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 جتريد

 دراسة) قطب لسيد أشواؾ الركاية يف التعبَتية الكبلـ أفعل البحث ىذا عنواف
 مع تتفاعل اليت اإلنساف حياة عن ػلكي شعيب أديب عمل ىي الركاية(. تداكلية ربليلية
 شخصُت بُت زلادثة ىو حوار يف الركاية يف التفاعل تقدمي ؽلكن. بيئتهم مع أك اآلخرين
 اإلنساف حياة يف مهمنا دكرنا اللغة تلعب ، التفاعل ىذا يف. معينة كغايات أىداؼ ذلما
 كجدت ، الركاية قراءة بعد. جيد بشكل البشرم التواصل تدفق يعمل لن اللغة بدكف ألنو

. الشخصيات بُت احلوار كىدؼ معٌت فهم يف كانت إحداىا ، مشاكل عدة الباحثة
 منهجي بشكل الشخصيات بُت الكبلـ لتحليل للباحثُت فرصة ؼللق بالتأكيد ىذا

 يف الكبلـ أفعاؿ نظرية ىي ادلشكلة ىذه لتحليل الصحيحة النظرية. أطركحة كمادة
 التعبَتية الكبلـ أفعاؿ ككظائف أنواع كصف إىل الدراسة ىذه هتدؼ. تداكليةال الدراسات

 النوعي الوصفي البحث نوع ضمن البحث ىذا ندرجي .قطب لسيد أشيواؾ الركاية يف
 البحث ذلذا كالبيانات البيانات مصادر. كلمات شكل يف تكوف اجملمعة البيانات ألف
 ادلستخدمة البيانات مجع تقنية. قطب لسيد أشواؾ الركاية يف كردت معربة كلمات ىي
 ىذه يف البيانات لربلي تقنية تنفيذ ًب. كادلبلحظة االستماع طريقة ىي البحث ىذا يف

 البحث ىذا نتائج .البيانات مع ادلشكلة بتحديد متبوعة ادلبلحظة خبلؿ من الدراسة
 بإمجايل عليها احلصوؿ ًب اليت البيانات إمجايل من معربة الكبلـ أفعاؿ  ىناؾ: كالتايل
 الكبلـ أفعاؿ أنواع. التعبَتم الكبلـ أفعاؿ من نوعا ٛٔ ىناؾ أف كجدت بيانات ٘ٗ
 مدح ، اعتذار ، حزف التعبَتية الكبلـ أفعل تشمل قطب لسيد أشواؾ ركاية يف بَتمالتع
 ، شك ، خوؼ ، لـو ، شكر ، انتقاد ، غاضبة ، مشوشة ، شكول ، حزف ، هتنئة ،

 أعبله الكبلمية األفعاؿ أنواع كظائف كمن. قلق ، بائس ، نفسك ، انتقاد ، هتديد
 ، كالقلق ، كالتعاسة ، كالتهنئة ، كالثناء ، ستغرابكاال ، كاالعتذار ، احلزف عن التعبَت
 .كغَتىا

 .التعبيية الكالم، أفعل ، تداولية: ادلفتاحية الكلمات
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Abstrak 

Penelitian ini berjudul Af’al Al-Kalāmi At-Ta’bīriyyah fī Ar-Riwāyah 

Asywāk li Sayyid Quthb (Dirāsah Tahlīliyah Tadāwuliyah). Novel merupakan 

karya sastra populer yang menceritakan kehidupan manusia yang berinteraksi 

antara sesama atau lingkungannya. Interaksi pada novel bisa disajikan dalam 

dialog yang merupakan percakapan antara dua orang yang memiliki maksud dan 

tujuan tertentu. Dalam berinteraksi tersebut, bahasa berperan penting dalam 

kehidupan manusia karena tanpa bahasa alur komunikasi manusia tidak akan 

berjalan dengan baik. Setelah peneliti membaca novel, peneliti menemukan 

beberapa problematika yaitu kesalahan dalam memahami makna maksud dan 

tujuan dalam dialog antar tokoh. Hal ini tentunya menjadikan kesempatan bagi 

peneliti untuk menganilis tuturan-tuturan antar tokoh secara sistematik sebagai 

bahan skripsi. Adapun teori yang tepat untuk menganilisis permasalahan ini, yaitu 

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

mendeskripsikan jenis dan fungsi tuturan tindak tutur ekspresif dalam dalam 

novel Asywāk karya Sayyid Quthb. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

deskriptif kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Data dan 

sumber data penelitian ini adakah tuturan-tuturan ekspresif yang terdapat dalam 

dalam novel Asywāk karya Sayyid Quthb. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penelitian ini adalah dengan metode simak dan catat. Teknik analisis 

data pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati yang diikuti dengan 

menguraikan masalah dengan data tersebut. Hasil penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut terdapat tindak tutur ekspresif dari keseluruhan data yang 

diperoleh berjumlah  data 45 ditemukan ada 18 jenis tindak tutur ekspresif. 

