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يف األدب العريب  
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  سيف احملفوظ
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۲۰۰٨  
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ABSTRAKSI  
 

Al-Qur’an menggunakan bahasa dengan sangat indah dan pemilihan 
diksi yang tepat, setiap kata memiliki keistimewaan sendiri, apalagi bahasa 
Arab merupakan salah satu bahasa terkaya di dunia. Segolongan ulama 
berpendapat, al-Qur’an itu mu’jizat dengan balaghah-nya yang mencapai tingkat 
tinggi dan tidak ada bandingnya.  

Salah satunya adalah gaya bahasa yang menggunakan bentuk perintah 
(amr). Banyak bentuk perintah dalam Al-Qur'an namun sejatinya tidak untuk 
perintah tapi dengan maksud lain. Dan untuk menangkap “maksud lain” tersebut 
diperlukan kejelian dalam menganalisa konteks ayat-ayat al-Qur'an. Dari sinilah 
peneliti sangat tertarik untuk  membahas gaya bahasa al-Qur’an khususnya gaya 
bahasa Amr-nya yang dapat memiliki makna hakiki (makna asli ) ataupun 
makna majazi.   

Karena luasnya kajian al-Qur'an maka dalam penelitian ini akan 
difokuskan pada kata perimtah (amr) yang terdapat dalam surat al-Maidah 
dengan menggunakan pisau analisa pragmatic. yaitu studi mengenai makna 
dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar.secara historis, kajian dengan 
pendekatan pragmatic  merupakan kajian yang relatif baru bila di banding 
dengan kajian-kajian kebahasaan yang lain 

Adapum metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
analitik-pragmatik yaitu studi mengenai makna dalam hubungannya dengan 
situasi-situasi ujar.secara histories. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 
mendapatkan alternatif baru terhadap studi gaya bahasa Al-Qur'an khususnya 
Amr yang mampu mengungkap maksud tindak tutur kalimat perintah secara 
tepat dalam al-Quran. 

Berdasarkan data yang diperoleh serta hasil penelitian terdapat dalam 
surat al-Maidah yang telah dilakukan adalah;. ١)  Terdapat empat bentuk Amr 
yaitu; fi’il al-Amr, fi’il mudhori’ yang disertai Lam al-Amr, dan Isim fi’il al-
Amr. ٢) Makna-makna Amr tersebut bermakna hakiki (Asli) dan majazi. ٣) 
Tujuan amr tersebut yaitu; ad-Dua’ (permohonan), al-Irsyad (bimbingan), al-
Iltimas (tawaran ), at-Takhyir (pilihan),  al-Ibahah (mubah/ boleh), al-Imtinan 
dan tahdid (ancaman)  
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و  

 
  كلمة شكر وتقدير

  
 ،رنا عن معصيتهرشدنا إىل طاعته وزجأاحلمد والشكر هللا الذي 

رسول اهللا اعترافا ته وأشهد أن حممدا ه إال اهللا إقرارا بوحدانيوأشهد أن ال إل
حبيبنا و  سيدنا  من أرسله اهللا إلرشاد عباده،والصالة والسالم على. تهبنبو

ني ومن تبعه إىل يوم حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آ له وأصحابه أمجع
  .آمني. الدين

 سورة  ىفاألمر"هذا البحث حتت املوضوع فيسرين إلمتام . أما بعد 
بعض الشروط للحصول ل تكميال ،) للحدث الكالمى دراسة حتليلية" (املائدة 

 عتقد أن متام هذه الكتابةأو . ىف علم اللغة العربية وأداعلى الشهادة العاملية
ناسبة الأنس أن أعرب جزيل وىف هذه امل. إال بفضل كثري من زمالئي وأصحايب

  : منهم الشكر اىل من بذل جهده وإرشادته وتوجيهاته،

عميد كلية اآلداب ك، املاجستريب الدين قليوىب اه حممد شالدكتور .١
 .امعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجب

  . كرئيس لقسم اللغة العربية وأدا،الدكتور ألوان خريي املاجستر .٢

 .ذا البحثبوصفه نشرفا هل . حبيب املاجسترييد احلاجالفاضل الس .٣

 فسم اللغة الغربية وأدا، مجيع األساتذة الفضالء بكلية اآلداب .٤
 .وكذلك املوظفون ىف هذه الكلية

 .ني الذين ربياين منذ صغريي حىت األنالد احملبوبإىل وو .٥
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 لذين ساعدوينإخواين الكرام وأخوايت العزيزة وزمالئي األعزاء اوإىل  .٦
  .يف إمتام الدراسة يف هذه الكليةوصاحبوين  كثريا

