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 األول لبابا

 قدمةم

 البحث خلفية: صل األولالف
اللغة هي . اللغةباليت مسيت الوسيلة عن  ، البشر ال ميكن فصلهيف أنشطة التواصل

ولتعبري أعضاء فئات اجملتمع للتفاعل اليت تستخدمها نرام يف شكل شعار األصوات 

اللغة هي األنشطة (. ٣٠: ٠٢٢٠,خاير)الغرض املطلوب أثناء عملية التواصل 

اإلنسان  إىل اللغة الكالم، حتتاج يف أنشطة  ،لذا. ة أخرىكأنشطاالجتماعية،  

 استخدام اللغةاليودر وكذلك، . اللغةتمع بدون أنشطة اجملألنه ال يوجد موضوعها ك

البشر  هاستخدمي ، اللغة هي أداة(٠99٣:٣)وري سامسقال . عند عدم اجملتمع

للتأثري أساس العالقة  هي أداة مستخدمةفكار واملشاعر والرغبات واألفعال و لتشكيل األ

 .اجملتمعبني 

 .يطيعها املتكلم واملخاطبجيب أن  قواعدلديها تصال االاستخدام اللغة كأداة 

العمل هبا اليت حتكم  يشعر الناطقالتكلم، يف نشاط إن ( ٤9: ٠٢٢٠)لياين قالت م

 نياملخاطبو  نياملتكلمكل و . املخاطبأقوال على عمل و  هار استفواستخدام اللغة و 

 ، بني املتكلموهكذا. قواعد اللغة يف التواصلمن  ماحنرافاهتأعماهلم و عن  ؤولونمس
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 املخاطبو  وألجل املتكلم. حبيث التواصل بسالسة الزم عليهما تعاوين املخاطبو 

عملية االتصال تدير حىت تكون  واملخاطب قام به املتكلم، هناك مبدأ متعاونني انيكون

 .ةسسالب

واملخاطب، ل املتكلم يوص الكالمألن  ،تفاعل االجتماعيجدا لل امهم الكالمكان 

املخاطب حيتاج إىل التأديب ، يف التعبري عن لذلك. غرض احملادثةد و قصيسلم ن أل

املخاطبني، أي يتعلق بالعالقة بني  التأديبو . واملخاطبظ العالقات بني املتكلم حلف

للتواصل ( ٣٣: ٠99٦,وجانا)املخاطب و أي املتكلم  ،واآلخرنفسه الشخص 

 .هذيبالت بادئاملباسم اليت تسمى القواعد الزم حيتوي على شخص  خطاب ،التهذيب

: ٠٢٠٢, وجانا) املخاطببيف التأديب  يزيد رغبة املتكلمل الكالم اشكأطول أ

كانت اجلملة إذا   ،، وبعبارة أخرىتعرب بأدبوصي اجلملة ي التهذيب مبادئ(. ٦٢

يف اللغة  التهذيب(. ٠٢7: ٠99٤,ليتش) ةري مؤدبغتعرب اجلملة فهذه ، مبدأالف خت

إذا كان . التهذيب توافق مع مبادئي إىل أن التواصل الفعايليشري جدا يف التواصل  امهم

عدم شعر با ويمتضرر سوف يكون  املخاطبفلغة يف ال التأديبصغي ال يشخص ال

 .اآلخرينلتأثري هو  التهذيببدأ املالغرض من  ،الفخر
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املبدأ  د ي حيتوي أيضا علىاألعمل الالكالم يف  فحسب الشفوي، الكالم ليس ىفو 

الذي بني الشخصيات  الكالم هافي ،، يف العمل األد ي الروايةعلى سبيل املثال. التهذيب

حياة اجملتمع واألدب كاس ذلك ألن العمل األد ي هو انع. التهذيب توي على مبادئحي

: ٠9٦٠،الضيف)اخلاصة تفاصيل وال ةحدا  العاميف األهو شيء يؤثر على اجملتمع 

٠.) 

