األو ُل
ُ
الباب ّ
ُمق ّدمة
األو ُل :خلفيةُ البحث
الفصل ّ
ُ
إ ّف اللغة إحدى مساتنا ادلميزة الرئيسية مع الكائنات احلية األخرى يف ىذا العادل.
مهمة لإلنساف ،وخاصة الوظائف التواصلية .إذا نتح ّدث عن وظيفة
اللغة لديها وظيفة ّ
اللغة ،فيجب علينا أف نذكر ىاليداي

halliday

مع عملو بعنواف "

Explorations in the

("Functions of Languageىنري.)ٖ-ٕ :ٕٜٓٓ ،
مهم حلياتو.
كاف اإلنسا ُف خملوقا اجتماعيا وىو لن يفصل عن اللغة ،أل ّف ذلا دورا ّ
العامة وىي أداة للتواصل مع بعضو البعض.
ىف العادة ،يستعملها اإلنسا ُف كوظيفتها ّ
(ىنري )ٖٔ:ٕٜٓٓ ،كما شرح عبد اخلَت  ": Abdul Chaerإ ّف اللغة ىي أداة للتفاعل أو
أداة للتواصل مبعٌت أهنا أداة إليصاؿ األفكار ،وادلفاىيم أو ادلشاعر" (عبد اخلَت،
ٕٓٔٓ.)ٔٗ:
يف نشاط التواصل مشاركاف أو أكثرّ .أوذلما متكلّم وثانيهما خماطب .ينبغى أف
يوصال أفعاال معروضة بواسطة الكالـ أو نسميها ىف العادة باسم أفعاؿ الكالـ (جورج،
.)ٕٛ :ٜٜٔٙ

شرح سَتؿ  Searleيف كتابو
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أ ّف أفعاؿ الكالـ ثالثة ،وىي :فعل الكالـ القورل ( ،)locutionary actفعل الكالـ االذمازي
()Illocutionary act

و فعل الكالـ التأثَتي

()Perlocutionary act

(ديوا بوتو وجيانا،

ليبُت شيئا .ويسمى ىذا فعل الكالـ
كالـ ّ
 .)ٔٚ:ٜٜٔٙفعل الكالـ القورل ٌ

ب" the act of

كالـ ليقوؿ شيئا أو يعلنو ،وكذلك ليفعلو ويسمى
. "saying somethingفعل الكالـ االذمازي ٌ
شخص تأثَتا
ىذا فعل الكالـ ب"  ." the act of doing somethingقد يؤثر كالـ الذي نطقو
ٌ
ادلتكلم .فعل الكالـ الذي كاف
للسامعُت .أف يكوف ىذا التأثَت عمدا أو خطأ بَ َدعو
ُ
مقصوده لتأثَت ادلخاطب ىو فعل الكالـ التأثَتي .ويسمى ىذا فعل الكالـ

ب" the act of

 . "affecting someoneليست أفعاؿ الكالـ يف العادل احلقيقي فقط ولكنها موجودة يف
العمل األديب ،خاصة يف الفيلم .تأيت أفعاؿ الكالـ من أشخاص يف الفيلم اليت ىي أحد
العناصر الداخلية( .برىاف نورجيانتورو.)ٕٖ :ٜٜٔ٘ ،
عند قاموس كبَت إندونيسي ،احلوار  dialogيعٍت احملادثة (يف مسرحية ،قصة ،اخل):
أو مقالة معروضة ىف احملادثة بُت شخصُت أو أكثر .عند ىذا ادلرجع التفاعلي  interaktifىو
تفاعل بُت العالقات ،متبادؿ النشط .احلوار التفاعلي ىو حوار ىف التلفاز أو ادلذياع أو

ادلنتديات العامة يشارؾ فيها دور ادلستمع لالستجابة أو السؤاؿ عن موضوع الكالـ يف
ذلك احلوار ( .) http://www.tempointeraktif.com
ولد علي بن أيب طالب (مكة-ٖٙٓ ،الكوفة ٔٚ ،رمضاف ٓٗ ٕٗ/يناير
ٔ .)ٙٙرابع اخللفاء الراشدين .و ّأوؿ من أسلم من الصبياف ،ابن عم النيب صل اهلل عليو
وسلّم .مث أصبح زوجة ابنتو .وكاف والده ،أبا طالب بن عبد ادلطلب بن ىاشم بن عبد
ادلناؼ ،شقيق والد النيب .عبد اهلل بن عبد ادلطلب .وكانت والدتُو فاطمة بنت أسد بن
الده عليا.
ىاشم بن عبد ادلناؼ .منذ والدتو تسميو والدتُو ىيدر .ولكن بعد يسميو و ُ
النيب صلى اهلل عليو وسلم ولدا منتبيا .كما
ودلا بلغ السادسة من عمره  ،اختذه ُ
حممد ،وكاف علي بلغ الثامنة من عمرة .وىو ثاين الناس دخوال يف
ربّاه والده .يف وقت بعثة ّ
النيب .منذ ذلك كاف علي مع رسوؿ اهلل دائما،
اإلسالـ بعد خدجية بنت خويلد زوجة ّ
النيب ،ودرس منو كثَتا من األسرار اإلذلية وكل
أطاعو وشهده ىف الوحي .فهو ول ٌد بناه ّ
ادلسائل الدينية نظريا وعمليا.
تزوج علي بتسع نساء ولو  ٜٔأوالد .كانت فاطمة زوجتَو األوذل .منها ولداف
وبنتاف .حسن  ،حسُت ،زينب و ّأـ كلثوـ مث نكحها عمر بن خطاب .بعد وفاة فاطمة

