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 الشعار وإلهداء

 . الشعار۱

 خذ نصيبك من لك عمل

نه يسإعد بعضه بعضإ  فإ 
 

 . اإلهداء۲

 أهدي هذاالبحث إلى:

 كلية اآلداب  ۞

 احملبوبني والدي الكرميني ۞

 كبرية أخت خليفة األّولية وأخي الصغري شوقي أمري حيياأخيت ال ۞

 البحث من حيتاج إىل ىذا ۞
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 التجريد
 Kalimat berdasarkan modusnya dapat dibagi menjadi tiga: kalimat berita 

(deklaratif), kalimat tanya (interogatif), dan kalimat perintah (imperatif). Secara 

konvensional, kalimat deklaratif dipakai jika penutur ingin menyatakan atau 

menyampaikan informasi kepada lawan wicaranya. Kalimat interogatif adalah 

kalimat yang dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi, reaksi atau 

jawaban yang diharapkan. Adapun kalimat imperatif, adalah jika penutur ingin 

menyuruh atau melarang lawan wicaranya berbuat sesuatu. Namun dalam kajian 

pragmatik, ada kalanya kalimat tersebut digunakan secara tidak konveksional. 

Kalimat deklaratif, selain difungsikan untuk menyampaikan berita, juga 

difungsikan untuk bertanya; kalimat interogatif selain difungsikan untuk bertanya 

juga difungsikan untuk permohonan atau perintah. Sementara itu, kalimat perintah 

hanya bisa digunakan secara konvensional, dan tidak bisa digunakan secara non-

konvensional. Bila ketiga kalimat tersebut difungsikan secara konvensional, 

tuturan tersebut dinamakan tindak tutur langsung (direct speech act), sedangkan 

apabila digunakan secara tidak konvensional, dinamakan tindak tutur tak langsung 

(indirect speech act). 

 Penggunaan kalimat secara tidak langsung ini mempunyai tujuan, antara 

lain dalam rangka menjaga kesantunan. Suatu perintah yang pengutaraannya 

dengan menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya, akan dirasa oleh lawan 

tutur lebih ringan, bahkan bagi lawan tutur perintah pada dirinya tersebut tidak 

dirasa sebagai perintah. 

 Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kalimat yang difungsikan secara 

tidak konvensional, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang 

sangat menjunjung tinggi kesantunan berbahasa. Salah satunya surat Al-Anbiya’. 

Dalam surat Al-anbiya’, ditemukan beberapa ayat yang merupakan tuturan tak 

langsung. Dalam surat Al-Anbiya’ bentuk-bentuk tuturan tak langsung adalah 

sebagai berikut. 

1. Tuturan deklaratif bermakna imperatif terdapat pada ayat 39, 41, 45, dan 47. 

2. Tuturan interogatif bermakna deklaratif terdapat pada ayat 3, 6, 10, 21, 24, 

30, 34, 36, 42, 43, 44, 50, 52, 55, 59, 66, dan 67. 

3. Tuturan interogatif bermakna imperatif terdapat pada ayat 38, 80, dan 108. 
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 تقديرالشكر و الكلمة 

الذي جعل القرآن ىدى  احلمد هلل، و حمّمدا كخامت النبيني الذي أرسل احلمد هلل
 للناس، محدا كافيا لنعمو.

والصالة والسالم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا حممد صلى اهلل عليو وسلم 
 صحابو أمجعني.وعلى آلو وأ

كتابة ىذا البحث املوجز حتت من  وعونو وىدايتو قد إنتهي الباحث  فربعاية اهلل
بعد أن بذل أقصى " غري املباشر يف سورة األنبياء دراسة حتليلية تداولية الكالمالعنوان "

استيفاء للحصول على الدرجة العلمية الدينية ىف علم  عليو جهودي، وركز جل عناية
بية وأدهبا بكلية االدب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا االسالمية اللغة العر 

ىل حضرة إقوم بتقدمي الشكر اجلزيل ييف ىذا الصدد أن  واحلكومية جلوكجاكرتا. وجدير ب
ىل كل إالكرماء الذين بذلوا جهودىم يف سبيل امالء العقل باملعلوم واملعارف و  هساتذاال

 يل يف ىذا املرام خصوصا: من تفضل مبديد املعاونة

سًتة كعميدة كلية اآلدب  جبامعة سونان  يالسيدة الفاضلة الدكتورة مرمي املاج .1
 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

قسم اللغة  ة، رئيسةاملاجيسًت  يالسيدة الفاضلة الدكتورة يوليا نسرول لطيف .2
 .وأدهبا

ىذا البحث. وهلذا أقدم شكرا  ةجيسًتة كمشرفاينينع ىرنييت املاالسيدة الفاضلة  .3
 جزيال على بذل جهدىا فيو.

