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 خلفية البحث .أ

آلخ ي  لاشنع  املسنان  لقل  افأكان  وو العبي ر ع  على اإلاللغة هي وسيلة مهمة 

 عقد اللغة تب يفنت تبددت . تب يفهنع  م  علمنء اللغة  كث ر  يعحدث عددل. احو وافأ

 ىف نووب زهت سنظ هن وجهة م  املهمة القواحى على جمموعة ك   و ّكزت واحملدثني، اللدمنء

وم  وهم العب يفنت  عقد اللدمنء الىت تبرب ع  حا  لغوى م هق ودقة مالحظة،  .العب يف

وهي  نتالقاشنط ه. هذ1تب يف اب  جىن: "حّد اللغة: وصوات تبرب هبن ك  قوم ع  وغ اضهم

إذا كن   قة رة حااالتصنالت باعا ر تصنالت. سنإلبمن يامى  هنسنل  املبلومنت وتللي

عالم امل بنفأحوالم وكًلن اعخد  ت   اللغة أ بوهذا يبين  صحيحة.بنلاعخدمة مغة لّ ل اهلدف

 وهو :يف كب  اللغة وو كب  االتصنلاحلنسم  عنم لى عبعمد ي . هذاوصفة الاالم هتوحنال

 .اينق، والتقنق ش، واملاشالة اليت املعالم ، غ ضخنطبامل

 ايبّ ف ليوسنز  .اللانسنينتعلم  تامىد اسة اللغة سنفاهن ببد ذلك كمن ع كقن اّ  

و  حتليق اللغة م  خالل  وه الغ ض مقهن .بلميةالد اسة نل( كلمة اللانسنينت ك۱: ۱٩٩٥)
                                                           

(، 2001اللغة احلديث ) اللنه ة: دا  غ يب للطينعة والقاش  والعوزيع ش كة ذات ماقوسنية حمدودة، الدكرت حممد حممد داود، الب بية وعلم 1
 43ص. 



إىل  وشن ، و طأ مقهناخلوو  نعهصحّ  حتليق علىيما  ك نتالبندية والعج ييامل تّية املالحظنت 

اللغة  ن ياملعبللة بنليق إىل البوام م  ذلك ، بنلقاية  وكث  .2اللغة ن بقي ع بنمة السنظ ية 

هيا   ،حلوهلن "صوتينت" و "علم افأصوات"، اليت تامى ةللغا صوت، وهي هيا  سنفاهن

و ع   ،"القحو" حلل ، ويامى هذا اهيا  الالمة يف اجلم  العصّ ف"، وتامى "الالمة

القنس، وو   بني العواصاملعبللة بط يلة  واملانئ  ،"الداليل" ل ماشالة املبىن، يامى هذا احل

 هذا يامى ،لعبي ر اللغوي مع من تعم مقنقاشعهببالقة ا ، وكذلك كيمن يعبلقاسعخدام اللغة

 .العداولية"احلل  "

عواص  وكًلن يف وعمنل ال لنصيدسعخدام اللغة للعبي ر ع  املبند اسة الهي  العداولية

   خالل القظ  يفل اللغة منشاو عدولية ال تطنلع، وخ ى ببين ة .لاينق احملندثة وحنلعهن

ود: سينقنت خن جة ع  احلدكلمة من: سينقنت لغوية )سنص ماشرتك( و   ت اكق الوحدات اليت 

 .3لكاذغ ر ، و واملواقف، واملاشن كني ،افأهداف

  عداوليةال (۱، وهي: على افأق  العداولية( و  هقنك و ببة مبن  ۱٩٨3ليفقاو  ) يلول

ا  عنم واللغة باش البلمينت كد اسة للظواه  القفاية واالجعمنعية املخعلفة الوا دة يف سنظنم

                                                           
2Suhardi, Pengantar Linguistik Umum (Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, Cet-1 2013) h.14 
3Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.14 



  عداولية( ال3 ،يف املعحدث اجمل دة اليت هلن م جع املفنهيم ةكد اس  عداولية( ال۲، باشا  خنص

 .4كد اسة السعخدام اللغة  عداوليةال (4 ،اإلشن ينت كد اسة ملصطلحنت

 اإلشن ينت .اإلشن ينت هقنك د اسة م  عداوليةاو  و  يف المع  وي ليفق معانوينً 

والوقت  ثعبي رات تعح ك م اجبهن اععمنًدا على املعحدّ البين ات وو الالمنت وو ال هي

هي ط يلة  اإلشن ينت أ ب( ٥۰۰۲كنميقغز )  يلول ٥ .نللغةبث ديواملان  الذي يعم كيه احل

