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ملخص البحث
ىمن الّلغة العربّية إلاالمتصاص "، بعنوان ١٤١٠١٠٢٠٢٠: يلجعملية سرى يانتى، رقم التس

، كلية التربية وعلم شعبة تدريس الّلغة العربية"شرقّيةالجنوبّية الواكاتْوبي سوالويسي اللغة الواْنجية
.الماجسترنصرى عاقب،المشرف. التدريس، الجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى

الواْجنية ووصف طريقة اللغةإىلمتصاص من اللغة العربية الوصف اهوبحثالاهذمندفاهل
.شرقّيةالنوبّية اجلالواْجنية واكاتْويب سوالويسي اللغةإىلمن اللغة العربية يةمتصاصإلاستخدام الكلمات ا

يتم احلصول على بيانات حبثية عن كلمات االمتصاص من اللغة العربية إيل  اللغة الواْجنية مباشرة من 
ال واْجني واكاتْويب سوالويسي التمع اتأيت هذه البيانات من نتائج املقابالت مع . املخربين يف هذا ا

، سواء يف أيضاذلك، هناك وثائق موجودة باإلضافة إىل. واللغوينيوالزعماء التقليديني ، شرقّيةالنوبّية اجل
مطابقة جداشرقّية اليت هي النوبّية اجلواْجني واكاتْويب سوالويسي يفشكل نتائج البحوث والوثائق اهلامة 

.البحثذا 
. ودفرت املالحظة واملسّجلةهي املبادئ التوجيهية للمقابلة وللمراقبة بحثالاداة يف هذاأل

باإلضافة إىل ذلك، . يةبيانات البحثوتناسب التحليل اللتسهيل كتبتاحملصولةية كلمات االمتصاصال
الذي مت استخدامه ) املنّور(العريب-القاموس اإلندونيسييعىن مت استخدام أدوات البحث أيًضا 

.االمتصاصيةكلمات اليف املصنفةوغري املصنفةمن الكلمات للتناسب
يل اللغة الواجنىة، إكلمة االمتصاص من اللغة العربية ٢١٦أظهرت النتائج أن هناك 

حيدث هذا ألن بعض أصوات . أّما التغيريات فيها تعىن التغيري واهلذف والزيادة. تتغري كثريالكنها و 
:اللغة العربية غري موجودة يف لغة واجنى ، مثل

ف- ق- غ- ع- خ- ح- ذ- ز- ظ- ط- ض- ص- ش- ث
ِــ(الكسرة األخرية من كل كلمة هي اتأكثر احلركمميزة اللغة الواجنىة هي أن  ؤدي إىل تمما ) ـــ

اللغة امتصاصأن البحثعلى نتائج ابناءً . من اللغة العربيةمتتصة اليت يواجنالكلمة الالتأثري على كل 
.سنة يف املاضي١٥٠٠دخول ونشر دين اإلسالم منذ عند بدأ يةواجنالاللغة إىل العربية 

. اللغة العربية، اللغة الونجية، االمتصاص: الكلمة األساسية 

ج



كلمة التمهديةال

بسم اهللا الرحمن الرحيم

علي آله املرسلني و على أشرف األنبياء و السالمرب العا ملني والصالة و هللاحلمد

أما بعد. أصحا به أمجعني و 

توفيقه استطاعات الكتابة هذه الرسالة البسيطة جل وعنايته و فبهداية اهللا عز و 

علم رتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و سرجانا الإلستيفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة 

.اإلسالمية احلكومية كندارىالتدريس بقسم تدريس اللغة باجلامعة 

الدافع و ,توجيهالال ينفصل منرسالةلأن يف تركيب هذه اكاتبةتنصف ال

، الذان قد ربياين واصوريادىأمي احملبوبة ، و ألوموريأيب احملبوبمن اخلالصوالدعاء

.بصربمها

:منيأقدم الشكر وفاءق االحرتام إىل املكرّ و 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارىمدير. املاجسرتالدكتور احلاج نور عامل، )١

علم التدريس باجلامعة عميدة كلية الرتبية و . املاجسرتظة، احلاجة سيت قريةالدكتور )٢

.شعبة اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية كندرى الىت قد بذلت جهودها لتطوير 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية  اللغة العربيةتدريسشعبةرئيسة .ومونة، املاجسرت)٣

.كندرى الىت قد بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربية

ح



الباحثة ىف تركيبف ار إلش,تهفرصوّسعيالذ،املاجسرتنصرى عاقب ، املشرف)٤

. إىل الباحثةإقرتاحه الرسالة وأعطهذ

. ، املاجسرتعبد الغفارالدكتور و ظة، املاجسرتاحلاجة سيت قريةالدكتور ،اننتحاملم)٥

.يف تركيب هذه الرسالةكاتبةإىل الاالذان أعطيا إقرتاح

الذين علم التدريس لقسم اللغة العربيةيف كلية الرتبية و األصحابمجيع الّصاحبات و )٦

.الرسالةهاء هذه تالباحثة يف إنساعدوا 

والبحث اآلتىمال هذه الرسالةتكإل اوإقرتاح،اتتمىن الباحثة إنتقادأخريا،و 

مترب١٣،كنداري مـ٢٠١٨س
ـه١٤٤٠حمّرم ٣

الكاتبة
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١١

الفصل األول

مقدمة

خلفية البحث: الفصل االول

اللغة هي عنصر مهم جدا يف احلياة اليومية، سواء يف عملية التحدث ويف 

. والبشر دائما يستخدم اللغة كوسيلة لإلتصال اليومي بعضهم بعضا. عملية التعلم

ا، ال . وميكن تلبية االحتياجات االجتماعية املختلفة عن طريق اللغة يستطيع وبدو

.البشر التفاعل بعضهم بعضا

فكل أمة هلا لغة خاصة، حىت أمة واحدة ميكن أن يكون هلا أكثر من لغة 

فاللغة العربية هي اللغة اليت . واحدة، وكل لغة هلا أيضا خصائص ومميزات، مثل العربية

تستخدمها األمة العربية، وهلا شرف لكونه لغة مستخدمة ىف القرآن الذى هو الكتاب 

: يوسف. اِنَّآ أَنـْزَْلٰنُه قـُْرٰانًا َعَربِيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ : ملقدس للمسلمني، كما قال اهللا تعاىلا

٢ .

) ٢٠١٧يف عام (، حىت اآلن واكاتويباألمة اإلندونيسية وخاصة منطقة 

ا  وهذه . وهذا ما جيعلهم إمكان فصلهم عن اللغة العربية. ٪ من املسلمني١٠٠سكا

واللغة العربية، حيث أن واجنيةالوف سوف تؤدي إىل حدوث اتصال لغوي بني لغة الظر 



١٢

املسلمني مطالبون دائما مبعرفة اللغة العربية وتعلمها ونطقها اليت تشجع على مزج 

.واللغة العربيةواجنيةالاالستخدام بني لغة 

سية، واألمة اإلندونيسية كدولة تفتح نفسها للتطورات، فإن الشعب اإلندوني

وحيدث التواصل يف . يتواصل دائما مع األمم األخرىواكاتوبيةواجنيةوخاصة شعب 

تمعية، واحلكومة، والدينية مع اإلتصاالت اليت حتدث . خمتلف األنشطة، مثل األنشطة ا

والدول األخرى، واجنيةوميكن رؤية اإلتصال الثقايف بني جمتمع . أيضا اإلتصال الثقايف

اإلمتصاصفاالتصال الثقايف يف اللغة يسبب . ى، يف املسائل اللغويةمن بني أمور أخر 

.واكاتويبواجنيةاللغة أجنبية إىل اللغة 

. إن وجود اتصال لغوي بني جمتمع واحد وجمتمع آخر سيؤثر على اللغة املعينة

وال ميكن فصل اإلتصال اللغوي عن اإلتصاالت الثقافية اليت حتدث، حىت تعترب واحدة 

وفقا روسخان تأثري لغات أخرى يف لغة معينة هو نشر . من جوانب اإلتصال الثقايف

ا . يف املفردات اليت يتم انتقاؤها من قبل لغة معينةوينظر إىل التأثري . الثقافة وتراثها وإ

وال توجد لغة ال تفلت من تأثري اللغة أو اللهجات األخرى . مسة مميزة لعاملية اللغة

ا يف  اللغة اإلمتصاصو . هي العربيةواجنيةالوواحدة من اللغات األجنبية استيعا

. خالل سلطنة بوطونواجنيةالمنطقة مع دخول اإلسالم يف واجنيةاللغة الالعربية إىل 



١٣

ي هي شهادة على انتشار اإلسالم غي وانعبارك كراطون لييا طوغو منطقة وانواملسجد امل

.واكاتويبيف والية 

لكن . واجنيةاللغة الإىللعربية يف فرض الكلمات العربية ااإلمتصاصوينظر إىل 

استيعاب اللغة من خمتلف الكلمة ال تتعلق فقط بدين اإلسالم وحده، بل أيضا 

) حاكمى(، واحلاكم )كيتابو(، والكتاب )الكوروسي(الكلمات الشائعة، مثل الكرسي 

، )إليمو(، والعلم )كاراتاسي(، والقراطيس )الدفتارة(، والدفرت )ميستارا(واملسطرة 

الذي ليس إلمتصاصوباإلضافة إىل ذلك هناك أيضا اال. وغريها) جاسايت(واجلسد 

األصلي، فذلك ألنه قد خضع للتغيريات اليت حتدث بسبب عملية مثل الشكل

) ةاالندونيسي(ومن األمثلة على ذلك كلمات املسجد . واجنيةاللغة الالتجديد 

يف " من وإىل"وباإلضافة إىل ذلك هو كلمة . واجنيةيف " ماسيجي"و) العربية(واملسجدو

١"مصغرة وفيال"واجنيةيف اللغة العربية بينما يف" مني و إيال"اإلندونيسية، 

ولكن هناك اللغة . ليست كلها يف اللغة العربيةواكاتوبيةمنطقة واجنيةاللغة ال

من اللغة العربية اإلمتصاص"، وهذا ما جيعل املؤلف مهتما لدراسة واجنيةلغة إيلالعربية 

كما أنىن من سكان منطقة " نوبية الشرقية اجلسوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإيل

املالحظة األولية١



١٤

لغةالالعربية إىل اإلمتصاصاألصلي، تريد الكاتبة ملعرفة املزيد عن عملية واكاتويبواجنية

.يف احلياة اليوميةاإلمتصاصواستخدام كلمة واكاتويبواجنيةال

المشكلة وصيغهاتحديد: الفصل الثاني

املشكلة حتديد.أ

املشاكل اليت يتعني حبثها والتحول ولتوضيح املناقشة حىت ال يتم توسيع

:عنها، جيب أن تكون هناك مشكلة تتمثل يف

سوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإىلالعربية اللغة مناإلمتصاصوجود .١

الشرقيةاجلنوبية

واكاتويبواجنيةاللغة الإيلالعربية للغةامناإلمتصاصاستخدام وجود.٢

الشرقيةاجلنوبيةسوالويسي

املشكلةغة صي.ب

:هي كما يليبحثغة املشكلة يف هذه الصي

واجنية واكاتويب سوالويسيالاإلمتصاص من اللغة العربية إىل اللغة كيف صيغة .١

؟اجلنوبية الشرقية

واكاتويبواجنيةاللغة الالعربّية إىل من الغة اإلمتصاصاستخدام كلمة كيف.٢

اجلنوبّية الشرقَية ؟سوالويسي



١٥

أهداف البحث: الفصل الثالث

:أهداف هذا البحث هي

واجنية واكاتويب سوالويسيالمن اللغة العربية إىل اللغة إلمتصاصاملعرفة عملية .١

نوبية الشرقيةاجل

واكاتويبواجنيةاللغة الإيلالكلمة العربيةمناإلمتصاصملعرفة استخدام .٢

اجلنوبّية الشرقَيةسوالويسي

فوائد البحث: الفصل الربع

وفوائــد هــذا البحــث هــي  . هــذا البحــث أن يغيــد، مــن الناحيــة النظريــة اوالعمليــةيرجــى 

:كما يلي

الفوائد النظرية.أ

اإلمتصاصهذا البحث ميكن أن يعطي مدخالت لغوية خاصة حول .١

اجلنوبّية سوالويسيواكاتويبمن والية واجنيةكلمة أو مصطلح يف لغة 

.الشرقَية

تعديل هجاء الكلمات أو وهذا البحث ميكن أن تساعد يف تدوين.٢

من والية واجنيةاملصطلحات األجنبية يف هذا املصطلح العريب يف لغة 

.سوالويسي اجلنوبّية الشرقَيةواكاتويب
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.الكلمةاإلمتصاصلبحث القادم املتعلق باوميكن استخدام هذه .٣

الفوائد العملية.ب

الكلمات أو اإلمتصاصميكن أن يعطى مدخالت هذا البحث حول .١

.لتعلم اللغة بشكل عامواجنيةاملصطلحات العربية يف لغة 

الكلمات أو اإلمتصاصميكن أن يعطى معرفة هذا البحث حول .٢

.ملتعلمي اللغةواجنيةاملصطلحات من اللغة العربية بلغة 
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الباب الثاني 

البحثنظرية

إلمتصاصاتعريف كلمة: الفصل االول

:وفقا للخرباءإلمتصاصكلمات اال

هي حماولة استنساخ بلغة عن إلمتصاصهلوجني، فإن كلمة اال(Haugen)ووفقا

the)(أمناط سبق العثور عليها يف لغات أخرى  attempted reproduction in one

language of patterns previously found in another). ،وعالوة على ذلك

هو عملية اختاذ أمناط أو عناصر من لغات أخرى اإلمتصاصهلوجني، (Haugen)وفقا

عن إلمتصاصلذلك، ال ميكن فصل اال. واليت يتم استخدامها بعد ذلك بلغة معينة

٢.طريق أمناط اللغة املقلدة حبيث تنطبق األمناط أيضا على لغة املقلد

كلمة اقرتضت من "هو اإلمتصاصكريداالكسانا، كلمة (Kridalaksana)وفقا

واستنادا إىل رأي اخلرباء أعاله، خلص الباحثون إىل أن كلمة ". قبل لغة أخرى

. صحافة صحافة إنسانية: يوجياكرتا.كاجييان مورفاشني منتيس: امتصاص العربية بألياف السنتيينجنانا، ٢
٥الصفحة 
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هي كلمة مأخوذة من لغة ومن مث استخدامها من قبل لغات أخرى إلمتصاصاال

٣.للتفاعل

(Haugen) تشمل عمليتني، وهي اإلمتصاصهوجن، أن مجيع أنواع الكلمات

إلمتصاصعملية االسترياد هي استخدام نفس كلمة اال.عملية الدخول وعملية االنتعاش

اليت تنتج لغة اإلمتصاصكما األصلي، يف حني أن عملية االنتعاش هو استخدام كلمة 

.جديدة بدال من الدخل، ولكن االستبدال أو الطرح من األصل

اللغة العربيةتعريف: الفصل الثاني

اللغة تعبرييا يعـين نظـام رمـز ". العربية"و " اللغة"تتكون الكلمة العربية من كلمتني 

تمـع للتعـاون والتفاعـل والتعـرف يف حـني أن العـرب ٤.صويت تعسفي يستخدمه أعضـاء ا

عنـــدما يـــرتبط مـــع اللغـــة مث ٥.يعـــين اســـم األمـــة يف شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة والشـــرق األوســـط

هـــو أداة اتصـــال لـــذلك وفقـــا لكتـــاب اللغـــة العربيـــة٦.يعـــين اســـم اللغـــة العربيـــة" العربيـــة"

.يستخدمها العرب للتفاعل

-Mustafa al)الييينغالعربية من قبل مصطفى ال Gulayaini)يكشف ،:

٢٠لصفحة . مكتبة غرميدىي الرئيسية: جاكرتا. ٤القاموس لغة طبعة . ، حرمرتىكريدلقسانا٣
.h 77)فصتاكاباىل : جاكؤتا ( قاموس الثاين من الطبعة الثانية من اندونيسيا٤
٥الصفحة . أقسام التعليم والثقافة٥
)  ٢٠١٧: يوجياكرتا: . ١العفن . (، تطور علم اللغة العربية كلغة قياسية يف الطبعة األوىلإميلدا وحيوىن٦

٤٣الصفحة 
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ا العرب عن أغرا ضهم و مقاصدهم" ٧".اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب 

Sayyid)تعريف العربية حسب السيد مره أمحد أمحد احلسيمي Marh-m Ahmad al-

Hasymi):

اللغة العربية إحدى اللغات السامية و هي لغة أمة العرب القدمية الشائعة الذكر "

٨".الىت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة اليها ىف الطرف العرىب من اسيا

، فإن احملتوى والتحرير خمتلفان انإن تعريف اللغة العربية الذي قّدمه اخلبريان السابق

يستنتج الكاتية أن اللغة العربية هي أداة يف شكل لذلك . ولكنهما نفس الغرض والغرض

.حروف اهلجائية يستعملها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي شفويا وخطيا

.وظيفة اللغة العربية: الفصل الثالث

أن هناك أربع (Gorys Keraf)أساسا اللغة العربية لديها وظيفة شائعة جدا 

:وظائف للغة، وهي

عن تعبري النفسأداة للتعبري .١

وتذكر اللغة كل شيء صريح يف ثدينا، على األقل إلعالن وجودنا

أدوات االتصال.٢

لد مصطفى اجلاليين ، مجع الدر ٧ العربية كاملة بعنوان دروس اللغة . ترجم بواسطة حممد زهري١س العربية ا
١٣الصفحة ) . ١٩٩٢الشف، : سيمارانج: ١العفن (

لد ٨ ٢لصفحة ا) موء ءسساالة املعريفة: بريوة (٢شيد مرحم امحد احلشيمى، جوحر العدب ا
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.اللغة هي قناة صياغة النوايا اليت تصدر املشاعر ومتكن التعاون بني األفراد

أداة التكامل والتكيفاالجتماعى.٣

م والتعلم واملشاركة يف اللغة احدى عناصر الثقافة اليت ميكن ان يستفيد التاس خربا

.التجربة، وتعلم كيفية التعرف على اآلخرين

أداة حتمل السيطرة االجتماعية.٤

اللغة أيضا . اللغة هي أداة تستخدم يف حماولة للتأثري على سلوك وسلوك اآلخرين

٩.عالقة مع عمليات االجتماعية للمجتمع

منها،  ووظائف العربية يف إندونيسيا هي سواء اللغات األجنبية األخرى، 

كوسيلة لالتصال بني الدول، وسيلة باستغادة العلوم وسائل اإلعالم للعلوم والتكنولوجيا، 

وسيلة إلثراء كنوز املفردات اإلندونيسية، فضال عن وسيلة لتعميق املعرفة الدينية وممارسة 

الشريعة اإلسالمية وظائف عربية أخرى غري وسيلة لتعميق الدين، تدل على دخول بعض 

ات العربية يف جمال السياسة، وفلسفة علم احليوان، وعلم النبات، والصحة، املفرد

.والتعليم، والعلوم األخرى

تعريف ووظيفة اللغة اإلقليمية : الفصل الربع 

١الصفحة ) ١٩٩٣نوسا إن داه جاكرتا : ١:٩العفن (مقدمة ملهارات اللغةغوريس كرياق ، ٩
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ذكر أن اللغة ) ٢٠٠٣(يف صياغة احللقة الدراسية حول اللغات السياسية 

تمع باإلضافة إىل اللغة  اإلقليمية هي اللغة املستخدمة كلغة االتصال يف الدائرة أو ا

تمع اإلثين يف  اإلندونيسية واليت تستخدم كوسيلة لدعم األدب والثقافة يف املنطقة أو ا

.مجهورية إندونيسيا

، أوضح أيضا عن احلّد على ٢٠٠٧لعام ٤٠قانونالوزير الداخلي رقم مث، يف

تمع  اللغات اإلقليمية، وهي اللغة املستخدمة كوسيلة لالتصال والتفاعل بني أعضاء ا

. من اجلماعات العرقية أو اجلماعات اإلثنية داخل الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا

دم املساواة ينظر إىل اللغة احمللية من وجهة نظر وظيفة احلّد الثاين،مع احلّد قبله، على ق

ولكن، فإن احلّد الثاين أو ضح يف اإلشارة إىل املتحدثني باللغات . وجمال استخدام اللغة

موعات العرقية أو اإلثنية ومع ذلك، أن احلدين ال يزاالن غري  . اإلقليمية، يعىن ا

.ّديهوال يذكر احلد واضح أصل اللغة ومتح. كاملني

لعام ٢٤ولذلك، فإن القيود اللغويةحّد اللغة اإلقليمية قد اكمل يف القانون رقم 

وينص القانون على أن اللغة . عن الّلواء واللغات ورموز الدولة، األناشيد الوطنية٢٠٠٩

احمللية هي اللغة اليت يستخدمها املواطنون االندونيسيون يف الدولة املوحدة جلمهورية 

.إندونيسيا

:وللغات اإلقليمية مخس وظائف على األقل، وهي
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رمز فخر اإلقليمية. أ

رمز اهلوية اإلقليمية. ب

تمعات احمللية. ج أدوات االتصال داخل األسر وا

وسيلة دعم أدوات الثقافة اإلقليمية واإلندونيسية؛ و. د

.دعم األدب اإلقليمي واألدب اإلندونيسي. ه

صلةالبحوث ذات ال:الخامسالفصل 

بعد البحث عن املفقودين، وجد املؤلف العديد من الكتب واألحباث حول 

:العربية، من بينهااإلمتصاص

حممد بن سينا لوبيس، طالب يف جامعة (Muhammad Ibnu Lubis)البحث 

التدخل علم األصوات الغة "مع العنوان ٢٠١٤يف عام ) USU(سوماطريا أوتارا 

."ن الكرمي للطالب قسم األدب العريب اإلندونيسية يف العربية القرآ

دوي مارفواه، طالب من األمم املتحدة يوجياكارتا يف (Dwi Marfuah)البحث

Djaka)اللغة العربية يف جملة اللغة اجلاوية اإلمتصاصتغيري "مع عنوان ٢٠١٢عام 

Lodang) ٢٠١٠دجاكا لودانغ نشرت يف رمضان عام".
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سنن كاليجاغا (Sunan Kalijaga)ةنورول عزمي، طالب(Nurul Azmi)البحث

اللغة العربية اىل لغة آتشيه يف اإلمتصاصالكلمة "بعنوان ٢٠١٦يوجياكارتا يف عام 

.آتشيه كبرية

، ٢٠١٤إيوبا بانتو ريزارتش، إيان طالب سلطان أماي غورونتالو (Ayuba Pantu)البحث

.غة اإلندونيسيةتأثري اللغة العربية على تطوير الل"بعنوان 
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الباب الثالث

منهج البحث

طرق البحث: الفصل االول

. طريقة البحث هي وسيلة للوصول إىل اهلدف الذي هو الوصول إىل املوضوع

١٠.حبسن لطريقةهي طريقة العمل على فهم كائن البحث يتعلق باللغة(Hasan)وفقا 

ولذلك فإن طريقة البحث اللغوي هي طريقة العمل اليت يستخدمها الباحث لتحليل لغة 

الطريقة النوعية هي . طريقة البحث يف هذا البحث هي الطريقة النوعية. أو عنصر لغة

١١.طريقة للبحث عن مشكلة غري مصممة أو مصممة باستخدام اإلجراءات اإلحصائية

وي تتضمن على األقل ثالث مراحل، وهي عملية حل املشكالت يف البحث اللغ

املرحلة األوىل من تقدمي البيانات، واملرحلة الثانية من حتليل البيانات، والثالثة هي مرحلة 

.عرض البيانات من التحليل

هووقتالبحث مكان : الفصل الثاني

شهر ملدة شرقَيةاجلنوبّية السوالويسيواكاتويبواجنيةالإجراء هذا البحث يف مت 

واحد

١الصفحة ) ٢٠٠٧: يوجياكرتا. (البحث اللغوية التمهيديةترى مشطيو جىت كسوما، طرق ١٠
٧٣الصفحة ) ٢٠٠٦رسدكريا : بندوج. (، منهجية البحث اللغويمشسدين١١
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ومصادرهاأنواع البيانات: الفصل الثالث

وتنقسم البيانات املطلوبة يف هذه الدراسة مطابقة للمشاكل واألهداف البحثية 

:إىل نوعني من البيانات

البيانات األولية.أ

البيانات األولية هي البيانات حّصلت مباشرة من حقل املخربين مطابقة 

واجنيةوتستمد البيانات من مقابالت مع جمتمع . للمشاكل اليت حبثت يف هذاالبحث

.، واألرقام العرفية، والشخصيات اللغويةواكاتوبية

البيانات الثانوية.ب

اء يف شكل البحوث البيانات الثانوية هي يف شكل وثائق موجودة بالفعل، سو 

البيانات احملصولة . اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية البحثواكاتويبوالوثائق اهلامة يف 

.عليها من املصادر األولية مث دعمت وقورنت بالبيانات من املصادر الثانوية

جمع البياناتاسلوب: الفصل الرابع

لك ألن نتائج وذ. مجع البيانات هي احدى الناحيات يف كل حبثاسلوب

البحوث اليت أجريت ميكن أن يكون منطقيا وميكن قبوهلا من قبل مستخدمي نتائج يف 

:مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هواسلوب. اية املطاف
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املالحظة.أ

سوجيونو املالحظة أو املالحظة هي قدرة الشخص على املالحظات (Sugiono)وفقا 

املالحظة هي تقنية مجع البيانات اليت ١٢.من األعمالبواسطة بعد احلسية أو غريها 

تنطوي على التفاعل االجتماعي بني الباحثني واملخربين يف خلفية حبثية واحدة أثناء مجع 

.البيانات

ا الباحثة مباشرة، وذلك إلثبات  وتستند هذهتقنية املراقبة على التجربة اليت أجر

. ا جتربة مباشرة ميكن أن تشعر احلقيقةشيء واكتساب الثقة حتتاج إىل أن تكون هل

بشكل عام، املالحظات حتسن قدرة الباحثني على رؤية،و تعّمق ما هو يف هذا املوضوع 

.حبيث يظهر شيئا طبيعيا وصادقا

سوالويسياتويبواكواجنيةويتم مجع البيانات املالحظية يف مكان البحث الذي هو 

لغة الإيلالكلمة العربيةاإلمتصاصملعرفة كلمة وقد أجريت مالحظات. اجلنوبّية الشرقَية

.واكاتوبيةةواحنيال

املقابلة.ب

يوجياكارتا، قاعة . سلوك االنضباط والصدق من جيل الشباب يف منطقة خاصة من يوجياكارتاسىت منوارة، ١٢
١٤الصفحة . احلفاظ على الرتاث الثقايف
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واجريت املقابلة مقابلة للحصول على البيانات األولية من املخربين مع مساعدة 

ويتضمن بتوجيه للمقابلة إطارا وموجزا للنقاط الرئيسية اليت تسأل على . التوجيه املقابلة

بلة على نظرة عامة عن عملية وحمتوى مقابلة للحفظ على حيتوي توجه امقا. املخرب

سوجيونو املقابالت هي مجع البيانات(Sugiono)وفقا . الرؤوس احملططة كلهاىمضتملة

اليت أجريت عن طريق السؤال واالستماع إىل اإلجابات املباشرة من املصدر الرئيسي 

من خالل املقابالت والبيانات واملعلومات اليت حّصلت من خالل العملية ١٣.للبيانات

.واكاتوبيةةواجنياللغة الإيلالكلمة العربية اإلمتصاصواستخدام 

املقابلة هي عملية حمادثة اجتاهية بيناثنني أو أكثر من األفراد، طرفو احد كطالبو 

مع هذه املقابلة املطلوبة فقد ان .  اآلخر كم قد مللم عل وماحتول املسألة الىت نقشت

تمعو الزعماء و  البيانا تصغرية جدا يف هذه البحث قام البا حثون مقابالت مع قادة ا

.اجلنوبّية الشرقَيةسوالويسية واكاتوبيةواجنيةالشخصيا تالتقليدية يف 

الوثائق.ج

تقنية مجع البيانات منخال لوثا ئقمكمل من استخدام تقنيات املالحظة  و ال 

الوثائق هي وسيلة للحصو لعلى البيانات البحث و تسجيال .  مقابلة يف البحث النوعي

١٣Loc. Cit, h.١٤
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يف ١٤.لدفاتر والسجال توالوثائق واإلحصاء اتوقائمة من األشياء التيرت تبطب البحث

، واجنيةالّلغة العربّية إىل لغة اإلمتصاصا ستكشاف هذه البحث الوثائق مستخدمٌة لفهمو 

.واستخدا مهايف احلياة اليومية

ملعاجلة البيانات األولية والبيانات الثانوية كما ذكر قبله، من أجل أن يصبح 

العلمي متكامال ومنهجياحيتاج إىل نظام حتليل البيانات املعروفة باسم التحليل البحث

"من خالل مالءمة ووصف الوضع احلقيقي حول القانوين الوصفي الذي هو

". شرقّية النوبّية اجلسوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الالّلغة العربّية إىل مناإلمتصاص

واستنادا إىل نتائج املقابالت مع دراسة املكتبة احملصلة عليها، مث تتم معاجلة البيانات مث 

