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 الباب األول
 مقدمة

 
 الفصل األول: خلفية البحث

وإن من فطرة اإلنسان لن يكون قياما بنفسو ولكن اجتمع 
وإن وجود ىذه الظاىرة تنشأ  وىذا أصبح طبيعة لكل إنسان.باآلخر. 

على سؤال، وىو كيف ديكن لرجل عاش االختالط مع إنسان آخر؟ 
واإلجابة ىي الرتكاب يف عملية أفعال الكالم، وىو تقسيم إىل قسمُت، 

  (. ٤-٣: ٩٠٠٩ادلتكلم وادلخاطب، )تارجيان, 
والتداولية ىي فرع من القواعد اللغة اليت تتعلق على معٌت فعل  

(. والسياق يف فعل الكالم لو دور ٢٩٩٦:٩ياقو, )وجانا, الكالم وس
وىكذا،   .مهم، ألنو مع السياق ديكننا أن نفهم بسهولة أفعال الكالم

فإن استخدام اللغة يف سياق واحد ديكن أن تؤثر على توافر القصد 
ولذا, إن اللغة والسياق  والغرض من أفعال الكالم اليت قدمها ادلتكلم. 

 (. ٢٩٩٦:٤كانت يف كيان واحد )وجانا,ىف التداولية  
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وإن ربدث عملية التواصل ليس يف احلياة احلقيقية، ولكن يف األدب, مثل 
من شخصية مع  وربدث عملية االتصال يف القصة من خالل احلوار بُت .القصة

 واحد من عملية االتصال كما حدث يف قصة جنيب زلفوظ. .بعضها البعض
وقصة الطريق ىي القصة األديب الذي ألفو لنجيب زلفوظ، وحيث كان 

 . ٢٩٩٨مؤلفا مشهورا الذي حصل على جائزة نوبل لآلداب يف عام 
ىي قصة اليت تبحث عن حدوث فجوة االجتماعية ىف  الطريق وكانت قصة

مسكُت الذي يبحث عن والده, وكان أمو بغية أو مصر. و ىي تبحث عن  ولد 
عملت كالبغية. وتقوم هبا مع امن شخصية الرئيسية اليت يدعى صابر، وىو طفل 

وكان يعمل قاتال و قواد لقضاء حياتو.  الذي كان من والدتو لن التقى مع والده.
 .لدهبعد وفاة والدهتا، فبدأ صابر ىف حبث عن وا ووالدتو بسيمة, كانت باغية. و

وإضافة إىل شخصية صابر وبسيمة، كانت يف ىذه القصة ىناك شخصية 
أخرى, منها: كردية, ىي من زليب صابر، وزوجة صاحب فنادق الذي سكن بو 
صابر يف حبث والده، وعم خليل, ىو زوج كردية كما صاحب الفنادق، وعم 

اين صاوي أخ من عم خليل، وعلي, ىو خادم الفندوق،  ومرًن, ىي عاشقة الث
ورجل   من صابر، اليت ساعده يف البحث عن والده عن طريقة نشر الصحيفة،

كمثل والد الذي حبثو عن صابر وغَتىم،  يدعى سيد سيد رحيمى, وىو يكاد
 .قصة الطريق وىؤالء الرجال إجراء احلوار يف
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ولكن، إن ىذا البحث يركز على احلوار بسيمة. وىذا احلوار رقم بعض 
يث اليت تنتهك من مبدأ التعاون يف ادلنزل بسيمة وابنو )صابر( األمثلة من األحاد

 :و كان احلوار يبنهما ىي كما يلي قبل وفاهتا.
  : األفضل أال تدخٌت اآلن، ىل كنت تدخنُت ىناكصابر

 .. سجائر و حشيش و أفيون، ولكن كنت قلقة عليك داأما :بسيمة
 (٢٠: ٢٩٨٨زلفوظ، )

, ولكن كنت قلقة  عليك دائما" ىو فاجلملة "سجائر و حشيش و أفيون
 مجلة إمسية.