الذي وشن  إليه   وكًلن للمبىنال ميا  تفا رهن إاّل  لغةالة بنسعخدام قويلإلشن ة إىل طييبة مب

 :مث  احلوا  العنيل .6احملندثة املعحدث وتعأث  حبنلة

 اذا وسنت ؟ . امن: اليوم سوف وذهب إىل سو ابنين

 كحاب يف املقزل ةهنسنداينين: وسنن مارتخ

 (2014)ايد بنغووس كرتينسن: 

يف و ، ن املالضم ر  وافأول هاشخصني. لل  رهي ضم الانبلةيف اجلملة  ة "اسنن"كلم

عح ك تنلة حلا، ييدو و  كلمة "وسنن" لديهن الانبلةم  املثنل ك. قدينينهلالضم ر  وحني الثنين ه

 .وكًلن لاينق احملندثة وحنلة اللغة

                                                           
4Levinson (1983), dalam Edi Tri Sulistio, Pragmatik: Suatu Kajian Awal (Surakarta: UNS Pers, 2013) 

h.3 
5Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 43 
6Cummings (2005), dalam Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h.38 



افأق  اليت متت  على اإلشن ينت ثالثة وسنواع م  ليفقاو  اش حي  ،احلنل اهذ يف

 :ومهن 7اإلشن ينت افأخ ى قوعني م ب اللغوي خرباءمقنقاشعهن تلليديًن مث اسعاملهن 

 ثالثة باملاشيه يةالاشخص اإلشن ينت .، املعبللة بدو  الرتميزالاشخصية . اإلشن ينت۱

ن"(، افأول )"وسن ، اليت يعجاد كيهن الاشخصنً واضح العلايمنت الاربى شاالً 

/  اإلسم هو" ، وو"ي، "هوالاشخص الثنين )"وسنت"(، والاشخص الثنلث )"هو"

 .٨شيء"(

املوقع املانين )الفضنء( بنلقاية إىل مان   عالمة، املعبللة يةانسنامل اإلشن ينت .۲

 .ث الاالمو املاشن كني يف حد

 ة، املعبللة سنطنقنت الزمقية بنلقاية إىل الاالم املقطوقالزمنسنية  /يةالوقع اإلشن ينت .3

 امل اجع يف وجزاء م  اخلطنب الذي يعم وضع عالمة، املعبللة يةطنباخل اإلشن ينت .4

 خطنبه

                                                           
7Levinson (dalam Sumarsono,2009). dalam Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014) h. 41 
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دو   قاية إىلبنلاالجعمنعي  العمييز عالمة، املعبللة ةاالجعمنعي . اإلشن ينت٥

 مع عدد   وو املعحدثنينجواسنب البالقة بني املعحدث واملعحدث ، خنصةاملاشن كني

 ٩م  امل اجع

لمة ليس جم د ك اإلشن ينتأ  بالحظة امل، ميا  الانبلة إلشن ينتوسنواع ا بين م  

إلشن ينت اميا  ويًضن و  ياو  متييزًا اجعمنعًين م تيطًن ا تينطًن وثيًلن  ولا  كحاب، تبليم

 .االجعمنعية إلشن ينتو ا الاشخصية

 سنس افأدلةافأعلى  حوضو بليات  إلشن ينتا بني هذي  الاشالني م  البالقة

باس ال على .يةنلف سناية وافأملنسنبالضمنئ  اللغوية املخعلفة مث  سنظوم كنسنت عليه   ممن املوجودة

( املخنطب، ن ينتإلشا عقدالاالم ) لماشرتكني، اليت ال تاشف  الصفنت االجعمنعية لاإلجنليزية

بنللغة الف سناية  vous و tu  الف ق بني كإ ّ  ،املخعلفةعقوعة م  البقنص  املبجمية امليف جمموعة 

عمبي م  نجملاملقصية بوو وعلى  ودىنالذي  هم  املخنطبيضع  بنفأملنسنية Sie و du والف ق بني

 .10)الاشخص افأول( يف الاينقنت الاشخصية واالجعمنعية م  الاالم اّلماملع

                                                           
9Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 41-42 
10Louise Cummings, Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) 

h.32 



لوضع ا ، عقدمن مييز افأك اد على وجه العحديد االخعالكنت بنيالاينق االجعمنعي يف

لذي  هم وعلى وو ا ، كإ  املعحدثني سنايةاالجعمنعي للمعحدثني ومبن ضي الاالم بنللغة الف

