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 هذا البحث
ط الشرو عضبتمام اإلسالمیة الحكومیة إل ى كلیة اآلداب والعلوم الثقافیة بجامعة سونن كالیجاكالمقدم إ 

  للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربیة وأدبھا
 

 

 وضع
 د وسنو أجي وبوووهاشحممد 

١٦١١٠٠٦٥:  رقم الطالب  
 

  

 شعبة اللغة العربية وأدبيها

 كراتجوكجا  كوميةالثقافية جبامعة سونن كاليجكا اإلسالمية احلالعلوم كلية اآلداب و 
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 Surat Pernyataan Keaslian 
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 الشعار

 

 "يدكفرمت إن عذايب لشد  مت ألزيدنكم ولئنر وإذ أتذن ربكم لئن شك"

 ﴾٧-قرآن سورة إبراهيمال﴿

 "خري الناس أنفعهم للناس"

 ﴾احلديث رواه أمحد﴿
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 اإلهداء
 أهدى هذا البحث إىل:

 ريبياين للذينسنٌة احسيه السيدة تندر�� ريسباتينينجو  ني, سونو واسيسطا و أمي احملبوبأيب .1

 ذنوهبما فر هللان يغنصائحهما اخلاصة حىت أكون ما أ� عليه اآلن. داعيا أأحسن تربية ب

 ويوفقهما يف الدنيا واألخرة.

نو سيطا هيد رامد سالصغريتني, حم ينيو أخي الكبري, حممد سهيد فطري هرتنتا ويبوو. وأخ .2

 .وحممد سهيد �ريندرا سيطا

 أصدقائي يف اجلامعة. .3
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Abstrak 

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

terkandung jenis implikatur dengan fungsi yang berbeda. Begitu juga dalam naskah drama 

Audatul Firdaus karya Ali Ahmad Bakatsir, di dalamnya banyak terdapat jenis dan fungsi 

implikatur yang ditemukan. Satu-satunya cara untuk mengetahui jenis dan fungsi implikatur 

dari tuturan yang ada dalam dialog antar tokoh tersebut yaitu menggunakan  teori implikatur 

dalam kajian pragmatik. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan 

fungsi implikatur yang ada dalam naskah drama Audatul Firdaus sesuai tuturannya. Metode 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode simak catat. 

Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Teori implikatur yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah teori implikatur yang 

dikemukakan oleh Grice dan Zamzani.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

naskah drama Audatul Firdaus terdapat dua jenis implikatur, yaitu implikatur percakapan 

dengan fungsinya meliputi; menyatakan, mananyakan, dan implikatur konvensional dengan 

fungsinya meliputi; menyatakan, menanyakan, memerintah.  

Kata Kunci: pragmatik, implikatur, implikatur percakapan, implikatur konvensional. 
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 جتريد
ضــمني ووظائفهــا تيف تلــك املســرحية أنــواع الاملســرحية خمتلفــة ابلروايــة والقصــة القصــرية. وكــان 

اع ووظـــائف مـــن أنـــو  فيهـــا العديـــد ,ابكثـــري. كـــذالك يف املســـرحية عـــودة الفـــردوس لعلـــى أمحـــد املختلفـــة

ي ات هــيني الشخصــحلــوار بــ ووظائفهــا يف انيضــمتالطريقــة الوحيــدة ملعرفــة أنــواع الاملوجــودة. و  يةنالضــم

 ةينضــــمال واعأنــــ يهــــدف هــــذا البحــــث إىل وصــــف وليــــة.األفعــــال يف الدراســــة التدا اســــتخددام نظريــــة

دم هـذا يسـتخ .هـاسـياق الكالم /هـاكالم  ووظائفها يف نص املسرحية عودة الفـردوس  وفقـا علـى حـال

لبحــث تقنيــة اخدم هــذا يســتفحتليــل البيــا�ت,  تقنيــة املالحظــة, وأّمــا يف البحــث طريقــة مجــع البيــا�ت

 االــيت إقرتحهــ ةينيضــمتالنظريــة  الــيت يســتخدمها الباحــث يف هــذا البحــث هــي النظريــة ال وصــفية نوعيــة.

نــاك نوعــان ردوس هعــودة الفــمســرحية أن يف  . نتــائج هــذا البحــث(Zamzani)) وزمــزاينGriceغــريس (

لســــؤال وظيفــــة او وظيفــــة البيــــان (التصــــرحيي)  مــــع وظائفهــــا التضــــمينات, هــــي التضــــمني احملادثــــة مــــن

 م)ال (اإلسـتفهايفـة السـؤ وظوظيفـة البيـان (التصـرحيي) و : والتضمني التقليدية مع وظائفهـا (اإلستفهام)

 .وظيفة األمر (احلتمية)و 

 ليدية.التداولية, التضمني, التضمني احملادثة, التضمني التقالكلمات املفتاحية:
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شكر وتقديركلمة 
 .وكفــى ابهلل شــهيدا كلــه  ليظهــره علــى الــدين ه ابهلــدى وديــن احلــقاحلمــد هلل الــذي أرســل رســول 

م على حممـد رسـول الصالة والسال. السماء ىف وال األرض ىف شيئ يعجزه ال عظيما قادر من سبحانه
 .هللا الذي قد محل الناس من الظلمات إىل النور

ابكثـــري (دراســـة املســـرحية عـــودة الفـــردوس لعلـــي أمحـــد  هـــذا البحـــث بعنـــوان التضـــمني يف نـــص 
 للغــة العربيـــةايف علــم  علــى اللقـــب العــاملي تداوليــة) ألجــل خدمــة العلـــم اإلمتــام بعــض الشــروطحتليليــة 

 ة جوكجاكرات.حلكوميااإلسالمية  سونن كاليجاكا وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة

. بحـث املتواضـعهذا ال كتابةيشكر الباحث إىل هللا تعاىل جبميع احلال وبنعمة هللا ونصره متت  
الص شــكر خــيوّجــه  عســى أن يكــون �فعــا للقــارئني واألمــة والنــاس أمجعــني. وختامــا يريــد البحــث أن

 اجلزيل إىل:

إلسـالمية احلكوميـة ا سونن كاليجاكـا فضيلة املكرم الشيخ الدكتور املاكن كمدير اجلامعة .1
 جوكجاكرات.