: وجرى احلوار السابق يف آخر صورة لبسيمة وىي راجعة إىل سياق الكالم
بيت ابنها صابر أو البيت الذي أعدتو البنها، بعد أن قضت ىف السجن مخس 
سنوات. يقلق صابر على حالة أمو اآلن وىي كبَت السن وتدخن فاقًتحها إلقالع 

التدخُت وسأذلا عن كوهنا مدخنة ىف السجن فردت أمو على قولو "سجائر و عن 
 .(٧: ٢٩٨٨حشيش و أفيون, ولكن كنت قلقة  عليك داأما" )زلفوظ، 

: جعلت بسيمة يف ذلك الكالم مشاركة مزيدة من ادلطلوب، إذ أن تـأويلو
صابر اليسأل عما تتناولو أمو ىف السجن، لكنو يسأل عن كوهنا مدخنة ىف 

بأن تقول "نعم" من دون أن ذبعل مشاركة مزيدة  السجن. وحينئذ اكتفت بسيمة
 من ادلطلوب.
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ففي التداولية، إذا كان ادلشاركون جعلوا مشاركة مزيدة من ادلطلوب انتهكوا 
قاعدة الكم يف مبدأ التعاون. وىذه القاعدة يلزم على ادلشاركُت أن جيعلوا مشاركة 

ا مشاركة مزيدة من ادلطلوب. فلذالك يف الكالم تفيد قدر ادلطلوب أو الجيعلو 
 السابق، انتهكت بسيمة قاعدة الكم ألهنا جعلت مشاركة مزيدة من ادلطلوب. 

ووجود االنتهاك يف ذلك الكالم يدل على وجود التضمُت الذي أرادت 
بسيمة أن تظهره. وإذا تُأملت احلمولة الداللية دلشاركة بسيمة ادلزيدة من ادلطلوب 
فُوجد أهنا تدل على معنيُت اثنُت يف نفس الوقت، أحدمها حريف واآلخر مستلزم. 
ومعناىا احلريف أن بسيمة صدقت بأهنا مدخنة ىف السجن بل حشيش وأفيون، 
ومعناىا اإلستلزامي ىو إرادة بسيمة كي الخياف صابر عليها. ولقد خاف صابر  

ذلك الكالم أرادت كولدىا على ما حيدث أمو، وقد عرفت بسيمة بذلك. فب
بسيمة أن هتدئ صابرا كي الخياف على صحتها ألهنا تعودت على ذلك بل ىي 
قلقة عليو دائما. فلذلك ترجو بسيمة أن يكون صابر ىادئا. وأظهرت بسيمة ذلك 
التضمُت عمدا العتقد صابر، ألن الفعل الكالمي لصابر يتضمن الفعل اإلجنازي 

  وىو قلقو على أمو.
 حوار بسيمة وصابر قبل وفاهتا:  ومثال آخر من
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: أنت التفهم شيئا ولك حق، الواقع أن احلكومة صادرتك ساعة بسيمة
صادرت أموايل، مل يعد يل احلق يف امتالكك أنت أيضا، أدركت 

 (٢٠: ٢٩٩٨,زلفوظ)ذلك يوم صدور احلكم 

 فاجلملة "مل يعد يل احلق يف امتالكك أنت أيضا" ىو مجلة فعلية.
وجرى احلوار السابق يف آخر صورة لبسيمة وىي راجعة إىل  :سياق الكالم

بيت ابنها صابر أو البيت الذي أعدتو البنها، بعد أن قضت ىف السجن مخس 
حياتو بعيدة عما ترجوه  -حينما كانت بسيمة ىف السجن-سنوات. إذ أن صابر 

بسيمة. فتقلق بسيمة على مستقبل صابر. مث قالت بسيمة "أنت التفهم شيئا 
لك حق، الواقع أن احلكومة صادرتك ساعة صادرت أموايل، مل يعد يل احلق يف و 

 (.   ٧: ٢٩٨٨امتالكك أنت أيضا، أدركت ذلك يوم صدور احلكم" )زلفوظ، 
جعلت بسيمة يف ذلك الكالم مشاركة يعتقد أهنا كاذبة، إذ أن  :تـأويلو

تعد مما يعتقد أنو   مشاركة عن كوهنا مل تعد ذلا احلق يف امتالك ابنها صابر أيضا
 كاذب، ألن عالقة بُت األم وابنها لن تنقطع.     

