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 الباُب األّولُ 

 ُمقدمة  

 البحث   خلفيةُ : األول الفصلُ 

يم يف مكة املكرمة من بين مت رضي هللا عنهالصديقأبو بكر ُولد 
كان .  ذُكر ىف السرية النبويةأنه كان من السابقني األّولنيوكذلك والده ووالدته. 

 الطيف   كاناإلسالم.   الناس ليدخلوا ىفا جدا يف الدعوة إىل أبو بكر متحمس  
 دعا الناس  بواسطةذلك ، والنجاح يف التجارة، له حسناخللق وواسعاملعرفةجدا، 
فدخل بعضهمإىل اإلسالم. كّل القصص املذكورة  ،املقربني

م بني هذا الفيلمدة ألفالم ال ي تنقسم إىل لاللني حلقة. مصورٌّةبواسطةحلقاات
 .لواين 47:07إىل  43:59

 إّن التوالل ناجحٌ . والرسالةفي الفيلم تتجسد يف القصة لتواللرسائاُل 
، يويل)يتعاون بعضهم البعض.إذا كان األشخاص الذين شاركوا يف حمادلة سوف 

2014 :63 .) 

، التوالل للرد، والتكوينيف الفيلم هو عملية  األشخاصحوار 
أحداث في عملية التوالل كانت  . اللتواللموادشيئحوله كل عن  كشف الو 

جزءا  افرتاض ا ليسال الكالمأفعو تتضمنأحداُث الكالم ال الكالم. الكالم أو أفع
 يسمى هذا االفرتاض املتضمنبالتضمني.. الكالممن 
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متثل التضمينات أمثلة ابتدائية لألكثر الذي يتمإيصاهلدون قوله، 
، يويل)ب إفرتاضعمل مبدأ تعاوين أساس تلك التضميناتيجتفسري ولكن 
2014 :62 .) 

 رأىالتعاون،  تدرس مبدأال ي  التداولية هي إحداىلدراسات اللسانية
 ، هي:قواعد التعاون أربع ملبدإ( 53: 2005، راهاردي) يف كتابهGriceجريس 

 the) / الكيف النوع قاعدة( 2 ،(The Maxim of Quantityالكم ) قاعدة( 1

maxim of quality ،)3 )املناسبةالعالقةقاعدة/ (the maxim of relevance ،)4 )
 (.the maxim of manner) الطريقة قاعدة

التعاون  ينتهك مبدأ  الصديق الذي بكر  أيبفيلم كالُم اليف كان 
 والدليل على ذلك هو املثال اآليت. وتضمين ه

 

 02:40 هتامدّ  2،احللقة عمر بن اخلطاب. 1الصورة 

 هبون اىل دارالندوة فقد اتقدن لاحبىت" "االتذ :فيانسأبو 
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 "الأبس، ولكن اآلن ىف مشغول وفيكم الحتتاجون ىل"  :  أبو بكر

ذهب إىل الصديق يبكر  عندما كاأنبو، الباح  هذا الكالم حدث 
أبو الصديق، فقال له بكر  ابسأألبو سفياأنيف الرحلة.  سفيان ويلقي أابمكان 
 :الصديقبكر أبو فقال له ".هب اىل دارالندوة تذ الأ"سفيان

 ىف مشغول وفيكم الحتتاجون ىل" ال أبس، ولكن اآلن"

أكثر مما هو سفيان  كالم  أيبيستجيب أبو بكر   الكالمالسابقيف 
أبو يستجيب ، لكن "هب اىل دارالندوة تذ الأ"أبو سفيانقال له . املطلوب

نه"  سفيان  ىف مشغول وفيكم الحتتاجون ىل". ال أبس، ولكن اآلنالسؤاأل 

خاطُب،فقد امل ال يطلبهامعلومات   تكّلمُ امل أعطىالتعاون، إذا  دإيف مب
 يعطيأن توجب هذه القاعدة. كمّ ىف قاعدة الالتعاون دأ  نتهك مبا

 مكال  . لذلك، ميكن القول إنّ خاطُبدون زايدة أو نقصانامل يطلبهامعلومات  مُ املتكلّ 
كالم أيب . للرد على  كمّ أيب بكر الصديق قد انتهك مبدأ التعاون ىف قاعدة ال

" ال حيتاج سوف أذهبأو  لن أذهب " الصديقأبو بكر سفيان يكفي أن يقول 
ألن  ىف مشغول وفيكم الحتتاجون ىل". وذلك ال أبس، ولكن اآلن" القولإىل 

