
1 

 

 الباب األول 

 املقدمة

 خلفية البحث . أ

تصل يستخدمها البشر للتفاعل مع بعضهم البعض. اللغة ىي وسيلة الال

تصال ىو وتعبَت وشياع أنفسهم أن الغرض من اال Thomas M. schiedel وقل

أما استعمل وحدة الللغة من اللغة واحدة إىل  ١.وبناء عالقة بعماة وأتثَتا ابلغَت

أسلوب اللغة مضمون فيو استعمل الكلمة و الًتكيب و   اللغة األخرى لتوسع

 ٢.كالسا و التكليم وغَت ذلك فيسمي بو اختالط الشرفة

من خالل إتقان اللغة، ديكن اإلنسان أن يعرف زلتوايت العامل من خالل 

العلم وادلعرفة أبشياء جديدة مل تكن متخيلة من قبل. كأداة للتواصل قد 

لغة ىي ثقايف الذنتب من احتياج اإلنسان لًتقية يستعملها البشر من قبل، ال

فلذالك ديكن دراسة اللغة داخليا. وخارجيا، ىذا يعٍت أن التقييم يتم  ٣.ربضَتىم

على العناصر الداخلية للغة ، مثل البنية الصوتية وادلورفولوجية والنحو فقط. بينما 

ل خارجة عن تعٍت الدراسة خارجيا أن الدراسة قد أجريت على أشياء أو عوام

                                                            
1 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Cet. Ke. 9,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2002),  4 
2 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik.(Gramedia pustaka utama. 1993. Jakarta), 35 
3 Sakholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab,(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 2012), 32. 
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اللغة، ولكنها تتعلق دبستخدمي اللغة أنفسهم، أو اجملتمع احمللي أو البيئة. فضال 

ية كيفية اختالط اللغات يف ادلنققة وإتقان جيعلى ذلك يفحص تقييم اللغة اخلر 

اللغة الثانية، و الباقي الثالثة التالية من قبل ادلتحدثُت أو مستخدمي اللغة بعض 

رلال دراسات علم االجتماع لألعمال األدبية ىي زلتوى  ادلشاكل اليت أصبحت

األعمال األدبية، والغرض من األعمال األدبية، وكذلك األشياء اليت ينقوي 

 ٤.عليها العمل األديب

إن الشخص الذي يتيقن لغتُت تسمي عادة ثنائية اللغة "ابللغة 

غتُت تسمى اإلندونسية يدعى ثنائى اللغة يف حُت أن القدرة على استخدام ل

 ٥.ثنائية اللغة يف اللغة اإلندونسية تسمى أيضا ثناء اللغة

ال ديكن التحدث ابللغة ولكن غالبا ما يتم تسجيلها على أهنا عمل أديب 

يف شكل رواايت. كلمة "رواية" مأخوذة من رواية اللغة اإليقالية اليت تعٌت حرفيا 

لنثر. يف الكلمة الالتينية مث تفسر على أهنا" قصة قصَتة يف ا ،"بند جديد صغَت

شلا يعٍت جديد. وقال   noveis شتقة أيضا نت كلمة م novellu رواية مشتقة من

 جديد مقارنة مع أنواع أخرى، ظهرت ىذه الرواية يف وقت الحق.

                                                            
4 Wiyatami, Sosiologi Sastra, (Kanwa Publisher, 2013), 46. 
5 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), 112. 
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و أادلثل: اخلاطب  ربويل الشفرة ىو دورة التحويل من شفرة األخرى