.حتليلها نوعيا إلنتاج البيانات وصفيا

أدواتالبحث: ل الخامسالفص

استنادا إىل تقنيات مجع البيانات، واألدوات يف هذه البحث هي توجيه  املقابلة، 

املعثرة علي كتبت إلمتصاصكلمات اال. املالحظة، مع بوسيلة الكرّاسة و املسّجلة

ا تستخدم أداة . لتسهيل حتليل والتبني من البيانات البحثية اىل جانب ذلك، كما ا

العريب الذي يستخدم للتبني من الكلمات ةالبحث يف شكل القاموس املنور األندونيسي

.إلمتصاصاملقصودة وغري املعروفة يف كلمة اال

١٠٦الصفحة)ماكاسار. (األساس األساسي ملنهجية البحث النوعيكادير امحد، ١٤
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البياناتشرعيةإدارة: السادسالفصل

. اقرار حبث نوعي الختبار صحة البيانات لتجنب البيانات غري الصاحلةويلزم

صحة البيانات يف هذا البحث، يف الذهاب من خالل خطوتني تشتمالن صحة 

.البيان املستمر من صحة وموثوقية هي على النحو التايل. وموثوقية

الصالحية.أ

هو الصدق الداليل. الصالحية يف هذا البحث من خالل صحة سيماتيك

يف . وسيلة لتفسري البيانات من خالل األخذ بعني اعتبار املعىن الذي نوسب مع السياق

وهذا . املعثورة نوسبتبمعىن السياقةيجناكلمة العربية يف لغة و اإلمتصاصهذا البحث، 

.للتبّني من صحة التفسري الذي قام به الباحث

املوثوقية.ب

ويقال إن نتيجة ). كبيب(ياس الدقة املوثوقية هي الدقة، منوذجية، وتقنيات الق

البحث قابلة للخلع إذا أظهرت نتائج هذه الدراسات يف أوقات خمتلفة نفس النتائج اليت 

ا .ميكن الوثوق 
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الباب الرابع

ثنتائج البح

واكاتوبيالبيانات الشخصية: الفصل األول 

جغرافية.أ

حي مت تشكيله حديثًا استناًدا إىل قانون مجهورية يهواكاتويبمنطقة 

واكاتويبيقع . ون، والذي نتج عن توسع منطقة بوط٢٠٠٣لعام ٢٩إندونيسيا رقم 

من خط االستواء ، ةجغرافيا على اجلزء اجلنوبييةشرقاليةنوباجلسوالويسييف أرخبيل 

± على طول (جنوبا ٦،٢٥٠- ٥،٥وميتد من الشمال إىل اجلنوب بني خط عرض 

شرقاً ١٢٤،٦٤٠- ١٢٣،٣٤٠بني خط طول يةوميتد من الغرب إىل الشرق) كم١٦٠

. كم١٢٠بطول 

واكاتويبالصورة اخلريطة : ١الشكل 
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كيلومرت مربع و وتتألف من ١٩،٢٠٠حوايل واكاتويبتبلغ مساحة منطقة 

كيلومرتًا مربعًا أو ١٨٣٧٧٪ فقط و ومساحة ٣كم مربع أو ٨٢٣مساحة أرض تبلغ 

كيلومرتًا مربعًا أو ١٨٣٧٧إداريًا و يتكون ومساحة . هي مياه حبريةواكاتويب٪ من ٩٧

. طعة فرعيةمقا٢٥قرية و ٧٥مناطق فرعية و ٨هي مياه حبرية من واكاتويب٪ من ٩٧

كيلومرت مربع ٢٤١حيث تبلغ مساحتها ةوانغي- ةوانغيأوسع منطقة فرعية هي مقاطعة 

وهي أيًضا عاصمة منطقة و يف حني أن أصغر منطقة هي كاليدوبا ) ٪٢٩,٤٠(

١).٪٥،٥٣(كيلومرت مربع ٤٥٥٠سوبديريسرتيكت و واليت تبلغ 

وانعية-وانعيةو وانعية-وانعيةفرعية وهيمناطق ٨من  واكاتويبيتكّون 

و بسنونكو و توغو يةو طومييا و طومييا الشرقيةو كاليدوفا و كاليدوفا اجلنوبيةاجلنوب

:هو واكاتويبإداريا منطقة احلدود من منطقة . بسنونكو

مناطق بوتون ومونا: احلدود الشمالية.١

حبر فلوريس: احلدود اجلنوبية.٢

مقاطعة بوتون: احلدود الغربية.٣

حبر باندا: دود الشرقيةاحل.٤

: يف موقع إسرتاتيجي للغاية ألنواكاتويباملوقع اجلغرايف اإلسرتاتيجي ، يقع 

من البحر متر عرب ممرات الشحن يف شرق وغرب أندونيسيا ؛ واكاتويبمياه )١(

).٢٠١٣ل ف ف د، واكاتويب : املصدر(١
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مهم جدًا ألنه ةفيما يتعلق باملنطقة األحيائية ، فإن املوقع اجلغرايف لواكرتوبي)٢(

يقع يف منطقة حمتملة جدًا ، حماطًا ببحر باندا وحبر فلوريس ، الذي يتمتع 

بإمكانات كبرية للتنوع البيولوجي البحري ومصادر األمساك ؛ 

بلدان هي ٦يف مركز مثلث املرجان يف العامل مثل واكاتويبتقع مقاطعة )٣(

.وجزيرة سليمان وتيمور ليسيتإندونيسيا وماليزيا والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة

يف مركز املثلث العامل املرجانية يف الشكلواكاتويبويرد موقف يف 

يف وسط املثلث بسبب العاملواكاتويبموقف : ٢الشكل 

جزر كبرية ، وهي ) أربع(٤جزيرة ، تتكون من ٣٩أرخبيل من هيواكاتويب

ميكن الوصول بسهولة إىل اجلزر ). واكاتويب(ونعي و كاليدوفا و تومييه و بينونكة -ونعي

إندونيسيا ، على الصعيدين يةاألربع داخل مقاطعة جنوب شرق سوالويزي ، بشرق

يوجد مطار ماتاهورا وميناء بانغجولو بيلو واجنيةواجنيةعلى جزيرة . الوطين والدويل

ار ماراجنغو اخلاص ، ويف جزيرة توميا يتوفر مطواجنيةري الوطين ، وخط نقل عبّارات البح

.لوسائل النقل للسياح القادمني من بايل إندونيسيا وسنغافورة
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يتوفر الوصول من عاصمة . بسالسة تامةواكاتويبالنقل البحري بني اجلزر 

زيرة كاليدوفا و بينونكو يوميًا مع أسطول من القوارب اجلإىل ) وانعية- وانعية(املنطقة 

الوحيدة اليت يصعب الوصول إليها لكنها مأهولة بالفعل منطقة اجلزيرة الصغرية. السريعة

هي جزيرة روندوما ، اليت تنتمي إىل مقاطعة تومي اإلدارية ، اليت تقع يف اجلزء الشرقي 

.من جزيرة توما مباشرة يف وسط حبر باندا

دارةاإل.ب

كيلومرت مربع ، وتتألف من ١٩،٢٠٠حوايل واكاتويبتبلغ املساحة اإلمجالية 

كيلومرت ١٨،٣٧٧± ) حبر(٪ فقط ومنطقة مائية ٣,٠٠أو ٨٢٣²ة أرض تبلغ مساح

وعلى أساس هذه الشروط ، تصبح إمكانات . واكاتويب٪ من منطقة ٩٧،٠٠مربع أو 

قطاع / قطاع الصيد البحري والقطاع البحري والسياحة على أساس السياحة البحرية 

.واكاتويبالنقل البحري الدعامة األساسية لريادة

وانعية- وانعيةو وانعية-وانعيةمن مثاين مقاطعات فرعية ، وهي واكاتويبيتكون 

و اجلنوبية ، و كاليدوفا ، و كاليدوفا احلنويبة و تومييه ، و تومييه الشرق، و بينونكو 

الفرعية أوسع منطقة يف املقاطعة ، وانعية-وانعيةتعد منطقة . و بينونكومنطقة توغو 

يف حني . ٪ وهي أيًضا منطقة العاصمة٢٩,٤٠كيلومرت مربع أو ٢٤١وتبلغ مساحتها 
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كيلومرت مربع أو ٤٥,٥٠أن أصغر منطقة هي مقاطعة كاليدوفا و واليت تبلغ مساحتها 

.واكاتويب٪ من إمجايل مساحة أرض ٥,٥٣

واكاتويبمنطقة اجلزيرة: ١اجلدول 

(%)عرض مساحة األرض دون المنطقة رقم

٢٩،٤ ٢٤١،٩٨ وانعيةوانعية ١

٢٥،٠٣ ٢٠٦،٠٢ اجلنوبيةوانعيةوانعية ٢

٥،٥٣ ٤٥،٥ كاليدوفا ٣

٧،١١ ٥٨،٥ كاليدوفا احلنوبية ٤

٥،٧٢ ٤٧،١٠ توميية ٥

٨،٢٥ ٦٧،٩ توميية الشرقية ٦

١١،٣١ ٩٣،١ بينونكو ٧

٧،٦٤ ٦٢،٩ طوعو بينونكو ٨

٣ ٨٢٣ جمموع اخلطوط األرضية

٩٧ ١٨,٣٧٧,٠٠ جمموع مساحة األرض

١٠٠ ١٩,٢٠٠,٠٠ جمموع

٢٠١٦داالم أنكا، واكاتويب: املصدر 
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التضاريس.ج

٪ مع ارتفاع حوايل ٤٠حوايل واكاتويبتبلغ مساحة الطوبوغرافيا يف منطقة 

تقع طبوغرافية املنحدرات الرئيسية يف اجلزء . مرت فوق مستوى سطح البحر٢٠- ٣

جزيرة يةشرقاليف مشال وجنوب جزيرة كاليدوبا مث غرب و وانعيةواجنيةاجلنويب من جزيرة 

جلزيرة بينما تضاريس التالل ، وتقع يف وسط ا. من جزيرة بينونغكوةتوميا واجلزء اجلنوبي

.مرت من مستوى سطح البحر٣٥٠- ٢٠مع ارتفاع يرتاوح بني 

اليت متتد على نطاق واسع واكاتويبباإلضافة إىل اجلزر الصغرية ، توجد جبال

، وجبل فانيليية يف جزيرة كاليدوفا ، وجبل وانغي- وانغيزيرة اجلمثل جبل تيندويي يف 

يف أعلى اجلبل يف اجلزر األربع . فاطووح يف جزيرة توميية وجبل واتيلوع يف جزيرة بينونكو

الكبرية ، هناك مواقع تارخيية من احلصون واملقابر ترتبط ارتباطا وثيقا بانتشار اإلسالم يف 

املواقع . ة بوتون ، وتيدور ، و ترنايتفضال عن التطور التارخيي ألجماد سلطنواكاتويب

التارخيية هي حصن ليياة و حصن تندويي و حصن فاطوعا و حصن سوسو وغريها من 

مجيع هذه األصول هي أصول إقليمية قيمة ، وخاصة يف . القطع األثرية لألشياء القدمية

.جمال تطوير العلوم ومعامل اجلذب الثقافية ، على الصعيدين الوطين والدويل

اهليدرولوجيا واجليولوجيا.د
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ر يتدفق على مدار العام يف  مصدر الربيع . واكاتويببشكل عام ، ال يوجد 

مشتق عموما من األرض ، يف مناطق التالل والكهوف من قبل السكان واكاتويبيف 

من مصدر الربيع ، املياه اليت تتدفق إىل منازل ". طوفا، طوبا، لييا"احملليني تسمى 

بعض مصادر املياه من التالل والكهوف ال تستحق . ستخدام األنابيبالسكان با

ية هيمصدر آخر ملياه الشرب. الشرب حىت ميكن استخدامها فقط لالستحمام والغسيل

. مياه اآلبار ولكن الكمية ليست كبرية

)٢٠١٦(واكاتويبمصدر وقوة إنتاج املياه يف منطقة اجلزيرة:٢اجلدول 

منطقة الخدمة )ثانية/ لتر (الماء سعة  جزيرة مصدر المياه رقم

و ماندايتواجنية ١٥ وانغي- وانغي و غيحي غيحي ١

نومانا و موال ١٠ وانغي- وانغي طي ع بوطي  ٢

لونا ٥ وانغي- وانغي لونا ٣

٣٠ جمموع

لييا ٥ وانغي- وانغي طيع لييا ٤

باْندترا ماتاحورا ١٠ وانغي- وانغي حوعو ٥

كم فا ٥ وانغي- وانغي كم فا ٦

ملُّوووا ٥ وانغي- وانغي بيتم باوي ٧
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٢٥ جمموع

لني تييانوغي ٥ كاليدوفا لني تييانوغي ٨

أمبو عييا ١٥ كاليدوفا فالييا ٩

٢٠ جمموع

تومييا ١٠ توميية حي لو ع ١٠

١٠ جمموع

بينونكو ١٠ بينونكو فوفا لييا ١١

١٠ جمموع

٩٥ جمموع

واكاتويبخدمات األشغال العامة للتنمية والطاقة : املصدر 

نوداها ، و واجايوبو يف مقاطعة -إن مستجمعات املياه يف بوزالو ، و باندوها

يف هذا السياق ، فإن دور . ، هلا دور مهم جدًا يف توافر املياه يف أكاتويبوانعيةيةوانغ

يتأثر سطح املاء ، وخاصة يف . الغابات له أمهية خاصة يف احلفاظ على املياه اجلوفية

الكهوف واآلبار للعديد من السكان ، بارتفاع وسقوط مياه البحر ، مما يوفر داللة على 

.آثار التآكلأمهية احلماية الساحلية من
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يف ٢٥٠٠٠: ١يف عام سوالويسينوباجلتوضح اخلريطة اجليولوجية خلياط 

، أن التكوينات اجليولوجية لصخور جزر واكاتوىب يف الرب الرئيسي قد مت ١٩٩٤عام 

نوع الرتبة اليت تنتشر يف عدة . جتميعها يف تكوينات جيولوجية ذات حجر كلسي مرجاين

، ، مادي ايرالlي أرغانيسول ، الغريين ، غروماسوهواكاتويبأماكن يف أربع جزر من 

تشّكل التكوينات اجليولوجية للصخور األرضية اليت . التوسول ، وتسيطر عليها فادصالق

حتتوي على املرجان من النوع املرجاين والرتبة السائدة يف الربك ، عموما اخنفاض خصوبة 

ويف هذا الصدد ، ستطلق . د العضوية املنخفضةالرتبة بسبب اهليدروجني احملتمل واملوا

.احلكومات احمللية برناًجما زراعًيا متكامًال قائًما على البيئة

السكان.ه

بلغ عدد . نسمة٢٠١٧٩٤،٨٤٦يف عام واكاتويبيبلغ عدد سكان 

واجنية- وانعيةاملقاطعات الفرعية اليت لديها أعلى عدد من السكان يف مقاطعة 

٪ من جمموع ٢٦,٤مع توزيع السكان تصل إىل . نسمة٢٥،٠٣٢سيالتان 

.واكاتويبالسكان يف منطقة 

واكاتويبالسكان يف منطقة : ٣اجلدول 

الكثافة السكانية ٢٠١٢عام السكان  شامل دون المنطقة
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٠,٩٢ ٨,٥٤٣ ٩,٣١٠ بينونكو

٠,٧٦ ٤,٧٩٨ ٦,٢٩٠ توغو بينونكو

١,٥ ٧,٠٣٧ ٤,٧١٠ تومببة

١,٢٧ ٨,٦٠٩ ٦,٧٦٠ تومببة الشرقية

٢,٢٣ ١٠,١٧٩ ٤,٥٥٠ كاليدوفا

١,١٦ ٦,٧٧٩ ٥,٨٥٠ كاليدوفا اجلونوبية

٠,٩٨ ٢٣,٨٦٩ ٢٤,١٩٨ وانعيةوانعية

١,٢٢ ٢٥,٠٣٢ ٢٠,٦٠٢
ة وانغي- وانغي

اجلونوبية

١,١٥ ٩٤,٨٤٦ ٨٢,٣٠٠ جمموع

٢٠١٦واكاتويبفينينغارا جامينان صوصييال باداْن : صدر امل

التنمية واإلسقاط للسكان .و

هذا التقدير السكاين مهم يف اخلطة ، ألن السكان أحد العوامل احملددة يف 

من خالل معرفة تطور السكان يف . تكييف تنمية منطقة ما ، جسديًا وغري جسديًا

منطقة ما ، سيكون مبقدورهم معرفة التنبؤ باحتياجات املرافق واملرافق املساندة 



٤٠

تنبؤات احتياجات املرافق واملرافق من خالل معرفة. واحتياجات املساحة املقدرة

والفضاء سيكون من األسهل نسبيا توفري اجتاه التنمية حبيث يتم احلصول على انتظام 

.جسدي وغري مادي

واكاتوبيأصل اسم : الفصل الثاني 

كاليدوفا و توميية ةوانغي-ةوانغيمزيج من أربع جزر رئيسية وهي هيواكاتويب

جزيرة (" Liwutu Pasi"كانت اجلزر األربع تسمى سابقا حبرفة التاجر أو . و بينونكو

هو حي جديد مت تأسيسه على أساس قانون مجهورية إندونيسيا رقم واكاتويب). املرجان

جزيرة يةشرقالتقع يف أرخبيل جنوب . هو نتيجة لتوسيع البوتون٢٠٠٣لعام ٢٩

اجلنوبية الشرقية ، وتقع جغرافيا جنوب خط االستواء ، ومتتد من الشمال إىل سوالويزي 

ومتتد من الغرب إىل ) كم١٦٠أكثر من (جنوبًا ٦،٢٥٠- ٥،٥اجلنوب بني خط عرض 

).كيلومرتا١٢٠± . شرقاً ١٢٤،٦٤٠-١٢٣،٣٤٠الشرق بني خط طول 

"wangi-wangi" ةنغيوايةوانغ.أ

ا البحارة من خارج اسم اجلتقع اجلزيرة على مقربة من  زيرة بوتون ، ويشتهر 

هو اسم نوع " قوبا". "Koba"قوبا، يف الواقع سكان هذه اجلزيرة املسماةةنغياو ةوانعية

توفر شجرة الكوبا . من األشجار اخلشبية اليت تنمو الكثري من هذه اجلزيرة يف املاضي

، ميكن تشكيل السيقان يف قوارب Kobaمن شجرة . العديد من املزايا للسكان احملليني



٤١

وأوراق الشجر والفاكهة ميكن أن تؤكل ، واللحاء النباح املستخدمة كجدار من املنزل ، 

وميكن حىت ميكن معاجلتها يف البطانيات واملالبس ، قبل أن تكون اجلزيرة مألوفة احلضارة 

.هذه اجلزيرةمث أصبح السكان رفع اسم كوبا اخلشب أصبح اسم. نسج خيوط القطن

-ةوانغيإىل جزيرة "Koba"ويف وقت الحق ، مت إدخال اسم جزيرة قوبا

، كما هو احلال بالنسبة لتاريخ التسمية الذي مت احلصول عليه " Wangi-Wangi"ةوانغي

وأوضح أنه أصبح من عادة البحارة . La ode Bosaمن التاريخ القدمي الذي نقله 

وغريها من " Majapahit"وماجاقاجيط " sriwijaya"اياالسابقني من البحارة  سريوجي

الذين أحبرت إىل مالوكو ، عندما حدث موجات كبرية اليت جتعل مأوى املالجئ يف 

م مع التوابل القادمة . شاطئ آمن على ما يسمى عطرة عطرة لذلك ، يتم حتميل قوار

جليد ، أخذ املراكبون يف الوقت الذي كانت ترسو فيه القوارب للطقس ا. من مالوكو

ا األمواج أثناء اإلحبار ، مث جفت التوابل على طول  الوقت لتفريغ التوابل اليت غمر

يستخدم . يصبح رائحة. الساحل ، وانتشرت رائحة التوابل ، مثل اجلزيرة بأكملها

االنطباع رائحة عطرة على اجلزيرة كمكان توقف ذلك، ينتشر عن طريق البحارة، ألن 

.ا تعطى من قبل السكان احملليني حبار أجنيب ال حتظى بشعبيةاسم كوب

"Kaledupa"كاليدوفا .ب

:عدة وجهات نظرKaledupaيف التقليد الشفوي ، لدى جمتمع 



٤٢

يف ". kayudupa"بعض الناس يدعون " Kaedupa"كاليدوفا يأيت من كلمة 

. الغابة لفتح أرض القريةالتقليد الشفهي يقال أنه مبجرد أن هناك جمموعة من الناس قطع 

بني األشجار اليت سقطت هناك شجرة فريدة من نوعها وهلا رائحة عطرة ، وذلك ألن 

تفرد من اخلشب تستخدم كعطور وغالبا ما تستخدم يف االحتفاالت الدينية حبيث 

.خلدت إىل اسم جزيرة كاليدوفا

الشجرة . جارمث رأي آخر، كاليدوفا يأيت من جزيرة مرجانية متضخمة من األش

تتكاثر يف اجلزر املرجانية وهي خاصة جدا هلا رائحة عطرة ، لذا فإن جزيرة املرجان 

.املتضخمة من الشجرة ختلدت إىل اسم جزيرة كاليدوبا

"Tomia"اتوميي.ج

: جيادل أهل توميا الذين يعرفون التقاليد الشفهية أن تومييا يأيت من كلمتني

سولو وميا تعين -أي أن اللغات املوجودة يف مينداناو) Bagobo(يعين اللغة القدمية 

.لذا ، يعين تومي أقدم رجل. البشر

"Binongko"بينونكو .د

تمع اقرتح بينونكو أن بينونكو  استنادا إىل التقاليد الشفوية اليت تطورت يف ا

" ko"من اللغة الفلبينية اليت تعين الطالق ، غري النظامية و " binong"يأيت من كلمة 



٤٣

دعا ماتيو . وهكذا ، بينونكو يعين االحتاد املفقود منذ فرتة طويلة). لغة سيبو(يعين واحد 

.بارتويل إعادة ترتيب غري منتظمة تسمى بينونكو

وانعية-وانعيةجزيرة الدخول اإلسالم في : الفصل الثالث 

حصن ليا توجو هو )La Ode Muhammad Ali(أودى حممد عايل الووفًقا

وهو آخر ملك " حج الرماد"أول مكان لعملية نشر اإلسالم يف جزيرة العطر اليت جلبها 

لذلك أكد والد حممد علي أن اإلسالم . وأول سلطان يف الكتلة السلوفانية ليا توجو

مت رفع . "١٥٠٠يف عهد ليس خالل السلطنة اليت كانت يف حوايل واجنيةواجنيةدخل 

١٥٤٢.٢ليصبح أول سلطان يف عام " حاجي آشس

ميكن رؤية أدلة على انتشار اإلسالم يف عهد سلطنة بوتون من أنقاض القالع 

لييا رايا يف قرية واحد منهم هو قلعة لييا توغو. واكاتويبزيرة بوتون ومنطقة اجلاملنتشرة يف 

مساحة هذا بلغت . الشرقيةاجلنوبيةسوالويسيواكاتويبو  اجلونوبيةوانغي- وانغيو 

هكتاًرا ، وأصبحت دليًال على األضواء كاملسجد املعروف باسم مسجد ٣٠احلصن 

.مبارك

استناداً إىل البيانات التارخيية لتوغو ، فإن توغو هي واحدة من املعاقل اخلارجية 

لسلطنة بوتون اليت حتمي حصن ووليو من اخلراب الذي تسببه ممالك اململكة وغريها من 

حالة . اليت ميكن أن تقوض استقرار حصن ووليو كمركز حلكم سلطنة بوتوناالضطرابات 

ریل ١٤مقاب٢ ٔ٢٠١٨



٤٤

املواد املستخدمة يف تصنيع صخور قلعة لييا. هيكل القلعة يف فورت لييا ال تزال جيدة

.والصخور املرجانية من البحر ، وكأداة الصقة هي بياض البيض

مع األساسي نفسه يف أعلى املوضع بوتون منوذجي ، أو ما مع شكل بوابة . ا

معات يف مكان آخر يوجد . يسمى باوا يف لغة بوتون ، ونفس باروغا املعمارية مع ا

، أو نوع من القاعة ، على اجلانب "baruga"مسجد مبارك على اجلانب الغريب و

يقول الكثريون إن املقربة هي مكان جلسد . يوجد يف الشمال جممع جنائزي. ةالشرقي

.و ، الشاب الذي أصبح أول قصة لقلعة كتيبة توغوتات-تاللو

هو شاب " Talo Talo"الوتتالو . الوتمت وصف قلعة لييا يف توجو كهدية لتالو 

يعتقد أن هذا احلجر هو جوهر أو أصل قرية لييا . جمتهد جدا ميارس القفز يف باليورا

االنزالق ودخول حىت متكن من قتل امللك يف باتارا مىن من خالل". Liya Togo"توغو

بسبب جناحها ، تلقت . باتارا هي منطقة العدو يف عهد سلطنة بوتون. حصنه امللكي

٣.كهدية للعمل كمنطقته"Liya Togo"أيضا لييا توغو" Talo Talo"الوتتالو 

ذا احلصن هو باليورا  بالنسبة ". Baliura"أسطورة مثرية لالهتمام فيما يتعلق 

م عادوا إىل توغوألولئك الذين ميسكون هذا املدفع يف . "Togo"احلجر ، يُعتقد أ

كما عثرت املقابر اليت . منطقة لييا فورت كبري جدا وانتقل جزئيا من موقعه األصلي

ریل ١٤مقاب٣ ٔ٢٠١٨



٤٥

La"توئو ميالنكاأمتار ، وهو قرب ال ٨يوجد فيها الكثري جدًا على قرب بطول حوايل 

Melangka Tu’u) "٤.ف بشخصية قويةالذي يُعر ) قرب ركبة طويلة: يعين

واكاتوبيوانجيةاللغة الالّلغة العربّية إلى منصيغة امتصاص:الفصل الرابع

الجنوبّية الشرقَيةسوالويسي

يف أوائل القرن اخلامس عشر حىت واجنيةواجنيةديانة اإلسالم تطورت يف جزيرة 

بعبارة أخرى ، ميكن للدين . أيضاً واجنيةاآلن ميكن رؤية أن اللغة العربية تطّور لغة 

وميكن مالحظة ذلك من خالل عدد . اإلسالمي أن يُقِدم على التأثري على اللغة

املشتقة من اللغة العربية ، وال سيما العبارات املتعلقة واجنيةالكلمات املستعارة للغة 

فحسب ، ال تقتصر كلمات االستيعاب العربية على الدين اإلسالمي. بالدين اإلسالمي

بل ترتبط أيًضا بامتصاص الكلمات الشائعة مثل الكراسي والكتب واحلكام والقوائم 

الس واحليوانات واجلوائح واجلثث آخر . واألوراق واجلمل والعلوم واملصطلحات وا

كلمات القبول هي العديد من الذين خضعوا لتغيري يف الشكل بسبب تعديل قواعد 

التعديالت . واجنيةحيدث التغيري بسبب صوت لغة . يتغري، لكن بعضها ملواجنيةاللغة 

حيدث االستبدال ألن بعض . الواردة هنا هي عمليات االستبدال والسهو واإلضافات

ریل ١٤مقاب٤ ٔ٢٠١٨
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غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ذ -ح: ، مثلواجنيةالفونيمات العربية ال ترد يف لغة 

.ش ث- ز خ - ف - ق -

:مثال الستبدال لغة الصوت: ٤اجلدول 

واجنيةللغة ا اللغة العربية رقم واجنيةاللغة  اللغة العربية رقم

Darurati رورةض ١٦ olo-ahaji دِ يـَْوُم اَألحَ  ١

Redo ىضر  ١٧ olo-isinene نَـْنيِ ثْـ يـَْوُم اإلِ  ٢

fardu ضفر  ١٨ olo -salasaa ءِ ثَاَال لثُّ يـَْوُم ا ٣

Pikiri كرف ١٩ olo -arba'aa َعاءِ اَألْربِ يـَْومُ  ٤

Jamin مينض ٢٠ olo –

hamiisi
ِمْيسِ َــ خلايـَْومُ  ٥

Keratasi اسطر ق ٢١ olo -

juma'ati
ةِ عَ اُجلمُ يـَْومُ  ٦

Lahiri رظه ٢٢ olo –saputu تِ بْ ــالسَّ يـَْومُ  ٧

zikiri كرذ  ٢٣ Misala لثم ٨

Akala لعق ٢٤ Bahasi جبث ٩

Makna ىنعم ٢٥ Sukuru كرش ١٠

Iklan النعا ٢٦ Sabara ربص ١١

Gaib ائبغ ٢٧ Hususu صو خص ١٢



٤٧

Hatamu ْتمخَ  ٢٨ Kabara ربخ ١٣

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

من األمثلة املذكورة أعاله من الواضح أن األصوات العربية اليت ال توجد يف 

وص ، استبدلت مثل ث ، ش ، . اللغة اإلندونيسية يتم استبداهلا باألصوات اإلندونيسية

، ف ) h(و ) k(مث يتم استبدال خ بـ تصف أو يف النهاية إما يف البداية ، يف املنو) s(بـ 