 ". هب اىل دارالندوة تذ الأ"بكر  سأألابأاب سفيان 

ي تضمني التحادث الذهناك  إىل أنّ  السابقةالكم يشري إنتهاكقاعدة
الصديقيفعل  بكر اباملذكور أأنّ  بواسطةالكالم. الصديق أبو بكرأن يظهره يريد 
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اآلن وإنليه تاجين ال حير افالك أنّ  الصديقل أبو بكر يقو جديد، أراد أن  مشغوال
يف التعاون  دإهاك مبانتظاهربسبب ال أما التضمنياإلسالم.  قد دخلفىألنّ 

اىل الصديقيخربأاب سفيانبأنه لن يذهب  بكر ابأأنّ هو سفيان  حمادلة أيب بكر وأيب
قد ألنّ دارالندوة ىف من اجلمعيات ال ي ه رفض وخرج أو ميكن القول أندارالندوة 

 اإلسالمدخلفىدين 

 مثال آخر: 

 

 04:53هتا مدّ  2احللقة عمر بن اخلطاب،. 2الصورة 

اان احاول مساعدتك افضل  ،أان مقلقة شيء إذاكنت تريد ميكنك ان تقول يل": عثمان
 " ما ميكن

اان لن حتفي ذلك دون  ،بو بكر: "ما لدي هو سيء من شأ نا ان تكون مفيدة لكأ
 " وانت افضل لديقى ،مشاركة مع الشخص الذي احب

اجتماع ابن عّفانفى الرحلةإىل  عثمانعندما كان، هذا الكالم حدث 
 أهناك شيئالزمبو بكر أودعاه، مث سأهل ةرحلألناءالبكر  قوِمه، التقى عثمان أاب
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، واذا  له عثمان أّن االجتماع جمرد اجتماع، وقال حىت حيضر عثمان االجتماع  
قلق  عثمان  رأىأخربه عثمان. مث  ل من  أبو بكر أوّ جديد، فكان شئ فيه كان 

اان  ،اكنت تريد ميكنك ان تقول يلإذبكر  يقلككيا أابما  وسألهبكر  وجِه أيب
 : أبو بكرفقال هلاحاول مساعدتك افضل ما ميكن "

اان لن حتفي ذلك دون  ،ما لدي هو سيء من شأ نا ان تكون مفيدة لك" 
 وانت افضل لديقى" ،مشاركة مع الشخص الذي احب

عثمان غري مباشر. وقال كالم  يستجيب أبو بكر   الكالمالسابقيف 
ذلك  أبو بكرفي ولن حيلعثمان.يء من شأ نا ان تكون مفيدة شلديه أبو بكر 

 . عثمان افضل لديقهب دون مشاركة مع الشخص الذي حي

تكّلُمكالم ا بشكل غري مباشر،فقد امل يتكّلمالتعاون، إذا  دإيف مب             
 يتكّلمأن توجب هذه القاعدة. ىف قاعدة الكيف أو الطريقةالتعاون  دأ  نتهك مبا

أيب بكر  مكال  لذلك، ميكن القول إنّ . تكّلُمكالم ا مباشرا واضحا وغامضاامل
 الصديق قد انتهك مبدأ التعاونفى قاعدةالكيف أو الطريقة.

تضمني التحادث هناك  إىل أنّ  يفالسابقةالكيشري إنتهاكقاعدة             
 الصديق ربك اباملذكور أأنّ  بواسطةالكالم. الصديق أبو بكرأن يظهره ي يريد الذ

ادون مشاركة مع الشخص مفيد ه لن خيفيشيئاأنابن عفان أراد أن يقنع عثمان 
 إىل عثمان. مل يولل ذلك بكر  ، لكنأاببالذي حي
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 الفصل الثاين: حتديُد البحث  

فاملشكلة املبحولة يف هذا البحث ، البحثالسابقة خلفيةاستناداإىل 
 ما يلي: هي 

عمر فيلم يف  الصديق بكر ىف كالم أيبالتعاون  إمبدانتهاك ع ا نو ماهي أ .1
 حامت علي؟ لبن اخلطاب

كيف التضمينات الواقعةبسبب انتهاك مبدإ التعاون ىف كالم أيب بكر  .2
 حامت علي ؟الصديق يف فيلم عمر بن اخلطابل