إىل مبن ضي الاالم املدعوي   'tu' وكرب وو وكث  قوة سوف مييلو  إىل اسعخدام القاخة

 .يف اإلجنبة "vous" ، وسيعم اسعلينله بقموذجوق ، وصغ  سقن، ووق  قوة .احلنلة للعحدث مع

  إسينسنيناملثنل يف، على سيي  لف عقدمن حيدث العغي ر االجعمنعيافأم  خمع لا 

ة اقم ، عقدمن تعحدث سيدة وعمنل شنبة )ذات وضع اقعصندي وعلى( إىل ام وةاحلديثة

عالكنت إ  االخ وقول ، كيف يالمو  ببضهم ليبض؟تقظف مقزهلن )وضع اقعصندي وق (

والقانء  "tu"خدماعتوالقانء املاقنت  ،أث راً م  االخعالكنت االقعصنديةالبم ية تظ  وكث  ت

  "usted".11اعخدمتغ  سقنً افأص

 اإلشن ينت عطييق وسنواعالكيفية ع   ، مل يعم ش ح الانبلةيبض افأوصنف املذكو ة ب

الل: ب وكالميف  اإلشن ينتهذا هو من جيب  الانتب مهعًمن بنليحث ع   .يف اللغة الب بية

 .ّ م واليف وومي  مجنلخل لنبطفأا م  جديد جي 

وهي عين ة ع  عم    Word Book Encyclopedia  (۱٩73  (دائ ة مبن ف كعنبعقد  

افأهم و  عنملي حيعوي على افأدب والد امن وت تيب املاررررررر ح واملوسررررررريلى واجلمنل الطييبي كين

                                                           
11George Yule, Pragmatik (Yogyakarta Pustaka Pelajar, Cet-2, 2014) h.16 



تصررقيف افأكالم إىل عدة وسنواع ،  ن يف ذلك افأكالم  يعم .م  ذلك اسررعخدام الضرروء واللو 

وافأكالم  ،ن ةووكالم اإلث ،ووكالم احل كةاللصرررررررررر رة وملنطع الفيديو  ،ووكالم اللصررررررررررة ،الوثنئلية

ال سرررررررررررررروم و  ووكالم املغررنم ات ،ووكالم ال عررب ،وافأكالم اخليررنليررة اررنيررة،وافأكالم احل زاحيررة،امل

 . وافأكالم املوسيلية ومن إىل ذلك ،املعح كة وافأكالم ال ومنسناية

الابودية  ةهو كلم  سوم معح كة م  اململاة الب بي بالل: جي  جديد م  افأبطنل كيلم

 .الفيلم م  املغنم ة وسناشأه ومي  مجنل كمخ ج ومقعج وكنتب سيقن يو همع سنوع

بالل إىل اللصة احلليلية لطف  ييلغ م  البم  سيع سقوات ويطمح إىل  لفيلم وكلن 

 .، مت اخعطنف بالل ووخعهن م  مالط  وسهن وبيبهن كبييدكلط .و  يصيح كن ًسن

فأموي ا م  وثيوبين اليلنء على قيد احلينة مع سيدهكيف كن  على البيد كيلم   حياي 

لا  هذا البيد كن  ويضنً  .الذي كن  يف ذلك الوقت قنئدًا لبيندة افأوثن  يف مديقة ماة

 .صلى هللا عليه و سلم وصحنب القيب حممد اوال" مؤّذ  اإلسالموول "

جديد م  جي   :بالل كيلماملوجودة يف  اإلشن ينت كيمن يلي ومثلة على كلمنت 

 خلّ م واليف وومي  مجنل : افأبطنل

 )صفوا  سيديو جو... ه:مسح غف رة( 



 فوا  ) اب يالل( اععذ  لصل اخىت الصغ رة، هقنك كيف و  غف رة )الانبلةيف املثنل  

االجعمنعية  اإلشن ينت اسعخدام كلمة سيدي وعاله هو كلمة .بالل والغف رة( ومية سيد م 

عيدا )ماعوى اجعمنعي مقخفض( إىل سيده )ماعوى اجعمنعي اليت يعحدث هبن الالمة 

هو  ةغف ر إشن ة إىل الايد صفوا  فأ  احلديث ع   كلمة الايدكضال ع  ذلك،   .عنل(

وعاله ه" " الالمة  صفوا  هذا وعدة بنلعأكيد وتوضيحهن بذك  اسم صفوا  يف احملندثة.