أي أن األدب . أيضا باألخالقفسر الذي يو  ،دباألباألدب يف اللغة العربية يسمى 

 ،هكذاو . جدا اواسع ااألدب علمكان  ،مع ذلكو  ،عن األخالقشمل كل العلوم ي

 .بالتهذييتضمن املبادئ  الكالميوجد فيها اليت  حمفوظ لنجيب احلب حتت املطررواية ال

الكاتب وهو ، جنيب حمفوظهو العمل األد ي الذي كتبه  احلب حتت املطرالرواية 

مكتوبة  احلب حتت املطرالرواية . ٠99١الذي حصل على جائزة نوبل يف األدب عام 

يف هذه الرواية . مية ضد إسرائيلمصر بعد اهلز حالة هذه الرواية أثارت . ٠97٤يف عام 

احلياة اليت تغلب على و احلزن بتنتهي دائما  كي قصة حب بع  الشخصيات اليتحت

لديهم احلالة  حمفوظ لنجيب احلب حتت املطرالشخصيات يف الرواية . شبح احلرب

على الرغم من . أيضا خمتلفةحىت كان مستوى املسافة االجتماعية املختلفة  ةاالجتماعي

وهي  ،تركز الدراسة على أربع شخصيات ة، ولكن الباحثفيها شخصيات كثريةأن 
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املبادئ هم يستخدمون كلألن   ،وجدي مسرأءو  زهرانمىن و حسين حجازي و  عليات

 .الكالميف  هاو انتهاك التهذيب

 ا تبيع نفسهاهي فتاة متعلمة ولكنهو  ،الروايةهذه الشخصية الرئيسية يف هي  عليات

ائما دفشل تأيضا وهي  ،أيت من عائلة فقريةا تلتصبح عاهرة لتلبية احتياجات احلياة ألهن

ة الفيلم وكان منتج امث حسين حجازي وصفها يف الرواية أهن. يف العالقة الرومانسية

 ،الروايةهذه يف  التهذيبليس فقط مبدأ و . يف الزواجمل ترغب  الكنهسنة،  ٣٢ هىعمر 

كل منهما يستخدم  ،مسراءمىن و  الذي تستخدمه التهذيبأيضا انتهاك مبدأ وفيها 

انتهاك و  التهذيبمبدإ دراسة ب ةباحثإهتمت ال، لذلك ،كالميف ال التهذيبانتهاك مبدأ 

 .التاليةل احملادثة مث. الروايةهذه يف  التهذيبمبدأ 

 وقالت هلا عليات
 (٣٠ :٠٢٠٦حمفوظ،) "انت يامىن مجيلة وممتازة وجديرة حقا بزواج سعيد"

كان جيمع  ماعند ،مىنحيد  يف شرفة بيت الكالم هذا : سياق الكالم

إىل منزله  سنيةو  علياتتدعو مىن كانت . نيةىن وسوم ،علياتوهم ، الثالثةاألصدقاء 

 .مع سامل عليأهنا ألغت خطبتها  مهارب وخت
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 مبدأحتتوي على  "انت يامىن مجيلة وممتازة وجديرة حقا بزواج سعيد"الكالم 

: ٠99٤, ليتش) النفسعلى  إلستحسانتقليل اعلى اآلخر و  بدأ اإلستحسانمباجلائزة 

 .إىل مىن تعطي اإلستحسان علياتكانت طاب  هذا اخليف  (.٠٢7

 .على النحو التايل التهذيب مبدأعن البيانات توجد  ٠9يف الصفحة 

 " أول فرصة أويؤجل ذلك لوقت لسلم وهل يتزوج إبراهيم يف"

 ولكن مىت تنتهي احلرب  ،قبل الغداليوم أمتىن أن يتزوج أنا  ،هذاشأنه

 ...يدري ياعم عبدهمن 
 (٠9-٠١: ٠٢٠٦حمفوظ،... )إهنم يعانون معانة األبطال ،يدريمن حقا 

