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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خليفة البحث . أ

تصال اإلتصال اإلنسان. اللغة ىي أفضل أداة إاللغة ىي أدوات للتفاعل االجتماعي أو أدوات 

 اللغة ىي نظام منهجي ، و أن  H. Dauglas Brown  رأى بُت أدوات االتصال األخرى.

ؾبموعة من الرموز التعسفية ، الرموز اليت ربتوي على معٌت التقليدية، يتم استخدام اللغة كأداة 

قتصر تقد ال ا على الرغم أهن اإلنسانية تصيف قةُب اغبقي ةاللغ اتصال ، اللغة تعمل ُب ؾبتمع اللغة،

يتم اغبصول على اللغة من قبل صبيع الناس أو األمم بنفس الطريقة تقريبا  على الناس،

(Tarigan2،1558). 

اؼبشاعر و  ،الغرضو  ،الرأي، و اؼبعلومات ُب شكل األفكار زبرب الناس إتصال، كانُب أي 

ُب كل عملية  األحداث أو السلوك اؼبذكور ىناك ولذلك،. كانت أم ال  أو العواطف مباشرة

 Austin(. رأى Gamgulu 1594)اللغة أعمال  وأالكالم  أفعالتسمى  وىي االتصال

، ةي( أفعال الكالم الوظيف1، ة(  أفعال الكالم التعبَتي9نقسم إىل ثالثة ىي : تأفعال الكالم أن 

أفعال الكالم ها. ئقر نىي ما نسمعها، وما ةالتعبَتيأفعال الكالم .  ةأفعال الكالم التأثَتيي( 2

ر تسبب من اثآىي   أفعال الكالم التأثَتيية. و اغرض اؼبتكلم نصيا و السياقي الوظيفة ىي

 (.Leech295،9882الكالم )

صريخ، أفعال الكالم غَت الم ىي أفعال الكالة أفعال الكالم إىل اربع  يقسم Wijanaأما 

صريخ ىي أفعال ال. أفعال الكالم ةرفياغبو أفعال الكالم غَت  ةرفياغبصريخ ٍب أفعال الكالم ال
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صريخ ىي أفعال الكالم ال الأما أفعال الكالم غَت  .تم التعبَت عنها وفًقا لوضعهاتالكالم اليت 

ىي أفعال الكالم  ةأفعال الكالم اغبرفي . و أماتم التعبَت عنها بشكل مباشر ُب صيغة اعبملةت

ىي أفعال الكالم اليت ال  ةاليت تكون وظيفتها نفس اؼبعٌت ُب القاموس وأفعال الكالم غَت اغبرفي

 (.Rahardi9801558) تكون وظيفتها نفس اؼبعٌت ُب القاموس

ُب كل كالمو أن اإلنسان يتكلم ليس دبجرد الكالم بل عليو أن يهتّم عناصر التهذيب، علي 

 الكالمأشكال من  ىحدإيل من ينطقو،  و ينظر ُب موقع الكالم، و موضعو. إ اؼبثال أن ينظر

ع ا نو أ يىالتوجيهية أفعال الكالم التوجيهية.ال الكالم فعىو أ التهذيبعلى  تتضمن يتالالوظفي 

 yuleبأن يقوم شي  ما ) اؼبخاطب اؼبتكلم ؼبطالبة استخدمهيمن أفعال الكالم 

جرد هبعل اؼبستمعُت القيام بشي  ما، ولكن القيام بأنشطة وفًقا دب(. أن اللغة ليس 7201555

 ،األمريةنقسم إىل طبسة ىي تالتوجيهية أن أفعال الكالم  يرى Prayitno .اؼبتكلمؼبا يريده 