زية. ربويل يصلل استخدام اللغة االيستعمل اللغة اإلندونسيا وحياول إىل ادلتكلم

عتماد اللغة عند اجملتمع اللغتُت. ربويل الشفرة اليغَت من احد جهة أالشفرة من  

 ٦.أىداف والفوائد احلقيقي وكلو متساواي ابألصل

الرواية ىي مقابلة النثرية القويلة لده القصة يف احلياة. الشخص مع 

 ٧.خر خولو بتأكيد على طبيعة كل فاعلآشخص 

مؤلف الرواية يسمى بكاتب الرواية، صفة الرواية أبهنا ديلك اتريخ القويل 

لفُت سنة. ىذا الرأي ير الرواية اليواننية ورومانية الكالسكية، أاستمرار حىت  وال

 قى، يف وقت عادت الرومانسية احلديثة ىو يقلد الرواية.سيف العصور الو 

 القفل بُت ادلودة قيمة تقبق يتال روايةىي رواية إسالمية   Hayyaالرواية 

 .األندونيسي الشّبان و الفالسقيٍت

إن موضوع ىذه الرواية ال حيتوي فقط على موضوع احلب الإلنساين يف 

البشر، ولكن أيضا زلبة اإلنسان هلل ورسولو الذي يتجلى يف طريققة اثبتة على 

ب ينقوي لو. ابإلضافة إىل ذلك، فإن مفهوم احل واإلديان على أساس التوجي

                                                            
6 Nababan, Sosiolinguistik Suatu Pengantar,  (Jakarta: Gramedia), 30. 
2 https ://id.m.wikipedia.org/wiki/bahasa indonesia/diakses tanggal 19 November 2019 
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على إحساس دبحبة هللا للبشر الذين ذبسدت مع ذبارب احلياة والوحي يف شكل 

 آايت تعليمات من القرآن والسنة النبوية.

ضافة إىل ذلك، من حيث اللغة اليت تتدفق بشكل مجيل مع ادلثل من بلال

التشبيو والغبقة ادلستخدمة ىي واحدة من أعمال األدب. إن وجود اختالفات 

عبارات  /دلوجودة فيو ديكن  أن يعقي فكرة للقارئ عن مصقلحات اللغة ا

يف ذلك، ىناك استخدام ربويل الشفرة وزبليط  ادلفردات من سلتلف اللغات.

 .الشفرة من اللغة ااإلندونيسية وجافا والعربية واألدلانية واإلصلليزية

كان ،  ذللفي تيان راسا و ابين أرنس Hayyaمن ادلزااي ادلختلفة للرواية 

الباحث مهتما بدراسة خاصة دلعرفة استخدام ربويل الشفرة وزبليط الشفرة يف 

 :الرواية، بوجود ربويل الشفرة وزبليط الشفرة يف بداية القول، كقول

Rahmat : Ya udahlah, Din. Paling diaminin  relawan lain. Kalaupun tertinggal di 

kamp pengungsi, gue ikhlaslah. Semoga aja berguna. 

 مث يت ادلتكلم ابللغة اإلصلليزية وكذالك ربويل الشفرة كقول: 
Adin : Ya sudah kalau begitu, Mat. Don’t sweat yourself for a small stuff!

٨
 

 الشفرة كقول:زبليط مث 
Bi Nurul : Hayo Rrahmad janji naon sama Yasna? 

                                                            
٨Helvy Tiana Rosa & Beni Arnas Hayya (Bandung: Aman Palestina Indonesia,  2019), 55. 
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Yasna : Kalau sampai lupa akang kelewatan sekali   
9.

 

Rahmat : Sebenarnya, kejutan ini ingin akang tunjukan nanti, tapi...” 

Bi nurul : Lagakmu banyak sekali atuh, sok langsung keintinya! 

Rahmad : Ing sya allah Bi
10.

 

ىذا ما جيعل الباحث  مث يت ادلتكلم ابللغة سوندى وكذلك زبليط الشفرة

بب الثقافة ادلختلقة بشكل متزيد يف ىذا العصر من العودلة، أكثر اىتمام بس

ربويل الشفرة وزبليط الشفرة ما ربدث يف كل من التصور اليومي ويف خقاب 

الوجود عدد كبَت من عمليات ربويل الشفرة  مكتوب وادلقاالت وغَتىا. نظر

 الشفرة وزبليط الشفرة ربويلبعنوان "  الكاتب بتحليل القصةمثوزبليط الشفرة، 

  أرنس يناب و اراس تيان لفيذل Hayya  الرواية يف

 أسئلة البحث . ب

وينبغي الباحث أن  ،ل العامةئقد عرفنا اختالفا بُت ادلسائل العلمية وادلسا

. لذلك يقوم الباحث بصياغة مشاكلة ىف البحث على ١١مها يف بيان رمسيو يق

 النحو التايل :

 ؟ Hayya ة يف الروايةأنواع ربويل الشفرة وزبليط الشفر ما . ۱

 ؟ Hayya الرواية يفربويل الشفرة وزبليط الشفرة . ما أسباب ربدث ۲

                                                            
9 Ibid, hal. 191. 
10Ibid, hal. 192. 
11  M. Subana dan Sudrajat,  Dasar Dasar Penelitian Ilmiah,(Bandung: CV Pustaka Setia,2005), 