Adapun jenis tindak tutur ekspresif yang ada pada dalam novel Asywāk karya 

Sayyid Quthb meliputi tindak tutur ekspresif sedih, meminta maaf, memuji, 

mengucapkan selamat, tidak senang, mengeluh, binggung, marah, kritik, 

terimakasih, menyalahkan, takut, curiga, mengancam, mencela diri sendiri, 

sengsara dan khawartir. Adapun fungsi dari jenis tindak tutur di atas berupa 

mengungkapkan rasa sedih, meminta maaf, heran, memuji, mengucapkan selamat, 

sengsara, khawatir dan lainnya. 

Kata Kunci : Pragmatik, Tindak tutur, Ekspresif. 
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 الشعار

 خَت الناس أنفعهم للناس.

 .ِاْف َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم اِلَنْػُفِسُكمْ 
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 إهداء
 :ىلإ البحث ىذا أىدل

ك كاحيٍت اللذين ربياين أحسن تربية بنصائِحهما  أيب ك أمي احملبوبُت، راميدم .1
اخلاصة حىت أكوف ما أنا عليو اآلف. داعيا أف يغفر هللا ذنوهبما كيوفقهما يف 

 الدنيا كاآلخرة.
 أخيت الصغَتة، ىَتلينا .2
 أصدقائى يف اجلامعة .3
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 كلمة شكر وتقدير

 كالصبلة على احلمد هلل الذم فضل بٍت آدـ بالعلم كالعمل على مجيع العامل
 زلمد سيد العرب كالعجم كعلى آلو كاصحابو ينابيع العلـو كاحِلكم.

)دراسة   الكبلمي يف الركاية أشواؾ لسيد قطب ىذا البحث بعنواف األفعل
تداكلية( ألجل خدمة العلم كإلسباـ بعض الشركط على اللقب العادلى يف علم اللغة العربية 

لثقافبة جبامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية احلكومية كأدهبا يف كلية اآلداب كالعلـو ا
 جوكجاكرتا.

يشكر الباحث إىل هللا تعاىل جبميع احلاؿ كبنعمة هللا كنصره سبت كتابة ىذا 
البحث ادلتواضع. عسي أف يكوف نافعا للقارئُت كاألمة كالناس أمجعُت. كختاما يريد 

 البحث أف يوّجو خالص شكر اجلزيل إىل: 

 جبامعة الثقافية كالعلـو اآلداب كلية كعميد كلداف زلمد الدكتورستاذ ادلكـر فضيلة األ .1
 .جوكجاكرتا احلكومية اإلسبلمية كاليجاكا سوناف

 كأدهبا، العربية اللغة قسم كرئيسة ادلاجستَت ىرنييت اينيع الدكتورة ادلكرمة األستاذة فضيلة .2
 .لو بككات ادلاجستَت ىدايات كاحد زلمد األستاذ كادلكـر

 مدلوؿ أعطاين قد الذم كمشريف امبلجسًتم إدريس مارجوكو الدكتور املكـر فضيلة .3
 .البحث ىذا حتليل يف

 الشكر فلها البحث، ىذا كمشرفة ادلاجستَت  .البحث ىذا حتليل يف مدلوؿ أعطاين .4
 كتابة عملية يف مساعدٌب كتشجيعي كإرشادم لتوجيهي كقت من أنفقت ما على اجلزيل
 . البحث ىذا
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 بالعلـو هتذييب يف ساعلوا الذين الثقافية كالعلـو اآلداب بكلية كاألستاذات األساتيذ مجيع .5
 سوكيماف أككي الدكتور ادلكـر فضيلة كباخلصوص مباشرة، غَت أك مباشرة النافعة

 كالتشجيع التوجيو مجيع على جزيبل شكرا للكاتبة، األكادؽلي كادلشرؼ ادلاجستَت
 .كالدعاء

 مجيع ككذلك الصغَتتُت، كأخيتّ  صغرم، منذ ربياين الذين أيب ك  أمي احملبوبُت، كالدمّ  .6
 كالدعاء النصائح على جزيبل شكرا أشكركم كالعائبلت، الزمبلء

 السعادة اخلَت ؿ ىل ا( D) ؿ اء خاصة ٕٙٔٓ ا العربية اللغة الصديقات األصدقاء.  .7
 .معا اىا اليت الذكريات

 

احث إىل هللا تعاىل أف يغفر ذلم ذنوهبم كيكتب ذلم التوفيق كغلزيهم خَت كأخَتا يسأؿ الب
اجلزاء كالسعادة كيعينهم يف أعماذلم، آمُت يا رّب العادلُت. حسبنا هللا كنعم الوكيل نعم 

 ادلوىل كنعم النصَت كالحوؿ كالقوت االّ باهلل العلي العظيم كاحلمد هلل رّب العادلُت.

 

 ٕٕٕٓ مارس ٛٔ جوكجاكرتا،

 الباحث

 

 تري سوراين  

 ٜٓٔٓٔٔٙٔرقم الطالب: 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  . أ

. لعبلقة لبشر دائمنا ببعضهم البعض يف احلياة اجلاريةككائنات اجتماعية ، يرتبط ا
غة البشر ىي ببل شك. ال  ٔ.بعضهم البعض ذبعلهم حباجة لبعضهم البعض للتفاعلبُت 

لكن ؽلكن أيضنا إثباتو دبساعدة الباحثُت أك ؽلكن إثبات ذلك باستخداـ اللغة اليومية ، ك 
اللغة كموضوع علمي ليست احتكار اللغويُت. علماء ميدانيوف آخركف  ٕالتنبؤ باللغة.

