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 الشعار 

 

 َكَفُروا  َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ُْلو الشََّياِطنُي َعَلٰى ُمْلِك ُسَلْيَماَن ۖ َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َولَِٰكنَّ الشََّياِطنيَ "
ْحَر َوَما أُنْزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ  بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يُ َعلِ َماِن ِمْن يُ َعلِ ُموَن النَّاَس السِ 

َنٌة َفََل َتْكُفْر"  َا ََنُْن ِفت ْ ٰ يَ ُقوََل ِإَّنَّ  َأَحٍد َحَّتَّ

 ( 102 – البقرة)

 

 "للعامل حيث مل يعمل مبا عمل ألف مرة فويل للجاهل حيث مل يتعلم مرة واحدة، وويل"

 )الغزيل(
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 إهداء 
 ىل:إ أهدى هذا البحث

هما حِ ائن ربياين أحسن تربية بنصيذ للأيب و أمي احملبوبني، راميدي و واحيين ا .1
يف الدنيا    ما أان عليه اآلن. داعيا أن يغفر هللا ذنوهبما ويوفقهمااخلاصة حَّت أكون  

 .واآلخرة
 ليناأخيت الصغرية، هري  .2
 أصدقائى يف اجلامعة .3
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Abstrak 

Naskah drama berbeda dengan novel ataupun cerpen. Dalam naskah drama, 

terkandung jenis-jenis tindak tutur dengan fungsi yang berbeda. Begitu juga dalam 

naskah drama Harut dan Marut karya Ali Ahmad Bakatsir, di dalamnya banyak 

terdapat jenis tuturan yang ditemukan, terutama jenis tuturan yang termasuk 

kedalam tindak tutur direktif. Satu-satunya cara untuk mengetahui jenis dan 

fungsi dari tuturan yang ada dalam dialog antar tokoh tersebut  yaitu menggunakan 

teori tindak tutur dalam kajian pragmatik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan jenis dan fungsi tindak tutur direktif yang ada dalam naskah 

drama Harut dan Marut sesuai dengan situasi tuturnya. Metode pengumpulan data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode simak catat. 

Sedangkan dalam mengalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teori tindak tutur yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini 

adalah teori yang dikemukakan oleh Sarraf, dia membagi tindak tutur direktif 

menjadi dua, yakni tindak tutur direktif thalabiyah dan tindak tutur direktif 

nafsiyah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam naskah drama Harut 

dan Marut terdapat dua jenis tindak tutur direktif, yakni tindak tutur direktif 

thalabiyah yang fungsinya meliputi; untuk memerintah, meminta ijin, 

memperingatkan, memotivasi, mengancam, memohon, berdoa, bersumpah, 

melarang, menyarankan, dan membujuk. Serta tindak tutur direktif nafsiyah yang 

fungsinya meliputi; untuk memaki, mengeluh, menenangkan, dan memuji. 

Kata Kunci: pragmatik, tindak tutur direktif, thalabiyah, nafsiyah. 

 

 

 



 

viii 

 جتريد 

  وكان يف تلك املسرحية أنواع أفعال الكَلم   .رواية والقصة القصريةلاملسرحية خمتلفة اب
فيها العديد   ،يف املسرحية هاروت وماروت لعلي أمحد ابكثري ذلك كوظائفها املختلفة.  و 

أنواع  ةعرفالوحيدة ملالطريقة و . ةالتوجيهي فعاليف األ َل سيما وجودة،امل مالكَل أنواعمن 
يف الدراسة   األفعال  يف احلوار بني الشخصيات هي استخدام نظرية  ووظائفها  ل الكَلمأفعا

املوجودة يف   هاووظائف ةالتوجيهي األفعال وصف أنواع ىلإ البحث اهذهدف ي تداولية.ال
طريقة مجع  البحث  اهذ ستخدمي .وفقا على حال الكَلمها سرحية هاروت وماروت امل

. تقنية وصفية نوعية  البحثا  ستخدم هذيا يف حتليل البياانت،  م  وأالبياانت لتقنية املَلحظة،  
م قس  و  Sharraf. اليت قدمها يف هذا البحث هي النظرية ها الباحثستخدم اليت يالنظرية و 

Sarraf التوجيهية   األفعالالطلبية و  التوجيهية  األفعال ومها التوجيهية إىل قسمني، األفعال
  املسرحية هاروت وماروت هناك نوعان منىل أنه يفالبحث إ اشري نتائج هذيالنفسية. 

، تحذيرلل،  ستئذانلإل،  مرالطلبية اليت أغرضها لأل  التوجيهية  األفعال  هي  التوجيهية،  األفعال
النفسية  التوجيهية    األفعال. و قرتاحلإل،  نهيلل،  قسملل،  دعاءلل،  توسللل،  تهديدلل،  تشجيعلل

 تحميد. للتهدئة، للشكوى، لللشتم، لاليت أغرضها 

  ية، الطلبية، النفسية. اإلجنازية التوجيه األفعال التداولية،املفتاحية:  الكلمات
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 كلمة شكر وتقدير 

احلمد هلل الذي فضل بين آدم ابلعلم والعمل على مجيع العامل والصَلة على حممد 
 كم.ع العلوم واحلِ يوعلى آله واصحابه ينابسيد العرب والعجم 

ازية التوجيهية يف املسرحية هاروت وماروت لعلي اإلجنفعل األبعنوان هذا البحث 
ألجل خدمة العلم وإلمتام بعض الشروط على اللقب العاملى  )دراسة تداولية( ابكثري أمحد

امعة سونن كاليجاكا اإلسَلمية يف علم اللغة العربية وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافبة جب
 .احلكومية جوكجاكرات

ونصره متت كتابة هذا البحث نعمة هللا  بميع احلال و  هللا تعاىل جبيشكر الباحث إىل
أمجعني. وختاما يريد البحث أن والناس املتواضع. عسي أن يكون انفعا للقارئني واألمة 

 يوج ه خالص شكر اجلزيل إىل: 

ير اجلامعة  دالدكتور يوداين وحيودي كم كياهي احلاج  فضيلة املكرم الشيخ .1
 جاكرات.َلمية احلكومية جوكسونن كاليجاكا اإلس

