
 

 

 لالباب األو  

 مةالمقد  

 البحثة خلفي  الفصل األو ل:  .أ

 حتكي. حمفوظ جنيب هابكت الروايات اليت إحدى هي كالبالو  اللص   رواية

 نتقامإل ة  ني   سجنيذا هلحديثا.  السجن من خرج وهو سجني قصة عن الرواية هذه

 .مْرُؤوسه من اثنان ارتكبها اليت خليانةا بعد ارتكاب

لذي كان ا سجني وهو الرواية هذه يف ةالرئيسي   ةالشخصي  هو مهران  سعيد

 عيدس أراد ،الليال إحدى يفكان . وفؤُ ور   إليس مها مرؤوسيه مع لص  يعمل ك

 قيادة يف الليلة تلكيف  رؤوف و سعيدذهب . سخٍص غن   منزل سرقة ينفذ أن

 من له   خيانة السيارة يف مبشاهدة يف ذالك الوقت كلف قد رؤوف لكن .سيارة

 بعملهما، لقياما أثناء يف الشرطة إىل سعيد سرقة ارإلخب اهلاتف حنو التوجه خالل

 .ُسجنشرطة و ب سعيد بضقُ  لذلك،

 يانةخ جبانب ارتكاب خيانة رؤوف هو نتقام اوإ غضب ا أكثر سعيد جعل ما إن  

 صشخ أقرب هو وفؤ ر عى أن  و ( سعيد زوجة) ونبوية( صاحب سعيد) عليش



 

 

 هو جنالس مغادرة بعد حتقيقه حياول سعيد كان الذي الرئيسي   واهلدف. له

 .مجيع ا إليهم هاملوج   االنتقام

 من ةإنطباعي   أكثر ألهنا للغاية مثرية   أن  هذه الر واية ،Trevor Le Gascik رأر

 Stream Of أسلوب يستخدمالرواية  املؤلفأن   ذلك، إىل باإلضافة .ةالواقعي  

Conciousness والرغبة ملرارةا تشغلها اليت الرئيسية الشخصية وعقلية معاناة إلظهار 

 منها مفر ال ليتا والعنة أنفسهم وخانوا حنرفواا الذين واجملتمع الناس من االنتقام يف

(The Thief and the Dogs، 7: 4891 اإلجنليزية الرتمجة.) 

 السخط مشاعر لمتث   اليت والعبارات كثري ا الكالم الرواية هذه يفوجدت 

 الشخصية ورتص اليت التعبري طريقة وكذلك. الرئيسية الشخصية من والكراهية

 .والغضب لكراهيةهي ا الرئيسية للشخصية النفسية

 من نشوءةامل للشخص الكالم أفعال فهم ألن التداولي ة نظري ة الباحث ارإخت

 تعبري من مهفه ميكن بل فحسب، األديب النفس علم يستخدم ال داخليال صراعال

 .عبريي اتالتاألفعال اإلجنازي ة  هو أحدهاو  ،الكثرية احملادثة إجراء عند املتكل م



 

 

 اليت الداخلية الصراعات نتائج من نطو كالمم  هو التعبريي اتاألفعال اإلجنازي ة 

 حتية الرواية ههذ يف الواردة األمثلة ومن وغريها، والنقد والثناء الغضب مثل حتدث

 كما تلي :  للمهران بياظة السيد

 نهار أبيض...ظة : سعيد مهران ! .... ألف بيا

 أشكرك يا معلم بياظة...مهران :  

