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  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب
  جاكرتاكوججامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  ملياإلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب الع
   األدب العريبيف

  

  وضع

  ر الفجرأحمد نو
  ۰۳۱۱۱۲٤۸:  الطالب رقم

        شعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبها
  امعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجبكلية اآلداب 

  جاكرتاكوج

٢٢٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٨٨٨٨ 
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  الشعار واإلهداء

  

  الشعار  . أ

  ∗"لقد كان في قصصهم عبرة ألولى األلباب"

  

  اإلهداء. ب

  

  :أهدى هذا البحث إلى 

والدي الكريمين، أبي بحرونى وأمي الحاجة نور أيدا،  .١

 ربياني صغيرا، عسى الله أن يرحمهما ويغفر ذينلال

  .لهما ذنوبهما

 .أخي أحمد ينادى وأختي هسمي نافزة .٢

ني ا خيرالنساء التى قد أعط المحبوبةحبيبتي .٣

لن يغيب اسمك عن ذهني ولن يزول مساعدة، 

  .ذكرك من قلبي

                                                 
∗
  ١١١سورة يوسف اآلية    
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 تجريدتجريدتجريدتجريد

 

  

 

 Al Quran adalah kitab yang diturunkan Allah SWT kepada makhluk yang 

paling mulia di muka bumi ini, seorang manusia pilihan yang tiada duanya yaitu Nabi 

besar panutan kita semua Muhammad SAW. Di dalam Al Quran terdapat banyak 

sekali cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu yang dipaparkan dengan bahasa Arab 

yang sangat memukau para pembacanya maupun pendengarnya. Dalam sebuah cerita 

tentulah terdapat beberapa percakapan / dialog yang dapat membuat alur cerita 

semakin menarik untuk disimak. 

 Untuk memahami sebuah cerita dan juga percakapan atau dialog yang 

terdapat dalam cerita itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan pragmatic. 

Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis 

dan ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Atau dengan kata lain pragmatik 

adalah studi tentang maksud penutur. Untuk melakukan analisis terhadap sebuah 

percakapan atau dialog, kita juga tidak bisa lepas dari konteks yang ada dalam 

percakapan itu, karena konteks memiliki peranan kuat dalam menentukan maksud 

penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. 

 Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang cerita nabi 

Musa dan Fir’aun dalam surah Asy Syu’ara’ 18 -31. Peneliti ingin mengetahui tindak 

tutur apa saja yang terdapat dalam surah tersebut, dan juga kemungkinan konteks apa 

yang ada dalam surah tersebut. 

 Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bahan yang ada di 

perpustakaan. Setelah semua data terkumpul, penulis akan melakukan analisis yakni 

menggambarkan data dengan cara menghimpun, menyusun, dan 

menginterpretasikannya. Masalah tersebut akan dikaji dengan menggunakan 

pendekatan pragmatik. 

 Setelah dilakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang berisi kisah Musa dan 

Firaun dalam surah Asy Syu’ara’, didapatkan sebanyak 17 tindak tutur dengan rincian 

5 tindak tutur lokusi, 6 tindak tutur ilokusi, dan 6 tindak tutur perlokusi. Disamping 

itu didapati juga konteks-konteks tuturan yang melatari pengucapan tuturan tersebut, 

secara umum konteks-konteks yang didapati pada surah Asy Syu’ara’ 18 – 31 adalah 

konteks penutur dan lawan tutur, dan juga konteks latar belakang pengetahuan 

(background knowledge) yang sama-sama dimiliki penutur dan lawan tutur. 
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        كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير

  

 ،رنا عن معصيتهأرشدنا إىل طاعته وزجاحلمد 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. هتبنبو
ني ومن تبعه إىل يوم حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آ له وأصحابه أمجع

  .آمني. الدين
قصة موسى و "  حتت املوضوع هذافيسرين إلمتام كتابة حبثي. أما بعد 

لحصول على  لتكميل بعض الشروط ل،٣١-١٨فرعون يف سورة الشعراء 
 حسبعتقد أن متام هذه الكتابة ليس من نفسي ف أ.الشهادة العاملية األدبية