 هوفوائدُ البحث  أهدافُ :لثالفصل الثا

 ي:هالبحثِ هذا أهداُف استنادا إىل حتديد البحث املذكور ف

عمر فيلم يف  الصديق بكر ىف كالم أيبالتعاون  إمبدانتهاك ع ا نو ملعرفة أ .1
 .حامت عليلبن اخلطاب

التضمينات الواقعة بسبب انتهاك مبدإ التعاون ىف كالم أيب بكر  ملعرفة .2
 .الصديق يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامت علي

 ضرابن : نظراي و عمليا. فائدة هذا البحث
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 نظراي  .1

لقبنظرية ، وخالة اللغوايت ال ي تتعالعلومباحثة حول ال معارفتوسيع  .أ
 . التداوليةدراسة لالتعاون ل إدمب

ىف كالم أيب بكر الصديق وتضميناته التعاون إدمبالكشف عن انتهاكات  .ب
أمّهها ، التداوليةنظرايت ابستعماالل، يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامت علي

 . التضمنيالتعاون و  أدمب

 َعمليا .2

مسامهة الفكر للمجتمع، وخالة مفعول ليعطى هذا البحث 
  .التضمنيوخالة مبدأ التعاون و  عنالتداوليةعمق األفهم  يريدون للطالب الذين 

 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

مفيدة . البحثيف هذاال ي حصلت  عليها الباحثُة علومات كانت امل
ىف شكل ، سواء املكتباتعلى  املالحظات ال ي قامت  هبا الباحثةُ استنادا إىل 

رتونية، ووسائل اإلعالم األخرى، ث، وسائل اإلعالم اإللكالكتب، ونتائج البح
يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامت وتضميناته التعاون  إدبانتهاكامتالتدداوليةعنحتليل 

ابلبحث بهة عدة املشاكل املشمع ذلك، هناك لم يبحث عنه اآلخرون. علي
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بعض البحوث أو . أما وتضميناتهالتعاون  إدمبانتهاكات الذي سيجريهي 
 يلي: الدراسات ال ي حبثت  عن تلك املشاكلهي ما 

،  2016عام أدهباطالب بقسم اللغة العربية و دين عارف، ال ينأمحد ز  .1
العلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كلية اآلداب و 

 وتضميناتمبدإ التعاون  اتانتهاك" :عنوانبجونونج جايت ابندوجن
هذا يف حُبث . (دراسة تداولية")التحادث يف رواية عزازيل ليوسف زيدان

قام هبا التحادث  اتمبدإ التعاون وتضمين اتانتهاكالبحثمبحٌث عن
 ثهدّلت  نتائُج حب.ليوسف زيدان "عزازيل"يف رواية الشخُص الرئيسي 

ملبدأ التعاون و  اكاانته 16 ليوسف زيدان "عزازيل"رواية يف  أنّ  على
 .وتضمني التحادث

، كلية 2015عام أدهباطالبة بقسم اللغة العربية و ، ميسرة نور بياين .2
العلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج اآلداب و 

التحادث يف  وتضميناتمبدإ التعاون  اتانتهاك" :عنوانبجايت ابندوجن
عن هذا البحثمبحٌث يف . حُبث الكيالين"ليل وقضبان لنجيب رواية 

ا ثهدّلت  نتائُج حب. وتضمينات التحادث والتأدب انتهاكات مبدإ التعاون
على ينتهك مبدأ التعاون الذي يتضمن كالما روايةاليف  أنّ  على

 theالنوع ) لقاعدة،(The Maxim of Quantityالكم ) لقاعدةانتهاكات 

maxim of quality ،)تظهر هذه االنتهاكات تضمينات  .العالقة لقاعدة
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، التأييس، عدم االهتمام، التصديقغضب، منها : اإلخفاء واإلخبار،ال
، التكرّب فخر، ال، اهلجاءقناع، اإل، االسرتحامتقليل، ال، النكتة،السخر

 االتفاق اإلهداء.رفض، ال، الندامةدفاع، ال

، كلية 2014عام أدهباطالب بقسم اللغة العربية و ندي برااتما، ال .3
العلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج اآلداب و 

التحادث يف  وتضميناتمبدإ التعاون  اتانتهاك" :عنوانبجايت ابندوجن
عن هذا البحثمبحٌث يف . حُبث زقاق املدق لنجيب احملفوظ"رواية 