، ويتم استبدال ض ) z(أو ) l(يتم استبدال و ظ بـ ) t(، واستبداهلا بـ ) p(استبداهلا بـ 

، ) h(ه ، ح حيل حمل) j(و ) z(، والذى يستبدل بـ ) g(، مث استبداله بـ ) j(أو ) d(بـ 

).k(واستبدال ق بـ 

اللغة غري الواردة يف لغة إن الصوت املتجاوب ال يستجيب فقط ألصوات

، ويستبدل بأصوات لغة غري موجودة واجنيةا إىل أصوات اللغة يف لغة ، ولكن أيضً واجنية

وعلى ". mungkin"ممكن يصبح " jawapu"يتم تغيري كلمة اجلواب إىل : مثال. بالعربية

النقيض من أصوات اللغة الساكنة ، فإن أصوات احلروف املتحركة كلها موجودة يف لغة 

) e(، ولكن يف الواقع يتم استبداهلا بأصوات لغة غري موجودة يف الصوتيات العربية واجنية

).o(والفونيمات 

)e(بـ ) a(و ) i(مثال على استبدال الصوت : ٥اجلدول 

وانجيةاللغة  العربيةاللغة  رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم



٤٨

Jenazah ِجَناَزة ١١ Akherati أِخَرة ١

Khotbah ُخْطَبة ١٢ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ٢

Logati لغة ١٣ Berkah بَراَكة ٣

Akibati ُعْقب ١٤ Joa دُّعاء ٤

Akrabu َقرِْيبٌ  ١٥ Faedah فَائَِدة ٥

Alati آلة ١٦ Hakekati َقةُ  اَِقيـْ ٦

Album ألبوم ١٧ Harokati َحرََكةٌ  ٧

Akibati ُعْقب ١٨ Horomati ُحْرَمةٌ  ٨

Akrabu َقرِْيبٌ  ١٥ Jenazah ِجَناَزة ٩

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

":o"بـ " au"و " e"بـ " ai"مثال على استبدال الصوت: ٦اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Kemah )kaimah(مة     يك ١

Saitoni )syaithan(طان يش ٢

Heran )hairan(ان  ري ح ٣

Medani )maidan(دان يم ٤



٤٩

Tobati )taubat(توبة  O

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

):o(مع ) u(مثال على صوت العلة : ٧اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Logati لغة ١

Korubani قربان ٢

Soala سؤال ٣

Roh روح ٤

Joa دعاء O

٢٠١٨أبريل٢٢مقابلة : املصدر 

وانجيةاللغة الالعربّية إلى من متصاص إلكلمة ااستخدام : الفصل الخامس

الجنوبّية الشرقَيةسوالويسيواكاتوبي

ال تزال قيد االستخدام حىت اآلن واجنيةلغة االمتصاص باللغة العربية يف اللغة 

هذا ألن اللغة . ، ولكن معظم الكلمات تقول أن االمتصاص يؤدي إىل السياق الديين

السمة . خالل سلطنة بوطان هي خالل انتشار اإلسالمواجنيةالعربية اليت دخلت يف 

الذي ) ـــــــِــــ(هي أن معظم السطر األخري من كل كلمة هو كسرة واجنيةاملميزة للغة 



٥٠

استناداً إىل نتائج البحث هناك . ممتصة من اللغة العربيةواجنيةيسبب تأثريًا على كل كلمة 

ملزيد من التفاصيل ، فإن الكلمات. يتم امتصاصها من اللغة العربيةواجنيةلغة ٢١٦

.ةاجلنوبّية الشرقيَ سوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإيلالتالية امتصاص اللغة العربية 

متصاصإلكل مفردات ا: ٨اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Istilah إْصِطَالحٌ  ١١١ Adati عادة ١

Istirahati إْسِرتَاَحةٌ  ١١٢ Adili عاَِدل ٢

Izini إذنٌ  ١١٣ Aibu عيب ٣

Jaduwala َجْدَولٌ  ١١٤ Ajaibu َعِجْيب ٤

Jasati َجَسد ١١٥ Ajala أَجل ٥

Jabapu َجَواب ١١٦ Hikmah ِحْكَمةٌ  ٦

Jenazah ِجَناَزة ١١٧ Akati َعْقد ٧

Ziaroh زِّيَاَرة ١١٨ Akikah َقة َعِقيـْ ٨

Jihad ِجَهاد ١١٩ Akhiri آِخرٌ  ٩

Jini ِجنّ  ١٢٠ Akherati أِخَرة ١١

Kabara َخَرب  ١٢١ Akhlak َأْخَلقٌ  ١٢
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Kafiri كاِفرٌ  ١٢٢ Akibati ُعْقب ١٣

Kamusu قامْوس ١٢٣ Akrabu َقرِْيبٌ  ١٤

Fila إىل ١٢٤ Alati آلة ١٥

Karatasi ِقْرَطس ١٢٥ Album ألبوم ١٦

HasI َخاصّ  ١٢٦ Alimu عاملٌ  ١٧

Hasiati َخاصَّة ١٢٧ Alamu عاملَ  ١٨

HatamU َخْتم ١٢٨ Qur’ani قرآن ١٩

Hianati ِخَيانَة ١٢٩ Amala عملٌ  ٢٠

Hotobah ُخْطَبة ١٣٠ Amanah أَمانةُ  ٢١

Kiamati ِقياََمة ١٣١ Ma’ana َمْعىن ٢٢

Kibilati َلة ِقبـْ ١٣٢ Asili أْصِلٌىي  ٢٣

Kisah ِقصَّة ١٣٤ Arwah ّروح ٢٤

Kodrati ُقْدَرة ١٣٥ Asala أصل ٢٥

Kurusi ُكْرِسيٌ  ١٣٦ Asipala أْسَفْلت ٢٦

Kutubu ُقُطب ١٣٧ Aurati َعْورة ٢٧

Hususu خصوص ١٣٨ Awala أّول ٢٨
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Kemah َكيمةٌ  ١٣٩ Awamu عاّمة ٢٩

Kadara َقَدرٌ  ١٤٠ Hadiah َهِديَّة ٣٠

Kurubani قربان ١٤١ Ayati آيَةِ  ٣١

Lafazu لَّْفظ ١٤٢ Azabu َعَذاب ٣٢

Lezati َلِذْيذٌ  ١٤٣ Balaa َبَالء ٣٣

Litere لرتُ  ١٤٤ Balig باِلغ ٣٤

Logati لغة ١٤٥ Bank بنوك ٣٥

Mahar َحمرُ  ١٤٦ Batala َبَطلَ  ٣٦

Makhluk َحمُْلوقُ  ١٤٧ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ٣٧

Majalah َجمَلَّة ١٤٨ Batili باِطل ٣٨

Majelisi َجمِلس ١٤٩ Batini باِطن ٣٩

Makalah َمَقالَة ١٥٠ Belanda ُهولَْنَدة ٤٠

Ma’ana َمْعىن ١٥١ Berkah َكة!بَر ٤١

Makusudu َمْقُصْود ١٥٢ Daftara ّدفَرت  ٤٢

Makulumu َمْعُلومٌ  ١٥٣ Da’i ّداِعي ٤٣

Manfaati َفَعة َمنـْ ١٥٤ Dajala دَّجَّال ٤٤
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Masalah مـَْسأََلة ١٥٥ Dakwah دَّْعَوة ٤٥

Masigi مـَْسِجد ١٥٦ Dalili َدلِْيلٌ  ٤٦

Metere رٌ  ِمتـْ ١٥٧ Darajati دََّرَجة ٤٧

Miliku ِمْلكُ  ١٥٨ Mini ِمنْ  ٤٨

Misikini ِمْسِكْنيٌ  ١٦٠ Daulati َدْوَلةٌ  ٤٩

Mistara ِمْسَطَرةٌ  ١٦١ Dhuhuru ظُّْهر ٥٠

Mualafu ُمَؤْلف ١٦٢ Joa دُّعاء ٥١

Munafiq ُمَناِفقٌ  ١٦٣ Junia دُّنْيا ٥٢

Nafkah نـََفَقةٌ  ١٦٤ Faedah فَائَِدة ٥٣

Murtad ُمْرَتدٌ  ١٦٥ Fajara َفْجرٌ  ٥٤

Naali نعل ١٦٦ Fahami فـَْهم ٥٥

Nafusu نـَْفسٌ  ١٦٧ Fakiri رٌ  َفِقيـْ ٥٦

Najisi جنَِسٌ  ١٦٨ Fana فـََناءٌ  ٥٧

Nasipu َنِسْيبٌ  ١٦٩ Fardu فـَْرض ٥٨

Naskah ُنْسَخة ١٧٠ Fasih َفِصْيحٌ  ٦٠

Nazara نَْذر ١٧١ Fiqih ِفْقهٌ  ٦١
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Niati نِيَّة ١٧٢ Fikiri ِفْكرٌ  ٦٢

Nifasi نَِفاسٌ  ١٧٣ Filim ِفْلمٌ  ٦٣

Nomoro ُمنَْرةٌ  ١٧٤ Fitnah َنةُ  ِفتـْ ٦٤

Radio رَّاِديُو ١٧٥ Fitirah ِفْطَرةٌ  ٦٥

Rahimu رَِّحم ١٧٦ Gaibu َغاِئبٌ  ٦٦

Rajabu َرَجب ١٧٧ Gamisi َقِمْيصٌ  ٦٧

Rakaati رََّكَعة ١٧٨ Hadiah َهِديَّة ٦٨

Riwayati رَِّوايَة ١٧٩ Hadiri َحَضرَ  ٦٩

Rajaki رِّْزق ١٨٠ Hadisi َحِدْيثٌ  ٧٠

Rujuku رُُّجْوع ١٨١ Hakku َحقُّ  ٧١

Rukiyah َية رُقـْ ١٨٢ Hakekati َقة َحِقيـْ ٧٢

Roh رُّْوح ١٨٣ Hafizi حاَِفظ ٧٣

Sabara صاَِبرٌ  ١٨٤ Hakiki َحِقْيِقيّ  ٧٤

Sahadati شََّهاَدة ١٨٥ Halala

اِحللُّ و 

اَحلَاللُ 
٧٥

Salamu سََّالم ١٨٦ Hamili َحاِمٌل  ٧٦
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Silaturrohim

u
ِصَلُة الرَِّحم ١٨٧ Harokati َحرََكةٌ  ٧٧

Soala سؤال ١٨٨ Haramu َحَرامٌ  ٧٨

Solawati صََّلَواة ١٨٩ Hasili حَاِصلٌ  ٧٩

Salon صَّاُلْون ١٩٠ Hayala َخَيالٌ  ٨٠

Serikati َشرَِكة ١٩١ Hayati َحَياةٌ  ٨١

Sedekah َصَدَقة ١٩٢ Hidayati ِهَدايَة ٨٢

Syaitoni َشْيطَان ١٩٣ Hijabu ِحَجاب ٨٣

Sabara َصبَـرٌ  ١٩٤ Hijrah ِحْجرَة ٨٤

Sifati ِصَفةٌ  ١٩٥ Hina  ٌ َهنيِّ ٨٥

Sultani سُّْلطَان ١٩٦ Hilala ِهَالل ٨٦

Sunah سُّنَّة ١٩٧ Hukum ُحْكمٌ  ٨٧

Sukuru ُشْكرٌ  ١٩٨ Hurufu َحْرف ٨٨

Taati طَاَعةٌ  ٢٠٠ Ibarati ِهباََرةٌ  ٨٩

Tadarusu َتَداُرسٌ  ٢٠١ Horomati ُحْرَمةٌ  ٩٠

Syiar ِشَعارٌ  ٢٠٢ Ibilisi إْبِلْيسٌ  ٩١

Tahajud َحتَجُّدٌ  ٢٠٣ Ihramu إِحرَامٌ  ٩٢
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Tahlili تـَْهِلْيلٌ  ٢٠٤ Ihtiari إْخِتياَرٌ  ٩٣

Tajwit َجتْوِْيدُ  ٢٠٥ Ijabu إجَابٌ  ٩٤

Takaburu َتَكبـُّرُ  ٢٠٦ Ijtihah إجابَةٌ  ٩٥

Takdiri َتقِديـْرٌ  ٢٠٧ Ihilas إخالصٌ  ٩٦

Tarawih تـَّرَاِوْيح ٢٠٨ Iklan إْعالنٌ  ٩٧

Terjemah تـَْرَمجَةٌ  ٢٠٩ Iklim إْقلْيمُ  ٩٨

Umuru ُعْمرٌ  ٢١٠ Iihamu إهلامُ  ١٠٠

Wahyu َوْحيُ  ٢١١ Ilimu ِعْلمُ  ١٠١

Wajibu َواِجبٌ  ٢١٢ Imamu إَمامُ  ١٠٢

Wakafu َوْقفٌ  ٢١٣ Imani إميَانُ  ١٠٣

Wakili وَِكْيلٌ  ٢١٤ Imsak إمساكُ  ١٠٤

Wakutu َوْقتٌ  ٢١٥ Injili إْجنِيلٌ  ١٠٥

Wali َوِيلٌ  ٢١٦ Istigfara إْسِتْغَفرٌ  ١٠٦

مقابلة مع املخربين: املصدر 
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الباب الخامس

خاتمة

الخالصة: الفصل االول  

:استناًدا إىل البحث الذي مت إجراؤه ، ميكن أن خيلص على النحو التايل

استبدال ، وهيوجنيةاللغة الإىلالعربيةمن اللغةمتصاصإلأنواع ٣هناك .١

ــــــــ األخرية بالصوت ـَــــ استبدال احلركات و "o"و " e"ــــ بالصوت ــــــــ و ـــــُــــ احلركات ــِــــ 

مث، حروف العرتية ال توجد )٦-١املرفقات (."o"و " e"ـــــــــ و ـــــــ و ـــْــــ ـــــــ و ــــُــــ و ــِــــ 

–مثال، ث .يف اللغة الوجنية واحلروف الطويلة يف العربية ال تؤثر يف اللغة الواجنية

ظ بالصوت –ز –وذ "h"بالصوت ه- خ–وح "s"ص بالصوت -ش

"z"بالصوت أ -وع"a " وف بالصوت"p " وق بالصوت"k".) ٧املرفقات  (

يستخدم اليوم ، ولكن كلمة إلمتصاص من اللعة العربية إىل اللغة الواجنية 

وذلك ألن اللغة العربية دخلت . معظم كلمات االمتداد تشري إىل السياق الديين

.خالل سلطنة بوتون أثناء انتشار اإلسالمالواجنية

ال يزال استخدام من اللغة العربية إيل اللغة الواجنية يستخدم اليوم ، ولكن معظم  .٢

وذلك ألن اللغة العربية دخلت .كلمات االستيعاب تشري إىل السياق الديين

لغة واجنية هلا خاصية مميزة ، ال.الواجنية خالل سلطنة بوتون أثناء انتشار اإلسالم
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، وهذا يسبب تأثري ) ـــــــِــــــــ(وهذا هو السطر األخري من كل كلمة هو الكثري من 

باإلضافة .على اإلمتصاص من اللغة واجنية اليت يتم امتصاصها من اللغة العربية

ى إىل اللغة العربية ، فإن واجنية هو أيضا نتيجة المتصاص اللغة من دول أخر 

.مثل الصينية ، اإلجنليزية ، الفرنسية واهلولندية

مفتر احات البحث:  الفصل الثاني 

بفضل التغيريات يف شكل االمتصاص ، من الضروري عمل القواعد القياسية 

، اجلنوبية الشرقيةالواجنية واكاتويب سوالويسيلغة الإيلالعربية اللغةالمتصاص الكلمات

.حىت يتمكن الناس من استخدام هذه الكلمات بشكل صحيح

يتم الواجنيةفيما يتعلق بعدد املفردات املمتصة ، من الضروري إنشاء قاموس 

امتصاصه من اللغة العربية لتسهيل فهم القارئ هلذه الكلمات واستخدامها بشكل 

، فإن الواجنيةباإلضافة إىل احلاجة إىل التنشئة االجتماعية للغة العربية يف اللغة . صحيح

الكثري من الناس يعرفون أن العديد من اللغات مشتقة من اللغة العربية
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قامئة املراجع

.كجييان مورفوسي من بيس: كلمة إمتصاص اللغة العربية يف سريات صني تيىن جناناة،  
سفرى يانا إنسانييا فيقيس: يوجياكرتا

غرميدىي فستاكا : جاكرتا. ٤قاموس لني يوإس تيس إديسي . ، حرمرتىكريدلقسانا
. إوتاما

. فستاكاباالى:جاكرتا،١سيتاكان (قاموس باسار ياحاسا اندونيسيا إديسي دوؤا 
ديقارتيمني أغاما دان كيبودايا ؤان

: . ١العفن . (، تطور علم اللغة العربية كلغة قياسية يف الطبعة األوىلإميلدا وحيوىن
)  ٢٠١٧: يوجياكرتا

لد مصطفى اجلاليين ، مجع الدر  بعنوان . ترجم بواسطة حممد زهري١س العربية ا
) . ١٩٩٢الشف، : سيمارانج: ١العفن (دروس اللغة العربية كاملة 

) ٢٠٠٦رسدكريا : بندوج. (، منهجية البحث اللغويمشسدين
سلوك االنضباط والصدق من جيل الشباب يف منطقة خاصة من سىت منوارة، 

. يوجياكارتا، قاعة احلفاظ على الرتاث الثقايف. يوجياكارتا
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"i"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــِـــــــــ  أو :١المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi kasroh. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah ٨٢ kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Istirahati إْسِرتَاَحةٌ  ٤٢ Adati عادة ١١

Izini إذنٌ  ٤٣ Adili عاَِدل ٢

Jasati َجَسد ٤٤ Akati َعْقد ٣

Jini ِجنّ  ٤٥ Ahiri آِخرٌ  ٤

Kafiri كاِفرٌ  ٤٦ Aherati أِخَرة ٥

Karatasi ِقْرَطس ٤٧ Akibati ُعْقب ٦

Khasi َخاصّ  ٤٨ Alati آلة ٧

hasiati َخاصَّة ٤٩ Qur’ani قرآن ٨

hianati ِخَيانَة ٥٠ Asili أْصِلٌىي  ٩

Kiamati ِقياََمة ٥١ Aurati َعْورة ١٠

Kibilati َلة ِقبـْ ٥٢ Ayati آيَةِ  ١١
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Kodrati ُقْدَرة ٥٣ Batili باِطل ١٢

Kurusi ُكْرِسيٌ  ٥٤ Batini باِطن ١٣

Kurubani قربان ٥٥ Da’i ّداِعي ١٤

Lezati َلِذْيذٌ  ٥٦ Dalili َدلِْيلٌ  ١٥

Logati لغة ٥٧ Darajati دََّرَجة ١٦

Majelisi َجمِلس ٥٨ Mini ِمنْ  ١٧

Ma’alumi َمْعُلومٌ  ٥٩ Daulati َدْوَلةٌ  ١٨

Manfaati َفَعة َمنـْ ٦٠ Fahami فـَْهم ١٩

Masigi مـَْسِجد ٦١ Fakiri رٌ  َفِقيـْ ٢٠

Misikini ِمْسِكْنيٌ  ٦٢ Fasihi َفِصْيحٌ  ٢١

Nafkahi نـََفَقةٌ  ٦٣ Fiqihi ِفْقهٌ  ٢٢

Naali نعل ٦٤ Fikiri ِفْكرٌ  ٢٣

Najisi جنَِسٌ  ٦٥ Gamisi َقِمْيصٌ  ٢٤

Niati نِيَّة ٦٦ Hadiri َحَضرَ  ٢٥

Nifasi نَِفاسٌ  ٦٧ Hadisi َحِدْيثٌ  ٢٦
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Rakaati رََّكَعة ٦٨ Hakekati َقة َحِقيـْ ٢٧

Riwayati رَِّوايَة ٦٩ Hafizi حاَِفظ ٢٨

Rajaki رِّْزق ٧٠ Hakiki َحِقْيِقيّ  ٢٩

Sahadati شََّهاَدة ٧١ Harokati َحرََكةٌ  ٣٠

Solawati صََّلَواة ٧٢ Hasili حَاِصلٌ  ٣١

Serikati َشرَِكة ٧٣ Hayati َحَياةٌ  ٣٢

Saitoni َشْيطَان ٧٤ Hidayati ِهَدايَة ٣٣

Sifati ِصَفةٌ  ٧٥ Ibarati ِهباََرةٌ  ٣٤

Sultoni سُّْلطَان ٧٦ Horomati ُحْرَمةٌ  ٣٥

Taati طَاَعةٌ  ٧٧ Ibilisi إْبِلْيسٌ  ٣٦

Syiari ِشَعارٌ  ٧٨ Ihtiari إْخِتياَرٌ  ٣٧

Tahalili تـَْهِلْيلٌ  ٧٩ Ihilasi إخالصٌ  ٣٨

Takudiri َتقِديـْرٌ  ٨٠ Iklani إْعالنٌ  ٣٩

Wakili وَِكْيلٌ  ٨١ Imani إميَانُ  ٤٠

Wali َوِيلٌ  ٨٢ Injili ٤١

مقابلة مع املخربين: املصدر 
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"a"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــَـــــــــ  أو :٢المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi Fathah. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 36 kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Harokati َحرََكةٌ  ١٩ Ajala أَجل ١

Haramu َحرَامٌ  ٢٠ Amala عملٌ  ٢

Hasili حَاِصلٌ  ٢١ Ma’ana َمْعىن ٣

Hayala َخَيالٌ  ٢٢ Asala أصل ٤

Hayati َحَياةٌ  ٢٣ Asipala أْسَفْلت ٥

Hidayati ِهَدايَة ٢٤ Awala أّول ٦

Hijabu ِحَجاب ٢٥ Balaa َبالَء ٧

Hijrah ِحْجَرة ٢٦ Batala َبَطلَ  ٨

Hina  ٌ َهنيِّ ٢٧ Belanda ُهولَْنَدة ٩

Hilala ِهَالل ٢٨ Daftara ّدفَرت  ١٠

Istigfara إْسِتْغَفرٌ  ٢٩ Dajala دَّجَّال ١١
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Jaduwala َجْدَولٌ  ٣٠ Mini ِمنْ  ١٢

Kabara َخَرب  ٣١ Joa دُّعاء ١٣

Kadara َقَدرٌ  ٣٢ Junia دُّْنيا ١٤

Ma’na َمْعىن ٣٣ Fajara َفْجرٌ  ١٥

Mistara ِمْسَطَرةٌ  ٣٤ Fana فـََناءٌ  ١٦

Nazara َنْذر ٣٥ Halala اَحلَاللُ  ١٧

Sabara َصبَـرٌ  ٣٦ Hamili َحاِمٌل  ١٨
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"u"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــُـــــــــ  أو :٣المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi Dhommah Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 49 kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Khatamu َخْتم ٢٦ Aibu عيب ١

Kutubu ُقُطب ٢٧ Ajaibu َعِجْيب ٢

Khususu خصوص ٢٨ Akrabu َقرِْيبٌ  ٣

Lafazu لَّْفظ ٢٩ Alimu عاملٌ  ٤

Mahluku َحمُْلوقُ  ٣٠ Alamu عاملَ  ٥

Maksudu َمْقُصْود ٣١ Awamu عاّمة ٦

Miliku ِمْلكُ  ٣٢ Azabu َعَذاب ٧

Mualafu ُمَؤْلف ٣٣ Duhuru ظُّْهر ٨

Nafusu نـَْفسٌ  ٣٤ Fardu فـَْرض ٩

Nasipu َنِسْيبٌ  ٣٥ Filimu ِفْلمٌ  ١٠
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Rahimu رَِّحم ٣٦ Gaibu َغاِئبٌ  ١١

Rajabu َرَجب ٣٧ Haku َحقُّ  ١٢

Rujuku رُُّجْوع ٣٨ Haramu َحرَامٌ  ١٣

Rohu رُّْوح ٣٩ Hijabu ِحَجاب ١٤

Salamu سََّالم ٤٠ Hukumu ُحْكمٌ  ١٥

Silaturrohim

u
ِصَلُة الرَِّحم ٤١ Ihramu إِحرَامٌ  ١٦

Syukuru ُشْكرٌ  ٤٢ Ijabu إجَابٌ  ١٧

Tadarusu َتَداُرسٌ  ٤٣ Iklimu إْقلْيمُ  ١٨

Takaburu َتَكبـُّرُ  ٤٤ Ilhamu إهلامُ  ١٩

Umuru ُعْمرٌ  ٤٥ Ilimu ِعْلمُ  ٢٠

Wahyu َوْحيُ  ٤٦ Imamu إَمامُ  ٢١

Wajibu َواِجبٌ  ٤٧ Imsaku إمساكُ  ٢٢

Wakafu َوْقفٌ  ٤٨ Jabapu َجَواب ٢٣

Wakutu َوْقتٌ  ٤٩ Kamusu قامْوس ٢٤
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إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــْـــــــــ :٤المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi Sukun.. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 42 Kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Ijtihat إجابَةٌ  ٢٢ Hikmah ِحْكَمةٌ  ١

Istilah إْصِطَالحٌ  ٢٣ Akikah َقة َعِقيـْ ٢

Jenazah ِجَنازَة ٢٤ Akhlak َأْخَلقٌ  ٣

Ziaroh زِّيَارَة ٢٥ Album ألبوم ٤

Jihad ِجَهاد ٢٦ Alimu عاملٌ  ٥

Kisah ِقصَّة ٢٧ Amanah أَمانةُ  ٦

Kemah َكيمةٌ  ٢٨ Arwah ّروح ٧

Mahar َحمرُ  ٢٩ Hadiah َهِديَّة ٨

Majalah َجمَلَّة ٣٠ Balig باِلغ ٩

Makalah َمَقاَلة ٣١ Bank بنوك ١٠
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Masalah مـَْسأََلة ٣٢ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ١١

Munafiq ُمَناِفقٌ  ٣٣ Berkah َكة!بَر ١٢

Nafkah نـََفَقةٌ  ٣٤ Dakwah دَّْعَوة ١٣

Murtad ُمْرَتدٌ  ٣٥ Faedah فَاِئَدة ١٤

Rukiyah رُقـَْية ٣٦ Fasih َفِصْيحٌ  ١٥

Sedekah َصَدَقة ٣٧ Fiqih ِفْقهٌ  ١٦

Sunah سُّنَّة ٣٨ Filim ِفْلمٌ  ١٧

Tahajud َحتَجُّدٌ  ٣٩ Fitnah َنةُ  ِفتـْ ١٨

Tajwit َجتْوِْيدُ  ٤٠ Fitirah ِفْطَرةٌ  ١٩

Tarawih تـَّرَاِوْيح ٤١ Hadiri َحَضرَ  ٢٠

terjemah تـَْرَمجَةٌ  ٤٢ Hijrah ِحْجَرة ٢١
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"o"إستبدال احلركات األخرية بالصوت : ٥المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi bunyo Fokal O. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 2

Kosakata, sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Nomoro منرة ١

Radio راديو ٢

"e"إستبدال احلركات األخرية بالصوت :٦المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi bunyo Fokal E. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 2

Kosakata, sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Metere مرت ١

Litere لرت ٢
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إستبدال احلروف العربية ال توجد يف اللغة الواجنية: ٧المرفق

Serapan bahasa wanci dalam bahasa arab yang telah mengalami perubahan huruf.