وقفه مث و وصنب الايد صفوا هد الانبق كن  قد ن، فأ  املاشهي شخص ياش ر إىل بالل

 .و  يغف  فأخيه صفوا ، وتوس  غف رة الايد الغف رة

، كيف  وومي  مجنلواليف  م ّ خل بط جديد م  افأ جي بالل:  كيلماخعن  الينحثو  

حياي  ،ث يف البنمل الغ يب. وكث  م  ذلكوول كنم  لبقنص ه اإلسالمية يي الفيلموصيح هذا 

، حيث قد جيد املؤلف اسعخدام ماعوينت بنلالمنت دالبييد و سيهذا الفيلم ويًضن دو  

 ط م ، مل يعم كحص هذه الد اسة كللكذ امل ي ة مث  الف سناية وافأملنسنية واإلسينسنية. ومع

اليت مع موضوع اليحث العخنطب  اإلشن ينتسنوع  ، ولا  ي كز علىاالجعمنعية اإلشن ينت

كيلم ع يب، مث  هقنك حبث ع  وومي  مجنل فأسنه يف الانبق مل يا  واليفم  ّ خل كيلميف  تواجد

 .هذا اليحث سياو  وكث  إثن ة لالهعمنم لد اسعهن ود اسعهن



جيل  :اللباإلشاريات ىف فيلم ، كإ  عقوا  هذا اليحث هو سعقنداً إىل ش ح اخللفيةا

 خلّرام أاليف و أمين مجال جديد من األبطال

 مشكالت البحث  .ب

. اسعقنداً ة املاشالة، م  الض و ي صينغاعهدكةاملللحصول على سنعنئج حبث 

 ، كإ  املاشاالت اليت ميا  حتديدهن هي كمن يلي:الانبلة إىل اخللفية

 ّام خل افأبطنل  جي  جديد م   بالل: من هي وسنواع اإلشن ينت ىف كيلم. 1

 واليف وومي  مجنل ؟

م    جي  جديد  بالل: كيلميف  اإلشن ينت من هي امل اجع لالمة. ۲

 خل ّام واليف و ومي  مجنل ؟ افأبطنل

 البحث و فوائدهأهداف  .ج

 أهداف البحث .1

ديد م  جي  ج بالل:  كيلماملوجودة يف  اإلشن ينتب كة على وشانل امل .1

 خل ّام واليف و ومي  مجنلافأبطنل 

  جيبالل:  كيلميف  اليت تواجد اإلشن ينت امل اجع لالمنت على ب كةامل .2  

 خل ّام واليف و ومي  مجنل م  افأبطنل جديد



 فوائد البحث  .2 

 كمن يلي:  هذا اليحث بفنئد يعبلق كيمن  

هذا اليحث مانمهة يف  القنحية القظ ية يأم  الينحثو  و  ياو  م  .و

اليت  ليةالعداو  ، وهييف جمنل اللغة والانت ا الب بية خنصة ،جمنل اللغة

تاو  مفيدة لطالب اللغة الب بية ولغنت الانت ا وعنمة  م  املعوقع و 

 .اجلمهو 

، م  املأمول و  يعما  م  كعح اليص رة واملب كة القنحية البملية م    .ب

وخنصة  ،نء اللغة يف كهم البلوم الواقبيةوالطلية وخنصة علم للينحثني

املعوقع و  ياعفيد الل اء واجلمهو  باشا  خنص  ، وم اإلشن ينت

للانسنينت ا الاينق الب يب ومب كة ذلك للطالب ومد سي اللغنت يف كهم

 .واسبة جدا ومعقوعة

 اإلطالع املكتيب .د

لد وجد الينحثو  ، كملؤلفنت اليت متت ق اءهتنبنلقاية إىل مب كة الينحثني وببض ا

 :البديد م  الد اسنت ذات الصلة اليت وثن ت هذه اللضية



لوم لالية افأدب والبقام اللغة الب بية وآداهبن  سعنجيبكعنبة الطنلب ا .1

عنم  يف ،إلسالمية احلاومية يف يوجينكن تنكنليجنغن ا  ، جنمبة سوسنن الثلنكية

 لعزمتد اسة حتليلية تداولية( " )اإلشن ينت ىف سو ة يوسف" ببقوا  ۲۰۱٥

 ،اإلشن ينت الاشخصية شا  هي من وي املاشالة، صيغيت بعللي  اليحث

 سنوع  إ. اإلشن ينت ثالث م  امل جع ومبىن يوسف خطنب يف والوقت املان 

 املعبللة افأدب وسنواع مجيع د اسة خالل م  املاعية حبث هو املاعخدم اليحث

