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 اإلهداء

 ىذا البحث اجلامعي ىدية خالصة إىل :
 سائَتاحأيب احملبوب شأراين و أّمي احملبوبة 

 اللذان قد ربياين بكل اجلهد و االجتهاد
 و أخي الصغَت أغونج و أخي الكبَت كورنيا

 
 اكرتااحلكومّية جوكج اإلسالمّية كاليجاكا سونانو إيل املعلمُت و املعلمات جبامعة 

و إيل مجيع زمالئي يف قسم اللغة العربية و أدهبا و زمالئي يف جممع الشباب للمسجد  
 الصّديقي و تالميذي يف املدرسة القرانية هلذا املسجد
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Abstrak 

Tuturan yang diucapkan oleh seseorang (penutur) kepada orang lain 

(lawan tutur) seringkali memiliki maksud lain dari apa yang diucapkannya. Itu 

artinya ada bagian tuturan yang tidak diucapkan namun hendak disampaikan. 

"Bagian tuturan" tersebut, dalam Pragmatik dinamakan dengan implikatur 

percakapan. Fenomena ini pun terjadi di dalam drama Ma’satu Zainab karya Ali 

Ahmad Bakatsir. Peneliti menemukan banyak tuturan para tokohnya yang 

memiliki maksud lain yang diungkapkannya secara tidak langsung. Peneliti 

memperhatikan bahwa mereka terkadang mengatakan apa yang mereka maksud, 

terkadang mereka bermaksud lebih dari apa yang mereka katakan, dan terkadang 

pula bermaksud kebalikan dari apa yang mereka katakan. 

Untuk menganalisis masalah ini dalam drama Ma’satu Zainab, peneliti 

menggunakan pendekatan Pragmatik, dengan teori prinsip kerjasama Grice. 

Penelitian ini merupakan studi pustaka (Library Research), adapun metode yang 

digunakan peneliti untuk menganalisis data yaitu metode kualitatif deskriptif. 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, peneliti menemukan dua puluh 

tujuh tuturan melanggar prinsip kerjasama Grice dan mengandung implikatur 

percakapan, berikut rinciannya: tiga belas tuturan melanggar maksim kuantitas, 

dua tuturan melanggar maksim kualitas, tujuh belas tuturan melanggar maksim 

relevansi, enam tuturan melanggar maksim cara. Adapun makna tuturan yang 

mengandung implikatur percakapan yaitu : memberikan alasan, tidak menyukai 

topik pembicaraan, mengklarifikasi, mengejek, menegaskan, mengganti topik 

pembicaraan, meminta izin, mencurigai, meng-iya-kan, menolak, merahasiakan, 

bermaksud sebaliknya, menenangkan, memungkiri, heran, menghibur, terkejut, 

efek lucu, marah berlebih. 

Kata kunci : Ma’satu Zainab, Pragmatik, prinsip kerjasama, implikatur 

percakapan 
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 جتريد

غالبًا ما يكون  شخص آخر )املخاطب(،ل شخص )املتكلم( يقولولكالم الذي ا
و ىذا يعٍت أن ىناك بعض الكالم الذي ال يقولو املتكلم  .يقولغرض آخر غَت ما  لو

ي باالستلزام احلواري يف التداولية. و ىذه  لكن أراد أن يبلغو. ذلك "بعض الكالم" ُس 
العديد من  بايثالوجد  باكثَت. علي أمحدلزينب  مأساة سرييةامليف الظاىرة تقع أيضا 

. اليظ مباشر بشكل غَت لذي لو مقاصد أخرى الليت يعربوهنا ا اشخصياهتل الكالم
البايث أهنم قد يقولون ما يقصدون قد يقصدون أكثر ِما يقولون، و قد يقصدون 

 املكن يكون ىناك حتليل متعمق للحصول على فهم  أ نبغيي ك. لذاعكس ما يقولون
 .يف كالمهم

 مقاربة البايث ستخدمسريية مأساة زينب، اامل يف ىذه القضية لتحليل
 املكتيب البحث من بحثال ىذاو كان . يسار عند ج تعاونال مبدأ بنظرية ،التداولية

(library research)،  و أما املنهج الذي استخدمو البايث يف حتليل البيانات ىو منهج
 .الوصفيالكيفي 

ا خيالف ن كالميعشر  و سبعةالبحث، وجد البايث ذا بعد أن قام البايث هب
و تفصيلو كما يلي: ثالثة  .االستلزام احلواريتوي على حي مبدأ التعاون عند جرايس و