 .(Prayitno 35،1599) نهّيةال ، واإلنتقادية ،النصيحية ،الندائية ،الطلبية

 ستخدمت، بل فحسبُب العامل اغبقيق ستخدم ت، أن أفعال الكالم ال اإستخدامه من جهة

األدب الذي يسمى أيضا اػبيال  عملية ىي شكل من أشكال ةقص.  ةُب العامل اػبيايل، كقص

(. Nurgiyantoro 998،9887) القصة ٍب نظرت مرادفًا للخيال اوحىت ُب تطويرى ،

عن  مألف ىبرب ىي خطاب مكتوب يتضمن كلمات ؿبادثة ؿبددة تؤديها الشخصيات.قصة ال

 ربت. كما ىو ُب قصة افهمهعلى يصعب القارئ  ، أحياناتعبَتات كل شخصية ُب شكل حوار

درس ُب يعصفور من الشرق ، يتحدث توفيق اغبكيم عن ذبربة شاب من الشرق العنوان ال

، اؼبر قال أنو وجد واقع اغببز ـباوف عائلة متواضعة حيث كان يقيم و بُت ىو ُبفرنسا. 
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 اإلالىيةاإلنسانية و تفكَت  بالثقافة الغربية والعدوانية. ىذه الرواية تتحدث عن أعجب أنوبسبب 

 عنتوفيق اغبكيم، ل ُب قصة العصفر من الشرقو توجد  ُب السياق العالقات بُت األديان.

اؼبتكلم إذا نظر  غرضال يعرفون  ُتية. كثَت من السامعأعمال التوجيه يشتعمل مناغبوار الذي 

الذي يستحقو لكالم ا وجو خارجية. يتم تعريف السياق على أنو معرفة خلفيةالنظر النص دون 

الكالم. على سبيل  غرضُب تفسَت  السامع الكالم ةساعدومالكالم ، ون والسامعون اؼبتكلم

 توفيق اغبكيم :لاؼبثال اغبوار الذي وجد ُب قصة "العصفور مُت الشيارق" 

 تالبيانا

 )۱۰( . قبل كل كالم0 انج ىب وبنفسك من ىذا اؼبطر0 ليس ىذاوقت النظر إىل التماثيل

  : التعبيري

اعبملة السابقة ىي اعبملة الفعلية، اليت تتكون من الفعل و الفاعل. كلمة "أنج" ىي تكون 

ينجو" على -عالمة للجملة الفعلية وىي على صيغة فعل األمر. وىذه الكلمة تؤخذ من " قبا

آلف تثنية و واو  اواحد ال توجد فه يفُعُل" دبخاطب"أنت"وتدل على سخص-وزن "فَعلَ 

   اعبمع. 

 : النظري

الكالم السابق ىو كالم أندريو لصديقو ؿبسن. وقع الكالم ُب وسط مدينة باريس ُب حالة 

ودور من االمطار الغزيرة ، واحتمى الناس ربت اؼبظالت ، واؼبالجئ ، وؿبشورين ُب اؼبتاجر ، 

عندما كان أندريو وبتم على  .السينما. على الطريق السريع ، تنزلق السيارات ُب لفات الضباب

 Deشرفة احملل ُب حالة فبطرة ثقيلة ، رأى شابا يرتدي أسود يتحرك ببط  كبو سبثال الشاعر 



 

4 
 

Musset .  ألن أندريو كان واثقًا جدًا من أن الشاب كان أفضل صديق لو ؿبسن ، ذىب

أراىن دبئة فرانش ، بأن ال ـبلوق يقيف ىكذا أمام ىذا التمثال إال  أندريو مباشرة إليو، ويقول "

قبل كل كالم0 انج ىب وبنفسك أنت" فا ستدار الفىت سريعا ويقول "أندرى!" ٍب أندرى يقول " 

أندرى يستعمل فعل ليس ىذاوقت النظر إىل التماثيل". ُب كالمو إىل ؿبسن  من ىذا اؼبطر0

االمر باؽبجة اإلسًتحا  لدعوتو. الكالم الذي يستخدم أندرى دبعٌت "الدعوة" الن علقة بُت 

ؿبسن و أندير ىي الصحبة. ودعاه أندريو لالحتما  باؼبأوى ، حبيث ال يصاب ؿبسن باؼبرض 

 ن أن هبعل ؿبسن يصاب باؼبرض. ألن الوقوف ُب اؼبطر يبك

من أفعال الكالم التوجيهية. نظرا من جهة أفعال الكالم تشتمل كلمة "أنج"ُب كالم السابق 

فعل األمر.  بل إذا نظر من جهة أفعال الكالم النظري أن  صيغةالتعبَتي، كلمة "أنج" ىي من 

ستخدم أندري كلمة ي السياقهة من اعبو نظرا اؼبعٌت فيها ليس دبعٌت األمر ولكن دبعٍت الندا . 