ســونن   معــةة جبايــافكليــة اآلداب والعلــوم الثقفضــيلة املكــرم الــدكتور حممــد ولــدان كعميــد   .2
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. كاليجاكا

ليـة كة وأدهبـا يف  العربيـ فضيلة املكرمة الدكتور إينيننج هرنييت املاجستري كـرئيس قسـم اللغـة .3
 .وكجاكراتجالثقافية جبامعة اإلسالمية احلكومية سونن كليجاكا  والعلوم اآلدب

يــة وأدهبــا ة العربتور حممــد واحــد هــدا�ت املاجسـتري ككاتــب قســم اللغــفضـيلة املكــرم الــدك .4
 وكجاكرات.جليجاكا كالثقافية جبامعة اإلسالمية احلكومية سونن   والعلوم يف كلية اآلدب

مـــدول يف  يناأعطـــ فضـــيلة املكرمـــة الـــدكتور إينينـــنج هـــرنييت املاجســـتري كمشـــرفيت الـــيت قـــد .5
 حتليل هذا البحث.
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بصـرية. املعرفة وال ا يعطونعلمات يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين كانو مجيع املعلمني وامل .6
 شكرا على التوجيه حىت األن.

 الــذان يه حســنةٌ ولــدي احملبــوب الســيد ســونو واسيســطو واالســيدة تنــدر�� ريسباتينينجســ .7
 قاما برتبية ورعاية إّيل بكل صربمها ولطفهما ومودهتما.

 األوقات. الذين يرفقوين يف مجيع ١٦BSA-C  الفصلألصدقائي احملبوبة من  .8
إجنــاز  يعهم يفكــل مــن أحبــائي الــذين الميكــن أن أذكــر واحــدا فواحــدا الــذين ســامهوا مجــ .9

 هذا البحث.

جلـزاءجيزيهم خري اوفيق و الت وأخريا يسأل الباحث إىل هللا تعاىل أن يغفر هلم ذنوهبم ويكتب هلم
ه رك وأتـوب إليـت أسـتغفلهم وحبمـدك أشـهد أن الإلـه إال أنـ. سبحانك الم يف أعماهلموالسعادة ويعينه

 .والحول والقوت إّال ابهلل العلي العظيم واحلمد هلل رب العلمني

 ٢٠٢٢ مايو ٢٠جوكجاكارات, 
 الباحث

 هيد وسنو أجي وبووحممد ش
 ١٦١١٠٠٦٥رقم الطالب : 



XI 

حمتو�ت البحث

 .Error! Bookmark not defined ............................................. إثبات األصالة

 III ................................................................................ الشعار

 IV ................................................................................ اإلهداء

 V .......................................................................... صفحة املوافقة

 .Error! Bookmark not defined ..................................... رفةالصفحة املوافقة املش
Abstrak .............................................................................. VII 

 VIII ................................................................................ جتريد

 IX .................................................................... كلمة الشكر وتقدير

 XI ........................................................................ حمتو�ت البحث

31T31مقدمة: الباب األولT .................................................................... ١ 

 ١ ............................................................. خلفية البحث أ.

 ٣ ............................................................. حتديد البحث ب.

 ٣ ............................................................ أغراض البحث ج.

 ٤ ............................................................. فوائدة البحث د.

 ٤ . ........................................................... التحقيق املكتيب ه.

 ٨  ............................................................. اإلطار النظري و.

 ١٨ ............................................................ منهج البحث ز.



XII 

 ١٩ ............................................................. نظام البحث ح.

 ٢١ ........................................................................... الباب الثاين

 ٢١ ................................................ ريثسرية علي أمحد ابك أ.

 ٢٣ ................................... ملخص املسرحية عودة الفردوس ب.

 ٢٧ ............................................................ حتليل البحث: الباب الثالث

 ٢٧ ...................................................... التضمني التقليدية .١

 ٢٩ .......................................................... التضمني احملادثة .٢

 ٣٦ ..................................................................... خامتة: الباب الرابع

 ٣٦ ................................................................... اخلالصة أ.

 ٣٦ ................................................................. اإلقرتاحات ب.

 ٣٨ ........................................................................... ثبت املراجع

 ٤١ ..................................... رسم البيا�ت التضمني يف نص املسرحية عودة الفردوس

٦٠ .................................................................... ترمجة حياة الباحث



۱ 

                                                                                              لباب األولا

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
اجملتمــع  للتواصــل والعمــل ة الــذي ميكــن أن يســتخدمها كمــاللغــة كرمــز للفونيمــات احمل

١تعارف فيما بينهمالمًعا والتفاعل و  اللغة كوسيلة للتواصل بني أفراد اجملتمع علـى شـكل رمـوز . 
اللغـــة . صـــوتية ينتجهـــا كـــالم اإلنســـان لنقـــل األفكـــار والرغبـــات واملشـــاعر واخلـــربات لآلخـــرين

يف البشر مثل األحداث واحليوا�ت والنبااتت  ,ما وسيلة املواصلة تعبري عن كل شيء �عتارها
 .واإلبــداعات البشــرية ومــا إىل ذلــك حيصــل علــى اســتجابة ألفكــار الغــرد املعــربة علــى اآلخــرين

 .بدون لغة ، سيصاب البشر ابلشلل يف التواصل والتفاعل بني األفراد واجلماعات

.  أريـد بـه آخـراللغة هي أداة تستخدم للتواصـل ، ولكـن قـد يكـون يف اإلتصـال شـيءٌ 
ومعــىن اخلطــاب الــذي ينقلــه احملــاور  نيــةبلــذلك ، جيــب أن يكــون كــل إنســان قــادرًا علــى فهــم 

يف هذه احلالة ، ال يقتصر األمـر علـى فهـم  .حىت ميكن نقل املعلومات املنقولة بشكل صحيح
متكـــن دراســـة هـــذا . اإلهتمـــام بســـياق اخلطـــاب همـــا يقولـــه املتحـــدث فحســـب ، بـــل البـــد علىـــ

التضــمني هــو عالقــة  )Wijana(ابلنســبة إىل وجيــا� . اط يف التداوليــة الــيت تنــاقش آاثرهــاالنشــ
٢ضمنية وليست داللية ، ولكنها تستند فقط إىل خلفية النسبتني . 

