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 البحث
 يةوعلوم الثقاف كلية اآلداب  مقدم إىل

 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات
 لتكميل الشروط للحصول علي الدرجة العاملية يف علم اللغة 

 اهبدأالعربية و 
 

 ثحالبا

 املنريمصباح 

 ۵۱۵۵۱۱۵۱منرة الطالب : 
 شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةوالعلوم الثقافية ب ادكلية اآل
 اكراتجوكج 

1029

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)

MUNIR-PC
Rectangle



 
 

 ب
 

 إثبات األصالة
 

Surat Keaslian Karya 

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

 ج
 

 شعار وإهداء
 شعار

 قال اإلمام الشافعي عن أدب االشخاص املتدينني:

 "رأيي صواب حيتمل اخلطاء ورأي غريي خطاء حيتمل الصواب".

 

 إهداء

 البحث إيل:أهدى هذا 

 احملبوبني، دوكتورندوس نصر الدين و مجالييت يأيب وأم 
 أخي الكبري، أكمل شطريي 
  إخويت الصغار، مطيعة النساء ومعظم وأذكين وعزّا حّقيا وولد الرفق وهوداي

 خلّصا.
  أصدقائي وصديقايت األحباء يف اجلامعة ويف املسكن األتشيهىSABENA   

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

 د
 

 صفحة املوافقة

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

 ه
 

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

 و
 

 جتريد
ABSTRAK 

Objek kajian skripsi ini adalah bahasa dalam novel, khususnya tindak 

tutur dalam novel Hamamah Salam karya Naguib Al-Keilany. Dalam pembahasan 

novel,  bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari segi bahasa ataupun dari 

segi sastra. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji novel Hamamah Salam dari segi 

bahasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kasus tindak tutur lokusi, 

ilokusi dan perlokusi dalam novel Hamamah Salam dan apa pesan sebenarnya yang 

ingin disampaikan penulis, serta fungsi tindak tutur dalam tindak tutur pada novel 

tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “ ال لكالم فى الرواية حمامةسالم أفع

 Adapun alasan dari adanya penelitian ini adalah karena banyaknya .”لنجيب الكيالني

penerjemahan teks sastra baik novel, cerpen ataupun puisi, yang penerjemahannya 

belum mencapai pada kajian pragmatik, sehingga pesan sebenarnya yang ingin 

disampaikan penulis kepada pembaca belum tersampaikan dengan sempurna, 

sehingga perlu didalami lebih lanjut. 

Peneliti akan menggunakan kacamata pragmatik khususnya teori tindak 

tutur untuk melihat teks dalam bahasa sastra pada novel Hamamah Salam Karya 

Naguib Al-Keilany. Penelian berjenis library research ini menggunakan teknik 

baca dan catat yaitu dengan cara membaca dan mencatat data untuk disajikan dari 

sumber tertulis. Juga menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis secara 

kualitatif, dengan cara menggambarkan alur logika pada tindak tutur dalam novel. 

 Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan 378 (tiga ratus tujuh 

puluh delapan) data, yang terdiri dari tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak 

perlokusi. Tindak ilokusi menjadi dominan dalam tuturan pada novel, tindak tutur 

asertif sebagai bagian dari ilokusi menjadi dominan dari tindak tutur lainnya 

(ekspresif, direktif, deklaratif dan imperatif), kemudian diikuti oleh tindak 

ekspresif dan direktif.  

Kata Kunci : Naguib al-Keilany, Tindak Tutur, Hamamah Salam. 
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 جتريد

يالين. يف كالنجيب لسالم  ةرواية محاميتعلق أبفعال الكالم ىف ال بحثال اهذ
. يةاألدب يةالناح أو ويةاللغ الناحيةمن  إما ها من جهات خمتلفة،دراست، ميكن ةالرواي حبث

إن اهلدف  ة.وياللغ الناحيةرواية محامة سالم من ال حتليل، سيقوم الباحث ناسبةيف هذه امل
، ل اإلجنازىافعأ، و ل اللطفىافعالكالم أل أفعال ما عدد من هذا البحث يعىن ملعرفة

يريد الكاتب  احلقيقية اليت األهدافما هي معرفة و  .سالم ةمحام روايةال ل التأثريى يفافعأو 
عال . لذالك، مسي هذا البحث بـــــ "أفالكالم يف الرواية وظيفة الكالم ألفعالو  أن ينقلها

شكلة الكالم ىف الرواية محامة سالم لنجيب الكيالين" دراسة حتليلية تداولية. وأما امل
ي من حيث ه األديبة لدراسة النص تداوليخلفية استخدام النظرية ال اليت تكونخرى األ

قصائد، الة أو قصري القصص الرواايت أو ال أولرتمجات للنصوص األدبية من ا . كثريالرتمجة
اليت يريد  قيقىاحل األغراضية، لذلك مل يتم نقل تداولدراسة ال دور إىلالرتمجة  تصل هذهمل 

 املؤلف نقلها إىل القارئ بشكل كامل.

رواية محامة سالم يعىن ال األديب النص تحليلالتداولية ل يةنظر السيستخدم الباحث 
طريقة القراءة  (library research) املكتيب البحث يستخدم هذا .لنجيب الكيالىن

إن . قراءة النص مث تكتب البياانت املوجودة ىف النصتقوم ب الىت وهي طريقة والكتابة،
، أي من خالل صفيتقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي التحليل الو 

 البحث. قائق حول مشكلةاحلتناًدا إىل أو وصف حالة موضوع البحث اس نظر

، ت)ثالمثائة مثانية وسبعني( بيان 873القراءة، حصل الباحث على  من نتائج
ازي ىف هذه وفعل الكالم اإلجن .فعل التأثرييو اإلجنازي، وفعل اللطفي، تألف من فعل ي
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الرواية فكونه أكثر استعماال. وأما فعل الكالم اجلازمي، من أنواع فعل الكالم اإلجنازي، 
فكونه أي الكالم اجلازمي أغلب استعماال من أفعال الكالم األخرى )التوجيهي، 

 والتعبريي، وااللتزامي، واالعالين(.  

 جنيب الكيالىن، أفعال الكالم، محامة سالم. الكلمة املفتاحية:
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 شكر وتقديركلمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذى جعل العلم طهارة للنفوس. ونورا للبصائر، ونورا للقلوب ابملعرفة، 
وطريقا إىل احلق، وهاداي إىل اجلنة. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

هّم صّلى لكّل مرئ ما كسب. اللّ  حمّمدا عبده ورسوله أمران ابإلمجال ىف الطّلب. وأخرب أبنّ 
وسّلم على سّيدان حمّمد وعلى آله وأصحابه صالة وسالما دائمني متالزمني إىل يوم القيامة. 

 أما بعد.
ظيفة األكادمية بعونه ويقوم إلمتام الو  حبثهإن الباحث يشكر هللا تعاىل الذى قد متّ 
دهبا. وعسى أ علم اللغة العربية و العاملية ىفاألخرية وإلمتام الشروط للحصول على الدرجة 

أن يكون هذا البحث انفعا له وكذالك ملن أراد ازدايد معرفة ىف هذا اجملال. وختاما يريد 
 الباحث أن يوّجه خالص الشكر اجلزيل إىل:

وم كلية اآلداب وعلدوكتور حممد فتاح املاجسرت عميد  السيد الفاضل ال .2
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.كا ا جية جبامعة سوانن كاليالثقاف

ا فى املاجسرت رئيس قسم اللغة العربية وأدهبالسيد الفاضل الدوكتور مصط .1
 الىت قد وافق أيضا هذا البحث.

السيد الكرمي الدوكتور أوكى سوكيمان املاجسرت مشرف هذا البحث الذى  .8
 قد أرشد الباحث ىف امتام هذا البحث.