خيالفان مبدأ الكيف، سبعة عشر كالما خيالف كالمُت عشر كالما خيالف مبدأ الكم،  
توي على حي ذيال الكالم معٌت و أما مبدأ املناسبة، ستة أكالم خيالف مبدأ الطريقة

فيما يلي: التحجج، رغبة عن املوضوع، التوضيح، اهلجاء، التأكيد،  االستلزام احلواري
العكس، التهدئ، تغَت موضوع الكالم، اإلستئذان، االشتباه، نعم، الرفض، الكتم، 

 .شدة الغضب، ضحكامل تأثَت، الدىشة، التسليةاإلنكار، احلَتة، 

 الكلمات املفتايية : مأساة زينب، التداولية، مبدأ التعاون، االستلزام احلواري



 ح
 

 كلمة الشكر و التقدير

  اهلل إالّ  إلو ال أن أشهد يعلم، مامل اإلنسان بالقلم، علم علم ياّلذ هلل احلمد 
 احَمّمد ان وموال اسّيدن أنّ  العامل، وأشهد عِ مج يعل لِ و العم بالعلم آدم ٍِت ب فّضل ياّلذ

 ألو ليوع حمّمد ورسولك عبدك يعل صلّ  اللهمّ . والعجم العرب سّيد ورسولو عبده
  .بعد اأمّ . اكثَت  اتسِليم وسّلم. واحلكم العلوم عِ ينابي وَأصحابو

إلمتام بعض الشروط للحصول أشكر اهلل عز و جل على انتهاء ىذا البحث 
اللقب العاملي يف قسم اللغة العربية و أدهبا. مبعونتو و بتوفيقو قدر البايث على على 

 إهناء ىذا البحث رغم أن ىناك كثَت النقصان و اللحن اللغوي.

الكرماء و األصدقاء ىذا البحث مل حيصل بُت أيديكم بدون مساعدة األساتذة 
األيباء، لذلك قّدم البايث كلمة الشكر لكل شخص يعطيو دعمة و مساعدة يف 

 صناعة ىذا البحث و تأليفو، خصوصا إىل :
املكرم األستاذ الدكتور يوديان وييودي املاجستَت كرئيس جامعة سونان كاليجاكا  .ٔ

 اإلسالمية احلكومية.
اجستَت كعميد كلية اآلداب و العلوم املكرم األستاذ الدكتور ألوان خَتي امل .ٕ

 الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.
املكرم األستاذ الدكتوراندس مصطفى املاجستَت كرئيس قسم اللغة العربية و أدهبا  .ٖ

 بكلية اآلداب و العلوم الثقافية.
قد بذل جهده الكبَت املكرم مشريف األستاذ الدكتور ىشام زيٍت املاجستَت الذي  .ٗ

 على القيام باإلشراف يىت يتم ىذا البحث.
مجيع املعلمُت و املعلمات جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية و خاصة  .٘

املعلمُت و املعلمات يف كلية اآلداب و العلوم الثقافية من قسم اللغة العربية و 
 أدهبا.
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 محتويات البحث
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 األول بابال

 مقدمة

 البحث خلفية .أ 

 لعلوااتادل تبليغ ناسؽلكن لل االتصاؿب .لتفاعليف ا للناس أساسي شيء ىو االتصاؿ
أساسيا  االتصاؿأف  (Onong Uchyanaأكنونج أخيانا ) . قاؿابلعضأك األفكار بلعضهم 

(. ادلخاطب)خر آإىل شخص ( ادلتكلم) ان شخصأك الشلعور فكرة ال تبليغىو عملية 
ىي اإلعتقاد  لشلعورك أّاا اان عقلو.  نشأغَتىا اليت تأك  اآلراء كأ لعلوااتىي ادل فكرةلفا
 غَتىا اليت كأ ،ماسيّ احل الغضب أك الشجاعة أك اذلمـو أك الشكوؾ أك اليقُت أك أك

 1.القلب قاع ان تنشأ

 أف يقوؿ كالاو قاصدا للمتكلم ينبغي الطبيلعي االتصاؿ أف( Wijana) كغلانا بُّت 
 بقدر االاكاف أف لذلك،. يبّلغو اادلخاطب ٔت فهمأف ي ك راج ،ادلخاطب إىل شيء لتبليغ
 كدائمنا اوجزنا ك ولفهم سهال ك كاضحنا ك  دائمنا بالسياؽ عالقة اناسبة ذا الكالـ يكوف

ٕترم  تصاؿاال عمليةكي تكوف  ،لو كفقا. آخر شخص كقت ضيعي ال حىت القضية يف
 فإنو احلالة ىذه يفك . ادلخاطب ك ادلتكلم بُت تلعاكفال ىناؾ يكوف أف ينبغي بأحسنها

 2.يسار ج اقًتحو الذم التلعاكف دإاب نظرية إىل يشَت

 حسب للمحادثة اساعلتك قدـاا يلي : " على التلعاكف ابدأ نظرية تذكر 
مث ". اشًتؾ أنت فيما دؼكاذل للغرض كفقنا احملادثة، فيو ٕترم الذم احلد يف احلاجة،

                                                           
1

 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikas : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 31. 