إن . ومنهــا كمــا يقــع يف نــص املســرحية عــودة الفــردوس. كثــريكانــت ظــواهر التضــمني  
هــ ليتـزامن يف  ١٣٦٥بدايـة شـهر رمضـان  يف ريثـعـودة الفـردوس كتبـه علـي أمحـد ابك حيةاملسر 
أو بعــد عــام مــن إعــالن االســتقالل اإلندونيســي قــد . م يف القــاهرة ، مصــر ١٩٤٦يوليــو  ٢٩

 أن ُخيرب عن حياة عائلتني مـن املقـاتلني الـوطنيني ريثعلي ابك يريد. ونشره �شر املكتبة املصرية
                                                           

۱  , (Yogyakarta, Implikatur dalam Wacana Kolom Cari Angin pada Surat Kabar Tempo Felisia Rizqi Tiara, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm 1, Skripsi.  

۲  .2Ibid. Hlm  



۲ 
 

مؤيـــد لســـواتن شـــاهرير (يمان الشـــباب الـــذين ال يـــزالن شـــقيقني مـــع الشخصـــيات املركزيـــة ســـل
. حتا الذي يدعم التعاون-أحد أنصار سوكارنو(وماجد ) الذي يرفض التعاون مع املستعمرين

يف االحـتالل  .، وكالمها ميثل جممـوعيت نضـال األمـة خـالل الفـرتة االسـتعمارية) مع املستعمرين
  .الياابين

حلقـــائق ااداً إىل قـــادر علـــى ســـرد كـــل شـــيء ابلتفصـــيل واســـتن ابكثـــريعلـــي فقـــد شـــرح 
أن علـي  ى الـرغم مـنعلـ. حتـا -ثـري يف جـاكرات مـع شـاهرير وسـوكارنوكالتارخيية ، كأن علي اب

وة قـــر يتطلـــب يف ذلـــك الوقـــت ، كـــان األمـــ . كـــان يف ذلـــك الوقـــت يف القـــاهرة ، مصـــرريثـــابك
املسـرحية  تابـة هـذهابلطبـع ، تتطلـب ك .خيالية غري عادية إلخبار النضـال السياسـي ابلتفصـيل

ن ألـى الـرغم مـن ية ، عأيًضا معلومات كافية لتتمكن من سردها كلها بناًء على احلقائق التارخي
 .هذا عمل خيايل

لتضــــمني احية عــــودة الفــــردوس يوجـــد التضــــمني املوجــــود, ولكــــن يف هـــذا الــــنص املســــر 
 املوجود اليُعرف والبدرك ما أغراضه وظيفته. املثال:

 .د رجالكعندك أيضا حىت أطلبهما, وابعث يل أح عز الدين : (مقاطعا) أبقهما

  احلارس : مسعا � سيدي الرئيس. (خيرج)

وحيتـوي كان خطاب عزالدين ذلك مبا فيهـا يف نـوع التضـمني احملادثـة (غـري التقليديـة) 

أبقهمـا يف اجلملـة "  .ويـتم تضـمينه يف فئـة التطبيـق احلتميـة )األمـر(على وظيفة اجلملة احلتميـة 

حيــث طلــب عزالــدين مــن احلــارس ) أمــر(حيتــوي علــى احلتميــة حــىت أطلبهمــا"  عنــدك أيضــا
 فقــال احلــارس .أتمــني النــاس يف مركــز احلراســة حــىت وقــت اســتدعائهمملخاطبــة االنتظــار أو 

يفهـم التضــمني يف هــذا الــنص  بغــرض أن. كشــكل مــن قدرتـه علــى عزالــدين   "إعـدام ســيدي"
يشـــمل الســـياق مجيـــع , وقـــال صـــبور. حيتـــاج الســـياق إىل االهتمـــام, حية عـــودة الفـــردوساملســـر 
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, التأثري على استخدام اللغة مثـل املشـاركني يف اللغـةو الوضعية واألشياء اليت تقع خارج النص 
٣.احلالة اليت يـتم فيهـا إنتـاج الـنص والوظيفـة املقصـودة ومـا إىل ذلـك معـىن اجلملـة ميكـن القـول  

إذا عرفنــا مــن املتحدثــه، مــا يقــال ، كيــف يكــون الســياق عنــد التحــدث ومــا إىل  أنــه صــحيح
 .ذلك

 حتديد البحث .ب
 التايل: النحو لبحث علىاحتديد البحث يف هذا 

 ؟ريثكحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابنص املسر يف أنواع التضمينات  ما .1

 ؟ريثمحد ابكأعلي نص املسرحية عودة الفردوس لتضمينات يف وظيفة اإلستخدام ال ما .2

 أغراض البحث .ج
 :بناًء على حتديد البحث مذكور, هذا البحث ميتلك األغراد كما �يل

 .ريثية عودة الفردوس لعلي أمحد ابكحاملسر  صف أنواع التضمني يفو  .1

 .ابكثريعودة الفردوس لعلي أمحد  املسرحية صف وظيفة التضمني يفو  .2

 البحث فوائد .د
 نتائج هذا البحث هو كما �يل:

 النظرية الفوائد .1

راسة اصة دخة, و يتمىن الباحث أن يكون هذا مبسامهة يف تطوير النظرية التداولي

 حية.التضمني يف نصوص املسر 

                                                           
۳  .3 Ibid. Hlm: 
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 عملية فوائدال .2

أنواع  , لفهمفردوسيساعد القراء خاصة يف النص املسرحية عودة اليتمىن الباحث أن 

اجعاً ونه مر ىل كإبإلضافة ووظائف التضمينات اليت تعبري عنها الشخصيات يف القصة 

 للباحثني املستقبليني يف تطوير النظرية التضمينية.

