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 الباب األول

 مةمقد

 البحث خلفية: األول الفصل

 تورد احلياة. الستمرار ضبعضهم اىل بع حيتاجون. اجتماعيا خملوقا ناسالكان 

 من البعض. بعضها اىل تعاونالعالقة  أن   مبعىن،  mutualisme تعاونية تكافلية عالقة بينهم

 الناس العالقات االجتماعية القائمة بني إن   االجتماعية. ةالعالقات اإلنسانية هي العالق برزأ

  البعض.اىل يف شكل تفاعل بعضهم  مدلول

األدوات إحدى . بينهم متفاهمالتواصل  ا، ذلك ألنجيدالتفاعل بني الناس  سيكون

 نظام رمزي صويتة اللغ إن Chaer (2011 :1)عند خري  يف التواصل هي اللغة. املستعملة

، يستعمل هبا أعضاء لذلك،  . .اجملتمع للتعاون والتواصل والتعارف على أنفسهم اعتباطي 

ناس ل بني الواصتال أداةالعصر ال يغري وظيفة اللغة ك تعريف. الناس ياةحب متصال اللغة كانت

 .وغريهم

. أخريةإىل نقطة  ااملرتبط هب م  يالتعلال يصل ، فمادة أساسية للتاصلكانت اللغة   ألن  

لتواصل هو للغة ال عن فيه بحثيالعلوم فروع  أحد خمتلفة. وكيفياتبطرق  نا أن نتعلمهاميكن
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هذا  أن   اليوم، رغم املعروفة اللغويةفروع أحد الهي  تداوليةال (.3: 1989 )وجياان، التداولية

 سعيال اللغويني أن   وعي وهذا مستند إىل السابقني.عقدين الحوايل  اللغويون العلم ال يذكره

أي  ، تداوليةالنتائج املتوقعة من دون أن يستند إىل فهم ال جيلبكشف عن طبيعة اللغة لن ل

  اللغة يف التواصل. استعمال كيف

سوف  مفإهن ميكن القول لناس.التواصل الرئيسية ل دواتاأل إحدى هى اللغة

ال البعض أو  إىل بعضهم اجونحيت، عليها اعتمادا كبريا، وكانوا خملوقا اجتماعيا ونعتمدي

ألغراض  أو تواصل تفاعل سيحدث بينهم هذا السياق،يف . يستطيعون احلياة دون اآلخرين

  خمتلفة.أو أهداف 

ة تتطور يستعملوهنا لغة مليست لغة اثبتة، ولكن اللغة اليت  الناس اليت يستعملهااللغة 

وكثريا  لغة.على يف احلياة العملية  ةالناشئ الظواهر ستؤثر يها.عملكمست  حبياهتم مطابقة دائمة

  على املستوى العملي. ةظاهرة مستخدمي اللغملواجهة ق عليها ما ترتاكم قواعد اللغة املتف  

لذلك، ميكن القول . اورمز  انظام كانت( أن "اللغة  2012 :42) Chaerعند خري 

: 2010) دمث أك " الصوتمن  املشكولرمز هي الاللغة  ألن  . صويت يرمز  نظام   اللغة   أن  

14 :) 
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يستعمل هبا  كن ألن اللغة، ولا متشاهبةأمناطا أو قواعد  هلا  "اللغة متنوعة، رغم أن   أن  

 ،عةاللغة متنو   فأصبحت   خمتلفة، عاداتخلفيات اجتماعية و  الذين هم املختلفون الناطقون

أداة ابعتبارها ة اللغ أن   مبعىن. يةاللغة إنسان. يامعجم صرفيا، حنواي، أم ،اصوتي أكانت

من  التواصلية أداهتا إمنا احليواانت ليس هلا لغة.. نسان ال لغريهشفهية ميلكها اإل تواصلية

 ماكان. احليواانت غريزاي تستحوذ عليها منتجة وغري ديناميكية. غري إمياءاتأصوات أو 

تعلم لن الدون  التعلم. بواسطة كان يف إستحواذها، ولكن  غريزاي إستحواذهايف  اإلنسان

ميكن لذلك . نسانلغة اإل م  احليواانت ال متلك القدرة على تعل   على الكالم. يستطع اإلنسان