"أنج"  لندا  صديقو ؿبسن ألن يأوي من غزيرة اؼبطار، ليس يأمره. يتم استخدام الندا  من قبل 

مًعا للقيام دبا يريده اؼبتكلم. لذا ُب كالم السابق ىي  واؼبخاطباؼبتكلم أن يقوما اؼبتكلم حبيث 

 نوع من أفعال الكالم التوجيهية بأحداف الندا .

 ياناتالب

منزلكم خاو اآلن0 وليس بو أحد...أنت تعلم أن أبك وأمك اليرجعان من اؼبصنع قبل 

 الغروب

  : التعبيري
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اليت تكون "  منزلكم اعبملة السابقة ىي اعبملة اإلظبية تتكون من اؼببتدا  واػبرب. كلمة "

" على  ينزلُ -نزلعالمة للجملة اإلظبية ىي مبتدا  و ذالك من إسم اؼبكان و تؤخذ من " األمر 

 يفِعل" دبخاطب أنتم. كلمة "خاو" ىو خرب مبتدا  وىو إسم فاعل تؤخذ من "-فَعلوزن " 

 ىبوى".-خوى

 : النظري

الكالم السابقة ىي كالم اعبدة لذريتها. حدث الكالم السابقة ُب البيت بلحجة 

ل الدجاج. و عالية،كانت جان  ذرية جدهتا تلعب حربا ُب اؼبنزؽبا وظبعت صاح الدجاجة طب

تركت جان أيضا لعبها وسارع إىل اعبدهتا اليت كانت ُب اؼبطبخ وتقوؽبا " اعبدة! وقد بيض 

الدجاج أضبر".اعبدة اليت بعد العشا  تسبجب ؽبذه الكالم جان وهنى عنها للذىاب وحدىا إىل 

طبل الدجاج .وألن جان كان حريًصا على طبل الدجاج ، طلب من جدتو اغبصول على إذن 

خذ العم ؿبسن ؼبرافقتو. اعبدة الذين يرون أن الطقس ُب الوقت كان غائم، ٍب تنهى نبا. جان أل

اليت بدأوا يشعرون باؼبلل جملرد اللعب وحدىا داخل اؼبنزل ٍب بدأ أالنُت عبدهتا وطلب بوالنج إىل 

باستخدام الكالم منزؽبا. أرادت اعبدة اليت رأت حفيدهتا األنُت العودة إىل اؼبنزؽبا ، ٍب هنى عنها 

 السابق. 

من جهة أفعال الكالم التعبَتية ليس فيو الكلمة بشكل التوجيهية.  اُب الكالم السابق، نظر 

التوجيهية.  منزلكم خاو اآلن" لو اؼبعٌت  نظر من جهة أفعال الكالم النظري اعبملة " إذابل 

 سياقمن جهة و من جهة أفعال الكالم النظري دبعٌت النهي. منزلكم خاو اآلن"  اعبملة "

لنهى جان عن الرجوع إىل بيتها ألن ُب ذلك الوقت  منزلكم خاو اآلن" ستخدم اعبدة كلمة " ت
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منزلكم خاو اآلن"" لنهي اؼبخاطب أال ستحدم " كلمة " ت. مل يرجعا إيل البيت اىاكان والد

 نوع من أفعال الكالم التوجيهية بأحداف النهي. لذا ُب كالم السابق ىيريده. تيفعل ما 

تستخدم الكالم فيما  ةأفعال الكالم السابق أيضا تتكون من الكالم الصريح، ألن اؼبتكلم

فعل  صيغة " ىي ليس منمنزلكم خاو اآلن" يطابق باؼبعٌت. من جهة التعبَت كلمة "  اتعبَتى

رفية ألن اغبالنهي. أفعال الكالم السابق كذالك نوع من أفعال الكالم  غرضؽبا النهي ولكن 