 التحقيق املكتيب .ه

 ملساعدة هو واحد مطلوب األدبيات مراجعة إىل حاجة هناك العلمية، دراسة أية يفو 

ف ذالك, وظيقة . خبالالكائن نفس على البحث أ�َّط إجراء كيفية  حتديد على الباحثني

حتمالية قليل ا لتالتحقيق املكتيب ملعرفة ماذا كان موضوع البحث قد متت دراسته أم ال

يء املراد ة ابلشت صلاإلنتحال. بناء على نتائج البحث, اليت وجد الباحثون عدة البحث ذا

 إجراؤه يف هذا البحث, ومنها: 

 Kembalinya Surga Firdaus:Menilik) مع اجمللته حتت املوضوع ٢٠١٦حممد ركيب ( 

Kemerdekaan Indonesia Melalui Pandangan “Ali Ahmad Bakatsir” dalam drama Audat 

Firdaus ٤-Alحيتوي على  "عودة الفردوس"حية ري يف نص املسر ث. يناقش هذا اجمللة اليت ابك

  تعرب شخصيته. قومية اليت روح الريثستقالل. يف هذا اجمللة, يظهر ابكروح القومية لنيل اإل

حية خاصة سليمان و ماجد لكي الدولة ري يقتدر من الشخصيات املسر ثروح القومية ابك

  إلندونيسيا.ريثأن عودة الفردوس هي تعبري حب ابكاليت ولدفيها, ف

                                                           
 Ali “Kembalinya Surga Firdaus: Menilik Kemerdekaan Indonesia Melalui Pandanganمحمد ركیب,  ٤

Ahmad Bakatsir” dalam Drama Audat Al-Firdaus ,المجلة ۲۰۱٦, (سوربایا, الجامعة الحكومیة سوربایا ,Pena Indonesia Vol 
II  ۲نمرة( 
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عال الكالمية للشعر علي أمحد ) يف  البحث "اإلشارات واألف٢٠٢٠أمحد مفتوح ( 

٥.ريثعودة الفردوس لعلي أمحد ابكري يف املسرحية ثابك يناقش هذا البحث عن األشكال  

واردة يف التداولية الكتاب ) كجانب الTindak Tutur) و فعل الكالم (Deiksisديكسيس (

.تظاهر نتائج هذه البحث اليت وجدت أشكال ريثة الفردوس لعلي أمحد ابكحية عوداملسر 

) Deiksis( ) الشخص, ديكسيس Deiksis( وهي ديكسيس   ),Deiksis( ديكسيس 

 ) اخلطاب, ديكسيس Deiksis( ) الوقت, ديكسيس Deiksis( الفضاء/ظغرفة, ديكسيس 

)Deiksisاإلجتماعي و فعل الكالم وهي  الفعل اللفظي ()Lokusi(  و الفعل اإلجنازي التأثري

)Ilokusi Perlokusi( و اإلخيار�ت )Asertif(  والتعبريي)Ekspresif( اإللتزام  وفعل)Komisif(   و

 الذي يوجد يف الشعر.  )Perlokusi(الفعل التأثري 

وضوع "السراء اإلجتماعي يف )  يف البحث حتت امل٢٠١٩رشدا خري النوى ( 

٦.ريثاألداب اإلجتالعي) لعلي أمحد ابكحية عودة الفردوس (دراسة علم املسر  يناقش هذا  

ؤثرة حية عودة الفردوس و عوامل املسر الصراع اإلجتماعي يف النص امل البحث عن شكل

 ١٨. إختلق هذا البحث ريثالصراع اإلجتماعي يف املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابك

حية, مبا يف ذالك املناظرة واملشاجرة نص املسر شكال من أشكال الصراع اإلجتماعي يف ال

حية "عودة الفردوس" وهي ر على الصراع اإلجتماعي يف املسر واجلدال. ومن العوامل اليت تؤث

                                                           
المیة للشعر علي أحمد باكاثر في كتاب المسراحیة "عودة الفردوس" دراسة التداولیة, (ساال تیكا, أحمد مفتوح, اإلشارات واألفعال الك ٥

  مناقشة) ۲۰۲۰) الحكومیة ساالتیكا, IAINالجامعة (
رشدا خیر النوى, السراء  اإلجتماعي في المسراحیة عودة الفردوس (الدراسة علم األداب اإلجتالعي), (سوربایا, الجامعة اإلسالمیة   ٦

 .مناقشة) ۲۰۱۹الحكومیة سونان أمبیل, 
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وجود املْوقف و املبادئ والعواطف وهذه العوامل األسباب الصراع اإلجتماعي يف العالقات 

 اإلجتماعية بني األفراد و بني اجملموعات.

ية "عودة حملوضوع "األنسري الداخلية يف مسر ) يف البحث حتت ا٢٠٠٩موسى ( 

٧".ريثالفردوس" لعلي أمحد ابك ث عن عنصور اجلوهري (حيتوي الشخصية يناقش هذا البح 

 .ريثو اإلعدادات و الصراع) يف املسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد ابك و التوصيف و قطعة

حية عودة الفردوس يف شكل حوار, الذي لعب من قل عدة الشخصيات مثل املسر   

سليمان و سليمان (متابع الزعيم شاهرير) و ماجد (متابع الزعيم سوكرنو) و زينة (خطية 

شقيقة ماجد) و عائشة (خطية ماجد و شقيقة سليمان) و عز الدين (أحد رؤساء أو كار 

املقاومة السرية لإلحتالل اليااين) و سوكرنو (رئيس احلكومة الوطنية يف عهد الإلحتالل 

الياابين و رئيس اجلمهورية األندونيسية احلرة) و شاهرير (زعيم حركة املقاومة السرية  

ل الياابين) و فان ديك (هولندي الجئ إىل الثوار الوطنيني هراب من الوقوع يف أيداى الإلحتال

 الياابنيني) و فان مرتني (هولندي �زى متعاون مع الياابنيني).

 Implikatur dalam Wacana وضوع ") يف البحث حتت امل٢٠١٥فيليسيا رزقي تيارا ( 

Kolom Cari Angin pada Surat Kabar Tempo ."٨ تيارا,  رزقي فيليسيا ثهذا البح حول  

يناقش و وصف أنواع الضمنية و الوظائف الضمنية و أسلوب اللغة الذي يدعم ظهور 

نتائج هذا البحث على   .Tempoيف صحيفة/جريدة  Cari Anginالتضمينات يف عمود 

                                                           
 مناقشة) ۲۰۰۹موسى, "األنسیر الداخلیة المسراحیة عودة الفردوس", (سوربایا, سونان أمبیل,  ۷
۸  , (Yogyakarta, Implikatur dalam Wacana Kolom Cari Angin pada Surat Kabar Tempo izqi Tiara, Felisia R

Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)Skripsi. 
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:  Tempoيف صحيفة/جريدة  Cari Anginالنحوى التايل: األول, أنواع الضمنيات يف عمود 

