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 الباب األول

 مقدمة

 

 أسللةخلفية امل .أ 

ب . أساسيا، أدأو خيال العريب ينوع من أنواع أدب اإلبكر ي اؼبسرحية ى
ذىب بورىان  1الشعر والنثر واؼبسرحية. ىلإينقسم  أو خيال العريب ياإلبكر 

ىو التأليف الذي  أو اػبيايل يإن أدب اإلبكر  ، (Burhan Nurgiantoro)نورغيانتورو
عثر أن ي يالحيدث حقا حىت الداعليس حقيقيا و  ائيإفتياراي وخياليا وش ائييقص فيو ش

اعبميل بشكل  يىو تعبري اللغو أدب اإلبكرى أو اػبياىل  2.يحّقو ىف عامل اغبقيق لىع
اسلوب اللغة اؼبختلف من اسلوب اللغة فيو م ستخدالشعر أو النثر أو اؼبسرحّية الذي ي
 بو أن أيثر حىت يستطيع ،جهة الشكل واؼبعٌتمن و العادة ألنو يشتمل قيمة صبيلة 

 3.القارئ أو اؼبستمع إحساسا وفكرة

 لتوفيق اغبكيم تسمىات اؼبسرحي التأليفاتمن  احدسيبحث و ، ىذا البحث يف
ىذه اؼبسرحية تقص فيها الشكوك واؼبخوف من مرشحا و . "أشواك السالممسرحية "

اغبمو عن السلوك والشخصية مرشحا العروس. بسبب على ذلك اغبال، يرسل مرشحا 

                                                           
1  Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009), h. 7 
2 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2009), h. 2 
3  Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab, h. 6 
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س. ولكن اؼبخرب اؼبعلومات عن السلوك والشخصية مرشحا العرو  عثر علىاؼبخرب لياغبمو 
. مع هميعطى اؼبعلومات األخطأ على مرشحا اغبمو وجيعل أزمة الثقة وسوء الفهم بين

تنمية الثقة اليت  ة وسوء الفهم بينهم حىت ينجحون يفمرور الوقت، قد انتهى أزمة الثق
 فقدت.  

 ام البحث من جهة اللغوية. كانت يفمثرية إلىتم "أشواك السالم"سرحية م
ة أنواع فعل الكالم الذي يشتمل فيو ويعرب بو اؼبقصود أو الفكرة الذي يريد ىذه اؼبسرحي
اليت لغة العربية الفصحة اليستخدم  يهااغبوار فو بوظيفة اؼبتنوعة.  بو الشخصأن يعرب 
ىذه اؼبسرحية  لغة العربية الفصحة يفإىل الاستخداما  لك،. سوى ذدوال العريب ذبرى يف

 ايضا.عمل البحث  يسهل الباحث يف

 عند سريل يسرحية بنظرية فعل الكالم التوجيهىذه اؼبعلى سيبحث الباحث 
(Searle)الدراسة التداولية.  توجيهى ىو فصل من فصول الدراسة يف. فعل الكالم ال
األفعال الذي ينقل بو بواسطة الكالم. إن  يشتمل يفعل الكالم أن نشاط اللغو يعتقد 

فقط، ولكن  يال تشتمل الكلمات أو تركيب اللغو الفكرة اليت تعرب فيها بواسطة اللغة 
فعل الكالم  4سمى فعل الكالم.يكالم بواسطة ال يعرب ل الذيالفعفيها تشتمل 

 يكلبو ابب ويقصد اػبنواع فعل الكالم الذي يستخدم بو أمن التوجيهى ىو واحد 
 ، وربدى، وأصبحوإقًتاح اؼبخابب يقيم شيأ بواسطة الكالم، مثل: أمر، ورجاء، وبلب،

 5لك.ذ

                                                           4 Geroge Yule, Pragmatik. Diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 82 

5 John R Searle, Speech Acts (London: Cambridge University Press, 1980), h. 
42-43 
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، سيحاول يمثقل بفعل الكالم التوجيه "السالمأشواك "سرحية مليربىن أن 
. النموذج من الكالم الذي فيها فعلذلك الباحث أن يشرح وحيلل الكالم الذي يشتمل 

 :وىو اؼبسرحية يف يفعل الكالم التوجيهيشتمل 

ليو قد إنذىب  ي؟ عودتك من )جنيف(؟! اؼبؤسبر الذ: وماذا تنتظر الزميل
 ينتهى بعد أسبوعني!