كلية اآلداب والعلوم الثقافبة جبامعة  فضيلة املكرم الدكتور أمحد فتاح كعميد   .2
 إلسَلمية احلكومية جوكجاكرات.سونن كاليجاكا ا

اللغة العربية وأدهبا   سمقاملاجستري كرئيس    فيفضيلة املكرم الدكتوراندوس مصط .3
ومية  ونن كاليجاكا اإلسَلمية احلكب والعلوم الثقافبة جبامعة ساديف كلية اَل

 جوكجاكرات.
  اللغة العربية اجستري ككاتب قسم  حممد حنيف أنواري امل  فضيلة املكرم الدكتور .4

وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافبة جبامعة سونن كاليجاكا اإلسَلمية  
 احلكومية جوكجاكرات.
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 اليت قد أعطين مدلول إينيغ هرنييت املاجستري كمشرفيت الدكتورة فضيلة املكرم .5
 هذا البحث. يف حتليل

الذين كانوا يعطون املعرفة   اللغة العربية وأدهبامجيع املعلمني واملعلمات يف  قسم   .6
 على التوجيه حَّت اآلن. اوالبصرية. شكر 

يد راميدي و السيدة واحيين الذان قاما برتبية ورعاية إيل  والدي  احملبوبني الس  .7
 دهتما.بكل صربمها ولطفهما ومو 

 يف مجيع األوقات. وينرفقي نيذ ال  BSA-C 16فرقة الاحملبوبة من  صدقائىأل .8
  م مجيعه واسامه ن يذن َل ميكن أن أذكر واحدا فواحدا الالذي ئيكل  من أحبا .9

 .يف إجناز هذا البحث

ىل هللا تعاىل أن يغفر هلم ذنوهبم ويكتب هلم التوفيق وجيزيهم  إحث  األ البس خريا يوأ
عم الوكيل نعم  نالسعادة ويعينهم يف أعماهلم، آمني اي رب  العاملني. حسبنا هللا و خري اجلزاء و 
 النصري وَلحول وَلقوت اَل  ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب  العاملني.املوىل ونعم 

 2019رب دمس 3جوكجاكرات، 

 ثحالبا

 

 وتومو دي أفن
 16110072الب: طالقم ر 
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 الباب األول 

 مقدمة 

  لبحثاخلفية  .أ

يتم سكبها يف كتابة بلغة   ذيالعمل األديب هو نتيجة ألفكار املؤلف وخرباته الإن  
تنقسم األعمال  1.تواصلية، حبيث ميكن نقل رسالة أفكار املؤلف إىل القارئالة و يلماجل

كن خصائص الشعر يف ومياألدبية يف نطاق األدب العريب إىل نوعني مها الشعر و النثر. 
شكل قصة هلا   هذا هوكمن النثر يف كتابته، يبينما  ،لغة الدَللة و القافية يف كل نظم

 النثر هو املسرحية.فمن أنواع  واضح. بشكل

رسم القصة من خَلل احلوار بني   اتم فيهت يتنوع من النثر الي ه املسرحية
دث حيي ذملشاهد الاصور يالشخصيات، حبيث يكون القارئ مطلوابا بشكل غري مباشر 

علي ل  سرحية هاروت وماروت املالشهرية يف األدب العريب هي    ات ومن املسرحي  2.يف احملادثة
 كتسري. أمحد اب

متعجرف يشعر أبنه  ك لاملسرحية حتكي قصة املهي  سرحية هاروت وماروت امل 
بعد أن مت إرسال املَلكني    إىل األرض َلختبار قوة إميانه.  ملكنيمث أرسل    أفضل من البشر.

غرق مها ن ،امللكني مع شهوا هتم ت فقديف الواقع  ،اإلنسانمع ظروف تشبه  ،إىل األرض
ني ابلبشر يف األصل ألهنم يتصرفون دائما، الذي كان يسته لقد أدرك امللك و ىل الفجور. إ

ئكة ومل يتمكنوا من العودة إىل اجلنة قبل يوم  مت معاقبة املَلو . مدى صعوبة حتمل الشهوة
 3القيامة.

 
1.7-6), hlm. 2010(Medan: Usu Press, Pengantar Ilmu Sastra, Antilan Purba,   
2(Riyyadh: Maktabah Lughawi, -Itishali al-Maharatu alazaq Husein, Abdurr 

Obekan, 1991), hlm. 313. 
 .127-1ص.  ، )مصر: مكتبة مصر(،هاروت وماروتعلى أمحد ابكثري،   3
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حيتوي   كمستخدمني للغةاحلوار بني الشخصيات  يف املسرحية هاروت وماروت  
  دور  و اَلجتماعية لتواصل ل للغة كوسيلةوهي وظيفة ا على جانبني من السلوك يف اللغة،
إن مظهر استخدام اللغة كرسول للمعلومات   تكلم.من املاللغة ابعتبارها الناقل للمعلومات  

  ماشخصيةُ  تلاعندما قو  .ا الشخصيات يف احلواريستقدموهني ذب الاهو وجود اخلط
إىل احملاور  تطلبتولكن اختاذ اإلجراءات اليت  الواقع مل تقول شيئا فقط كانت،عن شيئ

  4شيئ.ال أو املخطب ذلك 

كثري  البحث  وجد  من احلوارات بني الشخصيات يف مسرحيات هاروت وماروت و 
  األفعال يوه ،على ثَلثة أشياء الكَلمية األفعال   Searle قسم .الكَلمية األفعال من

5. ةيتأثري ال الكَلمية  األفعال ،ةياإلجناز  الكَلمية األفعال ،ةيلفظال الكَلمية
 ذلك  بناء على 

 الكَلمية  األفعال  ييف هذه املسرحية ه  قسيمالت   الكَلمية  األفعال  ن مغظمأاكتشف اليحث  
 . ةالتوجيهي ةيجناز اإل

  ة التوجيهي األفعال من  النوعلكن  ،ةكثري   ةالتوجيهي ةياإلجناز  ألفعالا رغم أن
ا ووصفها ب دراستهجيلذلك . و اشكل حوار ت األهن ،ليست واضحة للعيان تهاوالوظيف

 .املوجودة تهووظائف األفعال بشكل أوضح حول أنواع

 :على سبيل املثال

 6"التايل ، أدخل!: "املواظف (1)