 لذلك أتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير ،لكن هناك الذين ما زالوا ساعدوين
  :الفائق إليهم مجيعا منهم 

عميد ك،  املاجستريشهاب الدين قليويب الدكتور صاحب الفضيلة .١
اليجاكا اإلسالمية احلكومية الذي قد امعة سونن كجبكلية اآلداب 

 .هده للتقدمي التربوي ذه الكليةبذل ج

 كرئيس لقسم اللغة ،السيد الكرمي الدكتور ألوان خريي املاجستر .٢
  .العربية وأدا الذى قد وافق هذا البحث

الذي قد بذل جهده  . حبيب املاجستريالفاضل السيد احلاج .٣
 .ه يف إمتام هذا البحثاتدباإلشراف على توجيهاته وإرشا

مجيع األساتذة الفضالء بكلية اآلداب الذين سامهوا يف تثقيفي  .٤
 .وذييب بالعلوم النافعة 
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 املكتبة الذين قد ساعدوين ن بكلية اآلداب وخاصة موظفيملوظفوا .٥
 . نيل املراجع يف كتابة هذا البحثعلى

يتهما منذ محلتين ن كنت يف ضمنهما ومراقبتهما وتربذال الياوالد .٦
، اللهم اغفريل ذنويب ستفيد بدعائهما أ ومل أزلحىت اآلنأمي 

 . ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا

حممد ضافني حافظ ، نورا سعادة ، وحممد : ابن أخي وابن أخيت  .٧
 .فوزا نظيف أحبكم مجيعا

  ).Candi Agung(إخواين وإخوايت يف املنطقة  .٨

 أخوايت العزيزة وزمالئي األعزاء الذين ساعدوينإخواين الكرام و .٩
  .يف إمتام الدراسة يف هذه الكليةوصاحبوين  كثريا

 ونسأل اهللا تعاىل أن جيعل أعماهلم قول لكم شكرا جزيال وكثريا،أ
 مع السعادة و السالمة أعماال صاحلة وأن جيزي اهللا جزاء حسناوجهودهم 

 وعلى اهللا توكلنا حسبنا  خري اجلزاء،ا، جزاكم اهللاوأخري. ىف الدارين، آمني
  .نعم املوىل ونعم النصرينعم الوكيل واهللا 

 

 

    

  

          ٨٢٠٠    يونيو١٩ جوكجاكرتا،                                          

          الباحث                                                 
  

  

 )ر الفجرأمحد نو(                                        
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  محتويات البحث

                    

  الصفحة                    

  أ  ..................................................  صفحة املوضوع

  ب  ..................................................  صفحة املوافقة

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

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

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

  و  ..................................................يركلمة الشكر والتقد

  ح  ..................................................  حمتويات البحث

  مقدمـة: الباب األول 

  ١  ..................................................  خلفية البحث. أ

  ٣  ................................................حتديد البحث  . ب

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

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

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

  ٨  .................................................منهج البحث  . و

  ١٠ ...................................................نظام البحث . ز

  ظهورها وتطورها: التداولية: الباب الثاين 
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  ١١..................................   تعريف التداولية  : الفصل األول 

  ١٦..................................   التداولية والداللة  : الفصل الثاين 

  ٢٣............................   تطور مفاهيم التداولية  : الفصل الثالث 

  ٢٥.....................................   أفعال الكالم  : الفصل الرابع 

  دراسة حتليلية ألفعال الكالم يف قصة موسى وفرعون: الباب الثالث 

  ٣١...........................   مضمون القصة وسياقها  : الفصل األول 

  ..................أفعال الكالم لقصة موسى وفرعون : الفصل الثاين 

  ٣٩     .................................... ٣١ – ١٨يف سورة الشعراء 

  االختتام: الباب الرابع 

  ٤٥................................................    نتيجة البحث  . أ

  ٤٦................................................    االقتراحات  . ب

  ٤٧......................................................    ع  ثبت املراج

  ٥١....................................................   .ترمجة الباحث  
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        الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
  