مية كا اإلسالا جية جبامعة سوانن كاليأساتيذ كلية اآلداب وعلوم الثقاف .4
احلكومية جوكجاكرات الذى بذلوا جهودهم ىف تكوين الطلبة ذات علم وثقافة 

 ومفرفة.
له األحباء ع عائيمجاليىت ومج ماألب نصر الدين و األاحث ىف القرية أهل الب .5

 الذى قد دبروه بكل حبهم.
 لباحث.اوالنصح والّتشجيع  لإلرشادجبهدهم الزمالء الذين اجتهدوا تقدميا  .6
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 .ه الكتابةميكن أن يذكر الباحث ىف هذكل من مل  .7
شكرا جريال وكثريا، مع السعادة والسالمة ىف الدنيا واألخرة، آمني. وأخريا يرجو 
الباحث أن يكون هذا البحث انفعا جلميع القرّاء األعزّاء وينتظر كل اإلنتقاد والتنبيه ألجل 

 ايم القادمة. وابهلل التوفيق واهلداية والرضى والعناية.التسوية وتصحيحه ىف األ
 

 1029 ينايري 82 جوكجاكرات،
 الباحث
 

 مصباح املنري
 25220029رقم الطالب : 
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 مقدمة : الباب األول

 مقدمة  

 خلفية البحث .أ

ميكن   2.اءر نص أمام القال يةوجود دعم كون  موضـــــــــــوعي ىف اللغة هي جانب
ت زدادا ت األلوان،ادزداء يف اللوحة. كلما اللغة يف األعمال األدبية كطالأّن أن يقال 

اللغــة مجــاهلــا.  فــاللغــة هي  زادتاللغــة، كلمــا زادت األلوان  وكــذالــك.  االلوحــة مجــاهلــ
، فــ ن األدب أكثر من درد تراكيــب من انحيــة أخرىوســــــــــــــيلــة لإلفصـــــــــــــــاح األديب.  

الكلمات، لكن ملعرفة "زايدهتا" ميكن التعبري عنها وتفســــــــــــــريها ابللغة فق .  فاللغة يف 
 1لوظائف التواصل. هلا الوظيفة الرئيسيةكانت األعمال األدبية  

ناحية ال منجهات خمتلفة، إما اللغة أو الدراســـــــــــات اللغوية من  يفميكن حبث 
 ة، والداللي(syntax) ة، والنحوي  (morfhology)ةالصــــــــــرفيو ، (phonetics) ةالصــــــــــوتي

(semantics) ، التداولية  و(pragmatics) ســـــتخدم ، ســـــيناســـــبةوهلم جرا. ويف هذه امل
 .األديب يعىن الرواية محامة سالمص الن تحليلالتداولية ل يةالباحث نظر 

هي دراســــــــة املعاين اليت ينقلها  (George Yule)التداولية  جلورج يول  وتعريف
 ةإن هذه الدراســــــــاملســــــــتمع أو القارئ. بعبارة أخرى،  املتحدث أو الكاتب ويفســــــــرها

لعبارات ت أو اخمتلفـة من الكلمـا معـانمن قواهلم أببتحليـل مـا يعنيـه النـاس كثريا تعلق  ت
 8اخلطاب. املستخدمة يف

                                                           
1 , (Yogyakarya: Gadjah Mada University Press, 2017), StilistikaBurhan Nurgiyantoro,  

hlm. 32 
2 , ... hlm. 36StilistikaBurhan Nurgiyantoro,   
3 (Yogyakarta:  diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyuni, Yule, Pragmatik,George  

Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3 
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أن التداولية  ،اولية هلا سبعة معان. أحدهاأن التد (Levinson)يقول ليفنسون 
قدرة مســــــتخدمي اللغة على تعديل اجلمل إىل الســــــياق الذي يقعون علي هي دراســــــة 

 ا مســــــتخدميتحدث هب بني اجلمل اليتهذا الفهم أكثر إحلاًحا على أمهية التوافق  4فيه.
 اللغة يف سياق سردهم.

فعال عرف أبالذي تطاب اخلشــــــــــــــكل و تتجلى يف اللغـة اللســــــــــــــانية   التـداوليـةو 
كلمات. ال تلكالكالم. أما أفعال الكالم هو شـــــيء يقال وعتى بعده فعل متوقع من 
يف نقل  ةيية االتصالتعترب أفعال الكالم وأحداث الكالم من األعراض املوجودة يف عمل

 5من املتحدث. قصدالغرض أو ال

واحـدة من الظواهر اللغويــة التـداوليــة اليت ميكن اســــــــــــــتخــدامهــا لتحليــل اجلمــل  
أفعال   (Austin)م أوســـتني . لقد قسّـــ  (speech act)التقريرية هي نظرية أفعال الكالم

، والفعــــل (locutionary act)الكالم إىل ثالثــــة أنواع املختلفــــة، هي  الفعــــل اللطفى 
. أمــا الفعــل (perlocucionary act)، والفعــل التــأثريى (iloccionary act)اإلجنــازى 

اللطفى هو فعل الكالم الذي يكون له معىن الكالم وفقا خلطاب املتكلم.  وأما الفعل 
اإلجنـازى هو فعـل الكالم الذي له وظائف وأغراض أخرى من اخلطاب الذي يتحدث 

 التأثريى هو فعل الكالم الذى له أتثري أو نتيجة على خماطببه املتحدث. وأما الفعل 
 6اخلطاب.

أن كن مي ملة على أســــــاس الســــــياق،  عىن ىف حبث علم اللغة، ميكن حتليل اجل
هو  ، ومنتحدث، وأين، ومىتاملن عرف م  ت فهم اجلملة بشـــــــــــكل صـــــــــــحيح إذا كانتت

                                                           
 4 , (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), PragmaticsStephent C Levinson, 
hlm. 21-24. 

82-, ... hlm. 81PragmatikGeorge Yule,  5 
6 (Yogyakarta: Karya Media, Qur`an Kajian Pragmatik, -Stilistika alMarjoko Idris,  

2013), hlm. 31-32 
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ىل النص من خالل النظر إ ونمعظم اللغويني يبحث.  لـذلك، ، وكيف احلـالـةاملســــــــــــــتمع
 معىن الكالم يف التواصل. تعنيالسياق أواًل. فالسياق 

م"، وجد القرأ الباحث أحد الرواية لنجيب الكيالىن  وضوع "محامة س أن بعد
 اظ اليت، وهي األلفـحتتوي على أفعــال الكالمجتـد أاــا مــل اليت من اجل اعــديـدالبـاحـث 

ثلة ملموســـــــة أم حد مناو و رواية. الاألحداث يف  إحدى تعرب عن الكيفية اليت قيلت هبا
الواردة يف الروايــــة مــــا يتعلق أبفعـــــال الكالم، "هــــل جننــــت  مــــا الــــذى يعجبــــك ىف 

، (iloccionary actجنازي)األفعال اإلمن  تلك اجلملة تعترب عن خطاب 7الســكينة ".
 وعندها، االســتفهام بشــكل (expresive actفعل الكالم التعبريى )الكالم يف  هذايتم 

امرأة  ببنــه الــذي وقع يف حــال تــهعن كراهيتحــدث امل. أظهر عبــد الودود كــاملنع وظيفــة
لحفاظ ل هفســــالذي يريد ن حدثاملت نفســــّيةلى يســــتند ع تهوكراهيفقرية وغري واضــــحة. 