، كما سبق ذكرها ةاللغ خصائص اإلنسان. ال ميلكها إالإنسانية،  هي لغة اللغة أن   القول

ة وجه عند .بوصفها اللغة نفسهااللغة  :(general linguistics)العامة  غوايتاللوجهة عند 

 أداةك مميزة وعالماتاللغة لديها خصائص  :( sosiolinguistic) جتماعيةالا اللغوايت

  ".األنفسللتفاعل االجتماعي وأداة لتعريف 

منهجية أهنا ، ابعتبارها نظاما Chaer (2012 :35)عند خري ، انظامكانت اللغة 

 ومن .ترتكب عشوائيا عند صيغة واحدة، ال اللغة مركب من الناحية النظامية، إن   ونظامية.

إن  اللغة ليست نظاما واحدا ولكنها تتكون من النظم الفرعية أو النظم  املنهجية، الناحية
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النظم الفرعية الصوتية والنظم الفرعية الصرفية والنظم الفرعية  :الثانوية، النظم املقصودة أمه ها

 . النحوية والنظم الفرعية الداللية

املكوانت  هلا، ابعتبارها نظاما( اللغة 2015 :28) Aminuddin أمني الدين عند

عند  ، والصرفية، والنحوية، والداللية.يةالصوتاملقصودة هي:  فاملكوانت. ةرمياهل املركبة

  ومتعاينة.ومرتابطة  متبادلة ىف إعطاء املعىن ةمكون ، فإن كل  انظاموجودها 

 غرض الديه نطقها مواصل املعلومات اليت قد تكون تبادل املعلومات.اللغة هي أداة 

ما  . املخاطب الذي يتكلم به غرض الكالم ومعناهنسان أن يفهم لإل البدلذلك، . خفي

هذه . على السياق افهم  كان ولكن  فقط،  على الكالم املنطوق هنا فهما كان الفهم  

 تركز دراستها على اللغوية. الدراسات هي إحدى. تداوليةال ستعمالاب ة مبحوثكلاملش

. (implicature) تضمنيابسم  مصطلح معروف تداوليةيف الكان  ف الكالم أو اللغة.وظائ

 اخلطاب   التضمني إن  . حبقيقة على شيئ خمتلف دل   تعبري أو كالمهو  اخلطاب   التضمني

هكذا، . ممن كالم املتكل قصود الضميابلسياق لشرح امل ألنه مرتبط إحدى أهم الدراسات

  املتكلم. تضمني على مرجع إىل تعتمد كثرية متنوعة املخاطب اتافرتاض فإن  
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يف احلياة املفعول  تواصل  ال كان ما فرد. كل    االلغة جسر يف التواصل حيتاج إليه

 ما يبلغ يفهم يرجو خماطبا، التفاع املتكلم علف   امكل. حتريراي كان، ولكن  شفهيا فقطاليومية 

فهم كيفية يعرف و لشخص أن ي فالب د، كي ال يكون ذلك فهم. سوء   فيه حىت ال يكون

الالزمة أحد األمور . كل ممن يت مبقتضى احلال وإىل طابقالكلمات يف التواصل امل استعمال

  .الكلماتهو اختيار يف التواصل  شخص أن يستحوذ عليها

 املتكلم عطىيف بعض احلاالت أو السياقات، ي املعلومات. ىف إبالغ طرقكل فرد ل

 إلدراك غري مباشر.املوصولة إليه أكثر ض أو املعلومات اغر األ. يقولمعلومات أكثر مما 

  .املتكلم   أشار إليهااليت  وعالمات الكالم سياق   للمتكلم أن يعرف ويفهم فالب د ،املعلومات

 يستعملها تواصلالأداة أهنا انب جب جدا. مهمة  يف احلياة االجتماعية اللغة  كان دور

هذه تكون  واملخاطب، كلمبني املت يةتواصل ةطأنش فيه ،دباألعمل اليف شكل  مستعمل ها

، يف اأساسي. نوع من أنواع العمل األدب اخليايل ىف العمل األدب اخليايل، فاملسرحية األنشطة

ىف  مم تفسرياهت  هت  استعماالاهلم، و فعأ تنظم اقواعد فيه أن   واملخاطب املتكلم أدركالتفاعل 

