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  الباُب األّولُ   

 مة  مقدّ 

  ُة البحث  خلفيّ : صُل األّولُ الف

 ،ةثوياللغ اتثوحدالمعٌت  نثو سيدرّ  اليت علثومنثوعان من ال اللغةِ  ثوثِ بُ يف 
يف الًتاكيب الثوحدات اللغثوية فيو الداخلي، ُتدرس أّما مها: داخلّي وخارجّي. ف

وأّما  (۰۲۲٥:۱٤والداللية )دارمثوجثووونثو،  يةوالصرفكالصثوتية والنحثوية النحثوية  
 الدالليةَ  رغم أنّ  .التداوليةيف رلال حث معٌت الثوحدات اللغثوية ي، يُباخلارج

درس الفات. تتخا منهما واحدٍ  لكلّ يف دراسة ادلعٌت، ولكن تشتغالن  التداوليةَ و 
 /ادلتحّدثمبني ادلتكلّ  وحالة بسياقٍ  ومًتابطة لغثوية متثواصلة وحداتٍ  التداوليةُ 

 ./ادلستمعادلخاطبو 

متكّلٌم   هايعّب  أفعالٌ فعُل الكالم . لكالمأحداث امن  جزءٌ الكالم  لُ فع
وأما ىف ، الكالميف  فعلال معٌتمعٌت أو  إىل يشري ذلك التعريفف. عن أغراضو

أصغر عنصر يف  أنّ  Searle سريل رأى. ةدثااحل أغراض إىل حادثة الكالم تشري
ر، ، االعتذاالشرح، الثوصفمر، أل، ا طرحال، التبنّي  :مثلأفعال الكالم  التثواصل
 (. ۰۲۱٣:۱۰نضر، وما أشبو ذلك ) التهنئة، الشكر

ينتج صدق  ضإذا كان الكذب ادلفًتَ  اآخر كالًما يفًتض   كالمٌ يسّمى  
 (۰۲۲٠:٤۰الذي ال ميكن أن يقال )راىاردي،  وكذبو ضادلفًتِ  الكالم
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، خاطبادل إىل ادلتكّلمالتغيري من  عمليةُ  كانتْ الصحيح،   التثواصليف 
يف  وكذلك(. ۰۲۲٠:٦، تارجيان) عاجلةً  رعةً استكّلم ومن ادلخاطب إىل ادل

احملادثات طريق ب وذلك، التثواصلعملية  فيهاالرواية، ىف شكل  يسردالطاب اخل
محار "يف رواية  يةالتثواصل إحدى العمليات حدثتْ ف .فيها بني أشخاص

  .كيماحلتثوفيق ل"احلكيم

لتثوفيق احلكيم "ممحار احلكييف رواية " ت أو احملادثاتالتثواصالال تنفصل 
 "A ادلثال، كان ادلنطثوق ىثو ". ادلباشرغري فعل الكالم  و ادلباشر عن فعل الكالم

كز سًت لذلك ف " .إّن ىذا فعل الكالم غري ادلباشر كثرٌي،B ىثو " ولكن ادلقصثود
 فعل الكالم غري ادلباشر.على بَثها  ةُ الباحث

لتثوفيق "ر احلكيممحايف رواية " Beik يكعنو بث يتحدّ الذي يف الكالم 
ىي  إحدى منها. تلك احلادثة تْ  سّبباليت اتأو افًتاض ةٌ أساسيّ  جعٌ ااحلكيم مر 

 عليّ  اكتبهرسالة اليت  يف  قد مّت حتليل ىذا األمر. الرئيسي الشخصُ ميلكها  شخصية
لتثوفيق  "محار احلكيمللشخص الرئيسي يف رواية "شخصية  سيطرة"عنثوان مرشد حتت 

 .احلكيم"

 فيها الفلسفية و  لتثوفيق احلكيم إحدى الروايات" محار احلكيم" إّن روايةَ 

الشخص "أنا" أو  أّن شخص، رأى عليّ . الرئيسي الشخصجتارب النفسية من 
يف  ىذه الرواية خلفيةُ  كانتْ تثوفيق احلكيم،  لؤلّفو أي مب متعلق الرئيسي ىف الرواية