القول  وجتد هناك. لمســــــتمعل منع ، حيتوي الكالم علىمن انحية أخرىو على كرامته. 
 لتأثري علىلليس  عىن أن املســــــتمع دنون، بل يســــــتتخدم هذه اجلملة ، هل جننت ""

كان ســياق اخلطاب تصــور ىف أحد يوم  جاء ربيع إىل أبيه الشــي  عبد   .املســتمعبربيع
ســـكينة.   امسا ا أحبهىتتمكن من تقدمي اقرتاح المرأة الالودود رضـــوان ليطالب رضـــاه لي

ســأل يوافق والده على عالقتهما حىت يتبســبب ســكينة من هؤالء ومن أســر الفقراء، مل 
 .بصوت مرتفععن املرأة اليت كانت تعشقه 

 ،ت جنيــب الكيالين فهي كثرية جــداً األخرى الواردة يف روااي كالمال الفعــأمــا أ
 .ةقيمعأاا حتتاج إىل دراســـــــــــة  ،وضـــــــــــوحابل تهاعرفمل. بيانة 800زايدة من  مع دموعة

 ىنطى معع، اليت تيةتداولال هىو الباحث إليها  مناســــــــــــــب ابلنظر الذى يريدهذا طبعاً و 
 معاىن رفعت واليتأكثر مما يتحدث،  عىنامل فهماليت ت، و الســــــياق معها ســــــرًدا يتضــــــمن

 .ىن الكلمات املنطوقةاخرى ملعاأل

                                                           

  5، قاهرة: الصحوة، صفحة: "محامة سالم"جنيب الكيالىن،   7 
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دراســـــــــة ة لتداوليخلفية اســـــــــتخدام النظرية ال اليت تكونخرى األشـــــــــكلة وأما امل
رواايت ال وألرتمجات للنصـــــــــــوص األدبية من ا . كثريهي من حيث الرتمجة األديب صالن
، لذلك يةلتداو دراسة ال دور إىلالرتمجة  تصل هذهقصـائد، مل القصـرية أو القصـص الأو 

ن م اليت يريـــد املؤلف نقلهـــا إىل القــارئ بشــــــــــــــكـــل كـــامـــل. معىن احلقيقىمل يتم نقـــل امل
 نظريةال .شــــــكلةماســــــة لتحليل امل، هناك حاجة الىت قد بنّي الباحثاملشــــــاكل املذكورة 

أفعال  دراســــــةيف د حتد خاصــــــة، و يةتداولاملســــــتخدمة حلل هذه املشــــــاكل هي النظرية ال
 .الكالم

 

 حتديد البحث .ب

استنادًا إىل خلفية املشاكل املذكورة أعاله، يتم توجيه هذا البحث لإلجابة 
 :على صياغة املشكلة على النحو التايل

تأثريى ل الافعأو  ،ل اإلجنازىافعأ، و ل اللطفىافعأل الكالم أفعال ما عدد  .2
 سالم  ةمحام روايةال يف
 الكالم وما وظيفة احلقيقية اليت يريد الكاتب أن ينقلها األهدافما هي  .1

 الكالم يف الرواية  فعالأل
 

 أغراض البحث وفوائده .ج

أعاله ، ف ن األهداف النظرية هلذه الدراسة هي كما  حتديد البحثبناء على 
 :يلي
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ل اعفأو  ،ل اإلجنازىافعأ، و ل اللطفىافعالكالم أل أفعال م عددكمعرفة .2
 سالم. ةمحام روايةال التأثريى يف

ارئ ية اليت يريد الكاتب أن ينقلها إىل الققيقالرسالة احلاملعىن أو معرفة  .1
 .سالم ةرواية محامالالكالم يف  فعالأل ومعرفة وظيفة الكالم

 :هذه الدراسة هي على النحو التايل الفوائدأما 

من الناحية النظرية ، من املتوقع أن يساهم هذا البحث بشكل علمي يف  .2
 م.رواية محامه سالالال الكالم يف فعة، خاصة يف دراسة أتداوليال ةدراس

، ميكن هلذا البحث املسامهة أبفكار لتكون قادرة على تسهيل عملًياأما  .1
ة اليت يقيقالرسالة احلاملعىن أو فهم الرواية من خالل فهم السياق ومعرفة 
 .ايةالكالم حول الرو  أفعاليريد املؤلف أن ينقلها إىل القارئ الوارد يف 

 

 التحقيق املكتىب .د

مل يتم إجراء  ،ثاستنادا إىل املالحظات وعمليات التفتيش اليت قام هبا الباح
لكن الباحث وجد العديد من .  سالم ةرواية محامالالكالم يف  أفعالأي حبث حول 

 :ذلك ما يليو أو املادية،   نظريةلاب هالسابقة اليت لديها وجه تشابالدراسات 

2. Ikonitas Dalam Novel Hamamah Salam Karya Naguib Al 

Keilany    .)دكتورمن قبل ال بحثكتب هذا ال)دراسة حتليلية سيميائية 
 يةأدب. اليت نشرت يف دلة ( املاجيسرتUki Sukimanأوكي سوكيمان )

(Adabiyyat)  يف هذه  .215-228: 1008مارس  1اجلزء األول
يكتشف عالمة، ويسعى إلشارهتا، وحيصل على  بحثال

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

6 
 

تستخدم   رواية محامامة سالم من جنيب الكيالين.اليف   (ground)أرضية
 Charles Sander)هذه الدراسة مفهوم السيميائية تشارلز ساندر بريس

)Peirceالعالقة بني العالماتنهج، خاصة ابلنظر إىل جوانب مكأساس لل 
 3واملراجع.

 
هذا  .رواية محامة سالم لنجيب الكيالين: حتليل إجتماعيون أدبيون .1

البحث يكتبه تيكو فوزنشة، طالب قسم األدب آسيا الغربية كلية علوم 
. حلل هذا البحث عن املشاكل 1006الثقافية جبامعة كاجه مادا سنة 

 إجتماعية أدبية.االجتماعية ىف الرواية حيلله بتحليل  
 
الب . هذا البحث يكتبه حبر الرازقني، طأفعال الكالم ىف سورة املطففني .8

قسم اللغة العربية وآداهبا كلية األدب وعلم الثقافة جامعة سنان كليجاكا 
نص القرآن يف . حتلل هذا البحث 1020اإلسالمية احلكومية ىف سنة 

يف  الكالم. الفعاصة يف أية، ختداولاملطافعني ابستخدام النظرية ال سورة
 .فعل الكالم ذلك ال الكالم والقصد منفعناقش شكل أتهذه الدراسة 

 
الفعل الكالمي ىف دموعة حكاايت "نوادر جوها لألطفال" لشوقي  .4

 .  هذا البحث يكتبه جالوه سواسيت مهرداين،حسن: حتليل بركمتيكية
مادا سنة  جبامعة كاجهطالبة قسم األدب آسيا الغربية كلية علوم الثقافية 

                                                           
8  , Keilany”-Uki Sukiman, “Ikonitas Dalam Novel Hamamah Salam Karya Naguib Al 

Jurnal Adabiyyat, Vol.1 Nomor 2 Maret 2003, hlm. 114. 
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ودة يف أنواع أفعال الكالم املوجعن الدراسة  بحث هذهت   .1028
 .لنظرية الرباغماتية، ابستخدام افالطأللدموعة قصص نوادر جحا 

 
ه . هذا البحث يكتبلغة اإلعالانت التجارية ىف جريدة "املصر اليوم" .5

م الثقافة دب وعلموليدى صاحلة، طالب قسم اللغة العربية وآداهبا كلية األ
تناقش هذه . 1026جامعة سنان كليجاكا اإلسالمية احلكومية ىف سنة 

 .اليوم ىر صاملوهى يف مصر  ريدةأحد اجلالدراسة لغة اإلعالن يف 
دف هب جنازىة حول أفعال الكالم اإلتداولياستخدمت الدراسة النظرية ال

لإلعالانت التجارية يف وصف املعىن  تجارىال أفعال الكالموصف أنواع 
 املتضمن فيها.

