
 

 

 الباب األول

 مقدمة

  

 خلفّية البحث .أ

كل خملوق له لغته اخلاصة, ألن اللغة هي سبب التواصل والتفاعل األفضل بني 

 الناس. حىت مع اللغة, ميكننا توحيد بعض األفكار بفهم متناغم ملا يقوله اآلخرون لنا أو

حىت   (9002العكسوفًقا لوظيفة اللغة نفسها ، أي كوسيلة للتفاعل والتعريف الذايت)جري,

يتم إنشاء التواصل اجليد. أحد اللغويات اإلندونيسيني، ذكر جوريس كراف أن اللغة هي 

وسيلة تواصل بني أفراد اجملتمع على شكل رموز للصوت ينتجها كالم اإلنسان. ويف الوقت 

نفسه، ووفًقا لرأي آخر ينص على أن اللغة هي رمز للصوت يستخدمه اجملتمع بأغرض 

التفاعل والتواصل والتعاون بني أفراد اجملتمع )كريداالكسانا،  من لتكون قادرة على

3221). 

هنا تتضمني يف دراسة اللغويات، ألن النظرية اللغوية هي نظرية  أما مناقشة اللغة 

تسعى إىل شرح البيانات يف شكل خطاب يستخدمه البشر وخلفية اللغة اليت تكمن وراء 

ختصار ، ُيشار إىل علم اللغويات أيًضا بعلم (. با9032قدرهتم على الكالم )توفيق ، 

اللغة. ويف الوقت نفسه ، يتكون علم اللغة من عدة ختصصات ، واليت تعترب فرًعا من فروع 

(. حيث تداولية هي دراسة 9032علم اللغة. تداولية هي أحد فروع علم اللغة )توفيق، 



 

 

 الكالم، هو التعبري عن معىن سياق اللغة ومعىن الكالم. ألن الغرض من تداولية يف الواقع

 .(9032من خالل املتحدثني واملخاطبني وسياق اخلطاب الذي ألقاه )توفيق، 

 ملفهوم اللغة على نطاق واسع يف مفهوم حتليلي تداوليةمتت دراسة هذه الدراسة 

يشار إليه عادة باسم حتليل اخلطاب. ألن اخلطاب حبد ذاته هو وحدة لغوية كاملة وهو 

أعلى وحدة حنوية ألنه يتكون من مجل تليب املتطلبات النحوية واملتطلبات اخلطابية األخرى. 

حيث  بعد أن ينظر إليه من ميكن التعبري عن هذا اخلطاب يف شكل شفهي أو مكتوب ،

شكله املتماسك واملعىن املتماسك أو املتماسك. تشري مصادر أخرى إىل أن اخلطاب هو  

(، على الرغم من عدم التنظيم اجليد 9002)تاريغان،  كالم يتم ترتيبه بشكل مستمر

دائًما. يف حني أن حتليل اخلطاب هو دراسة لوظيفة اللغة كخيط للخطاب من أجل 

إىل سياق اخلطاب. ألنه بدون سياق وبدون عالقة خطاب بني اجلمل، سيكون الوصول 

 (9002من الصعب علينا التواصل مع بعضنا البعض بشكل صحيح )تاريغان، 

الغرض من وجود اخلطاب هو إيصال رسالة موجهة إىل اهلدف أو الشخص الذي 

تحدث واملرسل بني امل يتم التحدث إليه، إذا كانت لفظية. تتكيف اللغة املستخدمة أيًضا

تحدثني لعملية ونتائج الكالم. سواء يف شكل امل تداوليةإليه وسياق حديثه. ألنه يف دراسة 

( هذا بالتأكيد 9039)جاجاسودارما،  واملستمعني أو الكتاب والقراء ، إذا كانوا مكتوبني

ملتحدث ا وثيق الصلة ألن أحد مفاهيم اللغة هو توصيل التواصل ونية ما يتم نقله بني

 واحملاور. 



 

 

يف مراجعة إيصال الدورة يتطلب أفعال الكالم املناسبة. ومع ذلك، كما نعلم، فإن 

وسيلة اتصال الشخص أو نقل نواياه ليست لفظية فحسب، بل ميكن أيًضا كتابتها، 

أحدها يف شكل عمل أديب. العمل األديب هو شكل من أشكال صب األفكار يف نقل 

ر أو القراء. حيث ميكن أن جند األفكار املعنية أو حىت الرسالة واحلكمة نوايا املؤلف للجمهو 

فيها من خالل اخلطاب الذي ألقاه. إذا مل يكن األمر كذلك، فعلى األقل من خالل هذا 

 العمل األديب ميكن لشخص ما أن يعرب عن أفكاره.