هذا اليحث م  املب وف و  يوسف سو ة حيعوي  م  .يوسف خطنب بعفا ر

اإلشن ينت  آينت مع تبي ر 7م   اليت تعاو اإلشن ينت  على تبي رات

آية حتعوي  ۱7للوقت و  اإلشن ينت آية حتعوي على تبي رات ۱3، الاشخصية

 12ية.ملانسنااإلشن ينت  على تبي رات

 الفقو ،يف كلية اللغنت و تبليم اللغة الف سناية  قام  ويل ب اتنمن هو طنلب .2

 يف اإلشن ينتببقوا  "وشانل ووظنئف  ۲۰۱6يف عنم  جنمبة يوجينكن تن

Comme Un Chef  شا    ويل ب امتن حللت افأط وحة". كوهني  داسنينلبللم

 سنوع .كوهني  بللم داسني  Comme Un Chef الوا دة يف الفيلم اإلشن ينت ووظيفة

                                                           
12Istajib, “Deiksis dalam Surah Yusuf (Suatu Tinjauan Pragmatik),” Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas 

Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015) 



وشانل  ثالثةهذه الد اسنت هقنك  م  .القوعي اليحث هو املاعخدم اليحث

  اإلشن ينت وsimbolik اإلشن ينت  ،kinesikاإلشن ينت  وهي ،اإلشن ينت م 

anaforik  13.كيلمو  امللرتحة م  اإلشن ينت م  د اسنت سنظ ية شا 

 افأدب قام ةبطالب يعبلق من يف من يقعيق هن ينيت سيلفين وعدهتن اليحث .3

 عنميف  عنبعهنك  متت  اتوالجني سنم جنمبة الثلنكية، البلوم كلية  يف اإلجنليزي

 هي اليحث ماشالة". العحليلية العداولية: سقد يال كيلم يف"  ببقوا  2016

 عخدمةاملامقهج اليحث . سقد يال كيلم يف وجدتاإلشن ينت  ومبىن شا و

 يف تووجد ليفقاو  سنظ ية بنسعخدام الوصفي قهجم ا اليحث هوهذ يف

اإلشن ينت  ،اإلشن ينت الاشخصية وهي ،اإلشن ينت م  وسنواع مخاة د اسة

 14.منعيةاالجع اإلشن ينت و ،يةاخلطنب اإلشن ينت ،يةالوقع اإلشن ينت ،املانسنية

 ليةك   ة قام اآلداب واللغة الب بيةطنليال ،واكعه ب  صليحة هنادعداليحث إ .4

 عقوا  مع 2016 عنم يف كعب  ،باا ة خيض  حممد جنمبة نتاللغ و دباآل

 ليفقاو  سنظ ية اسعخدم". اليل ة سو ة يف افأببند العداولية لإلشن ينت يف"

                                                           
13Rully Pratama,“Bentuk dan Fungsi Deiksis dalam Film Comme un Chef Karya Daniel Cohen,” Skripsi, 

(Yogyakarta: Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) 

 
14Silvia Hariyati Merentek, “Deiksis dalam Film Cinderella: Analisis Pragmatik,”Skripsi, (Manado: 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi. 2016) 

 



: وهي اليل ة، سو ة يف وجدت اإلشن ينت م  وسنواع مخاة هقنك و  ووجد

 نتاإلشن ي ،يةالوقعاإلشن ينت  ،اإلشن ينت املانسنية ،يةالاشخصاإلشن ينت 

 1٥.االجعمنعية اإلشن ينت و يةاخلطنب

 ثًن ع حب ، مل جيد الينحثو  حىت اآل الانبلةامل اجبنت البديدة لألدبينت  م 

لى هذه ع وبقنءً . خلّ م واليف وومي  مجنل جي  جديد م  افأبطنل: بالل كيلميف  اإلشن ينت

 كيلم املاعخدمة يف اإلشن ينت وامل اجع م  كلمنت وسنواع، يقوي الينحثو  د اسة اليينسننت

 .وومي  مجنلّ م واليف خل جي  جديد م  فأبطنلبالل: 