 خلفية البحثخلفية البحثخلفية البحثخلفية البحث  ....أأأأ    

 الكالم ىف اللغة العربية ينقسم إىل قسمني، ومها اخلربي)declarative( و 
 اإلنشائي)performative( . فهو ما حيتمل الصدق و الكذب ويتحقق أما اخلربي

مدلوله ىف اخلارج ولو بدون النطق به، و املراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع 
 وأما اإلنشائي فهو ١.مر وبكذبه عدم مطابقته ىف الواقع ونفس األمرونفس األ

 ما ال حيتمل الصدق و الكذب، وال حيصل ويتحقق مضمونه إال إذا تلفظت
 ٢.به

  واإلنشائيالكالم اخلربيوىف عملية لغوية أو اتصالية، وجدنا استخدام 
 أو غريه، ألن الكالم  إللقاء اخلرب أو األمر أو التحقري إماالذي استعمله املتكلم

                                                
 ٤٥الصفحة )    م ١٩٩٤دار الفكر : بيـــروت ( ان و البديــع،اهر البالغة ىف املعانـي والبيــجو. السيد أمحد اهلامشي  ١
 ٦٣نفس املصدر الصفحة   ٢
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ألغراض خمتلفة،   املتكلمسواء أكان إستفهاما أو خربا أو أمرا ميكن استعماله
  ٣.وكذلك عكسه الغرض الواحد ميكن تعبريه بالتعبريات املختلفة

 الكالم ىف احلوار له معان متنوعة بناء على الشرح السابق، عرفنا أن
 املتكلمقصود هنا يشتمل على  والسياق امل.يناسب بالسياق املوجود حوله

بني املتكلم  )back ground knowledge(خلفية املعارف وواملخاطب 
 مقوالإذا كان هذا القول . هذا الشاي بارد:  املتكلم واملثال قول٤.واملخاطب

 ٥.لإلحتراميفسره املتكلم قوال هذا القول يمكن ف يوم حار ىف لمخاطبل
 ىف يوم بارد فيمكن لمخاطب لقوالوكذلك العكس إذا كان هذا القول م

 الباحث ىف سورة ه وهذا كما وجد.للشكوىهذا القول يفسره املتكلم قوال 
وىف تلك . سيبحث ىف هذا البحث اليت ٣١ إىل اآلية ١٨من اآلية الشعراء 

يعلم  القارئ أن  على وجبوملعرفة مقصودها أفعال الكالماآليات هناك 
قَالَ أَلَم ﴿ : كما يلي) ١٨( سورة الشعراء  كما قال اهللا تعاىل ىف. سياقها

ِسِنني ِركمع ا ِمنِفين لَِبثْتا وِليدا وِفين كبروىف تلك اآلية املذكورة فيها .  ﴾ن
لتذكري ألنّ السياق من هذه اآلية ومقصود الكالم هنا ل حدث املغزى
 بأنّ فرعون وسالمموسى عليه ال بني  املتساويةخلفية املعارفاملذكورة هو 

 .ىف منازله صبيا صغريا وأحسن إليه  عليه السالم موسىقد ربىفرعون كان 
 ألنه قد ظن بأن فضولهيذكّر موسى عن  أن  ذا الكالموحاول فرعون

  .قد عصاه ومتردهموسى عليه السالم 

                                                
3 Muhammad Rohmadi, Pragmatik, Teori dan Analisis, Yogyakarta: Lingkar Media, 

2004, hlm. 25 
 

4 Ibid, hlm. 47 
5 George Yule, Pragmatik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 83 
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اآليات ينجذب الباحث لدراسة وعلى أساس خلفية البحث السابقة 
قصة  اليت تقص ٣١ إىل اآلية ١٨ الشعراء وباخلاصة من اآلية ية ىف سورةالقرآن

فرعون عن اإلله ودعوة موسى عليه السالم  وموسى عليه السالمبني املناقشة 
 فيها أفعال الكالم أنواع صياغالبحث سريكّز على  وأما .اإلميان باهللاإىل 
  ذلك إىل وباإلضافةتداولية نهج وليحلّلها سيستخدم الباحث م.أغراضهاو