تزوج علي مرة أخرى معّ :أـ بامُت بن ىشاـ من بٍت أمَت بن كالب تلد أربعة أوالد ،ىم:
عباس وجعفر وعبد اهلل وعثماف.
لُقب على "أبو تراب" ،ألنّو عندما يناـ يف ادلسجد ،كاف لباسو منفصال عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم قائال:
اجلسد حىت يناـ على الًتاب دوف شيئ .مث استيقظو ُّ
"استيقظ ،يا أبا تراب" وىذا اللقب مشهور (ادلوسوعة اإلسالمية( ،الطبعة الثالثة ،جاكرتا:
إكتيار بارو فاف ىيف )ٜٜٔٚ ،ص ٔٔٔ.)ٕٔٔ-
بعد وفاة خليفة عثماف بن عفاف يف حالة فاسدة ،يطلب ادلسلموف علي بن أيب
طالب أف يكوف خليفة ،ولكن رفض بعضهم ،منهم :معاوية بن أيب سفياف .والذين رفضوا
قاتل عثماف
عليًّا فَػ ُه ْم من احلكاـ أو ادلسؤولُت من عائلة اخلليفة عثماف بن عفاف .وطلبوا َ
علي بن
بن عفاف مقبوض أوال .وبعد ذلك استبداؿ اخلالفة .على العكس ،رأى مؤيدو ّ
أيب طالب بأف اخلالفة أوذل .بعد ذلك ،مقتل عثماف .ىذا االختالؼ بداية اندالع وحدة
بعض الناس (
ادلسلمُت .وأخَتا ،يكوف علي بن أيب طالب خليفة رغم ينكره
ُ
ٗ ٕ٘ ، http://komedٗ٘.blogspot.com/ٕٕٓٔ/ٔٓ/نوفمرب ٖٕٔٓ).
بعد أف يصبح علي بن أيب طالب خليفة بتأييد ادلتمردين ضد عثماف بن عفاف،
فشددت ادلعارضات والتنافسات يف صدور الذين ينتقموف ويريدوف والسلطة .وخاصة من

بٍت أمية رأسهم معاوية ،إ ّف ىذا األمر ال ينتهي بطريقة االصالح .ولذلك ،فإف ادلعركة
يوافقوهنا ىي معركة مسلحة معروفة "صفُت" .وظهر النصر ىف جانب علي .ولتجنب ىزديتو
على اقًتاح عمرو بن العاص ،أمر معاوية برفاع ادلصاحف القرآنية على الرماح مع دعوة كي
علي أف ما فعل معاوية كاف خدعا ومكرا ،ليتجنب
حيكموا مبا أنزؿ اهلل (القرآف) .عرؼ ٌّ
أتباعو الستمرار ادلعركة .لكن أتباعو رفضوا أف
عن اذلزدية .لذلك ،رفض اذلدنة ودعا َ
يستمروىا ودعوا إذل اذلدنة للسماح بالتحكيم .الفرض من ذلك ىو إهناء النزاع بُت علي
رفضو معاوية ،أ ّف عليًّا ال يريد أف حيكم قاتلي عثماف بن عفاف ،علي الذي
ومعاوية .ولكن َ
رفض التحكيم أجرب قبوؿ ذلك كما اقًتحو معاوية .ولكن بعض أتباعو ادلتشددين ،رغم
أهنم أقلية ،رفضوا التحكيم .ونتيجة من ذلك ،تركوا عليا ،وبنوا قوة اخلاصة ،وىي اخلوارج
(عبد اهلل عناف.)ٖٔ-ٕٔ :ٜٜٖٔ ،
إ ّف األشخاص يف قصة اإلماـ علي بن أيب طالب كثَت ،منهم :علي بن أيب
طالب ،طلحة ،زبَت ،عبد الرمحن بن عوؼ ،أبو رفاعي ،ماجد إمساعيل ،أبو صاحل ،أبو
أسود ،أبو سفياف ،عمرو الودود ،ابن عباس ،حارث  ،مرىاب .حتاور بعضهم البعض يف
فعل الكالـ .والدليل على ذلك ىو عدة االقتباسات ادلتعلقة بفعل الكالـ االذمازي يف
فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي :

 .1التأكيدي أو التمثيلي
التأكيدي ىو فعل الكالـ الذي يقيّد ادلتكلم ىف حقيقة االفًتاض .االفًتاض ىو
"التعبَت اللفظي للقرار الذي حيتوي على اعًتاؼ أو إنكار شيء وحيتمل صدقا وكذبا (زين
وج َد فيو وظائفا تأكيدية يف
وعمراف .)ٖٜٔ :ٕٜٓٓ ،بعد أف يقوـ
ُ
الباحث بالبحثَ ،
فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي :
أ.التقرير

البيانات )00:46:20( 1
استقال جيشنا مرة أخرى ( :أبو إسحاق)
كالـ أيب إسحاؽ دلرىاب يف حالة اخلطر واحلزف ،قاؿ لو أبو
ىذا الكالـ ُ
إسحاؽ عندما رأى وفاة احلارث جيشا ،قد ىزمو جيش علي بن أيب طالب يف خيرب،كاف
حارث قتيال أل ّف رأسو ىجمو علي بن أيب طالب بسيفو امسو ذو الفقار .من الكالـ نعرؼ
أ ّف ىذا الكالـ كالـ اخلرب ادلباشر ،ىناؾ كلمة "استقاؿ" أي صيغة فعل ادلاضي ومجلة
فعلية .مبعٌت أ ّف أبا إسحاؽ ال يقوؿ دلرىاب قوال فقط ،بل يقرر أف حارث كاف قتيال يف
ادلعركة ضد علي بن أيب طالب للهجوـ األوؿ ىجمو علي بن أيب طالب بسيفو امسو ذو
الفقار.

الكالـ السابق بفعل الكالـ االذمازي
استنادا إذل النص والسياؽ ،قد أوىف
ُ
ادلتكلم للمخاطب،
التأكيدي الذي يعمل "تقرير" .باعتبار رد الفعل الذي أشار إليو
ُ
الباحث إذل أ ّف الكالـ السابق كاف من األفعاؿ الكالمية االذمازية التأكيدية ،أل ّف
فاستنتج
ُ
الكالـ يقيد متكلّ ًما على حقيقة ما قالو للمخاطب .فيقرر أبو إسحق للملك خيرب
مرىاب عن وفاة احلارث من ادلعركة ضد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو.
التقرير

melaporkan

يبُت معلومةً إذل
عند قاموس كبَت إندونيسي :ىو كالـ ّ

شخص لفعل شيئ .والدليل على ذلك ىو كالـ "استقال جيشنا مرة أخرى" لتوضيح
وظيفة التقرير .والكلمات ادلستعملة ىف الكالـ واضحة وحازمة مع حالة اخلطر واحلزف