أعماال صاحلة وأن جيزي نسأل اهللا تعاىل أن جيعل أعماهلم وجهودهم 
ا، جزاكم  وأخري.نيا حىت األخرة مع السعادة و السالمة ىف الداهللا جزاء حسنا
املوىل ونعم نعم نعم الوكيل و وعلى اهللا توكلنا حسبنا اهللا اهللا خري اجلزاء،

  .النصري
 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

          ٢٠٠٨أبريل ٣١جوكجاكرتا،                                          
    عفو ريب  فقريإىلال                                                  

  

  

  )سيف احملفوظ(                                         
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 اللذين بذال اهتمامهما بتربييت أمية وأمياحلج حممد خليب   أيباحملبوبني .٥
 .جزامها اهللا بأحسن اجلزاء. وتأدييب وذييب بالدعاء واحملبة بدون ملل وتعب

نا ؤأنت رجا.  اهللايف الذي يسلك سبيل التفقه حممد أوىل النهىأخي الصغري  .٦
عسى اهللا أن يهديه وإياي دائما إىل .  األيام املستقبلة املمتلئة بالتحدياتيف

 . الرشادسبيل
عسى اهللا أن حيفظنا سليما . ٍ الىت ترافقتين يف األحوالإرماساينحمبوبيت  .٧

صحيحا صاحلا مستقيما أبدا مبرضاته وعنايته جلّ وعز. 
آلداب وزمالئي حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية بكلية اي يف زمالئ .٨

الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا وأصحاىب املتخرجني من 
 الذين صاحبونين طوال تعلمي ٢٠٠٤سلفية عام المدرسة تشويق الطالب 

فالح عني الرفقى وأكوس وحي الحممد شفيع الدين ويف اجلامعة وهم 
 تفاعلتىن عند  الىتوصحابيت. م وأمحد فوزيوديديك فورناما و خطيب األم

فرمان فردوس وحممد بنيانطا وإاجلدال و التناقش مبعاشرة حسنة فضال عن 
نة حسابية وسيف صوفطري يونيتاساري وحمسهالن وفينامزيدة حسنة و

هلم . نشكر اهللا ثناًء عظيما حينئذ نعاشرهم. رة وغريهمصاألناس وسيىت منا
 ...أمني. خرة الدين والدنيا واآليفالسعادة والسالمة 
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 هداية اهللا العظيم ألن يكون هذا منأخريا، يرجو الباحث احلقري الفقري 
نتقادات والتذكريات ألجل تصويبه فعا للجميع وينتظر كال من االناالبحث 
  ...واهللا اليسئل عما يفعل وهم يسئلون. حه وتتميمه يف األيام اآلتيةوتصحي

  

  

  

 

 

 

  

  

          ٨٢٠٠  أبريل١٣جوكجاكرتا،                                           
          

  

  )سيف احملفوظ   (                                      
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  حمتويات البحث 

  الصفحة
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  ج  ......................................................رسالة املشرف 

  د  ....................................................الشعار واإلهداء 

  ه  .......................................................جتريد البحث 

  و  .................................................كلمة شكر وتقدير 

      ط.....................................................حمتويات البحث 

  ةــمقدم: الباب األول 

  ١  ................................................. املسألةخلفية . أ

  ٤  ................................................حتديد البحث. ب

  ٤  ...................................... وفوائده أغراض البحث. ج

  ٤  ...............................................التحقيق املكتيب . د

  ٥  .................................................اإلطار النظري. ه

  ٩  .................................................طريقة البحث. و
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    ١٣.......................... حوالهاحلدث الكالمي وأ:   الفصل األول
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    ٢٠.....................السياق ووظيفتها ىف حتليل النص :الفصل الثاين

  ألمــرا: الباب الثالث 

  ٢١......................................األمر تعريف:   ولالفصل األ

  ٢٤.......................................صيغة األمر:   الفصل الثاين
                 ٣٤.....................................معانـي األمر :الثالثلفصل ا

   "سورة املائدة" ىف  األمرحتليل العام عن :الباب الرابع 
  ٣٥.........................األمر ىف سورة املائدةصيغ :  الفصل األول

  ٤٧...............ىف سورة املائدةومعانيها أغراض األمر :   ينالفصل الثا

      ٧٥......................جدول األمر ىف سورة املائدة  : الفصل الثالث

  تتامـاالخ: الباب اخلامس 

  ٧٦........................................................اخلالصة 

  ٧٨.....................................................ع ـثبت املراج

  ٨٢............................................ملصطلحات الربامجاتيكيةا

  ٨٣.....................................................  ترمجة الباحث
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  الباب األول