باإلضافة إىل  ا،ار الفيلم. لذثو ا حلكاتبمّثل  يف الرواية  .ابً و أدي ْ مهنتُ  تْ مصر، وكان
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 Beikلبيك  مسبقة فًتاضاتعن اىذا البحث يف ستكشف الباحثُة الكالم،  أفعال
 .لتثوفيق احلكيم"محار احلكيميف رواية "

لتثوفيق احلكيم عن "محار احلكيمال تنفصل أشكاُل احملادثة يف رواية "
ثون تفاعلالرواية ىم يف للقارئ. يف ادللؤلّ  اليت سيقدمها أو أغراضِ  الكالم أفعالِ 

 فالحل Beikعنو بيك  يتحّدث على كِلٍم، أحدىا كالمٌ  زلادثاهتمحتتثوى . ثونتثواصلوي
 )احلكيم، فالكالم ادلقصثود ىثو على النحثو التايل .جحشو يبيع الذي

۱٠٠۲:۱۰ .) 

 "بثالثني )قرش( "

 الذين جيتمعثونالناس  إىلالواعيا بيك ما يذىب عند السابق الكالمُ  وقع

 قرشمخسني  أن يشتشريو الفالحيريد . عندما ادلالكُ  سيُبيعوي الذ شجحىف 

piester  ،قرش.ثالثني بيك  وفيعرض 

بناء اجلملة  ألّن ليس ذلا، مجلًة ناقصة اجلملةُ كانت  االجنازيستثوى ادليف 
 ذلك مبعٌت إْن مسعها أحدٌ ، عفثويًا ينطق بيك اجلملةَ ىف اجلملة السابقة كاملة. ال

  .مباشرة مقصثوَدىا يفهم لنفالسابق  السياقَ  دون أن يعرف

 (Illocutionary act) االجنازييف فعل الكالم  السابقالكالُم  إذا ُقسم
مزارعا )بائع  طلبي ذلك ألّن بيك. فكان الكالُم السابق فعاًل كالمّيا تثوجيهّيا

 قرش.أي ثالثني ادلعروض  بالثمنالبيع  مثنلتخفيض باشر ادلغري احلمار( 
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 فًتاضُ الا حيث يبنّي ، ادلسبقة البنيثويةاالفًتاضات  لكالم السابق منإّن ا

الكالم مفهثومة دون أن يرى الكلمات ادلستخدمة. يف اضحة بنية و و  بكالم واضح
 مثنَ  أنّ بيك ميكن القثول ب أّن كالم ،أّوذلا :، ىيمسبقة افًتاضات ثالثالسابق 

، ثالثهاو  .مثن احلمار ميكن عرضو بأنّ  بيك ، يفًتض. ثانيهاكان غاليا جدااحلمار  
ثالثني باإلضافة إىل  اكثري   ماالليس لو  بيك أنّ ب يقالميكن أن إّن الكالم السابق 

 .piesterقرش 

، عندما ىف الفندق الذي عاش وجلريانكالٌم يتحّدث عنو بيك ىناك   ثّ 
يكثون  أنْ ب حىت أنو يظّن أن ذلك أّول عهدى. جحًشا يرعى بأنو مل بيك يشرح

 كما يلي:   فالكالم ادلقصثود ىثو. ابً أ

 فراستك ياسيدتى..ذاك أول عهدى باألبثوه  " "صدقت 

، قبل عهد األبثوة حالة  عنعلثومات ادل ا علىعاطيً  السابق ما كان الكالمُ 
كالم الذي لو . فردا اآلنوضعو  عن يهلع بيكفهثو أّن ، اآخر  اغرض لو ولكنّ 

ذا ُقسم يف فعل الكالم االجنازي فكان إ الكالم السابقيف  وجدناكما   غرض اذللع
 ا.يّ ثيلالكالُم السابق فعالً كالمّيا مت