دّلت  نتائُج . ىف الرواية انتهاكات مبدإ التعاون وتضمينات التحادث
على ينتهك مبدأ التعاون الذي يتضمن كالما روايةاليف  أنّ  ا علىثهحب

 theالنوع ) وقاعدة،(The Maxim of Quantityالكم ) لقاعدةانتهاكات 

maxim of quality ،)املناسبةالعالقة وقاعدة/ (the maxim of relevance ،)
وقاعدة اجلمع.تظهر هذه  (the maxim of mannerالطريقة ) وقاعدة

عتذار، ال، دون ااقفتاالدون : االنتهاكات تضمينات  حتادلية منها
، اإلكراه، عدم االهتمام، اإلذالل، التحسر، غضب، الالطلب، اإلخبار

 . ستعانة، اإلخفاء، التهديد واالاهلجاء، السخر، اقفتاال

، الباحثةُ املالحظات ال ي قامت  هبا ابإلضافة إىل ذلك، استنادا إىل 
 حامت علي. وهي: لعمر بن اخلطابها هوفيلم موضوععدُةنتائج البحثال ي جدت  وُ 
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،  ة ياإلذاع ىف الدراساتتوالليةالعلوم الطالبة بقسم ،ويةس ي علكارينا  .1
 2014عام Mercu Buanaمريكو بواان ابجلامعة  توالليةالعلوم الكلية

للحلقة  اخلطابيف فيلم عمر بن  اخلطابخالفة عمر بن ":عنوانب
بريس  .س. تشارلزلالتحليل السيميائي هذا البحث ابستعمال ."الثالثة

Charles. S. Pierceوهيعند اإلسالماخلالفةهومملفمداخل ربط لاللة ب ، :
. دخل النظريامل( 3دخل التارخيي و امل( 2، و( املدخل املعياري1

فيلم  يفكل مشهد ال ي ترتبطمن  عالمة ال يف شكل تُبحثاملفاهيمالثاللة
 .للحلقة الثالثة اخلطابعمر بن 

العلوم اإلنسانية طالب بقسم الرتمجة، كلية اآلداب و س ي نور آسية، .2
 2014ريف هداية هللا جاكرات عام شابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

نوعية ُُتترب .حامت عليلعمر بن اخلطابحوار فيلم ترمجة نوعية :عنوانب
لغة املصدر واجلمل لِ الكلمات والعبارات  معىن( مقارنة 1 بطريقةرتمجة ال

( 2دقة الرتمجة  لتعينيرتمجةواجلملللمع معىن الكلمات والعبارات 
واجلمل الكلمات والعبارات استنادا إلىمستوى قبول الرتمجة، عيينت

مستوى قبول الرتمجة،  عيني( ت3وفقا لقواعد اللغة اإلندونيسية  املستعملة
فهم  راءحول مدى سهوهلم أو مدى لعوهبمفىاستجابة القاستنادا إلى

 الرتمجة. 
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باجلامعة اإلسالمية اإلسالم بثِ طالب بقسم توالل، أخيار حممود .3
خالفة عمر رسائل :" عنوانب ،2013اغا يف عام جيالسوانن كاحلكومية 

استعملهذا ".24-22 للحلقة اخلطابيف فيلم عمر بن  اخلطاببن 
اإلسالمية الفة اخل عنة إطارين نظريني مها: نظرة عامّ  البحث

 األفالم. و رموز نظامالو 

أّن ، رغم السابقةنتائج الدراسات لستعراض الاستنادا إىل ا
ابعتبار املدخل. اختالفات فيها أيضا ، ولكن واملدخلوضوع امليف  فيهامساوات

فيلم يف  الصديق بكر ىف كالم أيبالتعاون  إمبدأّن البحث عن انتهاك لذلك، 
 مل يُبحث. حامت عليلعمر بن اخلطاب

 اطار الفرر الفصل اخلامس: اإل

( 2فيلم القصة(1: الفيلم إىل قسمني رئيسيني ينقسميف األساس، 
إنتاجه  متّ الذي  فيلمالهو (فيلم القصة10: 1996فيلم غري القصة)سومارنو، 

ا  واقع  الذي يتخذ  فيلمالهو  مع أّن فيلم غري القصةؤلفة، املقصة العلى أساس 
ألغراض خمتلفة،  ، والفيلم كان مصنوع اخمتلفة ابطرق واقع  كموضوعه الذي يقّدم

 شخصوالدعاية ل والرتبية نشر املعلومات، ال ينفصل فيلم غري القصةعن غرض
، أاي كان شكله، الفيلم الذي يشهدان(. 3: 2009أو مجاعات )أفندي، 
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 لتحقيقها يف سيناريوهات هاّمةمادة  وأساليبه حيتاج إىل األدب قصة، حبكة ال
 (. 4: 2003قيمة القصة )ابكسني،  ذات

 يستعملالفيلم فكان ، اللقصةمصدر  ات  تعبري يستعمل إذا كان األدب 
تُقرأ كل الوقت،  ئات الصفحات،مبالرواية ميكن أن ُتكتب . اأداة لإليصاللور  

الساعتني. ابلطبع، يف اختيار املواد الفيلم عموما حوايل فيف أي وقت.  وانتهت
 وإكشافالقصة جيب أن تكون انتقائيةكشهادة الفيلم. 