غلعلوف اللغة موضوع الدراسة ألهنم ػلتاجوف إىل اللغة على األقل كأداة لتوصيل عدد 
 .ال زبتلف اللغة كثَتنا يف عامل األدب ، يف اللغة ىي ادلكوف الرئيسي ٖاألشياء.

األدب ىو تعبَت شخصي بشرم على شكل خربات كأفكار كمشاعر كأفكار  
من خبلؿ ىذا العمل األديب  ٗكركح اإلؽلاف يف شكل صور ملموسة تثَت سحر اللغة.

ؽلكن للشخص أف ينقل كجهات نظره حوؿ احلياة ادلوجودة يف إيصاؿ اللغة ذلا دكر 
كىكذا األعماؿ األدبية الكبَتة كادلعًتؼ هبا دكلينا عندما تكوف مكتوبة بلغة جيدة. .مهم

لعمل األديب ىو ادلكوف الرئيسي للغة  ؿ أف اللغة كاألدب ال ينفصبلف.ؽلكن القو 
 ٘كالعكس بالعكس ىو كسيلة للتسليم.

كبل النوعُت   تنقسم األعماؿ األدبية يف األدب العريب إىل قسمُت علا الشعر كالنثر.
صائص سلتلفة ، كالشعر ملـز بالقواعد )ادلقيد( بينما النثر ىو من األعماؿ األدبية ذلما خ
.  ٙالشعر عبارة عن كلمات إيقاعية كإيقاعية ًب إنشاؤىا بالتناغم. عمل أديب حر غَت ملـز

                                                                 
1

  Muhammad Rohmadi, Belajar Bahasa Indonesia. (Surakarta: Cakrrawala Media 2015 ), h.5. 
2
 Muhammad Rohmadi, Belajar Bahasa Indonesia, h.4. 

3
 Muhammad Rohmadi, Belajar Bahasa Indonesia, h.4. 

4
 Rokhmansyah, Alfian, Studi dan Pekajian Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),  h.2. 

5
 Rokhmansyah, Alfian, Studi dan Pekajian Sastra, h.2. 

6
 Akhmad Muzakki, Teori Sastra Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.46. 



 

2 

 

يف  ٚدلشهور يف أياـ اجلاىلية ىو شعر ادلعلقة على شكل قصيدة طويلة.الشعر العريب ا
حُت أف النثر عبارة عن كلمات ال ؽلكن حلها بأظلاط كزاف / إيقاع ، ككذلك القنيفة / 

 ركاية. مثاؿ النثر الشهَت ىو ٛ.الشعر

إذا ظهر شيء يثَت .ركاية أشواؾ ىي ركاية ربكي تقلبات احلب بُت سامي كمسَتكة
ىناؾ شعور باإلذالؿ كاألذل مثل  .الشك يف عذرية الفتاة ، فتنشأ مشكلة شائكة
يف سياؽ ىذه الركاية ، احلب كقضية  ٜالشوكة ، كالذم ؽلكن أف يكوف عبئنا طواؿ احلياة.

ذبريبية مكتوب بتعاطف كبَت.كتبو سيد قطب بأدكات نفسية كتقدير كخياؿ ، كنتيجة 
كالنتيجة ىي ركاية مثَتة ، حيث يبدك أف تقلبات ادلشاعر .لذلك ابتكر قصة مجيلة

 ٓٔثَتة.اإلنسانية أصبحت ساحة لعب م

من التواصل بُت الشخصيات يف عبارات حوار أسيواؾ ىناؾ تعابَت ذلا معاف كأغراض 
 دلعرفة الغرض من كظيفة الكبلـ ككظيفتها ، غلب أف ندرؾ مدل أعلية التعبَتاتسلتلفة.

كفقا ألفعاؿ خطاب أكسنت ٔٔترتبط الدراسات الواقعية ارتباطنا كثيقنا بأفعاؿ الكبلـ .
كلكن يف ىذه ٕٔتتكوف من أعماؿ ربديد ادلكاف ، كاألفعاؿ الوعلية كأعماؿ اإليقاع.

ا حوؿ أفعاؿ الكبلـ التعبَتية الواردة يف ركاية أسيواؾ الدراسة ، كاف البحث أكثر ربديدن 
.اليت كتبها سيد قطب. أفعاؿ الكبلـ ادلعربة ىي أفعاؿ الكبلـ اليت تطلب ادلوقف 

 .للمتكلم على سبيل ادلثاؿ عتذر ، هتنئ ، سامح ، امتدح ، احًـت ، كاعتذر ٖٔالنفسي

كفيما يلي مثاؿ على أفعاؿ الكبلـ التعبَتم يف عبارات احلوار يف ركاية "أشواؾ" 
 لسيد قطب:

                                                                 
7
 Akhmad Muzakki, Teori Sastra Arab, h.4. 

8
 Akhmad Muzakki, Teori Sastra Arab, h.59. 

9
 Sayyid Qutb, Duri Dalam Jiwa, ( Yogyakarta: Navila, 2002), h.3. 

10
 Sayyid Qutb, Duri Dalam Jiwa, h.3. 

11
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, (Bandung: Angkasa, 2015), h.30. 