يريد  . ثانيهما،فرداأنو كان ب بيكد أكّ ، ان: أّوذلمافًتاضللكالم السابق ا
لن أنو ب، واقعةيشري إىل وذلك  "أول " كلمةُ  السابقيف الكالم  أن ميلك ولدا. بيك

لسابق فكان الكالُم السابق إفًتاضا مسبقا إذا ُقسم الكالم ا. وىكذا، اأبيكن 
 .(Factive Presuppositionواقعّيا )
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ىل أين ، قلقابائع الصحف عندما كان ّث ىناك كالٌم يتحّدث عنو بيك ل
 (. ۱٠٠۲:۱٦)احلكيم،  الفالحمن  الذي اشًتاهجحش  حيمل

 "لثوكانت اجلنينة مثوجثودة ذلانت ادلسألة " 

فعل الكالم االجنازي فكان الكالُم السابق  إذا ُقسم الكالُم السابق يف
 ألّن الكالم ادلستقبلة بعض األفعاليف  كّلمادلت مشاركة أي، فعاًل كالمّيا التزامّيا

 وسهلٌ  ىنّيٌ مار احل رعيَ  أنّ ادلتكلم أّكد ، ولكن لو غرضا آخرا، ليس بيانا فقط

 لثوكانت اجلنينة مثوجثودة.

 ،السابق إفًتاضا مسبقا غري واقعّيا إذا ُقسم الكالم السابق فكان الكالمُ 
 إثنان: أّوذلما، اجلنينةُ ىف الكالم  واإلفًتاض ادلسبق، شيًئا مستحيال حيث يتمٌّت بيك

 .مستمرةٌ  . وثانيهما، ادلشكلةُ عدمٌ 

ىف الشرح التايل كالٌم يتحّدث عنو بيك لبائع الصحف عندما كان قلقا 
: )احلكيم، كما يلي  م ادلقصثود ىثوفالكال. جحش ال يشربو دلاذا لنب الذي أعطاه

۱٠٠۲:۰٣ ) 

 "إمسع يادسثوق، انت مش قلت انو يشرب لنب ؟! " 

إذا ُقسم الكالم السابق يف فعل الكالم االجنازي فكان الكالُم السابق 
 و، ولكنفقط  ودىشتَ  يسئلال  بيك أنّ  دالٌة علىالكالم  . ألنّ فعاًل كالمّيا تعبرييّا

 فاشل. لبًنا اجلحشليعطي البائع  ألّن إقًتاحاول اللثوم حي
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 جحشكّل  أي: ىف احلقيقة، كانادلذكثور  الكالميف  االفًتاضات ادلسبقة
 (عمرىنّ الصغرية )، كل احليثوانات اللنبَ  اجلحشَ  يسقىالبائع اللنب، كان شرب ي

، ا مسبقا معجميّاإذا ُقسم الكالم السابق فكان الكالُم إفًتاضً . لنبحاجة إىل ال
  مثوصثولة ضمنيا. قعتوواكانت حيث  

رواية  افًتاضات سلتلفة من أفعال الكالم يف على ادلذكثورةلبيانات ا تِ دلّ 
اليت  لتثوفيق احلكيم. باإلضافة إىل البيانات ادلذكثورة ىناك بيانات"محار احلكيم"

. يف (Illocutionary act) ةاجنازي يةكالمال  فعأخاصة عن ، تشمل على أفعال الكالم
. هافيأشخاص  يتحدث عنو االفًتاضات ادلسبقة من الكِلم اليت ىذه الرواية بعض

 :بعنثوان احلكيم لتثوفيق"محار احلكيمأداء بٍث على رواية "ب مهتمةٌ  فالباحثةُ ولذلك، 

 لتوفيق حمار الحكيمرواية  فى كي  ب   كالم   ن أفعال  م   المسبق فتراضالا"

 "ةتداوليّ  دراسة:الحكيم

  الثاني: تحديُد البحث   الفصلُ  

 ادلشكلة يف ىذا البحث ىي:  ، فإنّ وفقا للخلفية ادلذكثورة

محار رواية " غري مباشر يف جنازي غري ادلباشر لِبيكفعل الكالم االكيف  .۱
 لتثوفيق احلكيم؟"احلكيم