 االمتنان صورة يف وهي التعبريي اتاإلجنازي ة األفعال يتضم ن الكالم السابق من 

 إىل حتيةٍ  تعبري يف سعيدحنو   ةاظيلب الفعل اإلجنازي   بيان هو مهران عنه عرب الذي

 .مهران

 ولكن فقط  املشاعر يف التعبري  وليس .للمشاعر كثرية التعبريات فإن ،وبالتايل

 .الرئيسية صيةالشخ اليت نطقه غريهاو  والتعازي االمتنان شكل هناك التعبري يف

 لكالما ألفعالا باستخدام نظري ة التحليلطريقة  الباحث يستخدمولذالك، 

 التعبريي اتإلجنازي ة ا عىنم فهم يصعب ال حبيث .دراسةذه الهل التعبريي اتاإلجنازي ة 

 .وتفسريه

 تحديد البحثالفصل الثاني:  .ب

 :يلي ماك هي فتحدبد هذا البحث ،اخللفي ة البحث السابقة على بناء  



 

 

 الكالب؟اللص  و  رواية يف التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاأل ما. 4

 ؟لكالب االلص  و  رواية يف التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاأل وظيفة هي. 2

 أهداف البحثالفصل الثالث:  .ج

 :يبالبحث هي كما ي هذا أهدافف ،حتدبد البحث السابق شرح وفق ا على

 .بالكالاللص  و  رواية يف التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاأل صفلو . 4

 .الكالبص  و الل رواية يف التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاأل وظيفة ملعرفة. 2

 فوائد البحثالفصل الرابع:  .د

 توقعامل منالبحث. و  أهداف الوصول إىل البحث ينتاج هذا أن املتوقع من

ضمني ة  كانت  التعبريي اتاإلجنازي ة  لاشكأ معرفة منها ،فوائدال البحث هذا يوفر أن

 املشاعر نع التعبري كيفية فهم يف مرجع ا هذا البحث كوني أنو . وصرحية   أو

 .ةاليومي   احلياة يف التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاأل باستخدام

 

 ياإلطار الفكر الفصل الخامس:  .ه

 عملية يف ومعانيها التعبريي اتاإلجنازي ة  فعالاألأشكال  صفو  الباحث حياول
 :يلي ماك البحث ذاي هلفكر ال راطاإل عدة منو  .التحليل



 

 

  معنىال دراسة أو المتكلم يقصده الذي المعنى دراسة هي التداولية

 يق مما أكثر ايصال كيفية دراسة أو السياقي

Pragmatics (التدولية )ي ة كيفو  ةاللغوي   األشكال بني العالقة دراسة هي

التدولية   درستTarigan(4881 :22 ) ل اوفق  (. Yule، 25 2014) استخدامها

 اليت الطر  من ةعمتنو   جمموعة على التدولية زك  وتر  ،ةٍ خاص   مواقف يف معين ا كالم ا

 اللغة أداء ريتأث أن يمكنف جتماعيةاإل سياقاتلل خمتلفكيفي ة  على حتتوي

 اجلمل استخدامب باألشياء قيامنا كيفية دراسةهي  أفعال الكالم دراسة. لتفسريبا

 نظرية فهتد. ملعرفة هذه الدراسة الكالم سيا  أمهية معرقة يجبف .والعبارات

 املقصود نأ من الرغم على بيان عن عربنا إذا أن ا إلينا، إيصاهلا إىل الكالم أفعال

 .ملقصودا هو العكس يكون عندما خاص جتويد له شيئ ا قلنا إذا أو ،األمر هو منه

 طريق عن ل  أقوا أو أفعال   هي الكالم الأفع أن   على Yule  (4811)فعر  

 أشكال هلا مالكال أفعال. التداولي ة دراسة يف مركزي   كيان هو أفعال الكالم. النطق

 .ضاغر األ تعبري يف للغاية متنوعة



 

 