فقد  -يف التداولية-وإذا كان ادلشاركون قالوا مشاركة يعتقدون أهنا كاذبة  
يف مبدأ التعاون. وىذه القاعدة يلزم على ادلشاركُت أن  انتهكوا قاعدة الكيف

منو الربىنة. فلذا يف الكالم السابق، التقلوا شيئا ما تعتقد بو كاذبا والتقلوا ما ليس 
 انتهكت بسيمة قاعدة الكيف ألهنا تقول ما يعتقد أنو كاذب.
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الذي أراد بسيمة  ويدل وجود االنتهاك يف ذلك الكالم على وجود التضمُت
أن تظهره. وإذا تُأملت احلمولة الداللية لقول بسيمة  فُوجد أنو يدل على معنيُت 

أحدمها حريف واآلخر مستلزم. ومعناىا احلريف أن عند بسيمة اثنُت يف نفس الوقت، 
أهنا ال تعد ذلا احلق يف امتالك ابنها صابر أيضا، ومعناىا اإلستلزامي أن بسيمة 
اقًتحت صابر أن يًتكها ألجل مستقبلو. فبذلك الكالم أرادت بسيمة أن تقًتح 

ا اآلن الديكن أن صابر لًتكها ألجل مستقبلو، أمرتو بأن يبحث أبيو ألن حالته
 .  تربيو

واستنادا إىل بعض احلوار ادلذكورة، أن امن شخصية "بسيمة"  ىف قصة 
الطريق كانت ال تتكلم مع واضحة وموجزة وسهولة لفهمها وذات الصلة بالسياق. 
والكالم أن تكون فامهة بسهولة, فالبد على مشًتكُت ادلتكلمُت أن يتعاونون, 

( الصياغة ادلبدئ graceاحلالة، قدم جريس ) يف ىذه (. و٩٠٠٥:٥٩)رحردي,
العامة يف استخدام اللغة. وىذه ادلبادئ تعرف  دببدأ التعاون 

إذا كانت مشارك ادلتكلم تنتهكون مبادئ التعاون، كمثل  (. ٩٠٠٣:٩٤)الندر،
فإنو يشَت إىل التضامنات اليت أراد هبا  الطريق, فعلت بسيمة شخصية يف قصة

 (. ٤٦-٢٩٩۶:٤٥ادلتكلم, )وجان,
وباإلضافة احلوار ادلذكورة، ىناك العديد من االنتهاكات مبادئ التعاون على 
التضمُت الذي أرادت هبا بسيمة ىف قصة الطريق. ولذا, إن الباحث تركيز لبحث 

 قصة الطريق على البحث:
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 "الطريق"بسيمة فى قصة  من شخصية و" انتهاك مبدأ التعاون وتضمين
 لنجيب محفوظ"

 

 

 البحث  ديدالثانى: تح الفصل
البحث كما  ربديدالباحث  ددتوبناء على خلفية البحث السابقة، فح

  يلى:
الطريق لنجيب  شخصية بسيمة ىف قصة من. كيف انتهاك مبدأ التعاون ٢

 زلفوظ؟ 
 منوما ىي التضمُت الذي حيدث من عاقبة انتهاك مبدئ التعاون  . ٩

 لنجيب زلفوظ؟  الطريق شخصية بسيمة يف قصة

 الثالث: أغراض البحث وفوائده الفصل 
 وأغراض من ىذا البحث ىي:

شخصية بسيمة ىف قصة الطريق  منالتعاون  أ. دلعرفة أشكال االنتهاك مبد٢
  لنجيب زلفوظ. 
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ن شخصية مدلعرفة التضمُت الذي حيدث من عاقبة انتهاك مبدئ التعاون و  .٩
 بسيمة ىف قصة الطريق لنجيب زلفوظ. 