2
  I Dewa Putu Wijana, Dasar-dasar Pragmatik, (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 45-46. 
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ابدأ الكم ك ابدأ الكيف ك ابدأ ادلناسبة ك ، كىي: التلعاكف إىل أربلعة ابادئ دأاب ينقسم
 3ابدأ الطريقة.

. كثَتنا اا دائما يسار ج عند التلعاكف ابدأ تطبيق يتم ال اليواية، االتصاالت يف
 أك كاضح غَت كاف كالاو  أكاناسبة ٔتوضوع الكالـ  عالقة ذم غَتب نلتقي ادلتكلم يتكلم

جللعل كالاو  عادة ذلك ادلتكلم، يفلعل الغاية ليس بدكفالظواىر  هىذفوجود . إغلاز غَت
شريكو ل و أف الكالـ الذم يتحدث بو شخصى قعاا يك لذلك . للمخاطب اؤثرأكثر 

. ىذا يلعٍت أف ىناؾ جزء ان يقاؿغالبان اا يكوف لو العاٍل أخرل أك أكثر شلا  يف احلوار
  .دلخاطبإىل  ادلتكلم يبلغوأف  ريدكلكن ي يقاؿ ال الذم الكالـ

 الكالـ أف على "Logic and Conversation"الشهَتة  اقالتو يف يساجر ذكر 
نسمي ذلك االقًتاح  ؽلكنك . الكالـ ان جزءنا ليس يتضمن االقًتاح الذم أف ؽلكن

 شيء على ينطوم الذم الكالـ االستلزاـ ىو أف يسار ج بُّت  4.بػػػػػػػػػ"االستلزاـ احلوارم"
ك أاا  .عند جرايس التلعاكف إابد خالفةدل نتيجة االستلزاـ احلوارم نشأ 5.بو تلفسل

 .ادلتكلم يقوؿ عنداا للكالـ كاضح سياؽ ىناؾ فكا إذا إدراكو ؽلكن االستلزاـ احلوارم

 (Mardjoko Idris)ارجوكو إدريس  شرح .الكالـ فهم يف اهمّ ىو شيئ  السياؽ

 ادلكاف ك ادلخاطبك  ادلتكلم يتكّوف ان الذم السياؽ هنتم أف غلبجيدا  الكالـ فهمنل
 اإلدراؾ خلفيةك  السياؽ (Leech) ليتش عرِّؼلقد  6.كالغرض الكالـ كاواقف كالساعة
 حينما تكّلمادل يلعنيو اا ريفسّ  أف لمخاطبل ؽلكن حىت ادلخاطبك  ادلتكلم كولالذم ؽل

                                                           
3
  F.X. Nadar, Pragmatik dan Penelitian Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

hlm. 24 
4

 Kunjana Rhardi, Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Erlangga, 2008), hlm.  43 
5
  Mulyana, Kajian Wacana, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 11 

6
  Mardjoko Idris, Stilistika Al-Qur’an: Kajian Pragmatik, ( Yogyakart : Karya Media, 

2013), hlm. 8 
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 على جيد بشكل االتصاالت جرمست الكالـ، سياؽ فهمب لذلك، 7.اا يقوؿ كالاا
 .تلعاكفال أّف الكالـ ؼلالف ابدأ ان الرغم

 التلعاكف سلالفة ابدإ بسبب االستلزاـ احلوارم يقع أف ؽلكن سابقنا، أكضحنا كما
ان ابادئ  ابدأالذم ؼلالف  ادلسرحية اأساة زينب يف احلوار ان جزء ىوىا . جلرايش
  :عند جرايس التلعاكف

 اينو؟: إىل أين اداـ   يالنش
 الرشيدم: سأكصلها إىل بيتها.