 نهأ يعن فهذا شيئ ا، يقول عندما اشخص  أن  علىAustin (4812  ) شرح

 ة  وظيفي   كيانات   هي أفعال الكالم أن  على  القول ميكن ،وبالتايل. شيئ ا يفعل

 .الكالم وضع وفق ا مع االعتبار يف تأخذ

 األفعال من أنواع ثالثة هناك( Wijana ،1996: 17يف)  Searleل اوفق  

 املتكلم، قبل من إنشاؤها ميكن اليت حبسب علم التداولي ة الكالم أفعال أو اللغوية

 .التأثريي ة واألفعال، اإلجنازي ة واألفعال ،األفعال اللغوي ة وهي

 تعبريات، يف بتعليقات اموضوع   تربطأفعال الكالم اليت  هي األفعال اللغوي ة

 .(Syntax) اجلملة بناء علم يف تفسري أو بتقييم موضوع مثل

 واملوافقة لدعوةا :املثال سبيل على. لغوية كأفعال الكالم هي اإلجنازي ة األفعال

 .أشبه ذلك وما االعرتاضات ورفع

 املستمع على تاالتعبري  عن الناجم التأثري أو النتيجة التأثريي ة هي واألفعال

 (.Lubis ،1993: 9 يف ،Nababan) وحالتها اجلملة نطق ملوقف وفق ا

 عن التعبري كنميو . دائم ا العناصر ملعىن مباشر ا متثيال   ليس أن يكونكالم الإن  

 الكالم منٌ   خمتلفة أنواع   تعرب   أن ميكن  ،العكس أو األغراض. من خمتلفة أنواع

 . شرحابخط سرد طريق عناملوص ل  الكثرية باألغراض يتعلق فيما أهدافٍ  عن



 

 

Leech (يف  Wijana 1996: 10-11) يف مراعاهتا جيب اليت احملددة اجلوانب 

 :وهي ،التداولي ة دراسة

 ،ةجتماعياإل يةواخللف، العمر :هيو  ،الكالم متلق ىو  باملتكل م املتعلقة اجلوانب

 .احلميمة العالقة ومستوى واجلنس، قتصاد،واإل

متلق ى  ساعدةمل مع ا مفهومة أساسية معرفة إىل متلق ى الكالمو  املتكل م حيتاج

 .الكالم معىن تفسري على الكالم

 ميكن. نة  معي   وغاية   اأهداف   املتكل م هبا يتحدث اليت الكالم أشكال حتفز

 من عكسال على أو النية نفس عن للتعبري الكالم من خمتلفة أشكال استخدام

 .الكالم بنفس األغراض من خمتلفة أنواع عن التعبري ميكن ذلك،

شكر " االعتذار والالسلوكيات هي أعمال تتفاعل مع أفعال الغير, نحو 

 والتهنئة والرفعة والنقد والتصفيق و الترحيب و الكره و االحريض.....

 لكالما فعل هي التعبريي ات الكالمأفعال  بأن  Rustono  (2111 :92 ) رأى

 يف املذكورة ألشياءل تقييم أنه على كلمته تفسري يتم حبيث املتكل م من املقصود

 الكالمأفعال  أن  ( 87: 4889) وأصحابه Syamsyudinبينما رأى . كالمه



 

 

 والشكر العتذارا فعل مثل واملواقف باملشاعر يتعلق الذي الكالم هو التعبريي ات

 .هاوغري  واحلمد التقدير وإعطاء واالنتقاد االمتنان عن للتعبري والشكوى

 يتحدث الذي الكالم هو اإلجنازي ة الكالمأفعال  فإن  Austin (4812 ) رأى

 مباشر شيء نع الكالمأفعال  عربت أخرى، بعبارة أو. بالكالم ويلتزم املتكل م به

 .نهع التعبري يتم ملا وفق ا يتصرف املتكلم جتعل فريدة بطريقة

 أو شيء عن للتعبري وظيفة الديه التعبريي ات الكالمأفعال  بأن    Searleو رأى 

 ،(Thanking) الشكراإلفعال اإلجنازي ة، مثل  جتاه للمتكلم النفسي املوقف يربز

 وإعطاء ،(Blaming) اللوم وإلقاء ،(Pardoning) واالعتذار ،(Congrotulating) والتهنئة

 . (Condoling)واحلزن، (Praising) املديح

 الكالمأفعال  أن  Searle (4891 :17 )على نفس الرأي مع  Tariganرأى 

 احملادثة تؤدي حبيث فسيةالن املواقف عن التعبري أو عن للتعبري وظيفة هلا التعبريي ات

