
 غريس في مسرحية عند مبدأ التعاونلاإلنحراف 
 كثيرا " لعلي أحمد بمسمار جحا" 

 (دراسة تحليلية تداولية(
 
 
 
 
 
 
 

 هذا البحث
امعة وون  كاليااكا جبعلوم الثقافية الداب و مقدم إىل كلية اآل

ااكرتاوكاإلوالمية احلكومية ج  
يإلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العامل  

يف علم اللغة العربية وأدهبا   
 

 وضع
 ووجي رمحوايت
41441141 

 
 شعبة اللغة العربية وأدبها

جامعة سونن كاليجاكا بعلوم الثقافية الداب و كلية اآل  
كجاكرتاو اإلسالمية الحكومية ج  

9102  
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 الشعار

 أُْنظُْر َما قَاَل َوََل تَ ْنظُْر َمْن قَالَ 
 )علي بن أيب طالب(

 
 
 

 اإلهداء
 أهدي هذا البحث إىل:

لدي، ايب كرسوىل و أمي أمسيىن احملبوبني املكرمني أشكر شكرا كثريا او 
 لدي وارمحهما آمني.ااغفريل ولو  على كل حال، رب  

 . تشجيعه و تهكبري، شكرا على نصيحالأخي 
 علوما كثرية. علومين مجيع أساتيذي الذين

 يصاحبين يف كل حال. لالئيمجيع صديقايت ا
 حبيت احملبوبة نور اإلستقامة شكرا على كل قصة.اص

 ة.جامعيت سونن كليجاكا اإلسالمية احلكومي
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Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Inhiraf Li Mabda’ At-Ta’awun 
‘Inda Grice Fi Masrahiyat Mismaaru Juha Li Ali Ahmad 
Bakatsir (Dirosah Tahliliyah Tadawuliyah)”. Prinsip kerjasama 
yang terdiri dari maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim 
relevansi dan maksim cara adalah salah satu prinsip yang ada 
dalam pragmatik dimana peserta tutur dan mitra tutur harus 
saling bekerjasama dengan baik agar percakapan mereka 
berjalan lancar dan sesuai tujuan. Akan tetapi, dalam naskah 
Masrahiyat Mismaaru Juha para peserta tutur sengaja 
meyimpang dari prinsip tersebut dan memunculkan bentuk-
bentuk pelanggaran yang berbeda-beda. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan 
prinsip kerjasama yang terjadi dalam tuturan naskah Mismaaru 
Juha. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode dengan beberapa tahapan. Pertama، 
tahap pengumpulan data dilakukan dengan metode Simak 
Bebas Libat Cakap berdasarkan pada teori prinsip kerjasama. 
Pada tahap kedua ini selanjutnya، data yang didapatkan dipilah 
dengan teknik hubung banding menyamakan hal pokok 
(mengelompokkan data) berdasarkan maksim-maksim yang 
ada dalam prinsip kerjasama. Kemudian، tahapan terakhir 
adalah menderskripsikan data yang telah dipilah tersebut 
disertai dengan alasan mengapa percakapan itu menyimpang 
dari maksim yang ditentukan.  

Hasil yang diperoleh adalah bentuk penyimpangan 
maksim kuantitas yang berlebihan dalam memberi informasi, 
memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang dicari, 
bentuk penyimpangan maksim kualitas dengan tujuan untuk 
menyembunyikan kebenaran atau berpura-pura bodoh, 
perkataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, perkataan 
yang mengandung kebohongan, penyimpangan pada maksim 
relevansi terjadi karena tema pembicaraan tidak sesuai dengan 
tema awal, tidak berhubungan dengan yang dibutuhkan, dan 
penyimpangan pada maksim cara terjadi karena penutur tidak 
langsung menyampaikan maksudnya, perkataan yang 
membingungkan dan tidak jelas. 

Kata kunci: Prinsip kerjasama, Bentuk Penyimpangan 
Prinsip Kerjasama. 
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 تجريد
ند غريس يف موضوع هذا البحث هو اإلحنراف ملبدا التعاون ع

يلية تداولية(. مبادئ أمحد باكثري )دراسة حتل يمسرحية مسمار جحا لعل
ومبدأ  عالقةبدأ الكم, مبدأ الكيف, مبدأ التألف من مت يتالتعاون ال

 ب عل  املااركن جت يتحد من املبادئ يف التداولية الأاجلهة. هو 
نص  تهم بسالسة وفقا بالغرض. بل يفوشركائهم أن يعمله حىت تتم حمادث

ظهر أ عن املبدأ وادى وااملااركن عمد احنراف مسرحية مسمار جحا
خمتلفة من اإلحنراف. هتدف هذا البحث لتعرف عل  أشكال  وجوه

 اإلحنراف يف النص مسرحية مسمار جحا.
بحث يف هذا النص يستخدم األسالي ب مع عدة املنهج ال

يتم تنفيذ مراحل مجع البيانات بطريقة اإلستماع احلرية , مراحل. أّوال
 , ميكن فرز البيانات عنانظرية التعاون األساسية.الثاني أساساملاهرة عل  