 ةـمقدم

  

  ة املسألةـخلفي.أ

القرآن هو كالم اهللا الذي نزل به الروح األمني على قلب رسول اهللا 
 على أنه ة ومعانيه احلقة ليكون حجة لهحممد بن عبد اهللا بألفاظه العربي

 .دون داه وقربة يتعبدون بتالوتهت يهمسلمني ودستورا لل،رسول اهللا
أن القرآن هو  يفولذلك الشك .١ وأسلوبههلغتو  ألفاظهيفوهومعجز 

 .٢اة املسلمني حييفاملصدر األساسي 
 أحدمها قسمني، على البالغة العربية يفالكالم واملعروف لدينا أن  

 اخلربي)declarative(ثانيهما و اإلنشائي )performative(، يف كالمال وكذلك 
 حقق مدلوله يفت أما اخلربي فهو ما حيتمل الصدق والكذب وي.القرآن

                                                 
 ۲۶۲. ص) ۱۹۷٣منشورت العصر احلديث، : رياض( مباحث ىف علوم القرآن، ،مناع القطان. ١

٢ M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Quran –Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-
Quran (Jakarta :Lentera,٢٠٠٠) hal. ٧ 
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 ٢ 

اخلارج ولو بدون النطق به، و املراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع وبكذبه 
و الكذب،  اإلنشائي فهو ما ال حيتمل الصدقوأما   .٣ الواقعيفعدم مطابقته 

  .٤وال حيصل ويتحقق مضمونه إال إذا تلفظت به
ا غري ما يستدعى مطلوب  يعىنطليبال اإلنشاء ىل نوعني منهماينقسم إ   

 .، والنداءألمر،والنهي، واالستفهام، والتمينحاصل وقت الطلب ويكون با
 يعىن ماال يستدعى مطلوبا، وله صيغ كثرية، منها طليبالاإلنشاء غري  ثانيهاو

إذن، .التعجب، واملدح، والذم، والقسم، وافعال الرجاء، وصيغ العقود
 طليب،النشاء  اإلن يفمتضم الذى األمرأسلوب أساليب كثرية، منها إلنشاء ل

  . هذا البحثيفوسيبحثه الباحث 
هو طلب حصول الفعل من املخاطب على وجه ) Imperatif(مراأل

 استخدام  كثريا عملية لغوية أو اتصالية، وجدنايفو .٥َاإلستعالء مع اإللزم
 أن أو بعبارة أخرى ٦.ملختلفةألغراض اا الذي استعمله املتكلم إللقاء مراأل
 خرج من اض األخرى سوى غرضه األصلي،ن استعماله لألغر ميكمراأل

 وهذا الغرض ميكن فهمه من خالل معانيه احلقيقية إىل معانيه اازية،
 على هذا  والسانيونيطلق اللغويونو و ميكن فهمها بوجود السياق، السياق
  .)(indirect speech act" باحلدث الكالمي غري مباشر"األمر

                                                 
  ٤٥الصفحة )    م ١٩٩٤دار الفكر : بيـــروت ( ان و البديــع،اهر البالغة ىف املعانـي والبيــجو. السيد أمحد اهلامشي   ٣
  .٦٣نفس المصدر الصفحة  ٤
  .٤٠و٣٩و٢٧الصفحة ) دار السالم: فونوروغو( ,البالغة فى علم المعانيهدام بناء،   ٥

٦  Muhammad Rahmadi, Pragmatik, Teori dan Analisis, (Yogyakarta: Lingkar 
Media,٢٠٠٤)    

٢٥صفحة  ال       
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 ٣ 

 عشر  مثانية لألمر أن كتابه جواهر البالغةيفهلامشي ذكر السيد أمحد ا
 كما ٧.وغري ذلك رشاد، والتهديد،كالدعاء، وااللتماس، واالغرضا، منها 

 مر هذا الكالم يدل على األ،"ن أشكر نعمتكرب أوزعىن أ" املثال التايل يف
من  "دعاءلل" املتكلم، بل ىلإ  أو السامعمن املخاطبالفعل  طلبلال ولكنه
 ةدائما على نعم   لشكْرونَعلى أَن يك) اهللا(اىل املخاطب ) سليمان(تكلم امل

رة، البحث عن معرفة  النظرية اللغوية املعاصيف و.)اهللا( من املخاطب طيبة
يكية على عت النظرية الربامجات وقأغراض املتكلم أن مراد املتكلم من عباراته