جمال دراسة  كعلم البالغة وباخلاصة ىف منهج آخرسيستعمل الباحث أيضا 
  .علم املعاىن
  

 تحديد البحثتحديد البحثتحديد البحثتحديد البحث ....بببب    

الباحث هذا البحث د حد  ،بناء على ما سبق ذكره ىف خلفية البحث
ىف سورة الشعراء وباخلاصة من  أفعال الكالم  املعاىن وأنواع صياغ حبثىف

حدث هي فاملقصودة هنا  أفعال الكالمغ وأما صيا. ٣١ إىل اآلية ١٨اآلية 
 اليت سيبحثها الباحث يف املسائلوأما  .حدث التأثريوحدث املغزى ولغوي 

  : كما يليهذا البحث هي
 

 الكالم ىف سورة الشعراء وباخلاصة من اآلية أفعالصياغ ما  .١
 ؟٣١ إىل اآلية ١٨

   الكالم فيها؟أفعالما أغراض صياغ و .٢
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 أغراض البحث وفوائدهأغراض البحث وفوائدهأغراض البحث وفوائدهأغراض البحث وفوائده ....جججج    

 الباحث يرى السابق املذكورة وحتديد البحث خلفية البحثناء على ب
  : يلي نذكر فيماأغراض وفوائد كماهذا البحث له أن 

 أغراض البحث .١

 الكالم ىف سورة الشعراء وباخلاصة أفعالصياغ  معرفة أنواع  ) أ(
  .٣١ إىل اآلية ١٨من اآلية 

  .فيهامعرفة املعاىن املضمرة   ) ب(
 :ه فهيفوائدأما  .٢

 .اللغة ىف دراسة  للباحثنيبةالرغإنشاء   ) أ(
 على األخصوبالعامة يف جمال اللغة و  علميةمسامهةإعطاء   ) ب(

 .تداوليةىف دراسة 
 

 التحقيق المكتبيالتحقيق المكتبيالتحقيق المكتبيالتحقيق المكتبي  ....دددد    

قلة  تداوليةال النظرية باستخدام حتليل النصوص كانعند رؤية الباحث 
شعبة اللغة العربية وأدا بكلية اآلداب جبامعة سونن  وباخلاصة ىف الوجود
 يوجد مل الباحثطوال معرفة . اكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاكاليج

مستخدما  ٣١ إىل اآلية ١٨سورة الشعراء وباخلاصة من اآلية أحد يبحث يف 
كلية اآلداب إالّ أن هناك حبوث تستخدم هذه النظرية يف . تداوليةالالنظرية 

 سبأ قصة قوم" حتت العنوان أيدي مسروري البحث الذي كتبه حممد منها
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 حتت العنوان عني الرفيق فائقالبحث الذي كتبته و )"تداوليةدراسة حتليلية (
دراسة حتليلية (للغزايل  املواعظاالستفهام ىف األحاديث القدسية ىف كتاب "

 خضريقصة موسى و" حتت العنوان يتحري  اآلنكتبهتالبحث الذي و) تداولية
  ).تداوليةدراسة حتليلية (

  

 يييياإلطار النظراإلطار النظراإلطار النظراإلطار النظر  ....هههه    

 النظرية بقا ملا قدم الباحث من املسائل من اجلدير أن يذكر هنامطا
 ىف تلك اآليات املبحوثة أفعال الكالمصياغ  مقاصد لكشف  حىتتداوليةال

  .يها صيغة اخلرب وصيغة االستفهام أو صيغة األمراليت ف
 القول أو التعبري ىف سياق  عن دراسة يف أبسط تعريف هلا هيتداوليةال 
 اخلارجية اليت العناصر اللغويةدراسة  إا) Wijana(وجيانا  قال ٦.خمصوص

أفعال هو إنتاج الكالم املعين أي  احلالىف جوانب استخدام اللغة تبحث ىف 
. الداخلي اللغوي والسياق اخلارجي اللغويىف السياق  الذي وضح ىف الكالم
 أو .بالسياق دراسة اللغة اليت ترتبط  هيتداولية ال هذا يتضح لنا أنعلىبناء 