 
ه هبى مشي . هذا البحث يكتبلة "جتارية الرايض"اجملاإلعالانت التجارية ىف  .6

أية الدين أسري،  طالب قسم اللغة العربية وآداهبا كلية األدب وعلم الثقافة 
. هذا البحث 1023جامعة سنان كليجاكا اإلسالمية احلكومية ىف سنة 

لل هذا حاجمللة "جتارة الرايض". إعالانت الىت جتاد ىف أحد  ىف يبحث
هبدف معرفة كيفية  ،(Austinأفعال الكالم عند أوستني ) البحث

 رايض.لة جتارة الاجملاستخدام اللغة يف اإلعالانت التجارية املوجودة يف 
 ، يستخدم الباحث أيًضا نظرية رينالد كاسايلابإلضافة إىل ذلك

(Rhenald Kasali )جارية اجليدة والصحيحة لتصنيف اإلعالانت الت. 
خدمت نفس أحباًًث است ثأعاله، مل جيد الباح ىف التحقيق املكتىبمن مراجعة 

على الرغم من وجود دراسات مماثلة يف األجسام، حبيث  النظريةاألشياء املادية واألشياء 
 .خمتلفة عن الدراسات السابقة هذا البحثميكن القول إن 
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 يطار النظر اإل .ه

 تعريف التداولية  .2
إىل "التداولية" ىف منظوران هو  أقرب حقل معريف قال العرب إنّ 

واهر الظ لى اجلديد الذي يفسر كثريا من"اللسانيات". فرياد به هذا العلم التواص
وف قدمه فيلسالذي ة كما نعرفها اليوم تداوليمصطلح ال 9اللغوية كما أشران.

عندما يتحدث . 2983يف عام  (Charless Morris) يدعى تشارليس موريس
. كما كتب ىف كتاب لليفينسون لعالمات )دالالت(علم اعن الشكل العام ل

(Levinson سنة )االت ثالثة دإىل لديها ، على أن السيميائية تنقسم 2938
(، semanticsعلم الداللة )و (، syntax) أو النحو للدراسة، وهي بناء اجلملة

لغوية الدراسة الهو  أو النحو الرتكيب اللغوي.  (pragmatics) تداوليةوال
قة علم الداللة هو دراسة لغوية لعالأما تبحث العالقة الرمسية بني العالمات. 

 20.العالمةتلك ابألشخاص الذين يفسرون  رموزال

أحدها  .معنيني خمتلفني تنمو إىل يةتداولال أن معىنمنذ ذلك احلني، 
س مورو  مع املفاهيم كما هو حمدد من قبل تداوليةالتتم احملافظة على 

(Morros ّمن هنا أن .)   فة تستخدم يف عناوين الكتب املختلمصطلح التداولية
 (psychopathology) لمرضيلعة مثل علم النفس اليت تتناول قضااي متنوّ 

 ل املعىن.ة يواجه نقتداوليمصطلح ال من انحية أخرى، ف نّ . ر نظام الرموزوتطوّ 
 (Carnap) يدعى كارانب قعليم ىف علم املنطيف هذه احلالة، قال فيلسوف و 

  إشارة حمددة إىل املتحدث أو جتد فها إذا كان هناك يف الدراسة يقول هإنّ 
                                                           

 25، بريوت: دار الطليعة، صفحة: "التداولية عند العلماء العرب"د. مسعود صحراوى،  9 
 10 , (Malang: UIN  Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks TuturanAbdurrahman, 

Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Humaniora dan Budaya), hlm. 2 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

9 
 

 دال البحث يف ذلكيتم حتديد ف، إىل مستخدم اللغة، صطالح العموميةاإل
 تداولية.ال

 (Levinsonبواسطة ليفينسون )  رةمتطوّ   تنمو منوا ه، أناملفهوم الثاينو 
  .كان يعترب ضيًقا للغاية وحصرايً   لكارانب هذا الفهم أنّ  2938يف عام 

لعوامل واجلوانب تعلق ابالىت تة ويلغالدراسة الالتعريف إىل  غيريلذلك، يتم ت
 22.السياقية

( أن التداولية غالبا تراجع إىل Joko Nurkamtoقال جوكو نور كمتو )
. على هذا احلال أن ليفنسون كما قد شرح من قبلإىل هذان فهمان  

(Levinson تبنّي ):معين التداولية إىل سبعة أنواع. منها  

 ليس فق وهي ث ملتحدّ من أحد االلغة التداولية هي دراسة أوال، 
ستخالص ا البد من معىن الكلمة والعالقة النحوية بني الكلمات، ولكنملعرفة 

ذا كما كتب ىف  وه .فرتض، أو ما قيل من قبلامل بهالنتائج اليت ترب  ما يقال 
 Pragmatics is the study of the relation between " كتابه ابللغة اإلجنليزية

of language  tlanguage and context that are basic to an accoun

understanding."21 

اليت يتحدث  بني اجلمل تبني كثريا على أمهية مطابقةالتداولية  وًثنيا،
 يةوهذا كما كتب ىف كتابه ابللغة اإلجنليز  .هبا مستخدم اللغة وسياق الكالم

" Pragmatics is the study of the ability of lanuage users to pair 

desentences with the contexts in which they would be appropri."28 

                                                           
11 3 ... hlm.Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan,Abdurrahman,   
 12 ), , 1983ge University Press, (Cambridge: CambridPragmaticsStephen C Levinson, 

dikutip oleh Abdurrahman dalam Jurnalnya 
 13  .PragmaticsStephen C Levinson,  
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اله، أع تداوليةهناك أمران مهمان جيب مراعاهتما من فهم الوهنا جتد 
 لذىا املعىنوسياق الكالم. إذن، جتد هنا خالصة على أن ومها استخدام لغة 

ة هو معىن التقيد ابلسياق أو بكلمات أخرى بفحص نية تداولييف ال تدرس
 .املتكلم

 مرجع دراسة التداولية  .1
درس أيًضا اليت تو من علوم األخرى  له مصدر عديد علمكال  التداولية

 اللغة والعوامل املرتبطة ابستخدام اللغة، فهذه العلوم هي فلسفة اللغة
(language philosophy) ، علم اللغة االجتماعيو (sociolinguistics) ،

 خاصاوهذا هو  (.linguisticsعلم اللغة )، و (anthropology) األنثروبولوجيا
 24(.deiksisديكسيس ) ( ونظريةdiscourse analysisاخلطاب )حتليل ىف 

من انحية فلسفة اللغة ترى أن التداولية تدرس عن أفعال الكالم و آًثر 
االتصاالت. وأما من انحية علم اللغة االجتماعية ترى أن التداولية تتكلم عن 

. وأما من انحية اختالفات اللغة، والقدرات التواصلية، ووظائف اللغة
ة، األخالق اللغوية، سياق اللغاألنثروفولوجيا ترى أن التداولية تدرس عن 

عمق أ. وأما من انحية علم اللغة وحتليل اخلطاب تدرسا والعوامل غري اللفظية
 من العلوم اللغوية. يف املقاطع التالية

 

                                                           
14 , (Jakarta: Depdikbud, Ilmu Pragmatik: Teori dan PenerapannyaP.W.J. Nababan,  

1987), dalam hal ini dikutip oleh Abdurrahman dalam jurnalnya. 
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 أغراض دراسة التداولية  .8
ستخدام اية تشري إىل دراسة تداولذكر أن ال لقد يف املقطع السابق
ولية تداالدراسة ال نسمى هبا ىتال اتالدراس . وأمااللغة على أساس السياق
وأفعال الكالم، والتأكيدات  ،(، وإفرتاضdeixisتتكلم عن ديكسيس )

 25.التخاطبية

  مأفعال الكال  .4

أو األلفاظ اليت هي وحدات وظيفية يف  النطاق وأفعال الكالم ه
 الكالم من قبل اثنني من فالسفة اللغة يدعى أفعالطرح نظرية مث  26.االتصال

حوىل   (John Searle)وجون سريل (John Austin)  جون أوسنت
اول أن ، حيمجلة نطق فيها املتحدثحينما ي، ةلنظريا عند هذهو . 2960ةست

 اجلملة. تلك يفعل شيًئا ما ابلكلمات يف

ل األب البنه بصرخ ، قو أمثلة ملموسة الواردة يف الرواية أحد من
تلك اجلملة تعترب عن    27"هل جننت  ما الذى يعجبك ىف السكينة ".