طريقة بتقنية إتصال االستئناف ملساواة الايء الرئيسي )جتميع البيانات( 
 صويف البيانات الىت مت فرزهايهو  ايف مبدأ التعاون. آخر  بأساس مبدأ

 جتعل احملادثة تنحرف عن املبدأ احملددة. مصحوبة بأسباب
اإلحنراف يف هذا النص  وجه ذا البحث هوالنتائج من ه

مسرحية مسمار جحا هو مبدأ الكم بوظيفة عل  املبالغة يف املعلومات, 
تقدمي املعلومات الىت ال تتفق مع ما هو املطلوب, مبدأ الكيف بوظيفة 
إلخفاء احلقيقة او التظاهر ليكون جاهل, الكلمات ال ميكن التحقيق 

ذب, وإحنراف مبدأ املالئمة ألن ليس منها, الكلمات حتتوى عل  الكا
مطابق عن املوضوع احملادثة, التتعلق مبا هو املطلوب, إحنراف مبدأ اجلهة 

 ليس مباشرة عن القصد, والكلمات مقلق املتحدثن وال واضحا.
 

 الكلمات املفاحتة: مبدأ التعاون, إحنراف مبدأ التعاون. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



 

 ز
 

 
 
 

 
 ريكلمة شكر وتقد

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والعلم والعمل، اشهد أن ال إله إال  احلمد هلل الذي

اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا حممد ملا اغلق واخلامت ملا سبق 
ناصر احلق باحلق واهلادى غلى صراطك املستقيم وعلى آله وصحبه حىت قدره مقدره 

 حث مبساعدة الذين عاونوها يف هذه الفرصة أشكرالعظيم.وحققت الباحثة بانتهاء الب
 شكرا إىل:

 
قافية املاجستري كعميد كلية اآلداب والعلوم الثأمحد فاتح ل األستاذ الدكتور فاضال (1

 نن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.و جبامعة س
ة مصطفى املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلي ندسل الدكتور اضالف (2

 فية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.اآلداب والعلوم الثقا
ل دمية الذي اشرف طوياكزمزم افندى املاجستري، كمشرف أل الدكتور لفاضال (3

الدراسة يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 
 احلكومية جوكجاكرتا.

بأفسح  ت قامهلذا البحث اليت ةحثابالاجستري، كمشرفة السيدة انينج هرينييت امل (4
 .متام هذا البحثفرصتها ووقتها يف إعطاء التوجيهات واإلرشادات إل

مجيع املدرسني واملدرسات الذين قد علموين العلوم املتنوعة يف كلية اآلداب  (5
 دهبا.أقسم اللغة العربية و  صة وخبصوالعلوم الثقافي

 رمحهما كما ربياىن صغريا.ا . رب  بوبنياحملأمي و أيب  (6
 .يتدراسيف نشيطة  عطينيكبري الذي الأخي  (7

يف قرية جايت بوغكوس غونوج   33أصدقائي يف نشاط اخلدمة االجتماعية الطبقة  (8
 كيدول.
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ع القراء يهذا البحث وسيلة للتعل م خصوصا للباحثة وعموما جلم رجوأ أخريا، و
  زالمالبحث كومية. هذا ااإلسالمية احليف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سونن كاليجاكا 

 .ترجو الباحثة اإلرشادات وتوجيهات لتصحيح هذا البجثمن األخطاء، لذلك فيه  كثريا
اء يف الدنيا سن اجلز أح همجيزي واهلللوجهه الكرمي  هذا البحث خالصااهلل أن جيعل  ىعس

 .يا جميب السائلني خرة. آمنيألاو 
 
 

 2013  جوكجا كرتا
 

 باحثةامل
 ايتسوجي رمحو 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 . خلفية البحثا
كل عضو من اجملتمع يشارك يف التواصل اللغوى، من 

لّلغة وظيفة مهمة للبشر، وخاصة  1جهة متحدثا كان أو مستمعا.
جيب أن يكون كل استخدام اللغة مناسباً  2وظائف التواصل.

للوضع والظروف، سواء أولئك الذين يتحدثون حىت شركاء 
 الكالم. اللغة ستكون ذات معىن إذا حتدثها املتحدث صحيحا.

قد نقل كوجنانا رهاردي مقتبسا كإيث أّّلن، فإن الكالم 
هو نشاط له بُعد اجتماعي. مثل نشاطات اّلجتماعية األخرى، 

رك املشاركون يف عملية احملادثة نشاطا فسوف تكون شكال إذا شا
حماولة لتعبري أنفسهم، ّل ينتج الناس الكالم فقط الذي  3جيدا.

حيتوي على الكلمات واهلياكل النحوية. ولكنهم يظهرون األفعال 
عادة اإلجزاءات الىت اظهرت من خالل الكالم  4بكالمهم أيضا.

 تسمى بأفعال الكالم.