59. 
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 أهداف البحث   . ت

ت الباحث األىدف ذلذا أبعد ما عرض الباحث مشكلة البحث قر 

 البحث كما يلي :

 لفيذل Hayya  الرواية يف الشفرة وزبليط الشفرة ربويلأنواع  دلعرفة.  ۱

 . سأرن يناب و اراس تيان

 لفيذل Hayya  الرواية يف الشفرة وزبليط الشفرة ربويلأسباب  دلعرفة . ۲

  .أرنس يناب و اراس تيان

 فوائد البحث  . ث

 ديكن احلصول عليها يف الدراسة ىي يلي : اليت الفوائد

 أ. الفوائد النظرية

( إضافة كنوز البحوث األدبية وخاصة األحباث اإلسالمية اجلديدة ۱

  تقوير األعمال األدبية اإلندونسية.مفيدة يف حيت تكون

 ( كونو نققة انقالق واستكشاف الألدب بشكل عام واألدب يف۲

 . Hayyaرواية
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  عمليةالفوائد الب.

 سة :امن ادلتوقع نتائج ىذه الدر 

 و اراس تيان لفيذل Hayya ديكن  أن يساعد يف ربسُت تقدير رواية (۱

  .أرنس يناب

جمهور من األعمال األدبية على طبقات من ديكن إضافة البصَتة لل (۲ 

 يناب و اراس تيان لفيذل Hayyaادلعٌت والقيم الًتبوية الواردة يف رواية 

  .أرنس

رس، وخاصة حول اديكن استخدامها كمواد تعليمية أدبية يف ادلد (٣

 التقدير اجلديد.

 الدراسة السابقة  . ج

الباحثُت الذين فيما يتعلق ابلبحث عن ربويل الشفرة وزبليط الشفرة، 

 ط الشفرة، وىم:يدرسوا الشيء نفسو ربويل الشفرة وزبل

 Cinta) ع ربويل الشفرة وزبليط الشفرة يف روايةو (  ابدلوض۲۲١۸فيفي ألفياين ).١

Suci Zahrana)  ،امعة سوانن غَتي جقسم اللغة العربية و أدهبا، كلية األدب

ٌت ربويل الشفرة يف ىذه الإلسالمية بوجونغارا. واخلالصة من ىذا البحث يع
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الرواية تتكون من زبلط اللغة بُت اللغة اللإلندونيسية إىل اللغة اجلاوية، وىكذ 

 .ىل جانب ذلكإيضا ابلعكس. أ

ط يزيسسسسة. زبلسسسسيو اللغسسسسة الإلصلل يسسسسل اللغسسسسة بسسسسُت اللغسسسة اللإلندونيسسسسسياأسسسسس ربو 

خصسسيات الشسسفرة  يف ىسسذه الروايسسة لسسيس كثسسَتا وجسسدت اال فقسسط القيسسام مسسن قبسسل الش

و صسدانية القسيم احملليسة، كمسا ىسو واضسد الولسدين زىسران، شلسا ثلسة، ىسسي أالسذي سبلسك 

 القيم اللغة احمللية.

( ابدلوضسسسوع ربليسسسل خاصسسسائص ربويسسسل الشسسسفرة وزبلسسسيط 2019بشسسسري أفنسسسدي ) دمحم٢

قسسسم اللغسسة العربيسسة و أدهبسسا، كليسسة األدب،  Ayat-Ayat Cinta 2الشسسفرة يف روايسسة 

سالمية بوجونغارا. واخلالصة من ىذا البحسث يعسٌت ربويسل ري الالامعة سوانن غج

إىل اللغسسة  االشسسفرة يف ىسسذه الروايسسة تتكسسون مسسن زبلسسط اللغسسة بسسُت اللغسسة اللإلندونيسسسي

العربيسسة، وزبلسسط اللغسسة بسسُت اللغسسة اللإلندونيسسسية إىل اجلاويسسة. يف ىسسذه الدراسسسة، أخسسذ 