 6. قد يتم كل شئ!السفر: قبل  اػبطيب

زميلو جيلس معا أن يبحثا خبطة اػبطيب لتقرير السياق الكالم ىو عندما اػبطيب و 
ذلك الكالم و زميلو يقول "ماذا تنتظر؟". فال طريق اؼبصادفة،ػبطبة على اؼبرأة اليت يلقيها با
يضغط الزميل على أن  الذي يقصد بو الضغط مكالاإلستفهام ولكن يتضمن   مو كالى

لك الكالم ذ نوع فعل الكالم يفو  اػبطيب لكى يقيم اػبطبة سريعا وال ينتظر وقتا بويال.
أي كالم  عامة عمل بشكلةستغري اؼبباشرة ألن الكالم الي يالتوجيهىو فعل الكالم 

 .اإلستفهام يستخدم لكالم الضغط

لك الشرح، يعتقد الباحث أن فعل الكالم التوجيهى مطابقة سنادا إىل ذإ
لك اؼبسرحية ليشرح ت عل الكالم يفيو فربليل الكالم الذي يشتمل ف ىلليستخدم إ
عمل األدىب ليس ما ىو عٌت ميكشف  ،ى. وبعبارة أخر فيها عٌت الكالممالوظيفة أو 

 ة علىمع آثر انصب ىعناه بواسطة اللغو مويوضح  عليو، ولكن يشرح ما غامض فيو،
بواسطة  رة الذى يريد بو أن تنقل الشخص. وىكذا، اؼبقصود أو الفكينشاط اللغو 

سنادا إىل خلفية إ  7الكالم يستطيع أن يفتح بكامل ويصل إىل فكرة القارئ أو اؼبستمع.

 13ص.  ،(1957 ،)القاىرة: مكتبة مصري اشواك السالم ،توفيق اغبكيم  6                                                           
7  Racmat Djoko Pradopo, Kritik Sastra Indonesia Modern (Yogyakarta: Gama 

Media, 2002), h. 39 
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مسرحية  يف يحث دبوضوع "فعل الكالم التوجيهلب، يعطى الباحث على ىذا اسألةاؼب
 أشواك السالم لتوفيق اغبكيم )دراسة ربليلية تداولية(."

 أسللةحتديد امل .ب 

ىل ىذا البحث إحيدد الباحث ، سألةخلفية اؼب  التصوير اؼبذكور يفسنادا إىلإ
 :يلالتا سألةبتحديد اؼب

و الذي اؼبعنأو  تووظيفي والفعل الكالم التوجيه يفالكالم الذي يدخل ىو ما   .1
  يوجد يف مسرحية "أشواك السالم" لتوفيق اغبكيم؟

 لتوفيق اغبكيم؟ "أشواك السالم"مسرحية  يف يفعل الكالم التوجيهما ىو نوع  .2

 أغراض البحث وفوائده .ج 

ىذا  فالغرض الذي يريد أن حيصل عنو يف سنادا إىل ربديد البحث اؼبذكور،إ
 :يالبحث ىو ما يل

و أو اؼبعن تويفالوظالذي يدخل يف فعل الكالم التوجيهي و الكالم يصف ويشرح  .1
 .الذي يوجد يف مسرحية "أشواك السالم" لتوفيق اغبكيم

لتوفيق  "أشواك السالم"مسرحية  يف يفعل الكالم التوجيهويشرح نوع يصف  .2
 اغبكيم.