ودراسة معىن الكالم يف  ىف االستعمالهي اللغة  التداولية
( 3: 2014)  هيف كتابYuleيول  رأى(. 60: 2012، سودارما)احلالة

فّسره املستمُع أو ياملتكّلُم )الكاتب( و كما يوللهعىن  هي دراسةامل"التداولّية
يعنيه الناسبألفاظهم أكثر من تحليل ما لذا،فإنا مرتبطةب. املخاطب )القارئ(

هذه األلفاظ عبارات ارتباطها مبا ميكنأن تعنيه كلمات أو 
 لذا،التداوليةهي دراسةاملعىن الذي يقصده املتكّلم.منفصلة

، فى عالقاته حباالت الكالمعنىاملدراسة  يه التداوليةLeechرأىليتش 
 (. 5؛ 2012سياق الكالم، غرض الكالم )فوزي، السائل واجمليب، مثل 

 توالالسوف خيلق التعاون. ألن هذا  توالل بناه املتكّلُمالبّد منيف 
. مبدأ التعاون هو قواعد "مبدأ التعاونمسّاه "مبدأ   Grice يساغر  يا. قد وضعفعال

من أجل  تفسري الكالم. وأشار أيضا إىل أنّ و  كالمال مستعملةألناءأساسية 
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( 1هي: ، أربعقواعد احملادلةمُ املتكلّ  يطيع يوجب أنالتعاون،  تطبيقهذا مبدإ
(، the maxim of qualityالنوع ) مبدأ( 2 ،(The Maxim of Quantityالكم ) مبدأ

 the maxim) الطريقةمبدأ( 4(، the maxim of relevance) /املناسبةالعالقة مبدأ( 3

of manner.) 

دراسة ىف أساس النظرية "يف كتاب  Dilal Wasyinعند دالل واشني 
أنه شرح مبدأ الكم، مبدأ الكيف/  (47: 2015)" واإلجرائية للبالغ العريب

 الطريقة.مبدأ و  املناسبة العالقيةالنوع، مبدأ املالءمة/

ابلقدر املطلب من املعلومات الكم: ويعين وجوب التزام املسهم يف احلوار مبدأ 
 دون أن يزيدأوينقص

مبدأ الكيف: مفاده أن ال يساهم املتكلم يف احلوار يعتقد أنه كاذب ومبا ال 
 يستطيع الربهنة عليه. 

وينص على أن املشاركة يف موضوع احلوار تكون مناسبة ويف)أي : مبدأ املالءمة 
 مفيدة(.

مركبة  ،موجزة ، احلوار واضحةمبدأ الطريقة: وتوجب أن تكون املشاركة يف
 وبعيدة عن اللبس و الغموض

م املعلومة ملخاطبه ابلقدر تقدمي املتكلّ  كمبدأ التعريف آخر أنّ  شرح
يفأن يولل كيوجب مبدأ ال.نالكايف دون زايدة أو نقصاوالقدر املطلوب 
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يوجب مبدأ . الكالم يف امناسبا للواقعاحلقيقيحقيقي املتكّلُمشيئا
أن الطريقةيوجب مبدأ قال. شيء يُ  العالقة/املناسبةأن يسهم مسامه امناسباعن

؛ 2005، راهاردي) تكّلُمكالم ا مباشرا واضحا وغامضا كافياومنتظماامل يتكّلم
53-57 .) 