 : لكن ىنا آان ذلا.  يالنش
 : أمر جنرال مينو ال نستطيع أن نخالفو الرشيدم

ليوصل  الرشيدم نعأف ٘ت تريد بالنش كانت عنداا احلوار جرت ىذه القطلعة ان
ألّف  بيك بيت األلفى زبيدة تغادر ال أفبالنش  رجت. بيتها إىل( زبيدة) اينو اداـ

بدّقة،  بيك بيت األلفى الفرنسية القوات ك قد ٖتميو .خطَتة جدا اخلارج يف الظركؼ
 .انا لزبيدةآفظّنت أّف فيو أكثر 

عند  التلعاكفابدإ ان ابادئ  سلالفة على دؿالسابق ي حلوارا يف يدمالرش كالـ إف
 بُت للعالقةا وجدت ال. الكالـ وضوعٔت ساىمي الجرايس يلعٍت ابدأ ادلناسبة. ذلك الكالـ 

ال، بل يف بيتها "بلعبارة بالنشكالـ  على الرشيدم رد كاف إذا. اينو اجلنراؿ كأكاار األان
 .الكالـ ٔتوضوع عالقة اناسبة ذالو  سيكوف الكالـ فإف"  آان ذلا

يف احلقيقة أراد  ".اإلستئذاف"االستلزاـ احلوارم ك ىو  إىل تؤدم سلالفة ىذا ادلبدأ إف
 الرشيدم أف يقوؿ "سازلٍت ألف أكّصل زبيدة إىل بيتها".

                                                           
7
  F.X. Nadar, Pragmatik dan Penelitian Pragmatik, hlm. 6 
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ادلسرحية  يف االستلزاـ احلوارم أحب أف ػلّلل الباحثأّف   ،السابق ادلثاؿ على بناء
 ليس ادلسرحية اأساة زينب يف الشخصيات عّّبتو الذم الكالـ ألف ىذاك  .اأساة زينب

أم العاٌل اتضمنة  خفية أغراض ىناؾ األحياف بلعض يف. اباشر بشكل فهمو ؽلكن كلو
 فإف كبالتايل الكالـ. يف كاال فهم على للحصوؿ جيدا هايالحظ لقارئ أفلينبغي 
االستلزاـ "سيأيت بادلوضوع  البحث أّاا ىذا ك. سألة زلتاجة للغايةادل ىذه يف البحث

 ية تداكلية("احلوارم يف ادلسرحية اأساة زينب للعلي أٛتد باكثَت )دراسة ٖتليل

 بحثتحديد ال .ب 

 ك ادلسألة بلعض ٖتديد للباحث ؽلكن ،السابقة ادلذكورةالبحث  خلفية إىل استنادان 
 :ىي

 ؟زينب اأساة سرحيةادل يف شكل الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم اا. 1

 ؟زينب اأساة سرحيةادل يفالعٌت الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم  اا. 2

 البحث أىداف .ج 

 اأساة سرحيةادل يفشكل الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم دللعرفة  .1
 .زينب

 اأساة سرحيةادل يفالعٍت الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم لكشف  .2
 .زينب

 البحث فوائد .د 

 علىإّاا  ك النظرم ادلستول علىإّاا  فوائد البحث ىذا يقدـ أف الباحث يأال
 :التايل النحو علىيلعٍت  اللعملي، ادلستول
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 عااة ك الطالب بُت تداكليةال خاصةعلم اللغة  رلاؿ يف اللعلمية الكنوز زيادة .1
 .الناس

 زينب.  اأساة ادلسرحية االستلزاـ احلوارم يف دللعرفة القراء تسهيل .2

 التحقيق المكتبي .ه 

 سواء ك ٖتليلها، قراءهتا ٘تت رٔتا اليت القراءة اواد كل التحقيق ادلكتيب ىو
 يف أعليتو تقل ال اكوف ادلكتيب ىو لتحقيقا 8.كتحصيل إنفرادم أـ انشورة أكانت
 فإف لذا. ادلوجودة البحوث يف االزدكاجية ٕتنب التحقيق ادلكتيب ىو كظائف ان. البحث
 تشابو أكجو ذلا اليت بحوثالىي  يلي فيما .جديد ْتث ىو تنفيذه سيتم الذم البحث

 :الرمسية األشياء أك ادلادية باألشياء يتلعلق فيما البحث ىذا اع

ىذا . باكاثَت أٛتد للعلي زينب ادلسرحية اأساة ترٚتة يف ك ادللعٌت الشكل ٖتويل
 الثقافية، اللعلـو كلية اللعريب، األدب يف قسم طالبة ىنية الرفيلعة، أكلفة البحث كتبتها

 ادلتغَتة األشكاؿ أنواع البحث ىذا تناقش. 2116 عاـ يف ااريت سيبيالس جاالعة
 نظرية على البحث ىذا باكثَت. يلعتمد أٛتد للعلي زينب اأساة ادلسرحية ترٚتة يف كادللعاٍل