الكالم السابق ىي نوع من أفعال الكالم التوجيهية بأحداف  ،ىا يطابق دبعٌت اؼبعجم. إذاامعن

 من أفعال الكالم غَت الصرحية اغبرفية. قّ النهي وىو مشت

ستخدم الكالم تألن اؼبتكلم  ح،صريالأفعال الكالم السابق تتكون من أفغال الكالم غَت 

 الغرضكلمة "أنج" ىي من فعل ألمرى ولكن   اال يطابق باؼبعٌت. من جهة تعبَتى افيما تعبَتى

ال  غرضهارفية. ألن اغبىي الندا . أفعال الكالم السابق كذالك نوع من أفغال الكالم غَت 

التوجيهية بأحداف الندا   يطابق دبعٌت اؼبعجم. إذا الكالم السابق ىي نوع من أفعال الكالم

 وىو مشتك من أفعال الكالم  الصرحية غَت حرفية.

الذي يتم عرضو على شريك  الكالمُب ىذا البحث ألن  يةالتوجيه كالم أفعال يتم اختيار

يبكن معرفة الغرض من الكالم استناًدا إىل السياق ُب أفعال  الكالم لو العديد من األغراض.

تكلم ُب القصة ىو واحد من أنشطة التفاعل ُب االتصال ُب شكل  تاغبوار الذي  الكالم معُت.

 ىذه ىي خلفية البحث لتحليل مشكلة أفعال الكالم التوجيهية.  كالم مكتوب.

، يبكن االستنتاج أن البحث ُب قصة اليت أجراىا ىذا البحث  السابقاستنادًا إىل الشرح 

بُت شخصيات القصص الواردة ُب اغبوارات. سوف مرتبط باستخدام اللغة كوسيلة للتفاعل 
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، و ىذا البحث ساعر العنوان " أفعال الكالم كمرجع  التدوليةيستخدم ىذا البحث نظرية 

 اتوجيهية ُب قصة العصفور من الشرق ألفو توفيق اغبكيم".

 الفصل الثاني: تحديد البحث . ب

صفور الع الشخصيات ُب قصة عرف أفعال الكالم التوجيهية ُب اغبوار بُتأالباحث أن  أراد

توفيق اغبكيم. يتأثر السياق إىل ىذا أفعال الكالم، فهذا البحث يسعى لإلجابة لمن الشرق 

 على األسئلة التالية:

توفيق لالشخصيات ُب قصة العصفور من الشرق  هاستخدميما أنواع أفعال الكالم الىت  .9

 ،رفية اغبصريخ و أفعال الكالم ال صريخ، أفعال الكالم غَتالاغبكيم من جهة أفعال الكالم 

 ؟ رفيةاغبأفعال الكالم غَت 

ما أنواع أفعال الكالم التوجيهية الىت يستخدمها الشخصيات ُب قصة العصفور من الشرق  .1

 توفيق اغبكيم ؟ل

 الفصل الثالث:أغراض البحث وفوائده . ت
 أغراض البحث .9

 أساسا على صياغة اؼبشكلة اؼبذكورة، يهدف ىذا البحث إىل:

قصة العصفور من وصف وظائف أفعال الكالم التوجيهي اليت يستخدمها الشخصيات ُب ( أ

 توفيق اغبكيم.لالشرق 

قصة العصفور من الشخصيات ُب  وصف أنواع أفعال الكالم التوجيهي اليت يستخدمها( ب

 توفيق اغبكيم.لالشرق 
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 فوائد البحث .1

مفيدا لتطوير البحث عن  ىذا البحث أن يكونىي الفائدة النظرية  ىذا البحث لو فائدتان،

مفيدا لتعريف ىذا البحث  أن يكونىي الفائدة العملية  فائدة عملية.و فائدة نظرية  التداولية،

عطا  الفهم إىل إل. و ةخاصة ُب أفعال الكالم التوجيهي ،أنواع أفعال الكالم التوجيهية ووظيفتو

السياق، لتسهيل اؼبخاطب ُب فهم أو معرفة قصد اجملتمع أن أفعال الكالم التوجيهية يتأثره 

 اؼبتكلم سوا  البيانات أو اؼبعلومات باستخدام دراسة التداولية.