                                                           
1 , (Bandung: Pengajaran PragmatikHenry Guntur Tarigan, 

Angkasa, 9002), hlm. 3. 
9 .5, hlm. Pengajaran Pragmati...Henry Guntur Tarigan,  
3 Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Kunjana Rahardi, 

Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 9002), hlm.59. 
4 ), 9014, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,PragmatikGeorge Yule, 

hlm21. 
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احملادثة املهمة هي مبدأ التعاون، وخاصة  من بعض مادة
يف أعمال الكالم. يف احملادثة التواصلية بني الطرفني، حاجة على 
تعاون جيد حىت تسلس للكلمة هبا. غريس  كانت احملادثة من 
إجراءات تعاونية مرتبة حسب الكمية املكافئة ومبدأ الكيف 

 5فيذ.نوعالقة القرابة الصلة باملوضوع وتعظيم األسلوبالت
 تعترب القواعد اليت توجد يف مبدأ التعاون مهمة جدا ملعرفة

اّلفرتاضات غري املنصوص عليها يف حمادثة. بوجود هذه القواعد 
طلب للمتحدث أن يوّفر معلومات دقيقة وواضحة وذات صلة 
وحسنة الطلب. لكي يفهم احملادثة املتحدثون أوشركاء الكالم 

باع سباب تتطلب عدم اإلتّ بعضهم على بعض ولكن قد تكون أ
ملبدأ التعاون أحيانا مثل الفكاهة. قد نقل وجان رسكني أّن 
الكالم يف الفكاهة يتعارض بقواعد تعاون غريس. هو يتطلب 
خطابا قصريا وراسخا وواضحا وصحيحا ومالئما وعقالنيا. ولكن 
جيب على املتكلم وشريك الكالم أن يتحدث قدر ما يلزم، ويقول 

 6وافقة و ذات الصلة بالفكاهة يف كالم الفكاهة كفاءة.األشياء امل
قد تعرّب الفكاهة يف ظروف ّل توجد فيها مسافة 

ظرفية بني املتكلم وشريك الكالم أو بني الكاتب  اجتماعية او
والقارئ عادة. اإلبتسامة و الضحكة احملدثان خلرباء الفكاهة أكثر 

اهة، على نظرية الفكسهولة اإلفراج دليال بدنيا. ظاهريا، بناء 
 يتحدث اجلادبية بسبب عدم التوفق بني املتوقع و املفرتض على

احلقيقة احلديثة. وفقا لنظرية حماذاة أّن الفكاهة مكونة بسبب 
 7احتاد اثنني او أكثر من احلاّلت الىت ّل تتوازي يف كائف واسع.

الفكاهة ليست لفظيا دائما، ولكن ميكن أيضا أن تكون 
. قد ألف املؤلف  الفكاهة النصية بتفسري اخليال الفكاهة نصا

                                                           
5 Syntax and Semantics, Grice, “Logic and Conversation” dalam H.P. 

Speech Act, 3, (New York, Academic Press, !275), hlm.45. 
6 , , SosiolinguistikI Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 9006), hlm.149. 
7 ..., Sosiolinguistikdi, I Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohma

hlm.132. 
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الذي يظهرها شكال حقيقيا. كثريا من التأليفات الفكاهية يف 
شكل قصص قصرية، روايات، قصص مصورة، أو نصوص 
مسرحية. منها كتاب مسرحية مسمار جحا لعلى أمحد باكثري. 
هو من بعض األدباء الذي يقدم الفكاهة يف صيغة نصية. هو 

ريب ولد بسورابايا إندونيسيا حىت سن العاشرة من عمره، أديب ع
مث انتقل إىل حضرموت لدراسة دين اإلسالم واللغة العربية. كان 
موهبته باملزيد من األيام مرئية بشكل متزايد خاصة يف جمال األدب  

 كالشعر واملسرحية والقصص القصرية و غري ذلك.
مل اجليف حفظ جمموعات من الكلمات ّليتم استخدام 

او حىت اخلطابات بشكل تقليدي حىت ّل يستطيعون القيام 
اليت   بوظائف إعالمية وعملَية. ونتيجتها، كانت الشخصية

أخربت غري عقالنية وغري متطورة وغري تواصلية ومتهورة وغري 
 ذلك.

من بعض أشهر شخصية الفكاهة من الشرق األوسط 
فكاهة عن الهو نصر الدين جحا، كثريا من القصص الىت حتكي 

واإلبداع واحلكمة إلستجابة احلالة يف بيئته. يف مسرحية مسمار 
جلحا، قيل أّن شخصية جحا قاض وبدأ وظائفه حماضر الدين يف 
مسجد الكوفة. يتم دائما تعديل احملاضرة الىت ألقاها الشيخ جحا 
بناءا على أوضاع الشعب وتقدمي روح الدعابة حىت ّليكون هلا 

اجلمهور. لكن، يف يوم من األيام مسع األمري تأثري سليب على 
بعض حماضرات جحا شييخ تسخر الوضع السياسي يف بالده 
حىت جيعل اّلمري غاضبا، وأخريا أزال األمري منصبه متحدث 
مسجد. ولكن، حظا سعيدا مع الشيخ جحا هو يصبح قاضيا 