12
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, h.34. 

13
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, h.43. 
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 صحيح ؟ أنت مسَتة ! -

 ؽ لت ك قد جلجل صوهتا بضحكة عذبة، نفذت أال ذرات جسمو ك حنا ياه 

 ك هللا انا ! أ ال تصدؽ ؟ -

 قاؿ ك قد اسًتّد شيئان من إرادتو ك نفسو :

 يف التليفوف !( إف صوتك رائع 1)

( خطاب من سامي إىل سامَتك ػلتوم عمليا على فعل تعبَتم يف شكل مدح. ٔمثاؿ )
 ، فإف لو أيضنا كظيفة التسب.ىذا يشار إليو بالكلمةأفعل الكبلـ بصرؼ النظر عن مدح 

ذم ًب تثبيتو على صوت مسَتكح كمحاكر.ليس فقط إلعطاء الثناء ، يقـو  "التليفوف"
بعمل ، كىو الثناء. يف علم ادلعاين ادلثاؿ أعبله ىو كبلـ إنسيا غَت ثليب ادلتحدثوف أيضنا 

 ٗٔيتحدث عن شكل ادلدح.

اؿ الكبلـ التعبَتية حلل ناءن على الوصف أعبله ، يهتم الباحثوف أيضنا بفحص أفع
التعبَتية ، أفعل الكبلـ  ادلشكبلت احلالية. يطور ىذا البحث بشكل غَت مباشر نظرية 

اليت كتبها سيد قطب. كفقا لوفيس القليل جدا من البحث يف أشواؾ  خاصة يف ركاية 
كىكذا ، من بُت برنامج أكادؽليي اللغة العربية  ٘ٔرلاؿ الرباغماتية ػلقق يف ادلوضوع.

كاألدب ، كلية احلضارة كالثقافة يف جامعة كالية سنن كاليجاغا اإلسبلمية ، ال يزاؿ 
ىناؾ القليل من البحث الذم يدرس رلاؿ الرباغماتيات دبا يف ذلك نظرية أفعاؿ الكبلـ 

بَتية. غلب القياـ هبذا البحث لتعميق رلاؿ الدراسة العملية اخلاصة ألفعاؿ الكبلـ التع
 اليت كتبها سيد قطب.أشواؾ  التعبَتية يف ركاية 

 البحث حتديد.ب
                                                                 

14
 Mardjoko Idris, Unsur-Unsur Pragmatik Dalam Gaya Bahasa Al Qur’an, ( Jawa Tengah: Maghza 

Pustaka, 2019),  h.18. 
15

 Louise Cummings, Pragmatiks, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 ), h.255. 
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 بناء على خلفية البحث ادلذكورة، ػلصر البحث ذبديد البحث مشكلتُت كعلا:

 اؾ؟و اؿ الكبلـ التعبَتية يف ركاية أشأفعأنواع  ما ىي. ٔ

 واؾ؟ىي كظيفة أنواع أفعاؿ الكبلـ التعبَتية يف ركاية أش. ما ٕ

 ج. أغراض البحث

 أغراض ىذا البحث ىو:

 .يف الركاية أشواؾ لسيد قطب الكبلـ التعبَتية علم أنواع أفعاؿ. ٔ

 .يف الركاية أشواؾ لسيد قطب كصف الوظيفة األفعاؿ الكبلمية . ٕ

 د. فوائد البحث

 الفوائد النظرية

كخاصة دراسة  ،لتعبَتية داكليةالتالنظرية  ادلتوقع أف يسهم ىذا البحث يف تطويرمن 
 .أشواؾ أعماؿ الكبلـ التعبَتية يف ركاية

 الفوائد العملية. ٕ

اليت كتبها سيد  أشواؾمن ادلتوقع أف يساعد ىذا البحث القارئ ، كخاصة يف ركاية 
الشخصيات يف القصة. فضبل  قطب ، على فهم شكل ككظيفة اخلطابات اليت تعرب عنها

 عن كونو مرجعا دلزيد من الباحثُت يف تطوير نظرية أفعاؿ الكبلـ التعبَتية.

 ه. الدراسات السابقة

يف دراسة العلمية، ىناؾ حاجة إىل مراجعة األدبيات دلساعدة الباحثُت على 
اجعة ربديد كيفية إجراء أظلاط البحث على نفس الكائن. باإلضافة إىل ذلك، تعمل مر 

األدبيات أيضنا على معرفة ما إذا كاف قد ًب مراجعة كائن البحث أـ ال، كبالتايل تقليل 
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على البحث، كجد الباحث العديد من الدراسات اليت ذلا صلة  بناء احتماؿ االنتحاؿ.
 بالكائن ادلراد إجراؤه يف ىذه البحث، كىي:

فيلم الشرؼ خلف بعنواف "أفعاؿ الكبلـ التعبَتية يف  (ٕٛٔٓ. )سرم مورٌب
حجاب ادلخرج تيا سوبياكتو ساتريو" خلصت ىذه الدراسة إىل أف الفيلم الفخرم كراء 
احلجاب يتألف من أفعاؿ الكبلـ التعبَتية يف شكل ادلديح كالشكر كاالعتذار كالسعادة 

 ٙٔكالشكول.