 وأما فوائد العملية و النظرية من ىذا البحث ىي:
. لزيادة خربة و معرفة الباحث ىف علم التداولية و لفهم مبدئ التعاون ٢

 وتضمينها خاصة.
. وىذا البحث يفيد لشرح من جوانب التداولية عن شخصية بسيمة ىف قصة ٩

 الطريق لنجيب زلفوظ.

 الفصل الرابع: الدراسة السابقة
ومن أغراض الدراسة السابة ىي لنيل وحلصول على كل مجع رلموعة متنوعة 
من ادلعلومات ادلكتوبة ذات الصلة دلشكلة اليت تبحث عنها, )عينُت, 

(. ويف ىذا البحث، ان معلومات اليت حصل الباحث مفيدة لتعميق ٩٠٠٧:٥٩
ن ادلوضوع ادلعرفة من الباحث، ومراجعة من النظرية ذات الصلة على ادلعلومات ع

الذي مل تبحث عنها. وادلعلومات اليت حصلت عليها من كتب حول نظرية مبدأ 
 التعاون والتضمُت و من دراسات السابقات  اليت متساوية هبذا البحث. 

 وكانت الكتب اليت تستخدم كأساس نظرية ذلذا البحث ىي: 
٢" .Dasar-dasar Pragmatik ( لفوتو وحايا "Putu Wijaya ,) 
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٩" .Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesiaراحردي " لكون جانا 
(Kunjana Rahardi,) 

٣" .Pragmatik dan Penelitian Pragmatikل ف. ندار " (F. X Nadar), 
 . والتداولية عند العلماء العريب دلسعود صحراوي,٤
 . و تبسيط التداولية لبهودين مزيد وغَت ذالك. ٥

ذلك، استنادا إىل عملية البحث اليت فعل الباحث، فوجد  وباإلضافة إىل
الباحث من الدراسة السابقة باحثُت اليت تعًتض نتائج الدراسة بقصة الطريق 

(, و على الرغم إن باحثو مل ٩٠٢٩لنجيب زلقوظ, يعٌت, األول, لعبد اهلل عزايزة )
قسم اللغة يكن استخدامة بنطرية معينة, والثاين, لعثمان نوبيسا )طالب من 

(, و دبوضوع رسالتو ىي "النقد ٢٩٢٠٥٠٩٠٨٣العربية وادهبا برقم التسجيل :
فوظ بدراسة عن االجتماعى االدىب, االجتماعِت االدىب ىف قصة الطريق لنجيب زل

اليت تبحث عن ادلألف  (Ian wattو دبنهج الوصفى التحليلى مع النظرية ايان ووت )
وظ ف خالصة رسالتو, ان ًب تكرًن جنيب زلو األدب و االجتماعية". واقًتح ىف

, وأحد روايتو ىي الطريق. وصور ىذه القصة عن حقيقة ٢٩٨٨النوبل االدىب عام 
عند عهد مجال عبد الناصر الذي يسبب ٢٩۶٠حلة االجتماعية ىف مصرىف سنة 

فجوة االجتماعية و تدىور االخالق. وكذالك يعاقب إىل التوقيف االقتصادية 
اعية وكثرة الديون مع صندق ادلقد الدوىل واتسعت احلرة اجلنسية وفجوة االمج

والغزوة مع اسرائل وىزم عبد الناصر بناء مصر اقوى واكربىا على الدوىل العرب, 
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حىت استخدم الناصر اموال السالح الدوىل على نطاق واسع لتسوق اعدادات 
احلزب الوحيد, و  احلرب. واما من اجملال السياسى, فحرم الناصر االحزاب و جعل

قتل و سجن النشطاء من خارج حزبو, خاصة من اخوان ادلسلمُت و حزب 
 التحرير. 