أن هذه الدراسة تعتمد حتليلها على التص أساسا على السياق بعبارة أخرى 
ولذلك . بوصفه وسيلة رئيسية يف سبيل فهم املعاىن الىت يقصدها املتكلم

السياق يلعب دورا مهما وال ميكن أن يتجاهله يف تأدية العبارة على األخص 
 تبحث عن تداوليةرغم أن ال. يف حني جيري التفاعل بني املتكلم واملخاطب

املعاين أساسا على السياق ولكن هناك فروق بينها وبني النظرية الداللية 
                                                

6 Geoffrey Leech, Prinsip-Prinsip Pragmatik, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, 
hlm. ix 
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ترتبط بالسياق   هيتداوليةبينهما منها أن الوالفروق األساسي ). سيمانتيك(
    . ال ترتبط بالسياق مطلقا  فهيسيمانتيكية وأما الارتباطا ألخذ املعىن

مكتوبة  ومعاا البديعةك األساليب املتنوعة إنّ ىف القرآن الكرمي هنا
ىف تفسري مبعرفة السياق  ال املضمرة فيحتاج إىل معانهولكشف. ومضمرة

 اليت ا اجتماعياسياق ا أو لغوياسياق ا أو مادياسياقكان خلفية الكالم سواء 
أن يشرح ملاذا كالم كذا  ميكن السياق تداوليةال كان ىف .متصلة بالنصوص

وكما ىف هذا (فلذلك إذا حنن نريد أن نفهم استخدام الكالم . يستخدموكذا 
  ٧.فيجب علينا أن نفهم سياقه) البحث كالم اهللا ىف القرآن الكرمي
 اليرتبطفإنّ السياق ىف الكالم ) Dell Hymes(كما ذكر ديل هيمس 

 والسياق عنده يشتمل .بالنصوص امللفوظة أو املكتوبة فحسب بل أوسع منها
وأشكال , رهاثض االتصال وآأغرا,  بني املتكلم والسامعتصال واحوالاألعلى 

  ٨.واألجناس, قاعدة التفاعل, مفتاح الكالم أو إرشاده, الرسالة وحمتوياا
 الذي أفعال الكالم هو تداوليةوأمر من األمور املهمة ىف تفسري احلوار 

ى عليه السالم  وصياغ الكالم ىف حوار موس٩.يتصل بني معىن احلوار وسياقه
 أوصيغة االستفهام أو صيغة األمر وهي كلها مع فرعون متنوعة كصيغة اخلرب

  .أحداث الكالمبعض من 
أصغر هو هو إنتاج الكالم ىف السياق اخلاص و أفعال الكالمكان 

قيام بأنّ صناعة الكالم هي ) Pratt(ت ا قال بر.االتصال اللغويىف وحدة ال

                                                
7 Lihat Muhammad Rohmadi, Pragmatik, Teori dan Analisis, Yogyakarta: Lingkar 

Media, 2004, hlm. 2 
8 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2004, hlm. 48 
9 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1998, hlm. 316 
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 احدثيشكّل  - األولثالثة أحوال وهيب فيقومبالكالم  ومن يقوم .بالفعل
الغوي) locution act( والثاين,فعال حيصل على الكالم املعروف ىف اللغة أي - 

 وأالوعد  ك)perlocution act (حدث التأثريأنواع خمصوصة من يشكّل 
  .)illocution act ( املغزىحدثَيشكّل  -الثالثو, األمر وأالتحذير 

 Speech Acts : An Essay in Theىف كتاب ) Searl(رأى سريل 

Philosophy of Language ّثالثة أنواع وهي حدث لغوي  أفعال الكالم بأن
 أفعال الكالمهو و حدث لغوي -فاألول .وحدث املغزى وحدث التأثري

غري  وال يعطى املتكلم شيئا إالّ معلومات إلقاء شيء إلظهار أوالذي يستخدم 
حدث  - والثاين".جاكرتا عاصمة إندونيسيا": ايل كمثل الكالم التهادفة
 كمثل الكالم  لفعل شيءه املتكلميستعمل الذي أفعال الكالم وهو املغزى
 إذا ."باألمساقتراح حبثه ىف احللقة الدراسية  قدميويل قد إنّ , يا إيوان ":اآليت