Perubahan Huruf terjadi karena disebabkan oleh adanya beberapa guruf huruf-huruf Arab yang

tidak terdapat dalam bahasa wanci seperti, -ف - ق -غ - ع - ظ -ط -ض -ص -ذ -ح

ش ث-ز خ  . Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti mendapatkan 128 Kosakata yang mengalami

perubahan. Contohnya sebagai berikut:

التفسير اللغة وانجية اللغة العربية رقم

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Adati ادةــع ١

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Adili اَِدلـــع ٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Aibu يبـــع ٣

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ajaibu ِجْيبـــعَ  ٤

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Akikah ةقَ يْـ قِ ـَـــ ع ٥
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الصزت )  بـــــــ (“خ “احلروف استبدال

“h” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Ahlak قٌ ـَــ ـلخْ أَ  ٦

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Akibati بقْ ـــع ٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“a  وk”
Akrabu رِْيبٌ ــــقَ  ٨

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Alimu املٌ ــــع ٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Alamu املَ ــــع ١٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Qur’ani رآنـــــق ١١

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Amala ملٌ ـــــع ١٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ma’ana ىنـــــعْ ـــــمَ  ١٣
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الصزت )  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال
“s”

Asili ِلٌىي ــــصأ ١٤

الصزت )  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال
“s”

Asala لــــصأ ١٥

الصزت )  بـــــــ (“ف“احلروف استبدال
“p”

Asipala ْلتــــفَ ـــــأسْ  ١٦

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Aurati ْورةـــــعَ  ١٧

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Awamu اّمةــــع ١٨

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hadiah ِديَّةـــهَ  ١٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“A” بـــــــ (“ذ“احلروف استبدالو  (

“ب“احلروف استبدالو ”Z“الصوت 

”P“الصوت )  بـــــــ (

Azapu ابذَ ــعَ  ٢٠

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batala لَ ــطَ ــبَ  ٢١
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الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Baterey رِيَّةٌ طَّاـــبَ  ٢٢

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batili لـــطِ با ٢٣

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batini نـــطِ با ٢٤

الصزت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“B”

Belanda ولَْنَدةــهُ  ٢٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Da’i يِــ عّدا ٢٦

الصوت) بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Dakwah َوةـــعْ دَّ  ٢٧

الصوت )  بـــــــ (“ظ “احلروف استبدال
“D”

Duhuru ْهرــظُّ  ٢٨

الصوت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Joa عاءدُّ  ٢٩

الصوت )  بـــــــ (“د“احلروف استبدال
“J”

Junia ْنيادُّ  ٣٠

)  بـــــــ (“ض “احلروف استبدال

”D“الصوت 
Fardu ضفـَرْ  ٣١
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)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Fasih ْيحٌ ـصِ فَ  ٣٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Fikih هٌ ـقْ ــفِ  ٣٣

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Fitirah َرةٌ ـــطْ فِ  ٣٤

Gamisi ِمْيصٌ ـقَ  ٣٥

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hadiah ِديَّةــهَ  ٣٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hadiri َضرَ حَ  ٣٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ث“احلروف استبدالو

”S“الصوت )  

Hadisi ثٌ ـــِديْ ــحَ  ٣٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Haku قُّ ــحَ  ٣٩
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الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Hakekati ةــقَ ــيْ ــقِ ـــحَ  ٤٠

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ظ“احلروف استبدالو  (

”Z“الصوت 

Hafizi ظــاَفِ ح ٤١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Hakiki يّ ــقِ ــيْ ــقِ ــحَ  ٤٢

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Halala َاللُ ــحَ ـال ٤٣

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hamili اِمٌل حَ  ٤٤

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Harokati رََكةٌ َــ ح ٤٥

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Haramu رَامٌ َــ ح ٤٦
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)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

“ح“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (

Hasili لٌ صِ اـَ ح ٤٧

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hayala َيالٌ ـخَ  ٤٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hayati َياةٌ ــحَ  ٤٩

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hidayati َدايَةــهِ  ٥٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

“ح“احلروف استبدالو ”P“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (

Hijapu َجابــحِ  ٥١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hijrah ْجَرةــحِ  ٥٢

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hina ٌ ــهَ  نيِّ ٥٣

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو  Hilala َاللــهِ  ٥٤
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”H“الصوت 

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hukum ْكمٌ ــحُ  ٥٥

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hurufu ْرفــحَ  ٥٦

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”I“الصوت 
Ibarati باََرةٌ ــهِ  ٥٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Horomati ْرَمةٌ ــحُ  ٥٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Ihramu رَامٌ ــحِ إ ٥٩

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Ihtiari ِتياَرٌ ْــ خإ ٦٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Ijapu بٌ إجاَ  ٦١

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Ihilas صٌ الخإ ٦٢
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الصوت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“A”

Iklan النٌ ــعْ إ ٦٣

الصوت )  بـــــــ (“ق“احلروف استبدال
“K”

Iklim لْيمُ ــقْ إ ٦٤

الصوت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“H”

Ilhamu امُ هــإل ٦٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ilimu ْلمُ ــعِ  ٦٦

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

“ط“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”T“الصوت )  بـــــــ (

Istilah َالحٌ طِ ـصإ ٦٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Istirahat ةٌ حَ إْسِرتَا ٦٨

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال
“Z”

Izini نٌ ذإ ٦٩

الصوت )  بـــــــ (“د“احلروف استبدال
“T”

Jasati دــَجسَ  ٧٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Jawapu بَجَوا ٧١
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)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Jihad ادهَ جِ  ٧٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kamusu امْوسـق ٧٣

الصوت )  بـــــــ (“إ“احلروف استبدال
“F”

Fila ىلإ ٧٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ط “احلروف استبدالو  (

”t“الصزت 

Karatasi ســطَ رْ ـِـ ق ٧٥

الصوت  )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Hasi اصّ ــخَ  ٧٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Hasiati ةاصَّ ـخَ  ٧٧

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hatamu ْتمــخَ  ٧٨
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الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hianati َيانَةــخِ  ٧٩

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hotobah ْطَبةــخُ  ٨٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kiamati ياََمةــقِ  ٨١

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kibilati َلةـــقِ  بـْ ٨٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Kisah ةصَّ ـــقِ  ٨٣

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kodrati ْدَرةـــقُ  ٨٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ط “احلروفاستبدالو  (

”t“الصزت 

Kutub بطُ ــقُ  ٨٥

)  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

ص“احلروف استبدالو ”H“الصوت 
Husus صو صــخ ٨٦
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”S“الصوت )  بـــــــ (“

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kadara َدرٌ ــقَ  ٨٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kurubani ربانــق ٨٨

الصوت )  بـــــــ (“ظ“احلروف استبدال
“Z”

Lafazu ظــلَّفْ  ٨٩

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال

“Z”بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال  (

”T“الصوت 

Lezati ذٌ ــيْ ذِ ــلَ  ٩٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Mahluku قُ َحمُْلو  ٩١

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Makalah اَلةقَ مَ  ٩٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ma’ana ىنــعْ مَ  ٩٣

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (
Makusudu ْودْقصُ مَ  ٩٤
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”S“الصوت 

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Maklum ومٌ ُــ لــعْ مَ  ٩٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Manfaat فَ  ةـــعَ َمنـْ ٩٦

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Mistara َرةٌ ــطَ ِمسْ  ٩٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Munafik قٌ ـــُمَنافِ  ٩٨

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Nafkah ةٌ قَ نـَفَ  ٩٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Naali ـلعــن ١٠٠

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال
“Z”

Nazara رذْ نَ  ١٠١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Rahimu محِ رَّ  ١٠٢

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Rajapu بَرجَ  ١٠٣
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الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Rakaati ةــعَ ــرَّكَ  ١٠٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Rajaki قرِّزْ  ١٠٥

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Rukiyah َيةــقْ رُ  ١٠٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Roh حرُّوْ  ١٠٧

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sabara اَِبرٌ ص ١٠٨

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

ه“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (“

Sahadati اَدةشَّهَ  ١٠٩

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Silaturohimu مــحِ َلُة الرَّ صِ  ١١٠

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Solawati َلَواةــصَّ  ١١١
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)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Salon اُلْونــصَّ  ١١٢

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Serikati رَِكةـــشَ  ١١٣

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sedekah َدَقةـصَ  ١١٤

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Saitoni نطَاــيْ ــشَ  ١١٥

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sabara بَـرٌ ــصَ  ١١٦

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sifati َفةٌ ــصِ  ١١٧

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Sultani نطَاسُّلْ  ١١٨

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Sukuru ْكرٌ ــشُ  ١١٩
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الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Taati َعةٌ طَا ١٢٠

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Syiar ارٌ ِشعَ  ١٢١

الصوت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“H”

Tahlili ِلْيلٌ هْ تَـ  ١٢٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Takdiri ِديـْرٌ ــقــتَ  ١٢٣

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Tarawih حتـَّرَاِويْ  ١٢٤

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Umuru ْمرٌ عُ  ١٢٥

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Wahyu يُ حْ وَ  ١٢٦

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Wajipu بٌ َواجِ  ١٢٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Wakafu فٌ ـــقْ وَ  ١٢٨
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املقابلةنتائج:٨المرفق
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INFORMAN
PERTANYAAN JAWABAN

1. 20

April

2018

La Ode Lia /

Kepala desa

liya togo

1. Apa

peninggalan

islam yang

masih ada

hingga saat ini?

Peninggalan islam masih ada hingga saat

ini begitu banyak. Salah satu contohnya

adalah Masjid Keraton Liya. Masjid ini

adalah bukti nyata penyebaran islam di

Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.

Selain itu ada pula Makam-makam para

sultan yang berperan penting dalam

penyebaran islam, letaknya tersebar di

dalam keraton ini dari masuk gerbang

benteng hingga tersebar di sekitaran

masjid ini. Kemudian budaya yang ada di

wakatobi, setelah masuk dan

menyebarnya islam di pulau ini banyak

budaya wakatobi yang awalnya adalah

budaya Hindu kini mengalami perubahan

dengan mmasukan nilai-nilai islami

didalamnya.

2. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa banyak

bahasa Wanci

diserap dari

bahasa Arab?

Tidak, saya belum mendengar ada yang

mengatakan bahwa bahasa wanci diserap

dari bahasa arab. Lebih jelasnya silahkan

tanya pada Bapak Muhammad Ali Beliau

adalah Tokoh Adat di Liya Togo ini

Beliau mengetahui semua Sejarah yang

ada di Pulau ini yang mungkin belum

saya ketahui.

2. 25

April

LA ODE

MUHAMMA

1. Bagaimana

proses

Umumnya itu dimulai dari ajaran islam

hanya saja orang terdahulu tidak
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2018 D ALI/

TOKOH

ADAT/

MEANTU

LIYA TOGO

penyebaran

Agama Islam di

Pulau Wanci

Kab.Wakatobi?

mengatakan bahwa ajarannya ini sesuai

dengan ajaran agama islam. Contohnya

syarat dalam pengangkatan sara’ tidak

boleh meminta tapi pantang juga untuk

menolak jika telah dipilih. Saya setelah

di angkat menjadi meantu liya sejak

tahun 2012 sampai saat ini selalu

memikirkan mengapa orang tua terdahulu

menjadikan hal ini menjadi syarat

pengangkatan sara’ syarat ini sudah

mulai berlaku sejah tahun 1500-an.

Alhamdulillah semuanya telah terjawab

pada awal tahun 2018, kebetulah saya

mendengar khutbah salah seorang ustadz

dari medanbeliau mengatakan bahwa

semuanya dirujuk dari hadis. Beliau

berkata, pada zaman rasulullah ada

seorang sahabat rasulullah yang

berambisi untuk menjabat, namun ditegur

oleh rasulullah bahwa kita tidak boleh

berambisi dan meminta suatu jabatan

karena yang demikian itu kita akan

mendapatkan balanya akan tetapi pantang

juga untuk kita menolak apabila telah

diangkat dan dipercaya oleh masyarakat

untuk menjabat. Kata orang tua

terdahulu, hal ini telah diterapkan sejak

tahun 1500 akan tetapi belum ditegaskan

bahwa hal tersebut di rujuk dari suatu

hadist. contoh lainnya, sejak kami kecil,

kasi seralalu di ajarkan untuk selalu

bersabar dan rendah hati. Apabila diberi

suatu kesenangan dan nikmat dari allah
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SWT maka kita tidak boleh serakah

karna mbeaka habuntu peesau na umafa

medara na kene ‘u jari bara’ nu harai

papuji,

Susah senang yang telah berikan

Allah SWT kepada umatnya semata-mata

untuk menguji umat-umatnya apakah ber

hasil melewati semua ujian itu atau tidak.

Biasanya umat manusia banyak yang

tidak lulus apabila diberikan ujian berupa

suatu kenikmatandan sebaliknya banya

umat manusia yang lulus ujian jika ujian

tersebut berupa suatu kesusahan jadi hal

ini sebuai dengan ajaran agama islam

dalam surah Al-Asr sungguhnya manusia

berada dalam kerugian kecuali golongan

yang beramal shaleh, saling

menyampaikan kebenaran dan

semuannya sesuai dengan ajaran islam.

2. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa banyak

bahasa Wanci

diserap dari

bahasa Arab?

Iya benar. Semua itu bermula dari proses

penyebaran Agama islam di pulau Wanci

Kab.Wakatobi

3. Mengapa

kebanyakan

bahasa wanci di

serap dari

bahasa arab?

Karena bahasa arab memberikan

pengaruh besar pada bahasa wanci,

berawal dari proses penyebaran islam di

di wanci, kecamatan wangi-wangi,

kabupaten wakatobi dan lokasi pertama

penyebaran islan di wanci adalah di

benteng liya togo. Kata serapan bahasa

wanci dalam bahasa arab kebanyakan hal
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hal yang berkaitan dengan agama islam

seperti masigi, jenazah, tahlili dll. Selain

bahasa arab bahasa wanci juga di serap

dari bahasa lain seperti hal yang

berkaitan dengan makanan dan peralatan

dapur itu di serap dari bahasa china

kemudian ada juga yang diserap dari

bahasa inggris dan belanda mansi, potol,

dll dan yang terakhir dari baasa protugis

seperti ense, meja dll. Sementara sesuatu

yang berhubungan dengan adat istiadat,

agama kebanyakan diambil dari bahasa

Arab.

Pada tahun berapa

Agama Islam

masuk di Pulau

Wanci

Kab.Wakatobi?

Masuknya islam di wakatobi di mulai

dari masa kerajaan bertempat di desa liya

togo kecamatan wangi-wangi raja buton

yang ke 5 (nama aslinya saya tidak tau)

memiliki 2 nama gelar yaitu sangia gola

dan raja molae. Beliau diberikan gelar

raja molae karena agama islam masuk

dimulai dari pemerintahan beliau

kemudian di sebut sangia gola karena

selama menjabat beliau mampu

memakmurkan rahyat. Jadi awal

masuknya islam pada awal setelah beliau

ujur atau meninggal kemudian di

gantikan oleh menantunya yang bernama

muhu. Jadi muhu merupakan raja buton

terakhir yaitu yang keenam dan

merupakan sultan pertama jadi saya

tegaskan sekali lagi islam masuk di

wangi-wangi yaitu pada zaman kerajaan
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bukan zaman kesultanan. Sementara

masuknya islam di beberapa desa yang

ada di wangi-wangi seperti mandati dan

kapota masuk pada zaman kesultanan.

Berdasarkan catatan Meantu Liya

pertama yang asalnya dari buton dan

makamnya terdapat didepan masjid Liya

Mubarok beliau disebut seorang nduri

atau mubalig. Setelah Liya Togo

bergabung dengan kerajaan buton maka

beliaulah yang diangkat dan dinobatkan

sebagai meantu Liya pertama sekitar

tahun 1542 jadi jelas  islam masuk di

wangi-wangi sebelum tahun tersebut.

Sementara desa tetangga mandati masuk

sekitar tahun 1700, kapota masuk pada

awal tahun 1800.

Liya Togo merupakan urutan ke-

11 dari 72 wilayah kesultanan. Wilayah

tersebut didirikan oleh gabungan dari 9

kerajaan buton yang ada didaratan

butoon dan muna kemudian dinamakan

piolituna dan yang paling besar adalah

kamaru dan batauga,kolofa, ale-ale,

fafoange, bumbu, nafu, manda, dan

fanga/banga. Ini adalah 9 kerajaan yang

dikenal dengan kerukunan umat

kemudian yang ke-10 adalah sampolawa

dan ke-11 adalah Liya Togo.

Berdasarkan data dari kesultanan buton

Masjid Liya Mubarok adalah Masjid

tertua ke-2 setelah Masjid Agung Wolio.

4. Selain Agama Agama pertama yang masuk di wanci
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Islam, Agama

apasaja yang

pernah masuk di

Wanci

Kab.Wakatobi?

adalah agama hindu. Agama hindu

memiliki pengaruh yang sangat besar

akan tetapi tidak terlalu kental ajarannya

seperti ajaran islam. Setelah masuknya

islam di pulau wangi-wangi, ajaran dan

budaya yang diwarisi dari agama hindu

berangsur-angsur mulai menghilang

terutama ajaran yang bertentangan

dengan islam namun ada beberapa yang

masih dipertahankan hingga saat ini tapi

ada perubahan seperti Liwo/Sesajian itu

merupakan dari ajaran hindu, kemudian

Tungi’a Nudupa pembakaran dupa’.

kedua ajaran hindu diatas mengalami

perubahan setelah masuknya islam di

wangi-wangi yang tadinya dimaksudkan

untuk memanggil ruh setelah masuknya

islam niat itu di rubah yaitu pembakaran

dupa’ hanya untuk mengharumkan

ruangan saja. Kemudian SAIYALO

katanya itu haram memang karna itu

adalah warisan dari ajaran hindu

merayakan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100

hari orang yang meninggal. Setelah islam

masuk di wangi-wangi rayaan tersebut

diganti dengan pembacaan do’a dengan

diniatkan pahalanya untuk

almarhum/almarhumah.

Keluarga kita yang telah tiada

harus kita kirimkan do’a supaya

hubungan kita dengan orang yang dialam

kubur tidak putus, contohnya membaca

surah Al-Fatiha diniatkan untuk mereka.
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Meantu Liya berjumlah 31 orang dan

makamnya di benteng Liya Togo hanya 5

meantu saja yaitu haji la abu (meantu ke-

1), ........(Meantu k2-2), talo-talo (Meantu

ke-7), La Ode Koruba (Meantu ke-14),

...... (meantu ke-11).

4. 2 MEI

2018

WA MAMU /

TOKOH

MASYARAK

AT

1. Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak, saya tidak tahu.

2. Bagaimana

nama-nama

hari dalam

Bahasa

wanci?

olo-ahaji, olo-isinene, olo –salasaa, olo -

arba'aa, olo –khamiisi, olo -juma'ati, olo

–saputu

1. Apa bahasa

wancinya?

ل ، جبث، م

شكر، صرب، 

الخصوص،  ، خ

انة، رضو رة،  خ

رىض، فرض، 

فكر، مضين، 

Misala, bahasi, syukuru, sabara, khususu,

kabara,hayala, khianati, darurati, redho,

faradu,fikiri, jamini, karatasi, lahiri,

zalimi, zikiri, akala, makna, ikilani, gaibi
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قرطاس، رهاظ، 

ر،  ظاهر، ذ

عقل، معىن، 

ائب الن،  ا

2. Apa bahasa

wancinya?

ارِیٌة،  ِٔخَرة، بَط

اء، فَائَِدة،  َراَكة، د

َْقُة، َحَرَكٌة،  َاِق

َاَزة،  ُحْرَمٌة، ِج

َاَزة،  ُخْطَبة، ِج

ُخْطَبة، لغة، ُعْقب، 

، قَرِیٌْب،  ٔلبوم، ٓ

ُعْقب، قَرِیْبٌ 

Akherati, Baterey, Berkah, Joa, Faedah,

Faedah, Hakekati, Harokati, Horomati,

Jenazah, Khotbah, Je,nazah, Khotbah,

Khotbah, Logati, Akibati, Akrabu, Alati,

Album, Akibati, Akrabu

5. 2 MEI

2018

LA SADI/

TOKOH

MASYARAK

AT

3. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Saya tidak tahu.

1.Apa bahasa

wancinya?

Abjad, Adati, Adili, Aibu, Ajaibu, Insafu,

Isyarati, Isilamu, Isirael, Istigfara, Istilah,
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َاِدل، ادة، ْجبَد، 

ْیبعیب،  ، َجعِ

ٕانْصَاٌف، ٕاَشاَرٌة، 

ائِْیُل،  ٕاسالٌم، ٕاْرسَ

تِْغَفٌر،  ٕاْصِطَالٌح، ٕاْس

ل، ِحْمكٌَة، َعْقد،  َ ٔ

ٌة، ٕاذٌن، َ ا ٕاْسِرتَ

ْدَولٌ  َ

Ajala, Hikmah, Akati, Istirahat, Izin,

Jadwala

2.Apa Bahasa

wancinya?

َْقة،  ِٔخَرة، َعِق ِٓخٌر، 

لٌَق، ُعْقب،  ْ

قَرِیٌْب، َجَسد، 

َاَزة، َجَواب،  ِج

َاد، ِجنّ  ِ َرة،  َ ، ّزِ

 ، املٌ، ٓ ٔلبوم، 

َرب، اكِفٌر، الَم،  َ

قامْوس

Akikah, Akhiri, Akherati, Akhlak, Akibati,

Akrabu, Jasati, Jabapu., Jenazah, Ziaroh,

Jihad, Jini,Alati, Album, Alimu, Alamu,

Kabara, Kafiri

6. 2 MEI WA ODE 1. Apakah Ibu Tidak tahu.
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2018 RAMUDA/

TOKOH

MASYARAK

AT

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

2. Apa bahasa

wancinya?

Kamus,

kertas, ilmu,

Qur’an, amal,

amanah,

makna, asli,

arwah, aspal,

aurat, awal,

awam, hadiah,

ayat, azab,

ayat,

batal,khas,

khasiat,

khatam,

khianat,

khotbah,

kiamat, kiblat,

kisah, kodrat,

kursi, kutub,

khusus,

kemah,

qurban, lafaz,

latin, lezat.

Kamusu, karatasi, ilimu, Quru’ani,

amala, amanah, ma’na, asili, arawah,

asipala, aurati, awala, awamu, hadiah,

ayati, azabu, batala,,khasi, khasiati,

khatamu, khianati, khotbah, kiamati,

kiblati, kisah, kodrati, kurusiyi, kutubu,

khususu, kemah, qurbani, lafazu, latini,

lezati.
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3. Apa bahasa

wancinya?

ِطن ، ، ِطل

ّدفَرت، َكة، !َر

َمحُر، ّداِعي، 

 ، َ لُوُق، َم ْ َم

 ، َ ِلس، َمَقا َم

ال دْعَوة، ، د

ة،  َ َدِلْیٌل، دَر

 ،ٌ َ ِمْن، َدْو

َمْقُصْود، 

َْفَعة،  َمْعلُوٌم، َم

 ، َ َْس م

د، ِمْرتٌ  ِ َْس ، م

اء،  هْر، د ظ

، ، دنْیا ُ ْ ِم

 ، ِمْسِكْنيٌ

ِمْسَطَرٌة، 

.ُمَؤلْف

Batili, Batini, Berkah, Daftara, Da’i,

Mahar, Makhluk, Majalah, Majelisi,

Makalah, Ma’na, Dajala, Dakwah, Dalili,

Darajati, Mini, Daulati, Makusudu,,

Maklum,  Manfaat, Masalah,  Masigi,

Metere, Dhuhuru, Joa, Junia, Milik,

Misikini, Mistara, Mualafu
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7. 2 MEI

2018

WA ODE

RHAMIDA/

TOKOH

MASYARAK

AT

1. Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak,

2. Apa bahasa

wancinya?

Faidah, fajar,

fakir, fardu,

fasih, fitnah,

gaib, gamis,

hadir, hadiis,

hak, munafiq,

nafkah,

murtad, nafsu,

najis, nasip,

naskah, nazar,

niat, radio,

rahim, rajab,

rakaat,

riwayat, rezki,

rujuk

Faidah, fajara, fakiri, faradu, fasihi,

fitinah, gaibu, gamisi, hadiri, hadisi,

hakku, munafiqu, nafukah, murutad,

nafusu, najisi, nasipu, naskah, nazara,

niati, radio, rahimu, rajabu, rakaati,

riwayati, razaki, rujuku.

8. 2 MEI

2018

LA MONDA /

TOKOH

MASYARAK

AT

1.Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak, saya tidak tahu.

2. Apa bahasa

wancinya?

Hakekati, halala, hamili, harokati,

haramu, hasili, hidayah, hijirah, hina,
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Hakekat,

halal, hamil,

harokat,

haram, hasil,

hidayah,

hijrah, hina,

hukum,

huruf,

ruqiyah, ruh,

sabar,

syahadat,

salam,

silaturohim,

sedekah,

syaiton, sifat,

sunah,

syukur, taat,

ibatat,

hormat, iblis,

ijab, ikhlas,

ilmu, imam,

terjemah,

umur, wahyu,

wakaf,

waktu, wali.

hukumu, hurufu, ruqiyah, ruhhu, sabaru,

syahadati, salamu, silaturohimu, sedekah,

syaitoni, sifati, sunah, syukuru, taati,

ibatati, hormati, ibilisi, ijabu, ikhilasi,

ilimu, imamu, terjemah, umuru, wahayu,

wakafu, wakutu, wali.
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أداة البحث: ٩المرفق
INSTRUMEN PENELITIAN

(Serapan Bahasa Arab Dalam Bahasa Wanci Kabupaten Wakatobi)

Pedoman Wawancara

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Usia :

Hari/ tanggal wawancara :

Tempat Wawancara :

1. Bagaimana proses masuknya Agama Islam di Pulau Wanci Kab.Wakatobi?

2. Pada tahun berapa Agama Islam masuk di Pulau Wanci Kab.Wakatobi?

3. Selain Agama Islam, Agama apasaja yang pernah masuk di Wanci Kab.Wakatobi?

4. Apa peninggalan islam yang masih ada hingga saat ini?

5. Apakah bapak mengetahui bahwa sebagian kecil dari bahasa wanci di adopsi dari bahasa

arab?

6. Mengapa kebanyakan bahasa wanci di serap dari bahasa arab?

7. Apa bahasa wancinya?

Keterangan:

Pertanyaan terakhir, peneliti telah menyiapkan kosakata yang diduga merupakan kata

serapan bahasa wanci dari bahasa arab. Kosakata tersebut peneliti peroleh dari kamus Al-

Munawwir Indonesia-Arab.
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البحوثخمربينعنحملة:١٠المرفق

PROFIL INFORMAN PENELITIAN

1. Nama :La Ode Ali

Alamat : Dusun Wotea

Pekerjaan : Kepala Desa

Usia : 72 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 20 April 2018

2. Nama : Husaeni

Alamat : Waelumu

Pekerjaan : Pensiun Guru/ Tokoh Agama

Usia : 86 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 24 April 2018

3. Nama : La Ode Muhammad Ali

Alamat : Mandati II

Pekerjaan : Tokoh Adat/Meantu Liya Togo

Usia : 85 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 25 April 2018

4. Nama : Wa Mamu

Alamat : Kel.Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 93 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018
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5. Nama :La Sudi

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 66 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

6. Nama : Wa Ode Ramuda

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 56 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

7. Nama : Wa Ode Rhamida

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 52 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

8. Nama : La Monda

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 58 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018
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البحوثخمربينعنحملة:١٠المرفق

رب رخي ا

ايل: مس.ٔ  ٔودي 

هاملت: العنوان وو

س القریة: الوظیفة رئ

سنة٧٢: العمر

ریل ٢٠: املقابرخي / یوم  ٔ٢٠١٨

ن: مس.ب حوسا

یلوموو : العنوان

ةخشصیة: الوظیفة دی

سنة٨٦: العمر

ریل ٢٤: رخي املقاب/ یوم  ٔ٢٠١٨

ايل: مس.ج ٔودي محمد 

Mandati)(ماندايت : العنوان

ة: الوظیفة خشصیة عرف

سنة٨٦: العمر
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ریل ٥٤: رخي املقاب/ یوم  ٔ٢٠١٨

وا مامو: مس.د

)Patuno(فاطونو: العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٩٣: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

ال صودي: مس.ه

(Patuno)فاطونو: العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٦٦: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

ٔودي رامودا: مس.و وا 

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٦: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 
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ٔودي رام : مس.ز داوا 

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٢:العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

الموندا: مس.ح

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٨: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 



وثائق البحث:١١المرفق

م السلطنة ٔ إالسالم يف  بقا

د لییا طةغو.١ مس

انتو لییا الثانیة.٢ ماكام م



د عرش.٣ ٔ انتو لییا ٕاىل  ماكام م

ت.٤ توغو لب



سرتحي املاكن.٥

ا.٦ رو



مامك دیالبو.٧

ارا.٨ لو



ٔول.٩ انتو لییا الثانیة  ماكام م

ٔم عودي.١٠ مع ا مقاب



يل.١١ مع محمد  مقاب

س القریة.١٢ مع رئ مقاب



ىن حس مع وا مقاب

ٔم وردة مع  مقاب
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الفصل األول

مقدمة

خلفية البحث: الفصل االول

اللغة هي عنصر مهم جدا يف احلياة اليومية، سواء يف عملية التحدث ويف 

. والبشر دائما يستخدم اللغة كوسيلة لإلتصال اليومي بعضهم بعضا. عملية التعلم

ا، ال . وميكن تلبية االحتياجات االجتماعية املختلفة عن طريق اللغة يستطيع وبدو

.البشر التفاعل بعضهم بعضا

فكل أمة هلا لغة خاصة، حىت أمة واحدة ميكن أن يكون هلا أكثر من لغة 

فاللغة العربية هي اللغة اليت . واحدة، وكل لغة هلا أيضا خصائص ومميزات، مثل العربية

تستخدمها األمة العربية، وهلا شرف لكونه لغة مستخدمة ىف القرآن الذى هو الكتاب 

: يوسف. اِنَّآ أَنـْزَْلٰنُه قـُْرٰانًا َعَربِيا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ : ملقدس للمسلمني، كما قال اهللا تعاىلا

٢ .