 .البحوث والدراسات السابقةككائن الدراسة خيتلف عن  Hayyaالباحث الرواية 

لب الها يف زلادثة القيزبليط الشفرة و ربو  ابدلوضوع (2010ندا أغوسقي ك ).٣

األمانة سدوارجو, قسم اللغة العربية و أدهبا، كلية العلوم الإلنسان  ندبعهد الدي

نج. واخلالصة من ىذا البحث يعٌت أن ماال ووالثقافة، اجلامعة الإلسالمية الكومي

شفرة ينقسم إىل ستة أقسام : من انحية الكلمة، و انحية العبارة، و من زبلط ال
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صقلحى، و من انحية  انحية بسًت، و من انحية التكرار، و من انحية تعبَت الال

كلوسا. أما ربويل الشفرة ينقسم اىل قسمي، وىي ربويل الشفرة الداخلة و 

 ربويل الشفرة اخلارجة.

السسسسسذي سسسسسسيبحث الباحسسسسسث، والبحسسسسسث يف وقسسسسسع االخسسسسستالف الواضسسسسسد بسسسسسُت البحسسسسسث 

األول والثساين ىنساك الفسرق يف ادلوضسوع وىسو حبسث  الدراسات السابقة الكتوبة. أما

زبلسسيط الشسسفرة وربويلهسسا يف التعلسسيم، ىسسذان حبثسسان يقعسسان يف زلادثسسة القسسالب، وأمسسا 

ىسسسذا وقسسسوع الفسسسرق بسسسُت البحسسسث اسن و  Hayyaث يف الروايسسسة حالباحسسسث اسن سسسسيب

 يف أنواع زبليط الشفرة وربويلها. البحث ادلاضى

 منهج البحث . ح

البياانت اللغوية  إىل دلناقشة ادلشاكل ادلقروحة يف ىذا البحث حيتاج

ادلناسبة واليت مت احلصول عليها من خالل دراسة الكئن اذلدف. الوصول إىل 

فمنهج البحث العلمي ىو طريقة منظمة يف البحث  ،ذلك حيتاج إىل ادلنهج

ائم ابلبحث التقيد هبا ولتحقيق أىداف البحث يلزم أن تقوم تعتمد على الق

 ابدلنهج التايل :

 . نوع البحث۱
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ة نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىي القريقة الكيفي  

(Qualitative)  ،أن البحث الكيفي كان متجذرا إىل اخللفية القبيعية، أبسره

الكيفية، وربليل سلوك واالعتماد على البشر كأداة حبثية، يستفيد القريقة 

البياانت االستقرائي، وتوجيو البحوث ادلوجهة للعمليات يف زلاولة للعثور على 

. ىذا البحث يناسب ابلظواىر ١٢نظرية أساسية، يف ضل العملية من النتائج

 اللغوية الواقعة يف اجملتمع.

وادلنهج الذى يستخدم الباحث ىو ادلنهج الوصفي, ديكن تعرف ىذا 

أبنو أسلوب من أسلوب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية ودقيفة عن ادلنهج" 

ظاىرة أو موضوع دمحم من خالل فًتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول 

على نتائد عملية مت تفسَتىا بقريقة موضوعية ودبا ينسجم مع ادلعقيات الفعلية 

دو من التسمية والبحث الوصفي ال يقف عند وصف الظاىرة كما يب ١٣للظهرة.

بل ديضي إىل ما ىو أبعد من ذلك ألنو يفسرالبياانت ويقارن ويقيم أيضا هبدف 

 .١٤لتوصل إىل تعميمات ذات معٌت يزيد هبا رصيد معارفنا عن الظواىر ادلدروسة

 البياانت ومصدر البياانت . خ

                                                            
12 Lexy J. Moleong,Metode Penelitian Kalitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014).44. 

 ١۲(,۲۲۲۲وائل للنشر,دمحم عبيدات وأصحابو, منهجية البحث العلمي القواعد وادلراحل والتقبيقات,)عمان: دار   13
 ٥۲(, ٥٣٣٥,) اجلزائزة ىيئة التأطَت ابدلعهد, منهجية البحث "سند تكويٍت لفائدة ادلفتشُت يف سلتلف األطوار التعليمي  14
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فينقسم الباحث  ،للوصول إىل البياانت يتاحج الباحث إىل ادلصادر