) التضمني التقليدية. الثاين, وظائف الضمنية يف ٢) التضمني احملادثة (غري التقليدية) و ١

) السخرية من ٣) السخرية ٢) تنص ١:  Tempoيف صحيفة/جريدة  Cari Anginعمود 

) النقد واإلحتجاج. ٩) نقدر ٨)تقدمي الدعم ٧) حتظر ٦) اإلحتجاج ٥) انتقد ٤الدعابة 

الذي دعم ظهور  Tempoيف صحيفة/جريدة  Cari Anginاللغة يف عمود  الثالث, أسلوب

 )٦ Hiperbola  )٥ Metafora )٤ Simile )٣ Sinisme )Ironi٢ ) ١التضمينات وهو : 

Metonimia ٧( Paradoks ٨ (Personifikasi ظهور أسلوب اللغة يف عمود .Cari Angin  يف

هي إحدى األسالب اليت يستخدمها كبار احملررين يف السخرية و   Tempoصحيفة/جريدة 

النقد وما إىل ذلك حىت ال تصل الردود املقدمة إىل اهلدف. الفرق بني هذا البحث الذي 

 سأقوم به هو بدون األسلوب اللغوي يف هذا املوضوع البحث.

  اإلطار النظري .و

 التداولية. ۱

املســتخدمة للتواصــل يف حالــة  يــدرس اللغــةي فــرع علــم اللغــة الــذ التداوليــة هــي 

٩نة.مع ) Hartman) و هارمتـان(Crystal) و كريسـتال(Morisإىل مـوريس(إستنادا فقـول  

) يبني أن الداللة و التداولية و النحـو هـو فـرع مـن علـم السـيميائية , Storkو ستورك (

١وهــــــو علــــــم العالمــــــات. ٠ هــــــو ) Levinsonليفنســــــون ( إىل تعريــــــف التداوليــــــة ابنســــــبة 

                                                           
۹ Fendi Utomo األفعال اإلنجازیة بھ المسراحیة ھاروت و ماروت لعلي أحمد باكاثر: دراسة التداولیة, (جوكجاكرتا, الجامعة ,

  مناقشة) ۲۰۱۹میة الحكومیة جوكجاكارتا, اإلسال
۱۰ , )2009, (Yogyakarta, Graha Ilmu, Pragmatik dan Penelitian PragmatikFX Nadar,   : ٤الصفحة 
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مصطلح التداولية يشري إىل أن شيئاحمددا و تقنيا للغاية هو مضوع الكـالم علـى الـرغم 

١مــن أن املصــطلح لــيس لــه معــىن واضــح. ١  ) التداوليــة هــيGazdarابلنســبة غــازدار ( 

) و التضـــــمينات و األفرتاضـــــات Deiksisدراســـــة, مـــــن بـــــني أمـــــور أخـــــرا: ديكســـــيس (

)Preuposisi ١بنية احلوار.) و أفعال الكالم وجوانب ٢  

) دراســــــة تفحــــــص نيــــــة ١) يــــــذكر أربعــــــة تعريفــــــات, وهــــــي: Yuleيــــــول (أمــــــا  

) دراسة تتجـاوز دراسـة ٣) دراسات اليت تفحص املعىن حسب السياق, ٢املتحدث, 

) دراســـة حتفـــص ٤املعـــىن املنطـــوق, و حتفـــص املعـــىن الـــذي ينقلـــه أو ينقلـــه املتحـــدث, 

ـــ يت تســـاعد املشـــاركني علـــى اإلخنـــراط يف أشـــكال التعبـــري وفقـــا للمســـافة اإلجتماعيـــة ال

١حماداثت معينة. ٣  

بناًء على بعض اآلراء املذكورة, ميكـن إسـتنتاج أن التداوليـة هـي جـزء مـن علـم  

  اللغة. اللغة مرتبط جبوانب من يرتديها اليت تتكيف مع السياق و الوضع يف

  التضمني. ۲

أتيت التضـمني مــن  ,وتعريـف اللغـوي منـه احملادثــة. التضـمني هـو شـيء تضـمينه 

وضــع شــيء مــا يف شــكل آخــر. ابلنســبة وجيــا�   مبعــىن Implicate اللغــة اإلجنليزيــة هــي

)Wijana التضـــمني هـــو العالقـــة بـــني الكـــالم ومـــا هـــو ضـــمين و لـــيس داليل, لكـــن  (

                                                           
۱۱ , Ibid  : ٥الصفحة 
۱۲ Ibid 
۱۳   , Implikatur dalam Wacana Kolom Cari Angin pada Surat Kabar Tempo Felisia Rizqi Tiara, 

(Yogyakarta,  Universitas Negeri Yogyakarta, 2015),   :۷-٦الصفحة   Skripsi. 



۹ 
 

٤العالقــة بــني ااإلثنــني تقــوم فقــط علــى اخللفيــة الكامنــة وراء اإلفرتاضــني. إىل  لنســةاب 

اسـطة نقلها بو إضافية يتم  م تفسري التضمينات على أ�ا معانميك, )Thomas( توماس

٥معاكســـة وأحيـــا� ال يتضـــمنها اخلطـــاب نفســـه. أو معـــان خمتلفـــة أو معـــان بنـــا علـــى  

الشرح مما سبق, ميكن أن نستنتج أن التضمني هو املعىن الضمين يف خطاب ميكن أن 

مني شــيئا خمتلفــا عمــا يتضــمن العديــد مــن اخلطــاب. التضــمني هــو أقــوال أو أســئلة تضــ

يقـــال ابلفعـــل أو بعبـــارة أخـــرى, يـــتم تغطيـــة اخلطـــاب امللقـــى يف جـــز�ين, أي مـــا يـــتم 

 (املعىن األساسي) و ما هو ضمين. 

املعـــىن الضـــمين وراء اخلطـــاب, ميكـــن القـــول الضـــمين إبعتبـــاره فعـــل  كـــان  كمـــا 

الكـالم الكالم مث يكون للتضمني وظيفة تنعكس يف نية حـديث املتحـدث إىل شـريك 

ادثــة. وظيفــة هــذه التضــمينات هــي حتســن الكــالم و الســخرية بلطــف و احلفــاظ احمليف 

٦على األدب و احلفا على املشاعر من املشاعر الباشرة.  