 لتثوفيق احلكيم؟"محار احلكيميف رواية " افًتاض فعل الكالم لِبيك أنثواعكيف  .۰
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 ئُدهالفصُل الثالث: أىداُف البحث وفوا
 ا أىداف ىذا البحث ىي ما يلي:أمّ ف

محار غري مباشر يف رواية " دلعرفة فعل الكالم االجنازي غري ادلباشر لِبيك .۱
 .لتثوفيق احلكيم"احلكيم

 .لتثوفيق احلكيم"محار احلكيميف رواية " دلعرفة أنثواع افًتاض فعل الكالم لِبيك .۰

 وأّما فثوائد ىذا البحث ىي ما يلي:

 نظريا  .۱

 ثوجثودة. ادل من البحثوث أو الدراسات التداولية استكماالً  .أ

 عن ، خاصةةالتداوليّ يف رلال  كبرية  مسامهةً يساىم ىذا البحث أْن عسى  .ب
 األدب العريب.  ائنخز ىف  يةفعال الكالماألو  ادلسبقة االفًتاضات

  امليعَ  .۰

معرفة لمجتمع األكادميي ىف للمجتمع، خاصة ل كمسامهة التفكري
 االفًتاضات ادلسبقة واألفعال الكالمية. عن، خاصة هاوفهمراسات التداولّية الد
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 الرابع: الدراسات السابقة الفصلُ 

نتائج الدراسات السابقة نظامي حثول  وصفٍ  عند الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة(. ٔٔٓ:ٕٗزلسثون، ) بحثتُ س ببحثوث اليتاليت ذلا عالقات 

شاكل مبمعلثومات مكتثوبة مطاقبة ومجع للحصثول  احثةٌ تقثوم ها بزلاولة  كلّ ىي  
  بحث عنها.ستُ  اليت

بصائر الباحثة  لزيادة امفيدً  ةصثولعلثومات احملستكثون ادل ىذا البحثيف 
دراسة نتائج الدراسات السابقة، ، ادلطابقةالنظرية  ىف دراسةتسهيل الو  ومعارفها،

أن تكثون . دمةاوق سابقة مبحثوثةمثوضثوعات احلصثول على معلثومات عن  وكذلك
وذلا تشابو ىف  والبحثوث السابقةل الكالم افعأنظرية حثول علثومات يف كتب ىذه ادل

 ذا البحث. هالدراسة أو  ادلثوضثوع

 كتابذلذا البحث ىي؛   انظريا أساساليت تستخدمها الباحثُة  تبُ كُ ال

 ،تارجيان ذلنري جثونتثور Pengajaran Pragmatik التداولية تدريسثورج يثول، جل التداولية
لنضر وكتاب  وبثوثها التداوليةد حسن لثوبيس، يمحل التداويلاخلطاب حتليل 

  جاجاسثودارما.فاطمة ل التداوليةاخلطاب و 

 ،لدراسةتشابو ىف مثوضثوع اا اليت ذلسابقة الدراسات الىناك ذلك، سثوى 
 : وىي
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 طالبة بقسم اللغة العربية و أدها كلية اآلداب و العلثومسيت نثور احلسنة، 
: حتت عنثوان اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية احلكثومية سثونان جثونثونج جايت باندونج

فعل الكالم االجنازي يف رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين )الدراسة "
"الرجل  فعل الكالم االجنازي واحلبكة يف روايةعن  بثًا اىف بثه تْ َبَثَ . التداولية(

  ٘ٚٔ فيها أنثواع الكالم أنّ  على اهثدلْت نتائج ب، لنجيب الكيالينالذي آمن" 
من  احلبكة تكثونفت حىت استسلم الذي يلؤثره Iryanكالم عريان  احلبكة ىفكلمة. و 

 ، ادلرحلة ادلتثوسطة، وادلرحلة النهائية. األوليةرحلة ادل

طالب بقسم اللغة العربية وأدها كلية اآلداب والعلثوم علّي مرشد، 
: حتت عنثوان اإلسالمية احلكثومية سثونان جثونثونج جايت باندونجاإلنسانية باجلامعة 