) ٢٠١٧يف عام (، حىت اآلن واكاتويباألمة اإلندونيسية وخاصة منطقة 

ا  وهذه . وهذا ما جيعلهم إمكان فصلهم عن اللغة العربية. ٪ من املسلمني١٠٠سكا

واللغة العربية، حيث أن واجنيةالوف سوف تؤدي إىل حدوث اتصال لغوي بني لغة الظر 
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املسلمني مطالبون دائما مبعرفة اللغة العربية وتعلمها ونطقها اليت تشجع على مزج 

.واللغة العربيةواجنيةالاالستخدام بني لغة 

سية، واألمة اإلندونيسية كدولة تفتح نفسها للتطورات، فإن الشعب اإلندوني

وحيدث التواصل يف . يتواصل دائما مع األمم األخرىواكاتوبيةواجنيةوخاصة شعب 

تمعية، واحلكومة، والدينية مع اإلتصاالت اليت حتدث . خمتلف األنشطة، مثل األنشطة ا

والدول األخرى، واجنيةوميكن رؤية اإلتصال الثقايف بني جمتمع . أيضا اإلتصال الثقايف

اإلمتصاصفاالتصال الثقايف يف اللغة يسبب . ى، يف املسائل اللغويةمن بني أمور أخر 

.واكاتويبواجنيةاللغة أجنبية إىل اللغة 

. إن وجود اتصال لغوي بني جمتمع واحد وجمتمع آخر سيؤثر على اللغة املعينة

وال ميكن فصل اإلتصال اللغوي عن اإلتصاالت الثقافية اليت حتدث، حىت تعترب واحدة 

وفقا روسخان تأثري لغات أخرى يف لغة معينة هو نشر . من جوانب اإلتصال الثقايف

ا . يف املفردات اليت يتم انتقاؤها من قبل لغة معينةوينظر إىل التأثري . الثقافة وتراثها وإ

وال توجد لغة ال تفلت من تأثري اللغة أو اللهجات األخرى . مسة مميزة لعاملية اللغة

ا يف  اللغة اإلمتصاصو . هي العربيةواجنيةالوواحدة من اللغات األجنبية استيعا

. خالل سلطنة بوطونواجنيةالمنطقة مع دخول اإلسالم يف واجنيةاللغة الالعربية إىل 
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ي هي شهادة على انتشار اإلسالم غي وانعبارك كراطون لييا طوغو منطقة وانواملسجد امل

.واكاتويبيف والية 

لكن . واجنيةاللغة الإىللعربية يف فرض الكلمات العربية ااإلمتصاصوينظر إىل 

استيعاب اللغة من خمتلف الكلمة ال تتعلق فقط بدين اإلسالم وحده، بل أيضا 

) حاكمى(، واحلاكم )كيتابو(، والكتاب )الكوروسي(الكلمات الشائعة، مثل الكرسي 

، )إليمو(، والعلم )كاراتاسي(، والقراطيس )الدفتارة(، والدفرت )ميستارا(واملسطرة 

الذي ليس إلمتصاصوباإلضافة إىل ذلك هناك أيضا اال. وغريها) جاسايت(واجلسد 

األصلي، فذلك ألنه قد خضع للتغيريات اليت حتدث بسبب عملية مثل الشكل

) ةاالندونيسي(ومن األمثلة على ذلك كلمات املسجد . واجنيةاللغة الالتجديد 

يف " من وإىل"وباإلضافة إىل ذلك هو كلمة . واجنيةيف " ماسيجي"و) العربية(واملسجدو

١"مصغرة وفيال"واجنيةيف اللغة العربية بينما يف" مني و إيال"اإلندونيسية، 

ولكن هناك اللغة . ليست كلها يف اللغة العربيةواكاتوبيةمنطقة واجنيةاللغة ال

من اللغة العربية اإلمتصاص"، وهذا ما جيعل املؤلف مهتما لدراسة واجنيةلغة إيلالعربية 

كما أنىن من سكان منطقة " نوبية الشرقية اجلسوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإيل

املالحظة األولية١
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لغةالالعربية إىل اإلمتصاصاألصلي، تريد الكاتبة ملعرفة املزيد عن عملية واكاتويبواجنية

.يف احلياة اليوميةاإلمتصاصواستخدام كلمة واكاتويبواجنيةال

المشكلة وصيغهاتحديد: الفصل الثاني

املشكلة حتديد.أ

املشاكل اليت يتعني حبثها والتحول ولتوضيح املناقشة حىت ال يتم توسيع

:عنها، جيب أن تكون هناك مشكلة تتمثل يف

سوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإىلالعربية اللغة مناإلمتصاصوجود .١

الشرقيةاجلنوبية

واكاتويبواجنيةاللغة الإيلالعربية للغةامناإلمتصاصاستخدام وجود.٢

الشرقيةاجلنوبيةسوالويسي

املشكلةغة صي.ب

:هي كما يليبحثغة املشكلة يف هذه الصي

واجنية واكاتويب سوالويسيالاإلمتصاص من اللغة العربية إىل اللغة كيف صيغة .١

؟اجلنوبية الشرقية

واكاتويبواجنيةاللغة الالعربّية إىل من الغة اإلمتصاصاستخدام كلمة كيف.٢

اجلنوبّية الشرقَية ؟سوالويسي
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أهداف البحث: الفصل الثالث

:أهداف هذا البحث هي

واجنية واكاتويب سوالويسيالمن اللغة العربية إىل اللغة إلمتصاصاملعرفة عملية .١

نوبية الشرقيةاجل

واكاتويبواجنيةاللغة الإيلالكلمة العربيةمناإلمتصاصملعرفة استخدام .٢

اجلنوبّية الشرقَيةسوالويسي

فوائد البحث: الفصل الربع

وفوائــد هــذا البحــث هــي  . هــذا البحــث أن يغيــد، مــن الناحيــة النظريــة اوالعمليــةيرجــى 

:كما يلي

الفوائد النظرية.أ

اإلمتصاصهذا البحث ميكن أن يعطي مدخالت لغوية خاصة حول .١

اجلنوبّية سوالويسيواكاتويبمن والية واجنيةكلمة أو مصطلح يف لغة 

.الشرقَية

تعديل هجاء الكلمات أو وهذا البحث ميكن أن تساعد يف تدوين.٢

من والية واجنيةاملصطلحات األجنبية يف هذا املصطلح العريب يف لغة 

.سوالويسي اجلنوبّية الشرقَيةواكاتويب
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.الكلمةاإلمتصاصلبحث القادم املتعلق باوميكن استخدام هذه .٣

الفوائد العملية.ب

الكلمات أو اإلمتصاصميكن أن يعطى مدخالت هذا البحث حول .١

.لتعلم اللغة بشكل عامواجنيةاملصطلحات العربية يف لغة 

الكلمات أو اإلمتصاصميكن أن يعطى معرفة هذا البحث حول .٢

.ملتعلمي اللغةواجنيةاملصطلحات من اللغة العربية بلغة 



١٧

الباب الثاني 

البحثنظرية

إلمتصاصاتعريف كلمة: الفصل االول

:وفقا للخرباءإلمتصاصكلمات اال

هي حماولة استنساخ بلغة عن إلمتصاصهلوجني، فإن كلمة اال(Haugen)ووفقا

the)(أمناط سبق العثور عليها يف لغات أخرى  attempted reproduction in one

language of patterns previously found in another). ،وعالوة على ذلك

هو عملية اختاذ أمناط أو عناصر من لغات أخرى اإلمتصاصهلوجني، (Haugen)وفقا

عن إلمتصاصلذلك، ال ميكن فصل اال. واليت يتم استخدامها بعد ذلك بلغة معينة

٢.طريق أمناط اللغة املقلدة حبيث تنطبق األمناط أيضا على لغة املقلد

كلمة اقرتضت من "هو اإلمتصاصكريداالكسانا، كلمة (Kridalaksana)وفقا

واستنادا إىل رأي اخلرباء أعاله، خلص الباحثون إىل أن كلمة ". قبل لغة أخرى

. صحافة صحافة إنسانية: يوجياكرتا.كاجييان مورفاشني منتيس: امتصاص العربية بألياف السنتيينجنانا، ٢
٥الصفحة 
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هي كلمة مأخوذة من لغة ومن مث استخدامها من قبل لغات أخرى إلمتصاصاال

٣.للتفاعل

(Haugen) تشمل عمليتني، وهي اإلمتصاصهوجن، أن مجيع أنواع الكلمات

إلمتصاصعملية االسترياد هي استخدام نفس كلمة اال.عملية الدخول وعملية االنتعاش

اليت تنتج لغة اإلمتصاصكما األصلي، يف حني أن عملية االنتعاش هو استخدام كلمة 

.جديدة بدال من الدخل، ولكن االستبدال أو الطرح من األصل

اللغة العربيةتعريف: الفصل الثاني

اللغة تعبرييا يعـين نظـام رمـز ". العربية"و " اللغة"تتكون الكلمة العربية من كلمتني 

تمـع للتعـاون والتفاعـل والتعـرف يف حـني أن العـرب ٤.صويت تعسفي يستخدمه أعضـاء ا

عنـــدما يـــرتبط مـــع اللغـــة مث ٥.يعـــين اســـم األمـــة يف شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة والشـــرق األوســـط

هـــو أداة اتصـــال لـــذلك وفقـــا لكتـــاب اللغـــة العربيـــة٦.يعـــين اســـم اللغـــة العربيـــة" العربيـــة"

.يستخدمها العرب للتفاعل

-Mustafa al)الييينغالعربية من قبل مصطفى ال Gulayaini)يكشف ،:

٢٠لصفحة . مكتبة غرميدىي الرئيسية: جاكرتا. ٤القاموس لغة طبعة . ، حرمرتىكريدلقسانا٣
.h 77)فصتاكاباىل : جاكؤتا ( قاموس الثاين من الطبعة الثانية من اندونيسيا٤
٥الصفحة . أقسام التعليم والثقافة٥
)  ٢٠١٧: يوجياكرتا: . ١العفن . (، تطور علم اللغة العربية كلغة قياسية يف الطبعة األوىلإميلدا وحيوىن٦

٤٣الصفحة 
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ا العرب عن أغرا ضهم و مقاصدهم" ٧".اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب 

Sayyid)تعريف العربية حسب السيد مره أمحد أمحد احلسيمي Marh-m Ahmad al-

Hasymi):

اللغة العربية إحدى اللغات السامية و هي لغة أمة العرب القدمية الشائعة الذكر "

٨".الىت كانت تسكن اجلزيرة املنسوبة اليها ىف الطرف العرىب من اسيا

، فإن احملتوى والتحرير خمتلفان انإن تعريف اللغة العربية الذي قّدمه اخلبريان السابق

يستنتج الكاتية أن اللغة العربية هي أداة يف شكل لذلك . ولكنهما نفس الغرض والغرض

.حروف اهلجائية يستعملها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي شفويا وخطيا

.وظيفة اللغة العربية: الفصل الثالث

أن هناك أربع (Gorys Keraf)أساسا اللغة العربية لديها وظيفة شائعة جدا 

:وظائف للغة، وهي

عن تعبري النفسأداة للتعبري .١

وتذكر اللغة كل شيء صريح يف ثدينا، على األقل إلعالن وجودنا

أدوات االتصال.٢

لد مصطفى اجلاليين ، مجع الدر ٧ العربية كاملة بعنوان دروس اللغة . ترجم بواسطة حممد زهري١س العربية ا
١٣الصفحة ) . ١٩٩٢الشف، : سيمارانج: ١العفن (

لد ٨ ٢لصفحة ا) موء ءسساالة املعريفة: بريوة (٢شيد مرحم امحد احلشيمى، جوحر العدب ا



٢٠

.اللغة هي قناة صياغة النوايا اليت تصدر املشاعر ومتكن التعاون بني األفراد

أداة التكامل والتكيفاالجتماعى.٣

م والتعلم واملشاركة يف اللغة احدى عناصر الثقافة اليت ميكن ان يستفيد التاس خربا

.التجربة، وتعلم كيفية التعرف على اآلخرين

أداة حتمل السيطرة االجتماعية.٤

اللغة أيضا . اللغة هي أداة تستخدم يف حماولة للتأثري على سلوك وسلوك اآلخرين

٩.عالقة مع عمليات االجتماعية للمجتمع

منها،  ووظائف العربية يف إندونيسيا هي سواء اللغات األجنبية األخرى، 

كوسيلة لالتصال بني الدول، وسيلة باستغادة العلوم وسائل اإلعالم للعلوم والتكنولوجيا، 

وسيلة إلثراء كنوز املفردات اإلندونيسية، فضال عن وسيلة لتعميق املعرفة الدينية وممارسة 

الشريعة اإلسالمية وظائف عربية أخرى غري وسيلة لتعميق الدين، تدل على دخول بعض 

ات العربية يف جمال السياسة، وفلسفة علم احليوان، وعلم النبات، والصحة، املفرد

.والتعليم، والعلوم األخرى

تعريف ووظيفة اللغة اإلقليمية : الفصل الربع 

١الصفحة ) ١٩٩٣نوسا إن داه جاكرتا : ١:٩العفن (مقدمة ملهارات اللغةغوريس كرياق ، ٩
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ذكر أن اللغة ) ٢٠٠٣(يف صياغة احللقة الدراسية حول اللغات السياسية 

تمع باإلضافة إىل اللغة  اإلقليمية هي اللغة املستخدمة كلغة االتصال يف الدائرة أو ا

تمع اإلثين يف  اإلندونيسية واليت تستخدم كوسيلة لدعم األدب والثقافة يف املنطقة أو ا

.مجهورية إندونيسيا

، أوضح أيضا عن احلّد على ٢٠٠٧لعام ٤٠قانونالوزير الداخلي رقم مث، يف

تمع  اللغات اإلقليمية، وهي اللغة املستخدمة كوسيلة لالتصال والتفاعل بني أعضاء ا

. من اجلماعات العرقية أو اجلماعات اإلثنية داخل الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا

دم املساواة ينظر إىل اللغة احمللية من وجهة نظر وظيفة احلّد الثاين،مع احلّد قبله، على ق

ولكن، فإن احلّد الثاين أو ضح يف اإلشارة إىل املتحدثني باللغات . وجمال استخدام اللغة

موعات العرقية أو اإلثنية ومع ذلك، أن احلدين ال يزاالن غري  . اإلقليمية، يعىن ا

.ّديهوال يذكر احلد واضح أصل اللغة ومتح. كاملني

لعام ٢٤ولذلك، فإن القيود اللغويةحّد اللغة اإلقليمية قد اكمل يف القانون رقم 

وينص القانون على أن اللغة . عن الّلواء واللغات ورموز الدولة، األناشيد الوطنية٢٠٠٩

احمللية هي اللغة اليت يستخدمها املواطنون االندونيسيون يف الدولة املوحدة جلمهورية 

.إندونيسيا

:وللغات اإلقليمية مخس وظائف على األقل، وهي
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رمز فخر اإلقليمية. أ

رمز اهلوية اإلقليمية. ب

تمعات احمللية. ج أدوات االتصال داخل األسر وا

وسيلة دعم أدوات الثقافة اإلقليمية واإلندونيسية؛ و. د

.دعم األدب اإلقليمي واألدب اإلندونيسي. ه

صلةالبحوث ذات ال:الخامسالفصل 

بعد البحث عن املفقودين، وجد املؤلف العديد من الكتب واألحباث حول 

:العربية، من بينهااإلمتصاص

حممد بن سينا لوبيس، طالب يف جامعة (Muhammad Ibnu Lubis)البحث 

التدخل علم األصوات الغة "مع العنوان ٢٠١٤يف عام ) USU(سوماطريا أوتارا 

."ن الكرمي للطالب قسم األدب العريب اإلندونيسية يف العربية القرآ

دوي مارفواه، طالب من األمم املتحدة يوجياكارتا يف (Dwi Marfuah)البحث

Djaka)اللغة العربية يف جملة اللغة اجلاوية اإلمتصاصتغيري "مع عنوان ٢٠١٢عام 

Lodang) ٢٠١٠دجاكا لودانغ نشرت يف رمضان عام".
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سنن كاليجاغا (Sunan Kalijaga)ةنورول عزمي، طالب(Nurul Azmi)البحث

اللغة العربية اىل لغة آتشيه يف اإلمتصاصالكلمة "بعنوان ٢٠١٦يوجياكارتا يف عام 

.آتشيه كبرية

، ٢٠١٤إيوبا بانتو ريزارتش، إيان طالب سلطان أماي غورونتالو (Ayuba Pantu)البحث

.غة اإلندونيسيةتأثري اللغة العربية على تطوير الل"بعنوان 
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الباب الثالث

منهج البحث

طرق البحث: الفصل االول

. طريقة البحث هي وسيلة للوصول إىل اهلدف الذي هو الوصول إىل املوضوع

١٠.حبسن لطريقةهي طريقة العمل على فهم كائن البحث يتعلق باللغة(Hasan)وفقا 

ولذلك فإن طريقة البحث اللغوي هي طريقة العمل اليت يستخدمها الباحث لتحليل لغة 

الطريقة النوعية هي . طريقة البحث يف هذا البحث هي الطريقة النوعية. أو عنصر لغة

١١.طريقة للبحث عن مشكلة غري مصممة أو مصممة باستخدام اإلجراءات اإلحصائية

وي تتضمن على األقل ثالث مراحل، وهي عملية حل املشكالت يف البحث اللغ

املرحلة األوىل من تقدمي البيانات، واملرحلة الثانية من حتليل البيانات، والثالثة هي مرحلة 

.عرض البيانات من التحليل

هووقتالبحث مكان : الفصل الثاني

شهر ملدة شرقَيةاجلنوبّية السوالويسيواكاتويبواجنيةالإجراء هذا البحث يف مت 

واحد

١الصفحة ) ٢٠٠٧: يوجياكرتا. (البحث اللغوية التمهيديةترى مشطيو جىت كسوما، طرق ١٠
٧٣الصفحة ) ٢٠٠٦رسدكريا : بندوج. (، منهجية البحث اللغويمشسدين١١



٢٥

ومصادرهاأنواع البيانات: الفصل الثالث

وتنقسم البيانات املطلوبة يف هذه الدراسة مطابقة للمشاكل واألهداف البحثية 

:إىل نوعني من البيانات

البيانات األولية.أ

البيانات األولية هي البيانات حّصلت مباشرة من حقل املخربين مطابقة 

واجنيةوتستمد البيانات من مقابالت مع جمتمع . للمشاكل اليت حبثت يف هذاالبحث

.، واألرقام العرفية، والشخصيات اللغويةواكاتوبية

البيانات الثانوية.ب

اء يف شكل البحوث البيانات الثانوية هي يف شكل وثائق موجودة بالفعل، سو 

البيانات احملصولة . اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية البحثواكاتويبوالوثائق اهلامة يف 

.عليها من املصادر األولية مث دعمت وقورنت بالبيانات من املصادر الثانوية

جمع البياناتاسلوب: الفصل الرابع

لك ألن نتائج وذ. مجع البيانات هي احدى الناحيات يف كل حبثاسلوب

البحوث اليت أجريت ميكن أن يكون منطقيا وميكن قبوهلا من قبل مستخدمي نتائج يف 

:مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هواسلوب. اية املطاف
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املالحظة.أ

سوجيونو املالحظة أو املالحظة هي قدرة الشخص على املالحظات (Sugiono)وفقا 

املالحظة هي تقنية مجع البيانات اليت ١٢.من األعمالبواسطة بعد احلسية أو غريها 

تنطوي على التفاعل االجتماعي بني الباحثني واملخربين يف خلفية حبثية واحدة أثناء مجع 

.البيانات

ا الباحثة مباشرة، وذلك إلثبات  وتستند هذهتقنية املراقبة على التجربة اليت أجر

. ا جتربة مباشرة ميكن أن تشعر احلقيقةشيء واكتساب الثقة حتتاج إىل أن تكون هل

بشكل عام، املالحظات حتسن قدرة الباحثني على رؤية،و تعّمق ما هو يف هذا املوضوع 

.حبيث يظهر شيئا طبيعيا وصادقا

سوالويسياتويبواكواجنيةويتم مجع البيانات املالحظية يف مكان البحث الذي هو 

لغة الإيلالكلمة العربيةاإلمتصاصملعرفة كلمة وقد أجريت مالحظات. اجلنوبّية الشرقَية

.واكاتوبيةةواحنيال

املقابلة.ب

يوجياكارتا، قاعة . سلوك االنضباط والصدق من جيل الشباب يف منطقة خاصة من يوجياكارتاسىت منوارة، ١٢
١٤الصفحة . احلفاظ على الرتاث الثقايف
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واجريت املقابلة مقابلة للحصول على البيانات األولية من املخربين مع مساعدة 

ويتضمن بتوجيه للمقابلة إطارا وموجزا للنقاط الرئيسية اليت تسأل على . التوجيه املقابلة

بلة على نظرة عامة عن عملية وحمتوى مقابلة للحفظ على حيتوي توجه امقا. املخرب

سوجيونو املقابالت هي مجع البيانات(Sugiono)وفقا . الرؤوس احملططة كلهاىمضتملة

اليت أجريت عن طريق السؤال واالستماع إىل اإلجابات املباشرة من املصدر الرئيسي 

من خالل املقابالت والبيانات واملعلومات اليت حّصلت من خالل العملية ١٣.للبيانات

.واكاتوبيةةواجنياللغة الإيلالكلمة العربية اإلمتصاصواستخدام 

املقابلة هي عملية حمادثة اجتاهية بيناثنني أو أكثر من األفراد، طرفو احد كطالبو 

مع هذه املقابلة املطلوبة فقد ان .  اآلخر كم قد مللم عل وماحتول املسألة الىت نقشت

تمعو الزعماء و  البيانا تصغرية جدا يف هذه البحث قام البا حثون مقابالت مع قادة ا

.اجلنوبّية الشرقَيةسوالويسية واكاتوبيةواجنيةالشخصيا تالتقليدية يف 

الوثائق.ج

تقنية مجع البيانات منخال لوثا ئقمكمل من استخدام تقنيات املالحظة  و ال 

الوثائق هي وسيلة للحصو لعلى البيانات البحث و تسجيال .  مقابلة يف البحث النوعي

١٣Loc. Cit, h.١٤
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يف ١٤.لدفاتر والسجال توالوثائق واإلحصاء اتوقائمة من األشياء التيرت تبطب البحث

، واجنيةالّلغة العربّية إىل لغة اإلمتصاصا ستكشاف هذه البحث الوثائق مستخدمٌة لفهمو 

.واستخدا مهايف احلياة اليومية

ملعاجلة البيانات األولية والبيانات الثانوية كما ذكر قبله، من أجل أن يصبح 

العلمي متكامال ومنهجياحيتاج إىل نظام حتليل البيانات املعروفة باسم التحليل البحث

"من خالل مالءمة ووصف الوضع احلقيقي حول القانوين الوصفي الذي هو

". شرقّية النوبّية اجلسوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الالّلغة العربّية إىل مناإلمتصاص

واستنادا إىل نتائج املقابالت مع دراسة املكتبة احملصلة عليها، مث تتم معاجلة البيانات مث 

.حتليلها نوعيا إلنتاج البيانات وصفيا

أدواتالبحث: ل الخامسالفص

استنادا إىل تقنيات مجع البيانات، واألدوات يف هذه البحث هي توجيه  املقابلة، 

املعثرة علي كتبت إلمتصاصكلمات اال. املالحظة، مع بوسيلة الكرّاسة و املسّجلة

ا تستخدم أداة . لتسهيل حتليل والتبني من البيانات البحثية اىل جانب ذلك، كما ا

العريب الذي يستخدم للتبني من الكلمات ةالبحث يف شكل القاموس املنور األندونيسي

.إلمتصاصاملقصودة وغري املعروفة يف كلمة اال

١٠٦الصفحة)ماكاسار. (األساس األساسي ملنهجية البحث النوعيكادير امحد، ١٤
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البياناتشرعيةإدارة: السادسالفصل

. اقرار حبث نوعي الختبار صحة البيانات لتجنب البيانات غري الصاحلةويلزم

صحة البيانات يف هذا البحث، يف الذهاب من خالل خطوتني تشتمالن صحة 

.البيان املستمر من صحة وموثوقية هي على النحو التايل. وموثوقية

الصالحية.أ

هو الصدق الداليل. الصالحية يف هذا البحث من خالل صحة سيماتيك

يف . وسيلة لتفسري البيانات من خالل األخذ بعني اعتبار املعىن الذي نوسب مع السياق

وهذا . املعثورة نوسبتبمعىن السياقةيجناكلمة العربية يف لغة و اإلمتصاصهذا البحث، 

.للتبّني من صحة التفسري الذي قام به الباحث

املوثوقية.ب

ويقال إن نتيجة ). كبيب(ياس الدقة املوثوقية هي الدقة، منوذجية، وتقنيات الق

البحث قابلة للخلع إذا أظهرت نتائج هذه الدراسات يف أوقات خمتلفة نفس النتائج اليت 

ا .ميكن الوثوق 
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الباب الرابع

ثنتائج البح

واكاتوبيالبيانات الشخصية: الفصل األول 

جغرافية.أ

حي مت تشكيله حديثًا استناًدا إىل قانون مجهورية يهواكاتويبمنطقة 

واكاتويبيقع . ون، والذي نتج عن توسع منطقة بوط٢٠٠٣لعام ٢٩إندونيسيا رقم 

من خط االستواء ، ةجغرافيا على اجلزء اجلنوبييةشرقاليةنوباجلسوالويسييف أرخبيل 

± على طول (جنوبا ٦،٢٥٠- ٥،٥وميتد من الشمال إىل اجلنوب بني خط عرض 

شرقاً ١٢٤،٦٤٠- ١٢٣،٣٤٠بني خط طول يةوميتد من الغرب إىل الشرق) كم١٦٠

. كم١٢٠بطول 

واكاتويبالصورة اخلريطة : ١الشكل 
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كيلومرت مربع و وتتألف من ١٩،٢٠٠حوايل واكاتويبتبلغ مساحة منطقة 

كيلومرتًا مربعًا أو ١٨٣٧٧٪ فقط و ومساحة ٣كم مربع أو ٨٢٣مساحة أرض تبلغ 

كيلومرتًا مربعًا أو ١٨٣٧٧إداريًا و يتكون ومساحة . هي مياه حبريةواكاتويب٪ من ٩٧

. طعة فرعيةمقا٢٥قرية و ٧٥مناطق فرعية و ٨هي مياه حبرية من واكاتويب٪ من ٩٧

كيلومرت مربع ٢٤١حيث تبلغ مساحتها ةوانغي- ةوانغيأوسع منطقة فرعية هي مقاطعة 

وهي أيًضا عاصمة منطقة و يف حني أن أصغر منطقة هي كاليدوبا ) ٪٢٩,٤٠(

١).٪٥،٥٣(كيلومرت مربع ٤٥٥٠سوبديريسرتيكت و واليت تبلغ 

وانعية-وانعيةو وانعية-وانعيةفرعية وهيمناطق ٨من  واكاتويبيتكّون 

و بسنونكو و توغو يةو طومييا و طومييا الشرقيةو كاليدوفا و كاليدوفا اجلنوبيةاجلنوب

:هو واكاتويبإداريا منطقة احلدود من منطقة . بسنونكو

مناطق بوتون ومونا: احلدود الشمالية.١

حبر فلوريس: احلدود اجلنوبية.٢

مقاطعة بوتون: احلدود الغربية.٣

حبر باندا: دود الشرقيةاحل.٤

: يف موقع إسرتاتيجي للغاية ألنواكاتويباملوقع اجلغرايف اإلسرتاتيجي ، يقع 

من البحر متر عرب ممرات الشحن يف شرق وغرب أندونيسيا ؛ واكاتويبمياه )١(

).٢٠١٣ل ف ف د، واكاتويب : املصدر(١
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مهم جدًا ألنه ةفيما يتعلق باملنطقة األحيائية ، فإن املوقع اجلغرايف لواكرتوبي)٢(

يقع يف منطقة حمتملة جدًا ، حماطًا ببحر باندا وحبر فلوريس ، الذي يتمتع 

بإمكانات كبرية للتنوع البيولوجي البحري ومصادر األمساك ؛ 

بلدان هي ٦يف مركز مثلث املرجان يف العامل مثل واكاتويبتقع مقاطعة )٣(

.وجزيرة سليمان وتيمور ليسيتإندونيسيا وماليزيا والفلبني وبابوا غينيا اجلديدة

يف مركز املثلث العامل املرجانية يف الشكلواكاتويبويرد موقف يف 

يف وسط املثلث بسبب العاملواكاتويبموقف : ٢الشكل 

جزر كبرية ، وهي ) أربع(٤جزيرة ، تتكون من ٣٩أرخبيل من هيواكاتويب

ميكن الوصول بسهولة إىل اجلزر ). واكاتويب(ونعي و كاليدوفا و تومييه و بينونكة -ونعي

إندونيسيا ، على الصعيدين يةاألربع داخل مقاطعة جنوب شرق سوالويزي ، بشرق

يوجد مطار ماتاهورا وميناء بانغجولو بيلو واجنيةواجنيةعلى جزيرة . الوطين والدويل

ار ماراجنغو اخلاص ، ويف جزيرة توميا يتوفر مطواجنيةري الوطين ، وخط نقل عبّارات البح

.لوسائل النقل للسياح القادمني من بايل إندونيسيا وسنغافورة
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يتوفر الوصول من عاصمة . بسالسة تامةواكاتويبالنقل البحري بني اجلزر 

زيرة كاليدوفا و بينونكو يوميًا مع أسطول من القوارب اجلإىل ) وانعية- وانعية(املنطقة 

الوحيدة اليت يصعب الوصول إليها لكنها مأهولة بالفعل منطقة اجلزيرة الصغرية. السريعة

هي جزيرة روندوما ، اليت تنتمي إىل مقاطعة تومي اإلدارية ، اليت تقع يف اجلزء الشرقي 