ناك كون هأما أحد األعمال األدبية هو الرواية. حيث يف هذه الرواية ، جيب أن ي

حمادثة بني الشخصيات وهو شكل من أشكال الكالم. وجيب أن يكون لفعل الكالم 

( 3299 )نفسها ، وفًقا ألوسنت تداوليةالذي ينقله غرض معني. كما هو احلال يف النظرية 

أنواع. وهي الفعل اللفظى, األفعال اإلجنازية, و فعل أثر  1، يتم تقسيم أفعال الكالم إىل 

 (9002ريغان، )تاالتلفيظ 

هي أفعال كالم للتعبري عن صفحة ما يف تنفيذ فعل ما يف وحدة  الفعل اللفظى

لغتها، ميكن أن يكون يف شكل كلمات أو أصوات أو كتابة. تشمل األمثلة اليت ميكننا 

أخذها املشي واجلري والكتابة وما إىل ذلك. حيث يعين أن اخلطاب هو عمل يتم تنفيذه. 

ياق هي أفعال كالم يف نقل صفحة بقصد التأثري بسبب الس اإلجنازية األفعاليف حني أن 

وأغراض معينة مثل املدح والسب ، وما إىل ذلك. مث  األفعال اإلجنازية نوايافيه. حبيث 

ن صفحة وهو عبارة عن فعل كالمي إلعال فعل أثر التلفيظيكون فعل الكالم األخري يعىن 



 

 

 يتأثر بسبب السياق املقصود. هذه املوضوعات زيةألفعال اإلجناما كإجابة أو استجابة 

 الثالثة مرتابطة يف الواقع.

تتم مناقشة األفعال اإلجنازية، وهو فعل الكالم يف نقل صفحة حيتوي على أهداف 

ذي له نفسها هو الكالم ال تداوليةألن جوهر  تداوليةوغايات معينة ، كثريًا يف مناقشة 

 غرض حمدد يف السياق الذي تتم مناقشته أو نقله.

على مخسة أنواع، وهي أفعال الكالم  حيتوي إن األفعال اإلجنازية وفًقا جل.ر سريل ـ

التوجيهي، و أفعال الكالم اجلازمة، و األفعال التفوضة، و األفعال التعربية، و األفعال 

ل اإلجنازية ووظائفها وحتليلها يف رواية قنديل أم هاشم. وهي ما إعالنية. شرح أنواع األفعا

 :يلي

أفعال الكالم التوجيهي، حيث يهدف فعل الكالم إىل إحداث بعض التأثري من 

 :39خالل أفعال املستمع كما هو موضح يف الصفحة 

 "تا للى تكسى الولية يا مسلم"

لة هاشم. يوجد يف الكالم مج الكالم أعاله هو خطاب نقله املتسولون لزوار قرب ام

 اللى اليت هي الفعل املضارع مما يعين أعطين.

انطالقا من النص، فإن الكالم هو فعل كالم يهدف إىل الطلب من املتحدث  

  .إىل املرسل إليه. شكل الكالم هو فعل الكالم التوجيهي يف وظيفة الطلب



 

 

ة ى املتحدث يف حقيقأفعال الكالم اجلازمة، أي أفعال الكالم اليت تنطوي عل

حرف اجلر الذي يعرب عنه أو الكالم املنقول يف موقف ما. مثل إخبار والدي إمساعيل 

بإمساعيل بأنه خمطوبة لفاطمة ألنه حسب والده الذي حتدث إىل إمساعيل ، كان هذا 

  .صحيًحا

 "واعلم أن امك وأنا قد اتفقنا على أن تنتظرك فاطمة النبوية"

يوضح املفهوم الذي يتوافق مع فعل الكالم احلازم مع وظيفة  لذا فإن النص أعاله

 .اإلعالم

أفعال الكالم التفويضة هي أفعال كالم ُتشرك املتحدث يف أفعال مستقبلية. كما 

 :على نفسه وعد إمساعيل 

 "قد عاهد نفسه ىف حبه ملصر أن ال يرى منكرا اال دفعه"