   .ي نظرية احلدث الكالميفص األخ

 مر األستعمالاإلأن يبني  السابق أراد الباحث يفكر ا ذممانطالقا 
امها القرآن دوامر الىت استخ سورة املائدة األيف ذلك ألن . سورة املائدةيف

محد اهلامشى غراض استعمال األمر كما ذكرها أنظرا إىل األ. لةاإللقاء الرس
رج من معانيها  سورة املائدة خييفوامر ألىت وقعت فمن املمكن أن األ

  . أخرىصلية إىل معاينألا

ولكشف هذه األغراض األوامر سيخدم الباحث الدراسة 
ذلك ألن الربمجاتيكية كما سنذكر فيما بعد نبحث وندرس . الربمجاتيكية

عن املعاىن الىت يراد ا املتكلم أو بعبارة أخرى، البحث عن أغراض املتكلم 
 . عبارتهيف

                                                 
 ٧٩-٧٦ الصفحة جواهر البالغة ىف املعانـي والبيـــــان و البديــع،.  السيد أمحد اهلامشي  ٧ 
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 ٤ 

 بحث حتديد ال .ب
لة  أن املسأ وضح،لةأ خلفية املسيف انطالقا على ما سبق ذكره

 . سورة املائدةيف األمر ستعمالإاليت سيحللها الباحث تتعلق باألساسية 
 : ولشرح هذا اإلستعمال يطرح الباحث األسئلة فيما هي

  سورة املائدة ؟يفاألمر صيغ ماهي .١
 ئدة ؟ا سورة امليفاألمر   أنواع معاينما .٢
  ؟املائدة سورة يف هامقاصد و األمرغراضاألما  .٣
 
 أغراض البحث وفوائده .ج

  :البحث فيما يلى راض هذاالباحث أغ حيدد  
  سورة املائدةيف األمروعددها صيغ معرفة .١
 الىت يقصد ا املتكلماألمر معرفة معاين صيغ  .٢
 سورة املائدة يف اليت استعملها املتكلم األمرمعرفة وظيفة  .٣

 :ه فهيفوائدأما    
خصوصاً وعموماً،  وعلم الربمجاتيكية غةالبال علْمِ عنم  الفهزيادةل .١

 . واحلدث الكالمىاألمر عن
  .ةونظري يةتطبيق ة،لغعلم ل عن الفَهم زيادةل.٢

 
 التحقيق املكتيب .د

عرف ، األمر  عن عن الكتابة الىت حبث فيهاباحثبعد أن طلع ال
 ليس من أمر جديد عند علماء اللغة وعند مر األيف أن البحث الباحث
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م اللغة العربية وأدا، ولكن الباحثني السابقني يركزون حبثهم طالب قس
 على جهة برامجاتيكيةمر األيفعلى جهة علم املعاين أو البالغة، والبحث 

وكان بعض أحباث .  مل يبحث من قبل يدث الكالماحلنظرية الباستعمال 
  :السابقني حتت املوضوع اآليت

  صفيةمأل)  بالغيةليليةحتدراسة  (" سورة األعرف يفأسلوب األمر " .١
  .     ٢٠٠١سنة 
 علم يف دراسة حتليلية (" احلديث األربعني النواوي يف األمر معاىن" .٢

 .١٩٩٩سنة  أم سىت مشرفةأل، )املعاين
كجواهر : كثرية منها كتب البالغةاألمروالكتب اليت حبث فيها  .٣

 علم يفا  املعاين والبيان والبديع للسيد أمحد اهلامشي، وجدنيفالبالغة 
تعريفه وأدواته ومعناه األصلي ومعانيه اليت األمر  يفاملعاين البحث 

خترج عن معناها األصلية مقارنة باألمثلة القرآنية، لكن مل يوجد هناك 
  سياقه الذي يدل علىحبثا تفصيال و دقيقا عما يتعلق باستعمال

 .أغراضه
 
  اإلطار النظري.ه

ملسألة أن هذه الدراسة ترتكز  خلفية ايفمما سبق ذكره على األخص 
 ).speech act( سورة املائدة بنظرية احلدث الكالمي يفعلى حبث األمر 
 احلدث الكالمي)speech act( ، حالة معينة وكشكل يفهو إنتاج الكالم 

أو ستفهام اإل مر أوألتصال اللغوي، ميكن وجوده كاخلرب واأصغر من ا
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 جامعة يف األستاذ يدي أوستنيشتهرت أول مرة بوهذه النظرية ا. غريه
 كتبمثّ  حماضرته يفصل هذه النظرية قدمها يف اال .١٩٥٦سنة  يف هارفارد

