظيم الدراسة وترتيب 

وأسئلة البحث , الباب األول: ادلقدمة، ػلتوي ىذا الباب على خلفية البحث  

ومصادر  ,منهب البحث و ,والدراسات السابقة ,وفوائد البحث ,البحث ,وأىداف

 .البحث وىيكل وربليل البيانات ,وَجع البيانات ,البيانات

اليت تتعلن  الباب الثاين: اإلمار النظري، يقدم ىذا الباب بعض النظريات

 بالبحث ويشتمل عليو تعريف اللغة االجتماعية وعناصرىا وأنواعها, وأنواع بياهنا.



ٖٔ 
 

 
 

 الباب الثالث: عرض البيانات وربليلها

الباب الرابع : اإلختتام تتكون اخلاَلصة واالقًتاحات