دراسة ) ".لتثوفيق احلكيم محار احلكيم شخصية للشخص الرئيسي يف رواية سيطرة"
يف رواية  صراع شخصية الشخص الرئيسي عن َبََث ىف بثو بثًا. (النظرية األدبية

اليت استجابة  على أيداللة ل ىذا البحثهدف وي .لتثوفيق احلكيم"  محار احلكيم"
وأي  ego األنا على سيطرة وأي استجابة اليت تدل،  idعلى سيطرة اذلثو  تدل

 .super ego األعلىاألنا  سيطرةعلى  استجابة اليت تدل

عن  تداولية جتِد الباحثُة بثوثًاستعراض النتائج ادلذكثورة، مل ال وفقا
 .احلكيم لتثوفيق" محار احلكيم"افًتاضات فعل الكالم ىف رواية 
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  ريفكتال الفصل الخامس: أساس

 علماء بعضُ  رأى، كما مجلةأو  كاملة كلمةً   وحدةٌ ىف احلقيقة ما كانْت 
 مشّبوٌ  أّن النصَ ،  Teum Van Dijk فان دايك رأى تثوم. خطابٌ  هااليثوم، ولكن

. تعريف ارتباطا وثيقاالبعض ببعضها ترتبط مجل  عدةوحدة من  فهثواخلطاب، ب
أن تفسر مجلة  تكثون، وال أخرى جبملةجيب أن تكثون متصال  حدةالثوا اجلملة
 (. ٖٕ: ٕٔٔٓ)لثوبيس،  فجملة

 .ميكننا أن(addresseeادلرسل إليو ) (addressorادلرسل ) اخلطاب يفًتض

العرض، وأنثواع ، كيفيات التثواصلمن حيث الثوقائع، وسائل أنثواع اخلطاب ندرس 
ا الكالم إمّ  سالسليف  ن يكثونأ التثواصلاالستخدام. شكل اخلطاب كثوسيلة 

تكثون  أيضاو الكتابة  ةُ لوسيالرواية  أنّ األمر استلزاما بىذا  يتضمن. و شفهيا أو كتابيا
 من رواية فتكثون ال، ا، إذا كان من حيث عرضهية اخلطابيةالتثواصلمن الثوسائل 

  حادثًة. ىي سالسل الكالم اليت تقص، ةالسردي اتاخلطاب

ادلعٌت ىف  ة.خياليّ ىي قّصٌة نثريٌّة مل األديب و أشكال الع أحدُ الّرواية 
أّن الّرواية ىي قّصٌة نثريٌّة ىف احلجم الثواسع، فادلراد من ىذا الكالم ىثو أّن  العمثوم

وأّن الّظروف و  ادلثوضثوع فيها معّقدتان، وأّن الّشخصّيات فيها كثرية،احلبكَة و 
 .اخللفّية يف قّصتها متنثّوعتان
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السرد  كالم: أّوذلما ىثويف شكلني من ال روايةُ ر العلى وجو العمثوم تُتطثوّ  
القصة ادلصثورة ليست ثابتة،  حىت أنّ  مها حاضران متبادالناحلثوار، ثانيهما ىثو و 

  قراءهتا.ما حين وأكثر ابتكاراعا أكثر تنثوّ  هاولكنّ 

كثون من عناصر سلتلفة من البناء. ذلذه ، ألهنا تتالروايُة رلمالً  كانتِ 
عناصر ) ( وخارجي  تكثون من العمل األديبّ اليت ت صرا)عن داخلي  العناصر عنصران: 

 (. 42 -42: ٕٕٔٓ)نثورجيانتثورو،  ( العمل األديبّ خارج تقع اليت 

ىي  سم "التداولية"تُعرف با "pragmatikيف اللغة العربية، مصطلح "
ن إّما م ".االنتقال" و " لالتبدّ و"  "التحثوّل"  مبعٌت "لَ دوّ "كلمة ن  مأخثوذة مِ 

 ىف السياق اللغثوي. مكان آخر واحد إىل وإّما من مكان حال واحد إىل حال آخر

: ٕٔٔٓ)ذلثومييل ،  خاطبادلعلثومات من ادلتكلم إىل ادل انتقال مبعٌت أّن ىناك
ٔ٘ٚ.) 