 .2التوجيهي
فعل الكالـ التوجيهي يف األساس ىو األمر ويف اخلطاب األديب ،ىذا الفعل
موجود يف الكالـ بُت األشخاص (اندي  )ٜٔ-ٔٛ :ٜٜٔٙوالغرض من ىذا الفعل
الباحث بالبحث،
التوجيهي لوقوع عدة التأثَتات بواسطة فعل ادلستمعُت .بعد أف يقوـ
ُ
وج َد فيو وظائفا توجيهية يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي :
َ

ب .النهي  /المنع

البيانات )00:43:07( 13
(علي بن أبي طالب)  :ال تكونوا متسرعة بعدونا
كالـ علي حلارث يف حالة احلزـ وادلباراة عندما حتدث معركة خيرب
ىذا الكالـ ُ
ضد عدوه ىو حارث ومرىاب ملكو .من الكالـ نعرؼ أ ّف ىذا الكالـ كالـ األمر
ادلباشر ،ىناؾ كلمة "ال تكوف" أي صيغة فعل األمر ومجلة فعلية .معناىا ال الناىية.
علي كي ال حتدث معركة
فادلالاد ىو أ ّف عليًّا هنى جيشهو عن إسفاؾ الدماء ،لذلك أ ّكد ٌّ
بُت خيرب وادلسلمُت.
الكالـ السابق بفعل الكالـ االذمازي
استنادا إذل النص والسياؽ ،قد أوىف
ُ
ادلتكلم
التوجيهي الذي يعمل "النهي أو ادلنع " .باعتبار رد الفعل الذي أشار إليو
ُ
الباحث إذل أ ّف الكالـ السابق كاف من األفعاؿ الكالمية االذمازية
للمخاطب ،فاستنتج
ُ
التوجيهية ،أل ّف الكالـ يسبب إذل ٍ
جيش خيرب
علي
فعل مسعو
ادلخاطب .لذلك هنى ٌّ
َ
ُ
ادلخاطب
حارث كي ال يسفك الدماء بينهم ،والغرض من ىذه الوظيفة ىو كي ال يفعل
ُ
ما يقصده ادلتكلّ ُم .عند برايتنو ( )ٖٙ :ٕٓٔٔ ،أ ّف التوجيو النهي ىو فعل لغوي يهدؼ
ادلخاطب شيئا .يتميز ذلك بالكالـ الذي حيتوي على األمر إذل ادلخاطب ال
لكي ال يفعل
ُ

يفعل شيئا .والدليل على ذلك ىو كالـ "ال تكونوا متسرعة بعدونا" لتوضيح وظيفة
النهي .الكلمات ادلستعملة يف ىذا الكالـ حمايدة وحازمة يف حالة مزدمحة.
 .3االلتزامي
فعل الكالـ اإللتزامي ىو أفعاؿ جتعل ادلتكلّ َم مرتبطًا بفعل مستقبلي .مثالً:
الوعد ،التهديد( .يعتمد الفرؽ بينهما على كيفية تأثَت األفعاؿ للمخاطب) .بعد أف يقوـ
وج َد فيو ثالثة وظائف التزامية يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد
ُ
الباحث بالبحثَ ،
سليماف الندوي :
فيما يلي مباحثة عن ثالثة وظائف التزامية
ج.العرض
البيانات 00:55:58 22
رسول اهلل  :أريد أن أحتج بأحد الموباىلة
كالـ رسوؿ اهلل أليهاب من ادلسيحيُت عندما كاف يف حالة اجلداؿ
ىذا الكالـ ُ
ىف قاعة كربى عن العبادة والعقيدة وفقا لالعتقاد بينهم .من الكالـ نعرؼ أ ّف ىذا الكالـ
كالـ اخلرب ادلباشر ،ىناؾ كلمة " أريد أن أحتج بأحد الموباىلة" أي صيغة ادلبتدا واخلرب.

مبعٌت أ ّف ىذا الكالـ ال خيرب شيئا فقط لكنو يعمل أ ّف رسوؿ اهلل يعطى مكانا ىف مكة
إلثبات االعتقاد من ربو بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت حىت سوؼ يعرؼ ادللعونُت.
الكالـ السابق بفعل الكالـ االذمازي
استنادا إذل النص والسياؽ ،قد أوىف
ُ
ادلتكلم للمخاطب،
االلتزامي الذي يعمل "العرض" .باعتبار رد الفعل الذي أشار إليو
ُ
الباحث إذل أ ّف الكالـ السابق كاف من األفعاؿ الكالمية االذمازية االلتزامية ،أل ّف
فاستنتج
ُ
الكالـ يعرض شيئا للمخاطب .لذا ،أعطى رسوؿ اهلل لقاءا بُت ادلسلمُت وادلسيحيُت
لتعيُت الوقائع واحلقائق عن اللعنة من ربو .ىذا الرأي مناسب برأي (وجيانا )ٜٔ ،أما
الغرض من فعل الكالـ االذمازي االلتزامي ىو إثارة بعض األفعاؿ ادلستقبلة ،وتفي رغبة
شخص فيها.
تُتميز تلك الوظيفة بالكالـ الذي يعرض فيو ادلتكلم إلعطاء شيء كتبادؿ شيئ
(إبراىيم ٖ .)ٖٙ :ٜٜٔوالدليل عل ذلك ىو كالـ" أريد أن أحتج بأحد الموباىلة
لتوضيح وظيفة العرض .والكلمات ادلستعملة ىف الكالـ حمايدة ومهذبة مع حالة ىادئة.
 .4التعبيري
الداؿ على ادلوقف النفسي
فعل الكالـ اإلذمازي التعبَتي ىو فعل الكالـ ّ
للمتكلّم مثل التهنئة ،التعزية الفرح وغَت ذلك ..ذلذا الفعل التعبَتي وظيفة قوية للتعبَت ،