 
4 , (Yogyakarta: Geraha Ilmu, Pragmatik dan Penelitian PragmatikF.X. Nadar, 

2009(, hlm. 11. 
5 Analisis Wacana Pragmatik; dan Muhammad Rohmadi,  u WijanaI Dewa Put

Kajian Teory dan Analisis, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 20. 
 .5، )مصر: مكتبة مصر(، ص.هاروت وماروتعلى أمحد ابكثري،  6
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ة  التوجيهي  األفعال أنه من أنواع 7harrafS على نظرية وفقا املسبق (1الكَلم ) من 
مر األيف هذه احلالة، كان . ىل املكانإدخول للألمر احملاورين لها ظيفتو و  الطلبية

ليكون قضاة يف اململكة شاركوا يف التصفيت إىل املشاركني الذين  واظفامل من
نربة مع )!(  األمر والطلبيعمل الكَلم على األمر ألنه يتميز بعَلمة  البابلية.

 مرتفعة قليَلا. 

 8مناة : "َليصلح... هاتوا غريه!" (2)

ة  التوجيهي  األفعال أنه من أنواع 9Sharrafعلى نظرية  وفقا املسبق (2الكَلم ) من 
يف هذه احلالة،   .ةشخص آخر أمام املتكلم  تيانَلها ألمر احملاورين  ظيفتو الطلبية و  

لدعوة املشاركني اآلخرين الذين شاركوا يف  واظفإىل امل ةكان األمر من منا
هو فعل و  "هاتوا إليه ابلكلمات "ريه لألمر الذي يش تفيهذا الكَلم وظ. اَلختيار

 . ونربه ترتفع قليَل، مراأل

اىل   إبضافة ،به لقياملهذا البحث مهم  ،بعض احلوار السابقوصف  بناءا على
وخاصة  التوجيهية، األفعال البحث تطوير نظرية أصبح إبمكانه ،املوجودة املشاكل حال
 . مسرحية تطبيق هذه النظرية علىيف 

 يفاث األحب قل ة، أوَلا  ؛وذا البحث ههل األفكار  ظهورالعوامل األخرى اليت تؤثر و 
من عمليات البحث اليت ، سرحية ابلعربيةاملتم تطبيقها لدراسة تاليت  يةالتوجيه األفعال

تم تطبيقها على الدراسة تالتوجيهيه اليت  األفعال أجريت، يوجد سوى بعض دراسة من
 

)القاهرة: لية ومعجم سياقي،  ، األفعال اإلجنازي ة يف العربية املعاصرة: دراسة دَلعلي حممود حج ي الص رف 7
 (.2010مكتبة األدب، 

 .5، )مصر: مكتبة مصر(، ص.هاروت وماروتعلى أمحد ابكثري،  8
)القاهرة: ، األفعال اإلجنازي ة يف العربية املعاصرة: دراسة دَللية ومعجم سياقي،  علي حممود حج ي الص رف 9

 (.2010مكتبة األدب، 
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. يةايت القرآناآلتم تطبيقها يف ت، ودراست أخرى Abdul Nurث من حاألدب، بينهم الب
ب توسيعها،  جت ةالتوجيهي ألفعالا أن دراسة لنا واضحايشري هذا  بشكل غري مباشر،
ب ديهو األو   ري،ثكعلي أمحد ابلمسرحية هاروت وماروت    بَ تِ ، كُ اثنياا خاصة يف املسرحية.  

 . العريب الوحيد الذي ولد يف إندونيسيا

هناك عَلقة وثيقة بني املسرحية هاروت وماروت لعلي أن   يف النهاية ميكننا أن نرى  
القيام   َلبد من هذا البحث ذ يرى الباحث إن. فإةالتوجيهي األفعال ري مع نظريةثأمحد بك

 يف وخاصةالعريب األدب  اعمال يف ةالتوجيهي األفعال ةبه من أجل تعميق استخدام دراس
ل اإلجنازية التوجيهية يف املسرحية هاروت افعاأل"  ذا البحث هوهل  فصار املوضوع  سرحية.امل

 ")دراسة تداولية(. أمحد ابكثري وماروت لعلي

 حتديد البحث  .ب

 :ديد البحث مشكلتني ومهاجتبحث املذكورة، حيصر البحث خلفية ال بناء على

 ؟سرحية هاروت وماروت امليف  ةالتوجيهي ميةالكَل األفعال ما هي أنواع .1
 هاروت وماروت؟سرحية امليف  ةالتوجيهي ميةالكَل األفعال ما هي وظيفة .2

 ج. أغراض البحث 

 :وهذا البحث ه أغراض

 سرحية هاروت وماروتامليف  ةالتوجيهي ميةالكَل األفعال أنواععلم  .1
 هاروت وماروتسرحية امليف  ةالتوجيهي ميةالكَل األفعال وظيفةوصف ال .2
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 فوائد البحث د. 

 :هذا البحث هي فوائد

 الفوائد النظرية  .1

ر النظرية التداولية، من املتوقع أن يكون هذا البحث قادراا على املسامهة يف تطوي
 التوجيهية يف املسرحية. الكَلمية ألفعالدراسة االخاصةا يف 

 التطببيقية فوائد ال .2

سرحية املمن املتوقع أن يكون هذا البحث قادراا على مساعدة القارئ، وخاصة 
إبضافة .  ات اليت تعرب عنها الشخصيات يف القصةهاروت وماروت، على فهم أنواع الكلم

 . ةالتوجيهي األفعال ني يف تطوير نظريةعاا ملزيد من الباحث إىل كونه مرج

 دراسات السابقة ال ه.

علمية، هناك حاجة إىل مراجعة األدبيات ملساعدة الباحثني على حتديد  اليف دراسة  
ابإلضافة إىل ذلك، تعمل مراجعة األدبيات   كيفية إجراء أَّناط البحث على نفس الكائن.

وابلتايل تقليل احتمال   قد مت مراجعة كائن البحث أم َل،  أيضاا على معرفة ما إذا كان
وجد الباحث العديد من الدراسات اليت هلا صلة ابلكائن ، على البحث بناء اَلنتحال.