 ىالنظر  اإلطار .ه

 تداوليةالتعريف  .1

، عقدمن جب  (۱٩3۸مو يس )" اليت قدمهن عداوليةيأيت م  "ال عداوليةمصطلح ال 

هي البالقة بني البالمنت  عداوليةال .(البالمنتمقهجية تبنليم ب رس يف علم الايمينئية )علم 

 عداوليةال .عداولية، و الالقحوى ، وني. الايمينئية لديهن ثالثة ك وع، وهي الدالالتواملاعخدم

للغة م  ا ا  كهم خصنئص، ود اسة مبىن الاالم يف مواقف مبيقة ميهي اللغة املاعخدمة

 .16، وي كيفية اسعخدام اللغة يف العواص عداوليةخالل ال

                                                           
15Sholihah bin Waktah “Dimensi Pragmatik pada Deiksis dalam Surat Al-Baqarah.” Skripsi, (Al-Jazair: 

Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Muhammad Haidar, 2016) 

 
16F Djajasudarma, Wacana dan Pragmatik (Bandung: Refika Aditama, 2012) h.60 



( ع  كهم آخ  مفنده و  هقنك و ببة تطو ات على افأق  ۱٩۸3وقد عرب ليفقاو  ) 

 :، وهيعداوليةبنملبىن ال

كد اسة ملخعلف الظواه  القفاية واالجعمنعية الوا دة يف سنظنم الالكعنت   عداوليةال ( ۱

 باشا  عنم واللغة باشا  خنص

 إىل املعحدث م جعهلن  اجمل دةم يهنفاملكد اسة   عداوليةال (۲

 اإلشن ينت كد اسة للمصطلحنت   عداوليةال (3

 17كد اسة السعخدام اللغة   عداوليةال  (4

بالقة بني هي ال عداولية، ميا  االسعقعنج و  الالانبلة اء اسعقندا إىل البديد م  اآل 

 1٨.وليةاعداللغة والاينق هي وسنس كهم ال

 السياق 1.1

 ،موجود قي  وو ببد كلمة وو عين ة، وو حىت سنطق وطول )م  عين ة الاينق هو "شيء 

 .1٩، وو سنصعين ة، وو مجلة( يبين

                                                           
17Levinson (1983), dalam Edi Tri Sulistio, Pragmatik : Suatu Kajian Awal ( Surakarta: UNS Pers, 

2013) h.3 
18I Dewa Putu Wijana, Pragmatik Teori dan Analisis (Lingkar Meda Jogja) h.2 
19Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 5 



ة املعبللة بنلييئة املندية واالجعمنعيالاينق على وسنه اجلواسنب ( ۱٩۸3)لييج  يصف

 .20خلطنب ومب كة خلفية ياشن كهن املعحدثو  وش كنء الاالم

 .داوليةع، ميا  اللول و  الاينق مطلوب م  الالانبلةاسعقندا إىل العب يف املذكو  

 اإلشاريات .۲

 سنلوم افأسنسية اليتم  افأشينء  ألحدمصطلح تلين )م  اليوسننسنية( ل يهاإلشن ينت  

يامى الاشا  اللغوي املاعخدم  .يبين "العبيني" م  خالل اللغةاإلشن ينت .  هبن مع الاال

 ، مثحنلة كنئ  غ يب وتاأله "من هذا؟"عقدمن تلوم بإ  اإلشن ينت  إلكمنل "العبيني" تبيب

 21"(. هذا)" اإلشن ينت تاعخدم تبي ر

طييبة مبيقة بنسعخدام هي ط يلة لإلشن ة إىل  اإلشن ينت ( و ۲۰۰٥كنميقغز )  يلول 

 .حملندثةا ال ميا  تفا رهن إال وكًلن للمبىن الذي وشن  إليه املعحدث وتعأث  حبنلة لغة

و شا  م  هاإلشن ينت  ، ميا  االسعقعنج و الانبلةإىل العب يف املذكو   اسعقنداً  

 اللغة يف شا  الالمنت والوظنئف افأخ ى اليت تبم  كمؤش  فأشينء مبيقة وو وشانل

ميا  و  ياو  ذلك يف شا  الالمنت م  سنوع مبني وو وظنئف  .وظنئف خن ج اللغة

 22خن ج اللغة.