الكشف أو االخبار عن مواقف نفسية للمتكلم إذل بياف احلالة كما ق ّدره فعل الكالـ
وج َد فيو وظائفا تعبَتية يف فيلم علي بن أيب
اإلذمازي .بعد أف يقوـ
ُ
الباحث بالبحثَ ،
طالب لنرباس سيد سليماف الندوي :
فيما يلي مباحثة عن وظائف تعبَتية:
د .المدح
البيانات 00:03:52 .24
(ابو صالح)  :الحمد هلل .وإال تعطينا األجنحة.
كالـ أيب صاحل أليب رافع يف حالة كاف أبو صاحل فيها سرورا بوصوؿ
ىذا الكالـ ُ
شخص من خيرب يعطيو غنما إذل اجملتمع .من الكالـ نعرؼ أ ّف ىذا الكالـ كالـ اخلرب
ادلباشر ،ىناؾ كلمة " احلمد هلل " .من حيث السياؽ ،ىذه الكلمة ذلا معٌت خمتلف من
النص ادلوافق ( .)koteksفادلراد ىو ال يقوؿ أبو صاحل ىف ىذا الكالـ شكرا على اهلل فقط،
ولكنو مدح اليهودين الذين يساعدوف ادلسلمُت.
الكالـ السابق بفعل الكالـ االذمازي
استنادا إذل النص والسياؽ ،قد أوىف
ُ
ادلتكلم للمخاطب،
التوجيهي الذي يعمل "ادلدح" .باعتبار رد الفعل الذي أشار إليو
ُ
الباحث إذل أ ّف الكالـ السابق كاف من األفعاؿ الكالمية االذمازية التعبَتية ،أل ّف
فاستنتج
ُ

الكالـ يدؿ على موقف ادلتكلم .مدح أبو صاحل شخصا من خيرب دلساعدتو على إطعاـ
ادلسلمُت وىو كاف مسرورا ،وىذا الرأي مناسب برأي (وجيانا )ٜٔ ،أ ّف الغرض من ىذا
الفعل التعبَتي ىو للتعبَت  ،الكشف أو االخبار عن مواقف نفسية للمتكلم إذل بياف احلالة
كما ق ّدره فعل الكالـ اإلذمازي.
أما تلك الوظيفة تتميز بالكالـ إليصاؿ التعجب والتقدير إذل شيء (جيد
ومجيل وشجاع وما أشبو ذلك) .والدليل عل ذلك ىو كالـ" الحمد هلل" لتوضيح وظيفة
ادلدح .والكلمات ادلستعملة ىف الكالـ حمايدة وواضحة مع حالة سعيدة وفرحة.
 . 5اإلعالني
اإلعالين ىو الفعل االذمازي "إذا ذمح سوؼ يلد مراسلة جيدة بُت االفًتاض
وج َد فيو وظائفا اعالنية يف فيلم علي بن أيب
والواقع .بعد أف يقوـ
ُ
الباحث بالبحثَ ،
طالب لنرباس سيد سليماف الندوي :
فيما يلي مباحثة عن ثالثة وظائف اعالنية
ه .المعاقبة أو الحكم
البيانات 00:30:55
علي بن أبي طالب  :واآلن سوف تنفذ أمر الرب بسم اهلل

كالـ علي بن أيب طالب لعمرو بن أيب وود عندما كاف علي ظاىرا
ىذا الكالـ ُ
علي كي تشعر باألدل من ىجمايت .من الكالـ
يف معركة خندؽ ،ىف ذلك الوقت قاؿ لو ٌّ
نعرؼ أ ّف ىذا الكالـ كالـ اخلرب ادلباشر ،ىناؾ كلمة " تنفذ " أي صيغة فعل ادلاضي ومجلة
فعلية .يف الكالـ السابق مجلة " تنفذ أمر الرب بسم اهلل" .مبعٌت أ ّف عليًّا ال خيرب شيئا
ولكنو يفعل فعال إذل عمرو بن أيب وود لينتقم سيئاتو على أمر الرب بسم اهلل.
الكالـ السابق بفعل الكالـ االذمازي
استنادا إذل النص والسياؽ ،قد أوىف
ُ
ادلتكلم
اإلعالف الذي يعمل "التحكيم أو التحقَت" .باعتبار رد الفعل الذي أشار إليو
ُ
الباحث إذل أ ّف الكالـ السابق كاف من األفعاؿ الكالمية االذمازية
للمخاطب ،فاستنتج
ُ
ناجحا إذا كاف ىف تنفيذه يثَت إذل ادلراسلة اجليدة من
اإلعالنية ،أل ّف الكالـ سوؼ يكوف ً
علي على عمرو بن أيب وود لينتقم سيئاتو على
ادلتكلّم واحلالة احمليطة باحلدث .لذلك أ ّكد ٌ
أمر الرب .التحكيم أو العاقبة

menghukum

عند قاموس كبَت إندونيسي :ىو فعل كالمي

ادلخاطب .ىذا الرأي مناسب برأي ( تارجيافٕٗ :ٕٓٔ٘ ،
معناىا التحكيم على ما فعلو
ُ
) الفعل االذمازي االعالين "إذا ذمح أدائو سوؼ يلد مراسلة جيدة بُت االفًتاض والواقع.

تتميز وظيفة ادلعاقبة بالكالـ الذي يعطي فعال لشخص .والدليل على ذلك ىو
كالـ "سوف تنفذ أمر الرب بسم اهلل " لتوضيح وظيفة ادلعاقبة .الكلمات ادلستعملة يف
ىذا الكالـ قصَتة وواضحة مع حالة مزدمحة وخطَتة

الفصل الثاني :تحدي ُد البحث
يف ىذا البحث يركز الباحث على ادلسائل التالية:
ٔ .ما أنواع فعل الكالـ االذمازي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف
الندوي استنادا إذل نظرية جوف.ر.سَتؿ؟
ٕ .ما وظائف فعل الكالـ االذمازي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف
الندوي ؟
أىداف البحث وفوائ ُده
الفصل الثالث:
ُ
 .1أىداف البحث
ِ
البحث ىي:
فأىداؼ ىذا
استنادا إذل حتديد البحث ادلذكور
ُ
أ .معرفة أنواع فعل الكالـ االذمازي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف
الندوي استنادا إذل نظرية جوف.ر.سَتؿ؟

ب .معرفة وظائف فعل الكالـ االذمازي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد
سليماف الندوي .
 .2فوائد البحث
أما الفوائد ادلتوقّعة من ىذا البحث نوعاف ،مها :نظري وعملي.
أ .الفوائد النظرية
ٔ) إثراء مراجع العلوـ ،وخاصة اللغويات ادلتعلقة بأفعاؿ الكالـ.
ٕ) معرفة نظرية أفعاؿ الكالـ ،خاصة فعل الكالـ االذمازي وأنواعو وأغراضو يف فيلم
حممد خالد.
اإلماـ علي بن أيب طالب خلالد ّ
ب .الفوائد العملية