. ه الذي حيب امرأة، حىت يدعوه ابجلنونبنخطاب ىف دهشة وعدم ثقة األب ال
أن ن يتم لواجلملة الىت يتكلمها األب تدل على التأكيد ألن ال حيب سكينة. 

 .الطفل دون كلمات من والده يغضب

ل ة ميكن استخدامها لتحليتداولياللعلم الظواهر اللغوية  واحدة من
(. قسم أوستني أفعال speech act) اجلمل التقريرية هي نظرية أفعال الكالم

                                                           
15 , (Malang: Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks TuturanAbdurrahman,  

UIN  Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Humaniora dan Budaya), hlm. 11. 
16 Longman Dictionary of Language Jack C Richard, John Platt dan Heidi Platt,  

Teachingand Applied Linguistics, (England: Longman, 1993), dalam hal ini dikutip oleh 
Abdurrahman dala Jurnalnya, hlm. 13 

 .5، قاهرة: الصحوة، صفحة: "محامة سالم"جنيب الكيالىن،   27
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، والفعل اإلجنازى (locutionary act)هي  الفعل اللطفى الكالم إىل ثالثة، 
)iloccionary act( والفعل التأثريى ،)perlocucionary act(.23  

 

 اللطفىالكالم فعل  (2

هو فعل  الفعل اللطفىعلى أن  (Wijana) يوجاانلقد قال 
( Chaerوهذا مناسبا ملا قال عبد اخلري ) 29.الكالم للتعبري عن شيء ما

فقد  ووهتعلن شيًئا ما، على أن الفعل اللطفى هو فعل الكالم الذى 
 على سبيل املثال: 10.لقول شيء ما

 ذهب حممد إىل املدرسة. -
 رة.إبراهيم الكلعب  -
ان مجلتان تتكلم هبا املتكلم ليس إال إلعالن أو إلخبار هت

ى للتأثري عل ،  والسيمادون أي نية لفعل أي شيء الشيئ إىل اآلخر
 .املعارضني
  

 اإلجنازىالكالم فعل  (1

هو عبارة الفعل اإلجنازى  على أنّ  (Wijana) اانجيو لقد قال 
 أو إبالغ شيء ما، ميكن أن لتعبريعن خطاب ابإلضافة إىل وظيفة ل

                                                           

بحر الرازقني ل أفعال الكالم ىف سورة املطففنيهذه املصطلحات مأخوذة يف البحث حتت املوضوع  18 
 جبامعة سوانن كاليجاكا. 1020سنة 

19 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996), hlm dasar Pragmatik,-DasarI Dewa Putu Wijaya,   
17 

20 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.27 Kesantunan Bahasa,Abdul Chaer,   
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 Abdulجبانب ذلك، قال عبد اخلري ) 12.بشيء ما الفعل أيضا لقيام يقال

Chaer على أن الفعل اإلجنازى هو أن تقول شيئا وتريد الفعل بذلك )
( يف كتابه Rahardiراهردي ) بها( كما كتSearleالقول. وقال سريىل )

 الأفعسة أنواع من مخ إىلتصنف التخاطب على أن الفعل اإلجنازى 
 11ية.وظيفة التواصلالالكالم ، كل منها له 

هو النموذج الذي يرب  (، assertive actفعل الكالم اجلازمى ) (2
 املتحدثني حبقيقة املقرتحات اليت يتم التعبري عنها، على سبيل

 .اإلشارة، والتفاخر، والشكوى، واملطالبة :املثال
أي صيغة اخلطاب اليت (، directive actفعل الكالم التوجيهى ) (1

يقصدها املتحدث للتأثري حىت يقوم الشريك ابإلجراء، على 
 ة.الطلب، والتوصيو النصح، و ، مراألو ، تكلفال :سبيل املثال

صيغة خطاب  ووه(، expresive actفعل الكالم التعبريى ) (8
يل املتحدث، على سبسيكولوجية ختدم التعبري عن املوقف 

ادة، ، واإلشطلب العفوىعتذار، و اال، و تهنئةالشكر، و ال :املثال
 والتوبي ، والتعزية.

أي شكل اخلطاب (، commisive actفعل الكالم االلتزامى ) (4
 :الذي يعمل للتعبري عن موعد أو عرض، على سبيل املثال

 .شيئال ميقدتو  ،قسموالالوعود، 
أي شكل اخلطاب (، declarative actفعل الكالم اإلعالىن ) (5

لتخلي، ا :، على سبيل املثالقرارحمتوى الكالم ابلالذي يرب  
                                                           

21 ... hlm 18 dasar Pragmatik,-DasarI Dewa Putu Wijaya,   
22 (Jakarta: Erlangga, 2002), Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia, Kunjana Rahardi,  

hlm. 36 
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، والتعميد، والتسمية، والرفع، والعزل، التخلص من عملو 
 .واملعاقبة

 

 التأثريىالكالم فعل  (8
الفعل التأثريى هو فعل  على أنّ  (Wijana) جياانلقد قال و 
غالبًا ما يكون لأللفاظ اليت يعرب عنها شخص ما الكالم الذى كان 

 معاملست على هذا التأثريأما األثر الذى أتثر  18على من يسمعها.لتأثري ل
 . وهذا مناسب كما قاله عبد اخلريقصد أو  غري قصد من قبل املتحدثب
(Abdul Chaer على أن الفعل االجنازى هو )فعال الكالم اليت هلا أتثريأ 

الكالم، ويسمى الفعل ذلك ر على اخلصم أو الشخص الذي يسمع وأتث
 14.بفعل اإلجنازىالكالم الذي يهدف إىل التأثري على خطاب اخلصم 

 

 وظيفة الكالم  .5
(، interogatifإن وظيفة الكالم عند املتحدث هي وظيفة التساؤل )

 ها(  ا فيimperatif) رم( ، ووظيفة األdeklaratifاليت تعلن ) وظيفة اإلعالنو 
، لالنتقاد. نظرًا من الطرف املقاباالعتذار ووظيفة ا، ووظيفة وظيفة احلظر

،  ا فة املوافقةوظيو ة اإلجابة، وظيفو ، ن وظيفة الكالم من وظيفة التعليقتتكو 
، ووظيفة قبول ورفض املغفرة ووظيفة قبول ورفض وظيفة الرفض يف ذلك
 15النقد.

                                                           
23 ..., hlm. 19 dasar Pragmatik,-DasarI Dewa Putu Wijaya,   
24 ..., hlm.27 Kesantunan Bahasa,Abdul Chaer,   

 25 79 ..., hlm. Kesantunan Bahasa,Abdul Chaer,  
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ألن وظيفة الكالم للمتكلم وللمقابل يف نفس احلال، حبث عبد اخلري 
 عن  هذه الوظيفة يف حبث واحد.

 

 وظيفة اإلعالن أو التصريح (2
عالىن إدراسة النحوية تتم يف شكل إىل أن ال وظيفة الكالمتشري 

(declarative)اجلملة اليت تقدم األخبار أو اخلبار حول الظروف  ، وهي
تعليقات  املتحدث تجلتصرحيية، ال حيذه اجلملة افالكلمة هب. املتحدث

 16، وال يوجد التزام على اخلصم ابلتعليق عليها.من الشخص اآلخر
نظرا إيل قصد استخدامها، هذه الوظيفة تستخدم لبعض احلالة 

 وهي:
 تصريح املعلومات (أ

  ييتم احلديث مع وظيفة تشري إىل معلومات حول حم
اليت تطيع   (،declarativeشرطيةبإعالنية ) املتكلمني ابستخدام مجل

املبادئ  أو( Leechليج ) مبادئ التواضع من املبادئ التوجيهية
. ولكن يف حالة البحث يف (Pranowoفرانوو ) التوجيهية اللطف من

، هناك بعض املتحدثني الذين ال يطيعون األدب يف اللغة. على النص
 سبيل املثال:

 قرأ حممد القرآن ىف املسجد  -
 مشرت احلرب عن ساقها  -

 

                                                           
 26 Abdul Chaer, Kesantunan Bahasa, ..., hlm. 80 
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 تصريح التعهُّد  (ب
يتم تنفيذ كالم مع دالة تنص على اتفاق أو حتذير 

واالمتثال  مؤدبة (declarative) شرطيةإعالنيةبابستخدام مجل 
. ولكن (Pranowoمن فرانوو )ملبادئ التأدب من املبادئ التوجيهية 

 ، هناك بعض املتحدثني الذين ال يطيعونيف حالة البحث يف النص
 على سبيل املثال:األدب يف اللغة. 

