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 ملخص البحث
 ميأفعال الكالم التوجيهية في رواية العصفور من الشرق لتوفيق الحك

 محمد فاتح موساتري
أو مشاعر أو  أرا اؼبعلومات ُب شكل أفكار أو  ينطقون الناس ،ُب كل االتصاالت

عناصر  ُب كل كالمو أن اإلنسان يتكلم ليس دبجرد الكالم بل عليو أن يهتمّ  عواطف مباشرة.
من حد و أ. ووضعو مقع الكالم، و ينظر ُب مو  ، ينطقوإيل من  علي اؼبثال أن ينظر، التهذيب
 .التوجيهيةال الكالم عفىو أ التهذيبعلى  تتضمن يتال ةالوظفي كالمالأشكال 

من  ف نوع الكالم ُب رواية "العصفور.لوصف كيفية تصرّ 9التحليل ىي:  اىذ فأىداأما  
. لوصف 1حرُب وغَت حرُب. من حيث توفيق اغبكيم من حيث صريح وغَت صريح، و لالشرق" 

توفيق ل "الشرقمن  العصفور"وظيفة أفعال الكالم التوجيهية اليت تستخدمها الشخصيات ُب رواية  
ىي اؼبنهج الوصفي التحليلي. يتم تنفيذ ىذه الطريقة من خالل  ةطريقة البحث اؼبستخدم اغبكيم.

نهج اإلستماع ممنهج صبع البيانات اؼبستخدم ُب ىذا البحث ىو و أما وصف وربليل البيانات.
ُب ىذا  ةالبيانات اؼبستخدم ولية واتداليستخدم الباحث عن اؼبنهج الدراسة  .ليو منهج اؼبالحظةيو 

 . توفيق اغبكيملمن الشرق"  ُب رواية " العصفور مأخوذة من خطاب الشخصية يالبحث ى

 "من الشرق العصفور " ُب رواية التوجيهيةالكالم  أفعالع ا نو أ.9نتائج ىذه البحث ىي: 
 و فيةالكالم اغبر وأفعال  يةالصروبوغَت  يةالصروبأربعة أنواع تشمل أفعال الكالم تتكون من وىي 

عشرة  ،يةالصروبفعال الكالم على شكل األالبيانات اؼبتعلقة  . توجدةالكالم غَت اغبرفيفعال أ
الكالم أفعال فضال عن بيانات  شبانية بيانات. فيها وجدت يةصروبل الكالم غَت الافعأ، و بيانات
 غراض. أ1تان. بيان ةغَت اغبرفي ل الكالمافعألبيانات ال توجد ،ستة عشر البيانات فيها وجدت ةاغبرفي

وظيفة ب يةاألمر  التوجيهيةأفعال الكالم ( 9" من الشرق العصفور " ُب روايةأفعال الكالم التوجيهية 
تان. يانب ؽبا بو الطلوظيفة فرعية ب يةبلو الط التوجيهيةأفعال الكالم ( 1األمر ؽبا ثالثة بيانات. فرعية 

 التوجيهيةأفعال الكالم  (3تان. بيانؽبا  الندا وظيفة فرعية ب ئيةالندا التوجيهيةأفعال الكالم  (2
وظيفة فرعية ب يةالنقد التوجيهيةأفعال الكالم  (4اإلقًتاح ؽبا ثالثة بيانات.  وظيفة فرعيةة بيالنصيح

وظيفة فرعية ب ةالنهي التوجيهيةأفعال الكالم  (5تان. بيان ؽبا سحرية وظيفةب بيانات واحدة و النقد
 ؽبا طبسة بيانات.النهي 
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