 الفصل الرابع: الدراسة السابقة . ث

، حبث الباحث عن الدراسات السابقة، سوا    العصفور من الشرققبل البحث عن قصة 

هدف إىل اغبصول على أوسع التوجو من ُب الكتاب أو على ُب تقرير البحث )الرسالة(. ىذا ي

 اؼبواضيع اؼبختارة، و األىم ىو لتجنب حدث االزدواجية ُب البحث.

أما بالنسبة للبحوث األخرى اليت تعٍت بالعالقة بُت أعمال التوجيهية اليت اضطلعت هبا 

Aning Rokhmawati ، العنوان "أفعال الكالم  ربتيبحث البحث  1593ُب السنة

أفعال باستخدام مزية ىذه البحث ىي و أفعال الكالم اؼبعربة  ُب ؾبلة "قار اؼبكتب".  التوجيهية

البيانات ُب الباحث البحث يستخدم ُب ىذا الكالم التوجيهية ُب اجمللة بالغة اإلندونسية. و أما 

 شكل قصة باللغة العربية.

من  ، Uki Sukimanأما بالنسبة للدراسات األخرى ذات الصلة بالبحث الذي أجرتو 

نقد  عنوان "لا ربت 1599يبحثو سنة ، UIN Sunan Kalijagaكلية األداب و الثقافة 

 اغبكيم للغرب والشرق ُب قصة عصفور من الشرق".
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رب عن فكر توفيق اغبكيم ُب نظرتو للثقافات العربية والشرقية اليت تطورت ُب ىذا البحث يع

حانية. تكمن مزي ىذا البحث ُب دراسة " قصة تلك اغبقبة، الغرب مع اؼبادية والشرق مع رو 

 العصفور من الشرق باستخدام منهج النقد األديب.أما البحثي يستخدم ُب جهة التدولية.

 Netty Sriأما بالنسبة للدراسات األخرى ذات الصلة بالبحث الذي أجرتو 

Suwarsih ، التوجيهية ُب اللغة جاوي علي الساعر اعنوان "أفعال الكالم  1599يبحثو سنة

التوجيهي  أفعال الكالم التوجيهيةمناقشة  البحث". ُب ىذه  Ta TVُب ؿبطة التلفزيون : 

و أما البحث اليت تستخدم لغة اعباوية الواردة ُب األخبار ُب ؿبطة تلفزيون واحدة ُب جاوة. 

    يستخدم البيانات ُب شكل قصة وباللغة العربية.

أعاله ، فيما يتعلق دبعرفة اؼببحث مل هبد نفس البحث مع ىذا البحث ،  استناداً إىل البحث

 استخدم اؼببحث اإلجرا ات اؼبباشرة العصفور من الشرق ألفو توفيق اغبكيم. 

 الفصل الخامس: أساس التفكير . ج

ة ىذا البحث يستخدم دراسة التداولية اليت هتدف إىل وصف أفعال الكالم التوجيهي

توفيق اغبكيم، ٍب يستخدم بعض نظرية اؼبعنية، لالعصفور من الشرق قصة  لشخصية ُبباستخداؼب

الذي صبع عدد القيود من التداولية اؼبستمدة من ” Stephen C Levinson”وىي: 

دراسة عن  ىيالتداولية ” Morris”اؼبصادر واػبربا  اؼبتنوعة، ويبكن أن لبلص كما يلي:

ىذه نظرية التداولية شرحت األسباب (. ۰۲۱۰:۶۲عالقة العالمات مع اؼبفسرين )ججاسدرم0 

أو تفكَت اؼبتكلمُت واؼبستمعُت ُب رسم العالقة ُب سياق عالمة الكالم مع االقًتاح )اػبطة أو 

 اؼبشكلة(.
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التداولية ىي دراسة العالقة بُت اللغة و السياق ُب بنية اللغة. التداولية تناقش صبيع جوانب 

معاىن أفعال الكالم اليت ال يبكن تفسَتىا جيدا قبل اإلشارة اؼبباشرة ُب حاالت حقيقة الكالم 