ما البحث عن مبدئ التعاون و التضمُت ىي قد كان يبحث من ادلباحثُت أو 
 السابقُت, منها:

. لندي برامتا, وىو طالب من قسم اللعة العربية و ادهبا برقم التسجيل ٢
رسالتو ىي "انتهاك مبدئ التعاون و , و موضوع ٢٩٢٠٥٠٩٠٤٢

التضمُت ىف قصة "زقاق ادلداق لنجيب زلفوظ", بدراسة التداولية. واقًتح 
ىف حبثو ان انتهاك مبدئ التعاون حيتوى اىل قاعدة الكم, وقاعدة الكيف, 
وقاعدة العالقة وقاعدة الطريقة. و ىذه االنتهاكات تظهر من تضمُت 

اللوم و االىانة واالقناع واالقًتاح  الكالم الذي ربتوى اىل تضمُت
وادلشكوك والنصيحة والتشجيع والرقض والساخرة والشكر العفو والتملق 

 وادلضطرب والتهدد والتعازى واالحًتام.
. ويدا سعدية, وىي طالبة من قسم اللغة العريبة وادهبا برقم التسجيل ٩

ىف  , دبوضوع رسالتها "خرق مبدئ التعاون وتضمينها٢٩٢٢٥٠٩٠۶٩
قصة قاتل مهزة لنجيب الكيالىن", يدراسة التداولية. واقًتحت ىف حبثها 
باقتناع قصة قاتل مهزة, ىناك انتهاك مبدئ التعاون الذي حيتوي اىل 
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قاعدة الكم, وقاعدة الكيف, وقاعدة العالقة وقاعدة الطريقة. وىذه 
االنتهاكات ربتوى اىل تضمُت ادلهدء والبخيبة واالمل، والساخرة، 
واليسخر، واالإقناع، واإلعالم، والثناء، ويطلب الرمحة، واالزعاج، 
وادلداىن، والساخر، والسرية، والتشكو، والغاضب، والتهديد، وادلتواضع 
واالعتذار، والتشَت، والتنكر والشرف والعرض، واليأس، وادلشجع، 

 والفخور، والدعاء. 
دهبا برقم التسجيل . سيال فطرية, وىي طالبة من قسم اللغة العربية وا٣

, دبضوع رسالتها ىي "خرق مبدئ التعاون و تضمينها ٢٩٢٢٥٠٩٠٥٥
ىف قصة التيبة متحرمة لتوفيق احلكيم", بدراسة التداولية. واقًتحت ىف 
حبثها باقتناع قصة قاتل مهزة, ىناك انتهاك مبدئ التعاون الذي حيتوي اىل 

ة الطريقة. وىذه قاعدة الكم, وقاعدة الكيف, وقاعدة العالقة وقاعد
االنتهاكات ربتور اىل تضمُت األتوقع، واإلقناع، واجملدد، واالزعاج، 
والتسًت، وخبيبة األمل، واحلفاظ على الشعور، والفاجأ، والنعاس، 
الديباجة، وادلوضح، والصد، والوعي، والساخرة، وتغيَت موضوع من 

 الكالم. 
وعلى الرغم من أن ىناك  واستنادا إىل استعراض نتائج الدراسات ادلذكورة،

أوجو تشابو من حيث النهج والداسة البحث، ولكن ىف ىذا البحث فراق من 
  ادلعلمات الدراسة و ادلنهج و كذالك فراق من القصة او من ادلعلمات االولية.