ويلة ليس هذا فقط، بعد أن يشغل منصبه لفرتة ط يف مدينة بغداد.
جحا املسؤولني يف الوّلية هرجا و مرجا بتلميحاته اليت  جعل

. مها يسخران سياسة بالدمها ساخرا جيعلها مع ابن أخيه محاد
شديدا حىت يدخل الشيخ السجن آخرا و عنّي محاد بطال. من 
هذه القصة حكمة لتحذير شخص فينبغي علينا أن نكون 

لتكلم بغري امن بعض  إحتياطا يف التكلم لكي نتكلم بغري اجلرح.
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اجلرح هو الفكاهة، باإلضافة إىل الفكاهة من تقدمي الغرض يقّلل 
 التوتر من املتحدثني وشركاء الكالم.

حيتاج شركاء الكالم فهًما أيضا ملفهوم الفكاهة الواردة 
يف الكالم ، يف الفكاهة اللفظية، وقد ينشأ الضحك بسبب سوء 
فهم بني املتحدثني وشركاء الكالم. على الرغم من وجود خمالفات 
يف مبدأ احملادثات األخرى. الفكاهة ، وأحيانا حتقق واحدة من 

و من الصلة لرد الفكاهة ول مبادئها. مثل حتقيق احلد األقصى
 ضحكا فقط.

إنشاء الفكاهة باستخدام هياكل كلمة غري املنظمة مثل 
 اإلحنرافات على مبدأ التعاون يف احملادثة. قد وجدت يف خمطوطة

جحا أمثلة اإلحنرافات عن أمهية الصلة والكيفية  مسرحية مسمار
 القصوى أي :

 جحا: أين يذهب القمر عند احملاق ؟!
ان : ويلك أهذ سؤال يوجه إىل مثلى؟ منذا يعلم أين ابو صفو 

 يذهب القمر عند اختفائه يف كل شهر؟
 جحا: هل أقررت بالعجز؟

 أبو صفوان : وهل تعلم أنت؟
جحا: نعم.. يأخذه أغنياء اجلن فيقطعونه جنوما صغارا تتحلى هبا 

 8.نساؤهم !)ينفجر احلضور ضحكا(
أيب الشيخ جحا و احلوار املذكور حيكي عن اجملادلة بني 

صفوان إلظهار ذكائهما أمام اجلماعة. سأل الشيخ جحا أبا 
صفوان "أين يذهب القمر عند احملاق؟" السؤال الذكي الذي قدمه 
الشيخ جحا لقد جعل أبا صفوان غاضًبا مث أجابه بإجابة التشهري 
"ويلك، أهذ سؤال يوجه إىل مثلى؟ منذا يعلم أين يذهب القمر 
                                                           

2 , (Maktabah Mishriyyah: Mismaaru JuhaAli Ahmad Baktsir, 
1251), hlm. 16. 
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كل شهر؟" عن سؤال الشيخ جحا فينبغي على عند اختفائه يف  
أبو صفوان أن جييب بإجابة تشري إىل مكان مثل "إىل حقل األرز 
أو إىل السوق أو إىل احملل أو إىل املدينة أو إىل القرية". ولكن، 
أجاب أبوصفوان بفظئة. لذلك ، فإن احملادثة املذكورة ّل تفي 

ي جيب املالئمة الذ مببدأ التعاون الذي حيّرضه غريس، وهو مبدأ
أن يكون فيه املتحدثون وشركاء الكالم متصال حبيث ميكن إجراء 
اّلتصاّلت إتصاّل صحيحا. مث ينتهك احملادثة املذكورة مبدأ 
الكيف، يُطلب من املتحدثون وشركاء الكالم بتوفري معلومات 
واضحة وقابلة للتحقق. ومع ذلك ، ينتهك احملادثة التالية مبدأ 

والكيف، ألن املتحدث يتوفر معلومات ّل ميكن التحقق املالئمة 
 منها وّل تكون إجابة شريك الكالم كما طلبها املتحدث.

 ب. تحديد البحث
بناءا على اخللفية املذكورة تربز مشكلة البحث هي كيف وجوه 
 اإلحنراف عن مبدأ التعاون املوجود يف نص مسرحية مسمار جحا؟

 ت. أغراض البحث وفوائده
الغرض من هذا البحث هو وصف اإلحنراف عن مبدأ  

ري. لعلي أمحد باكث مسمار جحاالتعاون غريس يف نص مسرحية 
وباإلضافة إىل ذلك، لعل هذا البحث مفيد نظريا وعلميا. ونظريا 
يزيد هذا البحث إىل جمموعة الدراسات اللغوية و رئيسها التداولية 

مليا أ التعاون. و عخصوصا يف جمال التعلم واإلحنراف عند مبد
أن يكون مرجعا للقراء واملراجعني وخاصة يف جمال التداولية. 
وللباحثة أن تكون قادرة على فهم التداولية خاصة يف دراسة مبدأ 

 التعاون.
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 ث. التحقيق المكتبي
كانت أعمال مراجعة املكتيب يف كل البحث ليدخر  