 . اللغة
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قواعد اللغة وأسلوب  لشخص أن يعرف صيغة دفالب ،ب اخليايليف فهم العمل األد

له  دفالب القصةيف  موصولة صورة أو رسالة أن يفهم ارئالقأراد املؤلف، إذا  يستعملهااللغة 

نص  له أن يفهم دفالب، املبحوث يف النص بوضوحوفهم  القراءة. ملعرفة ا ىفاهر  مأن يكون 

 . اصحيحا فهم القراءة

حتتاج اخليال ابللغة العربية. أعمال  خاصةالقراء،  هاتواجه صعوبة وصاملنص فهم نإ

كيف   إىل النظر أيضا حتتاجسياق. ذلك اليف  شخص قصدها م  عتفسري إىل الدراسة  هذه

، وأين مبقتضى أحوال املخاطبني أو كالما مطابقا وا قوالقولاملتكل مون ما يريدون أن ي ينظ م

 . دراسة تداوليةاملعىن السياقي هي عن دراسة  فيه، وىف أي حالةومىت 

 ةلمسرحياختلفت هبما، للنثر والشعر. اب املتساويةاألنواع األدبية  أحد ة  املسرحي

 play) الكاتب   تعبري   ةاملسرحي كانت  وار.احليف الكتابة أو يف أشكال  هي اخلاصةأشكال 

wright)  اثلأو ممفاعل للفكرة  أيضاو  العام ةحتتوي على قيم التجربة actor .هنا  املسرحية

 أن تدرسها باحثة  فضل المع ذلك، تالدراسات مثل األدب أو اللغة.  بعدة أن ندرسها ناميكن

 أداة التحليل للبحث. التداولية مدخل وختتارمن حيث اللغة. 
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"بني يوم مسرحية  هيهلذا البحث  موضوعا الباحثة اليت تتخذهااملختارة  ةاملسرحي

كان  رجل مري هنااألف. وأمري خطيب تتحدث هذه املسرحية عنكيم. احل توفيقل "وليلة

، منضبط، شديد ه شخصإن  . ا ىف املاضىوزير  همنصب  يبحثوننفسه وبيئته.  على متكّب 

حماداثت بني هو  والدليل على ذلكلوزير. إىل ا قبل ووصوهلا املراسالتعن مسألة 

 املتدرج التضمني اليت حتتوى على توفيق احلكيمل "وليلةمسرحية "بني يوم  يف شخاصاأل

(Scalar Implicature ) 

 مدير املكتب : كلمة واحدة فقط األ ني مشغول

   من دقيقة اكثراخلطيب : لن استغرق من وقتك 

يف  ةالقيمدرجات ن قيمة مذا  تضمين ا خيلق املتكل م  ، اجلملة السابقة كلمة  "أكثر"يف 

، عندما وخماطبهكتب املمدير بني ، السابقيف االقتباس  كلمة "أكثر"ختيار  اب اجلملة.

 معناها هي كلمة "أكثر" ةصحيحالو  ةاملعياري من إحدى الدرجات كلمة   فيختاران يتحاوران

(lebih banyak.)   ل م  خيلق املتك. األوىلالبياانت ىف  املتدرجةات التضمينهذه إحدى  إن 

. )يف املتدرج لتضمنياب. وهذا ما يسمى ذا قيمة من درجات القيمة يف الكلمة تضمين ا

  (.15ص: توفيق احلكيم، ل "وليلةمسرحية "بني يوم 
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رسحيية املىف  املقياس تضمني ": تريد الباحثة  أن تبحث حبث ا حتت عنوانلذلك، 

  ".دراسة تداولية : توفيق احلكيمل" وليلة"بني يوم 

 البحث ل الثاين: حتديدالفص

 املشكلة املبحوثة يف هذا البحث هي ما يلي:  السابقة، ىف إىل خلفية البحث استنادا

 توفيق احلكيم؟ ل بني يوم وليلة سرحية امل تضمني ىف جناسأما  .1

 ؟ توفيق احلكيمل  وليلةبني يوم  سرحية امل ىفاملقياس  تضمنيما  .2

 دهوفوائ أهداف البحثالفصل الثالث: 