 النظريةُ وهذه )?how to do thing with word(  كتابيف) ١٩٦٥(سون مروأ
 speech act( الكتابِ )١٩٦٩( سريلنشر يف دراسة علْمِ اللغة بعد شتهرتا

and essay in the philosophy of langguange..(  
 

للغوي  عند انوعِ اجلملةعنه سيبحث الباحث عن قبل التحدث 
  :، هوملةاجل عانوا، هناك ثالثة التقليدي
فقط  نتباههإل السامع  املتكلمطلبتملة اليت اجلاخلربي هو  ،الأو

  .)الشيء عملليس للخرب فقط ل(
 من شفهيال اجلوابِ طلب املتكلم الىت تملةُ اجل ستفهام هو اال،اثاني
  .)لجواب ل لكنفقط نتباهإل لَيس(السامع
من السامع لعمل  التعليقاتطلب املتكلم  مجلة اليت  األمر هو،الثاث
 .٨مسؤول

 

. ىل العبارة اخلربية والعبارة الفعليةمن معانيه إ  اخلربييز أوسنتميو
 هي العبارة فيها العبارة اخلربية هي العبارة فيها البيان، والعبارة الفعلية

 أعد. أَكِّداملتالنموذج  وما املعيار هل.فعلهييعرب املتكلم هو ماواملراد ما املعاجلة
 الذي يستمر يف نفس كثالثة حدث عمل اخلربي يف احلدث الكالمي أن

                                                 
٨ Abdul Chaer, Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal,٢٠٠٤ Jakarta: Rineka 

Cipta, ٥٠   الصفحة 
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 (Illocution act)  دث املغزياحل (locution act) لغويادث احل، يعين الوقت
    )Perlocution act( وحدث التأثري

، شيءإلقاء  هو التعبري إلظهار أو) locution act(لغوي ادث احل) ١ (
 illocution(دث املغزى احل) ٢(. )the act of saying something(ويذكر أيضا بـ 

act( هو التعبري الذي فعله املتكلم إلعالم شيء ما و يستعمل به لفعل شيء 
هو التعبري  )perlocution act(دث التأثري ح) ٣(. )the act of doing something(ما 

 سواء كان التأثري  )the act of affecting some one(الذي يقصد لتأثري السامع 
 عرفنا أن تعبري ما ميكن فيه قوة احلدث ٩. اليا أو خارجيا مقتصدا أوذهن

 التأثريي)perlocutionary force(لسامعه  .  
 ذي  شيء العانوأر يصولت  هييدث الكالماحل  من حتليلفائدةو

تقليدي الالكالم  صيغ بعض )identification(  بالكلمات ويميزلعمنكن مي
)konvensional( قدمي احلدثلتم و التفاعلِ نظرنل  حنتاج، ولكن.  اخلاصلفَه

)Utterance( الكالمية العبارة  يف معمول وترجمحلدثاذلك  كيف 
١٠  

عرف أن ندث املغزى وحدث التأثري البد ححدث لغوي ولتحليل 
 ميكن فيه حدث لغوي فحسب أو كالمي احلدث الوظهر أيضا أن. السياق

 كالم يفحدث املغزى فحسب أو حدث التأثري فحسب، لكن ميكن أيضا 
  .١١واحد يتضمن فيه كالمها أو كل من الثالث

                                                 
٩ Hamid Hasan Lubis, Analisis Wacana Pragmatik  (Bandung: Angkasa, ١٩٩٤) الصفحة     

٩٣ 
١٠ George Yule, Pragmatik, Yogyakarta: ١٩٩٦, Pustaka Pelajar. ١٠١.الصفحة 
١١ Muhammad Rahmadi, Pragmatik, Teori dan Analisis, ٣٢الصفحة        
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 لقاء احلدث الكالمي، فيمكن أن يكون مباشرة وغرياال كيفية وأما
ذا استعمل املتكلم ا ف)direct speech act(مباشرة، أما احلدث الكالمي املباشر 

واألمر لطلب ،كالما مطابقا على وظيفته األصلية كاالستفهام للسؤال 
وأما احلدث الكالمي غري مباشر . الفعل واخلرب إلعطاء اإلعالم إىل املخاطب

)indirect speech act( ا غري مناسب بصفة ملتكلم كالمإذا استعمل اف
اإلرشاد، والتهديد و لدعاء،ااألخر ك لغرض األمر يفاصطالحيته، كما 