ىذا  نتائج تلخيص ؽلكن. ك ادللعاٍل األشكاؿ تغيَت تشمل ان الًتٚتة، يف التحوالت
 بسبب يف عملية الًتٚتة الشكل ٖتويل ىناؾ ، أكالن : التايل النحو البحث على
 يف عملية ادللعٌت ثانيان، ٖتويل. ادلستهدفة اللغة ك بنية ادلصدرية اللغة بنية يف االختالفات

ك بسبب  ادلستهدفة للغة ادلصدرية الدقيق يف اللغة ادلرادؼ عدـ بسبب الًتٚتة
 .ادلستهدفة بُت اللغة ك ادلصدرية اللغة بُت الثقافية االختالفات

دراسة ٖتليلية )  زينب ادلسرحية اأساةيف  باكثَت أٛتد علي عند اللعربية القواية
 ك أدهبا، اللغة اللعربية يف قسم ةطالب فضيلة، نور وتكتب البحث ىذا(. اجتماعية أدبية
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 احلكواّية  جوكجاكرتا اإلسالاّية كاجا كالي سوناف الثقافية، جاالعة كاللعلـو اآلداب كلية
 .األديب االجتماع علم هنج باستخداـ القواية اللعربية يف يبحث. 2111 عاـ يف

االستلزاـ احلوارم يف فيلم "نارا الصغَتة ك الطائرات ادلغَتة" )دراسة ٖتليلية 
 كلية اللعربية كأدهبا، اللغة قسم يف طالبة كتبتو حنيفة السمحة، البحث تداكلية(. ىذا

 عاـ جاالعة اوالنا االك إبراىيم اإلسالاية احلكواية ااالنج  يف اإلنسانية، اللعلـو
فيلم نارا  يف شكل الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم يف بحثي. 2115

ذلك  يفالعٌت الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم  الصغَتة ك الطائرات ادلغَتة ك
نتيجة . عند جرايس التلعاكف ابدإ نظريةب التداكلية اقاربة البحث ىذا يستخدـ. الفيلم

الكالـ  العٌتك أاا . االستلزاـ احلوارم على تومػل كالاا  فكعشرك  أربلعة ىذا البحث ىي
 تغزؿ، دليل، تصنع، طلب. رفض، ،هتدئ، كتم: االستلزاـ احلوارم على تومالذم ػل

االستلزاـ احلوارم يف زلادثة الطالبات ٔتلعهد االصالح اإلسالاي سندانج أكونج 
 ةطالب ، ليديا فوترم أنفا كتبتو بحثال فاجَتاف الاوصلاف )دراسة ٖتليلية تداكلية(. ىذا

اوالنا االك إبراىيم جاالعة  ،اإلنسانية اللعلـو كلية ، ،اأدهباللعربية ك  اللغة قسم يف
شكل الكالـ الذم ػلتوم على  يف بحثي. 2117 عاـ يف ااالنج اإلسالاية احلكواية 

زلادثة الطالبات ٔتلعهد االصالح اإلسالاي سندانج أكونج فاجَتاف  يف االستلزاـ احلوارم
نتيجة ىذا . تلك احملادثة يفالاوصلاف ك العٌت الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم 

 الكالـ ٌلالعا ك أاا. االستلزاـ احلوارم تومػل كالاا كثالثوف ٙتانية ىناؾ أفالبحث ىي 
أار، اقًتاح، خّب،  :ىي ٙتانية العاٍل انها فيو الواردة ماالستلزاـ احلوار  على تومالذم ػل

  إعالـ، إصالح، نكر، ذكر، ك ادلنع.

ظاىرة االضلراؼ على ابدأ التلعاكف جريس يف سورة ارَل )دراسة ٖتليلية تداكلية(. 
 اآلداب كلية ،اأدهباللعربية ك  اللغة قسم يف طالب ، نالرٛت عارؼ زلمد كتبو بحثال ىذا

 عاـ يف احلكواّية جوكجاكرتا اإلسالاّية كاجا كالي سوناف جاالعة الثقافية، كاللعلـو



7 
 

 يستخدـ. ارَل سورة يف ةادلوجودجريس  عند التلعاكف ابدأ اضلراؼ يف بحثي. 2113
ا البحث ىذ ك أاا نتيجة. عند جرايس التلعاكف ابدأ نظريةب التداكلية اقاربة البحث ىذا

 سبلعة ىناؾ. عند جرايس التلعاكف ابدأ ؽلتثل ارَل سورة يف احلوار كل ليس أنوىي 
 .ارَل سورة يف ريسعند ج التلعاكف دلبدأ اضلرافات