زيادة اخلزائن اللغوية لباحثي اللغة حوؿ فعل الكالـ االذمازي مع أنواعو الثالثة،
وىي :تأكيدي ،التزامي ،وإعالين.
الفصل الرابع :الدراسات السابقة
الباحث فيها
استنادا إذل الدراسات السابقة ادلفعولة يف ىذا البحث ،وجد
ُ
مراجعا تدعم ىذا البحث ووجد فيها الباحثُت الذين حبثوا حبوثًا البحث باستعماؿ الدراسة
التداولية ،منهم:

 .1نينغ ىنة السعدية

Neng Hannanatusa’diyah

 ،طالبة بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية

اآلداب والعلوـ اإلنسانية ،باجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف جونونج جايت

باندونج عاـ ٕٗٔٓ بعنواف" :فعل الكالـ يف رواية "دمو زين " لسيد حممّد رمضاف
البوطي (دراسة تداولية) .يركز حبثها على فعل الكالـ يف الرواية.
حممد رمضاف
عامل ىذا البحث ىو مجيع الكالـ يف رواية "دمو زين " لسيد ّ
حممد
البوطي .وموضوع ىذا البحث ىو فعل الكالـ يف رواية "دمو زين " لسيد ّ
رمضاف البوطي .ىذا البحث مفعوؿ يف عاـ ٕٗٔٓ مع النتائج :أنوع فعل الكالـ
حممد رمضاف البوطي.
ووظائفو يف رواية "دمو زين " لسيد ّ
 .2إيداح عزيزة

Edah Azijah

 ،طالبة باجلامعة اإلسالمية احلكومية شريف ىداية اهلل،

ٕٗٔٓ بعنواف" :الفعل االذمازي ىف حوار ادلسرحية

RT Nol RW Nol

إليواف

سيماتوبانغ وآثاره يف تعليم اللغة اإلندونيسية وأدهبا يف ادلدرسة الثانوية" ويركز ىذا
البحث على فعل الكالـ االذمازي يف الدراما.
عامل ىذا البحث ىو مجيع الكالـ ىف حوار ادلسرحية  RT Nol RW Nolإليواف
سيماتوبانغ .وموضوع ىذا البحث ىو األفعاؿ االذمازية ىف حوار ادلسرحية
RW Nol

RT Nol

إليواف سيماتوبانغ .ىذا البحث مفعوؿ يف عاـ ٕٗٔٓ مع النتائج:

وظائف الكالـ االذمازي ىف حوار ادلسرحية  RT Nol RW Nolإليواف سيماتوبانغ ىي
ىي )ٔ :التأكيدية/االخبارية ( )ٕ ،)Assertive/ Representativeالتوجيهية (،)Directive
ٖ) التعبَتية ( )ٗ ،)Expressiveالتعهدية/اإللتزامية ( )Commissiveو٘) اإلعالنية
(.)Declarative
 .3عبد العزيز أمحد فوزي ،طالب بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوـ
اإلنسانية ،باجلامعة اإلسالمية احلكومية سوناف جونونج جايت باندونج عاـ ٕ٘ٔٓ

بعنواف" :فعل الكالـ التوجيهي ىف خطاب رواية "نائب عزرائيل ليوسف السباعي
" .يركز ىذا البحث على فعل الكالـ التوجيهي ىف الرواية.
عامل ىذا البحث ىو مجيع الكالـ ىف خطاب رواية "نائب عزرائيل" ليوسف
السباعي .وموضوع ىذا البحث ىو األفعاؿ التوجيهية ىف خطاب رواية "نائب
عزرائيل" ليوسف السباعي .ىذا البحث مفعوؿ يف عاـ ٕ٘ٔٓ مع النتائج:
وظائف الكالـ ىف خطاب رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي ىي أفعاؿ
التوجيهية.
 .4فطري كريستنايت ،طالبة بقسم تربية اللغة االندونيسية وأدهبا اجلامعة احلكومية

يوجياكرتا ، ٕٓٔٗ ،عنواف حبثها" :فعل الكالـ التوجيهي يف فيلم

Ketika Cinta

 Bertasbihخلَت األمم" .يركز ىذا البحث على فعل الكالـ التوجيهي يف فيلم

Ketika

 Cinta Bertasbihخلَت األمم .
عامل ىذا البحث ىو مجيع الكالـ يف فيلم  Ketika Cinta Bertasbihخلَت األمم.
وموضوع ىذا البحث ىو األفعاؿ التوجيهية يف فيلم

Ketika Cinta Bertasbih

خلَت

األمم .ىذا البحث مفعوؿ يف عاـ ٕٗٔٓ مع النتائج :أشكاؿ الكالـ ووظائفو
يف فيلم

Ketika Cinta Bertasbih

خلَت األمم ىي :األمر ،الطلب ،الدعوة ،الوصية،

النقد ،والنهي.

 .5أليفة نِ َعم ىانك ،طالبة باجلامعة احلكومية يوجياكرتا ، ٕٓٔٗ ،عنواف حبثها "فعل
الكالـ التوجيهي يف كاريكاتَت

Titeuf Le Sens de la Vie

لزيف " .يركز ىذا البحث

على فعل الكالـ التوجيهي يف الكاريكاتَت.
عامل ىذا البحث ىو مجيع الكالـ يف كاريكاتَت  Titeuf Le Sens de la Vieلزيف.
وموضوع ىذا البحث ىو األفعاؿ التوجيهية يف كاريكاتَت

Titeuf Le Sens de la Vie

لزيف .ىذا البحث مفعوؿ يف عاـ ٕٓٔٓ مع النتائج :أنواع فعل الكالـ التوجيهي
ووظائفو يف كاريكاتَت
اإلباحة ،النهي.