ناءا على بأنتحال وحيصل على مراجع يف عمل البحث احلديث. 
موضع الصور و موضع العدة من مبحث الذي ستقوم به  الباحثة 
منهما كثري من األحباث القيام هبما. لكن يف كل البحث ميلك 
اإلختالفات. فيما يلي بعض البحث املتعلق بالعنوان الذي أخذته 

 الباحثة:
وحيو وأصحابه، يف حبث مبوضوع "اإلحنراف عن مبدأ  

الم واملوضوعة يف اخلطابات الفكاهة التعاون وإستلزام الك
،وهم vol. 1 no.22 2212السياسية" اجملالت سولوك إندو

الطالب من آداب إندونسي بكلية علوم الثقافية جبامعة ديفونغارا 
مسرانج، من هذا البحث يغرض هو لوصف اإلحنراف عن مبدأ 

السياسية ولوصف  الفكاهة التعاون وإستلزام الكالم يف اخلطابات
ات موضوعه بطريقة البحث املكتيب والسمعي املقّيد مث حتليل البيان

باستخدام التداولية وقدمت بلغة عادية مصحوبة بإعادة رواية 
لتسهيل الكالم الفكاهي. نتائج هذا البحث هي اإلحنراف ملبدأ 

مالئمة ومبدأ اجِلَهة. وإستلزام الكالم  ومبدأ الكيف ومبدأ  الكم
دعابة السياسية التأكيدات التقليدية يف هذا اخلطاب من ال

والتضمينات غري التقليدية. املوضوع الذي حيتويه هذا اخلطاب 
الفكاهي السياسي هو مبثابة مكون لوجود الفكاهة يف خطاب 

 9الفكاهة السياسية.
 Vol 2 Noوندا سولستياوايت يف كتابتها سكرفطاريوم  

الم تلزام الكاإلحنراف عن مبدأ التعاون وإسمبوضوع " 2213 2
يف فيلم مغامرة شرينا تأليف رير ريزى" وجد يف هذا البحث 
                                                           

 2 Wahyu dkk, “Pelanggaran Prinsip Kerjasama, Immplikatur 
Percakapan, dan Tema dalam Wacana Humor Politik”. Jurnal SULUK INDO 
jurusan Sastra Indonesia Fakultas ilmu Budaya Universitas Diponegoro 
Semarang. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/sulukindo/article/view/193. 

diakses pada 14 April 9012 
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اإلحنراف عن مبدأ التعاون يعىن اإلحنراف ملبدأ لكّم والكيفية 
واملالءمة واجِلَهة و اإلحنراف اّلكثر منها هي اإلحنراف يف قواعد 
الكمية ألن املتحدثني وشركاء الكالم فياض يف اإلخبار. وإستلزام 

يف هذا الفيلم هو قول السخرية والكذب والرفض والتعبري  الكالم
 12عن الشك.

انينج هرينييت يف جملة دياليكتيك )جملة اللغة واآلدب،  
( 139-123، 2215(،2.)2وتربية اللغة اإلندونسيا واآلدهبا 

مبوضوع "طاعة وانتهاك اإلعالنات التلفزيونية ملبدأ التعاون" جامعة 
كاليجاكا جوكجاكرتا إندونسيا. يف اإلسالمية حكومية سونن  

هذه الورقة توضيح أن العديد من اإلعالنات التلفزيونية تنتهك 
 مبدأ التعاون. لكن فيه تلتزم أيضا مببدأ التعاون. اّلنتهاكات الىت

حتدث هي من آثار املعلنني لكي يهتم املستهلكون احملتلمون 
 11ويثقون يف منتجاهتم ويستهلكوهنا.

 II ا يف املواد الدراسية الوطنية فراسسيتيونس سولستيون 
"الدراسات التداولية  يف كل نقطة" مبوضوع "الفكاهة وانتهاك 

جامعة  -FIKIPمبدأ التعاون يف رسوم املتحركة جنمفوس" 
احملمدية يف سوراكارتا. النتائج منه هو اإلنتهاكات اليت حتدث هي 

أي  أسبب الفكاهة يف رسوم جنمفوس انتهاكاته يشتمل مبد
الكيفية والكمية واملالءمة واجِلَهة. من املبدأ األربعة املوجودة حيدث 

 12أقصى قدر من الكيفية.

                                                           
10 Winda Sulistiyowati, “Pelanggaran Prinsip Kerjasama dan 

Implikatur Percakapan dalam Film Petualangan Sherina karya Riri Riza”, 
Skriptorium, No.9, 9013. http://journal.unair.ac.id/download.fullpapers-

skriptorium.7cfbab9eo4full.pdf, diakses pada 4 April 9012. 
 11  Ening Herniti,“Ketaatan dan Pelanggaran Iklan Televisi Terhadap 

Prinsip Kerjasama”, DIALEKTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia,9(9),90155193-132. 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/3694.id. Diakses 
pada 10 April 9012. 

