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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة . أ

يذكر العلماء تعريفا لو يقرِّب معناه ودييزه عن غَته، فيعرِّفنو بأنو "كالم اهلل، 
التعريف، ادلنزل على حممد صلى اهلل عليو وسلم ادلتعّبد بتالوتو" ف"كالم" جنس يف 

قد  .1يشمل كل كالم، وإضافتو إىل اهلل خيرج كالم غَته من اإلنس واجلّن وادلالئكة
 أن القرآن يتكون من أساليب الكلمات اليت تدل على ادلعاين ادلعنية. ،عرف

ومها اخلربّي واإلنشائي. أما  ،ىل قسمُتإالكالم يف اللغة العربية ينقسم 
ب ويتحقق مدلولو يف اخلارج ولو بدون النطق اخلربّي فهو ما حيتمل الصدق والكذ

وادلراد بصدق اخلرب مطابقتو للواقع ونفس األمر وبكذبو عدم مطابقتو يف الواقع  ،بو
وال حيصل ويتحقق  ،ونفس األمر. وأما اإلنشائّي فهو ما الحيتمل الصدق والكذب

 2مضمونو إال إذا تلفظت بو.

م الكالم اخلربّي واإلنشائّي الذي ويف عملية لغوية أو اتصالية، يوجد استخدا
إللقاء اخلرب أو األمر أو التحقَت أو غَته. ألن الكالم سواء  امااستعملو ادلتكلم 

أكان استفهاما أوخربا أو أمرا ديكن استعمالو ادلتكلم ألغراض خمتلفة. وكذلك، 
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النظرية اليت تكاشف   3عكسو الغرض الواحد ديكن تعبَته بالتعبَتات ادلختلفة.
 John)وظائف اجلملة مشهورا باسم الفعل الكالمي الذي قد تقدمو جون أوستُت 

Austin). 
ىي قصة موسى عليو  األفعال الكالميةومن القصص القرآنّية اليت تربز فيها 

إن قصة موسى عليو السالم يف القرآن الكرمي  السالم اليت وردت يف سورة القصص.
قصص األنبياء الكاملة وىي تذكر كل حوادث القصة  إحدى -بشكل عام–

يظهر إهنا  4وتفصلها منذ والدة موسى حىت وقوفو مع قومو أمام األرض ادلقدسة.
 حقصة رائعة ومثَتة ليس فقط دلا فيها من الرسالة وإمنا أيضا دلا تسّرد هبا من النصائ

  الًتبوية اليت تفيد يف احلياة اإلجتماعية ادلعصرة .

دراسة اليف  (Searle)سَتل  عند األفعال الكالميةا البحث نظرية ذى استعمل
صنف األفعال الكالمية، وىي تكون على على  (Searle)سَتل . وركز رأي التداولية

الوعديات (، direktif)، التوجيهات (asertif)مخسة أصناف : اإلخباريات 
(komisif،)  التعبَتيات(ekspresif) واإلعالنيات ،(deklaratif.) 

 أسئلة البحث . ب
 أما سؤال البحث الذي سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليو فهو :

ما أشكال األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى عليو السالم يف سورة  .1
 القصص؟
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ما وظائف األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى عليو السالم يف سورة  .2
 القصص؟

 . أهداف البحثج

 البحث الذي يسعى ىذا البحث إىل حتقيقو فهو :أما ىدف 

معرفة أشكال األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى عليو السالم يف سورة  .1
 القصص.

معرفة وظائف األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى عليو السالم يف سورة  .2
 القصص.

 أهمية البحثد. 

 تأيت أمهية ىذا البحث دما يلي :

زيادة ادلعرفة والفهم عن التداولية بقواعد األفعال الكالمية اإلذمازية النظريّة :  .1
 خاصة.

 العملية :  .2
الذي قد درست يف حتليل  اإلذمازية ن تطبق علم األفعال الكالميةأتستطيع  ( أ

 سورة القصص.
تستطيع أن يعرف القارئ األشكال عن األفعال الكالمية اإلذمازية و  ( ب

 وظيفتها يف سورة القصص.
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 توضيح المصطلحاته. 

توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث، 
 وىي :

دراسة ادلعٌت كما يوصلو ادلتكلم ويفسره ادلستمع أي دراسة ىي  : التداولية (1
 . 5ادلعٌت الذي يقصده ادلتكلم

 األفعال الكالمية : ىي األفعال الذي يفعل الناس عند ينطق الكالم. (2
األفعال الكالمية اإلذمازية : ىي علم يقصد بو ما يؤديو الفعل اللفظي من  (3

وظيفة يف االستعمال، فغاية ادلتكلم التعبَتي عن معٌت يف نفسو كاألمر والوعد 
 والتأكيد والقبول والنصح وغَتىا.

ى ىو أن حتكي عن حياة النيب موسى يعٍت يف سورة قصة النيب موس (4
 القصص.

. ىذه آيةفيها مثانية وعشرون و ومثانون  الثامنةسورة القصص ىي سورة  (5
 .حكاية النيب موسى و مهجية فرعون وضحت عن سورة 

 . تحديد البحثو
لكي يركز حبثو فيما وضع ألجلو وال يتسع إطارا وموضوعا فحّددة الباحثة يف 

 ضوء ما يلي :
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السالم يف سورة إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو قصة موسى عليو  (1
 القصص.

أن ىذا البحث يركز يف دراسة قصة موسى عليو السالم يف سورة  القصص على  (2
 األفعال الكالمية اإلذمازية، منهم فيما يلي :

أشكال من األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى عليو السالم يف سورة 
 القصص.

و السالم يف سورة وظائف األفعال الكالمية اإلذمازية يف قصة موسى علي
 القصص.

أن ىذا البحث يستخدم تفسَت ادلنَت. يف تفسَت ادلنَت أسهل الستنباط احلكم أو  (3
احلكمة اللذان يعمل يف احلياة اليومية، ألن أخر البحث يستخلص اآلية اليت 
تفسر بدراسة فقو احلياة أو األحدام. واستعمل تفسَت ادلنَت بلغة سهلة، حىت 

. والتفسَت ىو تفسَت حمدثة وتستخدم الباحثة تفسَت ادلنَت يفهم اإلنسان العجم
 حتديد البحث فيو.

 ز. الدراسة السابقة
أن الدراسة السابقة أمر مهم قامت بو الباحثة قبل مواصلة البحث ألجل التأكيد أن 
عنوان ىذا البحث مل يسبق لو البحث فيو بعد. لقد قامت الباحثة بالفحص بوصفو 

 سوف أذكر واحدا فواحدا البحوث بنفس العنوان األساسي فيما يلي :حتقيقا مكتبيا. 
البحث من حبرور الرازقُت مبوضوع أفعال الكالمية يف سورة ادلطّففُت )دراسة حتليلية  (1

 ٠٢١٢بركجماتكية( ىو طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا جبامعة سونن كاليجاكا سنة 
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خذ النتيجة أن ىناك ثالثة أشكال األفعال أنواع أفعال الكالم يف سورة ادلطّففُت. وأ
 الكالمية يف سورة ادلطّففُت وىو أفعال الكالمية القولية واإلذمازية والتأثَتية.

البحث من جمتهدين مبوضوع فعل الكالم اإلذمازي لقصة يوسف عليو الّسالم يف  (2
جبامعة سورة يوسف )دراسة حتليلية تداولية( ىو الطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا 

وأخذ النتيجة أن ىناك مخسة أشكال األفعال الكالمية  ٠٢١٢سونن كاليجاكا 
 اإلذمازية يف سورة يوسف وىو اإللزامية والتوجيهية والتعبَتية واإلعالنية.

البحث من ايرلُت فطرياين ىي طالبة شعبة العربية وأدهبا جبامعة كاجاة مادا يوجياكرتا  (3
يف مسرحية عربية قضية أىل الربع لعلي أمحد  مبوضوع الفعل الكالمي 2113سنة 

باكثَت "حتليل علم اللغة الربمجاتكية". يف ىذا البحث حيصل على انواع أفعال 
الكالمية اليت تستخدم يف ىذه ادلسرحية تتكون من ثالثة أنواع، أفعال الكالمى 

 اللكوسي، والفعل الكالمى اإللوكوسي، والفعل الكالمى الربلوكوسي.
باحث أن ىذه البحوث الرابعة . ويف ىذه البحث سًتكز الباحثة عن الحظ ال

األفعال الكالمية اإلذمازية من الناحية التداولية، أي أشكال األفعال الكالمية اإلذمازية و 
 عن األفعال الكالمية اإلذمازية يف سورة القصص. وظيفة

 


