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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

إن اللغة جزء من الثقافة، و لها درجة عالية. يقال لها درجة عالية، ألن اإلنسان 

الحظ   بوسيلة اللغة. كان اإلنسان تطور و قدر على تعامل بين الناس في بيئتهم

 ها دور ضروري فى مستمر حياة اإلنسان.كل الظواهر في بيئتهم. فاللغة ل

اللغة لها وظيفة خاصة في تعامل بين األفراد، تعني أخبرت عن الواقعية. 

فالمتكلم رجا لمخاطب على فهم ما كلم إليه. فإذا رسب السامع على ضبط ما  

 كلم المتكلم نحوها، ففائدة اللغة ال يعمل به.

  .ع أو القارئ لفهم غاية التعبيرللسام سياق المحادثة مهمان و اللهجةدور إن 

فاللغة لها مواصالت متنوعة و في رأي بيلي، إن األمر سبب المواصالت ناجعة 

 اإلنسان، مثل لغة استخداممن الحيوان فهو اللغة. هناك أشكال اللغة التي 

 لسانية، لغة كتابية، و لغة حركية.

لة متوافقة. وإما لغةكتابية إمتازت بدال لغة لسانية إمتازت بالصوت،

ي ت اللغة فستخداماللغة المضبوطة، بإ استخدامالمواصالت سارت جيدة ب
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السياق و حال المتكلم مالئما. و هذه األمور تعتمد على عوامل حاسمة في 

عملية اللغة أو عملية المواصالت، كمخاطب، أهداف المواصالت، مدار 

 (8002رخرور, ) البحث، و حالية. فإستعمال اللغة هكذا سمي بالتداولية.

لح أن مصط ل هوانغ اق. التأشير هو دراسة التداوليةموضوع المناقشة في 

تعني "لإلشارة مباشرة" أو "لإلظهار"  "deiktikos، "يأتي من اللغة اليونانية التأشير

 (6102أو "لإلشارة". )بابيليا ، 

،  التأشير  يإلى أنواع من الكلمات سم أشار، أن السياق Leech قال ليجح

 أنت،ك أمور أخرى:  بين  و .ثم و األن، و هناك، و هنا، و ذالك،، و هذاك

التأشير هو  الباحث. ألن تركيز ، و أحمد، وما أشبه ذالكالرجلو ، هوو 

 :التأشير الشخصي، فإن ما يلي هو شرح مع مثال الشخصي

 إلى الساعة الحادية عشرة ننتظر .0

 يأخذ المفتاح في الصندوق هو .6

 بيةدفقط، ولكن في األعمال األ في الحياة اليوميةالتأشير الشخصي وجد ال 

تم  .دورًا مهًما في الرواية له التأشير الشخصيفي الروايات.  مثل، أيًضا
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ما فة ما دور الشخصية في القصة و لمعر  و استخدامها كاستراتيجية لجذب الناس

 إلى ذلك.أشبه ناقش وما يقال وما المتكلم وما تحدث عنه 

تحديد لعلى وجه االتأشير الشخصي  مافيه انيطبق انذلمن األدب ال شكالن

ي ه عساكر قوس قزح. رواية "سكار بيالنجي"الو  "عساكر قوس قزح" ةهو رواي

.  ريا هيراتاأندتأليف " سكار بيالنجي"النتيجة ترجمة الرواية األصلية بعنوان 

 .6112كانت الرواية مشهورة جدا في المجتمع اإلندونيسي في عام 

ياة ي صورة عن حالقصة فيها ه ، وهذه الرواية إلى قصة حقيقية تستندإ

عن كفاح  عساكر قوس قزححكي رواية . 0792شخصية أندريا هيراتا في عام 

وسط الفقر  في لتكون قادرة على التعلم ،الماليو أطفال القرية من مجموعة عرقية

النهوض من الركود االقتصادي. ليست  حاول. قصة أطفال القرية الذين راستمم

 دتابعة أهدافهم العليا. بغض النظر عن عدالبساطة قيًدا يمكن أن يمنعهم من م

رئيسية الشخصية ال، فإنهم ال يشكون أبًدا. العقبات التي يواجهونها للتعلم

، أن ةس، فهو لم يكن خائًفا من الذهاب إلى المدر مذكورة في الرواية" لينتنج"
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، وسافر بها يلو متراك  01المسافة من منزله إلى المدرسة تقع على بعد حوالي 