.من جزيرة توما مباشرة يف وسط حبر باندا

دارةاإل.ب

كيلومرت مربع ، وتتألف من ١٩،٢٠٠حوايل واكاتويبتبلغ املساحة اإلمجالية 

كيلومرت ١٨،٣٧٧± ) حبر(٪ فقط ومنطقة مائية ٣,٠٠أو ٨٢٣²ة أرض تبلغ مساح

وعلى أساس هذه الشروط ، تصبح إمكانات . واكاتويب٪ من منطقة ٩٧،٠٠مربع أو 

قطاع / قطاع الصيد البحري والقطاع البحري والسياحة على أساس السياحة البحرية 

.واكاتويبالنقل البحري الدعامة األساسية لريادة

وانعية- وانعيةو وانعية-وانعيةمن مثاين مقاطعات فرعية ، وهي واكاتويبيتكون 

و اجلنوبية ، و كاليدوفا ، و كاليدوفا احلنويبة و تومييه ، و تومييه الشرق، و بينونكو 

الفرعية أوسع منطقة يف املقاطعة ، وانعية-وانعيةتعد منطقة . و بينونكومنطقة توغو 

يف حني . ٪ وهي أيًضا منطقة العاصمة٢٩,٤٠كيلومرت مربع أو ٢٤١وتبلغ مساحتها 
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كيلومرت مربع أو ٤٥,٥٠أن أصغر منطقة هي مقاطعة كاليدوفا و واليت تبلغ مساحتها 

.واكاتويب٪ من إمجايل مساحة أرض ٥,٥٣

واكاتويبمنطقة اجلزيرة: ١اجلدول 

(%)عرض مساحة األرض دون المنطقة رقم

٢٩،٤ ٢٤١،٩٨ وانعيةوانعية ١

٢٥،٠٣ ٢٠٦،٠٢ اجلنوبيةوانعيةوانعية ٢

٥،٥٣ ٤٥،٥ كاليدوفا ٣

٧،١١ ٥٨،٥ كاليدوفا احلنوبية ٤

٥،٧٢ ٤٧،١٠ توميية ٥

٨،٢٥ ٦٧،٩ توميية الشرقية ٦

١١،٣١ ٩٣،١ بينونكو ٧

٧،٦٤ ٦٢،٩ طوعو بينونكو ٨

٣ ٨٢٣ جمموع اخلطوط األرضية

٩٧ ١٨,٣٧٧,٠٠ جمموع مساحة األرض

١٠٠ ١٩,٢٠٠,٠٠ جمموع

٢٠١٦داالم أنكا، واكاتويب: املصدر 
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التضاريس.ج

٪ مع ارتفاع حوايل ٤٠حوايل واكاتويبتبلغ مساحة الطوبوغرافيا يف منطقة 

تقع طبوغرافية املنحدرات الرئيسية يف اجلزء . مرت فوق مستوى سطح البحر٢٠- ٣

جزيرة يةشرقاليف مشال وجنوب جزيرة كاليدوبا مث غرب و وانعيةواجنيةاجلنويب من جزيرة 

جلزيرة بينما تضاريس التالل ، وتقع يف وسط ا. من جزيرة بينونغكوةتوميا واجلزء اجلنوبي

.مرت من مستوى سطح البحر٣٥٠- ٢٠مع ارتفاع يرتاوح بني 

اليت متتد على نطاق واسع واكاتويبباإلضافة إىل اجلزر الصغرية ، توجد جبال

، وجبل فانيليية يف جزيرة كاليدوفا ، وجبل وانغي- وانغيزيرة اجلمثل جبل تيندويي يف 

يف أعلى اجلبل يف اجلزر األربع . فاطووح يف جزيرة توميية وجبل واتيلوع يف جزيرة بينونكو

الكبرية ، هناك مواقع تارخيية من احلصون واملقابر ترتبط ارتباطا وثيقا بانتشار اإلسالم يف 

املواقع . ة بوتون ، وتيدور ، و ترنايتفضال عن التطور التارخيي ألجماد سلطنواكاتويب

التارخيية هي حصن ليياة و حصن تندويي و حصن فاطوعا و حصن سوسو وغريها من 

مجيع هذه األصول هي أصول إقليمية قيمة ، وخاصة يف . القطع األثرية لألشياء القدمية

.جمال تطوير العلوم ومعامل اجلذب الثقافية ، على الصعيدين الوطين والدويل

اهليدرولوجيا واجليولوجيا.د
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ر يتدفق على مدار العام يف  مصدر الربيع . واكاتويببشكل عام ، ال يوجد 

مشتق عموما من األرض ، يف مناطق التالل والكهوف من قبل السكان واكاتويبيف 

من مصدر الربيع ، املياه اليت تتدفق إىل منازل ". طوفا، طوبا، لييا"احملليني تسمى 

بعض مصادر املياه من التالل والكهوف ال تستحق . ستخدام األنابيبالسكان با

ية هيمصدر آخر ملياه الشرب. الشرب حىت ميكن استخدامها فقط لالستحمام والغسيل

. مياه اآلبار ولكن الكمية ليست كبرية

)٢٠١٦(واكاتويبمصدر وقوة إنتاج املياه يف منطقة اجلزيرة:٢اجلدول 

منطقة الخدمة )ثانية/ لتر (الماء سعة  جزيرة مصدر المياه رقم

و ماندايتواجنية ١٥ وانغي- وانغي و غيحي غيحي ١

نومانا و موال ١٠ وانغي- وانغي طي ع بوطي  ٢

لونا ٥ وانغي- وانغي لونا ٣

٣٠ جمموع

لييا ٥ وانغي- وانغي طيع لييا ٤

باْندترا ماتاحورا ١٠ وانغي- وانغي حوعو ٥

كم فا ٥ وانغي- وانغي كم فا ٦

ملُّوووا ٥ وانغي- وانغي بيتم باوي ٧
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٢٥ جمموع

لني تييانوغي ٥ كاليدوفا لني تييانوغي ٨

أمبو عييا ١٥ كاليدوفا فالييا ٩

٢٠ جمموع

تومييا ١٠ توميية حي لو ع ١٠

١٠ جمموع

بينونكو ١٠ بينونكو فوفا لييا ١١

١٠ جمموع

٩٥ جمموع

واكاتويبخدمات األشغال العامة للتنمية والطاقة : املصدر 

نوداها ، و واجايوبو يف مقاطعة -إن مستجمعات املياه يف بوزالو ، و باندوها

يف هذا السياق ، فإن دور . ، هلا دور مهم جدًا يف توافر املياه يف أكاتويبوانعيةيةوانغ

يتأثر سطح املاء ، وخاصة يف . الغابات له أمهية خاصة يف احلفاظ على املياه اجلوفية

الكهوف واآلبار للعديد من السكان ، بارتفاع وسقوط مياه البحر ، مما يوفر داللة على 

.آثار التآكلأمهية احلماية الساحلية من
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يف ٢٥٠٠٠: ١يف عام سوالويسينوباجلتوضح اخلريطة اجليولوجية خلياط 

، أن التكوينات اجليولوجية لصخور جزر واكاتوىب يف الرب الرئيسي قد مت ١٩٩٤عام 

نوع الرتبة اليت تنتشر يف عدة . جتميعها يف تكوينات جيولوجية ذات حجر كلسي مرجاين

، ، مادي ايرالlي أرغانيسول ، الغريين ، غروماسوهواكاتويبأماكن يف أربع جزر من 

تشّكل التكوينات اجليولوجية للصخور األرضية اليت . التوسول ، وتسيطر عليها فادصالق

حتتوي على املرجان من النوع املرجاين والرتبة السائدة يف الربك ، عموما اخنفاض خصوبة 

ويف هذا الصدد ، ستطلق . د العضوية املنخفضةالرتبة بسبب اهليدروجني احملتمل واملوا

.احلكومات احمللية برناًجما زراعًيا متكامًال قائًما على البيئة

السكان.ه

بلغ عدد . نسمة٢٠١٧٩٤،٨٤٦يف عام واكاتويبيبلغ عدد سكان 

واجنية- وانعيةاملقاطعات الفرعية اليت لديها أعلى عدد من السكان يف مقاطعة 

٪ من جمموع ٢٦,٤مع توزيع السكان تصل إىل . نسمة٢٥،٠٣٢سيالتان 

.واكاتويبالسكان يف منطقة 

واكاتويبالسكان يف منطقة : ٣اجلدول 

الكثافة السكانية ٢٠١٢عام السكان  شامل دون المنطقة
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٠,٩٢ ٨,٥٤٣ ٩,٣١٠ بينونكو

٠,٧٦ ٤,٧٩٨ ٦,٢٩٠ توغو بينونكو

١,٥ ٧,٠٣٧ ٤,٧١٠ تومببة

١,٢٧ ٨,٦٠٩ ٦,٧٦٠ تومببة الشرقية

٢,٢٣ ١٠,١٧٩ ٤,٥٥٠ كاليدوفا

١,١٦ ٦,٧٧٩ ٥,٨٥٠ كاليدوفا اجلونوبية

٠,٩٨ ٢٣,٨٦٩ ٢٤,١٩٨ وانعيةوانعية

١,٢٢ ٢٥,٠٣٢ ٢٠,٦٠٢
ة وانغي- وانغي

اجلونوبية

١,١٥ ٩٤,٨٤٦ ٨٢,٣٠٠ جمموع

٢٠١٦واكاتويبفينينغارا جامينان صوصييال باداْن : صدر امل

التنمية واإلسقاط للسكان .و

هذا التقدير السكاين مهم يف اخلطة ، ألن السكان أحد العوامل احملددة يف 

من خالل معرفة تطور السكان يف . تكييف تنمية منطقة ما ، جسديًا وغري جسديًا

منطقة ما ، سيكون مبقدورهم معرفة التنبؤ باحتياجات املرافق واملرافق املساندة 
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تنبؤات احتياجات املرافق واملرافق من خالل معرفة. واحتياجات املساحة املقدرة

والفضاء سيكون من األسهل نسبيا توفري اجتاه التنمية حبيث يتم احلصول على انتظام 

.جسدي وغري مادي

واكاتوبيأصل اسم : الفصل الثاني 

كاليدوفا و توميية ةوانغي-ةوانغيمزيج من أربع جزر رئيسية وهي هيواكاتويب

جزيرة (" Liwutu Pasi"كانت اجلزر األربع تسمى سابقا حبرفة التاجر أو . و بينونكو

هو حي جديد مت تأسيسه على أساس قانون مجهورية إندونيسيا رقم واكاتويب). املرجان

جزيرة يةشرقالتقع يف أرخبيل جنوب . هو نتيجة لتوسيع البوتون٢٠٠٣لعام ٢٩

اجلنوبية الشرقية ، وتقع جغرافيا جنوب خط االستواء ، ومتتد من الشمال إىل سوالويزي 

ومتتد من الغرب إىل ) كم١٦٠أكثر من (جنوبًا ٦،٢٥٠- ٥،٥اجلنوب بني خط عرض 

).كيلومرتا١٢٠± . شرقاً ١٢٤،٦٤٠-١٢٣،٣٤٠الشرق بني خط طول 

"wangi-wangi" ةنغيوايةوانغ.أ

ا البحارة من خارج اسم اجلتقع اجلزيرة على مقربة من  زيرة بوتون ، ويشتهر 

هو اسم نوع " قوبا". "Koba"قوبا، يف الواقع سكان هذه اجلزيرة املسماةةنغياو ةوانعية

توفر شجرة الكوبا . من األشجار اخلشبية اليت تنمو الكثري من هذه اجلزيرة يف املاضي

، ميكن تشكيل السيقان يف قوارب Kobaمن شجرة . العديد من املزايا للسكان احملليني
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وأوراق الشجر والفاكهة ميكن أن تؤكل ، واللحاء النباح املستخدمة كجدار من املنزل ، 

وميكن حىت ميكن معاجلتها يف البطانيات واملالبس ، قبل أن تكون اجلزيرة مألوفة احلضارة 

.هذه اجلزيرةمث أصبح السكان رفع اسم كوبا اخلشب أصبح اسم. نسج خيوط القطن

-ةوانغيإىل جزيرة "Koba"ويف وقت الحق ، مت إدخال اسم جزيرة قوبا

، كما هو احلال بالنسبة لتاريخ التسمية الذي مت احلصول عليه " Wangi-Wangi"ةوانغي

وأوضح أنه أصبح من عادة البحارة . La ode Bosaمن التاريخ القدمي الذي نقله 

وغريها من " Majapahit"وماجاقاجيط " sriwijaya"اياالسابقني من البحارة  سريوجي

الذين أحبرت إىل مالوكو ، عندما حدث موجات كبرية اليت جتعل مأوى املالجئ يف 

م مع التوابل القادمة . شاطئ آمن على ما يسمى عطرة عطرة لذلك ، يتم حتميل قوار

جليد ، أخذ املراكبون يف الوقت الذي كانت ترسو فيه القوارب للطقس ا. من مالوكو

ا األمواج أثناء اإلحبار ، مث جفت التوابل على طول  الوقت لتفريغ التوابل اليت غمر

يستخدم . يصبح رائحة. الساحل ، وانتشرت رائحة التوابل ، مثل اجلزيرة بأكملها

االنطباع رائحة عطرة على اجلزيرة كمكان توقف ذلك، ينتشر عن طريق البحارة، ألن 

.ا تعطى من قبل السكان احملليني حبار أجنيب ال حتظى بشعبيةاسم كوب

"Kaledupa"كاليدوفا .ب

:عدة وجهات نظرKaledupaيف التقليد الشفوي ، لدى جمتمع 
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يف ". kayudupa"بعض الناس يدعون " Kaedupa"كاليدوفا يأيت من كلمة 

. الغابة لفتح أرض القريةالتقليد الشفهي يقال أنه مبجرد أن هناك جمموعة من الناس قطع 

بني األشجار اليت سقطت هناك شجرة فريدة من نوعها وهلا رائحة عطرة ، وذلك ألن 

تفرد من اخلشب تستخدم كعطور وغالبا ما تستخدم يف االحتفاالت الدينية حبيث 

.خلدت إىل اسم جزيرة كاليدوفا

الشجرة . جارمث رأي آخر، كاليدوفا يأيت من جزيرة مرجانية متضخمة من األش

تتكاثر يف اجلزر املرجانية وهي خاصة جدا هلا رائحة عطرة ، لذا فإن جزيرة املرجان 

.املتضخمة من الشجرة ختلدت إىل اسم جزيرة كاليدوبا

"Tomia"اتوميي.ج

: جيادل أهل توميا الذين يعرفون التقاليد الشفهية أن تومييا يأيت من كلمتني

سولو وميا تعين -أي أن اللغات املوجودة يف مينداناو) Bagobo(يعين اللغة القدمية 

.لذا ، يعين تومي أقدم رجل. البشر

"Binongko"بينونكو .د

تمع اقرتح بينونكو أن بينونكو  استنادا إىل التقاليد الشفوية اليت تطورت يف ا

" ko"من اللغة الفلبينية اليت تعين الطالق ، غري النظامية و " binong"يأيت من كلمة 
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دعا ماتيو . وهكذا ، بينونكو يعين االحتاد املفقود منذ فرتة طويلة). لغة سيبو(يعين واحد 

.بارتويل إعادة ترتيب غري منتظمة تسمى بينونكو

وانعية-وانعيةجزيرة الدخول اإلسالم في : الفصل الثالث 

حصن ليا توجو هو )La Ode Muhammad Ali(أودى حممد عايل الووفًقا

وهو آخر ملك " حج الرماد"أول مكان لعملية نشر اإلسالم يف جزيرة العطر اليت جلبها 

لذلك أكد والد حممد علي أن اإلسالم . وأول سلطان يف الكتلة السلوفانية ليا توجو

مت رفع . "١٥٠٠يف عهد ليس خالل السلطنة اليت كانت يف حوايل واجنيةواجنيةدخل 

١٥٤٢.٢ليصبح أول سلطان يف عام " حاجي آشس

ميكن رؤية أدلة على انتشار اإلسالم يف عهد سلطنة بوتون من أنقاض القالع 

لييا رايا يف قرية واحد منهم هو قلعة لييا توغو. واكاتويبزيرة بوتون ومنطقة اجلاملنتشرة يف 

مساحة هذا بلغت . الشرقيةاجلنوبيةسوالويسيواكاتويبو  اجلونوبيةوانغي- وانغيو 

هكتاًرا ، وأصبحت دليًال على األضواء كاملسجد املعروف باسم مسجد ٣٠احلصن 

.مبارك

استناداً إىل البيانات التارخيية لتوغو ، فإن توغو هي واحدة من املعاقل اخلارجية 

لسلطنة بوتون اليت حتمي حصن ووليو من اخلراب الذي تسببه ممالك اململكة وغريها من 

حالة . اليت ميكن أن تقوض استقرار حصن ووليو كمركز حلكم سلطنة بوتوناالضطرابات 

ریل ١٤مقاب٢ ٔ٢٠١٨
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املواد املستخدمة يف تصنيع صخور قلعة لييا. هيكل القلعة يف فورت لييا ال تزال جيدة

.والصخور املرجانية من البحر ، وكأداة الصقة هي بياض البيض

مع األساسي نفسه يف أعلى املوضع بوتون منوذجي ، أو ما مع شكل بوابة . ا

معات يف مكان آخر يوجد . يسمى باوا يف لغة بوتون ، ونفس باروغا املعمارية مع ا

، أو نوع من القاعة ، على اجلانب "baruga"مسجد مبارك على اجلانب الغريب و

يقول الكثريون إن املقربة هي مكان جلسد . يوجد يف الشمال جممع جنائزي. ةالشرقي

.و ، الشاب الذي أصبح أول قصة لقلعة كتيبة توغوتات-تاللو

هو شاب " Talo Talo"الوتتالو . الوتمت وصف قلعة لييا يف توجو كهدية لتالو 

يعتقد أن هذا احلجر هو جوهر أو أصل قرية لييا . جمتهد جدا ميارس القفز يف باليورا

االنزالق ودخول حىت متكن من قتل امللك يف باتارا مىن من خالل". Liya Togo"توغو

بسبب جناحها ، تلقت . باتارا هي منطقة العدو يف عهد سلطنة بوتون. حصنه امللكي

٣.كهدية للعمل كمنطقته"Liya Togo"أيضا لييا توغو" Talo Talo"الوتتالو 

ذا احلصن هو باليورا  بالنسبة ". Baliura"أسطورة مثرية لالهتمام فيما يتعلق 

م عادوا إىل توغوألولئك الذين ميسكون هذا املدفع يف . "Togo"احلجر ، يُعتقد أ

كما عثرت املقابر اليت . منطقة لييا فورت كبري جدا وانتقل جزئيا من موقعه األصلي

ریل ١٤مقاب٣ ٔ٢٠١٨



٤٥

La"توئو ميالنكاأمتار ، وهو قرب ال ٨يوجد فيها الكثري جدًا على قرب بطول حوايل 

Melangka Tu’u) "٤.ف بشخصية قويةالذي يُعر ) قرب ركبة طويلة: يعين

واكاتوبيوانجيةاللغة الالّلغة العربّية إلى منصيغة امتصاص:الفصل الرابع

الجنوبّية الشرقَيةسوالويسي

يف أوائل القرن اخلامس عشر حىت واجنيةواجنيةديانة اإلسالم تطورت يف جزيرة 

بعبارة أخرى ، ميكن للدين . أيضاً واجنيةاآلن ميكن رؤية أن اللغة العربية تطّور لغة 

وميكن مالحظة ذلك من خالل عدد . اإلسالمي أن يُقِدم على التأثري على اللغة

املشتقة من اللغة العربية ، وال سيما العبارات املتعلقة واجنيةالكلمات املستعارة للغة 

فحسب ، ال تقتصر كلمات االستيعاب العربية على الدين اإلسالمي. بالدين اإلسالمي

بل ترتبط أيًضا بامتصاص الكلمات الشائعة مثل الكراسي والكتب واحلكام والقوائم 

الس واحليوانات واجلوائح واجلثث آخر . واألوراق واجلمل والعلوم واملصطلحات وا

كلمات القبول هي العديد من الذين خضعوا لتغيري يف الشكل بسبب تعديل قواعد 

التعديالت . واجنيةحيدث التغيري بسبب صوت لغة . يتغري، لكن بعضها ملواجنيةاللغة 

حيدث االستبدال ألن بعض . الواردة هنا هي عمليات االستبدال والسهو واإلضافات

ریل ١٤مقاب٤ ٔ٢٠١٨



٤٦

غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ذ -ح: ، مثلواجنيةالفونيمات العربية ال ترد يف لغة 

.ش ث- ز خ - ف - ق -

:مثال الستبدال لغة الصوت: ٤اجلدول 

واجنيةللغة ا اللغة العربية رقم واجنيةاللغة  اللغة العربية رقم

Darurati رورةض ١٦ olo-ahaji دِ يـَْوُم اَألحَ  ١

Redo ىضر  ١٧ olo-isinene نَـْنيِ ثْـ يـَْوُم اإلِ  ٢

fardu ضفر  ١٨ olo -salasaa ءِ ثَاَال لثُّ يـَْوُم ا ٣

Pikiri كرف ١٩ olo -arba'aa َعاءِ اَألْربِ يـَْومُ  ٤

Jamin مينض ٢٠ olo –

hamiisi
ِمْيسِ َــ خلايـَْومُ  ٥

Keratasi اسطر ق ٢١ olo -

juma'ati
ةِ عَ اُجلمُ يـَْومُ  ٦

Lahiri رظه ٢٢ olo –saputu تِ بْ ــالسَّ يـَْومُ  ٧

zikiri كرذ  ٢٣ Misala لثم ٨

Akala لعق ٢٤ Bahasi جبث ٩

Makna ىنعم ٢٥ Sukuru كرش ١٠

Iklan النعا ٢٦ Sabara ربص ١١

Gaib ائبغ ٢٧ Hususu صو خص ١٢



٤٧

Hatamu ْتمخَ  ٢٨ Kabara ربخ ١٣

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

من األمثلة املذكورة أعاله من الواضح أن األصوات العربية اليت ال توجد يف 

وص ، استبدلت مثل ث ، ش ، . اللغة اإلندونيسية يتم استبداهلا باألصوات اإلندونيسية

، ف ) h(و ) k(مث يتم استبدال خ بـ تصف أو يف النهاية إما يف البداية ، يف املنو) s(بـ 

، ويتم استبدال ض ) z(أو ) l(يتم استبدال و ظ بـ ) t(، واستبداهلا بـ ) p(استبداهلا بـ 

، ) h(ه ، ح حيل حمل) j(و ) z(، والذى يستبدل بـ ) g(، مث استبداله بـ ) j(أو ) d(بـ 

).k(واستبدال ق بـ 

اللغة غري الواردة يف لغة إن الصوت املتجاوب ال يستجيب فقط ألصوات

، ويستبدل بأصوات لغة غري موجودة واجنيةا إىل أصوات اللغة يف لغة ، ولكن أيضً واجنية

وعلى ". mungkin"ممكن يصبح " jawapu"يتم تغيري كلمة اجلواب إىل : مثال. بالعربية

النقيض من أصوات اللغة الساكنة ، فإن أصوات احلروف املتحركة كلها موجودة يف لغة 

) e(، ولكن يف الواقع يتم استبداهلا بأصوات لغة غري موجودة يف الصوتيات العربية واجنية

).o(والفونيمات 

)e(بـ ) a(و ) i(مثال على استبدال الصوت : ٥اجلدول 

وانجيةاللغة  العربيةاللغة  رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم



٤٨

Jenazah ِجَناَزة ١١ Akherati أِخَرة ١

Khotbah ُخْطَبة ١٢ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ٢

Logati لغة ١٣ Berkah بَراَكة ٣

Akibati ُعْقب ١٤ Joa دُّعاء ٤

Akrabu َقرِْيبٌ  ١٥ Faedah فَائَِدة ٥

Alati آلة ١٦ Hakekati َقةُ  اَِقيـْ ٦

Album ألبوم ١٧ Harokati َحرََكةٌ  ٧

Akibati ُعْقب ١٨ Horomati ُحْرَمةٌ  ٨

Akrabu َقرِْيبٌ  ١٥ Jenazah ِجَناَزة ٩

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

":o"بـ " au"و " e"بـ " ai"مثال على استبدال الصوت: ٦اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Kemah )kaimah(مة     يك ١

Saitoni )syaithan(طان يش ٢

Heran )hairan(ان  ري ح ٣

Medani )maidan(دان يم ٤



٤٩

Tobati )taubat(توبة  O

٢٠١٨أبريل١٦مقابلة : املصدر 

):o(مع ) u(مثال على صوت العلة : ٧اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Logati لغة ١

Korubani قربان ٢

Soala سؤال ٣

Roh روح ٤

Joa دعاء O

٢٠١٨أبريل٢٢مقابلة : املصدر 

وانجيةاللغة الالعربّية إلى من متصاص إلكلمة ااستخدام : الفصل الخامس

الجنوبّية الشرقَيةسوالويسيواكاتوبي

ال تزال قيد االستخدام حىت اآلن واجنيةلغة االمتصاص باللغة العربية يف اللغة 

هذا ألن اللغة . ، ولكن معظم الكلمات تقول أن االمتصاص يؤدي إىل السياق الديين

السمة . خالل سلطنة بوطان هي خالل انتشار اإلسالمواجنيةالعربية اليت دخلت يف 

الذي ) ـــــــِــــ(هي أن معظم السطر األخري من كل كلمة هو كسرة واجنيةاملميزة للغة 



٥٠

استناداً إىل نتائج البحث هناك . ممتصة من اللغة العربيةواجنيةيسبب تأثريًا على كل كلمة 

ملزيد من التفاصيل ، فإن الكلمات. يتم امتصاصها من اللغة العربيةواجنيةلغة ٢١٦

.ةاجلنوبّية الشرقيَ سوالويسيواكاتويبواجنيةاللغة الإيلالتالية امتصاص اللغة العربية 

متصاصإلكل مفردات ا: ٨اجلدول 

وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم وانجيةاللغة  اللغة العربية رقم