هذا الكالم قام كان و ، انشراحالقهوة مطعم الكالم حيد  يف هذا : سياق الكالم

زواج  خطةيسأل حسين حجازي كان تلك اللحرة   ،حسين حجازي و عبده بدرانبه 

 .وهو جتب عليه خدمة عسكرية إلزاميةعبده بدران ابن 

هذا يف  "...إهنم يعانون معانة األبطال ،يدريمن حقا "الكالم : تحليلال

 هاالتفاق بينتنقيص مبدأ  وفيهمبدأ االنفاق توي على وحيهتذيبا حسين إجابة طاب اخل

ز يعز حسين حجازي الذي يعربه الكالم . واآلخر هضافة إىل االتفاق بينواآلخر واإل

 .لتوافق مع عبده بدراناقصى وأما حسين حجازي ي. التوافق مع عبده بدران
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 .احلب حتت املطريف الرواية  الوارد التهذيبانتهاك مبدأ هذا هو 

 ...عنيدة كما ترينأنا 
 :فتساءل حامد

 اخلرب ا م
 :فقالت له مسراء

 (٠٢٠٦:٠٣٠حمفوظ،)ادعين أوال للجلوس كما يقضي الذوق 
 ياتعلكانت عندما   هلنديمطعم الشاي الكالم حيد  يف هذا : سياق الكالم

 مسراءكانت . ةضباغفجأة  مسراءوجاءت . علياتحبيب محيد هو و . مع محيدجتلس 

 علياتقبح بار خإلميد احإىل  مسراءذهبت . قوادوهي أيضا من ال علياتحتب امرأة 

 .يهإل

 مسراء وهو إجابة ،"ادعين أوال للجلوس كما يقضي الذوق"الكالم يف : تحليلال

إىل نفسه األرباح كان املخاطب أضاف إذا   ،التداولية. املخاطبإساءة ابو  التهذيببعدم 

املخاطب يتطلب  بدأهذا امل. الكرممبدأ  فهو قد انتهك، النقصان من نفسهقلل و 

هذا يف  فإن خطاب مسراء ،ولذلك. نفسهربح نفسه وتقليل تحقيق أقصى قدر فقدان ل

 .لنفسهرباح الكرم ألنه حتقيق أقصى قدر األمبدأ نتهك ه يميكن القول أن الكالم

 هو عواطف املتكلمنامجة  ءمسراالذي تعربه الكالم يف  التهذيبعدم سبب 

 .ترافقه العاطفة والغضبهذا الكالم ( 7٢: ٠٢٠٢ ،خاير)
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 احلب حتت املطريف حتليل الرواية  البيانات، فإن الباحثة ترغببناء على هذه 

 حمفوظ لنجيب ت املطراحلب حتيف الرواية  هاانتهاكو  التهذيبالعنوان مبادئ حتت 

 .التداولية بدراسة 

 تحديد البحث: الفصل الثاني
تتلخص يف فهذه املشكلة  ،يف هذا البحث ومناقشة موضوع التداوليةالدراسة د حل

 :ةالتالياألسئلة 

رواية حسين حجازي يف و  عليات اهستخدمت يتال ةيالتهذيباملبادئ ع ا نو كيف أ .٠

  حمفوظ لنجيب احلب حتت املطر

 احلب حتت املطررواية يف  مسراءمىن و ا هتنتهك اليت ةالتهذيبياملبادئ ع ا نو كيف أ .٠

  حمفوظ لنجيب

 البحث أغراض :الفصل الثالث
 : على النحوى التايل, أغراض البحث من هذه الدراسة

رواية عليات وحسين حجازي يف  اهستخدمت يتال ةأنواع املبادئ التهذيبي ملعرفة .٠

 .احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ
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رواية احلب حتت املطر ا مىن ومسراء يف هتنتهك اليت ةأنواع املبادئ التهذيبي ملعرفة .٠