تضميين: ما دل علىشيئ يفّسره أو "بيان"  فرتاضاهو  التضمني
يف حمادلة. ّلُمصدقا املتكهلهذا خيتلف عما قا، ويضمنه ويقصده املتكّلمُ 

 أكثر مما يقال. معىن مُ املتكلّ يوللها لمعلومات ال ي ل

ألّن . كان سهيالالتوالل بني املتكلم والسامع  يف الكالم احلقيقي، 
عقُد التحادث غري . بني املتكلم والسامع هلما خلفية معرفة مشرتكة عما يقال
  املكتوب أّن الكالم الواقعكان مفهوما
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 خمططاإلاطارالفرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطواتهسادس: منهج البحث و الفصل ال

 منهج البحث.1

منهٌج ولفّي  هوهذا البحث ىف  منهُج الذي يستعمله الباحثُ 
ولف طريق ب إّن هذا املنهج  منهٌج مستعمل. (53: 2004 ،راتنا) .يّ حتليل

كالم أيب بكر عن   ولف ا ستقدم الباحثةُ ، هذا البحثيف . احلقائق مث حتليلها

 فيلم عمر بن الخطاب لحاتم علي

 التداولية

 مبدأ التعاون

قاعدة النوع/  المناسبةقاعدة  قاعدة الطريقة

 الكيف

 قاعدة الكم

 انتهاك مبدإ التعاون

 التضمين
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مبادئ التعاون. مث نتهك الذي ي الصديق يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامت علي
 . التضمنيالتعاون و  نظرية مبدإ الكالم  ابستعمالل حتلّ 

 مصدر البياانت  .2

امت حل عمر بن اخلطابفيلم  وه هذا البحثدر البياانت يف مص
 .علي

 حلقة.  30يتكون الفيلم من 

 نوع البياانت  .3

التعاون  الذي ينتهك مبدأ   الكالم وه هذا البحث البياانت يف نوع
 .علي كالم أيب بكر الصديق يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامتىف   التضمنيو 

  قسيمهامجع البياانت وت تقنية .4

 منهج هو مجع هذه البياانت ىف منهُج الذي تستعمله الباحثةُ 

أي تتنصت  ،sadapفهي تقنية التنصت أساسية تقنية  االستماع. هلذا املنهج
علي  بن اخلطاب حلامتكالم أيب بكر الصديق يف فيلم عمر كالم    الباحثةُ 

مث إّن هلذه  االستماع. وذلك ألّن املنهج املستعمل هو منهج بولفها خمرب ا،
 أمّهها ما يلي: التالية،تقنيات التقنية )التنصت( ال



 

17 
 

 تكون الباحثُة مراقبة   ، يف هذه التقنية،الالحظ احلرّ االستماع تقنية  (1

 .الكالم ال ي تُبحث وغائبة يف أحداث

 البياانت. تسجل الباحثُة كالم   تسجيل أي، الكتابة أو التسجل تقنية  (2

-2014،92)ماهسون،  أيب بكر الصديق يف فيلم عمر بن اخلطاب
93 .) 

 حتليل البياانت . 5

نهج حتليلي لغوي مب مث حتللها، الباحثُة البياانِت وجتمعها تنالبعد أن 
من أشكال أبشياء خارجها  أو مقارنتهاعنالر اللغة وهو ربط خارجي 

أيب بكر الصديق يف تقسم الباحثُة كالم   كما(. 120 :2005، ماهسون)
 املدخل التداويل املركَّز على انتهاك مبدإ ستعمالاب فيلم عمر بن اخلطاب

 التعاون. 

 أو اخلاللةاالستنتاج  .6

على نتائج ستنتاج الاتعيني يف هذا البحث هي  األخريةاخلطوة 
علي بواسطة  كالم أيب بكر الصديق يف فيلم عمر بن اخلطاب حلامتعن  ث البح

  عن حتديد البحث. جوابٌ الدراسات التداولية. إّن هذا االستنتاج 
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  نظاميات الرتابة :الفصل السابع 

هذا نقسم عة ، فيث املتوقّ يف السعي للحصول على نتائج البح
 : أمّهها ما يلي ،أبوابإىل أربعة  البحث

يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، . مقّدمةٌ  : األّولالباب 
، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، هفوائدو أهداف البحث 

 ونظاميات الكتابة.  منهج البحث وخطواته،

 تعريف اتريخ التداولية،شمل هذا الباب على ي. نظريالطار اإل:  الباب الثاين 

مبدا  فعل الكالم، الكالم، أنواع فعلحالة الكالم،  ،التداولية
 التعاون والتضمني.

سرية املؤلف، امللخص،  شمل هذا الباب علىي حتليُل البياانت :الباب الثالث
 أيب بكر الصديق يف فيلم عمر بن اخلطابكالم والتحليل على  

 والتضمني. التعاون حلامت علي من حيث مبدإ

 النتائج واالقرتاحات علىيشمل هذا الباب  ،اخلامتة :  الباب الرابع