لل العالقة اليت تقال. ربدث تقريبا يبكن أن يقال: التداولية = معٌت حاالت اغبقيقة. التداولية وب

بُت اللغة و السياق الذي يكون أساسا لسجل أو تقرير فهم اللغة، وبعبارة أخرى، فإن ربليل 

 (.۳۱-۰۲۲۹:۳۲قدرة مستخدم اللغة يربط وينسق اعبمل و السياقات صحيحا )تريغن0 

أن اللغة يبكن استخدامها لتنفيذ األفعال بالتمييز بُت أفعال الكالم ” Austin”رأى 

و أفعال الكالم األدائية. أفعال الكالم النظامية وصف أو قرر األحداث واغباالت ُب النظامية 

العامل. وىكذا أفعال الكالم النظامية يبكن أن يقال صحيحا أو خطأ. و أفعال الكالم األدائية 

ال يصف أو يقرر أو يعلن أي شي  صحيحا أو خطأ، و أفعال الكالم الكالم ىو جز  من 

كالم الذي كان، مرة أخرى، عادة ال يصف أو 'فقط' ػبطاب شيئ. والفرق بُت فبارسة أفعال ال

يبدلو تصنيف ثالث ” Austin”أفعال الكالم األدائية و أفعال الكالم النظامية الذي صرحو 

النسخ من فعال كالم أي ُب أفعال الكالم، وىي أفعال الكالم اػبربية و أفعال الكالم التحذيرية 

 (.۰۲۱۰:۰۰لتزامية )فوزى0 و أفعال الكالم اال

أفعال الكالم اػبربية ىي أفعال الكالم لفعل شيئ، قال اؼبتكلم للمستمع أن ىي الكلمات 

أفعال الكالم اػبربية ىي (. ۰۲۲۹:۱۲۲اؼبعينة اليت تقال هبا مع الشعور واؼبعٌت احملدد )تريغن0 

ية ىي أفعال الكالم الىت و أفعال الكالم التحذير (. ۰۲۱۲:۰۸أفعال الكالم تفيد شيئ )خَت0

عادة ًب ربديده مع العبارة األدائي الصريح. أفعال الكالم التحذيرى ترتبط عادة دبنح اإلذن 

والشكر واألمر والعروض والوعود. أفعال الكالم التحذيرية ترتبط  باالقيمة اليت ًب تسليمها و 
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(. ۰۲۱۰:۰۵السياق)فوزى0  تعبَتىا. أفعال الكالم التحذيرية ىي قصد اؼبتكلم الذي يتأثره

أفعال الكالم التحذيرى ىي فعل شيئ مع غرض وظيفة معينة ُب أنشطة ا أفعال الكالم اغبقيقية 

 (.۰۲۲۹:۱۷)رىردي0 

، أفعال الكالم التوجيهية ىي نوع من أفعال الكالم الذي ”Blum Kulka“وفقا 

ىنا، ليست (. ۰۲۱۱:۳۰يستخدمو اؼبتكلمون لتحصيل شخص آخر أن يفعل شيئا )بريتنو0 

اللغة ذبعل اؼبستمع يفعل شيئا فحسب، ولكن ىل األنشطة مناسبة مطلوب اؼبتكلم أم ال. 

أفعال ( ۱وهبانا ُب كتاهبا بعنوان أساسيات التداولية، فيو نوعان من أفعال الكالم ، ونبا: )

كالم غَت اغبرُب أفعال الكالم اغبرُب و أفعال ال( ۰الكالم الصريح و أفعال الكالم غَت الصريح )

 (.۰۲۲۹:۱۹)رىردي0 

تعرب أفعال الكالم الصروبية وأفعال الكالم اغبرفية وفقا لنمط صبلتو. كالم اػبرب أو كالم 

التقرير ىو الكالم اليت تستخدم لنقل اؼبعلومات، كالم االستفهام تستخدم ُب طلب شي ، 

ر يعكس الوظائف التقليدية من وكالم األمر مستخدمة ألمر الشي . لذلك، أفعال الكالم اؼبباش

 الكالم.

أما اؼبراد بأفعال الكالم غَت الصروبية ىي أفعال الكالم الىت ال ذبي  صروبية بوضع صبلتو. 