 
 

12 
 

 أساس التفكيرالفصل الخامس: 
والتداولية ىي فرع من علم اللغة اليت تدرس عن مركبة اللغة من ناحية 
اخلارجى, يعٍت ىي الطريقة اليت استخدمتها بوحدات لغوية يف رلال االتصال. وان 

(. والسياق ٢٩٩۶:٩التداولية تدرس عن معٌت الكالم من ناحية سياقها, )زجانا,
ىو كل خلفية ادلعرفية اليت أقاهبا ادلتكلم و ادلخاطب ىف عملية االتصال, 

ٌت ىذه الكلمة الوردة من (. وكمثل, كلمة "الورد", ومع٩٠٠٥:٥٠)راحردي,
ناحية اللغوى الداخلى ىي "أداة ىف استنساخ التوليد النبات". و اما معٌت الكلمة 
من ناحية اللغوى اخلارجى ىي تعتمد على الساق, وىو قد تكون ذات فائدة من 

 .الفتاة اجلميلة
ويف عملية التواصل، فحصل ادلتكلم كالما ليست اليت  ربتوي اىل الكلمات 

ركبات من ناحية النحوية فقط, ولكن تظهر بالفعليات من الكالم اليت كلم و ادل
هبا. و الفعلية اليت تظهر من الكالم ىي تسمى بالفعل الكالم, 

(. ويف التداولية، ان فعل الكالم ىو شيء أىم, ألهنا قد تكون ٩٠٠۶:٨٢)يويل,
والتضمُت و  أساسة من ربليل التفكرات التداولية. كمثل, االشارة و االفًتاض

 (. ٩٠٠٥:٤٠غَتىا,)صحراوي.
ويف عملية التواصل، حبيث الرسالة ادلقصودة من ادلخاطب ديكن أن يكون 

, (Graceاقًتح جريس, ) و جيدا، فيجب أن يكون مشرك بُت ادلكلم و احملاطب.
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(, وقاعدة Maksim kuantitasاربعة قوائد ىف مبدئ التعاون, منها: قاعدة الكم )
 (, وقاعدة الطريقةMaksin Relevansi(, وقاعدة العالقة )Maksim Kualitasالكيف )

(Maksim Pelaksanaan)  وقاعدة الكم ىي تريد ان يعطى ادلسامهة كل من مشًتك .
وقاعدة الكيف ىي تقًتض على ادلشاركُت ان جيعلوا  مُت ىف التواصل.لادلتك

يقولون ما اليستطيع مشاركهم صادقة اي ال يقولون ما يعتقدون انو كاذب, وال 
الربىنة على صدقو. وقاعدة العالقة ىي تقًتض على ادلشركُت لتكون مشاركهم 
مالئمة او مناسبة للغرض. وقاعدة الطريقة ىي فتفًتض على ادلشاركُت ليكونوا 

تحرروا االجياز والًتتيب يواضحا ىف الكالم وليتعدوا عن اللبس ول
 (.٣٤-٩٠٠٥:٣٣)صحراوي,

احدى القواعد األربع السابقة فتحصل ظاىرة االستلزام اجلواري واذا ًب خرق 
(.  ادلراد بو مقصود وارادة متضمن ىف قلب ٩٠٠٥:٣٤ىو التضمُت )صحراوي,

انو استلزام التداويل ىف احلوار,  ٢٩٩٢(. وعند رستونو ٩٠٠٥:٢٢ادلتكلم )مليانا,
ا للتضمُت ووجوده بسبب خرق مبدأ التعاون. وقبل ان ىذا اخلرق صار مصادر 

 (.٩٠٢٠:٣٩٤)نوغرا حيٍت,
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 احلوار بُت الشخصيات

 التداولية

 مبدأ التعاون

 قاعدة العالقة قاعدة الكم

 قاعدة الطريقة قاعدة الكيف

 التضمُت

 االنتهاك
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 البحث وخطواتو مناىجالفصل السادس: 
 البحثىج ا. من٢

وادلنهج الذي استعمل ىذا البحث ىو منهج الوصفى التحليلى, يعٍت ادلنهج 
الذي يعطى وصور بيانا تصويرا وموضوعيا من البيانات ادلوجودة. وتتم ىذه 

(.  ويف ىذا ٩٠٢٣:٥٣الطريقة من خالل الوصف والتحليل من احلقائق, )راتنا,
من شخصية  البحث، سوف يقوم الباحث وصف اجلمل يف شكل الكالم

بسيمة" اليت ربتوي اىل انتهاك مبدأ التعاون يف قصة الطريق لنجيب زلفوظ، مث "
 التضمُت.  مبدأ التعاون و عن(, Graceربليلها مع نظرية جرايس )

 . خطوات البحث٩
 در البياناتامصأ. 