 وهي: ،بحثاملراد إجراؤه يف هذه ال

Abdul Jawwad Nur (2016) األفعال اإلجنزية  10يف البحث"dalam novel 

كذلك  و    ”.karya ‘Asr ‘Abdulah an-Nimsyi: Kajian Pragmatikأحببتك أكثر من ما ينبغ  
 

10 Akhbabtuka Aktsara dalam Novel  Injazyyiah-laf’al a-AlAbdul Jawwad Nur, “

min Ma Yanbaghi Karya ‘Asr ‘Abdulah an-Nimsyi: Kajian Pragmatik”, Artikel, Jurnal 

CMES Vol. IX, No. 2, (Surakarta: Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya UNS, 

2016(. 
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شيء يف صدري  dalam Novelاألفعال اإلجنزية التوجهية  " 11ابلبحث( 2017) يف سنة
karya   إحسان عبد القدوص :kajian pragmatik”    يناقشAbdul Jawwad Nur    وصف حبثان
 التوجيهية فيها.  عالاألف التوجيهية يف ذلك الرواية وشرح وظيفة األفعال أنواع

Putri Adelia dan Fahmi  (2017يف البحث )12 "Analisis Tindak Tutur 

Direktif dalam Naskah Kanbale Und Liebe Karya Friedrich Schiller.”  وقيه يناقشان 
وخلص إىل  Kanbale Und Liebe Karya Friedrich Schillerيف املسرحية  التوجيهية  األفعال

 كلهم ينطقون الكَلم التوجيهية مع تردد خمتلف.  شخصية موجودة،أنه من كل 

Endah Dwi Wulandari  (2011 ) 13يف البحث "dalam Tindak Tutur Direktif 

Teks Drama Tuk Karya Bamabng Widoyo.”   أن األ فعال الكَلم  يناقش هذ البحث
ألجل ، التسول هي    ةالوظيفبينما  ، و اإلستفهامي.  التعريفياإلجنازي، و    ألفعالقيه هي اَل

 ، الطلب ، اقرتاح والتحدي.

Feti Kristanti (2014 ) 14يف البحث "Film  Tindak Tutur Direktif dalam

Ketika Cinta Bertasbih Karya Khaerul Umam”  األفعال  وظيفة و أنواع وصففيه  
 . التوجيهي

 
11 Akhbabtuka Aktsara dalam Novel  yyiahInjaz-af’al al-AlAbdul Jawwad Nur, “

min Ma Yanbaghi Karya ‘Asr ‘Abdulah an-Nimsyi: Kajian Pragmatik”, Artikel, Jurnal 

CMES Vol. X, No. 2, (Surakarta: Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya UNS, 

2017(. 
12  is Tindak Tutur Direktif dalam Putri Adelia dan Fahmi Wahyuningsih, “Analis

Naskah Kabale Und Liebe Karya Friedrich Schiller”, Artikel, Jurnal Identitaet Vol. VI, 

No. 02, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017). 
13 Karya  TukEndah Dwi Wulandari, “Tindak Tutur Direktif dalam Teks Drama 

Bambang WIdoyo SP”, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011). 
14 dalam Dialog Film Ketika CintaFeti Kristianti, “Tindak Tutur Direktif   

Bertasbih Karya Khaerul Anam”, Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014). 
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Yokobus FX Andji Kumanireng  (2015 )" يف البحث Tuturan Direktif 

dalam Drama Der Besuch Der Alten Dame Karya Friedrich Durrenmatt.”    وصففيه 
 . التوجيهي األفعال وظيفةو  أنواع

يف سورة الكهف: دراسة تداولية" فيه الكَلمية    ألفعالايف البحث "(  2011آمنة )
 15ية يف سورة الكهف.ألفعالوصف اَل

مل يتم العثور على حبث يناقش   من الباحث،من املراجعة األدبيات اليت مت تفتيشها  
البحث يستحق القيام لذلك هذا  ،  املسرحية هاروت وماروت ابستخدام الدراسات التداولية

 به ودراسة أكثر عمقا.

 اإلطار النظري و. 

اليت تدرس اللغة املستخدمة للتواصل يف مواقف  ةاللغعلم فرع من التداولية هي 
 17اسة اللغة يف اإلستعمل أو يف التواصل. لية هي در ف، التداو اصر   وفقال 16معينة. 

الذين بدأوا ،  وأصدقائه  Katzأفكار  دءا من  الدراسات اللغوية ب  التداولية يف  تدخلو 
، بدأت "كاليفورنيا ما لبث غري بعيديف إجياد طرق إلدماج املعىن يف النظرية اللغوية الرمسية، و 

 املرحلة األخرية يف موجات التوسع اللغوي، يغثري التداولية   ومشول. فيها اضعهي أو بوتس" و 
ىل جمال واسعة الذي يغطي إ  يتعامل مع البياانت املادية للغات،من اَلنضباط الضيق الذي  

 
15  Kahfi: Dirasah Tadawuliyyah”, -Surah Almiyyah Fi <Af’al al’Kala-“AlAminah, 

Tesis Magister, (Tunis: Universitas Manturi Fakultas Bahasa dan Sastra, 2011). 
16, (Yogyakarta: Geraha Ilmu, Pragmatik dan Penelitian PragmatikF.X. Nadar, 

2009(, hlm. 2. 
17 Mu’asirah; -‘Arabiyyah al-Injaziyyah Fi al-Af’al al-AlHajji Sarraf,  Ali

Dirasatun Dilaliyyatun wa Mu’jamun Siyaqiyyun, (Kairo: Maktabah al-Adab, 2010), hlm. 