 :الفوائد النظرية والعلمية التايل ىل ىذا البحث أن يوفرإ يرجو الباحث

راسة ربليلية النظرية، يرجا هبذا البحث أن يوفر اؼبعرفة على القارئ عن دالفوائد  .1
 لتوفيق اغبكيم. "أشواك السالم"سرحية يف ماليت تستخدم  يفعل الكالم التوجيه
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الفوائد العلمية، يرجا هبذا البحث أن يوفر اؼبسامهة العلمية عن دراسة ربليلية فعل  .2
 و.ليعبميع الذين حيتاجون إو دهبا أو لطالب اللغة العربية  يهالكالم التوجي

 التحقيق املكتيب .د 

عمقة ويفيد أن أيكد أقبل الباحث يعمل خطوة  مهم جدا التحقيق اؼبكتيب
 "أشواك السالم"مسرحية  يف يالتوجيه أصلي التأليف أبن دراسة ربليلية فعل الكالم
الذي أفاضت أو حبثت  يعدد أتليف العلملتوفيق اغبكيم مل أفاضت أو حبثت من قبل. 

آايت  على القرآن: دراسة تداولية يف ياألبروحة دبوضوع "الكالم التوجيهمن قبل ىو 
 Tuturan Direktif dalam Al-Qur’an: Kajian Pragmatik Terhadap)اغبكم 

Ayat-Ayat Hukum)وىو  ،2٠٠9سنة  بروحة قد كتبها ايوب فورانوان يف." ىذه األ
ن فعل أالنتيجة على جبامعة كاجة مادا. ىذه األبروحة ربصل قسم اللغة  الطالب يف

 ين يستخدم على فعل الكالم التوجيهالقرآ آايت اغبكم يف لىع يهالكالم التوجي
األمر،  يستخدم على اؼبباشرة يفعل الكالم التوجيهفكالم غري اؼبباشرة. وفعل ال اؼبباشرة

ة يستخدم غري اؼبباشر  يالكالم التوجيهفعل و مر دبعٌت وعيد. واألمر دبعٌت شربية، واأل
من و . كالم الدافعو  كالم اػبرب اعبواز،و  كالم اػبرب االزم،و  كالم اػبرب بغري ظبة،على  

 : األمر، والنهى،يوى القرآن ، آايت اغبكم يفعلى  يالكالم التوجيه جهة وظيفةو 
 8إللتزام، واغبرام، واعبواز، ويدل على الكيفية.او 

قصة  يف يالًتصبة فعل الكالم التوجيه لىدراسة ربليلية عالصحفية دبوضوع "
 Analisis Terjemahan Tindak Tutur)ياندونسإلغة  غاد فاذير وترصبتها يف يذ

Direktif pada Novel The Godfather dan Terjemahannya dalam Bahasa 
Indonesia) .وسري  انابابن،." ىذه الصحفية قد كتبها سيعكية دارو كوجنارا، وم. ر

                                                           8  Ayup Purnawan,“Tuturan Direktif dalam Al-Qur’an: Kajian Pragmatik 
Terhadap Ayat-Ayat Hukum,” Tesis (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), h. 123 
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 لىع يوظيفة فعل الكالم التوجيه يف . ىذه الصحيفة تبحث2٠13سنة  يف ساميايت
 يشبانية وظيفة فعل الكالم التوجيهغاد فاذير ومنهاج ترصبتها. كان  يذ ترصبة القصة

 لتماس، والطلب، والنهى، والنصيحة، والتلميقة،واال ،قًتاحواال فيها، وىو: األمر،
إستعارة ومنهاج  الًتصبة الذي يستخدم فيها، وىو: منهاج اغبرفية، منهاجو واإلابحة. 
وتكبري  احملل، واإلختزالية، واإلضافة، والتعديل، واعبزئية، والتكيف، وانتقال احملض،
 9رادف اآلزم، والتصوير، والتعميم.مو  ، واإلختفاء،ياللغو 

 Tindak)عمر فيلم  اللغة العربية يف يالكالم التوجيه"فعل  بروحة دبوضوعاأل
Tutur Direktif Bahasa Arab dalam Film Umar) ىذه األبروحة قد كتبها ".