أحيانا، للتعبَت عن قصد األمر، استخدم الشخص كالم اػبرب، أو ردبا استخدم االستفهام. 

مع ذلك، الزم أن نعرف أن كالم وأحيانا، كان اإلستفهام، يعرب غَت مناسب بكالم اػبرب. و 

األمر ال يبكن استخدامو بغَت صريح ليعرب القصد ليس أمرا. لذا، كالم اػبرب واإلستفهام يبكن 
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استخدامهماا للتعبَت عن أفعال الكالم غَت الصريح. أفعال الكالم غَت الصروبية هبب أن يفسر 

 راك سياق اغبالة.دبا ىو ضمٍت أو مشتمل فيهما. ىذا اؼبعٌت ال وبصل إال بإش

أفعال الكالم اغبرفية يبكن أن يفسر على أهنا أفعال الكالم الىت قصدىا تساوي معٌت 

الكلمات اليت تركبو. أفعال الكالم غَت اغبرفية ىي أفعال الكالم الىت معناىا ال تساوي أو 

مشًتك  يعكس معٌت الكلمات اليت تتكونو. ومن أنواع أفعال الكالم السابقة فيمكن لكل منها

أفعال ( ۱بُت أحدىا مع اآلخر. ومن ىذه األربعة تنتج أربعة أنواع أفعال الكالم ، وىي: )

أفعال الكالم الصروبية ( ۳أفعال الكالم غَت الصروبية اغبرفية، )( ۰الكالم الصروبية اغبرفية، )

 (.۴۶-۰۲۲۹:۱۹أفعال الكالم غَت الصروبية غَت اغبرفية )رىردي0 ( ۴غَت اغبرفية، )

لو ستة وظائف، وىي: األول، كالم األمر ” Prayitno“أفعال الكالم التوجيهية وفقا 

الذي يشمل على األمر واإللتماس واإلرشاد والتطلب واإلجبار واالقًتاض والتقدًن. الثاين، كالم 

الطلب الذي يشمل على الطلب واألمل والتمٌت والتقدم. الثالث، كالم الدعوة الذي يتضمن 

  وتشجيع ودعم وربث وتطالب وربدي وهتمي وىدف. الرابع، كالم النصيحة الذي دعوة وإغوا

يشمل على تقدًن النصيحة والتوصية واإلقًتاح والتوجيو والتشجعة والدعوة والذكر. اػبامس، 

النقد الذي يتضمن التوبيخ والتوبيو والتوبيخ والشتم والتهديد والغضب. والسادس النهي الذي 

 (.۰۲۱۱:۶۴والنهي واؼبنع )بريتنيو0  يشمل على التغطية
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 العصفور من الشرق

 التداولية

 أفعال الكالم 
 التوجيهية

 أفعال الكالم أنواع 
 التوجيهية

غَت أفعال الكالم 
اغبرُبأفعال الكالم ا اغبرُب غَت  أفعال الكالم ا 

 الصريح
أفعال الكالم ا

 الصريح

أفعال الكالم وظيفة 
التوجيهية   

 األمر

 النقد

 النهي

 الدعوة

 النصيحة

 الطلب
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 الفصل السادس: منهج البحث وخطواتو . ح

 منهج البحث  . أ

وفقا لصياغة اؼبشكلة وأىداف البحث اؼبراد ربقيقها، فمنهج البحث اؼبستخدم ُب ىذا 

البحث ىو اؼبنهج الوصفي التحليلي، وىذا يعٍت أن ىذا البحث يهدف إىل وصف اؼبوضوع 

. فيقصة العصفور من الشرق ألفو توفيق اغبكيماؼبراد دراستو، أي أفعال الكالم التوجيهية ُب 

صفيا ألن البيانات اليت ًب صبعها ُب شكل الكلمات، وليست الشخصيات. وكان ىذا البحث و 

 سببها حضور األسلوب النوعي.