19 Yunus Sulistiyono,”Humor dan Pelanggaran Maksim Prinsip 
Kerjasama dalam Kartun Ngampus”, Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang. 
FIKIP-Universitas Muhammadiyah Surakarta. 13-14 Nopemberember9015. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)

http://journal.unair.ac.id/download.fullpapers-skriptorium.7cfbab2eo4full.pdf
http://journal.unair.ac.id/download.fullpapers-skriptorium.7cfbab2eo4full.pdf
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika


8 
 

 

مر سفتيان سفوترا يف حبث مبوضوع "الفكاهة املتعلقة مبع 
 ،Vol.XVقضفي )دراسة التحليلية التداولية(". جملة آدبيات 

No.2  جامعة سونن كليجاكا اإلسالمية احلكمية جوكجاكرتا
. من هذا البحث فكاهة سياسية بليبيا هي الفكاهة 2216

أشكال اجلديدة وبدأت يف تطور خالل الثورة وبعد ذلك. 
اإلحنرافات احلادثة  جتلب تأثري الفكاهة وهي مبدأ التعاون الذي 
يتكون من مبدأ الكم ومبدأ الكيف ومبدأ املالءمة ومبدأ اجلهة. 

حلكمة ومبدأ السخاء وانتهاك مبدأ التأدب الذي يشتمل مبدأ ا
ومبدأ التقدير ومبدأ احلكمة والتوافق. يف حني أن األفعال اخلاطئة 
هي السخرية، الرفض، املطالب، األمر، الشكوى، التعزية، 
احلكوم، اللوم، اّلعتذار، العفو، الشكر، اإليعاز، اإلستسالم 
والرجاء. دّللة الفكاهة حيمل انطباع السلب عن معمر القذايف  

 13و التسلية.كسخرية 
شرفة يف حبثتها مبوضوع "نص املسرحية مسمار جحا  

لعلي أمحد باكثري )دراسة حتليلية براغمتكية(" البحث يف كلية 
اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اّلسالمية 

.يف هذه البحث هي تستخدم منهج براغمتكية  2211احلكومية 
 Shortو    Geoffrey N leechبنظرية األخالق جليفري )

( يقولون النظريات األخالقية ان تكون رسائل الدينية و الدين، 
. الرسالة الدين 1ورسائل عن نقد اجتماعية. النتائج البحث هو 

فيه رفاهية إفساد األخالق، حظر اإلنكار من نعمة اهلل، حترمي 
. النقد اإلجتماعية أي الزواج القسري،املستوى 2الربا.

 يبة منط احلياة، التعسف احلكومي.اّلجتماعي، وه

                                                           
https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasati/article/57/41.id, diakses pada 02 April 

9012. 
 13 Humor terkait Muammar Qadhafi (Studi -Septian Saputro, “Humor

Analisis Pragmatik), Adabiyyat, Vol.XV, No.9, Desember9016. 
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/adabiyyat/article/download/1054/764.id, 

diakses pada 92 Maret 9012.   
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بعد إعمال التحقيق املكتيب، قد وجدت كثري البحث  
تبحث عن اللغة بنهج مبدأ التعاون لغريس. لكن هلذا البحث 
فرق من قبله. كانت البحث املستخدمة يف الدراسات السابقة 
هي األفالم، اإلعالنات، الرسوم املتحركة، وخطابات الفكاهة 

وغريها. وهذا البحث يأخد موضوع النص املسرحي السياسة 
الذي حيتوي على كفاح املواطن لتحرير بالده عن قبضة الغزاة 

 بالفكاهة واهلجاء الضمين.
 ج. اإلطار النظري

لتحليل مسرحية مسمار جحا نظرية استخدمها الباحثة بالتداولية 
 يف مبدأ التعاون غريس.

 التداولية .أ
ئمة بني األشكال اللغوية التداولية هي دراسة املال 

وأيضا هي دراسة استخدام اللغة الىت يعتمد  14واملستخدمني.
استخدامها على سياق جمتمع املستخدمني. تفحص التداولية بنية 
اللغة خارجيا وليس داخليا، وّل يعتمد املعىن األوسع للكلمة على 
النص فقط. والتداولية هي دراسة على اّلستثناءات، 

اّلفرتاضات املسبقة، أفعال الكالم، وجنوانب اإلستلزامات، 
اخلطاب. النظاريات تفحص أسباب املتحدثني واملستمعني الذين 

 15يربطون بني اجلمل واّلقرتاحات.
وفقا خلري،التداولية هي العلم الذي يبحث كيفية  

 16استخدام أجزاء اللغة يف بيان مهدف إىل إجراء اّلتصاّلت.
ق ستخدام اللغة البشرية حيدده سياالتداولية هي دراسة لظروف ا

                                                           
14 ), 9014,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. PragmatikGeorge Yule, 

hlm. 5. 
15 ,(Yogyakarta, Pragmatik dan Penelitian PragmatikF.X. Nadar, 

Geraha Ilmu 9013), hlm.5. 
16 (Jakarta, Rineka Cipta:  Kesantunan Berbahasa,Abdul Chaer, 

9010), hlm.93. 
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التداولية هي مفهوم املتحدثني أومعاىن السياق أو  17اجملتمع.
الدراسات عن  كيفية نقل ما وهو أكثر من التكلم ، ودراسة 

  18التعبري عن عالقات املسافة.
  السياق .ب

ّل تفرق التداولية عن السياق، كما رأي وجيانا، ما أهم  
 19.التداولية تدرس املعىن املرتبط بالسياقالسياق فيها يذكر أن 

السياق هو وسيلة لتوضيح الغرض وهو نوعان التعبري الذي يدعم 
 22وضوح النية والوضع املرتبط حبدث.