 سأرجع إىل القرية قبل عيد الفطر أبسبوع -
 سنستمر هذه احملدثة بكرى يوم الغد -

 

 تصريح التقرير  (ج
األحكام تتم الدالة إىل أن القرارات أو  إىليشري الكالم 

ن تطيع مبادئ التأدب ماليت مؤدبة  شرطيةبإعالينابستخدام مجل 
. Pranowo مناألديب أو املبادئ التوجيهية  Leechاملبادئ التوجيهية 

ولكن يف حالة البحث يف النص ، هناك بعض املتحدثني الذين ال 
 يطيعون األدب يف اللغة. على سبيل املثال:

 أنت غيب أمحق.!  -
- Hubungan kita putus sampai disini saja. )لغة إندونيسيا(   

 
 تصريح البيانية (د

ليت ا البيانياتعن التفسريات أو  ةالتعلن اخلطب مع الد
من  تطيع مبادئ التواضعابستخدام مجل شرطية أدبية  جيب إجراؤها

. ولكن يف Pranowo مناألديب املبادئ التوجيهية أو  Leechدالئل 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

17 
 

، هناك بعض املتحدثني الذين ال يطيعون حالة البحث يف النص
 : األدب يف اللغة. على سبيل املثال

 أخذ احملاضر يصول وجيول ىف موضوعه.  -
 حني تشمر احلرب عن ساقها يثبت الشجعان ويفر اجلبناء. -

- Kami jelaskan bahwa beras raskin memang tidak 

layak dikonsumsi. )لغة إندونيسيا(   

 
 تهنئةلا تصريح (ه

اح جنطاب مع وظيفة التعبري عن التهاين على يتم اخل
خدام مجل ابست أصابته.زن على الكارثة اليت احل يف حالة أو صاحبه

املبادئ أو  Leechتطيع مبادئ التواضع من دالئل شرطية أدبية 
ولكن يف حالة البحث يف النص ،  .Pranowo مناألديب التوجيهية 

هناك بعض املتحدثني الذين ال يطيعون األدب يف اللغة. على سبيل 
 :ابللغة اإلندونيسيا املثال
 أهنؤك بعيد مالدك الثامن عشر من عمرك !  -
 هتنئ لك  -

 
 

 وظيفة التساؤل (1
. يةفهاماالستيف اجلمل  تساؤلم تنفيذ اخلطب مع وظيفة اليت

السمة الرئيسية للجمل االستفهام يف اإلندونيسية هي أن هناك داللة 
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كانت   ولو، الصوتإذا كان هناك ارتفاع يف  متصاعدة يف ااية اجلملة.
 ، ف ن اجلملة تكون صحيحة كجملة استفهام ينفذاجلملة غري مكتملة

 املثال يف اللغة اإلندونيسيا: 17.ةيالوظيفة املطلوب فيها
 هل أكلت    -
 استحممت    -

( interrogativeتتطلب مجيع العبارات اليت تعمل استفهام )
يف شكل  ةاإلجاب تمتقد  واترة، ، خاصة اإلجابة الشفويةاإلجابةحيتج إيل 
 عمل.

 
 التساؤل لطلب االعرتاف (أ

يتم اخلطب مع وظيفة التساؤل لطلب االعرتاف حيتاج 
اجلواب من املستمع بكلمة "نعم" أو "ال" أم "نعم" أو "ليس" وغريمها. 

 املثال ىف اللغة اإلندونيسيا:
-  Tentanggamu ditahan KPK? )لغة إندونيسيا(   

- Apakah tetanggamu ditahan KPK? )لغة إندونيسيا(   

 
 التساؤل لطلب املعلومات  (ب

كائن   حوليتم اخلطب مع وظيفة التساؤل لطلب املعلومات 
 يف شكل مجل املستمعأو الشيء الذي يطلب من املتحدث إىل 

 :ىف اللغة اإلندنيسيا االستفهام. على سبيل املثال
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- Apa isi peti itu? )لغة إندونيسيا(   

- Sejak kapan beliau ditahan KPK? )لغة إندونيسيا(   

 
 التساؤل لطلب احلجة (ج

يتم اخلطب مع وظيفة التساؤل لطلب احلجة ختطب ابجلمل 
التساؤلية ابلتعمال كلمة السؤال "ملاذا". علي سبيل املثال ىف اللغة 

 اإلندونيسيا:
- Mengapa mantan anggota DPR itu dilaporkan 

ke Polisi? )لغة إندونيسيا(   

  
 الرأي أو الفكرالتساؤل لطلب  (د

ي ذأو الفكر اليتم اخلطب مع وظيفة التساؤل لطلب الرأي 
ية. يف ستفهامية منوذجإىل معارضي الكالم يف مجل ا ينقلها املتحدث

 . على سبيل املثال"كيف"السؤال كلمة ، يتم استخدام  هذه احلالة
 :ىف اللغة اإلندونيسيا

- Bagaimana kiat anda untuk membuat rakyat 

sejahtera? )لغة إندونيسيا(   

 
 التساؤل لطلب الدؤوب (ه
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يد تأكلأو يتم اخلطب مع وظيفة التساؤل لطلب الدؤوب 
 عبارات استفهاميةبمعارضي الكالم إىل آراء املتحدثني املقدمة 

)ىف اللغة  bukan ابستخدام كلمة "أليس")ىف اللغة العربية( أو
 بكلمات وليس كتأكيد. على سبيل املثال: قرونةم اإلندونيسيا(

 أليس كذالك  -
 أليس هذا ما قصدت   -

 

 ظيفة القيادةو  (8
يف مجل ملزمة  احلكميتم تنفيذ اخلطاابت ذات الوظائف 

. إحدى السمات الشائعة جلمل اإلجبارية هي (imperative)حتمية
  . على سبيل املثال:احلتمية "!" عالمةاستخدام 
 اقرأ كتابك ! -
 كم أنت! -

- Baca dengan keras! )لغة إندونيسيا(   

- Silahkan pergi dari sini! )لغة إندونيسيا(   

يتم نقل الكالم مع هذه الوظيفة احلاكمة من قبل املتحدث إىل 
اخلطاب. ومع  يعمل شيئا من ذالكسوف ه مل أنأبمعارضي الكالم 

اً أبحكام دائم ، من الناحية الواقعية، ف ن هذه الوظيفة احلاكمة ال تتمذلك
 13.، بل تنفذ أيضاً يف أشكال أخرى خمتلفةحتمية
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 األمر (أ

يبدو أن الكالم مع وظيفة هذا الرتتيب له عدة مستوايت 
ر األممن التأدب تظهر من املفردات املستخدمة مثل قول الكلمة 

يل سبعلي ، وغريها. تناشد، والرجاء(، والطلب املساعدةوالسؤال )
 :املثال
 الرسالة !ارسل هذه  -
 لو مسحت أرجو أن ترسل هذه الرسالة إيل أختك..  -

- Antarkan surat ini sekarang juga. )لغة إندونيسيا(   

- Tolong antarkan surat ini sekarang juga. )لغة إندونيسيا(   

 
 النهي  (ب

لزمة يف مجل م لنهياخلطاابت ذات اهذه يتم تنفيذ وأيضا 
 املثال:.(imperative)حتمية
 التدخني!ممنوع  -