                                                           
20Leech (1983), dalam Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 1 
21George Yule, Pragmatics: Suatu Kajian Awal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Cet-2 2013) h.13 
22Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 38  



 اإلشاريات أنواع  ۲.1

 اإلشن ينت ش ًحن لثالثة وسنواع على افأق  م  (۲۰۰٩،  سوم صن  يف)ليفقاو   يلدم

 :ومهن 23 الخ ىاإلشن ينت ا  قوعني مباليت متت مقنقاشعهن تلليديًن مث وضنكهن اخلرباء على 

ا  واضح الاشخص املاشيوه باش يطيق .املعبللة بدو  الرتميزالاشخصية  اإلشن ينت  .۱

خص افأول )"وسنن"(، والاش ، اليت يعجاد كيهن الاشخصالعلايمنت الثالث الاربى

 .24اليقد / شيء"( هو" ، وو"ي، "هالثنين )"وسنت"(، والاشخص الثنلث )"هو"

  املثنل:

 ذاهب؟ وسنت وي  إىل: إقينل

 ؟عنك منذا ، بنيل إىل سأذهب: يوسف

، املعبللة بعاشف ر املوقع املانين )الفضنء( بنلقاية إىل مان   يةانسنامل اإلشن ينت .۲

 .املاشن كني يف حدث الاالم

 :املثنل

 قع  حيث هقن

                                                           
23Levinson (dalam Sumarsono,2009), dalam Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014) h. 41 
24George Yule, Pragmatik  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-2, 2014) h.15 



، املعبللة القلنط والقطنقنت الزمقية بنلقاية إىل الاالم الزمنسنية  /يةالوقع اإلشن ينت  .3

 املقطوق

 املثنل: 

 غداً  ودكع ، اآل  جمنين إسنه  

، املعبللة ت ميز امل اجع يف وجزاء م  اخلطنب الذي يعم وضع  يةطنباخل اإلشن ينت  .4

 خطنبه

 املثنل: 

 "الل   وحيد يامى هذا: "ج

 اجملد منذا؟: "ب

 (٥3 ، 2014: بوت اسنسن بنغوس إيدا)

، املعبللة بعاشف ر العمييز االجعمنعي سناية إىل دو  املاشن كني اإلشن ينت االجعمنعية .٥

 2٥جواسنب البالقة بني املعحدثني واملعحدثني وو املعحدثني مع عدد م  امل اجع خنصة

 املثنل: 

                                                           
25Ida Bagus Putrayasa, Pragmatik  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) h. 41-42 



 يب اتص  سيدي،  

 منهج البحث  .و

 البحثنوع  .1   

 .يفياليحث الااليت سيعم اسعخدامه  اليحث ، ياو  سنوعا اليحثيف هذ

 والعصنميم افأسئلة ذتقفي يعم. طييبي إجينيب، غ ر اسعل ائي حبث هو لايفيا اليحث

الط يلة  26. رةاملعغ اليحث عملينت مع جقب إىل جقًين والقظ ينت اليينسننت وتصقيف

اعية، وهي د اسة تب ض ببض احلجج املقطلية اليت تاش ح ط يلة املاملاعخدمة هي 

 .القعنئج وم اجبة افأدبينت

 لبحثا تصميم .2 

 هذا حينول .احملعوى حتلي  هو املاعخدم شا  اليينسننت كن   هذا اليحث يف 

 احلنلة، هذه يف 27.داملاعق يف الوا دة واملبنين احملعوينت ملب كة املاعقد حتلي  اليحث

 .كيلم صو ة يف اليحثة متت الذي الوثيلة تاو 

 وحدة البحث .3

                                                           
26Masyhur, Metode Penelitian Bahasa Edisi Revisi (Palembang: NoerFikri, 2017) h. 19  
27Masyhur, Metode Penelitian Bahasa Edisi Revisi (Palembang: NoerFikri, 2017) h. 17 



 ذوخ يا  مل إ  اليحث كمواد  املخربي  هم م  ياش ح وحدة اليينسننت كن 

 م  جديد جي  :بالل وكالم شا  على الينحثو  هم الينحثو  كن   2٨.يينسننتال

 .الفيلم ندثةحم يف وم اجبهن اإلشن ينت كلمة  على  كزوا مجنل وومي  واليف خل ّام اليط 