السيد الفاضل الدكتور سوكمتا املاجيسًت كمشرف أكادميى ىو الذى يلتزم  .4
 ىل طالبو.إبنصيحتو 

يف كلية اآلدب والعلوم الثقافية هبذه اجلامعة الذين بذلوا  اءمجيع أساتذنا الكرم .5
 .ذوى علم وثقافة ومعرفةالطلبة جهدىم يف تكوين 

 قد ربياين صغريا وعلماين كبريا. نيحضرة أمي وأيب الذ .6



 

 

 و
 

وظفني يف قسم اإلدارة بكلية االدب الذين قد ساعدوين منذ التحاقي مجيع امل .7
 هبذه الكلية حىت اليوم.

السعداء من موظفي املكتبة على خدمتهم وتسهيالهتم باعارة الكتب اليت أفتقر  .8
 إليها.

 وأخي وأخيت الذان ميدان يدا املعونة يف كتابة ىذا البحث. .9
رافقوين يف احلياة الفكرية والروحية واالجتماعية اليت ال ميكن يل زمالئي الذين  .11

 ذكرىم فردا فردا.

طويال يف طاعتو وأوامره وأسأل اهلل أن جيزيهم جزاءا وافيا وأن يعطيهم عمرا  
خلصني فعنا مجيعا هبذا البحث وأن جيعلنا دائما من املنسأل اهلل عز وجل أن ينتعاىل. و 

أفوض أمورنا وعليو توكلنا  الذي هلل احملبني اللغة العربية وأدهبا الراغبني يف تعلمها. واحلمد
 وعليو أنيب.

 ١ ٢٣٤١  ذو احلجة ٢١جوكجاكرتا،       
 م ٢٣.١     رأكتوب  1٢            

      

 فردوس أمحد رِز                   
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 حمتويات البحث
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 الباب األول
 مقدمة

 فية البحثخل -أ
ل معُت وتشك   طنتظما وفقا لنمم طترتبتتكون من عناصر  ، كنظام،اللغةإن 

ادلقصود بشكل منهجي ىو اللغة كنظام تتصرف بشكل منهجي وشكل نظامي. وحدة. 
ادلقصود بشكل  وأماوتعسفية.  ة، غَت مرتبة عشوائيمعُت نمطمرتبة وفقا لأن اللغة 

 1بل تتكون من أنظمة فرعية أو نظام ادلرؤوس. اوحدم انظام تهو أن اللغة ليسفنظامي 

اللغة  تسمى. اآلخرن اللغة فريدة من نوعها، وىي أن اللغة ذلا مسة ال ميلكها إ
ميزة ميكن أن ىذه ادلها مسة شليزة ال ميلكها لغة أخرى. كل منل ألنفريدة من نوعها 

 2ملة أو أنظمة أخرى.اجلونظام تشكيل  كلمةالنظام تشكيل و الصوت  جهةمن  تكون

عادلية. ادلقصود بعادلية ىو أن ىناك نفس  وباإلضافة إىل فردية السمة فإهنا
اخلصائص العامة من  من الضرورة أن تكون تلك اخلصائص اليت متلكها أي لغة يف العامل.