 (6112، . )هيراتاتعلملم خفف من حماسه لل راجة، وتهديد دعبر 

ستخدام إإاّل ب ، ألن فهم الحوار في رواية ال يكفي تم اختيار النهج اللغوي

شخصي. التأشير ال، أحدها المشاعر األدبية فقط، بل باستخدام األدوات اللغوية

لغة ر اللغة )عناصفي الفهم النص من خالل إشراك العناصر الخارجية  و هي

على ي التأشير الشخص قّسم، لجمنج(. بالنسبة التداوليةالخارجية أو السياق 

 (3)، و التأشير الزماني (6) و ،التأشير الشخصي( 0)، بما في ذلك: أنواع ثالثة

 .التأشير المكاني

خصي التأشير الشعلى استخدام تركيز الباحث ، هنا الفكرة السابقةمع  و 

ات يسعى إلى تحديد االختالف الباحث، ألن دونيسيةاإلن لغتين العربية وب

لقصد التعبير عن ا و كشفلغتين. الموجودة في كلتا التأشير الشخصيومعادالت 

أين يتم التعبير عن سياق القصة بواسطة  و ،متىو  ،تضمن منالحوار الذي 

ع المتكلم متحدث  ،بر عنه القصةتعي ذيال القصدشخصيات القصة. إشارة إلى 
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ذا هفي هذا الموضوع ليكون عنوان  لباحثعلى هذا األساس، أثار ا نفسه.

 .بحث العلمي

 البحث تحديد .ب

 :األتية سئلةاألشكل بأ تحديد البحث، سيتم الوصف السابق و مع

 وس قزحعساكر قرواية  التأشير الشخصي في استخدام هي اإلختالفات في. ما 0

 رواية أندريا هيراتا؟ سكينة إبراهيم ول

 وس قزحعساكر ق رواية التأشير الشخصي فيفي استخدام  ي التشابهاته. ما 6

 سكينة إبراهيم في رواية أندريا هيراتا؟ل

 البحث أهداف .ت

 إلى: البحث اهدف هذت

 قزح عساكر قوس وجدت في روايةالتأشير الشخصي  عن. تحديد االختالفات 0

 رواية أندريا هيراتا. سكينة إبراهيم ول

 قزح عساكر قوس وجدت في روايةالتأشير الشخصي  نع التشابهات . تحديد6

 رواية أندريا هيراتا. سكينة إبراهيم ول
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 البحث فوائد .ث

 :ا البحثتم الحصول على الفوائد التالية من هذ

 . الفوائد النظرية0

البصيرة العلمية في مجال  أ. من المأمول أن يوسع هذا البحث من الخبرة و

 .يةالتداولفحص األعمال األدبية من منظور تم في هذه الحالة، و اللغويات. 

باحثين كوسيط لل  ا، ويمكن استخدامهفي عالم األدب العربي ب. توفير مدخالت

 في المستقبل.