ط  معلومات فقحيتوي الكالمفال ب ىف املرحلة األخرية لاقيل هذا الكالم لط
حدث  -والثالث . بسرعةيقدم حبثهدفع لكي الطالب فيه هناك إيضا بل 
 وهذا كما قال الطبيب يقصد لتأثري السامع الذي أفعال الكالم وهو التأثري

ذا الكالم ال حيتوي على معلومات فحسب وه. "أنت مريض القلب: "ريضمل
 وعلى  بسرعةاستشفاءيقوم ب حىت املريض قوة املغزىعلى يشتمل أيضا بل 

 أو  أو املصعوق كمضطرب البالتأثّر يف نفس املريضاليت  قوة احلدث التأثريية
حدث  فقط أو حدث لغوي إنّ كل الكالم ميكن أن يشتمل على .املذعور
حدث أو  وكما ميكن أيضا أن يشتمل على حدث التأثري فقط أو املغزى
  .أكثر
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يبلّغه املتكلم إىل   ميكن أن على أساس طريقة التبليغأفعال الكالمكان و
 على أساس  يستخدم الكالماملتكلم أي تبليغ مباشرطريقتني ومها السامع ب

أو صيغة  أو صيغة األمر أو صيغة الطلبوظائفه كاستخدام صيغة االستفهام 
اتفاقية  أي املتكلم يستخدم الكالم على أساس غري مباشرتبليغ و اخلرب

أين , يا علي: "ل املتكلم للسامع قومثال ,كاستخدام صيغة االستفهام لألمر
ال يسأل السامع فقط بل يأمره املتكلم كان ىف ذلك القول . "املكنسة؟

  ١٠.أيضا
املذكور فسيحاول الباحث ىف هذا البحث ي اإلطار النظروعلى أساس 

سورة الشعراء وباخلاصة من  ىف الكالم وأغراضه أفعالأنواع صياغ أن حيلل 
  .٣١ إىل اآلية ١٨اآلية 

  

 ه البحثه البحثه البحثه البحثمنمنمنمن  ....وووو    

يتخذها الباحث ملعاجلة مسألة ويتتبعها نظامية  املنهج هو طريقة
 على سبيل اإلمجال يبحث املنهج ىف كيفية البحث و.للوصول إىل نتيجة

كما ف هذا البحث ىف يستخدمها الباحثالىت وأما املناهج  .نظامية وعلمية
  :يلي

 

  نوع البحث .١

                                                
10 Muhammad Rohmadi, Pragmatik Teori dan Analisis, Yogyakarta: Lingkar Media, 

2004,    hlm. 33 
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 الوثائق ث يستخدم الباح وهو حبثٌ حبث مكتيبهذا البحث
 وىف هذا النوع حبث الباحث عن البيانات .والبيانات املكتوبة

  .وضوع البحثاملوافقة مباملكتبية 
 البياناتطريقة مجع  .٢

طريقة مجع  ف ىف هذا البحثومبناسبة نوع البحث املستخدم
طريقة مكتبية أي مجع البيانات البيانات اليت يستخدمها الباحث 

 نوعان بحثال ىف البيانات وأما .كتبةاملتصلة مبوضوع البحث ىف امل
 ىف  والبيانات الرئيسية.ومها البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية

سورة   نصوصهيومباشرة   بيانات ترتبط باملادة املبحوثةالبحث
 الثانوية هي وأما البيانات. ىف القرآن الكرمي) ٣١-١٨(الشعراء 
ىف الكتب وت ىف كتابا كمبوضوعات البحثموافقة  كتابةكل 

  . وغري ذلكىف مواقع اإلنترنتىف اجلرانيل واالت و
 مقاربة البحث .٣

إنّ ف  السابقياإلطار النظر وة املذكورخلفية البحثوعلى أساس 
. تداوليةال  هي املقاربةاملوافقة ذا البحث عند الباحث املقاربة

 .املضمرة ىف السورة املبحوثةوهذه املقاربة مستعملة للمعان 
  .وبالرغم من ذلك فيمكن الباحث أن يستخدم املقاربات األخرى