- Dilarang keras parkir di sini! )لغة إندونيسيا(   

- Dilarang keras parkir di sini, kecuali anjing. )لغة إندونيسيا(   

 
 املوافقة والرفض (ج
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بشكل أساسي هو الكالم الذي  ،أو الرفض عدم املوافقة
طاب كرد فعل على األلفاظ اليت يصدرها أحد معارض اخليلقاه 
هي ، فأو مؤدبة غري مهذبة كانتإن اخلطاابت اليت  تحدثني. امل

 ليست مشكلة كبرية. على سبيل املثال:
 ال أريد اخلروج معك !  -

- Baik, pak! Sebentar lagi saya pindahkan! )لغة إندونيسيا(   

- Tidak mau, pak. Saya masih sibuk. )لغة إندونيسيا(   

 
 

 وظيفة طلب العفو أو االعتذار (4
عادة ما يتم التحدث مع وظيفة االعتذار من قبل املتحدثني أو 

أو  كالام  يف طأيشعر ابخلمعارضي الكالم ألن املتحدثني أو املعارضني 
 ،ونيسية هناك كلمة واحدة لالعتذارشركائهم. يف االندلفعلوا "إزعاج" 
 ويف العربية هناك كلمة "آسف" و "عفو" وغريها. ."maaf"وهي كلمة 

كال من األشمن اللغات األخرى اليت حتتوي على العديد  متفرقوهذا 
 ,be sorry, excuse, apologize جند كلمة  ،. لغة إجنليزية مثالاملختلفة

forgive pardon, and .19 :على سبيل املثال 
 آسف، أخطأت يف الكالم -

- Maaf. ya, saya terlambat. )لغة إندونيسيا(   
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- Aduh, maaf buk, tidak sengaja. )لغة إندونيسيا(   

- Iam so sorry to came late to day (جنليزايلغة إ)  

 
 وظيفة النقاد (5

 ،، ف ن االنتقاد يعين ذكر بشيء شخص ماةاليومي ةدثايف احمل
جوه الو  جيعل. ينتقد الكالم أنه ميكن أن اغالطأو قصور، أو أخطاء، أو 

 80بطريقة مباشرة.إذا كان قول يتم ( Brown dan Levinson)السلبية 
 علي سبيل املثال:

 أنت جاهل، تسأل وهترب !. -
- Bahasa para anggota DPR buruk, mereka sering 

menggunakan kata-kata kasar. )لغة إندونيسيا(   

 

 سياق الكالم  .6
له الم الكسياق  إنّ . سياقللجييب أن يهتّم استخدام اللغة من  لك

. ا أحد املتحدثنييتحدث هبالىت كلمة، وهي مجلة معىن الأتثري كبري يف تفسري 
 معىن الكلمات حسب الضغوط البيئية، ونربة غرّي أن ي ميكن كالمسياق الو 

 ك. الكالم، والظروف اليت حتدث، وما إىل ذل

 يف دورا عديد من العوامل اليت تشاركجتد  ةلفظيالتفاعل اليف كل 
الم، ، واملوضوع، ومكان الككنيرت املش :مثل هذه األحداث، على سبيل املثال
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حول  ( ىف كتابه تبنيRani( كما كتبه راين )Hymesقل حيمس )  إخل.
(، واملستمع advesser، هو املتكلم )خصائص السياق ذات الصلة

(advesse(واملوضوع، واملكان والزمان ،)setting و  ،)الت: اللغة و املوص
(، وحدث codeواللهجات )(، channel) املكتوبة والشفوية وما إىل ذلك

(event.)82 

 

 منهج البحث .و

 نوع البحث .2
طريقة البحث العلمي هي يف األساس طريقة علمية للحصول على 

تعتمد الطريقة العلمية اليت تقصدها . ستخدامات حمددةمغراض و لألبياانت 
 81ة واملنهجية.ة والتجريبييلو عقامل هياألنشطة البحثية على اخلصائص العلمية، 

( هو سلسلة من األنشطة العلمية من أجل حل Researchالبحث )
حث كحل للمشكلة املطروحة، ألن الب  قصد أبداً تة مل ينتائج الدراسالاملشكلة. 

لى تتمثل وظيفة البحث يف العثور ع كرب.األحلل املشكالت  أجزاءجزء من هو 
ها دامل لإلمكانيات اليت ميكن استخيبدالفر اكل وتو ا تفسريات وإجاابت للمش

 88.حلل املشكالت

                                                           
31 (Jawa Timur: Banyu Biru, 2006),  Analisis Wacana,A. Rani, B. Arifin, dan Martutik,  

hlm. 190 
32 dasar Penulisan Proposal Penelitian, -DasarSukandarrumidi dan Haryanto,  

(Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2008) hlm. 9 
33 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2014) hlm. 1Metode Penelitian, Saifudin Azwar,   
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 ةيطريقة املكتبالهي استخدام أما الطريقة املستخدمة هلذا البحث 
(library research)تقوم بفحص مصادر القراءة مثل:  الىت ، وهي طريقة

ات الصلة وغريها ذ جلريدة،وا ،واجملالت ،والكتب البحث املتقدمني،و  ،اجملالت
( library researchطريقة املكتبة ). وقال عبد الرمحن صاحل أن  شكلة البحث

 خداماست البحث الذي يستخدم طرقًا للحصول على املعلومات من خالل هى
ص وسجالت القص ،والوًثئق ،واجملالت ،املرافق يف املكتبة، مثل الكتب

 84.التارخيية

 

 مصدر البياانت .1
هو البياانت اليت مت احلصول  (primary) مصدر البياانت األولية

عليها مباشرة من موضوع البحث كمصدر للمعلومات املطلوبة. تسمى هذه 
أو ميكن أن يطلق عليه أيًضا بياانت ترتب   85.البياانت أيًضا ابلتوقيع األول

واية حث هو الر . مصدر البياانت األولوية ىف هذا البمباشرة ابلكائن املادي
 . 1025الذى نشره "الصحوة" سنة  ينمحامة سالم لنجيب الكيال

 

 تقنيات حتليل البياانت .8
هذه املرحلة هي مرحلة حامسة للغاية، ألن هذا هو املكان الذي جيب 

 اانت هوحتليل البي. و احلصول على القواعد اليت حتكم وجود كائنات البحث
                                                           

34 Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Abdul Rahman Sholeh,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 63 

 
35 9) hlm 91(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200 Metode Penelitian,Saifuddin Azwar,  
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ميكن أن  ىكلتعيني البياانت بعد عملية التصنيف،   الباحثيتم  الذي هداجل
 .يوفر فوائد وسهولة يف حتليل موضوع البحث

إن تقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي التحليل 
أو وصف حالة موضوع البحث استناًدا إىل حقائق  نظرالوصفي، أي من خالل 

ح أو ، سيقوم الباحث بشر تقنيةال هابستخدام هذ حول املشكلة قيد البحث.
 .ب كياليننجيلرواية محامة سالم الالكالم يف  فعاليف أ تداوليةوصف مفهوم ال

 

 

 نظام البحث  .ز

ويرتتب هذا نظام البحث لتعيني هدف البحث ودوامه بداللة على الرب  
 واالتصال بني الفصول يف البحث. وأم نظام البحوث هو:

حتديد و  ،مقدمة تتكون من خلفية البحث ىف الباب األوليبحث  
 ار النظريواإلط ،ومنهج البحث ،املكتيب وأغراضه وفوائده، والتحقيق، البحث

حيتوى فيه تعريف التداولية ومرجع دراسة التداولية و أغراض دراسة التداولية وأفعال 
 ونظام البحث. الكالم ووظيفة الكالم وسياق الكالم،

يب جن حيتوى الباب الثاين عن الرواية محامة سالم، وفيه يبني كثريا رواية عن
اليالين، وكان مؤلف الرواية محامة سالم، وهذا الزم ملعرفته. وجبانبه سيستمر 
ملخص الرواية محامة سالم،  فيه يبني بشكل إمجايل عن احلكاايت اليت حتكي ىف 