مساعيل لنفسه ، والذي ُيظهر  يف النص أعاله، من الواضح أن هناك وعًدا من إ

 .أفعال الكالم التفويضة بوظيفة الوعد اليت تربطه بنفسه يف املستقبل

أفعال الكالم التعبريي، أي اإلفصاح النفسي بتعبريات تتناسب مع املوقف. إنه مثل  .3

خيبة أمل والدي إمساعيل ملا فعله ابنهما. حىت صفعت والدته على وجهه واشتكى 

 :74صفحة والده وهو يف ال

 " صكت األم وجهها وتأوه األب و كتم أمله وغيظه,وسبكت فاطمة دموعها مدرارا"



 

 

النص أعاله هو تعبري عن خيبة األمل كشكل من أشكال الكالم التعبريي مع 

 (3332وظيفة التعبري احملبط. )حقى,

أفعال الكالم إعالنية، وهي أفعال الكالم اليت ميلكها أصحاب السلطة. مثل التعيني،  .9

يف هذه الرواية ، على سبيل املثال ، يف الصفحة واإلقالة، واحلكم، وما إىل ذلك. 

 ، عندما قرر والدا إمساعيل أن يواصل إمساعيل تعليمه يف أوروبا.90

م أن ال مهرب من الفرلق، فرضيت "استيقظ من نومه وقد عقد عزمه. وفهمت األ

  (3241صامتة و إن مل ينقطع بكاؤها. إىل أين؟ بالد بره!" )أوداه,

الكالم أعاله هي قصة رويت أنه عندما خترج إمساعيل، ارتبك والده ووالدته 

بشأن املكان الذي سريسل فيه إمساعيل، حىت لدرجة أنه يسأل هنا وهناك. حىت 

  قد اختذ قرارًا. لذا من الواضح أن هنا كالم قرار.استيقظ أخريًا، كان والده 

 
بعد االستماع إىل الشرح أعاله، ستدرس الباحثة األفعال اإلجنازية ووظائفها يف 

عمل أديب على شكل رواية جديدة بعنوان قنديل أم هاشم ليحىي حقي من احلوارات 

 .الواردة فيه

فكرية. ه لتطور املعرفة الحتكي هذه الرواية عن عقيدة أو تقليد مصري ومعارضت

حيث يف الرواية يعترب قنديل ام هاشيم حاملة للخري أو حىت نعمة فيه حبيث يتم تعبده 

على نطاق واسع يف أوقات وبيئات معينة. ومع ذلك ، فإن هذا خمالف للمعرفة اليت 



 

 

جلبها شخص من السكان األصليني بعد الدراسة يف اخلارج يف الغرب ، واليت تقوم على 

لعلم والعقالنية. هذا بالتأكيد عكس ذلك، خاصة عندما يعود إىل مسقط رأسه. ورأى ا

أن ابن عمه يعاين من مشكلة يف العني وعاجلته والدته بزيت ام هاشيم كما اعتقد الناس 

من حوله. أثار هذا غضب إمساعيل. ختلص من انفظ وتقاتل مع والديه وحىت تعرض 

مع.  ه على قرب أم هاشم. كقرب مقدس ويعبده اجملتللضرب من قبل اجملتمع بسبب مترد

كما حاول أن يشفي ابنة عمه فاطمة. لكن القدر مل يكن يف صفه. على الرغم من 

تبجيله ملعرفته يف أوروبا ، إال أن عالجه لفاطمة مل يتحسن لألسف بل جعله أعمى. 

مع، ومل يكن اجملت حىت بعد أن أدرك أنه ال توجد معرفة بدون إميان. بدأ يصنع السالم مع

متعجرفًا مثل البداية مرة أخرى. وأخذ يعامل فاطمة من جديد بالوعي والتواضع والقبول. 

حىت حتسنت فاطمة أخريًا ومتكنت من فتح عيادة ومساعدة العديد من املرضى، وخاصة 

 .الطبقات الدنيا اليت أصبحت نعمة هلا

كامل ومناسب للحوار أو   مت اختيار هنج الدراسة تداولية هذا هبدف خلق فهم

اخلطاب على النحو املنشود. لذلك فإن الدراسة اليت مت إجراؤها ال تكفي فقط من خالل 

دور األدب، بل تتطلب أدوارًا أخرى فيها، أحدها دراسة تداولية يف شكل حتليل يف 

يت لأفعال الكالم، وهي الوظائف املختلفة ألفعال اإلجنازية وأحدها أنواع أفعال الكالم ا

ذكرها سريل. لذلك، سيحاول الكاتب حتديد وحبث أفعال اإلجنازية املختلفة ووظائفها 

املستخدمة يف الرواية وكذلك األمور املتعلقة بكليهما، مثل معىن السياق يف اخلطاب 



 

 

"حتليل  املؤلف املوضوع مهتمواستخدام أفعال الكالم فيه. بناًء على هذه االعتبارات، 

 وظائفها يف رواية قنديل أم هاشم ليحي حقي" األفعال اإلجنازية

 

 صياغة املشكلة ب.