تعّرف ميو السياق بظروف البيئية ويف معىن الشمول  
الذي ميكن للمشاركني يف اخلطاب بالتفاعل وجيعل كالمهم 

ب ق الكالم الذي يتضمن مجيع اجلوانمفهوما. يف قواعد اللغة سيا
املادية أو اإلعدادات اّلجتماعية املوافقة باأللفاظ املعرب. السياق 
املادي هو الكالم املادي بكالم آخر  وهو يسمى بالنص غالبا. 
ويف غضون، كثريا ما من سياق اإلعداد اّلجتماعي يسمى 

ألساسية االسياق. يف التداولية سياق وهو يعىن أن مجيع املعارف 
يفهوموهنا املتحدثني وشركاء الكالم. للسياق دور ملساعدة شركاء 

 21الكالم يف تفسري القصد الذي يريد املتحدث التعبري عنه.
عند علماء األنثروبولوجيا اإلجنليزي برونسلو مالينوفسكي  

لفهم الكالم إهتمام على سياق احلالة بإهتمام شديد. بناء  يقول
األوجه  حلالة  تنقسم على أوجه مبعىن اللغة مثعلى حتليل السياق، ا

اللغوية وغري اللغوية ميكن أن يرتبطان. فطاد يقول يف جوهر نظرية 
السياق هوّليوجد معىن يف عناصر كلمة لكنه متكامل يف معىن  
كالم مجيعا، والثاين وّلتفسري املعىن ب )الكلمات واملراجع( أو 
                                                           

17 .4-3..., hlm. Pragmatik dan Penelitian PragmatikF.X. Nadar,  
12 4-3...,hlm. PragmatikGeorge Yule, . 
12 .4...,hlm.Pragmatik dan Penelitian Pragmatik F.X. Nadar,  
90 (Semarang: IKIP Semarang pokok Pragmatik,-Pokok Rustono,

Press, 1222), hlm.90. 
91 .4...,hlm.Pragmatik dan Penelitian Pragmatik F.X. Nadar,  
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دة عمل يف اخلطاب )الكلمات، املراجع، التفسري( لكنه وح
 22يتأثر.

 مبدأ التعاون .ت
مبادئ التعاون هو نظرية يتكون من مبادئ املعينة اليت  

تدل على طريقة التكلم أو التحدث مع التعاون. مبادئ التعاون 
 ينقسم إىل أربعة أقسام وهو:

هو يطلب األمر من املشاركني تقدمي معلومات مبدأ الكم  .1
 مفرطا.تتوافق مع ما هو املطلوب وليس 

مبدأ الكيف يطلب املشاركني لتوفري املعلومات أو  .2
الكلمات حقيقية ّلحتتوي على كاذيبا، والكلمات 

 ليثبت.
مبدأ املالئمة أو املالئمة يطلب األمر أن يقول املشاركون  .3

 يرتبط ببعضهم وله نفس الغرض. 
ملشاركني ان يتكلموا بطريقة امبدأ اجلهة هو يطلب  .4

اضحة وموجزة و أن جيتنب متماسكة او منظمة او و 
 الغموض فيه.

 منهج البحث ح.
منهج وطريق مهم يف عمل البحث. لكن قبل ذلك بعض األشيأ 

 حتتاج إىل إهتمامها.
 . موضوع البحث ووجوهه1

 أصول بيانات يف هذا البحث هو النص مسرحية 
عن شيخ   " الىت حيكي بالفكاهة"مسمار جحا لعلى أمحد باكثري

جحا يف الوصول الرسالة أو اهِلجاء مرتابط عن البيئات. وجوه 
 وموضعه"مسمار جحا" مسرحية البحث هي كل احلوار يف نص

                                                           
99 ), 1229, (Bandung, Angkasa: SosiolinguistikMansoer Pateda,  

hlm.67. 
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هو من النص الذي ينحراف املبدأ التعاون. والبيانات الىت مت 
 احلصول عليها من هذا البحث هي كل النص يف مسرحية 

 دأ التعاون.، الذي حيتمل اإلحنراف مبب"مسمار جحا"
 .  منهج وطريق جمع البيانات2

منهج و طريق مستخدم يف هذ البحث هي منهج  
الَفحص. حيث يفحُص الباحث إىل استخدام اللغة كطريق 

 ( (Sblcاألساسية، مث استخدام طريق الَفحص احلرة املهارة    
كطريق التايل. حيث ّل يشارك الباحث يف احملادثة، هو يهتم إىل 