 Fenda Dina Puspita Sari (2013) الكبلـ التعبَتية يف  أفعاؿإجراءات الكبلـ ككظائف
دراسة براغماتية". االستنتاجات يف حبث حدث  :Metro TV  ادلبهج على  Niteحدث 

Galau Nite  على تلفزيوفMetro  ، ىناؾ أنواع من أفعاؿ الكبلـ ادلوضعية ، كالوعي ،
الذم يقوؿ  التعبَتية الكبلـ أفعاؿاليت تتكوف من  ةالكبلـ التعبَتي أفعاؿ كالتعبَت ككظائف

 ٚٔلشكول كاللـو كالثناء كاالعتذار كالتلميح.التهنئة كاالمتناف كالنقد كا

يف  ةالتعبَتي الكبلـ ككظيفة عنواف "أفعاؿ الكبلـب( (2017سينتيا نوريكا إيرما 
برنامج تغيَت منزؿ رينالد كاسايل". خاسبة يف برنامج بيت التغيَت رينالد كاسايل ، كاف 

تعبَتية ، كىي عبارة عن تعبَتين للتهنئة ، كتعبَت انتقادم ، ال الكبلـ أفعاؿ ٓٔىناؾ 
اف عن ادلديح ، كتعبَت كاحد عن كتعبَتاف للشكول ، كتعبَتاف عن ادلفاجأة ، كتعبَت 

 ٛٔ.االعتذار

                                                                 
16

  Sri Murti, dkk, “Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara 

Tya Subiakto Satrio”,Artikel dalam Jurnal Silampari Bisa, Vol. 1, No. 1,(Lubuklinggau:STKIP 

PGRI Lubuklinggau, 2018), h. 17-32. 
17

 Fenda Dina Puspita Sari, “Tindak Tutur Ekspresif dalam Acara Galau Nite di Metro TV”, 

Artikel dalam Jurnal Skriptorium, Vol. 1, No 2, (Surabaya: Universitas Airlangga,2012), h. 1-14.  
18

 Cintya Nurika Irma, “Tindak Tutur dan Fungsi Tuturan Ekspresif dalam Acara Rumah 

Perubahan Rhenald Kasali”, Artikel dalam Jurnal SAP, Vol. 1, No. 3, (Brebes: Universitas 

Peradaban,2017), h. 238-248. 
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 Hari Nugraha (2019)  التعبَتية للتعبَت يف  أفعاؿ الكبلـبعنواف "جودة ترمجةStephenie 
Meyer Breaking Down (New Beginning)"  ، كاليت خلصت إىل أف الباحثُت كجدكا

دبا يف ذلك اللـو كالسخرية ك  ةالتعبَتي أفعاؿ الكبلـ ٜٔبيانات كبلـ مصنفة إىل  ٜ٘ٔ
االحتجاجات ، الوداع ، التهكم ، التحية ، االعتذار ،  -افقة ، عبلكة على ذلك ، كادلو 

الندـ ، االهتامات ، اإلىانات ، االمتناف ، الثناء ، الشكاكل ، احلجج ، التهنئة ، 
ا.  ٜٔالتحيات. كينظر إليو من اجلودة فهو جيد جدن

واؾ لسيد شكاية أكبناءن على عدد من ادلراجعات األدبية مل ذبد الباحثة أم حبث يناقش ر 
حىت أف ىذا البحث ة. الكبلـ التعبَتي أفعاؿكىو تداكلية القطب باستخداـ نظرية 
 يستحق ادلزيد من التحقيق.

 و. اإلطار النظري

 ا. ادلداولة

 تداكليةال .ٔ

كفقنا دلارجوكو ، أحد  ٕٓىي دراسة ادلعٌت فيما يتعلق دبواقف الكبلـ. تداكليةال
ىي علم يدرس اللغة  تداكليةال، فإف  UIN Sunan Kalijagaزلاضرم األدب العريب يف 

 ٕٔادلستخدمة يف االتصاؿ. قاؿ شرؼ إف ىذه ىي دراسة استخداـ اللغة كالتواصل.

فعل الكبلـ على الطريقة اليت يستخدـ هبا استخداـ اللغة لتوصيل نية أتركز نظرية 
كىذا يتفق مع  ٕٕأك غرض ادلتحدث باإلضافة إىل االستخداـ ادلقصود للغة ادلستخدمة.

                                                                 
19

Hari Nugraha, “Kualitas Terjemahan Tindak Tutur Ekspresif dalam Karya Novel Breaking Down 
(Awal Yang Baru) Karya  Stephenie Meyer”, Artikel dalam Jurnal al- Tsaqafa, Vol. 16. No. 1, 

(Bandung: Universitas Gunung Djati, 2019), h. 124- 134. 
20

 Geoffrey Leech, Prinsip-Prinsip Pragmatik, (Jakarta: UI Pres, 2015), h.8. 
21

 Ali Muhammad Hajji Sarraf, Al-Af’al al-Injaziyyah Fi al-‘Arabiyyah al-Musa’airah: Dirasatun 
Dilaliyyatun wa Mu’jamun Siyaqiyyun, (Kairo: Maktabah al-Adab, 2010), h. 3. 