٧) هناك نوعان من التضميناتGriceغريس ( إىل ابلنسبة   , هي:

 التضمني التقليدية .أ

احلصول عليه مباشرة مـن ابلنسبة زمزاين, التضمني القليدية هي التضمني  يتم  

١الكلمــــــات النحويــــــة. ٨ ) هــــــذا التضــــــمني هــــــو Kridalaksanaكريدالكســــــا� (قــــــال   
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 مفهومــة أو متوقعــة يف أشــكال معينــة مــن اللغــة ولكــن مل يــتم الكشــف عنهــا.

املقصد هو فهم عام حبيث يعرف اجلميع ابلفعل معىن أو فهـم شـيء معـني. ميكـن 

ضوح ألن معـىن الكـالم هـو ابلضـبط نفـس فهم معىن الكالم التضمني التقليدي بو 

معــىن عناصــر الكــالم ال يعتمــد إال علــى العناصــر الــيت يتــألف منهــا الكــالم نفســه. 

اجلميــــل"  فعــــل "مقاتــــل" يف هــــذا اجلملــــة مبعــــىن  لاملثــــال " حممــــد علــــي هــــو مقاتــــ

صحة مـن مت التأكيـد بشـكل عـام, فالنـاس يعرفـون   "ر�ضي مالكمة". هذا املعىن

مد علي هـو اسـتعراض ر�ضـي األسـطوري. إذا, يف سـياق اخلطـاب, ابلفعل أن حم

لــــن يفهــــم النــــاس كلمــــة "مقاتــــل" مبعــــىن آخــــرى. ابإلضــــافة إىل كو�ــــا عامــــة, فــــإن 

التضـــمني التقليديـــة هـــي أيضـــان  غـــري مؤقتـــة, أي مبعـــىن أن معـــىن أو فهـــم الشـــيء 

٢أطول.  ٠  

 التضمني احملادثة  .ب

) هـي Kridalaksana(كريـدا الكسـا�   سـبةالتضمني احملادثة (غـري التقليديـة) ابلن 

١معىن ميكن الوصول أليها, ولكـن مت الكشـف عنـه.  يف هـذا التضـمني مزيـد مـن  

الرتكيز على األقول اليت تشري ضمنا إىل شيء خمتلف عما هو عليه واقـع. ابلنسـبة 
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٢و التعريف خمتلفة. حملادثة هلا معاينالتضمني ا) Mulyanaموليا� ( هذا ألن فهـم  

قصود يعتمد بشـكل كبـري علـى السـياق الـذي جتـري فيـه احملادثـة. وابلتـايل اآلاثر امل

التضمينية للمحادثة مؤقتة, مما يعين أنه فقط عنـد حـدوث حمادثـة, حتـدث احملادثـة 

 يف هذا السياق. كمثال:

 أمحد : هاه! هل رئيسك قد جن جنونه؟ 

 علي : فلنتناول القهوة. 

أعــاله هلــا أي عالقــة ببعضــنا الــبعض إذا كنــا النعــرف اليبــدو أن األقــوال املــذكورة 

سياق احملادثة أعاله. يف هذا الوقف احملادثة, كـان أمحـد قـد دخـل للتـو يف مكتـب 

علــي والحــظ احلجــم اهلائــل مــن العمــل علــى مكتبــه. يبــدو رد أمحــد علــى خطــاب 

علـــي غـــري ذي صـــلة,  لكـــن يف الواقـــع, ينطـــوي خطـــاب أمحـــد علـــى معـــىن "دعنـــا 

ــــاديت ننتحــــدث ف قــــط يف اخلــــارج, إذا كنــــت هنــــا أشــــعر ابلقلــــق مــــن أن تســــمع قي

٢ذالك". ٣  

يــتم تضــمني حمتـــوى احملادثــة يف الكـــالم الــذي مت تكوينــه عمـــدا التحقيــق أتثـــري  

 ل آلخر:. املثامعني. التأثري الذي ميكن حتقيقه من هذا النوع من الضمان  مزحة

 املعلمة : حممود, هذه السبورة مليئة ابلربشات. 

 مود   : انتظري حلظة � سيديت, أين ممسحة؟حم 
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يف اخلطاب, ال توجد مجلة أوامر على اإلطالق, لكـن الكـالم الـذي يتحـدث  

هبا املعلمة هي جمرد إشعار أبن السبورة ابخلربشات. ومع ذالك, وألن حممـود فهـم 

غــم مغــزى احملادثــة الــيت نقلهــا املعلممــة, أجــاب وكــان مســتعًدا لتنفيــذ أوامــر املعلــم ر 

أنه كان مرتبكا يف العثور على ممسحة حملو السـبورة. وميكـن مالحظـة ذلـك مـن رد 

حممـــود بقولـــه "انتظـــري دقيقـــة � ســـيديت أيـــن ممســـحة؟". فاحملادثـــة بـــني املعلمـــة و 

٤حممود أعاله حتتوي على  دالالت تعين أمر حمو الكتابة على السبورة.   

 تهظيفو و الكالم  شكل. ٣

 How To DO THINGS With, (عرب وجيا�) يف كتابه "١٩٦٢ )Austin( أوسنت

WORDS أعراب عن رأيه يف أنه يف التعبري عن الكالم ميكن للمرء أن يفعل شيئا "

), كان فالسفة اللغة برون أن اللغة هي Austinقبل أوسنت ( آخر غري أن يقول شيئا.