  طريقة حتليل البيانات .٤
 مبقاربةوالبيانات املوجودة ىف املصادر األساسية سيحلّلها الباحث 

دراسة يستعملها الباحث لوهذه الطريقة . خاصة وبتحليل وصفي
  تلك البيانات سيستكشف الباحث مث.الوقائعالشيء على أساس 
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 حىت سيحصل الباحث إىل النتيجة اليت ١١فها وسيشرحهاسيصو
  .جتيب املسائل ىف حتديد البحث

 

 نظام البحثنظام البحثنظام البحثنظام البحث  ....زززز    

  :وأما نظام هذا البحث فيتكون من أربعة أبواب وهي
حتديد  وخلفية البحثالباب األول مقدمة ويشتمل هذا الباب على 

ار  واإلطومنهج البحث  والتحقيق املكتىبالبحث وأغراض البحث وفوائده
  .النظرى ونظام البحث
تعريف إمجاليا وهو يشتمل على  تداوليةالنظرية ال  تصويروالباب الثاىن

  .والفرق بني تداولية والداللة وتطور تداولية ونظرية أفعال الكالم تداوليةال
دراسة  ب)٣١-١٨ (سورة الشعراءىف يبحث الباحث والباب الثالث 

  .تداولية حتليلية
شتمل على نتيجة البحث ي ذي على االختتام الالرابع حمتوىوالباب 

 .واالقتراحات

                                                
11 Sudaryanto, Metode linguistik  kearah memahami Metode Linguistik, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 1986, hlm. 62 
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        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        االختتاماالختتاماالختتاماالختتام

        

        نتيجة البحثنتيجة البحثنتيجة البحثنتيجة البحث

عزم الباحث أن يطرح خالصة هذا البحث ملخصا  هذا البحث قبل انتهاء  

  : واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبه الباحث ، وهي كما يلى 

كالم يف اآليات املبحوثة تستطيع أن تشتمل على حدث واحد الإن  . ١  

د الباحث مخسة أفعال الكالمى اللغوي ، ويف هذا البحث وج. أكثر منه  أو 

  .وستة أحداث املغزى ، و ستة أفعال الكالمى التأثري  

 سواء أكان اخلرب أم االستفهام أم األمر ميكن أن كالمالوىف احلوار فإنّ . ٢  

وكذلك العكس فإنّ غرضا واحدا ميكن أن . يستخدم ألن يعبر األغراض 

 .تنوعةيعبره املتكلم بصياغ الكالم امل 
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وجود باألغراض املوجودة ىف كل اآليات املبحوثة ليست مفهومة إال . ٣ 

   واملخاطب ى سياق املتكلم والسياق املقصود هنا يشتمل عل. سياق الكالم  

  .سياق احلال واآلخر، و)back ground knowledge(وخلفية املعارف   

هانة والتعجب ومن أغراض الكالم ىف اآليات املبحوثة هي لإلنكار واإل.٤  

  .واألغراض األخرى لتأثري السامع  

ومن تلك اآليات املبحوثة نستطيع أن نأخذ العربة بأنّ اهلداية سيعطيها . ٥  

  .اهللا ملن أراده  

  

  

  كلمة االختتام

   

ولذلـك .  عن الكمالا هذه الكتابة طبعا كثريا من األخطاء وبعيدإن

، أشكر اهللا تعاىل على مجيع نعمه وأخريا .حنتاج إىل أألساتيذ إرشادا وإشرافا

وختاما يف كتابة  .وأفوض مجيع األمور إليه ألنه هو املستعان لكافة عباده وعونه،

هذا البحث ندعو اهللا تعاىل أن يثبت أقدامنا لرمحته ولرضائه يف حياتنا اليومية 

اللهم إننا ضعاف وأنت قادر فاحفظنا من كل السيئات . حىت يوم اآلخر

اللهم أنت . اللهم ارمحنا واحفظنا وباعدنا من بالء وفتنة هذا الزمان. واخلطيئات

السالم ومنك السالم وإليك يعود السالم فحينا ربنا بالسالم وأدخلنا جنة دار 

 .   آمني يا رب العاملني..آمني..آمني. السالم
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