22
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, (Bandung: Angkasa,2015), h. 38 
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ما عربر عنو عبد احلليم الطولية هباتسة يف داللة البلٌب تفدىا اللغة يف االستعمايل ، كىي 
 ٖٕ.علم يناقش مدلوالت اللغة عند استخدامها تداكليةال أف 

نفسها ، ككلها تقريبنا تؤدم إىل الرأم القائل  تلمداكلة ىناؾ العديد من التعريفا
يف    Levison كبادلثل ، غلادؿ ٕٗمعُت.بأف دلداكلة تدرس اللغة كما تستخدـ يف سياؽ 

تتعلق بالعبلقة بُت اللغة كالسياؽ الذم ىو أساس ادلداكلة ىي  بأف  Pragmatics كتابو 
ٕ٘اللغة.تقرير عن فهم 

لذلك ؽلكن أف نستنتج أف ادلداكلة ىي دراسة تفحص ادلعٌت  
 اللفظي الذم يستخدمو ادلتحدثوف من خبلؿ السياؽ يف الكلمة.

 ب. السياق

 . ًب تعريف ىذا السياؽ بواسطة السياؽ ىو شيء مهم يف الدراسات ادلداكلة
Leech (1983: 13)  على أنو background knowledge assumed to be shared by s and h 

and which contributes to h’s interpretation of what s means by given utterance.ٕٙ
 

ؽلتلك كل من ادلتحدث كاحملاكر خلفية الفهم حبيث ؽلكن خلصم ادلتحدث تقدمي تفسَت 
 .دلا قصده ادلتحدث عندما أدىل بالكبلـ

الذم ذكر  Wijaya (1996: 2) ًب التأكيد على أعلية السياؽ يف ادلداكلة من قبل 
 Searly, Kiefer and Bierwich (1980: ix) تفحص ادلعٌت ادلرتبط بالسياؽ ك  ادلداكلةأف   

 pragmatics is concerned with the way in which the الذين يؤكدكف على ذلك

interpretation of syntactically defined expressions depends on the particular 

                                                                 
23

 Abdul Halim bin Isa, Al-Marji’yah Al-Lughawiyahlilnadariyah At-Tadawuliyah, (Al-Jazair: 
Universitas Oran, 2008), h.11. 

24
 F.X Nadar, Pragmatik &Penelitian Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h. 3. 

25
 Mardjoko Idris, Unsur-Unsur Pragmatik Dalam Gaya Bahasa Al Qur’an, ( Jawa Tengah: 

Maghza Pustaka, 2019),  h. 20. 
26

 Mardjoko Idris, Unsur-Unsur Pragmatik Dalam Gaya Bahasa Al Qur’an, h. 6. 
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conditions of their use in context.( تم إجراؤىا معنية بتفسَت التعبَتات اليت ي تداكليةال
 ٕٚباتباع قواعد ضلوية معينة ككيفية تفسَت ىذه التعبَتات يف السياؽ(.

باختصار ، ؽلكن توضيح أف السياؽ ىو الفهم الذم ؽلتلكو كل من ادلتحدث 
لذا فإف  ثُت كالعملية دكف سوء فهم ادلعٌت.كاحملاكر حبيث ؽلكن أف ربدث سلسلة ادلتحد

ىذا السياؽ ىو األشياء ادلتعلقة بالبيئة ادلادية كاالجتماعية خلطاب أك خلفية معرفية 
 ٕٛكمساعدة احملاكرين على تفسَت معٌت الكبلـ.يتشاركها ادلتحدثوف 

 فعل الكبلـ ت. 

اإلجراءات ادلقدمة باللغتُت ادلنطوقة كاإلصلليزية بشكل عاـ مع  فعل الكبلـ ىو
 .ٜٕلطلبتسمية خاصة ، مثل االعتذار أك الشكول أك اجملاملة أك الدعوة أك الوعد أك ا

 :Leech (1991ككما ذكر  ٖٓ.دبعٌت آخر ، الكبلـ ىو شكل من أشكاؿ الفعل أك النشاط

الفعل الكبلـ ىو نشاط كبلمي ، كالكبلـ ىو جانب من منتجات  فإف،  (19-12
  ٖٔاللفظي.

   Searle  يف كتابو Speech Act An Essay in The Philosophy Langguaage (ٜٜٔٙ 

ى األقل ثبلثة أنواع من األفعاؿ اليت يُظهرىا ىي عل تداكليةالغلادؿ بأف  (ٕٗ-ٖٕ، 
يتكلموف األفعاؿ ، كاألفعاؿ التحذيرية ، كاألفعاؿ التنبؤية. أفعاؿ االنضباط ٕٖ ادلتحدث.