3. 
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 pragmatics is study of the relationshipأن  Yule بينما قال 18الشكل واملعىن والسياق.

between linguistic forms and the users of those forms  "  التداولية هي دراسة من العَلقة
 19."بني األشكال اللغوية

 A truly pragmatic consideration has to deal with the usersيف كتابه،     Jacobقال  

in their social context; it cannot limit itself to the grammatically encoded aspects of 

contexts, as the ‘grammaticalization requirement’ seems to imply.  "  جيب أن تتعامل
َل يقتصر على قواعد اللغة   :اَلعتبارات التداولية مع املستخدمني يف سياقها اَلجتماعي

 "كما هو مبني حسب احتياجات القواعد اللغة.  املشفرة يف السياق،

م الوحدة وهي كيفية استخدا درس اللغة خارجيا،ت يتالتداولية هي فرع اللغة ال
وهو عندما   الدراسات التداولية هي الفعل الكَلم،لذلك حمور    20.يف سياق التواصل  اللغوية

 . خيرب شيئاا، يف الواقع أن َل خيرب شيئاا فقط، بل يقوم أيضاا بعمل ما

من احملاضرات اليت ألقاها الفَلسفة الوطنيني  الكَلمية األفعال يبدأ نظرية
 How to do“ لعنواناب مت نشره Havard Universityقي  J.L Austin  1995 الربيطانيني، 

Things with Word”   فعله بل  ،ابلكَلم األداءي ىذلك الكَلم، يسم   . 1962يف سنة
 21يسم  ابلفعل اَلداءي.

 
18), 1983, (New York: Longman Inc, Principles of PragmaticsGeoferry Leech, 

hlm 1-2. 
19 .4), hlm. 1996, , (Oxford: Oxford University PressPragmaticsGoerge Yule,  
20 Analisis Wacana Pragmatik; I Dewa Putu Wijana dan Muhammad Rohmadi, 

Kajian Teory dan Analisis, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 6. 
21, (Yogyakarta: Geraha Ilmu, Pragmatik dan Penelitian PragmatikF.X. Nadar, 

2009(, hlm. 11. 
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 Speech Acts An Essay In Theيف الكتابه  Searleيقول  Austin أفكار على ءبنا

Phylosophy of Language األفعال اليت يتم تنفيذها  ثة أنواع على  هناك ثَلبشكل تداويل
 22. ، األفعال اإلجنازية ، وأفعال التأثرييةةفعال اللفظيفهي األ ابملتكلم،

بناعن من أفكار . The Act of Doing Somethingsاإلجنازية يسمى  األفعال
23Searle، 24Sarraf  25وLeech  فعال  اإلجنازية علي مخسة أنواع، وهي األينقسم األفعال

لتزامة، األفعال اإلجنازية  نية، األفعال اإلجنازية اإلرية، األفعال اإلجنازية اإلعَلااإلجنازية اإلخب
 التعبريية، األفعال اإلجنازية التوجيهية. 

Sarraf    ينقسم األفعال اإلجنازية التوجيهية على نوعان مها األفعال اإلجنازية التوجيهية
 26ة النفسية.توجيهيالطلبية و األفعال اإلجنازية ال

 منهج البحث. ز

ألن البحث  27املنهج هو الطريقة اليت تستخدم يف حماولة حتليل املشكلة البحث،
 نهجية. املكون الطريقة املستخدمة ييجب أن ف، ةعلمي عملية

 
22 Analisis Wacana Pragmatik; utu Wijana dan Muhammad Rohmadi, I Dewa P

Kajian Teory dan Analisis, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 20. 
23 Speech Act Theory and John Searle, Ferrenc Kiefer, Manfred Bierwish, 

Pragmatics (Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing Company, 1980). 
، األفعال اإلجنازي ة يف العربية املعاصرة: دراسة دَللية ومعجم سياقي، رفعلي حممود حج ي الص   24

 .217-205( رقم. 2010)القاهرة: مكتبة األدب، 
25), hlm. 1983, (New York: Longman Inc, Principles of PragmaticsGeoferry Leech, 

105-107. 
، األفعال اإلجنازي ة يف العربية املعاصرة: دراسة دَللية ومعجم سياقي،  رفعلي حممود حج ي الص   26

 .217-205( رقم. 2010)القاهرة: مكتبة األدب، 
27), 2010, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Metode Penelitian SastraSiswantoro, 

hlm. 55-56. 
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 نوع البحث .1

هذا النوع من البحث هو البحث النوعي، والسمة املميزة هلذه الطريقة تبحث عن 
28فهم عميق. 

عي هو إجراء حبثي ينتج بياانت وصفية يف شكل كتايب أو شفهي  النو   البحث  
 29بناءا على مَلحظات األشياء أو اجلاين.

 مصادر البياانت  .2

هاروت  وار بني الشخصيات يف املسرحيةاحلالبحث هو  امصدر البياانت يف هذو 
 . وماروت لعلي أمحد ابكثري

 تقنيات مجع البياانت  .3

 طة طريقة تدوين املَلحظات.انت املراد فحصها بواسالدراسة، مت مجع البيايف هذه  
طريقة اَلستماع هي خطوة واحدة يف مجع البياانت عن طريق القراءة ابلتفصيل واَلستماع  

مث اكتب الكلمات  .وماروت لعلي أمحد ابكثريهاروت  يف املسرحية إىل الكَلم التوجيهية
يف عملية حتليل   سهل على املبحثحبيث يكون من األ يهية، توجالاليت يُعتقد أهنا كلمات 

 البياانت.

 طريقة حتليل البياانت  .4

يف حتليل البياانت البحثية النوعية، فعل التحليل  ،  على عكس حتليل البحثية الكمية
سيتم حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها ابستخدام تقنيات التحليل  30من البداية.

 
28 stik, dan riMetode Penelitian Kualitatif: Jenis, KarakteJR Raco, 

Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 62. 
29, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Metode Penelitian KualitatifLexi J Moleong, 

1997(, hlm. 3. 
30 Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan. Yusuf,  Muri

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400. 
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الذي يصف   يف شكل نصوص سردية لذلك ستكون نتائج التحليل الوصفي النوعي،
 . وماروت لعلي أمحد ابكثريهاروت  املسرحية الكَلم التوجيهية يف

 نظام الكتابة . ح

  نقسم إىل أربعة فصول خمتلفة، لتسهيل الفهم، سيتم نظام الكتابة يف هذه الدراسة ت
 وهي:

خلفية لبحث، و أغراض البحث، و فوائد   علىوي تحيمقدمة،  الباب األول
 .و اإلطار النظري، و منهج البحث، و نظام البحثالبحث، 

سرية علي أمحد ابكثري ، ملخص مسرحية هاروت  علىوي تحيالباب الثين، 
 التوجيهي. وماروت ، ونظرية فعل الكَلم 

 .مباحثةالباب الثالث 

 الباب الرابع خامتة، حيتوي على اخلَلصة و اإلقرتاحات
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 الرابعالباب  .