اخلصائص ف، تتمثل يف كالماللغة  إمنا .أعم عناصرىا اليت تشًتك فيها اللغات األخرى
من الصوائت  ا تتمثل يف صورة الصوت اللغوي الذي ينتظم للغة ىي أهنالعادلية 

وىي  فعلى ىذا، ىناك بعض الصوائت والصوامت اخلاصة لغة دون أخرى. والصوامت
. وأما صوامت 22و صوائت ستة. اللغة اإلندونيسية مثال، ذلا يةليست من أمر العال

تُ َعدُّ  الطويلةثالث حركات و  القصَتة ثالث حركاتلها فاللغة العربية، كما قال اخلويل، 
 3.صوامتحرف ال 28و  من الصوائت

اجلملة خطاب. مجلة و رة و عباو  ادلورفيم ، كل لغة ذلاصوائت و صوامتوجبانب 
من حيث شكل  4.أمرية مجلةو  استفهاميةمجلة و  خربيةسم إىل ثالث: مجلة الوضع تنقب

                                                 
1

 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)  .35-34.، ص 
2

 Abdul Chaer, Linguistik Umum .51، ص. 
3

 Abdul Chaer, Linguistik Umum .52، ص. 
4

 I Dewa Putu Wijana, Dasar-dasar pragmatik, (Yogyakarta: Andi, 2003)  .30.، ص 
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تقدمي ادلعلومات على السامع. ومجلة لادلتكلم لشرح أو  هاستخدمي خربية مجلةتقليدي، 
لجواب لرد الفعل أو ليستخدمها ادلتكلم للحصول على ادلعلومات، أو  استفهامية

 5.ما ن عمل شيئععلى السامع  لنهيليستخدمها ادلتكلم لألمر أو  أمريةادلتوقع. ومجلة 
الكالم ادلباشر فعل فالكالم يسمى ب اتقليدي اماستخدااجلملة الثالث  خدمتاستُ  إذا

(direct speech act ،) غَت  اماستخدا اجلملة الثالث خدمتاستُ خبالف ذلك، إذا و
 6(.indirect speech actباشر )ادلالكالم غَت فعل تقليدي فالكالم يسمى ب

نظام اجلملة الثالث ذلا  اليت من اللغات يف العامل اللغة إحدى ىي اللغة العربية
 7األمرية.واجلملة  يةاالستفهاماجلملة و   اخلربيةاجلملة يعٍت  السابقة،

باللغة العربية، وىو  عز  وجل   اهلل وأنزل دين اإلسالمل قدسادلكتاب الالقرآن ىو 
القرآن حىت اليوم وحىت يوم القيامة.  ازال صاحليألن  اإلعجاز ال  الكربى زلمد معجزة

. يواألمر  ياالستفهامو  يي الكالم اخلرب سورة، فيو اجلملة الثالث وى 114يتكون من 
. ىذه السورة، مكية تعاجل من العتاق األول ومن تالدى ىحدوىي إ سورة األنبياء مثال

 يفموضوع العقيدة، تبحث ىذه السورة  ،ادلوضوع الرئيسي الذي تعاجلو السور ادلكية
ث و مل يكن كثَت من البح ككائن ماديإختيار سورة األنبياء   8التوحيد والرسالة والبعث.

من كلها  تاليت ليس ةياالستفهام ةاجلمل 19 حوايل فيها على ىذه السورة علميًا وأن
باشر. وحو يف األية ادلكالم غَت ال فعل مستخدمة تقليديًة، و بعبارات أخرى أهنا من

 الثالثة:

"               

           " 

                                                 
5

 Zaenal Arifin, Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: 

Akademika Pressindo, 2000)  .88، ص. 
6

 Mardjoko Idris, Tuturan Langsung dan Tidak Langsung dalam Alquran, (Yogyakarta: 

Fakultas Adab, 2008)  .5، ص. 
7

 Mardjoko Idris, Tuturan Langsung dan Tidak Langsung dalam Alquran .4-2، ص. 
 .3، )منرب التوحيد واخلهاد(، ص. سيد قطب، يف ظالل القرآن: سورة األنبياء 8
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باشر، ادلكالم غَت ال فعل يف اجلملة "أفتأتون السحر وأنتم تبصرون" ىي من
بصر" ن ن، اليت تطلب اجلواب "نعم، وحةة مستخدمة بغَت تقليديياالستفهامألن اجلملة 

الذي ذُكر بشكل  يكالم اخلرب ة ىي الياالستفهامال نبصر". اجلملة وحن أو "ال، 
ليس من و ادلالئكة  شأنو أن يكون ، وىو اخلرب أهنم يعتقدون أن زلمد منيستفهاما