 لديهما البحثيىن األكلُت أف االحظتو ؽلكن ،السابق التحقيق ادلكتيب كصف ان
 حُت يف. سلتلفة الرمسية األشياء لكن ،ْتثو سيتم الذم هبذا البحث ادلادية األشياء نفس

 ادلادية األشياء لكن ،هبذا البحث ةالرمسي ءاألشيا نفس ذلا األخرل الثالث بحوثال أف
 .سلتلفة

 ان اوجودا كني ملالبحث الذم سيقـو بو الباحث  أف ستنتاجالا ؽلكن كبالتايل
ا ْتثها يتم ملادلسرحية اأساة زينب  ألف قبل، عند  التلعاكف نظرية ابدإ باستخداـ أبدن

 .جرايس

 منهج البحث .و 

 هبدؼ صحيحة،ال بياناتال على للحصوؿ اللعلمية الطرؽ ىي انهج البحث
 هاكحلّ  ادلشاكل لفهم استخدااها ؽلكن . ك بالتايل كإثباهتا كتطويرىا، العينة العرفة إغلاد

 ا. اوثوق اْتثالبحث ػلتاج إىل ادلنهج ادلطابق بذالك البحث ليكوف  9.كتوقلعها

اليت  البيانات فّ . أل(Library research) ادلكتيب بحثال ان البحث ىذاك أاا 
. سرحيةادل يف اليواية اللغة استخداـ لعٍتي ،يف النص اللغة ىي ستبحث يف ىذا البحث

يشمل  ،حسبف ةادلكتوب األعماؿ أساسإال ب يقاـ ال الذم البحثىو  ادلكتيب بحثفال
 سرحيةادل ىو البيانات ىذه اصدر ك أّاا .ادلنشورة غَت ك ادلنشورة ثالبحو  نتائج على
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 ك أّاا. أساسية بيانات بحثال ىذا يف سرحيةادل أصبحت. باكثَت أٛتد للعلي زينب اأساة
 .البحث هبذااناسبة  عالقة ذات ادلؤلفات ان اتنوعة رلموعة ىي الثانوية البيانات

 كما ىي البحث ىذا يف ادلستخداة الطريقة فإف ،السابق الشرح إىل استنادان 
 :يلي

 البيانات ٚتع تقنيات .1

. ك التسجيل االستماع تقنية ىي البيانات جلمع الباحث اليت ؽلستخداها التقنية
 إىل باستماع البيانات على للحصوؿ ةستخداادل طريقةال ىي االستماع طريقة

 سرحيةادل نص قراءة ىو فلعلو غلب شيءأكؿ  11.كتابيا كأ شفهيا اللغة استخداـ
 ابادئ ؼلالف الذم احلوار ان اقتطف تسجيل مث ،باكثَت أٛتد للعلي زينب اأساة

 .ولتحليلاالستلزاـ احلوارم  على ػلتوم ك تلعاكفال

 البيانات ٖتليل طريقة .2

يف ىذا البحث ىي الطريقة  البيانات تحليلاليت يستخداها الباحث ل طريقةال
 (.descriptive-qualitative methodeالكيفية الوصفية )

 كلماتال انكصفية  بيانات نتجي إجراء البحث الذم الطريقة الكيفية ىي
 الناس ك سلوكهم  الذم ؽلكن الذم يأيت انلفظية ال كلماتالأك  كتوبةادل

 إذف ىذا البحث ال يلعتمد عن األرقاـ كما اعتمدت عليها الطريقة 11.االحظتو
 الكمية .

                                                           
10
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  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 4. 
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الطريقة الوصفية ىي الطريقة  اليت تلعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع 
ها كصفا دقيقا ك يلعّب عنها تلعبَتا كيفيا أك تلعبَتا كميا. فالتلعبَت الكيفي ك يهتم بوصف

 12يصف لنا الظاىرة ك يوضح خصائصها.