  البحث أهداف .أ

 هي: هذا البحث   إىل حتديد البحث املذكور فأهداف استنادا

 .توفيق احلكيمل  وليلةبني يوم  سرحية املىف  املوجودة أجناس تضمني ملعرفة .1

 .توفيق احلكيمل  بني يوم وليلة سرحية املىف  املقياس تضمني ملعرفة .2

 البحث ةالفوائد.ب 
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ئدة أكانت نظرية أم عملية. وفيما يلي الفوائد النظرية عسى أن تفيد هذالبحث فا 

 والعملية:

 النظحية ةالفوائد .أ

ىف علوم اللغة وخاصة  ،تداوليةجمال النظرية يف معارف ال عسى أن يزيد هذا البحث .1

 .املقياس لتضمنيابتعلق ت اليت

التداولية  حتليل املسرحية ابستعمال الدراسة ا عنمعارف عسى أن يزيد هذا البحث .2

 املقياس. تضمنيهي 

 الفوائدة العملية .ب

عسى أن يساعد هذالبحث القراء على فهم مضمون املسرحية وفهم علوم اللغة اليت  .1

 تتعلق ابلتضمني املقياس.

عسى أن يساعد هذالبحث الباحثة والقراء على حتليل املسرحية ابستعمال الدراسة  .2

 التداولية.

  ات الرسابقةالفصل الحابع: الدراس
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كما ستقوم  بنفس املوضوع ا أو كتابةة املفعولة، مل جتد الباحثة حبثاستنادا إىل املطالع

إىل البياانت أو املصادر املناسبة  الباحثة   ذهبت   مع ذلك، يف هذا البحث. به الباحثة

جتد  بعد املطالعة،. على مناقشة هذا البحث، هي جوانب املشكلتني السابقتني الداعمة

 التضمنيالتعاون و  ابنتهاك مبدإ اليت تتعلق السابقة أو البحوث الدراساتباحثة بعض ال

 : أمهها، املقياس

 حبثها:"عنوان  Unun Setiyawati (2015)أونون ستياوايت  قامْت به حبث   أو هلا

 warta jatengاليومية  صحيفة األخبار "Mesem الفكاهي ىف روبيك " اخلطاب التضمني

أونون  ترى. املقياس تضمنيالتعاون و  انتهاك مبدأ حبث هذا البحث عن. (اوليةتدالحتليل )

. إنه كان عنيدا ،انسجام حمادثيسهم يف احملادثة الذي ال يمشارك االنتهاك هو  أن ستياوايت

هو  الذي ستقوم به الباحثةالبحث أونون ستياوايت و  قامت بهي بني البحث الذ فأما التشابه

وأما الفرق بني البحث . اخلطاب التضمني حول، وهي احثة أو املناقشةبيف دراسة امليقع 

موضوع البحث. هو يقع يف  يت والبحث الذي ستقوم به الباحثةأونون ستياوا الذي قامت به

 بينما، موضوعا للبحث صحيفة األخبار تْ ختذا Unun Setiyawatiأونون ستياوايت  إذا كانت

 موضوعا للبحث. توفيق احلكيمل "ةوليل "بني يوم مسرحية  هذا البحث  يتخذ
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 lum kelar diحمادثة  حبثه:"عنوان  Waluyo (2012)والويو  قام به حبث   اثنيها

radio sas fm  خص .عن أخطاء حمادثية ىف الكالمهذا البحث  حبث التداولية(.)حتليل 

 استعمالعلى ركز  ،ةلية. من الناحية التدوالداللي تداوليةال اجلوانب  والويو ىف هذا البحث  

 قامبني البحث الذي  فأما التشابه .أكثر تركيزا ركز على معناها ،ةالداللي ومن الناحية .اللغة

هو يقع يف دراسة املباحثة أو املناقشة،  والبحث الذي ستقوم به الباحثة Waluyoوالويو  به

لبحث الذي او والويو  به قاموأما الفرق بني البحث الذي . اخلطاب التضمنيوهي حول 

 lum حمادثة ختذا Waluyoوالويو  إذا كان .هو يقع يف موضوع البحث ستقوم به الباحثة

kelar di radio sas fm وليلة"بني يوم  يتخذ هذا البحث مسرحية موضوعا للبحث، بينما" 