ادلستخدمة  اللغةَ ىذا العلم يدرس ىي فرع من اللسانيات،  التداولية
ىثو التشابو  قصثود(. السياق ادلٖ-ٕ: ٖٕٔٓ نضر،أو سياٍق ) لالتصال يف حالةٍ 

 ر عما يقصد بويفسّ  حىت أّن ادلخاطب متكّلٌم أو سلاطبٌ  اليت ميلكهاعرفة خلفية ادل

البيئة ادلادية متعلقة ب أشياءٌ سياق ال ، فإنّ . وىكذاقت الكالميف  ادلتكّلمُ 
 واحد كل "مىت، وما قيل أين، مرتبطة ب"من، الكالمسياق . كالمواالجتماعية لل

احملادثة ربط معٌت ي الذي ثوار. مفهثوماحل بشكل كالميف كل  الزم  شرطٌ منها 
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( 6ٕٙٔأوسنت ) الذي وضعو (speech acts)سياق ىثو مفهثوم أفعال الكالم بال
 (. 6ٙ6ٔوسريل )

 speech) أفعال الكالم" يف كتابو  (90:4771 وجيانا،)سريل ذكر 

acts") ، ّاألنثواع ىذه. يتحققها أن ادلتكلم يستطيع اليت الفعل أنثواع ثالثة ىناك أن 

 االجنازي ، فعل الكالم(locutionary act)ىي: فعل الكالم القثويل  الثالثة

(Illocutionary act) فعل الكالم التأثريي  و(Perlocutionary act) .الكالم القثويل   فعل
مام. باإلضافة قليُل االىتىف دراسة أفعال الكالم كالٌم ليبنّي شيئا، إّن ىذا الفعل 

، تارجيان) أو يعلنو كالٌم ليقثول شيئا االجنازي وىثو فعل الكالم إىل ذلك ىناك
ٕٓٓ6 :ٔٓٓ .) 

قليُل  يف دراسة أعمال الكالم االجنازي أّن فعل الكالم القثولميكن 
 متكلم ومْن ىثو ىثو إىل منْ أن ننظر  االجنازي ال بُّد لنا الكالم حقيق، لتاالىتمام

فعل الكالم التأثريي  والقسم األخري ىثو .وغري ذلك، وقع الكالمُ  مىت وأينسلاطب و 
 قثول شيء. ب ىذا فعل الكالم يفعل فعالً 

مخسة االجنازي  أنثواع الكالم (6ٕٓٓ ٗٗ-ٕٗسريل ىف تارجيان ) قسم
 : ما يلي وىي أقسام

عن اليت تبنّي  كالمية(، ىي األفعال الAssertiveاألفعال اإلجنازية التأكيدية ) .أ
  اعتقاد ادلتكلم عن الثواقائع اخلارجية.
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هتدف اليت  الكالمية(، ىي األفعال Directiveاألفعال اإلجنازية التثوجيهية ) .ب
  ىف شكل أفعال اليت يقثوم ها سلاطٌب. إىل إنتاج التأثري

ذلا اإلجنازية  الكالمية(، ىي األفعال Expressiveاألفعال اإلجنازية التعبريية ) .ج
يكثون و ادلثوقف النفسي للمتكّلم  ها: للتعبري، للكشف وإلخباروظائف من

 .األفعال الكالمية اإلجنازية بيانا عن حاالت قّدرْتو

األفعال الكالمية اإلجنازية  ( ىيCommissive)األفعال اإلجنازية اإللتزامية  .د
 لمرتبٌط ىف فع شيئا دااًل على أّن ادلتكّلم دلخاطبو تشتغل ليقثول متكّلمٌ اليت 
 األفعال يف ادلستقبل. من 