ىذه و ، وىو الطالب ىف قسم اللغة جبامعة كاجة مادا. 2٠14سنة  يف أدتيا رضبان
اؼبباشرة  يفعل الكالم التوجيه مثل: فيها، ينواع فعل الكالم التوجيهأ األبروحة تبحث

 يوفعل الكالم التوجيه بكلمة األمر، وفعل الكالم غري اؼبباشرة بكلمة اػبرب واإلستفهام،
العامل  ىذه األبروحة تبحث يف لك،غري اغبريف. سوى ذ يكالم التوجيه، وفعل الاغبريف

 1٠فيلم عمر. يف يعلى إستخدام أنواع فعل الكالم التوجيهبو أيثر  يوالوظيفة الذ

 7فيلم فينال فانتاسي  يف يوضوع "وظيفة فعل الكالم التوجيهالصحيفة دب
 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Film)أدفني جيلدرين: جومفليت

Final Fantasy VII Advent Children: Complete)قد كتبها ريزا  ." ىذه الصحيفة
ياانت عن وسبعني ب . ىذا البحث حيصل على النتيجة أن شباين2٠14سنة  رادتيا يف

، وىو: ي فيوكان طبسة نوع ووظيفة فعل الكالم التوجيهو . يوف يفعل الكالم توجيه

                                                           
9 Reza Raditya, “Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Direktif dalam Film Final Fantasy 

VII Advent Children: Complete,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FIB, Vol 5, No 4 (2014), 
diambil http://jimbastrafib.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jimbastrafib/article/view/483 

1٠ Aditya Rachman, “Tindak Tutur Direktif Bahasa Arab dalam film Umar,” 
Tesis (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), h. 108-109 
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ليعمل  األمر بوظيفة أيمر على اؼبخابب يبياانت عن فعل الكالم التوجيه وناحد وثالثو 
لتماس على رب االالدعاء بوظيفة أن يع يشر بياانت عن فعل الكالم التوجيهشيأ. واثنتا ع

التلميق بوظيفة أن يعمل شيأ  يبياانت عن فعل الكالم التوجيه ةعشر  ابب. وشبايناؼبخ
أن  النهى بوظيفة ينهى على اؼبخابب يبياانت عن فعل الكالم التوجيه ةمعا. وعشر 
اػبابب اع بوظيفة أن ميتنع اإلمتن يسبع بياانت عن فعل الكالم التوجيهو يعمل شيأ. 

 11اؼبخابب.إىل مر األساعدة أو للم

 يف يفعل الكالم التوجيه على ىو البحث دبوضوع "مبادئ األداباألخر 
 Kesantunan dalam)سرحية مشس النهار لتوفيق اغبكيم: دراسة ربليلية تداوليةم

Tindak Tutur Direktif pada Naskah Drama Syamsu An-Nahar Karya 
Taufiq Al-Hakim)ي. وى2٠16سنة  ا البحث قد كتبو رايضة السعادة يف." ىذ 

أنواع فعل  ىذا البحث يبحث يفو دب األسيا الغربية جبامعة كاجة مادا. أ قسم الطالبة يف
ومها:  فيها، يمسرحية مشس النهار. كان نوعان فعل الكالم التوجيه يهى يفالكالم التوج

غري  يفعل الكالم التوجيهو  كلمة األمر والنهى، باؼببشرة الذي يعرب يفعل الكالم التوجيه
 يفعل الكالم التوجيه علىاألداب مبادئ و  بكلمة اػبرب واإلستفهام. اؼبباشرة الذي يعرب