 موضوعا للبحث. توفيق احلكيمل

 الفصل اخلامس: منهج البحث وخطواته

 منهج البحث.1

تفسري النهج الوصفى على أنه  وكان. ستخدمه منهج وصفيالذي تالبحث  منهج

 .ئق واخلصائص الفعلية لسكان معيننيتقدمي صورة منهجية ودقيقة للحقا حبث يسعى إىل

بني  للمحادثةحتليال هالباحثتالحظ ( وهذا يعىن أنه يف هذه الدراسة 14: 2005) زرية
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ىف تلك التصمني  جناسأ هباحثمث يصف ال .ىف مسرحية "بني يوم والليل"الشخصية 

  املسرحية.

  خطوات البحث .2

 تعيني مصدر البياانت  .1

 تتكون توفيق احلكيم،ل "وليلة"بني يوم  مسرحية مصدر البياانت يف هذا البحث هو

 صفحة.  232من 

 البياانت  نوع .2

  اواحلوار الذى تشمل على تضمني املقياس. هذا البحث هو البياانت يف نوع

 تقسيمها مجع البياانت طريقة .3

سدرينطا  simak الطريقة املستعلمة الطريقة امساعية ، إنجلمع البياانت

التصمني  جناسأستماع إإلستماع, أي يقوم اب هذه ( وقال ىف كتابه أن1993:134)

 .ىف مسرحية "بني يوم والليل" وكذالك تضمني

 على النحو التايل: املصوغة اخلطوات  أما
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 مث تضع عليها عالمة   توفيق احلكيمل "وليلة"بني يوم  مسرحية ةالباحث تقرأ: قراءةالتقنية أ( 

 ذلك بعد تفعل الباحثةمث . ىف الرواية الدرجي اخلطاب   لتضمنيىف الكالم املتعلق اب

 .الكتابة/التسجيل تقنية

 ةىف مسرحي الدرجي اخلطاب لتضمنيا متعلقا ابكالم ةل الباحثتقنية التسجيل: تسج  ب( 

 .توفيق احلكيمل "وليلة"بني يوم 

القراءة للعثور على معلومات من قراءة بسرعة،  ةتقنيهذه التقنية : تقنية العالمة ج(

 .توفيق احلكيمل "وليلة"بني يوم  ىف مسرحيةصفحة فكلمة وصفحة فكلمة   ابهتمام

يتعلق . ثبحالعوامل اهلامة لنجاح ال كانت منمجع البياانت   ةتقنيإن  : معاجل تقنيةد( 

وما األدوات  ،(ّب)خم هايقدم  مجع البياانت، ومن  طريقة كيفيةب هذا األمر

    .املستعملة

 حتليل البياانت  .4

لوصف مستعملة  هذه الدراسة. ابلدراسة التداوليةلها مث  حتل هامجع ت   البياانت اليت

 .توفيق احلكيمل "ليلةو "بني يوم  سرحيةنص املىف  الدرجي اخلطاب   لتضمنيالكالم املتعلق اب
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  صياغة االستنتاج .5

. ابلدراسة التداوليةذا البحث. وبعد حتليل البياانت هل أخرية ةنتيج االستنتاج إن

 على أساس البياانت.  حتديد البحثلإلجابة على السؤال يف 

 : نظاميات الكتابة رسادسالفصل ال

ا البحث إىل أربعة يف حماولة للحصول على نتائج البحث املتوق عة، وينقسم هذ

 : أبواب، أمه ها ما يلي

مة، يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، الباب األول: مقد

، منهج البحث وخطواته، النظرى األساسأهداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، 

 ونظاميات الكتابة. 

نظرايت عن  يشمل هذا الباب على املباحثة ،النظري األساسالباب الثاين: 

 .والسيق التداولية ،و السياق ،املقياس تضمنيو ,التصمني  جناسأ، تداوليةال

مني وكذالك تضجناس أحتليل يشمل هذا الباب على  ،الباب الثالث: التحليل

 ."ةسرحية "بني يوم والليلاملىف  املقياس تضمني
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   .يشمل هذا الباب على النتائج واالقرتاحات ،الباب الرابع: اخلامتة