كما   البشر، والبشر الذي يعترب أنو رسول فهو ساحر وادلعجزة، يعٍت القرآن، ىو السحر.
 قال الزسلشري يف التفسَت "الكشاف":

نجوى ، أي : وأسروا ىذا " ىذا الكالم كلو يف زلل النصب بداًل من ال
ا أن  رسول اهلل صلى اهلل احلديث . وجيوز أن يتعلق بقالوا مضمرًا :اعتقدو 

سلم ال يكون إال ملكًا ، وأن كل من اد عى الرسالة من البشر وجاء عليو و 
 9بادلعجزة ىو ساحر ومعجزتو سحر"

كالم ال فعل شكل ىذا واألمر، ي، وىي الكالم اخلرب ةياالستفهاممل جبانب اجل
ويف ىذا  يف سورة األنبياء. يةالباحث لفهم اآليات القرآن هافي باشر اليت سيبحثادلغَت 

 القرآن، يعٍت يف باشر يفادلكالم غَت ال فعل علة إستخداميف البحث سيبحث الباحث 
تلك باشر يف سائر القرآن لسهل فهمو. ادلكالم لا فعل سورة األنبياء، ودلاذ ال يستخدم

ىذا  ونالباحث رجاًءا لزيادة خزانة العلوم دلن يقرؤ  فيها اليت سيبحث ىي األسئلة
 البحث.

 تحديد البحث -ب
ز على ا، يريد الباحث أن يرك  اليت مت ذكرىا سابقً على خلفية البحث  ابناءً 

 التالية: األسئلة
 باشر يف سورة األنبياء ادلغَت كالم فعل ال أشكال ما ىي (1
  سورة األنبياء يف ستخدام فعل الكالم غَت ادلباشرما مناسبة ا (2
 

                                                 
 .899(، ص. 8991، )رياض: مكتبة عبيكان، ألكشافالزمخشري:  9
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 راض البحثأغ  -ج
 :ىيالبحث  أغراض ىذا

 باشر يف سورة األنبياء.ادلكالم غَت ال فعل حتليل أنواع شكل (1
 باشر يف القرآن.ادلكالم غَت الفعل إستخدام حتليل علة  (2

 
 البحثفوائد    -د

 :ىي د نظريةوائفائدة تطبيقية. ومن ف فائدتان، فائدة نظرية وفوأما فائدتو 
 باشر يف سورة األنبياء.ادلكالم غَت ال فعل وصف أنواع شكل (1
 باشر يف القرآن.ادلكالم غَت ال فعل تقدمي علة إستخدام (2

 :ىي تطبيقية ائدو ومن ف

ة وأداهبا جبامعة سونان  لزيادة خزانة حبث لغوي يف قسم اللغة العربي (1
 كاجلاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا.

 تقدمي الفوائد يف تنمية علوم اللغوية واألدبية العربية.ل (2
 

 التحقيق المكتبي  -ه

ىذا ليعرف  التحقيق ادلكتيب ىو شيء مهم يف البحث قبل قيام البحث.
معرفة قبل. بقدر  باحث آخر من فيو أو مل يبحث فيو الباحث أن البحث قد حبثو

 فيها أن سورة األنبياء قد حبث السابقة ادلتعلقة هبذا ادلوضوع، وجد بالبحوث الباحث
Aris Sopyan  شلا يعٍت بنظرية تداولية مثل ىذا البحث، ولكنو اليبحث فيها  2004سنة

معاين البحث ىو " ذلك عنوان. Aris Sopyanأن نتائج ىذا البحث سلتلفة عن حبث 
مرة يف  25فيها  االستفهامأن وسائل ىي  ةنتيجال"، و يف سورة األنبياء تفهاماالسأدوات 
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مرة  "مىت"و "كم"و "ما"وب 2 "َمن  "وب 3 "َىل  "وب 17 "اذلمزة"، بآية سلتلفة 23
 .يعٌت األصلادلن عوىي ادلعٌت خارجا واحدة كلها دبعٌت رلازية 

: دراسة علم ادلعاين كالم انشاء طليب يف القرآنوالبحث اآلخر حتت العنوان "
ونتيجة ىذا  بنظرية بالغية. 2008سنة  Novianti فيها " الذي حبثتيف سورة األنبياء