إذا كان ( ىي األفعال اإلجنازية اليت Declarativeاألفعال اإلجنازية اإلعالنية ) .ه
  .زلتثويات الكالم بالثواقع ُمرَاسلًة جيدة بني ا سينتجأدائها ناجحً 

 

ادلسبق فًتاض الا أنّ ب( ٔٙ: ٕٔٔٓيف لثوبيس ) ذكر نبابان
(presupposition )اإلشارات حقيقة  عن خاصةعلم الفلسفة، جدال يف من  جاء

وعبارات ومجل  كلماتٌ  تشري إليهاذلك(  أشبو، وما )أشياء ، كائنات/ حاالت
  إشارية.تعبريات و 

فكان ادلعجم،  بثواسطةمن ىذا البيان  ادلسبق االفًتاضُ  إْن يلؤخذ
ىذا البيان وإْن يلؤخذ االفًتاُض ادلسبق من . ادالليّ  افًتاًضا مسبقا االفًتاُض ادلسبق

 االفًتاُض ادلسبق تداولّيا. افًتاًضا مسبقا فكان االفًتاُض ادلسبق السياق، بثواسطة
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ذلك(  أشبومثواقع، وما وفقا حلالالت، متكّلمني، )الذي يعّينو ذلك السياق 
 (. 86: 4799 )لثوبيس،

 إىل ستة أنثواع، وىي:  ادلسبق االفًتاض يثول ىثو الثوحيد الذي قسم

 ذكر يثول (Existential presupposition الثوجثودي ) بقادلس االفًتاض .أ

 وجثود االفًتاض ال يفًتض افًتاض ىذا االفًتاض أنّ ( 28: 4778)

ىف أية عبارة  وإمنا، عمثوما، (Possesive) الثوجثودي ىف تراكيب التملك ادلسبق
وجثود  ىثو أعمّ  وإمناعلى التملك  الثوجثودي دالةٌ  ادلسبق ىذا االفًتاض إمسية.

الة احل كيف وجثودالثوجثودي   ادلسبق يدل االفًتاض. يف الكالم انمن البي
 ادلسبق. بثواسطة االفًتاض تبليغوميكن 

: 4778) ذكر يثول (Factive Presupposition)الثواقعي  ادلسبق االفًتاض .ب

نظرا حقيقة. على أهنا  فعالأّن ىذا االفًتاض معلثومة مفًتضة اليت تلي ( 28
ىذا ظهر استخدام الصفات.  أن يكثون، فعالمل يسمى الكالم ذلذا 

 . ةصحيح أو أخبارٍ  يريد مرء أن يقدمهامعلثومات اليت االفًتاض من 

 ذكر يثول ( Non- Factive Presupposition) الثواقعيغري  ادلسبق االفًتاض .ج

عدم ىثو االفًتاض الذي يفًتض  أّن ىذا االفًتاض( 07: 4778)
 عمالاست، وذلك ألّن  م اخلطإادلسبق فه ميكن ذلذا االفًتاض صحتو.

 .وغريب غري صحيحالكلمات 
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: 4778) ذكر يثول، (Lexical presuppositionادلعجمّي ) ادلسبق االفًتاض .د

ادللؤكد  صيغة مبعناىا عمالاست ادلعجمّي يفسر ادلسبق ىف االفًتاض( 20
ىذا إّن . وفهمقد مّت ( غري مذكثورمعٌت آخر ) أنّ  ادلسبق االفًتاضبعادة 

بثواسطة  مفّسر احملصثول من كالمفًتاض الىثو ا ادلعجميّ  ادلسبق الفًتاضا
 .ىف الكالم التثوكيد

، حتّلل بعض بٌت اجلمل (Structural presuppositionالبنيثوي ) ادلسبق االفًتاض .ه
 الذي افًتضت صحتو.من البنية  على أهنا تفًتض مسبقا ذلك اجلزء عرفًيا

 (. 6ٗ: ٕٙٓٓ، يثول)