 لنجيب حمفوظ

 فوائد البحث :الفصل الرابع

 .النررية لفائدةالعملية ا الفائدةومها , هناك فائدتان يف هذا البحث

 : الفوائد العملية اهلذا البحث هي(. أ

واية احلب حتت وجدت يف الر  هانتهاكو االتهذيب توفري املعرفة حول مبادئ 

وكذلك تقدمي األفكار لطالب اللغة العربية وآداهبا ملزيد من  ،املطر لنجيب حمفوظ

 . التحليل على تطبيق نررية التداولية يف األدب مثل أعمال جنيب حمفوظ

 : النررية هلذا البحث هي ةئدالفا(. ب

 لرواية والتعدي على مضمون االتهذيب إثراء فهم مبدأ . أ

انتهاك املبادئ و  يةالتهذيباملبادئ لبحو  كانت نتيجة البحث مرجع ومقارن . ب

 . يةالتهذيب

 السابقة الدراسة: الفصل الخامس

فالدراسة السابقة اليت تقوم هبا الباحثة هي لتمنح املعلومات املكتوبة املناسبة 

البحث مفيدة املعلومات يف هذا  فتلك (٣٠: ٠٢٢7عنين ) ملسألة البحث وجتمعها

ولطلب املعلومات عن وجود موضع , ولدراسة النرارية املناسبة, لتعميق معرفة الباحثة
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عن نررية مبادئ جتدها الباحثة فهي الكتاب املعلومات اليت  فأما .البحث أو عدمه

ونتائج الدراسات السابقة اليت هلا نفس جمال الدراسة مع التهذيب وانتهاك مبدأ  التهذييب

 . البحث

وجد الباحثون , استنادا إىل عمليات البحث اليت أجريت, باإلضافة إىل ذلك

(. رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ)نتائج حبثني فقط حول موضوع الدراسة نفسها 

القيم "ا يقوم باألحبا  ربية واآلداهبقسم اللغة الع( ۲٢٠۲)األول تأليف معمر 

خلصت " دراسة حتليلية خارجية: فوظاالجتماعية فيقصة احلب حتت املطر لنجيب حم

مثل . نتائج هذه الدراسة إىل أن هناك قيما اجتماعية تتضمنا كفاح اجملتمع املصري

 والثاين تأليف حممد عبيد اهلل. والوطنية, روح اجلهاد, احلفاظ على القيمة األيديولوجية

 الرواية احلب العناصر الدخلية يف"يقوم باألحبا   فسم اللغة العربية وأدهبا( ۲٢٠۲)

: نتائج هذه الدراسة أن هناك العنصر اجلوهرية اليت تشمل" حتت املطر لنجيب حمفوظ

 . واخللفية وأسلوب اللغة, وموضوع, واملؤامرة, الشخصيات

 : واليت تشمل, على اإلطالق من قبل عص الباحثنيالتهذيب البحث يف مبدأ 

( ۲٢٠7)واآلداهبا العربية رسالة اقرتح سوجي أساري رمحن قسم اللغة , األول

لنجيب " اوالد حارتنا حلقة جبل"مبدأ التأدب للشخص الرئيسي يف الرواية "خد اللقب 
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 ليتش مت فحص مبادئ التأدب ودرجاته من, يف هذه الدراسة(. دراسة التداولية" )حمفوظ

Leech .كنت النتائج اليت مت احلصول عليها يف الدراسة ستة أنواع مبدأ التأدب . 

مبدأ "خد اللقب ( ۲٢٠٦)م األدب العر ي رسالة اقرتح حممد رينط قس, لثاينا

يف هذه ". حتليل التداولية: التأدب يف كتبة مسرحي احلكيم  ي أمراهلل لنوال السعداوي

كنت النتائج اليت مت احلصول عليها يف . رسالة فحصة مبادئ الـتأدب يف كتبة مسرحي

 .الدراسة ستة أنواع مبدأ التأدب

مبدأ التأدب يف القصة "خد اللقب ( ۲٢٠٠)رسالة اقرتح من قبل الفرت , لثالثا

". حتليل التداولية: يف مقتطفات الكابوس لنجيب الكيالين" اجلبابرة"و " الغريب"القصرية 