منها للتعجيز  مخسةمر، األلفظ  16أ( : اطلبي ئياإنشا اكالم  48البحث ىي أن فيها 
ألفاظ للوجوب ولفظ واحد لإلكرام ولفظ للتحديد ولفظ للدعاء؛ ب( لفظ واحد  مثانيةو 

 "اذلمزة"ب االستفهام 13و، االستفهاملفظ  20هي لبيان العقيبة والتعجيز؛ ج( يف الن
ن اواللفظواحدىا للتقرير والتحقَت والواحد للتقرير والنفي والواحد للتوبيخ واإلنكار و 

لإلنكار ولفظ واحد للتقرير ولفظ للنفي ولفظ للتقرير والتحقَت ولفظ للتحقَت والتحكم، 
لفظ و ، لألمرن اوواحدىا للتحكم والتحقَت واللفظ "ىل"ات ب االستفهام ثالثةو 

ولفظ واحد ب"مىت" ن ب"كم" للتكثَت والتقرير، ا، واللفظب"ما" للتحكم والتقرير
ها ب"لو" وكل منها للتمٍت؛ ه( تلتمٍت وواحدىا ب"لعل" وأربعلألفاظ  مخسةللوعيد؛ د( 

ن اوالتذكَت واللفظ علتقريألفاظ النداء وثالثة ألفاظ للتحسر والتوجع وواحدىا ل ستة
 لإلستغاثة.

كما يف البحث حتت  ،فعل الكالمنفس النظرية وىي نظرية بث و حبىناك  و
 2010سنة  Bahrur Roziqinو في " الذي حبثأفعال الكالم يف سورة ادلطففُتالعنوان "

يغ أفعال صو . perlokusiو  ilokusiو  lokusi أن فيها ثالثة أفعال الكالم وىينتيجة ب
 ىي: سورة ادلطففُت الكالم يف

 فعل الكالم اخلربي بصيغة مجلة التوجيهية. (1
 للتهويل من شأن سجُت. االستفهامفعل الكالم اخلربي بصيغة مجلة  (2
 للتفخيم والتعظيم. االستفهامفعل الكالم اخلربي بصيغة مجلة  (3
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من عدم تعجب التقرير و للهبل  االستفهامفعل الكالم اخلربي بصيغة مجلة  (4
 إفالهتم منو بعدد ىور، وثوب دبعٌت أعطى الثواب.

ل األسباب حتلي ليس فيومباشر، ولكن غَت  ابحث يناقش كالمال اىذ
 مباشر مذكور يف "القرآن الكرمي".الستخدام كالم غَت 

و في " الذي حبثالكالم اخلربي يف سورة التوبةوالبحث اآلخر حتت العنوان "
Muhammad Yusuf البحث يرك ز على الكالم اخلربي يف سورة التوبة 2009 سنة .

 ونتيجة البحث على سورة التوبة ىي: بتحليل تداويل وىي نظرية أفعال الكالم.
  من الكالم اخلربي واما اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية.ُتىناك شكلأن  (1
 الزم الفائدة.ىو فائدة اخلرب و  يالقصد من الكالم اخلرب  (2

واحلث على  : إظهار التحسروا، الكالم اخلربي مستخدم لقصد آخر وىأحيانو 
الكالم اخلربي و  يف. إمنا ذلك البحث يبحث يخ و التحذيروالفخر والتوب السعي واجلد

 االستفهامكل وضع اجلملة وىي الكالم اخلربي و   يفأغراضو، وىذا البحث يبحث 
 واألمر.

تم حتليل . أثناء ىذا البحث سياصدهمقو  كالم اخلربيالبحث ال احيلل ىذإمنا  و
 .ياألمر و  ياالستفهامو  الكالم اخلربي ىذه اجلملة الثالث وىي

 

 اإلطار النظري  -و

إىل  كذلك  يعود لكنو ، حسبف ةدثال احملاعمأفعل الكالم ال يعود إىل ن أ
و ( باخلطاحيدث  دبا فيو سياق الكالم )الوضع السابق عندما سائر وضع اإلتصاالت