 خامتة

 اخلالصة .أ

 إىلاليت تشري  ةالتوجيهي الكَلمية ألفعاللبناء على املعلومات والشرح والتحليل 
التوجيهية يف املسرحية هاروت  األفعال ، ميكن اَلستنتاج أنSearleو   Austin ةنظري

التوجيهية   األفعال أنواع أن أنواع ووظائف خمتلفة. يف حني اوماروت لعلى أمحد ابكثري هل
 .Searleمن  فعالاأللنظرية  االذي هو يف الواقع تطور  فصر   نظرية إىليشري 

 األفعال ، يوجد على األقل نوعان منصر فالتوجيهية ل األفعال تقسيم على وفقاا
التوجيهية    األفعال  اومه  التوجيهية املوجودة يف املسرحية هاروت وماروت لعلى أمحد ابكثري،

  ية الكَلم األفعال التوجيهية الطلبية هي األفعالف النفسانية. يةالتوجيه األفعالو  الطلبية
  الكَلمية  األفعال التوجيهية النفسية هي األفعال يف حني أنو لفعل شيء أو ترك شيء. 

 اليت تطلب القيام بشيء أو ترك شيء متعلق ابحلالة النفسية للشخص.

لتشجيع، للتحذير،  لإلستئذان،  لألمر،  ل  التوجيهية الطلبية هي  األفعال  وظيفة  منو 
  التوجيهية  األفعال من وظيفةأما  إلقرتاح. ول و لنهى للقسم، للدعاء، لتوسل، للتهديد، لل

 د.يلتحملتهدئة و للشكوى، لللشتم، لالنفسية هي 

 انإقرتاحت  .ب

باحث م إىل الباحث وصىأبناءا على نتائج البحث واملناقشة واَلستنتاجات. 
 حذريف  يف املسرحية، أبن يكونوا    ةالتوجيهي  األفعال  الذين يدرسون  هم، خاصة  مستقبلالت

سرحية ختتلف عن الرواايت أو امليف فهم احلوار أو الكَلم بني الشخصيات. ألن  ودقيق
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ملوقف بيان ا بشكل ملحوظ عن تم توضيح حالة الكَلمتالقصرية. يف املسرحية َل  ةالقص
 تختتلفوقد بني الشخصيات،  اتور هناك ما احلَل يوجد سوى و عندما يتكلم املتكلم، 

الكَلم من خَلل   عن أحوالصرية اليت تصف بوضوح الق ةعن الرواايت والقصاملسرحية 
  .كل واضحبش  يف كل ظروف احلالة مقدمة أو وصف

 دراسة َلبد من اعادة املَلحظة يف أعمق، أنه اإلقرتاحات ومما َل تقل أمهيته يف 
 املتعلقةعلما لقلة األحباث املسرحية العربية.  من التوجيهية يف املسرحية، وخاصة األفعال
  بكثري   بشكل عام، متيل هذه النظرية  .التوجيهية املطبقة يف املسرحية العربية  فعالاأل  بدراسة

وير الباحث أن  القصرية العربية وغري العربية، لذلك  ةتطبيقها على الرواايت والقص إىل
ليس أبمر جذاب. لوضح الوصفية  يف الرواايت والقصص القصرية يتضح    راسةتطبق هذا الد

ة وما اشبه ذالك من أعمال األدب ما سوى املسرحية.عَلوة  لقصري يف الرواايت والقصة ا
  التحليل األساسي.جمرد  َلإعلى ذلك مل تتحققت النطوير هذه الدرسة من 
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 التوجيهية الطلبية الكالمية األفعال

 مراأل .1

 الكَلم ص رقم
 املواطف : ليدخل من بعده!  4 1
 مناة : َليصلح... هاتوا غريه! 5 2
 مناة : إنصرف 5 3
 مناة : وجه مجيل على قوام ضئيل... هاتوا غريه! 5 4
 جيب أن تقبضوا عليهم فأتوين هبم مناة : كان  6 5
 مناة : لقد أديتما ما عليكما فاسرتحيا 7 6
 مناة : اذهب فسل موَلتك... 8 7
 إيَلت : وليهم اي مناة فإين موافقة 10 8
 مناة : احبثو عنه و أتوين به يف دوان التسجيل 14 9

 مناة : هلما معي لتحرر لكم براءة التولية 14 10
 إىلالعزى : أنظر اي هرمس.. انظر  20 11
 اي مناة، دعى هرمس و شأنه فيإيَلت : ك 30 12
 مناة : قل هلا إين قادمة 32 13
 اي مناة، ليس بينن من سر إىلإيَلت : تع 38 14
 مناة : إستمعي أوَل  40 15
 يعوق : هلمى معى  42 16
 إيَلت : يعوق ! دعين 42 17
 هو ذا القمر قد طلع.. ها هاروت : أنظر  59 18
 هاروت : خد لك جرعة 61 19
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 هاروت : إذهب اي ماروت فأحضره لنا 67 20
 اتمارا : أحضر ىل عقدا من عقود امللكة إيَلت  69 21
اتمارا : أحضر ىل الساعة نص احلكم قبل أن حيضره صاحيبك  69 22

 من احملكمة
 اتمارا : بعل! بعل! أدركين  74 23
 را : خذ اطلع عليه بنفسكاتما 74 24
 اي موَليت لرتى بنفسك  إىلمناة : تع 80 25
 إيَلت : أدخل إذا شئت 81 26
 بعل : امسعي اي إيَلت  84 27
 إيَلت : أخرج من عندى 85 28
 إيَلت : اركعا 88 29
 مناة : َل تدخل اآلن.. 90 30
 بعل : تنحى عن طريقي 90 31
 ن آمر مها بقتلكإذن قبل أإيَلت : فاخرج  90 32
 إيَلت : أقتَله! أقتَله!  90 33
 إيَلت : مناة! مناة! 94 34
 زهرة إىلإيَلت : هلم انظر  95 35
 هاروت : إضغط اي ماروت 102 36
 هاروت : ماروت، ماروت! إصح اي ماروت 106 37
 ناإلى ماروت : هذا هرمس مقبَل  109 38
 يعاه!نصحكما اإلنسان فأطعزرايئل : قد  114 39
 !إىلالعزى : اي شعب اببل ! امسعوا  119 40
 إىلإيَلت : أيها الناس انظروا  122 41