بناًء على اخللفية املوصوفة سابًقا، صاغ املؤلفون صياغة املشكلة يف هذه الدراسة على 

 :النحو التايل

 كيف أنواع أفعال اإلجنازية يف رواية قنديل أم هاشم ليحىي حقي؟ . 3

 ي؟استخدم يف رواية قنديل أم هاشم ليحىي حقكيف وظائف األفعال اإلجنازية اليت  . 9

 

 أغراض البحث ج.

 :تشمل أهداف هذا البحث ما يلي

 .وصف أنواع األفعال اإلجنازية املستخدمة يف رواية قنديل أم هاشم ليحىي حقي .3

التعرف على وظائف األفعال اإلجنازية املستخدمة يف الرواية بعنوان قنديل أم هاشم  .9

 .ليحىي حقي

 

 البحثفوائد د. 

 :باإلضافة إىل وجود غرض، فإن هذا البحث له أيًضا الفوائد البحثية التالية



 

 

 الفوائد النظرية .3

الفائدة النظرية من هذا البحث هي زيادة املعرفة واملعرفة النظرية حول عدة أنواع 

من أفعال اخلطاب اإلعالمي ووظائفها يف رواية حيىي حقي ، واليت تغطي تداولية كمفهوم 

 .أساسي

 فوائد عملية .9

الفائدة العملية من هذا البحث هي كمثال لتطبيق الدراسة تداولية على حتليل 

اخلطاب يف خمتلف أفعال اإلجنازية ووظائفها يف الروايات. باإلضافة إىل أن هذا البحث 

مفيد كنموذج حمليب ونشطاء اللغة العربية وآداهبا الستكشاف سياق خطاب من أحداث 

ق مكونات الكالم حىت يتمكنوا من شرح املتحدثني واملتحدثني وسيااخلطاب اليت تليب 

 .اخلطاب بالتفصيل. تتم مناقشة اخلطاب لتتناسب مع ما يقال

 

 الدراسة السابقةه. 

البحث عن الرواية بعنوان قنديل أم هاشم للمخرج حيىي حقي قد مت إجراؤها عدة 

ا  يف الرواية اجلديدة بعنوان مرات من قبل. ولكن ال يزال قليال جدا. أما البحث اخل

قنديل أم هاشم ليحىي حقي يف نظرية أفعال اخلطاب ووظائفها يف الرواية ، فلم يسبق أن 

 .حبثها أحد من قبل. ميكن استنتاج هذا ألنه مل يتم العثور على البحث



 

 

أما الدراسات السابقة على الرواية اليت حتمل عنوان قنديل أم هاشم ليحىي حقي فهي  

 :ايلكالت

( بعنوان كالم إنشاء ثليب يف رواية قنديل أم هاشم 9090نتائج حبث فيسكا فرانيكا ) .3

. حيث تناقش يف هذه الدراسة أنواع مجل االستفهام أو ما يسمى جبمل  ليحىي حقي

االستفهام املستخدمة يف رواية قنديل أم هاشم مع معانيها احلقيقية وكذلك تلك اليت 

 (9090)فريانيكا, .ة مثل التأكيدات والضعف وما إىل ذلكخترج من معانيها احلقيقي

( بعنوان البنية السردية يف رواية قنديل أم هاشم 9032نتائج حبث آنا ماريا أولفة ) .9

متضمنة اهليكل  الرواية ليحىي حقي. حيث تناقش يف هذه الدراسة البنية املوجودة يف

افة إىل في التحليلي. باإلضالوظيفي واهليكل الداخلي من خالل أسلوب املنهج الوص

أ.ج. جرميس وهكذا، مت العثور على  ذلك ، فهو يصف الروايات اليت تتوافق مع نظرية

  ( 9032حتليل لبنية السرد الوظيفية وهيكل السرد الداخلي يف تلك الرواية. )أولفة, 

 ( بعنوان "تغيريات يف هوية الشخصية الرئيسية كمقلد9032نتائج حبث وحيدة الوفا ) .1

يف رواية قنديل أم هاشم ليحىي حقي" )دراسة ما بعد االستعمار هلومي ك. هباهبا(. 