 10 اليت ميكن أن تسهم عن ادلعٌت من التفاعل. بارالينجويستيك اخلصائص

                                                 
10 Elizabeth Black, Stilistika Pragmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) ،  .37 .ص 
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 األول تُقام مباشرة.ثالثة أفعال  ففي نفس الوقت ىناكشيئا،  صدل ا قال شخ
ىو والثاين  وفقا للقواعد اللغة. معُتظهور كالم منظم بًتتيب وىو ، lokusioner ىو

ilokusioner  معٌت معٍُت. أداءوىو Lokusi  و  ما يؤدي بالكالمىوilokusi  ىو ادلعٌت
لو القائل " قال إذ م.وىو أثر الكال، perlokusiوالثالث ىو  .يقصد ادلتكلم بكالموالذي 

 perlokusi.11دف فهذا أن القائل قد حقق اذلويفتح السامع مسحت أن تفتح النافذة" 

 كالم مباشر (1
من  عد اللغةبُت شكل قوايكون ىناك عالقة مباشرة  حُتكالم مباشر حيدث  

ولكن يف اخلطاب األديب يف كثَت  ت أن تغلق الباب"(.حلو مس)مثل " ilokusiالكالم و 
 12.من األحيان أهنا ليست عالقة مباشرة

 كالم غَت مباسرة (2
 ويتقدمو فعل كالم معُت وليس فعل كالم آخر باستخدام  القائل قالدل ا 

 13.كالم غَت مباشرةيبحث نفسو عن ادلعٌت فهذا يسمى بللسامع أن 
 

 لبحثمنهج ا  -ز

خطوة من خطوات جيب قيامها يف ادلؤدية إىل نهج يف أنشطة علمية لغوية ىو ادل
بدون منهج  م عمل اللغة.ظو إىل اكتشاف ادلبادئ الذي ين هارفضالفرضية أو  التحقيق

يبٍت  نهج يف ىذا البحثادل 14مل يكن يتجسد غرض اللغوية لفهم ادلبدأ ادلبحوث.
، وىي توفَت البيانات وحتليل البيانات و تقدمي نتائج Sudaryantoاألساليب اليت أعلنتها 

  حتليل البيانات.

                                                 
11

 Elizabeth Black, Stilistika Pragmatis  .33، ص. 
12

 Elizabeth Black, Stilistika Pragmatis  .44، ص. 
13

 Elizabeth Black, Stilistika Pragmatis  .41، ص. 
14

 Sudaryanto, Metode Linguistik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988)، 

 25.ص. 
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 البيانات توفَت (1
أسلوب  لبيانات.ا توفَتيف  وأسلوب ادلذكرة ادلكتيبيستخدم الباحث أسلوب 

 .لحصول على البيانات الذي يعتمد على ادلواد ادلكتوبةل أسلوبادلكتيب ىو 

 يفيقوم الباحث بالبحث  ىي يف احلصول على البيانات ادلطلوبةأول اخلطوة 
وتشمل ىذا البحث  البيانات إستنادا على اخلصائص اليت يبحث يف حتليل البيانات.

 يف سورة األنبياء. يواألمر  ياالستفهامو  يكالم اخلرب الاجلملة الثالث، وىي 

 حتليل البيانات (2
 15التجمع و التصنيف البيانات. و الًتتيب و التعيُتحتليل البيانات ىو العمل 

كون ييانات حىت يكون مظهرا ميكن أن بتخفيض مجع الل ىو حتليل البياناتادلفيد من 
و اختباره و أجابو بعناية  وفحص تركيَز الدراسة حىت ميكنالوصف منطقيا و منهجيا 

 16ودقة.
 .تحليل البياناتل لباحث اخلطوات التاليةستخدم اا

يف  يواألمر  ياالستفهامكالم اخلربي و الستنادا على احتليل البيانات  .أ 
 سورة األنبياء.

 حتليل أشكال كالم غَت مباشر يف سورة األنبياء. .ب 
 إستخدام كالم غَت مباشر يف سورة األنبياء. علةحتليل  .ج 

 

 تقدمي نتائج حتليل البيانات (3
 .قدميإستخدم الباحث ادلنهج الوصفي يف الت

                                                 
15 Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh, 

Cet. I, (Yogyakarta : Pelajar, 2005)  .59،  ص. 
16 Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh ،

 .99ص. 
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يف  تطبيقيةً  وىو إمنا ىذا البحث يستند على احلقائق ادلوجودة أو الظواىر تعيش
  قدميل وصفو مثل صورة: التقيادلتكلمُت حىت النتيجة أو ادلذكورة ىي تفسَت اللغة كما 

 17كما ىاىو.
 