 الرواية.
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يشتمل الباب الثالث يف حتليل أفعال الكالم املوجودة ىف الرواية محامة 
سوف يدرس  الباحث، لكن قصص 17إيل قصة الرواية محامه سالم القسم سالم. 
ناك وذلك ألن ه، بشكل عشوائياملوجودة من القصة  فق ( أجزاء مثانية) 3 حول
ابع هو الباب الر . واألخري دراستها ابلكامل ميكن جزاء كثرية من القصة اليت الأ

 يبحث عن اخلامتة حيتوى فيه اخلالصة واالقرتاحات.
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 : االختتامالباب الرابع 
 االختتام

 خالصة .أ

ستنتاج أن السابق، ميكن اال لبابيف ا أفعال الكالماستناًدا إىل نتائج حتليل 
فعال عديد من أالباحث  دجي ،نجيب كيالىنلرواية محامة سالم الالكالم يف  أفعال

اإلجنازى  الكالم فعل، و (locutionary act)اللطفى  الكالم فعلهي  الكالم، 
(iloccionary act) التأثريى الكالم فعل ، و(perlocucionary act) . أفعال أما
 iloccionary)اإلجنازى  الكالم والفعلهي من سالم  ةمحام ةروايالالكالم األكثر يف 

act). :ويليه النتائج اليت يتم استنتاجه 

( ومثانني سبعة)ثالمثائة  873 الباحث دجيالقراءة والتحليل،  خالل من  .2
)مائتان  138 و)أربعة وعشرون( من أعمال اللطفى،  14 يتكونبياانت، 

 .من أعمال التأثريى( وستني )سبعة 67، و من أعمال اإلجنازىثالثة ومثانني( 
 
ما و  االرسالة احلقيقية اليت يريد الكاتب أن ينقله أو املعىن لنتائج البحث حو و  .1

 الباحث  ، سيبنيكيالينالنجيب لمة سالم اية محاال الكالم يف رو فعأل هاوظيف
 .الشرح لكل البحث

 ،إلجنازىأفعال الكالم االبياانت من )ثالثة(  8ناقش ي، األول بحثال .أ
طلب  تهمع وظيف( expresive act) ياليت تتكون من فعل التعبري 

 ،( مع وظيفته طلب االعرتافassertive actاجلازمى ) وفعل، عرتافاال
)واحد(  2( مع وظيفته االمتناع، و directive actالتوجيهى ) وفعل
قش انهذا البحث ت. (perlocucionary act)التأثريى  أفعال الكالممن 
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 خيطبرضى و أن ياملوافقة من أبيه طلب لووالده  ربيععن حوار بني 
 ها.تعاشقعلى الفتاة اليت 

يتألف  اإلجنازي، األفعال الكالممن ( اثنان) 1 ناقشي، بحث الثاينال .ب
 .التأثريى أفعال الكالممن  (اثنان) 1، و ىخطاب التوجيهلل فعالنمن 

يقته سكينة، الذي خيرب عشو  عوار بني ربياحلتدور هذه املناقشة حول 
  ا حتدث عنه مع أبيه.

)عشرة( من أفعال الكالم اإلجنازي، تتكون  20ناقش البحث الثالث، ي .ج
الكالم التأثريي. )واحد( من أفعال  2من أفعال اجلازمي والتوجيهي، و 

وهذه أفعال الكالم التأثريي تناقش أن املتحدث حتكي أحد احلكاية يف 
زمان عمر، لكن هذه احلكاية عندها وظيفة ألن ال مينع املستمع من 
 تكلمه. هذه الوظيفة تُفهم بعد معرفة السياق والقصد من اخلطاب.

زي، تتكون )مثانية( من أفعال الكالم اإلجنا 3ناقش البحث الرابع،  ي .د
 2و  ،(declarative actمن أفعال اجلازمي والتعبريي واإلعالىن )

يستخدم  ،التأثريييف هذا اخلطاب )واحد( من أفعال الكالم الـتأثريي. 
إىل ابنتها.  دعوة األممثل هذبة يف الثقافة املصرية، وهي املاملتحدث مجل 

تحدث لكن امل، يريد املتحدث أن يقول "افعل ما تشاء"، احلقيقةولكن 
 ابإلهانة. املتستمعيفضل الكلمات املهذبة حىت ال يشعر 

 7)ثالثة( من أفعال الكالم اللطفي، و  8ناقش البحث اخلامس، ي .ه
)سبعة( من أفعال اإلجنازي اليت تتكون من أفعال اجلازمي والتعبريي 

اخلطاب يف هذا )واحد( من أفعال الكالم التأثريي.  2والتوجيهي، و 
احلقيقة ن . لكستمعاملتحدث يظهر شكل االهتمام إىل امل كأن  التأثريي،
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أن تنقله هو أن املتحدث يشعر ابالرتياح الشديد لوجود  اليت تريد
 العميق. ويريد أن يعرب إليها الشكر سكينة،

)مخسة( من أفعال الكالم اإلجنازي الىت  5قش انيبحث السادس، ال .و
)واحد( من أفعال الكالم  2تتكون من أفعال اإلجنازي والتعبريي، و 

عالن إب تظيفاملتحدث ال أن  التأثريي. يف هذا اخلطاب التأثريي،
، لكن هذا التساؤل فق  معاملعلومات ابستخدام كلمات مهذبة 

لمستمع على أنه مل يرضى لتزوج سكينة مع معلومات ل تصرح اخلطاب
 املستمعبعبد الودود.

)أربعة( من أفعال الكالم اإلجنازي وكلها  4ناقش البحث السابع، ي .ز
 دودو يناقش النقاش السابع احلوار بني عبد التتكون من أفعال اجلازمي. 

وزوجته سكينة، ويتحدًثن بشكل إجيايب عن األشياء واملشاكل اليت 
ع م ليهادن سكيمة على متلق زوجها  اولحتيواجهه عبد الودود، و 
 املزارعني الغاضبني منه.

)اثنان( من أفعال الكالم اللطفي، و  1بحث الثامن يناقش الألخر وا .ح
)ثالثة( من أفعال الكالم اإلجنازي الىت تتكون من أفعال اجلازمي  8

ة حتلل هذه املناقشة الثامن)اثنان( من أفعال التأثريي.  1والتعبريي، و 
 ةاحلوار بني سكينة وعبد الودود، وهي القصة اخلتامية يف رواية محام

 (Happy Ending) سعيدال األخريااية هذه القصة هي و الم. س
يد هذا األخري السع بسعادة عبد الودود اخلايل من مجيع املشاكل. ف ن

 .وهذا تلّقب إيل سكينة "،سالم ةمحام"ي وه تنشأ أحد اللقبقد 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 
 

64 
 

 اقرتاحات .ب

ذ جت سالم ليل أفعال الكالم يف رواية محامحت بعد أن أكملت الباحث
 :بعض االقرتحات الىت ميكن اقرتاخها، وهي

أن البحث التداولية يف هذه الرواية محامة سالم تنقش حول حتليل أفعال الكالم  .1
(، هي فعل الكالم اللطفي وفعل الكالم اإلجنازي Austinالثالثة ألوستني )

وفعل الكالم التأثريي، وأيضا حتلل الوظائف والسياق. وميكن أن حيلل الباحث 
(، deixisمن ديكسيس ) الظاهرة الرباغماتية،  ا يف ذلك حولناقش تأن التاىل 

 conversation) ، والتأكيدات التخاطبية(presuppositionوإفرتاض )

implicature.) ستعرف يةتداولختلفة يف الاملظواهر هذه المن  التحليليتم  لو ،
 ة ثقافتهم بعمق.معرف خصائص املتحّدثني املصريني األصليني، حىت يتمكنوا من

 

، اية واحدةجرد حتليل رو  ال يكفي ملعرفة ثقافة العرب، خصوصا عن املصر،  .2
يد أن تعرف كيف لكن هناك حاجة إىل العديد من الرواايت. إذا كنت تر 

 معظم أعماله.كثري من قراءة وحتليل   عليكرواية، الشخصية كاتب 
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