 تدابير للبحث . ب

 مصدر البيانات  . أ

مصدر البيانات ُب ىذه الدراسة ىو قصة العصفور من الشرق ألفو توفيق اغبكيم. الذي 

 .9826صفحة. نشرت ُب عام  981يتألف من 

 نوع البيانات . ب

ُب ىذه الدراسة ىي ُب شكل صبل وسياقها ُب ىو قصة العصفور من الشرق ألفو البيانات 

 توفيق اغبكيم الذي يظهر التوجيهات اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة واألقوال اغبرفية وغَت اغبرفية.

 طريقة جمع البيانات . ت

طريقة صبع البيانات اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىي طريقة اإلستماع والكتابة. وفقا 

”Sudaryanto( ”۱۹۹۳:۱۳۳ ) "ىذه الطريقة يسمى "طريقة اإلستماع" أو "التمحيص

ألن الطريقة اؼبستخدمة للحصول على البيانات ىي باستماع استخدام اللغة. طريقة اإلستماع 
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وتليها طريقة اؼبالحظة. ىذه الطريقة تستخدم آلة الكتابة اؼبعينة. وعملية صبع البيانات ُب ىذا 

 حو التايل:البحث على الن

 قرا ة ىو قصة العصفور من الشرق ألفو توفيق اغبكيم  (9

 ربديد ُب شكل أعمال الكالم التوجيهي  (1

 ربديد وظيفة أعمال الكالم التوجيهية   (2

توفَت رموز ؿبددة أو عالمات على البيانات اليت تظهر أعمال خطاب التوجيو البيانات ُب   (3

ىذه الدراسة ىي قطع اغبوار اليت تظهر أعمال اػبطاب التوجيهي ُب العشروف من السرق  

 كاريا توفيق اغبكيم.

 تحليل البيانات . ث

ُب ىذه الدراسة ، استخدم الباحثون طريقة اؼبطابقة خارج اللغة.ؼبعاعبة البيانات اليت ًب 

اغبصول عليها. يستخدم األسلوب خارجية ؿبدًدا ُب اللغة نفسها. احملدد األساسي ُب العمل 

بأسلوب التوزيع ىو تقنية اختيار البيانات على أساس معايَت معينة من التدولية وفًقا للخصائص 

لطبيعية اليت سبتلكها بيانات البحث. ُب إطار طريقة التوزيع اليت ىي أداة ربديد ُب شكل أجزا  ا

أو عناصر من لغة موضوع البحث نفسو. ُب ىذه الدراسة استخدم الباحثون تقنيات متقدمة 

دم لتنفيذ أساليب التوزيع. التقنيات اؼبتقدمة ىي األدوات اؼبستخدمة لتنفيذ طريقة التوزيع. استخ

 .الباحث تقنيات متقدمة ُب شكل تقنيات التوسع 
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 صياغة استنتاج . ج

اػبطوة األخَتة ُب ىذا البحث ىي ربديد نتيجة البيانات اليت ًب ربليلها. االستنتاجات ىي 

النتائج النهائية لألنشطة البحثية ُب القصة العصفور من الشرق  ألفو توفيق اغبكيم ، باإلضافة إىل 

حث ، وىي معرفة التوجيهيات واغبروف غَت اؼبباشرة وأنواع الكالم والتوجيو. ؼبشكلة الب إجابة

 القصة.

 الفصل السابع: نظام الكتابة . خ

 لسهولة البحث ُب ىذه الدراسة، الكتابة تستخدم اؼبنهجية على النحو التايل:

الباب األول، وىو اؼبقدمة. وبتوي ىذا الباب على خلفية البحث، و ربديد البحث و 

 البحث وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكَت ومنهج البحث وخطواتو ونظام الكتابة.  أغراض

الباب الثاين، وىو أساس النظرية. وبتوي ىذا الباب على النظريات ُب ىذه الرسالة، وىي 

 نظرية أفعال الكالم التوجيهي.

اية، وأنواع أفعال الباب الثالث، وىو ربليل البيانات. ىذا الباب وبتوي على خالصة الرو 

 الكالم التوجيهي ووظائفها اليت يستخدمها الشخصيات ُب فيلم صالح الدين األيوىب.

الباب الرابع، وىو االختتام. ىذا الباب النتاعج واإلقًتاحات من البحث الذي قامت بو 

 الكاتبة.

 