 

57 

هرمس : اي اهل اببل .. هذا ملك من السماء هبط.. امسعوا اي  123 42
 قوم ماذا يقول

 مناة : إقتلوا هرمس اخلائن ! إقتلوا هرمس الكافر! 126 43
 

 ستئذاناإل .2

 الكَلم ص رقم
 هل ىل أن أعرفرأمساء كم؟ مناة : 7 1
 هاروت : إذا أذنت لنا موَلتنا امللكة 32 2
 هرمس : فخرباين من تكوانن؟ 33 3
 هرمس : دعين أقتبس من نورك اي ماروت كدأيب 53 4
 هرمس : شكر لكما .. ائذان ىل اآلن أنصرف 58 5
 ماروت : دعينا نستمتع بوجهك  63 6
 أساعدك يف خلع معطفك؟ هاروت : هل يل اي سيديت أن 63 7
 اتمارا : هل لكما أن تطلعاين على صورة احلكم 63 8
 بعل : هل يل أن أدخل اي إيَلت؟ 81 9

 مناة : ائذين ىل احضر مها اآلن 86 10
 البابمناة : ائذىن ىل اي موَلتى.. سأحرس لكم هذا  87 11

 

 تحذيرال .3

 الكَلم ص رقم
 سوخ قدمك !مناة : يعنينا مجال وجهك قبل ر  5 1
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 املواطف : ما بقي أحد اي سيديت. هذا آخرهم 5 2
 مناة : ايها الفاتن اجلميل َل تشكرين بلسانك 9 3
 ماروت : إايك أن تقع يف الفتنة من أول يوم  12 4
 السماء إىلعزرايئيل : أستغفرهللا ، إمسعا اي أخوى جيب أن تعود  12 5
 منا الفتنة يف األرضعزرايئيل : يف احلال قبل أن تلته 12 6
 عزرايئيل : أان قد أيقنت أين هالك إن بقيت 13 7
 أيَلت : تذكر اي حبييب أنك يعيش يف البابل  15 8
 إيَلت : صه، َل يسمعنك أحد تقول ذلك  17 9

 هرمس : سيكون ذلك هو الظلم وَل يفلح الظاملون 24 10
 هرمس : اإلنسان سيعيش وكلمايت سيعيش!  29 11
 هرمس : وحيكما ! 34 12
 أيَلت : َلحق لك اي مناة أن تسرقي رسائله 40 13
 هاروت : ماروت! مارزت! إستيقظ اي صاح 43 14
 هاروت : صه، هذا اعرتاض على ريب العزة وسوء أدب  46 15
 هاروت : راقب لسانك جيدا اي ماروت 46 16
 جبرعة واحدة فيهاروت : كان عليك أن تكت 62 17
 را : أان امرأة ذات كرامة فيجب أن حتافظا على كراميت اتما 63 18
 هاروت : ماروت راقب ما تقول 66 19
أن تنوليهما شيئا قبل أن تستخر جى منهما مناة : ولكن إايك  79 20

 ذلك السر
 مناة : حذار ايموَليت  80 21
 إيَلت : َل تذهب بعيدا اي مناة  81 22
 مع ذلك  إيَلت : لكن ينبغي اَلحتيات  85 23
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 هاروت : حذار إن يف ذلك هَلك األبد 94 24
 ماروت : َلحق أن تستخدمي السر يف البغي والطغيان 99 25
 هرمس : غدا تسفك الدماك، ويقتل األبرايء 111 26
 ه إلىمناة : حذار اي موَليت أن تصغى  117 27
 هرمس : حذار اي إيَلت إنك بغرورك هذا تعرضني اببل للدمار 117 28
 مناة : جيب عقاهبم اي موَليت  119 29
 هرمس : هذا عذب الدنيا الذي اخرتمتاه فعليكما أن حتتمَله 124 30

 

 تشجيعال .4

 الكَلم ص رقم
 بعل : هذا مستحيل، لن يفضلوها عليك أبدا 16 1
 مناة : تذكرى حلم جدك وتذكرى جمد اببل   86 2
 هرمس : ابب التوبة َل يوصد أبدا  112 3

 

 يد تهدال .5

 الكَلم ص رقم
مناة : َلحتاول أن تتنصل من التبعة، فلن يعفيكم من العقوبة أي   6 1

 عدر 
 إيَلت : َل يغر نك هذا، غدا يهتفون ملن يروهنا أمجل منك  20 2
 ومإلىإيَلت : حذار أن تتداخل يف شئوىن بعد  76 3
 بعل : سيكون يل معكما شأن 76 4
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 هما إن رأيتهما معك بعل : تذكر ما أقول، ألقتل 85 5
 بعل : أريد أن أقتل عشيقيك هذين  90 6
 بعل : أقتلنك أنت ايفاجرة 90 7
 إيَلت : وسأعلن هذه احلقيقة ألهل اببل وأعزلكما من القضاء 93 8
 إيَلت : َل حتاو َل أن ختد عين 99 9

 

 توسلال .6

 الكَلم ص رقم
 بابيلالرجل : اي سيديت إين راسخ القدم يف القنون ال 5 1
 املواطف : ...فلو تساهلت قليَل اي سيديت يف شروطك... 5 2
 مناة : جتريين مجيَل جبميل  9 3
 إيَلت : كَل، حَّت تبتسم يل  10 4
 بعل : يكفي أنك ما عدت تراعني شعورى كاألول 14 5
 هرمس : حنانك اي إيَلت َل تعاقبينهم  18 6
 إيَلت : تفضل اي سيدي إجلس  19 7
 أرجولكما التوقيف يف منصبكما  اجلديد ت : إيَل 31 8
 هاروت : لكن بربك إَل ما كتمت علينا 33 9

 …عن منافسة أختك  فيبعل : ك 36 10
 إيَلت : َل ترتكين اي حبييب  42 11
 ماروت : زدين بياان 51 12
 ماروت : هيا اي اتمارا قبا أن يعود هاروت 73 13
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قومى على هذه الصورة  إىلعوديت  بعل : أَل تعلمني اي إيَلت أن 84 14
 املهينة  