  12: مؤدب وغري مؤدب.، ومهانيعلى قسمينقسم نص اؼبسرحية  للغة العربية يفا

مسرحية فيها ، الجيد الباحث اؼبطبوعة اليت تستخدم إسنادا إىل التحقيق اؼبكتيب
. يالبحث عن فعل الكالم التوجيهعلى يم مادة مادية لتوفيق اغبك "أشواك السالم"

                                                           


11
Singgih Daru Kuncara, M. R. Nababan dan Sri Samiati, “Analisis Terjemahan 

Tindak Tutur Direktif pada Novel The Godfather dan Terjemahanya dalam Bahasa 
Indonesia,” Jurnal Pasca Sarjana UNS, Vol 1, No 1 (January 2013), diambil dari  

http://jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/trl/article/view/173 

12  Riadhotus Saadah, “Kesantunan dalam Tindak Tutur Direktif pada Naskah 
Drama Syamsu An-Nahar Karya Taufiq Al-Hakim,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas 

Gajah Mada, 2016), h. 53   
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. وىذا يدل على اإندونسي يعمل يف كثري أن  يلكن البحث عن فعل الكالم التوجيهو 
 أصلية البحث وميكن أن يكون مربرا علميا.                    

 اإلطار النظري .ه 

يعرب بو العامل عن اإلصطالح التداولية. ذىب  يكان عدد التعريف الذ
الدراسة اليت تدرس هبا اؼبعٌت الذي يعرب بو اػبابب أو  يإن التداولية ى ، (Yule)يول

ىي فرع من  ن التداولةإ  (Wijana)ذىب وجياانو 13اؼبكاتب ويربز التفسري على اؼبستمع.
 لغوية تستخدم يفالوىو كيف وحدة  ،ياػبارج يليت تدرس هبا بناء اللغو ا يعلم اللغو 

الدراسة اللغوية اليت  يالتداولية ى، إن  (Levinson)لفينسونوذىب  14اإلتصاالت.
لدراسة اليت تدرس ا يالتداولية ى بكالم األخر، 15تدرس هبا ارتباط اللغوى مع سياقها.

فقط، ولكن سبلك معٌت  ىنظر أبن اللغة ليس الًتكيب النحو ، وتياػبارج يهبا بناء اللغو 
 الذي يرتبط مع سياقها.

 ألهنما الدراستان واحد من فروع علم اللغة وتتعلق بعلم الداللة، يالتداولة ى
علم  اؼبعٌت اػبارج ويرتبط ابلسياق، زبتلف ابلتداولية اليت تدرس اؼبعٌت.يف تدرسان ال

يبحث اؼبعٌت من اللغة  اؼبعٌت الداخل وال يرتبط ابلسياق. الداللة ىو العلم الذي يدرس
ولكن ال يدخل السياق الذي يتعلق هبا سيربز اؼبسألة، ألن اللغة سبلك اؼبعٌت اؼبختلف 

الدراسة عن اؼبعٌت اليت كامل ببكالم األخر، ليس  16من السياق إىل السياق األخر.
ور عٌت على الدربتاج الدراسة اؼب لك السباب،التدخل سياق اللغة الذي يرتبط هبا. لذ

 أن اؼبعٌت ىو يرتبط ابلسياق اللغة فيو.لتداولية اليت تنظر ا

                                                           13  Pragmatik, h. 3   
14  Dasar-Dasar Pragmatik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996), h. 4 
15  Pragmatics (Cambridge: Blackwell Publishers, 1983), h. 9 
16  Geofrey Leech, Prinsip-Prinsip Pragmatik. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka 

(Jakarta: UI-Press, 1993), h. 3 
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قال عدد فيلسوف أبن الدراسة اؼبعٌت السبكن أن زبلع على السياق فيو. مثل 
 17قال، أن الدراسة اللغة ال تستطيع أن تعمل إال تعترب السياق كالمها.  (Firth)فريت

اؼبعٌت ال سبكن أن تفصل قال، أن الدراسة   (Ross dan Lakoff)كوفولكن روس وال 
ن إالذي مشهور بنظرية فعل الكالم قال،   (Austin)أوستنيو  18على استخدام اللغة.