 .١٢وغري ذلك،
 سورة املائدة، ولفهمه يفستعمال األمر لذلك أراد الباحث أن يبني ا
اآلن و  يف املاضي ألن القرآن نازل للناس.علينا أن نعرف سياق األية نازال

  .أطخ فهم عن أية القرآن خوفياقه،  سموصل  أَوههمبدون ف. ملَجيءاو
فهو  ىخرأ وملجبانب ع قرآنالم  العلم الذي يساعدنا يف فهأما 
وبرامجاتيك هو  .هحتليل يفهو اخلطوة األساسية  ألن السياق ،برامجاتيك

 .(Force)   الكالمأَو طاقةدراسة عن املقصود 
ه جهو طلب حصول الفعل من املخاطب على و) Imperatif(األمرو
يف سورة املائدة  عن األمر وجد الباحث كثري.١٣ستعالء مع اإللزماال

 عنده ذكر أمحد اهلشمى أن األمر. ستعملَ متكلّم لتقدمي رسالتهااالذى 
 على الرب والتقوى وال تعاونواو":  كقوله تعاىل .عىن احلقيقي واازىم

                                                 
  ٣٣الصفحة     ,Muhammad Rahmadiانظر١٢
  ٤٠ و٣٩ و٢٧الصفحة ) السالمدار : فونوروغو  ( البالغة ىف علم املعاينهدام بناء،  ١٣
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فعل إىل طلب ال  يدل علىذا األمره ."تعاونوا على األمث والعدوان
لرب والتقوى من أنه أمر بالتعاون على ا) اهللا(يعىن أراد متكلم  ،املخاطب

 ليسمن بيان سابق أن األمر  . القرآنيفجتماعية أركان اهلداية اال
 األمر بل هذا )املخاطبني(املؤمننني ) املتكلم(لألوامر احلقيقي من اهللا 

يه حدث املغزى  الذي يتضمن ف)speech act(يدل على  احلدث الكالمي 
)illocution act( لفعل ا يطلبإلعالم شيء ما ويستعمل  يعين احلدث الذي

 ،رشادلإل األمر  واملراد هنا، استعمل املتكلم١٤، من املخاطبشيء ما
ونوا على الرب والتقوى وال إلرشاد املؤمنني أن يتعا) اهللا( يعىن املتكلم
 ميكن استعماله مراأل أن واملراد هنا.  على اإلمث والعدوانيتعاونوا

 لألغراض األخرى سوى غرضه األصلي، ولكنه خرج من معانيه
  .احلقيقية إىل معانيه اازية

  
 طريقة البحث .و

شك أن الطريقة هي وسيلة الوصول إىل احلقيقة، واحلقيقة هنا ال
األغراض والنتائج ميكن على الباحث الوصول إليها صحيحا من ابتداء 

لذا يستخدم . ه ومتامه بالطريقة الصحيحة واملناسبةالبحث إىل اختتام
  :الباحث على الطريقة املناسبة وهي

 جنس البحث .١
                                                 

١٤  George Yule, Pragmatik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٦)  ٨٤   الصفحة  
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كان هذا البحث حبثا مكتبيا فينال الباحث املواد من املراجع   
 واملصادر املكتبية من كتب ورساالت ومقاالت متعلقة مبوضوع البحث 

  منهج مجع البيانات .٢
البيانات هو  مجع البيانات، يف املناسب فاملنهجهلذا البحث مناسبا   

نقسم البيانات اموعة وت.  املكتبةيفواألخبار باستخدام املراجع املوجودة 
  :ني، ومها نوعإىل

البيانات املكتبية األولية، وهي البيانات الّيت تتعلّق مبادة البحث  .١
 . سورة املائدة يفالقرآن الباحث، وهي ومسألته الّيت ركّزها 

انات املكتبية الثانوية وهي الكتب والرساالت املتعلقة ملوضوع البي .٢
  و التفشري و الكتب البالغةالبحث من الكتب الربامجاتيكية و

 .  األخرى اليت تتعلق باللغة وعنوان املوضوع
 املدخل .٣

هذا املدخل . املدخل الّذي استخدمه الباحث دراسة برامجاتيكية
لّيت أصبحت موضوع هذا البحث، وهذا  إجابة املسائل ايفيستعد كثريا 

  . مراأل يفاملدخل يطابق مبسائل حبثه اليت تتعلق باألغراض املقدرة 
 منهج حتلييل البيانات .٤