 بحثلنظام ا -ح
يف . او مًتابطً  امطلوب يف البحث لكي البحث يكون متماسك نظام البحث

. نظام البحث يف ىذا البحث عيةر بعض أبواب و يف الباب بعض أبواب الفىذا البحث 
 ىو: 

و حتديد البحث و أغراض البحث  مقدمة وفيها خلفية البحث:  الباب األول
 و فائدة البحث و التحقيق ادلكتيب و اإلطار النظري و منهج البحث و نظام البحث.

 وصف نظرية فعل الكالم و ىي كالم مباشر وغَت مباشر.:  الباب الثاني
ب فيو حتليل أشكال كالم غَت مباشر يف سورة األنبياء و أسبا : الباب الثالث

 األنبياء. سورة إستخدامها يف
ستنتجات  م الذي يتألف من اإلختتاحيتوي على اإل:  الباب الرابع

 قًتاحات.واإل

                                                 
17 Sudaryanto,  Metode Linguistik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988)  ،

 .62ص. 
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 الباب الرابع
 االختتام

 جاتاتستتتاال -أ

 التداوليةاستخدام نظرية بالكالم غري ادلباشر يف سورة األنبياء  ثبعد حبث الباح
، فإنو ميكن أن يكون االستدالل يف سورة األنبياء ىناك قدم من قبل، كما فعل الكالم بدراسة

 .غري ادلباشرالكالم  عدة أشكال

 التايل:على النحو  يف سورة األنبياء أشكال الكالم غري ادلباشر .1
 .14و  14 و 14 و 93ة ييف اآل اخلربي مبعىن األمركالم ال (1
 11 و 14 و 41 و 6 و 9 يةيف اآل مبعىن الكالم اخلربي ياالستفهامالكالم  (2

 66 و 43 و 44 و 41 و 41 و 11 و 19 و 11 و 96 و 91 و 91 و
 .64 و
 .413 و 31 و 93ة ييف اآل ياالمر الكالم عىن مب ياالستفهامالكالم  (3

 

 عالقة استخدام الكالم غري ادلباشر يف سورة األنبياء .2
استخدام الكالم غري ادلباشر يف "القرآن الكرمي" كما وصفها "طاىر ابن عشور"حول 

مع لغة مهذبة. الكالم غري  سامعيهدف إىل متجيد  ىو يف سورة األنبياء اتمن اآلي احدى
تعترب من أكثر هتذيبا من التعبري ادلباشر. الكالم  ألهنا مهذبة لغة اتمؤشر ىو واحد من ادلباشر 

القرآن يشري إىل أن القرآن الكرمي ىو "الكتاب ادلقدس" مع لغة مهذبة جداً،  يفغري ادلباشر 
 أمجل اللغة اليت ال ميكن أن يقابلو أي شخص من السابقة حىت هناية الوقت.
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 االقتراحات -ب

القرآنية خاصة من سورة  يف البحث ل الكالمفعحتليل مع  نظرية التداوليةاستخدام 
د عن الكمال. ومع ذلك، ىذه الدراسة كثري من القصور أو السلبيات سواء من ياألنبياء بع

سورة  يفالبحث جمموعة ادلواد كمرجع وكذلك من حيث نتائج حتليلو. ولذلك، و حيث الكتابة 
 القيام بو مرة أخرى. إىل حباجة ال يزال فعل الكالممع حتليل  نظرية التداوليةاألنبياء باستخدام 

وىذا ىو سبب أي أعمال للقراءة من القراء احلصول على تفسري خمتلف للنتائج وادلتغرية دائماً 
أو دينامية. عالوة على ذلك، يلزم القيام بسورة األنبياء بالبحوث باستخدام النظرية أو هنج 

ن كشف و م كثريا، حيث ستكون الباحثة اليت مل تستخدويأخرى أساسا نظرية أو هنج اللغ
 األوجو اإلجيابية األخرى اليت ميكن أن تكون مفيدة للقراء واجملتمع.
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