يف هذه رسالة ناقش حول أنواع مبادئ التأدب وأنوع االنتهاكات املبدأ التأدب يف 

يف مقتطفات الكابوس لنجيب " اجلبابرة"و " الغريب" الكالم كالم يف القصة القصرية

 . الكيالين نتائج هذه الدراسات يف وتوجد قصة قصرية الكالم وفقا ملبدئ التأدب

مل يتم العثور على أي حبث تفصيلي حول , استنادًا إىل التفسري املذكور أعماله

ويهدف الباحث . كهاوانتها  التهذيببادئ مل احلب حتت املطر باستخدام دراسة التداولية

يف الرواية باستخدم التحليل وانتهاكها  التهذيبمبادئ إىل تركيز هذا البحث على 

 .التداولية
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 فكيرتال أساس :دساصل السالف

أي كيفية استخدام , التداولية هي فرعًا من اللغوية يفحص بنية اللغة خارجيا

 M.D. Okaالرتمجة من قبل الطبعة )التهذيب مبادئ يف كتاب . وحدة اللغة يف االتصل

وهي . التداولية هي دراسة معاين الكالم يف مواقف الكالم"يقول ليتش( ۳:۹::٠,

واملراد به كل خلفية معرفية ميلك به (. ٦:۲::٠, وجيانا) تدرس املعىن املتعلق بالسياق

 (٣٢: ٠٢٢٣,احردير )املشاركون وكل شيئ يالزم الكالم 

يتم تعريف السياق على . موقف الكالميصف ليتش السياق كمكون واحد يف 

يف ( ٣::٠) Hymes هاميز . أنه جوانب مرتبطة بالبيئة املادية واالجتماعية للخطاب

, الكالم, زمان)األول اخللفية , توضيح السياق إىل مثانية أنواع( ۹7: ٠٢٠٠)لوبيس 

 تشري إىل مكانه ( ومكانه

املشاركون , الثاين. ادثةحتد  احمل (وزن)وزمان او أجل (  space-الفضاء) 

participants الغيات , الثالث. أي املتكلم واملخطب, تشري إىل املشاركون يف الكالم

تتابع وحدات اخلطاب , الربع .تشري إىل غيات الكالم وأهدافه( ends)واألهداف 

اجلو , اخلامس. وهو األحدا  عندما ألقى املشاركون خطابا (act sequences)وترابتها 

آليات , السادس. النص /تشري إىل اجلو النفسي ونغمة احلور( key)سي ونغمة احلوار النف
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واملراد به الوسائل واألدوات اليت ( instrument) حتقيق الغايات البالغية واخلطابية

القواعد اليت حتكم إنتاج اخلطاب , السابع. يستخدمها املتكلم ليبلغ كالمه إىل املخاطب

(norm )اجلنس اخلطا ي , الثامن. د التفاعل والتفسري يف التواصلتشري إىل قواع(genre )

حبيث ميكن نقل الرسالة  اليت مي , يف عملية التواصل. تشري إىل فئة الشكل وتنوع اللغة

عندها جيب على املشاركون استخدام . نقلها إىل امتحدثني إىل املنافس بشك جيد

 ك ستة مبادئ جيب أن تطاع يف مبدأيشري خطاب إللى أهنن. خطابات اخلطاب املهذبة

مبدأ , (tact maxim)مبدأ اللياقة , (generosity maxim)أي مبدأ الكرم . التهذيب

فاق مبدأ االت, (modesty maxim)مبدأ التواضع  ,(approbation maxim)اإلستحسان 

(agreement maxim) , مبدأ التعاطف(sympathy maxim) 

 مبدأ اللياقة . أ

حكم احلكمة املشاركني يف الكالم بأن جيعلوا خسائر  ياقةمبدأ الل ينصح

وأن جيعلوا ربح الشخص اآلخر قدر , الشخص اآلخر صغرية بقدر اإلمكان

 . اإلمكان

 مبدأ الكرم . ب

املشركني باحرتام بعضهم البع  من خالل جعل أصغر  مبدأ الكرم ينصح

 . وجعل أكرب قدر ممكن من اخلسارة, مكاسب ذاتية ممكنة
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  أ اإلستحسانمبد. ج