عاؿ منطوقة لئلببلغ عن شيء ىي أفعاؿ لفظية لقوؿ شيء ما. األفعاؿ اخلطابية ىي أف

                                                                 
27

 Mardjoko Idris, Unsur-Unsur Pragmatik Dalam Gaya Bahasa Al Qur’an, h. 4. 
28

 Mardjoko Idris, Unsur-Unsur Pragmatik Dalam Gaya Bahasa Al Qur’an, h. 7. 
29

 George Yule, Pragmatik, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2014), hlm. 82, pernerjemah Indah Fajar 

Wahyuni 
30

 I Dewa Putu Wijaya, Analisis Wacana Pragmatik, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), h. 16. 
31

 F.X Nadar, Pragmatik&PenelitianPragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), h. 3. 
32

 I Dewa Putu Wijaya, Analisis Wacana Pragmatik, h.20. 
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ما أك القياـ بشيء ما بينما األفعاؿ اإلرشادية ىي أفعاؿ كبلمية تستخدـ للتأثَت على 
 ٖٖاحملاكر.

 ةأفعاؿ الكبلـ التعبَتيث. 

ىو نوع من  عبَتمتأك ما ىو معركؼ يف ادلصطلح العريب ال ةأفعاؿ الكبلـ التعبَتي
تعكس أفعاؿ الكبلـ ىذه  ٖٗيشعر بو ادلتحدث.أفعاؿ الكبلـ الذم يشَت إىل شيء 

ٖ٘.عبارات نفسية كؽلكن أف رباكؿ نقل الفرح أك الصعوبة أك الفرح أك الكراىية أك البؤس
 

حبيث يكوف ألفعاؿ الكبلـ التعبَتية كظيفة للتعبَت عن ادلوقف النفسي للمتحدث أك 
الكشف عنو أك إببلغو ذباه بياف احلالة الذم تنبأ بو اإليذاء. على سبيل ادلثاؿ ، قل 

 ازم كما إىل ذلك.شكران ، هتانينا ، سامح ، سامح ، لـو ، مدح ، يعرب عن التع

 ز. منهج البحث

ادلنهج البحث ىي يف األساس طريقة علمية للحصوؿ على البيانات ذات 
األغراض كاالستخدامات احملددة. كبناءن على ذلك ، ىناؾ أربعة مفاتيح غلب مراعاهتا 

أف يستخدـ  ٖٙكبالتايل غلبكىي ادلنهج العلمية كالبيانات كاألىداؼ كاالستخدامات ، 
 البحث طريقة منهجية.

 البحث نوع .ٔ

ىذا النوع من البحث ىو حبث نوعي ، أم البحث الذم ينتج بيانات كصفية 
ذكر جاـ أيضنا أف  ٖٚمبلحظ.يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كسلوؾ 

                                                                 
33

 I Dewa Putu Wijaya, Analisis Wacana Pragmatik, h.20. 
34

 F.X Nadar, Pragmatik &Penelitian Pragmatik, h. 92. 
35

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, (Bandung: Angkasa.2015), h. 30. 
36

 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D,(Bandung:Alfabeta Bandung, 

2011), h. 2. 
37

 Muhammad, Paradigma Kualitatif Penelitian Bahasa, (Yogyakarta:Perpustakaan 

Nasional, 2011), h. 19. 
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يضنا  كأف البحث النوعي مفيد أ ٖٛتركيز البحث النوعي ىو كصف للكائن قيد الدراسة
 ٜٖلوؾ.سكفهم أعمق للسياؽ كال

 .مصادر البياناتٕ

يف مصادر البيانات ، سيستخدـ الباحثوف تقنيات تدكين ادلبلحظات. سيقـو 
ٍب تسجيل كتصنيف التعبَتات  الباحثوف بقراءة كفهم زلتويات كل حوار يف ركاية أشواؾ

التعبَتية ، شلا يسهل على الباحثُت ربليل البيانات.  الكبلـ أك األقواؿ ادلتضمنة يف أفعاؿ
 البيانات بدقة.سيتم القياـ بذلك بشكل مستمر حىت ؽلكن احلصوؿ على 

 تقنيات مجع البيانات .ٖ

تب ادلصرم سيد يف ىذه الدراسة ىو ركاية أشواؾ للكا بالنسبة دلصدر البيانات
 قطب كيف إندكنيسيا ادلعركؼ بعامل كشخصية اإلخواف ادلسلمُت.

 طريقة ربليل البيانات .ٗ

ربليل البيانات ىو جهد يبذؿ لتوضيح بيانات اجملموعة ، كعند ذبميع البيانات 
تستخدـ الطريقة التحليلية  ٓٗغلب أف تكوف بالطبع متوافقة مع أىداؼ الباحث.

ادلستخدمة يف ىذه الدراسة التحليل الوصفي الذم يعمل أك يقدـ حملة عامة عن الكائن 
الذم ًب البحث فيو من خبلؿ البيانات أك العينات اليت ًب مجعها ٍب ًب ذبميع كل منها 

جودة ، مثل أفعاؿ الكبلـ التعبَتم يف شكل أقواؿ مدح ، قائبلن كفقنا للمشكبلت ادلو 

                                                                 
38

 Muhammad, Paradigma Kualitatif Penelitian Bahasa, h. 19 
39

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 38 
40

 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2005), h. 256 



 

11 

 

آسف كاشتكى كصلا. بعد ادلرحلة التالية يف تفسَت البيانات كتفسَتىا كمراجعتها كفهمها 
 ٍٔٗب تقييمها قبل استخبلص النتائج من كل ذلك.