Titeuf Le Sens de la Vie

لزيف ىي ،:ادلطلب ،السؤاؿ ،االلزاـ،

الباحث يف الدراسات السابقةُ .جتعل الدراسات
ىناؾ عدة الفوائد وجدىا
ُ
البحوث السابقة
البحوث القادمة
السابقة السابقة مرجعا لبحوث قادمة .فسوؼ تستكمل
َ
ُ
اليت ىي أقل دتاما.
ائد ،أ ّكد على أ ّف ىف ذلك فرقًا بُت البحوث السابقة
بعد أف يذكر
الباحث الفو َ
ُ
والبحث الذي سيجري .ركز البحث الذي قامت بو نينغ ىنة السعدية على أنواع فعل
حممد رمضاف البوطي (دراسة تداولية) .يركز حبثها على
الكالـ يف رواية "دمو زين " لسيد ّ
فعل الكالـ يف الرواية .تركز ىذا البحث على فعل الكالـ يف الفيلم .ركز البحث الذي
قامت بو إيداح عزيزة على أنواع فعل الكالـ االذمازي ىف حوار ادلسرحية

RT Nol RW Nol

إليواف سيماتوبانغ وآثاره يف تعليم اللغة اإلندونيسية وأدهبا يف ادلدرسة الثانوية" يركز ىذا
البحث على فعل الكالـ االذمازي يف ادلسرحية ..ركز البحث الذي قاـ بو عبد العزيز أمحد
فوزي على فعل الكالـ ىف خطاب رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي .ويركز ىذا
البحث على فعل الكالـ التوجيهي ىف خطاب رواية "نائب عزرائيل" ليوسف السباعي.
ركز البحث الذي قامت بو فطري كريستانيت على أنواع فعل الكالـ التوجيهي ىف فيلم
 Ketika Cinta Bertasbihخلَت األمم .يركز ىذا البحث على فعل الكالـ التوجيهي يف الفيلم.

ركز البحث الذي قامت بو أليفة نِ َعم ىانك على فعل الكالـ التوجيهي يف كاريكاتَت

Titeuf Le Sens de la Vie

لزيف .يركز ىذا البحث على فعل الكالـ التوجيهي يف

الكاريكاتَت.
استنادا إذل الدراسات السابقة ،دل ِ
الباحث فيها حبثًا يبحث عن فعل الكالـ
جيد
ُ
فعل الكالـ
التوجيهي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي  .فأصبح ُ
مرجعا لتحليل احلوارات ىف الفيلم .وىكذا ،رغم أ ّف ذلذا البحث مرجعا مشًتكا
التوجيهي ً
لكن موضوع الدراسة خمتلف بالبحوث السابقة .لذلك ،إ ّف ىذه فرصة الباحث ليقوـ
بالبحث عن فعل الكالـ التوجيهي يف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف
الندوي .
الباحث أساسا نظريا ىف ىذا البحث كثَتة ،أمهّها  :كتاب
إ ّف ال ُكتب اليت جعلها
ُ
"أسس التداولية" لديوا بوتو وجيانا ،كتاب مبادئ التداولية" جلروج ليتش كتاب "تدريس
التداولية" ذلنري غونتور تاريغاف ،كتاب "األسلوبية والتداولية" إليليزابيت بالؾ ،كتاب
"التداولية" جلزرج يوؿ ،وكتاب "التداولية عند علماء العرب" دلسعود الصخراوي وغَت
ذلك.

الفصل الخامس :اإلطار الفكري

مع اللغة ،ديكن أف يوصل هبا األشخاص مجيع أفكارىم مباشرة أو غَت مباشر،
وديكن أف تُستعمل لتنفيذ األفعاؿ بقوؿ شيء ،حىت تُستعمل ألمر الشخص دوف أف يؤمر
مباشرة إال بالسياؽ الذي حيدث.
ذلك الرأي مناسب بباركر ( Parkerيف راىاردي) ورأى أ ّف التداولية ىي فرع من
فروع اللسانيات ،يدرس ىذا الفرعُ بنيةَ اللغة خارجيا .فادلراد ىو كيف تُستخدـ وحدة
لغوية يف التواصل احلقيقي( .كوجانا راىاردي.)ٗٛ :ٕٜٓٓ ،
مجع سيتيفُت

Stepen

بعض التعريفات عن التداولية كما إقتبسها جونتور

(.Gunturىنري جونتور تارجياف.)ٖٓ :ٕٜٓٓ ،
التداولية ىي علم اللغة الذي يدرس ظروؼ استخداـ اللغة ،ىف األساس عيّنها
السياؽ الذي مجع ذلك االستعماؿ (كوجانا راىاردي.)ٜٗ :ٕٜٓٓ ،
ُ
يف التداولية ،أ ّف الكالـ مبحوث وفقا ألحداث الكالـ .ىذه األحداث مشتملة
على ادلتكلّم ،والكالـ وادلخاطب .يف عملية التواصل ،ال حيصل ادلتكلم على الكالـ الذي
يتضمن عن الكلمات والًتاكيب النحوية فقط ،لكنو أظهر أفعالَو بطريق الكلمات ادلنطوقة
واألفعاؿ ادلعروضة بأفعاؿ الكالـ .التداولية ىي دراسة ادلعٌت ىف عالقاتو حباالت الكالـ
ادلختلفة .فعل الكالـ ثالثة أنواع ،وىي (فعل الكالـ القورل ( ،)locutionary actفعل الكالـ

االذمازي

()Illocutionary act

و فعل الكالـ التأثَتي ( .)Perlocutionary actوالتداولية ىي

دراسة عن مجيع جوانب ادلعٌت اليت ال تشتمل على نظريات الداللة ،أو ديكن القوؿ:
التداولية ىي دراسة عن مجيع جوانب معٌت الكالـ اليت ال ديكن أف تفسر عليو مراجع
مباشرة إذل حاالت حقيق الكالـ ادلنطوؽ .ديكن أف نصوغها :التداولية = معٌت  -حاالت
حقيقية.التداولية ىو دراسة العالقة بُت اللغة والسياؽ إهنا أساس لفهم اللغة ،بعبارة أخرى،
التداولية ىي دراسة عن قدرة مستخدـ اللغة على إيصاؿ وانسجاـ التعابَت والسياقات
صحيحا (ليفنسوف.)ٕٚ-ٔ :ٜٔٛٓ ،
فعل الكالـ يف األصل وضعو فيلسوؼ بريطانية أوستُت  Austinىف كتابو