 أو ساحمةم أو هتنئة أو شكر أو قول مثل التصرف سوء به تنبأ حالة بيان إىل

 أو حتزين. مدح، أو لوم أو مساحمة



 

 

 تطبيقها سيتم يتال النظرية إىل استناد ا الفكري  هلذه الرسالةاإلطار  هذاوبالتايل 

من خالل از باإلجي الفكري  اإلطار نظر ميكن و  .التعبريي ات الكالمأفعال  لتحديد

 : إطار التفكري على النحو التايل

 

 

 

 

 

 

 

 ابقةراسات الس  الد  الفصل السادس:  .و

. البحث ذاهب اليت تتعل ق السابقة الدراسات من متنوعة جمموعة الباحث يقد م

 بيانات نيب منو . هذا البحث يف وفكرة   مرجع ا الدراسات السابقة تلك تعترب

 هي كما يلي : كمرجع املستخدمة املكتبة

 والكالب لصرواية ال

 التداولية

 أفعال الكالم

 التعبيري اتأفعال الكالم 

 معنى وظيفة



 

 

 Watashi" ُفكاهي   يف التعبريي ات الكالم"أفعال  عنوانب ،Syifa Tazkiaلالرسالة 

Ga Mama Yo  (2147 )ت صفو  .سيمارانج ديبونيجورو جامعةSyifa هذه يف 

 .ُفكاهي  فقط يف الكالم أفعال من والغرض الكالم أفعال شكل الرسالة

 التداولي ة راسةد يف التعبريي ات الكالمأفعال  حتليل حول بحثال إجراء ت  قد 

 فيلم يف اتالتعبريي   الكالم"أفعال  نةاملعنو   رسالته يفYulza Satri  (2141 )قبل من

Taiyou No Uta"، الكالمالرسالة أفعال  قد مت هذه. باجانج األندلس، جامعة 

 اجلملة وضع وصفعن   الدراسة ناقشت هذه. Taiyou No Uta فيلم يف التعبريي ات

 وجدت. يلمالف ذالك يف وأغراضها التعبريي ات الكالمأفعال  وأشكال املستخدمة،

 ألكثرا أفعال الكالم وأشكال، حتمية مجال   اجلملة أنواع أكثر أن البحث نتائج

 كثراأل الكالم ألفعالوأم ا غرض ا ،احلرفية املباشر الكالم أفعال هي شيوع ا

 .الشكوى ةني   هي ستخدام اإ

السابقتني  الدراستنيو  ةسالر ال هذه بني فر    واستناد  من هتني دراستني، وجد

 Syifa تهأجر  الذي لاألو   البحث يف. املبحث وتركيز الدراسة، موضوع حيث من

Tazkia ،ألن   يةاليابان باللغة التعبريي ات الكالمأفعال  لاشكأ ت فيهاأوضح 

 أن لىع وفر   آخر هو يف تركيز البخث. ياباني ا ُفكاهيًّا كان الدراسة موضوع



 

 

 بينما. فقطها ووظيفت التعبريي ات الكالمأفعال  لاشكأ على زك  تر  األوىل ةالباحث

 ،كموضوع البحث الفيلم باستخدام Yulza Satri هتأجر  الذي الثاين البحث يف

 هناك ايلوبالت. الفيلم يف املستخدم اجلملة وضع وصف على أكثر  Yulza تز رك  

 ريي اتالتعب الكالمأفعال  لاشكأ على البحث هذا يركز، االثنني بني الفر 

 ريي اتالتعب الكالمأفعال  ىنامع وكذلك بوالكال اللص رواية يف ووظيفتها

 أغراضها.و 
 