 البيانات ٖتليل نتيجة عرض .3

حيث  اللعادية، الكلماتب رمسي غَت بشكل ستلعرض البيانات ٖتليل نتائج ك أّاا
 .إذا قُرِأت تكوف سهلة لفهمها

 البحث نظام .ز 

 ،أبواب أربلعة يف انهجي بشكل بًتتيبو الباحث قاـ ،البحثلسهولة فهم ىذا 
 :التايل النحو على

أىداؼ البحث ك  ك ٖتديد البحث ك البحث خلفية ك ادلقداة ػلتوم على األكؿ الباب
 .ك نظاـ البحث البحث انهج ك البحث ك التحقيق ادلكتيب فوائد

 .االطار النظرم ػلتوم على الثاٍل الباب

 هاٖتليلحملة ادلسرحية اأساة زينب ك عرض البيانات ك  ػلتوم على الثالث الباب

 االقًتاحات. ك البحث ىذا ان ستنتاجالا ك ىي ا٘تةاخل ػلتوم على الرابع الباب
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 الباب الرابع

 خاتمة

 نتائج البحث . أ

بلعد أف حلل الباحث الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم باستناد إىل نظرية 
 ابدإ التلعاكف عند جرايس. حصل الباحث على نتائج البحث اآلتية :

كاف شكل الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم يف ادلسرحية اأساة زينب  .1
ثالثة عشر كالاا ؼلالف ابدأ الكم،   سبلعة ك عشرين كالاا. ك تفصيلو كما يلي:

كالاُت ؼلالفاف ابدأ الكيف، سبلعة عشر كالاا ؼلالف ابدأ ادلناسبة، ستة أكالـ 
 ؼلالف ابدأ الطريقة. ك قد يكوف كالـ كاحد ؼلالف ابدأين. 

ك أاا العٌت الكالـ الذم ػلتوم على االستلزاـ احلوارم يف ادلسرحية اأساة زينب،  .2
رغبة عن ادلوضوع، التوضيح، اذلجاء، التأكيد، تغَت اوضوع فيما يلي : التحجج، 

الكالـ، اإلستئذاف، االشتباه، نلعم، الرفض، الكتم، اللعكس، التهدئ، اإلنكار، 
 شدة الغضب.ادلضحك،  تأثَت، الدىشة، التسليةاحلَتة، 

 
 االقتراحات . ب

بناء على التحليل السابق ك نتائج البحث السابقة، قدـ الباحث بلعض االقًتاحات 
لتكميل ىذا البحث ك لسهولة الباحث الذم سيقـو بدراسة االستلزاـ احلوارم أك سيقـو 

 بتحليل ادلسرحية اأساة زينب بالنظرية األخرل، ك ىي : 

أف يلعمقوا دراسة علم جلميع الطالب ك الطالبات يف قسم اللغة اللعربية ك أدهبا  .1
التداكلية خاصةن االستلزاـ احلوارم ألنّو يبحث يف ظواىر استلعماؿ اللغة. نلعرؼ أف 



57 
 

ليس كل كالـ نفهمو بشكل اباشر، فبفهم ىذه النظرية يفيدنا يف فهم كالـ 
 الناس.

ىذه النظرية ؽلكن تطبيقو يف أم حوار كاف، إاا احلوار يف ادلسرحية ك إاا احلوار يف  .2
 كاسع يزاؿ ال النظرية باستلعماؿ ىذه البحث ة ك إاا احلوار اليواي. فمحلالركاي

 للباحثُت الذين سييستخداوف ىذه النظرية. 
أدرؾ الباحث أف ىذا البحث بلعيد عن الصواب ك الكماؿ. رأل أف ىذه ادلسرحية  .3

خرم األنظريات الىناؾ ابدإ التلعاكف عند جرايس فحسب. ال يكتفي ْتثو بنظرية 
الليت ؽلكن تطبيقها يف ٖتليل اللغة يف ىذه ادلسرحية اثل نظرية األفلعاؿ الكالاية، 

 نظرية اإلشاريات، نظرية اإلفًتاض السابق ك غَت ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

المراجع ثبت  

 ادلراجع باللغة اللعربية .1

 . اصر: اكتبة اصر.اساة زينب. 1991باكثَت، علي أٛتد. 

كتابة البحث اللعلمي ان الباكلوريوس مث ادلاجستَت ك حىت تبسيط   .1991.ساعيت، أاُت
 . جدة: ادلركز السلعودية الدراسات.الدكتورة

النطرية التداكلية ك أثرىا ىف الدراسة النحوية ك . 2114أٛتد فهد صاٌف. ، شاىُت
 ع.إربد: عامل الكتب احليث للنشر ك التوزي الةعاصرة. 
. بَتكت: دار الطليلعة للطبع ك ماء اللعربالتداكلية عند عل. 2115صحراكم، العود. 