Istilah إْصِطَالحٌ  ١١١ Adati عادة ١

Istirahati إْسِرتَاَحةٌ  ١١٢ Adili عاَِدل ٢

Izini إذنٌ  ١١٣ Aibu عيب ٣

Jaduwala َجْدَولٌ  ١١٤ Ajaibu َعِجْيب ٤

Jasati َجَسد ١١٥ Ajala أَجل ٥

Jabapu َجَواب ١١٦ Hikmah ِحْكَمةٌ  ٦

Jenazah ِجَناَزة ١١٧ Akati َعْقد ٧

Ziaroh زِّيَاَرة ١١٨ Akikah َقة َعِقيـْ ٨

Jihad ِجَهاد ١١٩ Akhiri آِخرٌ  ٩

Jini ِجنّ  ١٢٠ Akherati أِخَرة ١١

Kabara َخَرب  ١٢١ Akhlak َأْخَلقٌ  ١٢



٥١

Kafiri كاِفرٌ  ١٢٢ Akibati ُعْقب ١٣

Kamusu قامْوس ١٢٣ Akrabu َقرِْيبٌ  ١٤

Fila إىل ١٢٤ Alati آلة ١٥

Karatasi ِقْرَطس ١٢٥ Album ألبوم ١٦

HasI َخاصّ  ١٢٦ Alimu عاملٌ  ١٧

Hasiati َخاصَّة ١٢٧ Alamu عاملَ  ١٨

HatamU َخْتم ١٢٨ Qur’ani قرآن ١٩

Hianati ِخَيانَة ١٢٩ Amala عملٌ  ٢٠

Hotobah ُخْطَبة ١٣٠ Amanah أَمانةُ  ٢١

Kiamati ِقياََمة ١٣١ Ma’ana َمْعىن ٢٢

Kibilati َلة ِقبـْ ١٣٢ Asili أْصِلٌىي  ٢٣

Kisah ِقصَّة ١٣٤ Arwah ّروح ٢٤

Kodrati ُقْدَرة ١٣٥ Asala أصل ٢٥

Kurusi ُكْرِسيٌ  ١٣٦ Asipala أْسَفْلت ٢٦

Kutubu ُقُطب ١٣٧ Aurati َعْورة ٢٧

Hususu خصوص ١٣٨ Awala أّول ٢٨



٥٢

Kemah َكيمةٌ  ١٣٩ Awamu عاّمة ٢٩

Kadara َقَدرٌ  ١٤٠ Hadiah َهِديَّة ٣٠

Kurubani قربان ١٤١ Ayati آيَةِ  ٣١

Lafazu لَّْفظ ١٤٢ Azabu َعَذاب ٣٢

Lezati َلِذْيذٌ  ١٤٣ Balaa َبَالء ٣٣

Litere لرتُ  ١٤٤ Balig باِلغ ٣٤

Logati لغة ١٤٥ Bank بنوك ٣٥

Mahar َحمرُ  ١٤٦ Batala َبَطلَ  ٣٦

Makhluk َحمُْلوقُ  ١٤٧ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ٣٧

Majalah َجمَلَّة ١٤٨ Batili باِطل ٣٨

Majelisi َجمِلس ١٤٩ Batini باِطن ٣٩

Makalah َمَقالَة ١٥٠ Belanda ُهولَْنَدة ٤٠

Ma’ana َمْعىن ١٥١ Berkah َكة!بَر ٤١

Makusudu َمْقُصْود ١٥٢ Daftara ّدفَرت  ٤٢

Makulumu َمْعُلومٌ  ١٥٣ Da’i ّداِعي ٤٣

Manfaati َفَعة َمنـْ ١٥٤ Dajala دَّجَّال ٤٤



٥٣

Masalah مـَْسأََلة ١٥٥ Dakwah دَّْعَوة ٤٥

Masigi مـَْسِجد ١٥٦ Dalili َدلِْيلٌ  ٤٦

Metere رٌ  ِمتـْ ١٥٧ Darajati دََّرَجة ٤٧

Miliku ِمْلكُ  ١٥٨ Mini ِمنْ  ٤٨

Misikini ِمْسِكْنيٌ  ١٦٠ Daulati َدْوَلةٌ  ٤٩

Mistara ِمْسَطَرةٌ  ١٦١ Dhuhuru ظُّْهر ٥٠

Mualafu ُمَؤْلف ١٦٢ Joa دُّعاء ٥١

Munafiq ُمَناِفقٌ  ١٦٣ Junia دُّنْيا ٥٢

Nafkah نـََفَقةٌ  ١٦٤ Faedah فَائَِدة ٥٣

Murtad ُمْرَتدٌ  ١٦٥ Fajara َفْجرٌ  ٥٤

Naali نعل ١٦٦ Fahami فـَْهم ٥٥

Nafusu نـَْفسٌ  ١٦٧ Fakiri رٌ  َفِقيـْ ٥٦

Najisi جنَِسٌ  ١٦٨ Fana فـََناءٌ  ٥٧

Nasipu َنِسْيبٌ  ١٦٩ Fardu فـَْرض ٥٨

Naskah ُنْسَخة ١٧٠ Fasih َفِصْيحٌ  ٦٠

Nazara نَْذر ١٧١ Fiqih ِفْقهٌ  ٦١



٥٤

Niati نِيَّة ١٧٢ Fikiri ِفْكرٌ  ٦٢

Nifasi نَِفاسٌ  ١٧٣ Filim ِفْلمٌ  ٦٣

Nomoro ُمنَْرةٌ  ١٧٤ Fitnah َنةُ  ِفتـْ ٦٤

Radio رَّاِديُو ١٧٥ Fitirah ِفْطَرةٌ  ٦٥

Rahimu رَِّحم ١٧٦ Gaibu َغاِئبٌ  ٦٦

Rajabu َرَجب ١٧٧ Gamisi َقِمْيصٌ  ٦٧

Rakaati رََّكَعة ١٧٨ Hadiah َهِديَّة ٦٨

Riwayati رَِّوايَة ١٧٩ Hadiri َحَضرَ  ٦٩

Rajaki رِّْزق ١٨٠ Hadisi َحِدْيثٌ  ٧٠

Rujuku رُُّجْوع ١٨١ Hakku َحقُّ  ٧١

Rukiyah َية رُقـْ ١٨٢ Hakekati َقة َحِقيـْ ٧٢

Roh رُّْوح ١٨٣ Hafizi حاَِفظ ٧٣

Sabara صاَِبرٌ  ١٨٤ Hakiki َحِقْيِقيّ  ٧٤

Sahadati شََّهاَدة ١٨٥ Halala

اِحللُّ و 

اَحلَاللُ 
٧٥

Salamu سََّالم ١٨٦ Hamili َحاِمٌل  ٧٦



٥٥

Silaturrohim

u
ِصَلُة الرَِّحم ١٨٧ Harokati َحرََكةٌ  ٧٧

Soala سؤال ١٨٨ Haramu َحَرامٌ  ٧٨

Solawati صََّلَواة ١٨٩ Hasili حَاِصلٌ  ٧٩

Salon صَّاُلْون ١٩٠ Hayala َخَيالٌ  ٨٠

Serikati َشرَِكة ١٩١ Hayati َحَياةٌ  ٨١

Sedekah َصَدَقة ١٩٢ Hidayati ِهَدايَة ٨٢

Syaitoni َشْيطَان ١٩٣ Hijabu ِحَجاب ٨٣

Sabara َصبَـرٌ  ١٩٤ Hijrah ِحْجرَة ٨٤

Sifati ِصَفةٌ  ١٩٥ Hina  ٌ َهنيِّ ٨٥

Sultani سُّْلطَان ١٩٦ Hilala ِهَالل ٨٦

Sunah سُّنَّة ١٩٧ Hukum ُحْكمٌ  ٨٧

Sukuru ُشْكرٌ  ١٩٨ Hurufu َحْرف ٨٨

Taati طَاَعةٌ  ٢٠٠ Ibarati ِهباََرةٌ  ٨٩

Tadarusu َتَداُرسٌ  ٢٠١ Horomati ُحْرَمةٌ  ٩٠

Syiar ِشَعارٌ  ٢٠٢ Ibilisi إْبِلْيسٌ  ٩١

Tahajud َحتَجُّدٌ  ٢٠٣ Ihramu إِحرَامٌ  ٩٢



٥٦

Tahlili تـَْهِلْيلٌ  ٢٠٤ Ihtiari إْخِتياَرٌ  ٩٣

Tajwit َجتْوِْيدُ  ٢٠٥ Ijabu إجَابٌ  ٩٤

Takaburu َتَكبـُّرُ  ٢٠٦ Ijtihah إجابَةٌ  ٩٥

Takdiri َتقِديـْرٌ  ٢٠٧ Ihilas إخالصٌ  ٩٦

Tarawih تـَّرَاِوْيح ٢٠٨ Iklan إْعالنٌ  ٩٧

Terjemah تـَْرَمجَةٌ  ٢٠٩ Iklim إْقلْيمُ  ٩٨

Umuru ُعْمرٌ  ٢١٠ Iihamu إهلامُ  ١٠٠

Wahyu َوْحيُ  ٢١١ Ilimu ِعْلمُ  ١٠١

Wajibu َواِجبٌ  ٢١٢ Imamu إَمامُ  ١٠٢

Wakafu َوْقفٌ  ٢١٣ Imani إميَانُ  ١٠٣

Wakili وَِكْيلٌ  ٢١٤ Imsak إمساكُ  ١٠٤

Wakutu َوْقتٌ  ٢١٥ Injili إْجنِيلٌ  ١٠٥

Wali َوِيلٌ  ٢١٦ Istigfara إْسِتْغَفرٌ  ١٠٦

مقابلة مع املخربين: املصدر 



٥٧

الباب الخامس

خاتمة

الخالصة: الفصل االول  

:استناًدا إىل البحث الذي مت إجراؤه ، ميكن أن خيلص على النحو التايل

استبدال ، وهيوجنيةاللغة الإىلالعربيةمن اللغةمتصاصإلأنواع ٣هناك .١

ــــــــ األخرية بالصوت ـَــــ استبدال احلركات و "o"و " e"ــــ بالصوت ــــــــ و ـــــُــــ احلركات ــِــــ 

مث، حروف العرتية ال توجد )٦-١املرفقات (."o"و " e"ـــــــــ و ـــــــ و ـــْــــ ـــــــ و ــــُــــ و ــِــــ 

–مثال، ث .يف اللغة الوجنية واحلروف الطويلة يف العربية ال تؤثر يف اللغة الواجنية

ظ بالصوت –ز –وذ "h"بالصوت ه- خ–وح "s"ص بالصوت -ش

"z"بالصوت أ -وع"a " وف بالصوت"p " وق بالصوت"k".) ٧املرفقات  (

يستخدم اليوم ، ولكن كلمة إلمتصاص من اللعة العربية إىل اللغة الواجنية 

وذلك ألن اللغة العربية دخلت . معظم كلمات االمتداد تشري إىل السياق الديين

.خالل سلطنة بوتون أثناء انتشار اإلسالمالواجنية

ال يزال استخدام من اللغة العربية إيل اللغة الواجنية يستخدم اليوم ، ولكن معظم  .٢

وذلك ألن اللغة العربية دخلت .كلمات االستيعاب تشري إىل السياق الديين

لغة واجنية هلا خاصية مميزة ، ال.الواجنية خالل سلطنة بوتون أثناء انتشار اإلسالم
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، وهذا يسبب تأثري ) ـــــــِــــــــ(وهذا هو السطر األخري من كل كلمة هو الكثري من 

باإلضافة .على اإلمتصاص من اللغة واجنية اليت يتم امتصاصها من اللغة العربية

ى إىل اللغة العربية ، فإن واجنية هو أيضا نتيجة المتصاص اللغة من دول أخر 

.مثل الصينية ، اإلجنليزية ، الفرنسية واهلولندية

مفتر احات البحث:  الفصل الثاني 

بفضل التغيريات يف شكل االمتصاص ، من الضروري عمل القواعد القياسية 

، اجلنوبية الشرقيةالواجنية واكاتويب سوالويسيلغة الإيلالعربية اللغةالمتصاص الكلمات

.حىت يتمكن الناس من استخدام هذه الكلمات بشكل صحيح

يتم الواجنيةفيما يتعلق بعدد املفردات املمتصة ، من الضروري إنشاء قاموس 

امتصاصه من اللغة العربية لتسهيل فهم القارئ هلذه الكلمات واستخدامها بشكل 

، فإن الواجنيةباإلضافة إىل احلاجة إىل التنشئة االجتماعية للغة العربية يف اللغة . صحيح

الكثري من الناس يعرفون أن العديد من اللغات مشتقة من اللغة العربية
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قامئة املراجع

.كجييان مورفوسي من بيس: كلمة إمتصاص اللغة العربية يف سريات صني تيىن جناناة،  
سفرى يانا إنسانييا فيقيس: يوجياكرتا

غرميدىي فستاكا : جاكرتا. ٤قاموس لني يوإس تيس إديسي . ، حرمرتىكريدلقسانا
. إوتاما

. فستاكاباالى:جاكرتا،١سيتاكان (قاموس باسار ياحاسا اندونيسيا إديسي دوؤا 
ديقارتيمني أغاما دان كيبودايا ؤان

: . ١العفن . (، تطور علم اللغة العربية كلغة قياسية يف الطبعة األوىلإميلدا وحيوىن
)  ٢٠١٧: يوجياكرتا

لد مصطفى اجلاليين ، مجع الدر  بعنوان . ترجم بواسطة حممد زهري١س العربية ا
) . ١٩٩٢الشف، : سيمارانج: ١العفن (دروس اللغة العربية كاملة 

) ٢٠٠٦رسدكريا : بندوج. (، منهجية البحث اللغويمشسدين
سلوك االنضباط والصدق من جيل الشباب يف منطقة خاصة من سىت منوارة، 

. يوجياكارتا، قاعة احلفاظ على الرتاث الثقايف. يوجياكارتا

Ibnu Suna Lubis, Muhamad. ٢٠١٤. Interferensi Finologi Bahasa Indonesia Dalam

Bahasa Arab Al-Qur’an.Skripsi pada Jurusan Sastra Arab, Universitas

Sumatera Utara.

Marfuah, Dwi.٢٠١٢. Perubahan Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Jawa.



٦٠
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Jumanatul-Ali-Art, ٢٠٠٥.
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"i"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــِـــــــــ  أو :١المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi kasroh. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah ٨٢ kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Istirahati إْسِرتَاَحةٌ  ٤٢ Adati عادة ١١

Izini إذنٌ  ٤٣ Adili عاَِدل ٢

Jasati َجَسد ٤٤ Akati َعْقد ٣

Jini ِجنّ  ٤٥ Ahiri آِخرٌ  ٤

Kafiri كاِفرٌ  ٤٦ Aherati أِخَرة ٥

Karatasi ِقْرَطس ٤٧ Akibati ُعْقب ٦

Khasi َخاصّ  ٤٨ Alati آلة ٧

hasiati َخاصَّة ٤٩ Qur’ani قرآن ٨

hianati ِخَيانَة ٥٠ Asili أْصِلٌىي  ٩

Kiamati ِقياََمة ٥١ Aurati َعْورة ١٠

Kibilati َلة ِقبـْ ٥٢ Ayati آيَةِ  ١١
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Kodrati ُقْدَرة ٥٣ Batili باِطل ١٢

Kurusi ُكْرِسيٌ  ٥٤ Batini باِطن ١٣

Kurubani قربان ٥٥ Da’i ّداِعي ١٤

Lezati َلِذْيذٌ  ٥٦ Dalili َدلِْيلٌ  ١٥

Logati لغة ٥٧ Darajati دََّرَجة ١٦

Majelisi َجمِلس ٥٨ Mini ِمنْ  ١٧

Ma’alumi َمْعُلومٌ  ٥٩ Daulati َدْوَلةٌ  ١٨

Manfaati َفَعة َمنـْ ٦٠ Fahami فـَْهم ١٩

Masigi مـَْسِجد ٦١ Fakiri رٌ  َفِقيـْ ٢٠

Misikini ِمْسِكْنيٌ  ٦٢ Fasihi َفِصْيحٌ  ٢١

Nafkahi نـََفَقةٌ  ٦٣ Fiqihi ِفْقهٌ  ٢٢

Naali نعل ٦٤ Fikiri ِفْكرٌ  ٢٣

Najisi جنَِسٌ  ٦٥ Gamisi َقِمْيصٌ  ٢٤

Niati نِيَّة ٦٦ Hadiri َحَضرَ  ٢٥

Nifasi نَِفاسٌ  ٦٧ Hadisi َحِدْيثٌ  ٢٦
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Rakaati رََّكَعة ٦٨ Hakekati َقة َحِقيـْ ٢٧

Riwayati رَِّوايَة ٦٩ Hafizi حاَِفظ ٢٨

Rajaki رِّْزق ٧٠ Hakiki َحِقْيِقيّ  ٢٩

Sahadati شََّهاَدة ٧١ Harokati َحرََكةٌ  ٣٠

Solawati صََّلَواة ٧٢ Hasili حَاِصلٌ  ٣١

Serikati َشرَِكة ٧٣ Hayati َحَياةٌ  ٣٢

Saitoni َشْيطَان ٧٤ Hidayati ِهَدايَة ٣٣

Sifati ِصَفةٌ  ٧٥ Ibarati ِهباََرةٌ  ٣٤

Sultoni سُّْلطَان ٧٦ Horomati ُحْرَمةٌ  ٣٥

Taati طَاَعةٌ  ٧٧ Ibilisi إْبِلْيسٌ  ٣٦

Syiari ِشَعارٌ  ٧٨ Ihtiari إْخِتياَرٌ  ٣٧

Tahalili تـَْهِلْيلٌ  ٧٩ Ihilasi إخالصٌ  ٣٨

Takudiri َتقِديـْرٌ  ٨٠ Iklani إْعالنٌ  ٣٩

Wakili وَِكْيلٌ  ٨١ Imani إميَانُ  ٤٠

Wali َوِيلٌ  ٨٢ Injili ٤١

مقابلة مع املخربين: املصدر 



٦٦

"a"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــَـــــــــ  أو :٢المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi Fathah. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 36 kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Harokati َحرََكةٌ  ١٩ Ajala أَجل ١

Haramu َحرَامٌ  ٢٠ Amala عملٌ  ٢

Hasili حَاِصلٌ  ٢١ Ma’ana َمْعىن ٣

Hayala َخَيالٌ  ٢٢ Asala أصل ٤

Hayati َحَياةٌ  ٢٣ Asipala أْسَفْلت ٥

Hidayati ِهَدايَة ٢٤ Awala أّول ٦

Hijabu ِحَجاب ٢٥ Balaa َبالَء ٧

Hijrah ِحْجَرة ٢٦ Batala َبَطلَ  ٨

Hina  ٌ َهنيِّ ٢٧ Belanda ُهولَْنَدة ٩

Hilala ِهَالل ٢٨ Daftara ّدفَرت  ١٠

Istigfara إْسِتْغَفرٌ  ٢٩ Dajala دَّجَّال ١١
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Jaduwala َجْدَولٌ  ٣٠ Mini ِمنْ  ١٢

Kabara َخَرب  ٣١ Joa دُّعاء ١٣

Kadara َقَدرٌ  ٣٢ Junia دُّْنيا ١٤

Ma’na َمْعىن ٣٣ Fajara َفْجرٌ  ١٥

Mistara ِمْسَطَرةٌ  ٣٤ Fana فـََناءٌ  ١٦

Nazara َنْذر ٣٥ Halala اَحلَاللُ  ١٧

Sabara َصبَـرٌ  ٣٦ Hamili َحاِمٌل  ١٨
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"u"إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــُـــــــــ  أو :٣المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang berubah Harokat

Akhirnya menjadi Dhommah Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 49 kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Khatamu َخْتم ٢٦ Aibu عيب ١

Kutubu ُقُطب ٢٧ Ajaibu َعِجْيب ٢

Khususu خصوص ٢٨ Akrabu َقرِْيبٌ  ٣

Lafazu لَّْفظ ٢٩ Alimu عاملٌ  ٤

Mahluku َحمُْلوقُ  ٣٠ Alamu عاملَ  ٥

Maksudu َمْقُصْود ٣١ Awamu عاّمة ٦

Miliku ِمْلكُ  ٣٢ Azabu َعَذاب ٧

Mualafu ُمَؤْلف ٣٣ Duhuru ظُّْهر ٨

Nafusu نـَْفسٌ  ٣٤ Fardu فـَْرض ٩

Nasipu َنِسْيبٌ  ٣٥ Filimu ِفْلمٌ  ١٠
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Rahimu رَِّحم ٣٦ Gaibu َغاِئبٌ  ١١

Rajabu َرَجب ٣٧ Haku َحقُّ  ١٢

Rujuku رُُّجْوع ٣٨ Haramu َحرَامٌ  ١٣

Rohu رُّْوح ٣٩ Hijabu ِحَجاب ١٤

Salamu سََّالم ٤٠ Hukumu ُحْكمٌ  ١٥

Silaturrohim

u
ِصَلُة الرَِّحم ٤١ Ihramu إِحرَامٌ  ١٦

Syukuru ُشْكرٌ  ٤٢ Ijabu إجَابٌ  ١٧

Tadarusu َتَداُرسٌ  ٤٣ Iklimu إْقلْيمُ  ١٨

Takaburu َتَكبـُّرُ  ٤٤ Ilhamu إهلامُ  ١٩

Umuru ُعْمرٌ  ٤٥ Ilimu ِعْلمُ  ٢٠

Wahyu َوْحيُ  ٤٦ Imamu إَمامُ  ٢١

Wajibu َواِجبٌ  ٤٧ Imsaku إمساكُ  ٢٢

Wakafu َوْقفٌ  ٤٨ Jabapu َجَواب ٢٣

Wakutu َوْقتٌ  ٤٩ Kamusu قامْوس ٢٤
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إستبدال احلركات األخرية بالصوت ـــــــْـــــــــ :٤المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi Sukun.. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 42 Kosakata,

sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Ijtihat إجابَةٌ  ٢٢ Hikmah ِحْكَمةٌ  ١

Istilah إْصِطَالحٌ  ٢٣ Akikah َقة َعِقيـْ ٢

Jenazah ِجَنازَة ٢٤ Akhlak َأْخَلقٌ  ٣

Ziaroh زِّيَارَة ٢٥ Album ألبوم ٤

Jihad ِجَهاد ٢٦ Alimu عاملٌ  ٥

Kisah ِقصَّة ٢٧ Amanah أَمانةُ  ٦

Kemah َكيمةٌ  ٢٨ Arwah ّروح ٧

Mahar َحمرُ  ٢٩ Hadiah َهِديَّة ٨

Majalah َجمَلَّة ٣٠ Balig باِلغ ٩

Makalah َمَقاَلة ٣١ Bank بنوك ١٠
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Masalah مـَْسأََلة ٣٢ Baterey َبطَّارِيَّةٌ  ١١

Munafiq ُمَناِفقٌ  ٣٣ Berkah َكة!بَر ١٢

Nafkah نـََفَقةٌ  ٣٤ Dakwah دَّْعَوة ١٣

Murtad ُمْرَتدٌ  ٣٥ Faedah فَاِئَدة ١٤

Rukiyah رُقـَْية ٣٦ Fasih َفِصْيحٌ  ١٥

Sedekah َصَدَقة ٣٧ Fiqih ِفْقهٌ  ١٦

Sunah سُّنَّة ٣٨ Filim ِفْلمٌ  ١٧

Tahajud َحتَجُّدٌ  ٣٩ Fitnah َنةُ  ِفتـْ ١٨

Tajwit َجتْوِْيدُ  ٤٠ Fitirah ِفْطَرةٌ  ١٩

Tarawih تـَّرَاِوْيح ٤١ Hadiri َحَضرَ  ٢٠

terjemah تـَْرَمجَةٌ  ٤٢ Hijrah ِحْجَرة ٢١
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"o"إستبدال احلركات األخرية بالصوت : ٥المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi bunyo Fokal O. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 2

Kosakata, sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Nomoro منرة ١

Radio راديو ٢

"e"إستبدال احلركات األخرية بالصوت :٦المرفق

Serapan Bahasa Wanci dalam Bahasa Arab yang telah berubah Harokat

Akhirnya menjadi bunyo Fokal E. Berdasarkan hasil penelitian berjumlah 2

Kosakata, sebagai berikut.

اللغة وانجية اللغة العربية رقم

Metere مرت ١

Litere لرت ٢
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إستبدال احلروف العربية ال توجد يف اللغة الواجنية: ٧المرفق

Serapan bahasa wanci dalam bahasa arab yang telah mengalami perubahan huruf.

Perubahan Huruf terjadi karena disebabkan oleh adanya beberapa guruf huruf-huruf Arab yang

tidak terdapat dalam bahasa wanci seperti, -ف - ق -غ - ع - ظ -ط -ض -ص -ذ -ح

ش ث-ز خ  . Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti mendapatkan 128 Kosakata yang mengalami

perubahan. Contohnya sebagai berikut:

التفسير اللغة وانجية اللغة العربية رقم

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Adati ادةــع ١

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Adili اَِدلـــع ٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Aibu يبـــع ٣

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ajaibu ِجْيبـــعَ  ٤

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Akikah ةقَ يْـ قِ ـَـــ ع ٥
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الصزت )  بـــــــ (“خ “احلروف استبدال

“h” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Ahlak قٌ ـَــ ـلخْ أَ  ٦

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Akibati بقْ ـــع ٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“a  وk”
Akrabu رِْيبٌ ــــقَ  ٨

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Alimu املٌ ــــع ٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Alamu املَ ــــع ١٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Qur’ani رآنـــــق ١١

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Amala ملٌ ـــــع ١٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ma’ana ىنـــــعْ ـــــمَ  ١٣



٧٥

الصزت )  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال
“s”

Asili ِلٌىي ــــصأ ١٤

الصزت )  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال
“s”

Asala لــــصأ ١٥

الصزت )  بـــــــ (“ف“احلروف استبدال
“p”

Asipala ْلتــــفَ ـــــأسْ  ١٦

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Aurati ْورةـــــعَ  ١٧

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Awamu اّمةــــع ١٨

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hadiah ِديَّةـــهَ  ١٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“A” بـــــــ (“ذ“احلروف استبدالو  (

“ب“احلروف استبدالو ”Z“الصوت 

”P“الصوت )  بـــــــ (

Azapu ابذَ ــعَ  ٢٠

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batala لَ ــطَ ــبَ  ٢١



٧٦

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Baterey رِيَّةٌ طَّاـــبَ  ٢٢

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batili لـــطِ با ٢٣

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Batini نـــطِ با ٢٤

الصزت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“B”

Belanda ولَْنَدةــهُ  ٢٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Da’i يِــ عّدا ٢٦

الصوت) بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Dakwah َوةـــعْ دَّ  ٢٧

الصوت )  بـــــــ (“ظ “احلروف استبدال
“D”

Duhuru ْهرــظُّ  ٢٨

الصوت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Joa عاءدُّ  ٢٩

الصوت )  بـــــــ (“د“احلروف استبدال
“J”

Junia ْنيادُّ  ٣٠

)  بـــــــ (“ض “احلروف استبدال

”D“الصوت 
Fardu ضفـَرْ  ٣١



٧٧

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Fasih ْيحٌ ـصِ فَ  ٣٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Fikih هٌ ـقْ ــفِ  ٣٣

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Fitirah َرةٌ ـــطْ فِ  ٣٤

Gamisi ِمْيصٌ ـقَ  ٣٥

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hadiah ِديَّةــهَ  ٣٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hadiri َضرَ حَ  ٣٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ث“احلروف استبدالو

”S“الصوت )  

Hadisi ثٌ ـــِديْ ــحَ  ٣٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Haku قُّ ــحَ  ٣٩



٧٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Hakekati ةــقَ ــيْ ــقِ ـــحَ  ٤٠

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ظ“احلروف استبدالو  (

”Z“الصوت 

Hafizi ظــاَفِ ح ٤١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ق “احلروف استبدالو  (

”k“الصزت 

Hakiki يّ ــقِ ــيْ ــقِ ــحَ  ٤٢

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Halala َاللُ ــحَ ـال ٤٣

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hamili اِمٌل حَ  ٤٤

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Harokati رََكةٌ َــ ح ٤٥

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Haramu رَامٌ َــ ح ٤٦



٧٩

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

“ح“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (

Hasili لٌ صِ اـَ ح ٤٧

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hayala َيالٌ ـخَ  ٤٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hayati َياةٌ ــحَ  ٤٩

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hidayati َدايَةــهِ  ٥٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

“ح“احلروف استبدالو ”P“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (

Hijapu َجابــحِ  ٥١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hijrah ْجَرةــحِ  ٥٢

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Hina ٌ ــهَ  نيِّ ٥٣

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو  Hilala َاللــهِ  ٥٤



٨٠

”H“الصوت 

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hukum ْكمٌ ــحُ  ٥٥

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Hurufu ْرفــحَ  ٥٦

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”I“الصوت 
Ibarati باََرةٌ ــهِ  ٥٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Horomati ْرَمةٌ ــحُ  ٥٨

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Ihramu رَامٌ ــحِ إ ٥٩

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Ihtiari ِتياَرٌ ْــ خإ ٦٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Ijapu بٌ إجاَ  ٦١

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Ihilas صٌ الخإ ٦٢



٨١

الصوت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“A”

Iklan النٌ ــعْ إ ٦٣

الصوت )  بـــــــ (“ق“احلروف استبدال
“K”

Iklim لْيمُ ــقْ إ ٦٤

الصوت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“H”

Ilhamu امُ هــإل ٦٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ilimu ْلمُ ــعِ  ٦٦

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

“ط“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”T“الصوت )  بـــــــ (

Istilah َالحٌ طِ ـصإ ٦٧

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Istirahat ةٌ حَ إْسِرتَا ٦٨

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال
“Z”

Izini نٌ ذإ ٦٩

الصوت )  بـــــــ (“د“احلروف استبدال
“T”

Jasati دــَجسَ  ٧٠

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Jawapu بَجَوا ٧١



٨٢

)  بـــــــ (“ه“احلروف استبدالو 

”H“الصوت 
Jihad ادهَ جِ  ٧٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kamusu امْوسـق ٧٣

الصوت )  بـــــــ (“إ“احلروف استبدال
“F”

Fila ىلإ ٧٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ط “احلروف استبدالو  (

”t“الصزت 

Karatasi ســطَ رْ ـِـ ق ٧٥

الصوت  )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Hasi اصّ ــخَ  ٧٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال

“H” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Hasiati ةاصَّ ـخَ  ٧٧

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hatamu ْتمــخَ  ٧٨



٨٣

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hianati َيانَةــخِ  ٧٩

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Hotobah ْطَبةــخُ  ٨٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kiamati ياََمةــقِ  ٨١

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kibilati َلةـــقِ  بـْ ٨٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Kisah ةصَّ ـــقِ  ٨٣

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kodrati ْدَرةـــقُ  ٨٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ط “احلروفاستبدالو  (

”t“الصزت 

Kutub بطُ ــقُ  ٨٥

)  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال

ص“احلروف استبدالو ”H“الصوت 
Husus صو صــخ ٨٦



٨٤

”S“الصوت )  بـــــــ (“

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kadara َدرٌ ــقَ  ٨٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Kurubani ربانــق ٨٨

الصوت )  بـــــــ (“ظ“احلروف استبدال
“Z”

Lafazu ظــلَّفْ  ٨٩

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال

“Z”بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال  (

”T“الصوت 

Lezati ذٌ ــيْ ذِ ــلَ  ٩٠

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Mahluku قُ َحمُْلو  ٩١

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Makalah اَلةقَ مَ  ٩٢

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Ma’ana ىنــعْ مَ  ٩٣

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال

“k” بـــــــ (“ص“احلروف استبدالو  (
Makusudu ْودْقصُ مَ  ٩٤



٨٥

”S“الصوت 

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Maklum ومٌ ُــ لــعْ مَ  ٩٥

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Manfaat فَ  ةـــعَ َمنـْ ٩٦

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Mistara َرةٌ ــطَ ِمسْ  ٩٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Munafik قٌ ـــُمَنافِ  ٩٨

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Nafkah ةٌ قَ نـَفَ  ٩٩

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Naali ـلعــن ١٠٠

الصوت )  بـــــــ (“ذ“احلروف استبدال
“Z”

Nazara رذْ نَ  ١٠١

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Rahimu محِ رَّ  ١٠٢

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Rajapu بَرجَ  ١٠٣



٨٦

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Rakaati ةــعَ ــرَّكَ  ١٠٤

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Rajaki قرِّزْ  ١٠٥

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Rukiyah َيةــقْ رُ  ١٠٦

الصوت )  بـــــــ (“ح“احلروف استبدال
“H”

Roh حرُّوْ  ١٠٧

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sabara اَِبرٌ ص ١٠٨

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

ه“احلروف استبدالو ”S“الصوت 

”H“الصوت )  بـــــــ (“

Sahadati اَدةشَّهَ  ١٠٩

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Silaturohimu مــحِ َلُة الرَّ صِ  ١١٠

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Solawati َلَواةــصَّ  ١١١
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)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Salon اُلْونــصَّ  ١١٢

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Serikati رَِكةـــشَ  ١١٣

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sedekah َدَقةـصَ  ١١٤

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Saitoni نطَاــيْ ــشَ  ١١٥

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sabara بَـرٌ ــصَ  ١١٦

)  بـــــــ (“ص“احلروف استبدال

”S“الصوت 
Sifati َفةٌ ــصِ  ١١٧

الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Sultani نطَاسُّلْ  ١١٨

)  بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو 

”S“الصوت 
Sukuru ْكرٌ ــشُ  ١١٩
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الصزت )  بـــــــ (“ط “احلروف استبدال
“t”

Taati َعةٌ طَا ١٢٠

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال

“a” بـــــــ (“ش“احلروف استبدالو  (

”S“الصوت 

Syiar ارٌ ِشعَ  ١٢١

الصوت )  بـــــــ (“ه“احلروف استبدال
“H”

Tahlili ِلْيلٌ هْ تَـ  ١٢٢

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Takdiri ِديـْرٌ ــقــتَ  ١٢٣

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Tarawih حتـَّرَاِويْ  ١٢٤

الصزت )  بـــــــ (“ع“احلروف استبدال
“a”

Umuru ْمرٌ عُ  ١٢٥

الصوت )  بـــــــ (“خ“احلروف استبدال
“H”

Wahyu يُ حْ وَ  ١٢٦

)  بـــــــ (“ب“احلروف استبدال

”P“الصوت 
Wajipu بٌ َواجِ  ١٢٧

الصزت )  بـــــــ (“ق “احلروف استبدال
“k”

Wakafu فٌ ـــقْ وَ  ١٢٨
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املقابلةنتائج:٨المرفق

ية شرقالةينوباجلسوالويسي ةاللغة الواجنية واكاتوبياللغة العربية إيلمتصاص مناإلنسخة من املقابالت امليدانية حول 

No. TGL
NAMA

INFORMAN
PERTANYAAN JAWABAN

1. 20

April

2018

La Ode Lia /

Kepala desa

liya togo

1. Apa

peninggalan

islam yang

masih ada

hingga saat ini?