حيث تناقش يف هذه الدراسة الشخصية الرئيسية يف الرواية وهي إمساعيل الذي أصبح 

مقلدا بسبب تغري هويته يف جوانب التفكري ووجهات النظر الدينية واحلياة والعلم. 

ريات بعد االستعمار، والتغيريات اليت حتدث هي تغي النهج املستخدم يستخدم هنج ما

يف اهلوية بسبب التجارب واحلياة األصلية واحلياة الغربية عندما يتجول. حىت أجرى 



 

 

التغيري عندما عاد إىل مسقط رأسه.وحبسب نتائج البحث املذكور أعاله، يتضح أن 

يل أفعال قسم حتلالرواية اجلديدة بعنوان قنديل أم هاشم ليحىي حقي مل تدرس يف 

اخلطاب ووظائفها. حىت يأمل الباحث أن يكون هذا البحث مفيدا ومكمال ألحباث 

 (9032وفاء,  سابقة عن املعىن املقصود يف الرواية )

 

 أساس التفكري ف.

عند مناقشة اللغة اليت هي موضوع دراسة اللغة واألدب ، جيب أن حناول فهم 

منهم هو تداولية كفرع من اللغويات أو اللغويات. أحد املفاهيم املوجودة فيها. واحد 

حيث تداولية هي دراسة سياق اللغة ومعىن الكالم. ألن الغرض من تداولية يف الواقع هو 

التعبري عن معىن الكالم، من خالل املتحدثني واملخاطبني وسياق اخلطاب الذي ألقاه. 

 .(9032)توفيق، 

نوعة من األعمال األدبية. حيث ميكننا تطبيق هذه الدراسة يف جمموعة مت

يكون العمل األديب نتيجة األفكار بني األشخا  الذين لديهم خصائصهم اخلاصة يف 

إيصاهلم وأمناط خمتلفة ولكن ال يزال لديهم نفس اهلدف، أي حاوية ملا يتخيل املؤلفون 

حلشد ااالستمتاع به وكتوصيل ملا قصده املؤلف. إما من املؤلف نفسه أو حىت من ممثلي 

، فإن األعمال األدبية هي نتيجة خلق  دفعة واحدة. ويف الوقت نفسه، وفًقا لوقيفيديا



 

 

األفكار البشرية اليت يتم نقلها من خالل التواصل املناسب ولكن لديها نية املؤلف من 

 .حيث اجلمال

من بني هذه األعمال، غالًبا ما يتحدثون عن الشخصيات واحلياة والتعليم 

واليت توفر فوائد ورسائل ميكن أن يأخذها القراء أو اجلمهور. وأحد أشكال وما إىل ذلك 

 .حتقيق هذا العمل األديب هو يف إحدى الروايات بعنوان قنديل أم هاشم ليحىي حقي

الرواية اليت حتمل عنوان قنديل أم هاشم للكاتب حيىي حقي، هي واحدة من 

 حقي، ى يصف عرض املؤلف، وهو حيىيالروايات الواردة يف األدب العريب احلديث مبحتو 

حول احلاجة إىل التوازن الروحي يف الدراسات الغربية. ألن العلم من الغرب الذي يعترب 

علًما حديثًا ال ميكن أن حيقق السعادة أو الربكة يف حياة اإلنسان بالكامل. باإلضافة إىل 

اتًبا أسطوريًا املؤلف يعترب كذلك، تعترب هذه الرواية واحدة من أفضل الروايات اجلديدة ألن 

 .يتمتع بأفضل أعماله ومعرفته األدبية اجليدة

يف عمل أو قصة أدبية، نواجه بالتأكيد أحداثًا أو حمادثات فيها ُتظهر السياق 

الذي يشري إليه املؤلف من خالل تعديل لغات خمتلفة أو استخدام كلمات متصلة مت 

لية للعثور جلديدة، بالطبع استخدام األشياء التكميتكييفها فيه. وباملثل مع هذه الرواية ا

على اللغة املناسبة. أما تتم مناقشة سياق اللغة أو مكمالهتا وعالقاهتا يف دراسة تداولية، 

األفعال اإلجنازية. حىت نتمكن من إجياد الوضوح واملالءمة  وهي األفعال اإلجنازية ووظائف