 .النشر
االستلزاـ احلوارم يف زلادثة الطالبات ٔتلعهد االصالح . 2117 .انفا ليديا، فوترم

ااالنج: اإلنسانية.  اللعلـو كلية. اإلسالاي سندانج أكونج فاجَتاف الاوصلاف
 .جاالعة اوالنا االك إبراىيم اإلسالاية احلكواية

. اصر:  دار ادللعرفة آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادللعاصر. 2112ضللة، زلمود أٛتد. 
 .اجلاالعية

 
 ادلراجع باللغة اإلندكنيسية ك اإلصلليزية .2

Astuti, Tri. 2011. “Analisis Implikatur Percakapan Tokoh Cheiko dalam Novel 

Koto Karya Yasunari Kawabata”. Fakultas Bahasa dan Sastra. Semarang: 

Universitas Dian Nuswantoro. 

Bungin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikas : Teori, Paradigma, dan Diskursus 

Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group.  

Fauzi, Moch Sony. 2012. Pragmatik dan Ilmu Ma’aniy. Malang: UIN-Maliki 

Press. 



59 
 

Grice, H.P. 1975. Logic and Conversation : Syintax andSemantics, Speech Act. 

New York: Oxford University Press. 

Idris, Mardjoko. 2015. Stilistika Al-Qur’an: Kajian Pragmatik. Yogyakarta : 

Karya Media. 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar Metode Penelitian Bahasa. 

Yogyakarta: Carasvatibooks. 

Mahsun. 2007. Metode Penelitian Bahasa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Mulyana. 2005. Kajian Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana. 

Nadar, F.X. 2013. Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Rahardi, Kunjana. 2008. Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga. 

Schiffrin, Deborah. 2007. Ancangan Kajian Wacana. Diterjemahkan oleh Unang 

dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 

Wijana, I Dewa Putu. 1996. Dasar-dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi. 

 

Yule, George. 2014. Pragmatik. Diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni.  

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

 

 

 ادلرجع ان اإلنًتنت .3
 التاريخ يف اقتبس ". األلوكة. ،اخلطابالتداكليات كٖتليل . "2115 ٚتيل.، ٛتداكم

 www.alukah.net/books/files/book_6662/.../tadawil.pdf  ان2118 -6 -4
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 الملحق
 أشخاص المسرحية

 )بًتتيب  ظهورىم على ادلسرح(

 : اجلنراؿ فردييو نائب القائد اللعاـ.  فردييو

 : زكجتو.  بالنش

 (الرئيسية الشخصية: )  زينب

 ابن عم زينب ك حبيبها.:  زلِت الدين

 : أعمي ان فلوؿ أتباع الشيخ سليماف اجلوسقي.  حافظ

 : اجلنراؿ اينو. قوانداف القاىرة مث القائد اللعاـ.  اينو

 جاكلُت

 فرانسواز

 : زكجة اجلنراؿ اينو.  زبيدة

 : علي الرشيدم أخو زبيدة ان األـ. الرشيدم

 أتباع الشيخ اجلوسقي.: أعمى ان فلوؿ   علي

 : اجلنراؿ فرياف. قائد فرنسي.  فرياف

 : أحد عماؿ البناء.  عبده

 : اجلنراؿ كلبَت. القائد اللعاـ.  كلبَت

 .: اارأتاف فرنسيتاف
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 : احلاج اصطفى البشتلي  البشتلي

 : اجلنراؿ داااس.  داااس

 : سليماف احلليب قاتل كلبَت.  سليماف

 رينييو

 النوس

 صلليزم.‘اجر يف رشيد. جاسوس : ت  ردستوف

 : كالدة زينب.  أـ زينب

 : جارية أـ زينب.  لطيفة

 : أرالة الشيخ اجلوسقي.  أـ داكد

 : اجلنراؿ ىتشنسوف قائد القوات اإلصلليزية. ىتشنسوف

 : ضابط إصلليزم ارافق ىتشنسوف.  الضابط

 : نصوح باشا قائد عثماٍل.  نصوح

 أاراء ادلماليك. : عثماف الطنبورجي ان الطنبورجي

 : الشيخ خليل البكرم كالد زينب.  خليل

 : السيد حسن كريت نقيب األشراؼ برشيد.  كريت

 : جالد. عبد اللعاؿ أغا

 ٚتوع ان عااة الشلعب. -جرس -جنود
 

 ان كبار القواد.: 
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  Pendidikan Non Formal: 

Pondok Pesantren Modern Daaru Ulil Al-baab - Tegal 

 
 


	صفحة الموضوع
	إثبات الأصالة
	الشعار
	صفحة المواقفة
	صفحة مواقفة المشرف
	تجريد
	كلمة الشكر و التقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول : مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب. تحديد البحث
	ج. أىداف البحث
	د. فوائد البحث
	ه. التحقيق المكتبي
	و. منهج البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الرابع : خاتمة
	أ. نتائج البحث
	ب . الاقتراحات

	ثبت المراجع
	الملحق