 . الفوائد العملية6

 للقراء أو لخبراء األدب. النثر في خاصة ، وأدبي أ. محاولة تقديم عمل

ة ايرو ي فهم محتوى القصة ب. من المأمول أن يوفر هذا البحث تنويرًا للقراء لف

لتأشير اتعلق باستخدام يخاصة فيما ، السكار بيالنجي "و  عساكر قوس قزح"

 التداولية.اإلندونيسية من منظور  اللغة العربية والشخصي في 
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 الدراسات السابقة .ج

 امجموعة من الدراسات األخرى التي قد تكون مرتبطة بهذ الباحث قدم

ا الدراسات وإمفكرة في عملية تنقيح هذا البحث.  البحث كمرجع و عمل. البحث

 هي:السابقة 

ة امع، بجقسم الدراسات اللغويةوهو من ، هذا البحث إيكو ماريني كتب

سكار بيالنجي من خالل منهج ، دراسة رواية السيبيالس ماريت في سوراكارتا

و ه. التحليل األسلوبي لرواية السكار بيالنجي (6101)دراسة األساليب ، لغوي

 تحليل الستخدام اللغة في الرواية.

في ريد لفهذا البحث عبارة عن دراسة نوعية وصفية بهدف وصف الطابع ا 

خدام است و النحوية، المورفولوجية و ائصخص ، واستخدام المفردات ختيار وا

لدالالت ا المعاني التصويرية و أنماط اللغة التصويرية التي تشمل المصطلحات و

 لكلمات المجازية والكلمات التشعبية في رواية السكار بيالنجي. واالستعارات وا

التوزيع التي توصف من خالل تقنيات االستبدال  يقةطر ا البحث ستخدم هذإ

ستخدام ا إلى أن التفرد في اختيار و ا البحثنتائج هذ تر اشأنيات اللكم. وتق
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، ياتم، التحفي معجم اللغات األجنبية، المعجم الجاوي، معجم العلو المفردات 

المورفولوجية في رواية السكار  ائصكلمات المعبرة في العنوان. إن خصال

عادة النسخ اإلنجليزية وكذلك إ هي استخدام التمسك بمعجم الجاوية و ،بيالنجي

مركبة ، الجمل الالجوانب النحوية استخدام ممثلين تشملفي معجم الجاوية. ثم 

 ىعطأ نوعه ولوب لغة مجازية من أنماط الجملة المعكوسة. استخدام أس و

الدالالت  المعاني التصويرية و ، أي التعابير االصطالحية وتأثيرات جمالية للقار

أن القطع الزائد.  أسماء المرادفات والتشبيهات والتشخيصات و االستعارات و و

اختيار واستخدام مفردات محددة وغيرها  فيقادر على تسليط الضوء  الباحث

تعليمية  الثقافية و الجتماعية والتفرد هو العوامل او سبب األخرى.  من المفردات

 .الباحث

لمين تدريب المع كلية  وهو من ،هذا البحث كتب محمد عرفان توفيق هادي

من ي السكار بيالنج وهو بحث عن رويةجامعة سيبيالس ماريت. ب، والتعليم

ة رواي تركيبلوصف  البحث. تم إجراء (6101)خالل منهج علم االجتماع األدبي 

لفية شف عن خك، ثم  فيها، ثم وصف المشكالت االجتماعية السكار بيالنجي
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الرواية.  ابة مجتمع القراء لهذه، لمعرفة استج، وأخيراً السكار بيالنجيإنشاء رواية 