Peninggalan islam masih ada hingga saat

ini begitu banyak. Salah satu contohnya

adalah Masjid Keraton Liya. Masjid ini

adalah bukti nyata penyebaran islam di

Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi.

Selain itu ada pula Makam-makam para

sultan yang berperan penting dalam

penyebaran islam, letaknya tersebar di

dalam keraton ini dari masuk gerbang

benteng hingga tersebar di sekitaran

masjid ini. Kemudian budaya yang ada di

wakatobi, setelah masuk dan

menyebarnya islam di pulau ini banyak

budaya wakatobi yang awalnya adalah

budaya Hindu kini mengalami perubahan

dengan mmasukan nilai-nilai islami

didalamnya.

2. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa banyak

bahasa Wanci

diserap dari

bahasa Arab?

Tidak, saya belum mendengar ada yang

mengatakan bahwa bahasa wanci diserap

dari bahasa arab. Lebih jelasnya silahkan

tanya pada Bapak Muhammad Ali Beliau

adalah Tokoh Adat di Liya Togo ini

Beliau mengetahui semua Sejarah yang

ada di Pulau ini yang mungkin belum

saya ketahui.

2. 25

April

LA ODE

MUHAMMA

1. Bagaimana

proses

Umumnya itu dimulai dari ajaran islam

hanya saja orang terdahulu tidak
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2018 D ALI/

TOKOH

ADAT/

MEANTU

LIYA TOGO

penyebaran

Agama Islam di

Pulau Wanci

Kab.Wakatobi?

mengatakan bahwa ajarannya ini sesuai

dengan ajaran agama islam. Contohnya

syarat dalam pengangkatan sara’ tidak

boleh meminta tapi pantang juga untuk

menolak jika telah dipilih. Saya setelah

di angkat menjadi meantu liya sejak

tahun 2012 sampai saat ini selalu

memikirkan mengapa orang tua terdahulu

menjadikan hal ini menjadi syarat

pengangkatan sara’ syarat ini sudah

mulai berlaku sejah tahun 1500-an.

Alhamdulillah semuanya telah terjawab

pada awal tahun 2018, kebetulah saya

mendengar khutbah salah seorang ustadz

dari medanbeliau mengatakan bahwa

semuanya dirujuk dari hadis. Beliau

berkata, pada zaman rasulullah ada

seorang sahabat rasulullah yang

berambisi untuk menjabat, namun ditegur

oleh rasulullah bahwa kita tidak boleh

berambisi dan meminta suatu jabatan

karena yang demikian itu kita akan

mendapatkan balanya akan tetapi pantang

juga untuk kita menolak apabila telah

diangkat dan dipercaya oleh masyarakat

untuk menjabat. Kata orang tua

terdahulu, hal ini telah diterapkan sejak

tahun 1500 akan tetapi belum ditegaskan

bahwa hal tersebut di rujuk dari suatu

hadist. contoh lainnya, sejak kami kecil,

kasi seralalu di ajarkan untuk selalu

bersabar dan rendah hati. Apabila diberi

suatu kesenangan dan nikmat dari allah
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SWT maka kita tidak boleh serakah

karna mbeaka habuntu peesau na umafa

medara na kene ‘u jari bara’ nu harai

papuji,

Susah senang yang telah berikan

Allah SWT kepada umatnya semata-mata

untuk menguji umat-umatnya apakah ber

hasil melewati semua ujian itu atau tidak.

Biasanya umat manusia banyak yang

tidak lulus apabila diberikan ujian berupa

suatu kenikmatandan sebaliknya banya

umat manusia yang lulus ujian jika ujian

tersebut berupa suatu kesusahan jadi hal

ini sebuai dengan ajaran agama islam

dalam surah Al-Asr sungguhnya manusia

berada dalam kerugian kecuali golongan

yang beramal shaleh, saling

menyampaikan kebenaran dan

semuannya sesuai dengan ajaran islam.

2. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa banyak

bahasa Wanci

diserap dari

bahasa Arab?

Iya benar. Semua itu bermula dari proses

penyebaran Agama islam di pulau Wanci

Kab.Wakatobi

3. Mengapa

kebanyakan

bahasa wanci di

serap dari

bahasa arab?

Karena bahasa arab memberikan

pengaruh besar pada bahasa wanci,

berawal dari proses penyebaran islam di

di wanci, kecamatan wangi-wangi,

kabupaten wakatobi dan lokasi pertama

penyebaran islan di wanci adalah di

benteng liya togo. Kata serapan bahasa

wanci dalam bahasa arab kebanyakan hal
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hal yang berkaitan dengan agama islam

seperti masigi, jenazah, tahlili dll. Selain

bahasa arab bahasa wanci juga di serap

dari bahasa lain seperti hal yang

berkaitan dengan makanan dan peralatan

dapur itu di serap dari bahasa china

kemudian ada juga yang diserap dari

bahasa inggris dan belanda mansi, potol,

dll dan yang terakhir dari baasa protugis

seperti ense, meja dll. Sementara sesuatu

yang berhubungan dengan adat istiadat,

agama kebanyakan diambil dari bahasa

Arab.

Pada tahun berapa

Agama Islam

masuk di Pulau

Wanci

Kab.Wakatobi?

Masuknya islam di wakatobi di mulai

dari masa kerajaan bertempat di desa liya

togo kecamatan wangi-wangi raja buton

yang ke 5 (nama aslinya saya tidak tau)

memiliki 2 nama gelar yaitu sangia gola

dan raja molae. Beliau diberikan gelar

raja molae karena agama islam masuk

dimulai dari pemerintahan beliau

kemudian di sebut sangia gola karena

selama menjabat beliau mampu

memakmurkan rahyat. Jadi awal

masuknya islam pada awal setelah beliau

ujur atau meninggal kemudian di

gantikan oleh menantunya yang bernama

muhu. Jadi muhu merupakan raja buton

terakhir yaitu yang keenam dan

merupakan sultan pertama jadi saya

tegaskan sekali lagi islam masuk di

wangi-wangi yaitu pada zaman kerajaan
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bukan zaman kesultanan. Sementara

masuknya islam di beberapa desa yang

ada di wangi-wangi seperti mandati dan

kapota masuk pada zaman kesultanan.

Berdasarkan catatan Meantu Liya

pertama yang asalnya dari buton dan

makamnya terdapat didepan masjid Liya

Mubarok beliau disebut seorang nduri

atau mubalig. Setelah Liya Togo

bergabung dengan kerajaan buton maka

beliaulah yang diangkat dan dinobatkan

sebagai meantu Liya pertama sekitar

tahun 1542 jadi jelas  islam masuk di

wangi-wangi sebelum tahun tersebut.

Sementara desa tetangga mandati masuk

sekitar tahun 1700, kapota masuk pada

awal tahun 1800.

Liya Togo merupakan urutan ke-

11 dari 72 wilayah kesultanan. Wilayah

tersebut didirikan oleh gabungan dari 9

kerajaan buton yang ada didaratan

butoon dan muna kemudian dinamakan

piolituna dan yang paling besar adalah

kamaru dan batauga,kolofa, ale-ale,

fafoange, bumbu, nafu, manda, dan

fanga/banga. Ini adalah 9 kerajaan yang

dikenal dengan kerukunan umat

kemudian yang ke-10 adalah sampolawa

dan ke-11 adalah Liya Togo.

Berdasarkan data dari kesultanan buton

Masjid Liya Mubarok adalah Masjid

tertua ke-2 setelah Masjid Agung Wolio.

4. Selain Agama Agama pertama yang masuk di wanci
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Islam, Agama

apasaja yang

pernah masuk di

Wanci

Kab.Wakatobi?

adalah agama hindu. Agama hindu

memiliki pengaruh yang sangat besar

akan tetapi tidak terlalu kental ajarannya

seperti ajaran islam. Setelah masuknya

islam di pulau wangi-wangi, ajaran dan

budaya yang diwarisi dari agama hindu

berangsur-angsur mulai menghilang

terutama ajaran yang bertentangan

dengan islam namun ada beberapa yang

masih dipertahankan hingga saat ini tapi

ada perubahan seperti Liwo/Sesajian itu

merupakan dari ajaran hindu, kemudian

Tungi’a Nudupa pembakaran dupa’.

kedua ajaran hindu diatas mengalami

perubahan setelah masuknya islam di

wangi-wangi yang tadinya dimaksudkan

untuk memanggil ruh setelah masuknya

islam niat itu di rubah yaitu pembakaran

dupa’ hanya untuk mengharumkan

ruangan saja. Kemudian SAIYALO

katanya itu haram memang karna itu

adalah warisan dari ajaran hindu

merayakan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100

hari orang yang meninggal. Setelah islam

masuk di wangi-wangi rayaan tersebut

diganti dengan pembacaan do’a dengan

diniatkan pahalanya untuk

almarhum/almarhumah.

Keluarga kita yang telah tiada

harus kita kirimkan do’a supaya

hubungan kita dengan orang yang dialam

kubur tidak putus, contohnya membaca

surah Al-Fatiha diniatkan untuk mereka.
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Meantu Liya berjumlah 31 orang dan

makamnya di benteng Liya Togo hanya 5

meantu saja yaitu haji la abu (meantu ke-

1), ........(Meantu k2-2), talo-talo (Meantu

ke-7), La Ode Koruba (Meantu ke-14),

...... (meantu ke-11).

4. 2 MEI

2018

WA MAMU /

TOKOH

MASYARAK

AT

1. Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak, saya tidak tahu.

2. Bagaimana

nama-nama

hari dalam

Bahasa

wanci?

olo-ahaji, olo-isinene, olo –salasaa, olo -

arba'aa, olo –khamiisi, olo -juma'ati, olo

–saputu

1. Apa bahasa

wancinya?

ل ، جبث، م

شكر، صرب، 

الخصوص،  ، خ

انة، رضو رة،  خ

رىض، فرض، 

فكر، مضين، 

Misala, bahasi, syukuru, sabara, khususu,

kabara,hayala, khianati, darurati, redho,

faradu,fikiri, jamini, karatasi, lahiri,

zalimi, zikiri, akala, makna, ikilani, gaibi
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قرطاس، رهاظ، 

ر،  ظاهر، ذ

عقل، معىن، 

ائب الن،  ا

2. Apa bahasa

wancinya?

ارِیٌة،  ِٔخَرة، بَط

اء، فَائَِدة،  َراَكة، د

َْقُة، َحَرَكٌة،  َاِق

َاَزة،  ُحْرَمٌة، ِج

َاَزة،  ُخْطَبة، ِج

ُخْطَبة، لغة، ُعْقب، 

، قَرِیٌْب،  ٔلبوم، ٓ

ُعْقب، قَرِیْبٌ 

Akherati, Baterey, Berkah, Joa, Faedah,

Faedah, Hakekati, Harokati, Horomati,

Jenazah, Khotbah, Je,nazah, Khotbah,

Khotbah, Logati, Akibati, Akrabu, Alati,

Album, Akibati, Akrabu

5. 2 MEI

2018

LA SADI/

TOKOH

MASYARAK

AT

3. Apakah Bapak

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Saya tidak tahu.

1.Apa bahasa

wancinya?

Abjad, Adati, Adili, Aibu, Ajaibu, Insafu,

Isyarati, Isilamu, Isirael, Istigfara, Istilah,
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َاِدل، ادة، ْجبَد، 

ْیبعیب،  ، َجعِ

ٕانْصَاٌف، ٕاَشاَرٌة، 

ائِْیُل،  ٕاسالٌم، ٕاْرسَ

تِْغَفٌر،  ٕاْصِطَالٌح، ٕاْس

ل، ِحْمكٌَة، َعْقد،  َ ٔ

ٌة، ٕاذٌن، َ ا ٕاْسِرتَ

ْدَولٌ  َ

Ajala, Hikmah, Akati, Istirahat, Izin,

Jadwala

2.Apa Bahasa

wancinya?

َْقة،  ِٔخَرة، َعِق ِٓخٌر، 

لٌَق، ُعْقب،  ْ

قَرِیٌْب، َجَسد، 

َاَزة، َجَواب،  ِج

َاد، ِجنّ  ِ َرة،  َ ، ّزِ

 ، املٌ، ٓ ٔلبوم، 

َرب، اكِفٌر، الَم،  َ

قامْوس

Akikah, Akhiri, Akherati, Akhlak, Akibati,

Akrabu, Jasati, Jabapu., Jenazah, Ziaroh,

Jihad, Jini,Alati, Album, Alimu, Alamu,

Kabara, Kafiri

6. 2 MEI WA ODE 1. Apakah Ibu Tidak tahu.
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2018 RAMUDA/

TOKOH

MASYARAK

AT

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

2. Apa bahasa

wancinya?

Kamus,

kertas, ilmu,

Qur’an, amal,

amanah,

makna, asli,

arwah, aspal,

aurat, awal,

awam, hadiah,

ayat, azab,

ayat,

batal,khas,

khasiat,

khatam,

khianat,

khotbah,

kiamat, kiblat,

kisah, kodrat,

kursi, kutub,

khusus,

kemah,

qurban, lafaz,

latin, lezat.

Kamusu, karatasi, ilimu, Quru’ani,

amala, amanah, ma’na, asili, arawah,

asipala, aurati, awala, awamu, hadiah,

ayati, azabu, batala,,khasi, khasiati,

khatamu, khianati, khotbah, kiamati,

kiblati, kisah, kodrati, kurusiyi, kutubu,

khususu, kemah, qurbani, lafazu, latini,

lezati.
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3. Apa bahasa

wancinya?

ِطن ، ، ِطل

ّدفَرت، َكة، !َر

َمحُر، ّداِعي، 

 ، َ لُوُق، َم ْ َم

 ، َ ِلس، َمَقا َم

ال دْعَوة، ، د

ة،  َ َدِلْیٌل، دَر

 ،ٌ َ ِمْن، َدْو

َمْقُصْود، 

َْفَعة،  َمْعلُوٌم، َم

 ، َ َْس م

د، ِمْرتٌ  ِ َْس ، م

اء،  هْر، د ظ

، ، دنْیا ُ ْ ِم

 ، ِمْسِكْنيٌ

ِمْسَطَرٌة، 

.ُمَؤلْف

Batili, Batini, Berkah, Daftara, Da’i,

Mahar, Makhluk, Majalah, Majelisi,

Makalah, Ma’na, Dajala, Dakwah, Dalili,

Darajati, Mini, Daulati, Makusudu,,

Maklum,  Manfaat, Masalah,  Masigi,

Metere, Dhuhuru, Joa, Junia, Milik,

Misikini, Mistara, Mualafu



١٠٠

7. 2 MEI

2018

WA ODE

RHAMIDA/

TOKOH

MASYARAK

AT

1. Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak,

2. Apa bahasa

wancinya?

Faidah, fajar,

fakir, fardu,

fasih, fitnah,

gaib, gamis,

hadir, hadiis,

hak, munafiq,

nafkah,

murtad, nafsu,

najis, nasip,

naskah, nazar,

niat, radio,

rahim, rajab,

rakaat,

riwayat, rezki,

rujuk

Faidah, fajara, fakiri, faradu, fasihi,

fitinah, gaibu, gamisi, hadiri, hadisi,

hakku, munafiqu, nafukah, murutad,

nafusu, najisi, nasipu, naskah, nazara,

niati, radio, rahimu, rajabu, rakaati,

riwayati, razaki, rujuku.

8. 2 MEI

2018

LA MONDA /

TOKOH

MASYARAK

AT

1.Apakah Ibu

mengetahui

bahwa ada

bahasa wanci

yang di serap

dari Bahasa

Arab?

Tidak, saya tidak tahu.

2. Apa bahasa

wancinya?

Hakekati, halala, hamili, harokati,

haramu, hasili, hidayah, hijirah, hina,
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Hakekat,

halal, hamil,

harokat,

haram, hasil,

hidayah,

hijrah, hina,

hukum,

huruf,

ruqiyah, ruh,

sabar,

syahadat,

salam,

silaturohim,

sedekah,

syaiton, sifat,

sunah,

syukur, taat,

ibatat,

hormat, iblis,

ijab, ikhlas,

ilmu, imam,

terjemah,

umur, wahyu,

wakaf,

waktu, wali.

hukumu, hurufu, ruqiyah, ruhhu, sabaru,

syahadati, salamu, silaturohimu, sedekah,

syaitoni, sifati, sunah, syukuru, taati,

ibatati, hormati, ibilisi, ijabu, ikhilasi,

ilimu, imamu, terjemah, umuru, wahayu,

wakafu, wakutu, wali.
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أداة البحث: ٩المرفق
INSTRUMEN PENELITIAN

(Serapan Bahasa Arab Dalam Bahasa Wanci Kabupaten Wakatobi)

Pedoman Wawancara

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Usia :

Hari/ tanggal wawancara :

Tempat Wawancara :

1. Bagaimana proses masuknya Agama Islam di Pulau Wanci Kab.Wakatobi?

2. Pada tahun berapa Agama Islam masuk di Pulau Wanci Kab.Wakatobi?

3. Selain Agama Islam, Agama apasaja yang pernah masuk di Wanci Kab.Wakatobi?

4. Apa peninggalan islam yang masih ada hingga saat ini?

5. Apakah bapak mengetahui bahwa sebagian kecil dari bahasa wanci di adopsi dari bahasa

arab?

6. Mengapa kebanyakan bahasa wanci di serap dari bahasa arab?

7. Apa bahasa wancinya?

Keterangan:

Pertanyaan terakhir, peneliti telah menyiapkan kosakata yang diduga merupakan kata

serapan bahasa wanci dari bahasa arab. Kosakata tersebut peneliti peroleh dari kamus Al-

Munawwir Indonesia-Arab.
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البحوثخمربينعنحملة:١٠المرفق

PROFIL INFORMAN PENELITIAN

1. Nama :La Ode Ali

Alamat : Dusun Wotea

Pekerjaan : Kepala Desa

Usia : 72 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 20 April 2018

2. Nama : Husaeni

Alamat : Waelumu

Pekerjaan : Pensiun Guru/ Tokoh Agama

Usia : 86 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 24 April 2018

3. Nama : La Ode Muhammad Ali

Alamat : Mandati II

Pekerjaan : Tokoh Adat/Meantu Liya Togo

Usia : 85 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 25 April 2018

4. Nama : Wa Mamu

Alamat : Kel.Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 93 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018



١٠٤

5. Nama :La Sudi

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 66 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

6. Nama : Wa Ode Ramuda

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 56 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

7. Nama : Wa Ode Rhamida

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 52 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018

8. Nama : La Monda

Alamat : Patuno

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Usia : 58 Tahun

Hari/Tgl Wawancara : 2 Mei 2018



١٠٥

البحوثخمربينعنحملة:١٠المرفق

رب رخي ا

ايل: مس.ٔ  ٔودي 

هاملت: العنوان وو

س القریة: الوظیفة رئ

سنة٧٢: العمر

ریل ٢٠: املقابرخي / یوم  ٔ٢٠١٨

ن: مس.ب حوسا

یلوموو : العنوان

ةخشصیة: الوظیفة دی

سنة٨٦: العمر

ریل ٢٤: رخي املقاب/ یوم  ٔ٢٠١٨

ايل: مس.ج ٔودي محمد 

Mandati)(ماندايت : العنوان

ة: الوظیفة خشصیة عرف

سنة٨٦: العمر



١٠٦

ریل ٥٤: رخي املقاب/ یوم  ٔ٢٠١٨

وا مامو: مس.د

)Patuno(فاطونو: العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٩٣: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

ال صودي: مس.ه

(Patuno)فاطونو: العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٦٦: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

ٔودي رامودا: مس.و وا 

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٦: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 



١٠٧

ٔودي رام : مس.ز داوا 

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٢:العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 

الموندا: مس.ح

)Patuno(فاطونو : العنوان

متع: الوظیفة خشصیة ا

سنة٥٨: العمر

٢٠١٨مایو٢: رخي املقاب/ یوم 



وثائق البحث:١١المرفق

م السلطنة ٔ إالسالم يف  بقا

د لییا طةغو.١ مس

انتو لییا الثانیة.٢ ماكام م



د عرش.٣ ٔ انتو لییا ٕاىل  ماكام م

ت.٤ توغو لب



سرتحي املاكن.٥

ا.٦ رو



مامك دیالبو.٧

ارا.٨ لو



ٔول.٩ انتو لییا الثانیة  ماكام م

ٔم عودي.١٠ مع ا مقاب



يل.١١ مع محمد  مقاب

س القریة.١٢ مع رئ مقاب



ىن حس مع وا مقاب

ٔم وردة مع  مقاب
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A. IDENTITAS DIRI
1. Nama :  Amaliyah Sriyanti
2. Nim : 14010102020
3. Tempat/Tanggal Lahir : Patuno, 27 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
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سوالويسيواكاتوبيةيجواناللغة اللغة العربية إلى من المتصاصالا
يةشرقاليةنوبالج

اء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجةيفستقدمت ال
بشعبة تدريس اللغة العربيةسرجانا الرتبية

:بقلم
عملية سرى يانتى

١٤٠١٠١٠٢٠٢٠

كلية التربية وعلم التدريس
اإلسالمية الحكومية كنداريالجامعة 

٢٠١٨













ملخص البحث
ىمن الّلغة العربّية إلاالمتصاص "، بعنوان ١٤١٠١٠٢٠٢٠: يلجعملية سرى يانتى، رقم التس

، كلية التربية وعلم شعبة تدريس الّلغة العربية"شرقّيةالجنوبّية الواكاتْوبي سوالويسي اللغة الواْنجية
.الماجسترنصرى عاقب،المشرف. التدريس، الجامعة اإلسالمية الحكومية كندارى

الواْجنية ووصف طريقة اللغةإىلمتصاص من اللغة العربية الوصف اهوبحثالاهذمندفاهل
.شرقّيةالنوبّية اجلالواْجنية واكاتْويب سوالويسي اللغةإىلمن اللغة العربية يةمتصاصإلاستخدام الكلمات ا

يتم احلصول على بيانات حبثية عن كلمات االمتصاص من اللغة العربية إيل  اللغة الواْجنية مباشرة من 
ال واْجني واكاتْويب سوالويسي التمع اتأيت هذه البيانات من نتائج املقابالت مع . املخربين يف هذا ا

، سواء يف أيضاذلك، هناك وثائق موجودة باإلضافة إىل. واللغوينيوالزعماء التقليديني ، شرقّيةالنوبّية اجل
مطابقة جداشرقّية اليت هي النوبّية اجلواْجني واكاتْويب سوالويسي يفشكل نتائج البحوث والوثائق اهلامة 

.البحثذا 
. ودفرت املالحظة واملسّجلةهي املبادئ التوجيهية للمقابلة وللمراقبة بحثالاداة يف هذاأل

باإلضافة إىل ذلك، . يةبيانات البحثوتناسب التحليل اللتسهيل كتبتاحملصولةية كلمات االمتصاصال
الذي مت استخدامه ) املنّور(العريب-القاموس اإلندونيسييعىن مت استخدام أدوات البحث أيًضا 

.االمتصاصيةكلمات اليف املصنفةوغري املصنفةمن الكلمات للتناسب
يل اللغة الواجنىة، إكلمة االمتصاص من اللغة العربية ٢١٦أظهرت النتائج أن هناك 

حيدث هذا ألن بعض أصوات . أّما التغيريات فيها تعىن التغيري واهلذف والزيادة. تتغري كثريالكنها و 
:اللغة العربية غري موجودة يف لغة واجنى ، مثل

ف- ق- غ- ع- خ- ح- ذ- ز- ظ- ط- ض- ص- ش- ث
ِــ(الكسرة األخرية من كل كلمة هي اتأكثر احلركمميزة اللغة الواجنىة هي أن  ؤدي إىل تمما ) ـــ

اللغة امتصاصأن البحثعلى نتائج ابناءً . من اللغة العربيةمتتصة اليت يواجنالكلمة الالتأثري على كل 
.سنة يف املاضي١٥٠٠دخول ونشر دين اإلسالم منذ عند بدأ يةواجنالاللغة إىل العربية 

. اللغة العربية، اللغة الونجية، االمتصاص: الكلمة األساسية 

ج



كلمة التمهديةال

بسم اهللا الرحمن الرحيم

علي آله املرسلني و على أشرف األنبياء و السالمرب العا ملني والصالة و هللاحلمد

أما بعد. أصحا به أمجعني و 

توفيقه استطاعات الكتابة هذه الرسالة البسيطة جل وعنايته و فبهداية اهللا عز و 

علم رتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و سرجانا الإلستيفاء بعض الشروط املطلوبة لنيل درجة 

.اإلسالمية احلكومية كندارىالتدريس بقسم تدريس اللغة باجلامعة 

الدافع و ,توجيهالال ينفصل منرسالةلأن يف تركيب هذه اكاتبةتنصف ال

، الذان قد ربياين واصوريادىأمي احملبوبة ، و ألوموريأيب احملبوبمن اخلالصوالدعاء

.بصربمها

:منيأقدم الشكر وفاءق االحرتام إىل املكرّ و 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارىمدير. املاجسرتالدكتور احلاج نور عامل، )١

علم التدريس باجلامعة عميدة كلية الرتبية و . املاجسرتظة، احلاجة سيت قريةالدكتور )٢

.شعبة اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية كندرى الىت قد بذلت جهودها لتطوير 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية  اللغة العربيةتدريسشعبةرئيسة .ومونة، املاجسرت)٣

.كندرى الىت قد بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربية

ح



الباحثة ىف تركيبف ار إلش,تهفرصوّسعيالذ،املاجسرتنصرى عاقب ، املشرف)٤

. إىل الباحثةإقرتاحه الرسالة وأعطهذ

. ، املاجسرتعبد الغفارالدكتور و ظة، املاجسرتاحلاجة سيت قريةالدكتور ،اننتحاملم)٥

.يف تركيب هذه الرسالةكاتبةإىل الاالذان أعطيا إقرتاح

الذين علم التدريس لقسم اللغة العربيةيف كلية الرتبية و األصحابمجيع الّصاحبات و )٦

.الرسالةهاء هذه تالباحثة يف إنساعدوا 

والبحث اآلتىمال هذه الرسالةتكإل اوإقرتاح،اتتمىن الباحثة إنتقادأخريا،و 

مترب١٣،كنداري مـ٢٠١٨س
ـه١٤٤٠حمّرم ٣

الكاتبة

عملية سرى يانتى

خ
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