 سورة يفالقرآن  (من املصدر األولالبيانات اليت مجعها الباحث 
سيحلل تدقيقا مناسبا بدراسة برامجاتيكية باستخدام حتليل الوصفي ) املائدة

)descriptive( هذا يستعمل لتحليل البيانات بناًء على احلقيقة املوجودة، مث 
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لينال االستنتاج الذي جييب املسائل  ،١٥اكتشفها الباحث وتصويرها وتبيينها
  .لةأ حتديد املسيفاليت توجد 

  بطريقةمن املصدر األويل وسيحلل الباحث البيانات
، بل سورة املائدة يف األمر إذن ال حيلل الباحث مجيع  (random)العشوائية

  .حيلل بعضها
 

 نظام البحث.ز
أبواب، وكل باب يتكون على مخسة هذا البحث ينقسم إىل عدة 

  .وفبما يلى شرح كل باب  وليكون عدة فصول
خلفية املسألة :  علىالباب األول هو يبحث املقدمة الّىت تشتمل

منهج البحث وحتديد املسألة وأغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب و
  .واإلطار النظري ونظام البحث

 الربامجاتيكية  النظرية عن حملة سريعة عنالباب الثاين هو يبحث
:  و يتكون على ثالثة فصول وهياحلدث الكالمىخص ما يتعلق فاألعلى 

 احلدث ، والفصل الثاين وقواعدهاالفصل األول تعريف الربامجاتيكية
  .لسياق ووظيفته يف حتليلِ النصا :والفصل الثالثوأحواله  الكالمي

 على  هذا الباب وينحصريغه وص األمرعنالباب الثالث يبحث 
صيغة األمر  والفصل الثاين يبحث  األمرالفصل األول تعريف. ثالثة فصول

   األمر معاينوالفصل الثالث يبحث 

                                                 
١٥ Sudaryanto, Metode Linguistik ke Arah Memahami Metode Linguistik, (Yogyakarta, 

Gadjah Mada University Press, ٦٢الصفحة  ( ١٩٨٦  
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 الباب الثاىن من النظرية يف هو التطبيق ملا سبق شرحه الباب الرابع
 الفصل األول يبحث، لوفصثالثة وهذا يتكون على  بناه الباحثاليت يت
 ضغرالبيان عن الثاىن التحليل والفصل  و سورة املائدةيف األمر صيغ

 يفدول األمر اجلو، والفصل الثالث  سورة املائدةيف استعمال األمر و معانيها
  .سورة املائدة

  .تتاماالختتام حيتوى على اخلالصة وكلمة االخ: الباب اخلامس
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  سـالباب اخلام

امـتتـاالخ  
  اخلالصة

  
قبل انتهاء هذا البحث عزم الكاتب أن يطرح خالصة هذا 

، وهي تلخيصاً واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبه الباحثالبحث 
  :كما يلى

 :إن أشكال األمر ىف سورة املائدة  متنوعة، وتفصيلها. ۱
مر إثنتان األمر بصيغة فعل األ: من صيغ األمر، تفصيلها هي  •

ومثانني مجلة، وبصيغة فعل املضارع املقرون بالم األمر مجلتني، و 
 .األمر بصيغة اسم فعل األمر مجلة واحدة

افعل أربعة وثالثني فعال، وبوزن افعل  بوزن: من اوزان افعال األمر •
مثانية عشر فعال، وبوزن افعل سبعة افعال، وبوزن فعل فعلني، 

تفعل ثالثة افعال، بوزن تفاعل فعل بوزن فاعل فعلني، بوزن 
 .واحد، بوزن افتعل مخسة عشر فعال

 ىف سورة املائدة متنوعة حسب    معاين األمر اليت وجدا الكاتبوأما. ۲
أفعال األمر مبعىن احلقيقي : وتفصيلها فيما يأيت . مقتضيات األحوال
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إحدى مخسني فعال، ومبعىن اازى مخسة وثالثني فعال أو مبعىن الندب 
فعلني،مبعىن النصح واإلرشاد إحدى عشرة فعال، مبعىن اإلباحة فعلني، 

نة فعلني، مبعىن الدعاء مخسة أفعال، مبعىن اإللتماس فعلني، مبعىن اإلها
مبعىن االعتبار فعل واحد، مبعىن التخيري مخسة أفعال، مبعىن العجب 

  . فعلني، مبعىن اإلمتنان فعلني، ومبعىن التهديد فعل واحد
  .هاهو الذي قدمتها من حتليل وتفصيل األمر ومعانيه

عاين واملعاين الصادرة من صيغ األمر اليت حيللها الباحث، امل.٣
، استعمل املتكلم األمر )املعاىن غري االصطالحية(الربامجاتيكية 