 .ستخدم الباحث األنابما الطريقة المستخدمة  تختلفإ

اإلندونيسي  ، األدباللغةتعليم وهي من قسم ، ا البحثهذكارنيا سبتيا كتبت  

 ثت عنوهي بحجامعة محمدية سوراكارتا. ب، ، كلية تدريب المعلمينالمنطقة و

، (6117) نجيالسكار بيالفي رواية  لينتنججوانب الشخصية للشخصية الرئيسية 

باستخدام منهج علم النفس األدبي. النظرية المستخدمة هي نظرية هيمانز التي 

احبة ، وعملية مصن الصفات العقلية، وهي العاطفيةثالثة أنواع م قسمه إلى

(primaire en secundaire functie)( والنشاط ،activititeit)  .هناك اختالفات في ف

 .ا مع الباحث األنتخدمهتسنظرية التي 

كلية   ،كتب هذه الرسالة وينري سبتيا جانواريني ، قسم تعليم اللغات والفنون

امعة المحمدية ماالنج. حاول التعبير عن القيم ، جتدريب المعلمين وتعليمهم

، إلى جانب كيفية نقل القيم  (6117) السكار بيالنجياألخالقية في رواية 

في خالقية ، ال يتم التعبير عن القيم األإلى نتائج بحثه األخالقية فيها. استناًدا

، ولكنها منسوجة في سلسلة من القصص الرواية بشكل عام في الموضوع
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 ضح أن الطريقة. ومن الواالسكار بيالنجيساالت المكتوبة في رواية واإلر 

 .ا عن ما يستخدمه الباحثختلفوالنظرية المستخدمة إ

كشف عن الرسالة األخالقية في رواية هذا البحث،  ل ستي أمينة كتبت

 الحديثتحليل من خالل  هالكشفة الباحث . سعت(6110) السكار بيالنجي

اك بنظر إلى اإلدر ، ثم فيها تحليل النصتضمن  الذي . و"تين فان جيك"

تلفة نظريات مخ و طرقإلى السياق االجتماعي. هناك  بنظر، وكذلك االجتماعي

 .تخدم الباحثساعن ما 

ي التأثير الشخصي ف "عنوان الباحث األن، تحت البحث الذي سيتم و أما 

دري ألن يالسكار بيالنجرواية "عساكر قوس قزح" لسكينة إبراهيم و رواية 

الختالفات ا حليل المتناقضة، سيبحث الباحث عنالت . بمساعدة طريقةهيراتا"

لتداولية. ا، من منظور في روايتينالتأشير الشخصي التشابهات في استخدام  و

 الوصفي طريقة التحليلوأما ، في هذا البحث م طريقة التحليل الوصفياستخدإ

 ذا البحثثم همرحلة التحليل.  ، ثم متابعةذات صلةوصف البيانات التي  هي

أساًسا  لعالقة بين اللغة والسياقي عبارة عن دراسة ا، وهطريقة التداولية إستخدام
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م اللغة استخداالداولية هي دراسة عن أو تقرير عن فهم اللغة. لذلك أن ا لبحث

 في ربط الجمل والسياقات بشكل مناسب.

 اإلطار التفكير .ح

، حثهاب. في عملية التأشير الشخصيدام إلى تحديد استخ ا البحث سعىهذ

 التأشير و ،و التأشير، التداولية: ا البحثر التفكير في هذاطاإلفيما يلي 

 .هذا البحث تحليل في لها دور فيالتي الشخصي 

 عناصر للغة منا تركبيبحث في ي فرع من الدراسات اللغوية التي ه التداولية

 (2111، زهرة ) ي التواصل.، و كيفية تحقيق وحدات اللغة فيةالخارج

ياق المحددة في سالعبارات إلى دراسة مجموعة  التداولية تتاريجان، سعقال 

ياق تخدام اللغة في شكل س، وتركيز اهتمامها على الطرق المختلفة السمعين

تصرف، نبحث عن كيف ال، أن كل فرد من األفراد يمكن تفسير اللغة. اجتماعي

اإلجراءات.  فهذا شكل من أشكال مراجعة ،من خالل استخدام جمل معينة

 .في دراسته بشكل أعمق ،أهمية دور السياق عن يجب أن ندرك حًقا

 (8002الصحراوي, )
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ديث، حالسياق في تفسير جملة أو  عن كيفيةطريقة العام ل و أما المطالعة