" How

? ."to Do Thing with Wordرأى ىف االساس أ ّف البشر يستطيع أف يفعل أفعاال الكالـ
باللغة  ،ورأى جوف ر .سَتؿ

Jhon R. Searle

باستناد فكرة سابقتو ،أوسنت ،ىناؾ ثالثة

أفعاؿ ديكن أف يتحققها ادلتكلّم وىيّ :أوذلا فعل الكالـ القورل ( ،)locutionary actثانيها
فعل الكالـ االذمازي

()Illocutionary act

و ثالثها فعل الكالـ التأثَتي

()Perlocutionary act

(بوتو وجيانا)ٔٚ:ٜٜٔٙ ،
فعل ىف قوؿ شيء .الفعل اإلذمازي مرتبط
رأى ليتش  ،Leechأ ّف الفعل اإلذمازي ٌ
مبَ ْن يتكلم أو يتحدث ،دلن ومىت وأين متّ الفعل الكالمي .يف الفعل اإلذمازي حاجة إذل

فعل ىف فعل شيئ
إدراجو يف سياؽ الكالـ ىف حالة الكالـ .رأى أوسنت أ ّف الفعل اإلذمازي ٌ
(عاصم غونارواف .)ٔٚ:ٜٜٔٙ ،الفعل اإلذمازي فعل الكالـ الذي حيتوى على مقصود
ووظيفة أو قوة كالمية .ديكننا أف رم ّقق الفعل اإلذمازي فعال كالميا ليخرب شيئا ويفعلو
(بوتو وجيانا)ٔٛ:ٜٜٔٙ ،
رأى ناباباف  ، Nababanيف علم اللغة كاف الفعل اإلذمازي متساويا بالتنبؤ ،الفعل
اإلذمازي بصيغ اجلملة (باعتبار معناىا) ،والفعل التأثَتي بقصد التعبَت (ناباباف،
مهما ىف الدراسة التداولية.
 .)ٔٛ:ٜٔٛٚمن ىذه األنواع الثالثة أ ّف للفعل اإلذمازي دورا ّ
مهمة ىف الدراسة التداولية
رأى غونارواف  Gunarwanنفس البياف أ ّف للفعل الكالمي مكانة ّ
ألنو إحدى الوحدات من التحليل( .عاصم غونارواف)ٔٚ:ٜٜٔٙ ،
رأى سَتؿ أ ّف الفعل اإلذمازي أصغر الوحدة من التواصل اللغويّ .فرؽ مخسة
أنواع من األفعاؿ اإلذمازية ،وىي :األفعاؿ اإلذمازية التأكيدية ( ،)Assertiveالتوجيهية
( ،)Directiveالتعبَتية ( ،)Expressiveاإللتزامية ( )Commissiveواإلعالنية (.)Declarative
(ىنري غونتور)ٖٗ-ٕٗ :ٕٜٓٓ ،
تبُت احلقيقة،
أ .األفعاؿ اإلذمازية التأكيدية ( ،)Assertiveىي األفعاؿ اإلذمازية اليت ّ
ادلثاؿ :البياف ،االقًتاح ،التباىي ،اذللع ،الرؤية ،التقرير.

ب .األفعاؿ اإلذمازية التوجيهية ( ،)Directiveىي األفعاؿ اإلذمازية اليت تؤثر ادلخاطب
ليفعل أفعاال أرادىا ادلتكلّم ،على سبيل ادلثاؿ :احلجز ،األمر ،السؤاؿ ،النهي،
الطلب ،والنصيحة.
ج .األفعاؿ اإلذمازية اإللتزامية ( )Commissiveىي األفعاؿ اإلذمازية اليت يفهمها ادلتكلّ ُم
كل ما
لربط نفسو على األفعاؿ يف ادلستقبلّ .
تبُت ىذه األفعاؿ اإلذمازية اإللتزامية ّ
التعهد ،العرض ،االستدعاء .
يقصده ادلتكلم .على سبيل ادلثاؿ :الوعدّ ،
د .األفعاؿ اإلذمازية التعبَتية ( ،)Expressiveىي األفعاؿ اإلذمازية الدالة على ادلوقف
النفسي للمتكلّم على حاالت معينة ،على سبيل ادلثاؿ :الشكر ،التهنئة ،االعتذار،
واللوـ ،وادلدح والتعزية.
ه .األفعاؿ اإلذمازية اإلعالنية ( )Declarativeىي األفعاؿ اإلذمازية اليت تربط بُت
حمتويات الكالـ بالواقع على سبيل ادلثاؿ :العزؿ ،االستسالـ ،العمد ،التسمية،
الرفعة ،اإلىانة ،واحلكم/ادلعاقبة(.كوذمانا راىاردي)ٔٚ :ٕٜٓٓ ،
وظيفة الفعل االذمازي لإلنساف يف التفاعل مع بيئتو يستعمل اللغة كأدة
التواصل .لذلك ،وظيفة اللغة ىي للتفاعل وىذا أمر ضروري .ما كانت وظيفة اللغة يف
اجملتمع واحدة فقط ولكن كانت ذلا وظائف ،إحداىا وظيفة االذمازي.

عند سَتؿ

Searle

(يف ليتش ترمجة أوكا ٖ ،)ٕٔٙ :ٜٜٔأ ّف وظيفة الفعل

االذمازي أربعة أنواع مطابقة لعالقة ىذه الوظائف باألىداؼ االجتماعية مثل احلفاظ على
السلوؾ ادلهذب واحملًتـ .وظيفة الفعل االذمازي كثَتة منها :ادلنافسة ،الفرحة والتعاوف،
التعارض.
 .1وظيفة التنافس ىي كالـ مذموـ ( ،)discourteousمثل االستقراض مع اإللزاـ ،حىت
ذلك يتعلق بالتهذيب .اتفق غرض ىذه الوظيفة بالغرض االجتماعي .يف ىذه
الوظيفة التنافسية ،إف للتهذيب سلبيات وأغراضها.
 .2وظيفة الفرحة ىي كالـ حممود .اتفق غرض ىذه الوظيفة بالغرض االجتماعي .يف
ىذه الوظيفة ،إ ّف التهذيب باعتبار شكلو أكثر إجيابيا ويهدؼ إذل إجياد فرصة
للتواصل مثل العرض ،الدعوة أو النداء ،الًتحيب الشكر واالستالـ.
 .3وظيفة التعاوف وظيفةٌ ال تتضمن على التهذيب أل ّف هتذيب ىذه الوظيفة غَت
مناسبة . .اختلف غرض ىذه الوظيفة بالغرض االجتماعي .مثل البياف ،التقرير،
اإلعالـ والتدريس.
 .4وظيفة التعارض ،ما كاف فيها عنصر التهذيب ،ألهنا هتدؼ إذل ظهور الغصب.
التعهد.
اختلف غرض ىذه الوظيفة بالغرض االجتماعي .مثل التهديد ،االهتاـ و ّ
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 الرفعة اإلىانة -احلكم