, املتحدثني بانتقاد أو إذالل اآلخرين بأقل قدر ممكن مبداإلستحسان ينصح  

 . مدح آلخرين قدر اإلمكان

 مبدأ التواضع. د

تشجع املشاركني على اثناء على أنفسهم بأقل قدر مبدأ الّتواضع إن بساطة 

 .وإدانة أنفسهم أو إهانتهم قدر اإلمكان, ممكن

 فاقمبدأ االت.  ه

على أن حياول املشاركون جعل اخلالف بني الذات واآلخرين فاق مبدأ االتينص و   

 .حيد  بأقل قدر ممكن وجلعل االتفاق بني الذات واآلخرين حيد  قدر املستطاع

 مبدأ التعاطف. و

ينصح مبدأ التعاطف املشاركني بتقليص العداوة بني أنفسهم واآلخرين ألصغرهم 

 . ستطاع بينهم وبني اآلخرينممكناً وزيادة التعاطف قدر امل

. يبقال املشركون ينتهكون مبدأ التهذ ,لكن يف بع  األحيان عندما قال

 ذلك ألن هتذيب. يتفق عليها اجملتمعب اليت اللغوية تعين انتهاك قواعد التهذي اإلعاقة

هك أوال حيتوي على مبدأ ينت اللغة هو قانون االتصال الذي يقوم به فعل الكالم الذي

وقال النتهاك مبدأ . ليتشيب التهذتسمى النررية . الذي يسلمه ليتش ذيبالته
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غري مطعون للمبادئ الستة  خطابهب عندما قال للربملان واملعارضني هو التواصل و يالتهذ

مبدأ , مبدأ التواضع ,مبدأ اإلستحسان, مبدأ اللياقة, مبدأ الكرم هو, اليت بدأها ليتش

وهناك العديد من العوامل اليت أدت , ( Pranowo)برانواو ووفقا . مبدأ التعاطف, االنفاق

 :إىل خطاب يصبح ليس مبا يف ذلك األدب التالية

 قاسيةال  مباشرة مع كلمات النقد . أ

  دفعة من العاطفة املتكلم   . ب

 رأيال محاية. ج

 اهتم عن غري قصد اخلصم قائال. د

  شركاء املنعطفات املتعمقة. ه
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  : التايلطر الفكري يف هذا البحث فيستطيع أن نصوره بالتخطيط وأما اإل

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 الرواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ

 دراسة التداولية 

 رحوا

 مبدأ اللياقة

- 

 مبدأ الكرم 

 مبدأ اإلستحسان 

- 
  مبدأ الّتواضع

 

 مبدأ االنفاق

- 

 عاطف مبدأ الت

 هذيبالت انتهاك ملبدأ هذيبالتبدأ امتثال مل
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 منهج البحث وخطواته :لسابعاالفصل 
  منهج البحث. ٠

. أما املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي مع دراسة التداولية

مث يتبعها التحليل , التعبري عنهااملنهج الوصفي هو منهج تستخدم للعثور على املشكلة و 

, راتنا)علم احلشرات املنهج الوصفي يعين فّسر . املضاف أيضا مع الشرح الكايف

من أجل العثور على . ميكن أيضا دمج املنهج الوصفي مع منهج الرمسية(. ٠٢۱٠:٣۳

لى وهذا هو دراسة القائم ع. دراسة املستخدم هو دراسة التداولية. مث حتليلها, العناصر

يف هذه الدراسة يستخدم (. ٠٢٢7:٦٣,إيدي سربوتو) رد أو دود وفقا للمتحد 

مبادئ يتم حتليل . النهج التداولية لإلجابة على املشكلة وتفسري الغرض من اخلطاب

يف رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفزظ من خالل النرر يف سياق وانتهاكها  التهذيب

 . اخلطاب

 خطوات البحث. ٠

 مصدر البيانات تعيين  .أ

اليت  مصدر البيانت يف هذه البحث هو رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ

الرواية مت نشرها من . صفحة ۱7٦يتكون من (. الطبعة األوىل) ٠:7٠نشرها عام 

 . مصر-القاهرة-دارالشروق شارع سيبويه املصري مدينة نصر
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 تعيين نوع البيانات . ب