هي وظيفة البيان  جمرد نشاط لقول شيء. أوضح شار أن الوظائف الرئيسية للكالم

(التصرحيي) و وظيفة السؤال (اإلستفهام)و وظيفة األمر (احلتمية), مبايف ذلك وظيفة 

٢اإلعتذار و وظيفة املنع و وظيفة النقد. ٥  
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٦تقسم أشكال اجلمل تقليد� إىل ثالث (ابلنسبة زمزاين)  , هي:

 )اجلملة التصرحيية (البيانية .أ

الصريح أو التصريح بشيء لشريك الكالم. حتتوي اجلملة التعريفية على معىن 

عادة ما يكون الشيء الذي يتم ذكره أو إبالغه لشريك الكالم هو الكشف عن 

٢حدث أو حادثة. ٧ ) وآخرون. اجلمل التصرحيية, يف Alwiوفقا لعلوي (  

إستخدام اللغة, يتم إستخدام شكل اجلمل التقريرية بشكل عام من قبل 

ببيا�ت حبيث تكون حمتو�هتا أخبارا للمستمعني أو املتحدثني/ الكتاب لإلدالء 

٢القراء. ٨  

) لعدة أغراض: Chaerتستخدم وظيفة التصريح يف شكل  إعالين وفقا حلري ( 

, اثلثا, إلعالن قرار أو حكم, اثنيا, لذكر أو نقل املعلومات الواقعية فقط, أوًال 

, إبداء املوافقة أو التحذير أو رابعاللتعبري عن التهاين أو التعازي للمحاور, 

٢النصيحة.  ٩   

 (السؤال) يةاجلملة اإلستفهام .ب

مجلة اإلستفهام هي مجلة حتتوي على نية سؤال شريك الكالم. مبعىن آخر,  

إذا كان املتحدث ينوي معرفة اإلجابة على شيء ما أو موقف, فسيتحدث 
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٠.املتحدث املتحدث إبستخدام مجل الإلستفهام إىل شريك الكالم وفقا حلري  

)Chaer فإن مجل اإلستفهام هي مجل ينتق هبا املتحدث على أمل أن يعطي ,(

١املستمع أو احملاور إجابة يف شكل خطاب أيضا.    

٣)Kunjanaمجلة اإلستفهام يقسم إىل قسمني ( ٢  , هي:

 مجلة اإلستفهام اجملموعة )1(

ما  ل.عادةلسؤااهتدف هذه اجلملة إىل إظهار مجيع املعلومات الورادة يف 

تطلب تته. يطلب  عدد مجلة اإلستفهام موافقة املستمع أو عدم موافق

ا, 
ّ
 خل.إهذه اجلملة إجابتني خمتلفتني, مها: نعم/ال, خلص/مل

 مجلة اإلستفهام جزئية  )2(

عادة ما  هتدف اجلملة إىل طلب بعض املعلومات الورادة يف البيان.

ها نواعألة يتم حتديد تستخدم مجلة اإلستفهام اجلزئية كلمات أسئ

ية (مجلة اجلزئ فهاموأنواعها بناًء على طبيعة الكائن املشار إليه يف اإلست

ت بااتاإلستفهام اليت تسأل األشخاص واألشياء واحليوا�ت والن

 والوقت).
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 اجلملة احلتمية (األمر) .ج

الكالم ك اجلملة احلتمية هي مجلة  حتتوي على نية األمر أو الطلب من شري 

٣يفعل شيئا كما يريده املتحدث.أن  ٣ ) أن مجلة احلتمية هي Chaerأوضاح حري ( 

مجلة ينطق هبا املتحدث على أمل أن يتفاعل املستمع أو احملاور يف شكل فعل 

٣جسدي. ٤ وفقا أللوي, وآخرون,  مجلة أوامر/ طلبات عندما ينظر إليها من  

 جمموعات, هي: ٦حمتو�ت هناك 

لقيام خر اذا طلب املتحدث من الشخص اآلاجلملة احلتمية العادية: إ .1

 ببشيء.

ه ن, لكناآل اجلملة احلتمية للطلب: إذا كان املتحدث اليدو �مر بعد .2

 حياول أو يدعو الشخص اآلخر لفعل شيء.

شخص من ال توقعاجلملة احلتمية للدعوة أو األمر: إذا دعا املتحدث أو ي .3

 اخر أيفعل شيئا.

خر ص اآلب/سائل املتحدث من الشخملة احلتمية للسائل: إذا طلجلا  .4

 أن يفعل شيئا ملصلحة.

 م به.القيا نبغياجلملة احلتمية النهي: إذا كان املتحدث يقول شيئا ال ي .5

 اجلملة احلتمية للعالوة أو إذن: إذا طلب املتحدث منعه. .6
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 ياق الكالمس. ٤

تعبري فكرة السياق الكالم مهمة جًدا للتداولية لدرجة أن معظم التعريفات إن  

, Meyيف هذا اجملال تشري بوضوح إىل هذا الفكرة. إن تعريف السياق الكالم ابلنسبة 

مبعىن واسع يسمح للمشاركني يف الكالم أن يكونوا قادرين على  هو احلالة التطبيعية

٣التفاعل وجيعل كالمهم مفهوما. ٥ قال أن ), Kridalaksanaنسبة كاريدالكسا� (ابل 

السياق الكالم هو املعريفة اليت ميتلكها كل من املتحدث واملستمع, حبيث يفهم 

٣املستمع ما يعنيه املتحدث. ٦ أن السياق الكالم هو   )Mulyanaيذكر موليا� ( 

 املوقف أو اخللفية حلدوث اإلتصال.

حمادثة أو احلوار. كل ما يتعلق  ميكن اعتبار السياق الكالم سبًبا حلدوث 

ابلكالم, سواء كان مرتبطا ابملعىن والنية واملعلومات, يعتمد بشكل كبري على السياق 

وراء حدث الكالم. مت أتكيد على أمهية السياق يف التداولية من قبل وجيا� 

)Wijana(   الذي ينص على أن التداولية تفحص املعىن املرتبط ابلسياق ويقرتح

) أن  التداولية هي دراسة العالقة بني اللغة و السياق الذي يتم Levinsonون (ليفنس

٣صياغته حنو� أو تدوين يف بنية اللغة. ٧  

إستناًدا إىل بعض اآلراء حول التعريف السياق أعاله, ميكن استنتاج أن  

 اعترب سياق الكالم كجزء اليتجزأ من وجود السياق ضروري جًدا يف حدث الكالم.
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حيث ميكن القول أن املعىن يف اجلملة أو الكالم صحيح إذا كان معروفا من النص, 

حيث يقال أن مجلة أو النطق صحيح إذا كان معروفا من أين  جاءت اجلملة 

 أوالكالم.

) أن هناك عوامل حتدد حدوث أحداث Dell Hymesيقرتح ديل هيمس ( 

٣الكالم ٨  , وهي:

Setting&Sense : S قشة).جو املناالكالم (مثل غرفة املناقشة و .مكان الكالم وجو 

: P Participants .ركني يفيع املشااملتحدثون واحملاور واملستمع. يف املناقشة مج   

 املناقشة.