منهج توزيعي لتدوير البيانات
منهج الذي يستعملو
ُ
الباحث ىف ىذا البحث ىو ٌ
ُ
احملصولة .يستعمل ىذا ادلنهج التوزيعي أداةً ىف اللغة نفسها .أساس التعيُت ىف عمل ىذا
ادلنهج ىو تقنية اختيار البيانات استنادا إذل فئة (معيار) من حيث التداولية وفقا
البيانات البحثية (سودارانتو )ٖٓ:ٜٜٖٔ ،إحدى
للخصائص الطبيعية كما دتتلكها
ُ
التقنيات التالية من منهج التوزيع ىي تقنية التوسيع ،وىذه تستخدـ لتحليل البيانات يف
شكل وحدة اللغة .وحدة اللغة ُحللت توسعت مع وحدة لغوية .يف ىذه احلالة نوعاف من
ادلوسعة .وظيفة ىذه التقنية ىي
وحدة اللغة ،مها .ٔ :وحدة اللغة ادلوسوعة ٕ .وحدة اللغة ّ
جلوانب معنوية من وحدة اللغة (سودارانتو)٘٘:ٜٜٖٔ ،
ىذا ادلنهج منهج نستعملو ،وذلك لفهم ادلعٌت واستماعو جيدا وتوسيعو من كل
الباحث ىف حتليل البيانات من فيلم علي بن أيب طالب لنرباس
يسهل ىذا ادلنهج
َ
الكالـّ ،
سيد سليماف الندوي
 .2خطوات البحث
أ .تعيُت مصدر البيانات

مصدر البيانات ىف ىذا البحث ىو فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد
سليماف الندوي مدتو  ٔ:ٖٔ:ٜٗدقيقة .بيانات ىذا البحث ىي حتليل قوؿ االشخاص
لصديقو ىف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي.
ب .تقنيات مجع البيانات البحثية

الباحث يف مجع البيانات تقنيةَ االستماع والقراءة يف حوار الكالـ،
يستعمل
ُ
وكذلك فهم ادلوضوع يف حوار الفيلم .مرحلة االستماع ،عند تاريغاف أ ّف ىذه ادلرحلة
مخس )ٔ( :االمساع ،يعرؼ ادلستمع ضغط الصوت الفارغ عن معٌت )ٕ( ،الفهم :يفهم
ادلستمع ما ينطقو ادلتكلم (ٖ) التفسَت :ما كاف التفسَت امساعا وفهما فقط ولكن كاف
ادلستمع ما ألقاه ادلتكلّم ويقيم ىف جانبُت:
تفسَتا على معاف مسموعة )ٗ( .التقييم :يقيم
ُ
ادلستمع على كل ما ألقاه ادلتكلم.
مزايا وعيوب (٘) االستجابة :يستجيب
ُ
الباحث يف مجع البيانات تقنية االستماع والقراءة ىف فيلم علي بن أيب
يستعمل
ُ
طالب لنرباس سيد سليماف الندوي من البداية إذل النهاية.
ج .حتليل البيانات

بعد تقسيمها وفقا لألفعاؿ الكالمية اإلذمازية ،فإ ّف اخلطوة التالية ىي حتليل
الباحث منهجا توزيعيا بالتقنية التالية التغيَتية
البيانات .ىف حتليل البيانات ،يستخدـ
ُ

للوجود تعٌت لتغيَت أشكاؿ وحدة اللغة اليت حللت .لتشغيل ىذا ادلنهج التوزيعي ،التقنية
التالية تقنية التوسيع ،وىي تستخدـ لتحليل البيانات يف شكل وحدة اللغة .البيانات اليت متّ
حصوذلا وترتيبها بتحليل كل الكالـ ىف الدراسات اإلذمازية .لكن البيانات احملصولة ال
الباحث كلّها .حتليل التداولية مفعوؿ لتحليل الدراسة التداولية عن أفعاؿ الكالمية
حيللها
ُ
اإلذمازية يف فيلم اإلماـ علي بن أيب طالب.
د .االستنتاج أو اخلالصة
اخلطوة النهائية يف ىذا البحث ىي تعيُت االستنتاج لنتائج البحث عن فيلم
اإلماـ علي بن أيب طالب بالدراسة التداولية .ىذا االستنتاج جواب من ادلشاكل البحثية
ىي :معرفة األفعاؿ الكالمية اإلذمازية ىف فيلم اإلماـ علي بن أيب ومعرفة األىداؼ ىف حوار
الكالـ.
الفصل السابع :نظاميات الكتابة
يف حماولة للحصوؿ على نتائج البحث ادلتوقّعة  ،وينقسم ىذا البحث إذل أربعة
أبواب ،أمهّها ما يلي:

األول مق ّدمة .يشمل ىذا الباب على خلفية البحث ،حتديد البحث،
الباب ّ
أىداؼ البحث وفوائده ،الدراسات السابقة ،اإلطار الفكري ،منهج البحث وخطواتو،
ونظاميات الكتابة.
الباب الثاني اإلطار النظري .يشمل ىذا الباب على مباحثات عن اللغة،
اللغويات ،التداولية ،جوانب حالة الكالـ وفعل الكالـ االذمازي.
تحليل البيانات .يشمل ىذا الباب على حتليل البيانات عن فعل
الباب الثالث
ُ
الكالـ االذمازي ىف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف الندوي
الباب الرابع الخاتمة ،يشمل ىذا الباب على النتائج واالقًتاحات
المالحق :البيانات المعروضة ىف فيلم علي بن أيب طالب لنرباس سيد سليماف
الندوي.