 إيَلت : دعىن من هذه املبالغة 87 15
 إيَلت : تفضَل .. اجلسا 87 16
 إيَلت : إشراب 88 17
 هاروت : حنانيك اي موَليت َل تقصينا عنك  89 18
 أنت يف الواسط فيهاروت : تعلى ق 96 19
 ربك إىلماروت : فاشفع لنا  112 20
 وت : أرشدان اي هرمس أي اهلذابني خنتارمار  114 21
 هاوما : أنقذينا اي إيَلت ! أنقذينا من الرعاة 120 22
 يعوق : أَل تودعينىن اي حبيبَّت بقبلة  121 23

 

 دعاءال .7

 الكَلم ص رقم
 املواطف : أيتها اآلهلة كوين لنا عون فيما نريد 6 1
 هرمس : اللهم حبق ما كرمت اإلنسان 112 2
 اوما : اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التوب الرحيم ه 114 3

 

 قسمال .8

 الكَلم ص رقم
 إيَلت : قسما بربك اي هرمس ما فعلت 18 1
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 هرمس : معاذ هللا ولكين أشفق عليكما من التجربة 34 2
 مما تقول هاروت : وجَل ل رب العزة ما كان مين شيء  45 3
 ذلك إىلماروت : أان وهللا يف حاجة  62 4
 ماروت : أقسم لك إبهلي أن هذا هلو احلق 68 5
 بعل : بلى وحياة اآلهلة مجيعا آهلة قومى وآهلة قومك  83 6
 ماروت : وهللا قصدان أن نعصيك أو نستفز غضبك  89 7
 هرمس : قد وهللا فعلت ولكنها مل تقبل  109 8

 

 نهىال .9

 الكَلم ص رقم
 مناة : َلجتادلين 6 1
 لن أسكت على ذلك أبدابعل : كَل  16 2
 إيَلت : كَل َل تشتمها اي بعل..  16 3
 مناة : َل تلوميين اي موَليت فليس يل غري حياة واحدة 39 4
 مناة : إايك أن تسلميها لزوجك 41 5
لسنا يف ماروت : كَل َل تفعل.. دعه ينادى حَّت يستيقن أننا  52 6

 البيت فيتصرف
 أفضل عندى من الشرابهرمس : إجلس.. ما َنن فيه  56 7
 هاروت : حسبك .. لئَل يغلبك السكر فَل تصلح لشيء 62 8
 مناة : َل ايموَليت ليس اآلن .. ليس اآلن  103 9

 ماروت : كَل َل تسمعين هذا القول اي هاروت  107 10
 هاروت : انتظر! 115 11
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 مناة : َل تصدقيه اي موَليت   118 12
 مناة : َلتصدقه  123 13

 

 قرتاحاإل .10

 الكَلم ص رقم
 املواطف : معذرة اي سيديت، ليس امامك إذن غري هرمش فاختاريه 6 1
 ن اي سيديت عن مؤهَلهتم؟إلىاملواطف : أَل تس  8 2
وتضاعف مناة : َل اي موَليت، إن احلى اجلديد قد اتسعت أطرافيه  10 3

 سكانه.....
 عزرايئيل : ذلك أهون على كل حال... 12 4
 ايئيل : سنسأله أن يعفينا من هذه التجربة..عزر  13 5
 أجل، يف وسعنا أن نصعد يف كل وقت...   13 6
 نومك  إىلهاروت : َلتغضب اي أخي .. عد  44 7
الساحل الذي أمامنا من أن  إىلهاروت : أيسر لنا اآلن أن جنوز  47 8

 الساحل الذي خلفناه وراء ظهوران إىلنعود 
 ثر من الطيبهاروت : كَل َل تك 59 9

 بلدك إىلإيَلت : فمن اخلري لك أن تعود  84 10
 هاروت : ليس أمامك غري صرب 106 11
 ربكما فهو التوب الرحيم إىلهرمس : تواب  112 12
 هرمس : وحيكما اخرتا عذاب الدنيا فإنه ينقضي ابنقضائها  114 13
 علي قيد احلياةوم إلىمناة : ما كان ينبغي اي موَليت أن يبقيا حيت  116 14
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 التوجيهية النفسية الكالمية األفعال

 شتمال .1

 الكَلم ص رقم
 مناة : مل شأنك أنت؟  8 1
 ويلك أتريدها أن تشمت يب....إيَلت :  15 2
 بعل : كل هذا من مناة .. هي اليت أفسدت غليك أمرك.. 16 3
 مناة : َلحتاول أن حتدعنا عن حقيقة قصدك  25 4
 يينإيَلت : أر  41 5
 هاروت : أيها اخلائن 80 6
 إيَلت : أهتددىن 84 7
اخلاصة بني والد  بعل : ما كان جيوز لكم أن تطلعوا على الرسائل  84 8

 وولده
 وم إلىإيَلت : لقد أهنتماين  88 9

 هاروت :  إصح.. 106 10
 إيَلت : ويل هلم ! ويل للعصاة 118 11
 مناة : أيها اجملرمان 123 12

 
 شكوىال .2

 الكَلم ص قمر 
 إيَلت : ما أنت إذن ابلناصح األمني 21 1
 مهجيتك؟  إىلالعزى : ماخطبك؟ رجعت  36 2
 حيث كان يف الساحل إىلس يف وسعنا أن نعود إلىماروت :  47 3
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 يعوق : حبيبيت كل غياب عنك طويل 121 4
 

 تهدئة ال .3

 الكَلم ص رقم
 مناة : ها مها زميَلك قد أقبَل  7 1
 مبا تصنع  إىل: فاتركيها إذن وَل تببعل  15 2
 مناة : َل تكرتثى له  85 3
 ماروت : قلت لك اطمئن 94 4
 إيَلت : اي شعب اببل .. اطمئنوا  120 5
 مناة : وستعود أيها الناس يف طرفة عني 122 6
 مناة : َلتيئسوا اي أهل اببل  124 7
 د إميانعزرايئيل : رويدك اي هرمس َل ينبغي أن ترتب بع 126 8

 

 ديتحمال .4

 الكَلم ص رقم
 مناة : أمساء كم حلوة كوجوهكم  7 1
 اتمارا أمجل أنثى يف األرضهاروت : أنت اي  65 2
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