يب ترك و ناحية المفردات، من لغة خصائص خاصةاللكل . سمينا التداولية

، وال يمكن كال النطق إلى حالة الكالممن أش الجمل. يجب أن يشير شكل

ن فرع م يسم . وحالة الكالمفهمه  الشخص الموقف و عرف   بعدفهمه إال 

 (8002حسان., ).التأشير الشخصيمثل هذا  التداولية

ما أن البناء أو الكلمة ال يمكن تفسيره فرع من التداولية، التأشير الشخصي

  أشير الت مفهوم حدّ  كريداكلساناإلى السياق.  إال بنظر أو القارئ  باحثالمع 

سماء أ؛ الضمائر و خارج اللغة اإلشارة ككلمة أو البناء الذي عمل على تعيين

 (0706، ذلك. )كريدالكسانا  أشبهوما  اإلشارة

ة ، عندما ال تكون اإلشارة ثابتكلمة اإلشارةتُعتبر "الكلمة" شكالً من أشكال  

،  زهرة)بهما.  الكالمالمكان يتم  ، يُرى في الزمان وأو تحرك في مكان آخر

6100) 
شكال التعبير له معنى واحد فقط، ولكن أ هو شكل من كلمة اإلشارةأن  

تعمل  ر كلمة التأشيشكل  وأما لسياق. ا و تقيد معمتنوعة األشكال الفي  إشارته

تأشير ال ينقسم، جممنج. بالنسبة لـاإلشارة يسممرجعة عناصر الأن  و، إشارةك
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و التأشير الشخصي  (6)، التأشير الشخصي لشخصي (0): بينهم ،أنواع ثالثة إلى

، يرالتأش. فيما يلي أشكال مختلفة من التأشير لمكاني (3)، و ر لزمانيالتأشي

 :كلمة اإلشارةتم تقديمها في شكل مخطط لتسهيل فهم  التي 

 التـأشير 

   

 لمكاني     لزماني     لشخصي

موقفه  و لكالماعناصر الفاعلة في الشخصي ارتباطًا وثيًقا بفهم التـأشير بط ر 

التأشير بط ر  وأما. في الكالمفهم الفترة الزمنية  هو الزماني رالتأشيموقعه. إن  و

 (8002بل, حس) بفهم موقع أو مكان حدوث. المكاني

مة من هي ترجالتأشير الشخصي تأتي من الالتينية. التأشير الشخصي 

prosopon وشمل ، ممثلة(  ع، و لها معنى "قناع" )القناع المستخدم ماليونانية

من  persona. تم استخدام المصطلح الممثلةالدور أو الشخصية التي قدمها فيه 

 ،حالمصطل ذالك ي استخدمت، وكان أحد العوامل التلغويين في ذلك الوقت

لتأشير اإلى ظهور أوجه التشابه بين األلعاب اللغوية واألحداث اللغوية.  ترجع
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ي نشاط المحادثة مثل المتكلم، الذي تمت ن دور المشارك فعيّ ، الشخصي

 (6100، زهرة)آخر.  أو شيء، مناقشته

سم نقإو  ،الكالمعتمد على تقسيم المشاركين في نشاط إالتأشير الشخصي 

 (P6)الشخص الثاني  ، وأو المتكّلم (P0)، هي: الشخصية األولى إلى ثالثة أنواع

الشخص و . الشخصية األولى ائبأو الغ (P3)، والشخص الثالث المخطبأو 

الشخصي  التأشيرر إلى أن اشفأ و .ديكتيسأو  كتافوريسهي  مرجعتهما الثاني 

 رالتأشي وأما. لكالماداخلي في نشاط الشخصي الثاني  التأشيراألولى و 

 (8000بوعياد, ) .ةخارجيال إشارته ميل إلىالثالث  الشخصي

أو  فيرومنا  . P3و  P6و  P0هي كلمة تشير إلى  Pronomine or dhamirكلمة 

. لةالمتص الضمائر أوالضمائر المنفصلة ، هما شكالن مورفيان هاله الضمير

 (6100، زهرة)
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يقها للتعرف النظرية التي تم تطبإلى  إعتمد، التفيكير فيما يلي مخطط لإلطار

ار بيالنجي و رواية السك نة إبراهيمسكيل عساكر قوس قزح في رواية التأشيرعلى 

 :ألندريا هيراتا
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