 .تتم مناقشتهللغة املستخدمة للوصول إىل السياق الذي 



 

 

للوصول إىل السياق الذي يقصده املؤلف، حنتاج إىل فهم أفعال الكالم، كما 

أنواع.  1نفسها، وفًقا ألوسنت، يتم تقسيم أفعال الكالم إىل  تداوليةهو احلال يف النظرية 

 (9002)تاريغان، وهي الفعل اللفظى, األفعال اإلجنازية, و فعل أثر التلفيظ 

 هي أفعال كالم للتعبري عن صفحة ما يف تنفيذ فعل ما يف وحدة الفعل اللفظى

لغتها، ميكن أن يكون يف شكل كلمات أو أصوات أو كتابة. تشمل األمثلة اليت ميكننا 

أخذها املشي واجلري والكتابة وما إىل ذلك. حيث يعين أن اخلطاب هو عمل يتم تنفيذه. 

ب السياق يف نقل صفحة بقصد التأثري بسبهي أفعال كالم  األفعال اإلجنازيةيف حني أن 

 وأغراض معينة مثل املدح والسب ، وما إىل ذلك. مث األفعال اإلجنازية نوايافيه. حبيث 

الن وهو عبارة عن فعل كالمي إلع فعل أثر التلفيظيكون فعل الكالم األخري يعىن 

ود. هذه قصيتأثر بسبب السياق امل ألفعال اإلجنازيةصفحة ما كإجابة أو استجابة 

 املوضوعات الثالثة مرتابطة يف الواقع.

على مخسة أنواع، وهي أفعال الكالم  حيتوي إن األفعال اإلجنازية وفًقا جل.ر سريل ـ

التوجيهي، و أفعال الكالم اجلازمة، و األفعال التفوضة، و األفعال التعربية، و األفعال 

. وهي ليلها يف رواية قنديل أم هاشمإعالنية. شرح أنواع األفعال اإلجنازية ووظائفها وحت

 :ما يلي

 

 



 

 

 أفعال الكالم اجلازمة، .3

أفعال الكالم احلازمة هي أفعال الكالم اليت تنطوي على املتحدث يف حقيقة 

حرف اجلر املعرب عنه. تشمل وظائف أفعال الكالم اجلازم هذه: القول، والقول، 

 .والتباهي، واملطالبة، واإلحياء، والشكوى، واإلبالغ

 أفعال الكالم التوجيهي .9

أفعال الكالم التوجيهي هي أفعال كالم هتدف إىل إحداث بعض التأثري من 

خالل تصرفات املستمع. تشمل وظائف قانون الكالم التوجيهي هذا: الطلب، 

  .والتسول، واألمر، والسؤال، واالقرتاح، والنصح، والتوصية

 أفعال الكالم التفويضة .1

هي أفعال كالمية ُتشرك املتحدث يف أفعال أفعال الكالم التفويضة 

 .مستقبلية. تشمل وظائف هذا الفعل: الوعد، واحللف، وتقدمي الصالة وقوهلا

 أفعال الكالم التعبريي، .7

أفعال الكالم التعبريية هي أفعال كالم هلا وظيفة للتعبري عن املوقف النفسي 

بريي هذه: لكالم التعللمتحدث يف موقف ما أو التعبري عنه. تشمل وظائف أفعال ا

 .الشكر، والتهنئة، والتسامح، واللوم، والتسبيح، والتسامح، والتعزية، وما إىل ذلك

 

 



 

 

 أفعال الكالم إعالنية،  .1

أفعال الكالم التوضيحي هي أفعال كالم يستخدمها عادًة األشخا  الذين 

ءة، ايتمتعون بالسلطة. تشمل وظائف أعمال اخلطاب اإلعالنية هذه: الفصل، والرب 

والتعيني، واحلرمان، والتعيني، واإلدانة، والتعيني، وفرض العقوبة، والتسمية، والرباءة، 

 .وما إىل ذلك

ببيان أنواع األفعال اإلجنازية والوظائف املنقولة فيها. لذلك من املهم بالنسبة لنا 

أن نفهم حىت ميكن فهم السياق الذي تتم مناقشته بشكل كامل، ألنه يف األفعال 

جنازية يشري إىل الشخص الذي يتحدث والشخص الذي يتم التحدث إليه من خالل اإل

الكالم. لذلك، يف هذه الدراسة، حنتاج إىل أن نفهم بعناية أنواع األفعال اإلجنازية 

 .والوظائف املستخدمة فيها
 