املنهج يفحُص  هذا يف 23تحدث ليس ما يقال.ما يقول امل
ون تكررا حبيث تك "مسمار جحا"  الباحث بقرأة النص مسرحية

 البيانات الىت يتم احلصول عليها متوافقة مع األحكام.
ا" "مسمار جح مسرحية وبعد يفحص الباحث إىل النص 

 24مث يكتب البيانات بالتصنيفات األحكام.
  . منهج وطريق لتحليل البيانات3 

لوصف البيانات اليت مت احلصول عليها حيتاج إىل طريق  
التايل. يف هذا البحث يستخدم الطريق هو طريق يقارن شيئ 

بعد أن إختيار البيانات مث يصفه بناظرية التداولية  25أساسي.
 وخبصوص مبدأ التعاون عند غريس.

 
 
 

                                                           
93 , Metode dan Aneka Teknik Analisis BahasaSudaryanto, 

(Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Press: 9015), hlm. 904.  
94 ...,hlm. Metode dan Aneka Teknik Analisis BahasaSudaryanto, 

906. 
95. 39...,hlm. Metode dan Aneka Teknik Analisis BahasaSudaryanto,  
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 خ. نظام البحث
املباحث يف هذا البحث تقسم الباحثة ألجل تبسيط  

 نظام البحث كما يلي:
الباب األول حيتوى على املقدمة الىت تشمل خليفة   

البحث وحتديد البحث وأغراض البحث والتحقيق املكتيب واإلطار 
 النظاري ومنهج البحث والنظام البحث.

 الباب الثاين حيتوى على مبدأ التعاون.  
الباب الثالث حيتوي على ترمجة حياة املؤلف عند  

 وخمتصره."مسرحية مسمار جحا"
الباب الرابع حيتوى على حتليل اإلحنراف ملبدأ التعاون  

. والباب اخلامس "مسرحية مسمار جحا"عند غريس يف النص 
 حيتوى  على خامتة أوردت فيه نتائج البحث.
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 امسخالباب ال
 خاتمة

 خالصة .أ
 من هذا البحث التقدم، يستخلص الباحث يأيت: 

مبادئ التعاون هي نظرية يتكون من مبادئ املعينة اليت  
تدل على طريقة التكلم أو التحدث مع التعاون. مبادئ التعاون 

 ينقسم إىل أربعة أقسام وهي:
هو يطلب األمر من املشاركني تقدمي معلومات مبدأ الكم  .1

 س مفرطا.تتوافق مع ما هو املطلوب ولي
مبدأ الكيف يطلب املشاركني لتوفري املعلومات أو  .2

الكلمات حقيقية ّلحتتوي على كاذيبا، والكلمات 
 ليثبت.

مبدأ املالئمة أو املالئمة يطلب األمر أن يقول املشاركون  .3
 يرتبط ببعضهم وله نفس الغرض. 

ملشاركني ان يتكلموا بطريقة امبدأ اجلهة هو يطلب  .4
واضحة وموجزة و أن جيتنب  متماسكة او منظمة او

 الغموض فيه.
شكل اإلحنراف يف هذا النص مسرحية مسمار جحا هو 
مبدأ الكم بوظيفة على املبالغة يف املعلومات، تقدمي املعلومات 
الىت ّل تتفق مع ما هو املطلوب، مبدأ الكيف بوظيفة إلخفاء 
احلقيقة او التظاهر ليكون جاهل، الكلمات ّل ميكن التحقيق 

ئمةة مبدأ املالمنها، الكلمات حتتوى على الكاذب، وإحنراف 
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ألن ليس مطابق عن املوضوع احملادثة، ّلتتعلق مبا هو 
املطلوب، إحنراف مبدأ اجلهة ليس مباشرة عن القصد، 

 والكلمات مقلق املتحدثني وّل واضحا.
حيتمل اإلحنراف يف نص مسرحية مسمار جحا أربعة مبدأ 

 18مبدأ الكيف، 18إحنراف مبدأ الكم،  15لغريس وهي 
 مبدأ اجلهة.19مة، مبدأ املالء

سبب اإلحنراف يف مسرحية مسمار جحا هي من بعض 
مناهج املشاركني يف مواصل األقوال عناية. ّلن القول حيتمل 
السخريات، اهلجاء، اّلعنة، وغري ذلك. هي منقولة بالفكاهة 

 ألْن ّل ميرض القلب املخاطب.
والنص مسرحية مسمار جحا مأخوذ احلكمة اي يناصر احلق 
اجملتمعة من احلاكم اجلانب ّل ينبغي بسالح ولكن بكالم اويقول 

 إلغراض إىل شخصية بال آمل القلب وكرهة.
 االقتراحة .ب

إن هذه الباحثة ّل ختلو من اإلحنرافات والنقصان 
واألخطاء سواء كانت من جهة الكتابة واملضمونة. وألجل 

ت اذلك رجت الباحثة منكم أيها القراء اإلنتقادات والتصويب
 واإلقرتاحات إصالحا إلمتام هذا البحث.
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