ويستند هذا إىل بيانات يف هذا . انات النوعيالبيهذا النوع من البحو  هو 

الذي  البيانات النوعيوفقًا لبحث إيدي سربوتو , البحث يف شكل نص مكتوب رواية

, إيدي سربوتو)يفهم معىن الرواهر واألحدا  وعالقتها بالناس أز اجملتمع املدور 

 رواية إن البيانات البحثية عبارة عن روايات يف شكل مجل أو فقرات يف(. ٦:٠٢٢7

الذي قدم  وانتهاكهاالتهذيب  ادئمباحلب حتت املطر لنجيب حمفوظ واليت تتعامل مع 

 . يف هذه الرواية

 اهطريقة جمع البيانات وتصنيف . ج

بأن تقرأ الباحثة روايات احلب  انات يف املستخدم املنهج املكتبيةوطريقة مجع البي 

وتستخدم . وانتهاكها لتهذيبامبادئ  وخيط كالم األشخاص الذي, حتت املطر دقة

طريقة وصلية بأن تكتب الباحثة النصوص املخطوطة وتصنيفها أيضا طريقة الكتابية 

 (. ٣-٠: ٠99١, سودريانتو)وانتهاكها  التهذيبمبادئ اعتمادا على 

 : املراحل يف مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي على النحو التايل 

ن إىل رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ يقرأ الباحثون أو يستمعو  .٠

 .للتعرف على قصة الرواية
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مبادئ يتم تسجيل اخلطابات اليت حتتوي على , عالوة على ذلك .٠

 .باستخدام تقنية التسجيل املصنفةالبيانات مثوانتهاكها  التهذيب

مبادئ  يتم تصنيف البيانات حسب أنواع, مبجرد جتميع البيانات .٤

 . وانتهاكها التهذيب

 تحليل البيانات. د

. هو التحليلوانتهاكها  التهذيبمبادئ بعد جتميع البيانات على , أما اخلطوة التالية

  padanوهي منهج , هنك نوعان من املنهج اليت ميكن استخدامها يف حتليل البيانات

intralingual dan padan ekstralingual  padan intralingual 

 padanبيانات باستخدامة طريقة يف منهجأما هذه الدراسة يف حتليل ال

ekstralingualمثل عرض الوضع  (٠٢٢٣,حمسون) اليت تربط مسألة لغة ماوراء اللغة

احلب حتت االجتماعي الذي عندما يتحد  والنرر يف احلوار السابق الوارد يف الرواية 

 .املطر لنجيب حمفوظ

 االستنتاج. ه

اخلالصة هي . اج البيانات اليت مت حتليلهااخلطوة األخرية يف هذا لبحث هي االستنت

وكذلك هي , النتيجة النهائية لألنشطة البحثية يف رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظ

 . و انتهاكهاالتهذيب اجلابة على حتديد البحث اليت تعرف مبدأ 
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 نظاميات الكتابة  :الفصل الثامن 

سم هذا البحث إىل أربعة يف حماولة للحصول على نتائج البحث املتوقعة فينق

 : هي مايلي, أبواب

, حتديد البحث, خلفية البحث مقّدمة يشمل هذا الباب على, الباب األّول

منهج البحث , فكريتال أساس, الدراسات السابقة, البحث فوائد, البحث أغراض

 . ونراميات الكتابة, وخطواته

 الصفات, هذيبالت ري يشمل هذا الباب على مبادئإطار نر, الباب الثاين

أحدا  , تاريخ التداولية ,التعريف الّتداولية, أسباب غري التهذيب , اللغةالتهذيب 

 الكالم

سرية جنيب حمفوظ وحتليل البيانات املتعلقة , يشمل خمتصر رواية, الباب الثالث

 . يف رواية احلب حتت املطر لنجيب حمفوظوانتهاكها  التهذيبمبادئ 

 . حتتوي على النتائج واإلقرتاحاتهو خامتة  ,الباب الرابع