ىذا السبب الذي يدافع الفالسفة أن  19الكالم الذي يعمل الشخص كان فعل فيو.
 يولدو النظرية اعبديدة لتكمل النظرية السابقة، ومشهورة إبصطالح التداولية.

 منهج البحث .و 

الذي يستخدم إلرشاد يف عملية البحث،  نه يلزم فيو اؼب بحث،القبل يعمل 
 اؼبسالة البحث. يف لىج النظمية وحيصل الشرح الدقيق عا يستطيع أن يعمل دبنهلكى 

 :كانت عدد اإلعتبارت التايل  ىذه اغبالة،

 نوع البحث .1

 library)البحث اؼبكتبيةالباحث على نوع  يستخدميف ىذه اؼبرحلة، س
research) ،وىو الدراسة التحليلية عن اؼبادات اؼبكتبية مثل الكتب، واؼبالحظات .
 2٠يدافعن البحث. الالتىواجملالت 

 مصدر البياابت .2

                                                           17  I Putu Dewa Wijana dan Muhammad Rohmadi, Analisis Wacana Pragmatik 
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), h. 7 

18  Geofrey Leech, Prinsip-Prinsip Pragmatik , h. 2 
19  How To Do Things With Words (Oxford: Oxford University Press, 1962), h. 

98-99 
2٠  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2008), h. 3 
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صادر األدب فيما يتعلق دبصدر البياانت، أيخذ الباحث على شكل م
علوم اؼبسرحية، وكتب التداولية، واألوراق اليت تناقش  اؼبكتوب اليت تتحدث يف

وضوع. وينقسم مصادر البياانت إىل قسمني، ومها مصدر البياانت األولية ومصدر اؼب
لتوفيق  "أشواك السالم" البياانت الثانوية. مصدر البياانت األولية ىو نّص اؼبسرحية

على ترتبط  ىالالتمصدر البياانت الثانوية ىو الكتب، واجملالت، واألوراق و  اغبكيم.
 اؼبوضوع البحث.  

 توفري البياانتبريقة  .3

توفري  يفلى منه  القراءة والكتابة عخدم الباحث ستىذه اؼبرحلة، سي يف
يكتسب البياانت لءة ىو اؼبنه  الذي يستخدم بو   القراالبياانت البحث. منه

الحق وي لتوفيق اغبكيم، "أشواك السالم"قراء نّص اؼبسرحية يوىو  21  القراءة.دبنه
 تلك اؼبسرحية.  يف يفعل الكالم التوجيه شتملي كتب اغبوار أو الكالم الذييأن 

 بريقة ربليل البياانت .4

اػبارج  قارناؼب نه م تخدم الباحث علىسسي ىذه اؼبرحلة، يف
  يستخدم بو ىذا اؼبنهو ربليل البياانت.  يف  (padan ekstralingual)ياللغو 

سياق  مثل اؼبعٌت أو يخارج اللغو  يف ترتبط ابؼبادات لتحليل اؼبسألة اللغوية اليت
فعل الكالم  شتملي يالكالم الذإىل اؼبواصلة أو اؼبقارن   نهمالكالم. وىو 

الكالم و الوظيفة أو سياق لتوفيق اغبكيم مع  "أشواك السالم"ة مسرحي يف يالتوجيه
 لك الكالم.اؼبعٌت من ذ

 نظام البحث .ز 

                                                           21  Mahsun, Metode Penelitian Bahasa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 
92 
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وىي   أبواب أربعةإىل  نظامىذا ال احثالبليسهل ويوضح ىذا البحث، ينقسم 
 :كما يلي

، وأغراض سألةوربديد اؼب ،سألةألول مقدمة ربتوي على خلفية اؼبالباب ا
 البحث وفوائده، والتحقيق اؼبكتيب، واإلبار النظري، ومنهاج البحث، ونظام البحث.