ومصدر اليبانات ىف ىذا البحث ىي قصة الطريق لنجيب زلفوظ اليت 
 Sang, و قد ترمجها ساري نرلينا دبوضوع "٢٩٨٨ اخرجها دبكتبة مصر سنة

Pengembara," " اخرجها تَتسTERAS ," و قد ترمجها ايضا زلمد ٩٠٢٤جاكرتا .
 .٢٩٨٧سنة  ",THE SEACRHاسالم دبوضوع "
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 البيانات ب. أجناس
والبيانات ىف ىذا البحث ىي اساسا على كالم شخصية بسيمة ىف قصة 

 مبدئ التعاون و سياقها. الطريق اليت توجد فيها انتهاك
 طريقة مجع البياناتج. 

ومجع البيانات ىف ىذا البحث ىي استعمال منهج التقنية التوثيق. وجهود 
مجع البيانات، استخدم الباحث الطريقة  السماع و يرى من خالل القراءة القصة  
كلها بعناية، مث وضع عالمة على كل كالم بسيمة اليت تنتهك مبدئ التعاون, و 

 (.٥-٢٩٨٨:٩جعال التسجيل و مجاعة اساسة على قواعد التعاون, )سودرينتوا,ا
 اناتيربليل البد. 

واخلطوة التالية، بعد أن يتم مجع البيانات اساسة على انتهاك مبدأ التعاون 
وىو التحليل. ويف ىذه البيانات، سيتم ربليل البيانات اليت ًب احلصول عليها 

وى بأربع البيانات من اربع عشرة بيانات. ويف وسوف يستغرق الباحث س مجيعا,
وتتم   زلاولة اخذاء اليبانات لتحليل، استخدمها مع طريق التقنيات العشوائي.

ىذه التقنية من خالل إعطاء رقم إىل قائمة كاملة من السكان، واألرقام, مث 
(. وسوف يقوم الباحث بتحليل ٩٠٢٣:٩٣٥اختيارىا عشوائيا, )زلصون,

 قد ًب مجعها مع منهج التداولية  دلعرفة انتهاك قوائد مبدأ التعاون عن العينات اليت
شخصية بسيمة ىف قصة الطريق لنجيب زلفوظ, و تضمُت الكالم اليت تظهر من 

 االنتهاك. 
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  ه. النتيجة
واخلطوة النهائية يف ىذا البحث و ىو استنتاج نتائج البحث ادلتعلقة على  
انتهاك قوائد مبدأ التعاون عن بسيمة يف قصة الطريق جمليب زلفوظ. و اخلالصة 

 ىي من االجابة ادلشكالت اليت قد ربققها ىف ربديد البحث. 
 نظام الكتابةالفصل السابع: 

 تنظيم البحث, كما يلي:  ولتيسَت ىذا البحث، فاستخدم الباحث
غراض أاألول ادلقدمة حيتوي اىل خلفية البحث و ربديد البحث و  بابال

نظام خطواتو و و البحث  ومناىج أساس التفكَتوالدراسة السابقة و  هالبحث وفوائد
 . الكتابة

ريخ االتداولية وت تعريفلى عحيتوي الذي النظري  طارالثاين اإل بابال
 التعاون والتضمُت.  أمبدو  يفعل الكالمالو أحداث الكالم التداولية و 

التعاون من شخصية بسيمة  أانتهاك مبد عن البيانات الثالث ربليل بابال
 ىف قصة الطريق لنجيب زلفوظ.

 .اتلى النتائج و االقًتاحعتوي رب خامتةالفصل الرابع 
 