 در البياناتامص .4 

 جي  جديد م  افأبطنلبالل:  وها اليحث اليينسننت افأسنسية يف هذ و( 

و كعنب دلي  العداولية تأليف للو يقس  . ، و ومي  مجنل خل ّام واليف

 هو   وغ غ ي و د

بللة ، خنصة افأدبينت املعوثنئق ماعوبة يف شا  اليينسننت الثنسنوية ب( 

نت مبلومو ، اإلشن ينت، الوظنئف شن ينتوسنواع اإل ، خنصةعداوليةبنل

ميا  اسعخدامهن   مصند  اليينسننت ع  امللنالت واجملالت وغ رهن م 

 .كمصد  لليينسننت وو كيينسننت تاميلية

 مجع البياناتطريقة  .5 
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 تعم بنسعخدام جمموعة م  افأدوات اليت مت ةمجع اليينسننت هي عملي ةليط  

 .إعدادهن

 االسعمنع تلقية إج اء يعم (SBLC) االسعمنع املخّلس ع  اخلطنبتلقية  .1

 .العحدث يف املاشن كة إىل احلنجة دو  القل  ط يق ع  هذه احل 

 جي  جديد :بالل كيلم يف افأحنديث مل اقية كأداةهذه تليية   ياعخدم

 .مجنل وومي  واليف  ّامخل فأبطنلا م 

 يف لوحظت اليت وم اجبهن اإلشن ينت وسنواع تاجي  الحظةامل تلقية .2

 .مجنل وومي  واليف  ّامخل فأبطنلا م  جي  جديد: بالل كيلم

 حتليل البيانات طريقة .6

  :اعخدم يسوف ا اليحث وكلن لقوع اليحث ، يف هذ 

تلقية حتديد  وهذا اليحث إ  العلقية افأسنسية لط يلة املطنبلة املاعخدمة يف ه و.

إ  وسلوب ك ز عقنص  مبيقة هقن ياعخدم قوة االسنلانم البللية اليت  .احملددات

 ةقيم  قي  الينحثني بنسعخدام تل اليينسننت اليت مت ك زهن .2٩ميلاهن الينحث

هقن هي و  الينحث يوزع وحيل  كلمة تليية  . (PUP)  حتديد احملددات

                                                           
29M.Zaim, Metode Penelitian Bahasa: Pendekatakan Struktural (Padang: Sukabina Press 2014 ) h.102 



 خل ّام واليفبالل: جي  جديد م  افأبطنل كيلم   يف حمندثة وم اجبهن اإلشن ينت

 و ومي  مجنل.

لواصلة. القداءات تاشييه ا ةم ة وخ ى بنسعخدام تلقي وببد ذلك يعم حتليله ب.

ال بط لعاوية هذا اهلدف هي اليحث ع  ووجه العاشنبه بني شيئني يعم  تلقية

 حمندث الفيلم.الوا دة يف  وم اجبهن اإلشن ينت ، ومهن كلمة ملن سنعهمن

 كيلميف  إلشن ينتا ةمع هذا العحلي  الينحثني تصقيف احملندثة اليت حتعوي علي كلم

قظ ينت ال اإلشن ينت وكلن للاشا  وومي  مجنل خل ّام واليف افأبطنلجي  جديد م   :بالل

 اإلشن ينتمة امل جع م  الالو اشانل  اإلشن ينتداخ   تغ راليت مت ذك هن يعم حتلي  مث يف 

  وومي  مجنلخل ّام واليف  جي  جديد م  افأبطنل: بالل كيلميف 

 نظام البحث .ز

، ببة كصوليقلام هذا اليحث إىل و   ،املعوقبةى سنعنئج اليحوث يف حمنولة للحصول عل 

 :وهي



  ، صينغة املاشالة واحلد م ملدمة تعضم : ماشاالت يف اخللفية: افأول الفص 

 ،، اإلطن  القظ ياإلطالع املاعيب، كوائدهاملاشاالت، وهداف اليحث و 

 . وسنظنم اليحث ،اليحث مقهج

والبلوم لعداولية ا، حيعوي على ش ح / تطو  كيمن يعبلق بنلبلوم القظ ية مقهنج :الثنين الفص 

 ّام خل جي  جديد م  افأبطنل بالل: كيلماإلشن ينت، وسنواع اإلشن ينت و 

  و ومي  مجنل واليف

  إىل امل اجع الوا دة يف و اإلشن ينت ووشانل اإلشن ينت حيعوي على حتلي  :الثنلث الفص 

 اليفخل ّام و جي  جديد م  افأبطنل بالل: كيلمالوا دة يف  اإلشن ينت كلمة

 وومي  مجنل

 الصةحيعوي على اخععنم سلالة افأسناشطة اليحثية ، واليت تاشم  اخل :الفص  ال ابع

 واالقرتاحنت
 