 ح. نظام الكتابة

 فصوؿ أربعة إىل تنقسم الدراسة ىذه يف الكتابة نظاـ سيتم الفهم، لتسهيل
 :كىي سلتلفة،

الفصل األكؿ عبارة عن مقدمة ربتوم على خلفية لبحث، ك أغراض البحث، ك فوائد 
 البحث، ك اإلطار النظرم، ك منهج البحث، ك نظاـ البحث.

فعل أالباب الثٍت، ػلتوم على سَتة علي سيد قطب ، ملخص ركاية أشواؾ ، كنظرية 
 .ةعبَتيالكبلـ الت

 الباب الثالث مباحثة.

 الباب الرابع خاسبة، ػلتوم على اخلبلصة ك اإلقًتاحات

 

  

                                                                 
41

 Sri Murti dkk, “Tindak Tutur Ekspresif Dalam film Kehormatan di Balik Kerudung Sutradara Tya 
Subiakto Sastrio Vol.1, No.1”, Artikel dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, 

Daerah dan Asing. ( STIKIP PGRI Lubuklinggau: Silampari Bisa, 2018 ). 
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 الباب الرابع
 اخلامتة

 اخلالصة .أ

بناء على نتائج كمناقشة ماىية أنواع ككظائف أفعاؿ الكبلـ التعبَتم يف ركاية أشواؾ 
فعل الكبلـ أجلوف سَتؿ. بلغت نتائج بيانات  اكليةالتدقطب بناءن على النظرية لسيد 
بيانات ،  ٘ٗاليت ًب احلصوؿ عليها من إمجايل البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها  ةالتعبَتي

يف ركاية  ة. أنواع أفعاؿ الكبلـ التعبَتيةنوعنا من أفعاؿ الكبلـ التعبَتي ٛٔككجد أف ىناؾ 
 الكبلـ أفعاؿ . ٕ ،( ٖ) زيناحل ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ. ب تشمل: أشواؾ لسيد قط

 الكبلـ أفعاؿ. ٗ ،( ٗ) تفاجئادل ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ . ٖ ،( ٗ) عتذاراال ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ. ٙ ،( ٕ) التهنئي ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ .  ٘ ،( ٕ) دحادل ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ . ٛ ،( ٕ) التذمر ةالتعبَتي الكبلـ ؿأفعا. ٚ ،( ٗ) التعيس ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ. ٓٔ ،( ٚ) الغاضب ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ. ٜ ،( ٔ) اخللط ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ. ٕٔ ،( ٕ) االمتناف ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ ٔٔ ،( ٔ)  النقدم ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ. ٗٔ ،( ٘) اخلوؼ ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ. ٖٔ ،( ٕ) اللـو ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ   .16،( ٔ) تهديدال ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ. ٘ٔ ،( ٔ) ادلريب ةالتعبَتي
 الكبلـ أفعاؿ. ٛٔ ،( ٕ) ادلعاناة ةالتعبَتي الكبلـ أفعاؿ. ٚٔ ،( ٕ) ستنكرادل ةالتعبَتي
  (1) . القلق ةالتعبَتي

ـ الشخص لو كظيفة تواصلية يف كل كما ىو موضح يف الفصل السابق ، فإف كبل
خطاب. إحدل الوظائف التواصلية يف أفعاؿ الكبلـ ىي التعبَتية اليت هتدؼ إىل تقدمي 

يف ركاية  ةالتعبَتي الكبلـتقييم أك تقييم لؤلشياء ادلذكورة يف اخلطاب. إف كظائف أفعاؿ 
، تشكو ، يس سعيدواؾ لسيد قطب حزينة ، تعتذر ، متفاجئة ، مدح ، هتنئة ، شأ
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، بائسة ادلعاناةمشوشة ، غاضبة ، انتقاد ، شكر ، لـو ، خائف ، مريب ، مهدد ، 
 .كقلق

 

 إقًتاحتاف .ب

بناء على نتائج البحث كادلناقشة كاالستنتاجات. كتوصي الباحثة دبزيد من البحث ، 
 يف خاصة أكلئك الذين يدرسوف األفعاؿ التعبَتية يف الركايات ، ليكونوا حذرين كدقيقُت

فهم احلوار أك الكبلـ بُت الشخصيات. كؽلكن للباحثُت استكشاؼ أنواع أفعاؿ الكبلـ 
، أم أفعاؿ الكبلـ التعبَتم ألف ىناؾ أنواعنا عديدة. بالنسبة لعشاؽ الرباغماتية ، 
ؽلكنهم فحص أنواع أفعاؿ الكبلـ التعبَتية يف الركايات األخرل ألنو يوجد يف الركاية 

رات بُت الشخصيات اليت ؽلكن ربليلها. يأمل الباحث يف أال يقتصر العديد من احلوا
البحث ادلستقبلي على ربليل أفعاؿ الكبلـ التعبَتم يف الركاية فحسب ، بل سيحلل 

 .أيضنا أنواعنا أخرل من أفعاؿ الكبلـ
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