 النوعُت مها ادلصدر األساس وادلصدر الثنوي.مصادر البياانت 

 طريقة مجع البياانت.أ

تستقيد بقرقة التفسَت   (Qualitative) على األسس أن القريقة الكيفية

لتقدمي البينات على شكل الوصفي ديكن أن تكون مصادر البياانت يف البحث 

اء. يف ىذه النوعي اإلنسان، واألحداث، والواثئق، احملفوظات وغَتىا من األشي

الثنوية كما  أما ادلصدر Hayyaالدراسة، مصادر البياانت الرئيسية ىي الرواية 

 يلي:

 (Observation)طريقة ادلالحظة (۱

تعد ادلالحظة احدي وسائل مجع ادلعلومات ادلتعلفة بسلوكية الفرد 

. تفضل بعض الباحثُت طريقة ١٥الفعلية وموقفة واذباىاتو ومشاعره

رة يف مجع ادلعلومات وخباصة إذا كان موضوع الدراسة ادلالحظة ادلباش

. يستخدم الباحث ىذه ١٦سلوكا انسانيا معينا أو ظاىرة اجتماعية دمحمدة

 .Hayyaالقريقة لنيل البياانت اليت تتعلق يف الرواية 

                                                            
,)عمان: دار صقاء للبشر مناىج وأسلوب البحث العلمي النظرية والتقبيقرحبي مصقفى علينا وعثمان دمحم غنيم,  15

 .٥(,٥٣٣٣والتوزيع,
 ۲٥٣(,٥٣٣۲ر دجلة, ,)عمان: دامقدمة يف منهج البحث ا.لعلميرحيم يون كرو العزواي,  16
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 طريققة الواثئق  (۲

طريقة الواثئق وىي طريقة يستعملها الباحث جلمع احلقائق اليت يبحثها 

من  الواثئق. تشمل الواثئق على البحوث الوجزة والتقريرات وادلقاالت  الباحث

 .١٧وما يتصل بذلك. وىذا دليل على استنباط الواثئق

تستعمل ىذه القريقة لنيل البياانت وادلعرفة عن أسباب وأىداف وعوامل 

  Hayyaاليت تسبب على وقوع زبليط الشفرة و ربويلها ادلستخدمة يف الرواية 

 ة ربليل البياانتطريق (ب

القريققة اليت يستعملها الباحث ربليل الوصفية الكيفية أخذه الباحث 

يف ربليل البياانت . لتحليل البياانت يف ىذه الرواية , تتضمن اخلقوات اليت 

 يتعُت ازباذىا يف ربليل البياانت مع ربليل احملتوى ما يلي:

 قراأة عميقة.   Hayya. يقرأ الباحث الرواية ۱

بعد قرأ الباحث قراأة عميقة لتحصيل البياانت ادلقصودة, كتب  .۲

الباحث الكلمات ادلقصودة واجلمل ادلقصودة من ربويل الشفرة و 

 زبليط الشفرة.

 . فرق بُت ربويل الشفرة و زبليط الشفرة.٣
                                                            
12Suharmini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta.2006), 222. 
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.مث حلل عرض البينات بُت ربويل الشفرة و زبليط الشفرة من ٤

 رلموعة البينات.

 هيكل البحث . د

 أبواب: مخسةضع الباحث حبثو على يظيم الدراسة وترتيب البحث لتن

 وأسسسسئلة البحسسسث، البسساب األول: ادلقدمسسسة، حيتسسسوي ىسسذا البسسساب علسسسى خلفيسسة البحسسسث

وأىسسسداف البحسسسث، وفوائسسسد البحسسسث ، الدراسسسسة السسسسابقة، مسسسنهج البحسسسث، وىيكسسسل 

 البحث.

 تتعلسسسسق البسسسساب الثسسسسا  :اإلطسسسسار النظسسسسري، يقسسسسدم ىسسسسذا البسسسساب بعسسسسض النظسسسسرايت السسسسيت

ابلبحسسسسث ويشسسسستمل عليهسسسسا تعريسسسسف اللغسسسسة االجتماعيسسسسة وعناصسسسسرىا وأنواعهسسسسسا،وأنواع 

 بياهنا.

 وزبلسسسيط الشسسسفرة ربويسسسلالبسسساب الثالسسسث : وصسسسف للمشسسسكلة، حيتسسسوي علسسسى وصسسسف 

  أرنس يناب و اراس تيان لفيذل Hayya  الرواية يف الشفرة

 الباب الرابع : عرض البياانت و ربليلها.

 إلختتام تتكون اخلالصة االقًتاحات.الباب اخلامس : ال

 

 