وخمتصرات  يعرفة النظرية فعل الكالم التوجيهحيتوي على م الباب الثاين
 اغبكيم.لتوفيق  "أشواك السالم"ة مسرحي

أشواك "مسرحّية  يف يتوجيهالتحليل فعل الكالم ال على تويالباب الثالث حي
 لتوفيق اغبكيم. "السالم

.قًتاحختتام مع اػبالصة واالى االعل يالباب الرابع حيتو 
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 الباب الرابع

 ختتاماال

 

 اخلالصة .أ 

بو ابب ويقصد اػبفعل الكالم الذي يستخدم بو  ىو يفعل الكالم التوجيه
 لتماساال، وينقسم إىل أربعة أقسام. األول ىو اؼبخابب يقيم شيأ بواسطة الكالم يلك

 والطلب، والضغط، والدعاء، والدعوة، واؼبراودة، والندأ،الذي يشتمل على االلتماس، 
أل اؼبعلومات، ويس الذي يشتمل على اإلستفهام، اإلستفهامع. والثاين ىو والدف
هتام، ، واؼبساومة، واالاليت تشتمل على الشربية الشربية. والثالث ىو ستجوابةواإل

، تزاملتعليمات، واغبجزة، والتقرير، واال، والرقابة، والادواألمر، والتطلب، واإلستبد
 .النهى. واألخر ىو التحديدو 

مائة  وجد الباحث لتوفيق اغبكيم، "أشواك السالم"قيام بتحليل مسرحية بعد ف
وأربعة وعشرون فعل الكالم التوجيهي فيها على وظيفة االلتماس، والدعاء، والطلب، 

نوع فعل وكان واؼبراودة، والضغط، واإلستفهام، والشربية، وااللتزام، واألمر، والنهى. 
مر ، والنهى، واأللتزاميوجد يف وظيفة اؼبراودة، والشربية، واالاؼبباشرة الكالم التوجيهي 

والنهى يف الكالم الواحد، والنهى واألمر يف الكالم الواحد. وفعل الكالم التوجيهى غري 
الدعاء. وفعل الكالم التوجيهى اؼبباشرة وغري اؼبباشرة يوجد يف  وظيفةاؼبباشرة يوجد يف 

 .، والطلب، والضغط، واإلستفهام، واألمرلتماسوظيفة اال
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فعل الكالم التوجيهي يف مسرحية والنتيجة من ىذا البحث ىي تصنف وظيفة 
ختيار الكلمة، إ"أشواك السالم" تتعلق دبستوى أو درجة اؼبشارك، وترنيم الكالم، و 

وسياق الكالم. وتلك اؼبسرحية ربتوى على كثرية من فعل غري اؼبباشرة اليت تستخدم 
بوظيفة كالم اػبرب ولكنها تستخدم لوظيفة كالم األخر مثل اإلستفهام، واألمر، 

االلتماس وأشبو ذلك. ويهدف فعل الكالم التوجيهي الذي يستخدمو اؼبؤلف يف و 
مسرحية ىو لكي القارئ أو اؼبستمع يفهم على الكالم ليس من بناء أو تركيب اللغة 

   فقط ولكن يعترب على سياق الكالم أيضا.       

 قرتاحاال .ب 

وتوفيقو قد انتهى الباحث على أن يتم ىذا  ونوأضبده سبحانو وتعاىل بع
. فلذلك ص واػبطاءالبحث، ولكن ىذا البحث بعيدا من الكمال بل فيو أكثر من النقا

يقًتح الباحث للقارئ أن يعمل البحث األعمق ؽبذا اؼبوضع ليتم ويصصح البحث الذي 
وينفع ىذا البحث يتعلق بو. وأخريا يرجو الباحث على ىدى هللا إىل الصرابو اؼبستقيم 

للناس وللمجتمع وللطالب قسم اللغة العربية وأدهبا عموما وخصوصا للباحث.
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