وهذا ألغراض  )indirect speech act(كاحلدث الكالمي غري مباشر 
 . خمتلفة متكن معرفتها بسياق

واألمر ىف احلقيقة لطلب الفعل شيئ ما ولكن السياق الذي يوجد ىف  .٤
يستعمل ألغراض متنوعة سورة املائدة يدل على أن األمر ميكن أن 

 .منها الدعاء والتهديد والتعجب وغريها
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 ثبت املراجع

 אאא  .أ 
 ،املعــــجم املفصل ىف النحو العـــــريب عزيزة فوال، ،بابيت

   )١٩٩٢،دار الكتب العلميـــة: بريوت (
  

  )، بدون السنةدار السالم: فونوروغو  ( ،البالغة ىف علم املعاين ، هدام بناء،
  
  .بعاــــزء الـــراجلتفسري املراغــي، سورة املائدة ،ال
  

، اجلزء النحو الواضخ ىف قواعد اللغة العربية مصطفى أمني، ميي، علياجلار
  )مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان، بدون السنة(الثالث 

  
   ) ١٩٨٦دار الكتب العربية، : بريوت (مفتاح العلوم،،  حممدالسكاكي،

 
العكاويالبديع والبيان . املعجم املفصل ىف علوم البالغـــة، ، إنعام فو

  ) ١٩٩٢دار الكتب العلمية، : بريوت (،واملعاين
 

 جامع الدروس العربية موسوعة ىف ثالثة أجزاء، الشيخ مصطفى ،غاليني
  )م١٩٨٧املكتبة العصرية، الطبعة احلادية والعشرين سنة  :بريوت(
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الشركة : لوجنمان  ( ـة العربية قـراءة أخرىالبالغ حممد عبد، ،املطلب
   )١٩٩٧ ،نشرـصرية العاملية للامل

  
: عامل الكتب(،  من البالغة النظم العريباملعطي، عرفة عبد، العزيز، عبد،

  جزء الثاين)١٩٨٤
  

  .، اجلـــزء األول آيسر التفاســريحممود حومد، أسعد،
  

جواهر البالغة ىف املعانـي والبيـــــان و  ، السيد أمحد،اهلامشي
   ) م١٩٩٤دار الفكر : وتبري ( البديــع،

  
منشورت العصر احلديث، : رياض(،  مباحث ىف علوم القرآنمناع،، انالقط

١٩٧٣(  
  

 ترمجه جممع امللك فهد /القرآن الكرمي وترمجه معانيه باللغة اإلندونيسية 
 .هـ١٤١٨ املدينة املنورة، -لطباعة املصحف الشريف

  

 אאא  .ب 
Chaer, Abdul dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal,  (Jakarta 

:Rhineka Cipta.٢٠٠٤)  
 
Hamid Hasan Lubis, Analisis Wacana Pragmatik  (Bandung: Angkasa, ١٩٩٤) 
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Leech, Geofrey, Prinsip-Prinsip Pragmatik,    (Jakarta: Universitas Indonesia 
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Syukur Ibrahim, Abdul, Kajian  Tindak Tutur, (Surabaya: Usaha Nasional, ١٩٩٣  
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  املصطلحات الربامجاتيكية
  

 Utterance:     العبارة الكالمية

 Performative utterance :      العبارة الفعلية

  Constative utterance:      العبارة اخلربية

  Speech act:      حدث الكالم
  Indirect speech act:    حدث الكالم غري مباشر

  Direct speech act:    باشراملم لكالاحدث 

     Speaker meaning:      غرض املتكلم

حدث لغوي      : Locution act  

  Illocution act :     حدث املغزى

 Illocutionary force :      قوة املغزى

  Perlocution act:      حدث التأثري

ةقوة احلدث التأثريي    : Perlocutionary force   

  Social structure :     أبناء اجتماعية

 Triadic of meaning :      ثالثية للمعىن

  Dyadic of meaning :      ثنائية للمعىن

  Language use :    اللغة االستعمالية

السياق املادي     : Physical context 

السياق املعرفيت    : Epistemic context 

السياق اللغوي    : Linguistic context 

السياق االجتماعي    :  Social context    

   cooperation Principles of:    املبادئ التعاونية
      Implication :      التضمني

املبدأ النوعي      :Maxim of quality 

املبدأ الكمي      : Maxim of quantity 

  maxim of relevance :      املبدأ الالئقي
املبدأ الكيفي      : Maxim of manner 
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