
 

 
 

 البحث ملخص

  (تداولية)دراسة توفيق الحكيم: لحمار الحكيم االفتراض المسبق ِمن أفعاِل كالِم بِْيك فى رواية : يةزقنور زلفى 

و عادات   بيكومحار، قد يشبو  بيكامسو  بني كاتب لصداقةلتوفيق احلكيم عن ا محار احلكيم رواية  تقّص 
يرتبط الشخص "أنا" أو الشخص   من الشخص الرئيسي جتارب  نفسّية   فيهافلسفية  رواية  ىي  الرواية  ىذه امار  باحل

فهو  ديباألمهتنو كخلفية اليت وقعت يف مصر، و  والدليل على ذلك ىوىو توفيق احلكيم، املؤلف الرواية بيف  الرئيسي
ل الكالم أو افعلتوفيق احلكيم عن أ محار احلكيماد ة يف رواية احملل اشكلن تنفصل أوار الفيلم  ا حليف الرواية كاتب   ي صوَّر
من  ىدافختلف األشكال واألمب بيك كالميق احلكيم  لتوف محار احلكيميف رواية املؤلف للقارئ   سيبلغهااليت  غايتو

(كيف فعل الكالم 1يف ىذا البحث ىي:  األفعال الكالمية االجنازية وإفرتاضاهتا املسبقة  فإّن املشكلة املبحو ة
واية ( كيف أنواع افرتاض فعل الكالم ل بيك يف ر 2لتوفيق احلكيم،  و محار احلكيماالجنازي غري املباشر ل بيك يف رواية 

  لتوفيق احلكيم احلكيم محار

 احلكيم محاريف رواية  فعل الكالم االجنازي غري املباشر ل بيك ملعرفة (1: وىذا البحث ىمن  دفواهل 
  لتوفيق احلكيم احلكيم محاريف رواية  أنواع افرتاض فعل الكالم ل بيك ملعرفة( 2و ، لتوفيق احلكيم

مجع ىف  تقنيات  تستخدم  مث  احتليليّ ا وصفيّ ا منهج   خدم ىذا البحثولتحقيق ىذه األىداف، يست
ا استاماعياالبيانات  نظرية كالم بيك باملدخل التداويل  مبنهج حتليلي لغوي خارجي وتصنيف ل البيانات  حتلَّ ، مث منهج 

   املسبق  ل الكالم واالفرتاضافعأ

ا كالميف الرواية  بأّن األشياء  عضب ت  الباحثة  ستنتجلتوفيق احلكيم فا احلكيم محارتحليل رواية ل وفقا
التأكيد، البيان، : من أمّههااألىداف،  مبختلف ةعالنية وا، تعبرييةتزامي، ةتوجيهية، تأكيدي يةكالمال  فعأتوي على حي

الوعد، العرض، ، االستطاعرفض، ال، االشتكاك، اللوم ، االعتذار، السخراالنتقاد،  االقرتاح، األمر، ،احلجز الطلب
  أنواع بيك كالم إجياد ا يهيامن"السخر"هبدف التعبريي  الكالم فعل  أصبح   ، الرجاء االستدعاء والتعينيالتعّهد

املسبق  واقعي، االفرتاضاملسبق الفرتاض الوجودي، ااملسبق الفرتاض الاكثرية من أمهها:  كالماليف  املسبق فرتاضالا
املسبق  االفرتاض املسبق املناقض للواقع  أصبح االفرتاض   و يلبنيو املسبق ا غري واقعي، االفرتاض فرتاضال، ااملعجامي

   الواقعي إجياد ا يهيامن كالم بيك

 