End  : E.اهلدف النهائي للمناقشة .   

 : A Act sequence.حدث عند ما يستخدم املتحدث الفرصة للتحدث . 

: K Keyري عن ق التعبء وطر ة املستخدمة للتعبري عن اآلرا. نربة الصوت وتنوع اللغ

 اآلراء.

:  I Instrum entalities ل, بيل املثاس. أدوات أو وسائل للتعبري عن اآلراء. على

 لفظيا أو كتبيا أو عرب اهلاتف, إخل.

Norm : N . لناقشةاوهي قوائد اللعبة اليت جيب أن يطيعها كل مشارك يف. 
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: G Genres شطة اع األناملناقشة اليت هلا خصائص أخرى من أنو . أنواع أنشطة

 األخرى.

  منهج البحث .ز
٩هي إجراء أو خطوات منهجية يف اكتساب املعرفة. إن منهج البحث ألن البحث  

 .منتظمة هجيةيجب أن يكون الطريق املستخدمة منعلمية, ف نشاطة

 نوع البحث .1

 تسعي إىل فهم عميق. نوع يف هذا البحث هو حبث نوعي, وخاصية هذه الطريقةال

البحث النوعي هو إجراء حبث ينتج بيا�ت وصيفة يف شكل كتابة أو شفهًيا بناًء 

٤على مالحظات األشياء أو املمثلني. ١ حية دف من هذا البحث هو  النص املسر اهل 

 عودة الفردوس.

 مصادر البيا�ت .2

فردوس لبحث هو احملادثة يف نص املسرحية عودة المصادر البيا�ت يف هذا ا 

 ., كاتب عريب من أصل حضرموت ولد يف إندونيسياريثلعلي أمحد ابك

 

 

                                                           
۳۹  ementerian Kesehatan , (Jakarta: kMetode Penelitian dan StatistikSony Faisal Rinaldi dan Bagas Mujianto, 

Republik Indonesia, 2017) hlm: 2 
٤۰  , (Jakarta: kementerian Kesehatan Metode Penelitian dan StatistikSony Faisal Rinaldi dan Bagas Mujianto, 

Republik Indonesia, 2017) hlm: 2 
٤۱  11bid. Hlm:  
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 مجع البيا�ت طريقة .3

الحظات. وين املة تديف هذا البحث, مت مجع البيا�ت املراد دراستها ابستخدام طريق

ل لتفصياباءة طريقة اإلستماع هي خطوة واحدة يف مجيع البيا�ت عن طريق القر 

. مث  ريثد ابكي أمحلعلحية عودة الفردوس التوجيهية يف املسر ع إىل الكالم واإلستما 

لى سهل عن األاليت يعتقد أ�ا كلمات التوجيهية, حبيث يكون م كتابة الكلمات

 املباحث يف عملية حتليل البيا�ت.

 نظام البحث .ح
لتسهيل الفهم, سيتم نظام الكتابة يف هذه الدراسة تنقسم إىل أربعة فصول خمتلفة,  

 وهي: 

حيتوي على خلفية البحث, وأغراد البحث, وفوائد البحث,  الباب األول مقدمة, 

 ةاإلطار الظري, و منهج البحث, ونظام البحث.

 حية عودة الفردوس. و ملخص مسر ريثسرية علي أمحد ابكالباب الثاين, حيتوي على  

 حيتوي على:  الباب الثالث, مباحث. 

 عودة الفردوس. حيةأنواع التضمينات يف نص املسر  .1

 حية عودة االفردوس.اإلستخدام التضمينات يف نص املسر وظيفة  .2

   خيتوي على اخلالصة و اإلقرتاحات. الباب الرابع خامتة, 
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 الباب الرابع

 خامتة

 اخلالصة .أ
كن  , مي )Griceالشرح والتحليل عن الضمين الذي يشري إىل نظرية غريس (على  بناءً  

ائف اع ووظه أنو ل ابكثريعودة الفردوس لعلي أمحد  املسرحيةاإلستنتاج أن التضمني يف 

 خمتلفة, كما �ىل.

ا هل كثريابمحد أعودة الفردوس لعلي  املسرحيةأنواع التضمينات املوجودة يف  .1

 ادثة.) التضمني احمل٢) التضنني التقليدية و١نوعان خمتلفة, مها: 

ية ن نقل دوس يفنص املسرحية عودة الفر  تتمثل الوظيفة الرئيسية للتضمني يف .2

 لوظيفةلف االتعليق على بعض األطراف أبدب أكرب وعدم إصابة اهلدف. ختت

) ١: ما �يل, كالدراسة أيضان وفقا للنوع التضمني الضمنية املوجودة يف هذه

 ) األمر.٣) السؤال/اإلستفهام و ٢التصريح و

 اإلقرتاحات .ب
للباحثني املستقبليني,  بناًء على نتائج البحث واملناقشة واإلستنتاجات, يوصى 

وخاصة أولئك الذين يدرسون التضمينات يف نصوص املرحية, أن يكونوا أكثر مالحظة 

يف فهم احلوار أو الكالم بني الشخصيات. ألن نصوص املسرحية ختتلف عن مشولية و 

كيف يتكلم   يف النص املسرحية, مل يتم وصف حالة الكالم بوضوح الروا�ت والقصة القصرية.
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اليوجد سوى حوار بني الشخصيات, على عكس الروا�ت والقصة القصرية  متحداث, ٤١

  مقدمة أو وصف للموقف يف كل خلفية.ضوح من خالل اليت تصف  موقف الكالم بو 

اإلقرتاح الذي اليقل أمهية هو أنه من الضروري إجراء للتأثريات يف نصوص املسرحية,  

 ة املطبقة يفملتضمناث اوخاصة يف نصوص املسرحية العربية. نظرا لوجود القليل جدا من األحب

�ت الروا ل منعلى كمتيل هذه النظرية عموما إىل التطبيق  نصوص املسرحية العربية,

حث, ألنه يف ا للباوفق والقصص القصرية العربية وغري العربية, حبيث يكون األمر أقل حتد�

رًا يس تطو لدث حيالروا�ت والقصص القصرية يتم وصف املوقف بوضوح, وابلتايل فإن ما 

    نظر� بل حتليل أساسي فقط.
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