( ذكر Counter-Factual presuppositionادلناقض الثواقعي ) ادلسبق اضاالفًت  .و
وإمنا ىثو ليس غري صحيح، مسبقا يفًتض  الذي ( أنّ ٔ٘: ٕٙٓٓ)يثول 
فًتاض ال. ىذا االفًتاض ىثو ا"مناقض للحقائق"، أو ما ىثو الصحيحس عك

 . الكالم أو متناقضالعكس فهم من فهم لد الذي ي
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اآليت، ىف الرسم البياين  عنها الباحثةُ  كثور ستصثّورادلذ  صثورة إطار الفكر
 :ما يلي

 

 خطاب

 

 روايت

 

 

لتىفيقالحكيمحمارالحكيم"روايت"    

     

     التداوليت

   

 أفعالكالميتمباشرةبيك

 

 

 أفعالتأثيريت                أفعالانجازيت                   أفعالقىليت   

 

 إعالنيت         إلتساميت          تعبيريت            تىجيهيت         تأكيديت      

 

      

  االفتراضالمسبق 

 

 

 هج البحث و خطواتودس: منالفصل السا

 على النحثو التايل:  لبحث وخطثواتومنهج احتتاج الباحثُة إىل لتسهيل البحث، 
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  منهج البحث .۱

 حتليليّ  وصفيّ  منهج ىثو منهج الذي تستخدمو الباحثُة ىف ىذا البحث

. حتليلها ث الثوقائع بثوصف التحليليّ  الثوصفيّ  ىذا ادلنهج يقام. مبدخل التداولية

 أن جُيمع ادلنهج الثوصفيّ ذا ذل ميكن. مبعٌت التفصيل والثوصف والتحليل لغةً 

جياد العناصر، ث إل البيانات ستصف الباحثةُ . يف البداية ادلنهج الشكليّ ب
 لتثوفيق احلكيممحار احلكيم" يف رواية " بشكل الكالم البيانات ستصفحتليلها. 

 الكالم. فعل  ادلسبق فًتاضالانظرية مع  بالدراسة التداولية ث ستحللها

  وخطثوات .۰

 تعيني مصدر البيانات .أ

 لتثوفيق احلكيممحار احلكيم" " روايةت ىف ىذا البحث ىثو مصدر البيانا

 . 66ٓٔمصر يف عام  دار مصر للطباعة، نشرىا ناشرُ اليت 

 نثوع البيانات تعيني .ب

ىف الكالم غري ادلباشر فأما مشاركو ىثو  البيانات ىف ىذا البحث تكثون
 .لتثوفيق احلكيممحار احلكيم" رواية "، ىف بيك
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 نات. تقنيات مجع البياج

بعملية ومأخثوذة ىف ىذا البحث من البيانات ادلكتثوبة  البيانات جاءتِ 
(. مراحل مجع البيانات  6ٗ-ٖٕٔٓ:6ٕزلسثون، . )استعمال اللغة ستماعا

 ىي على النحثو التايل: 

من البداية إىل النهاية. ث  جيدا لتثوفيق احلكيممحار احلكيم" قراءة رواية " .۱
ادلسبقة  تثوي على االفًتاضاتي حيالذ بيككالم لكل  عالمة الوضع 

 .الكالمية االجنازيةال فعاألو 

كالم بيك الذي حيتثوي على أي   عالمتها وضعُ  مجع البيانات اليت متّ  .۰
محار احلكيم" رواية " ىف االفًتاضات ادلسبقة واألفعال الكالمية االجنازية

 .لتثوفيق احلكيم

  البياناتحتليل  . د

منهج حتليلي لغثوي خارجي أو الباحثة  منهُج التحليل الذي تستخدمو
يف حتليل عناصر اللغة  .ىذا ادلنهج منهٌج مستخدم"padan "يسمى مبنهج 

اىل ظهثور العناصر اللغثوية  تثرياليت أو حاالت ظروف بعناصر خارج مثل 
 (.947 :4792، زلسثون)

 بالدراسات التداولية. حتللهامعها، ث جتو  البياناتِ  بعد أن حتصل الباحثةُ 

، االلتزامي، ي، التثوجيهالفعل الكالم التأكيدي وفقا ألقسام ةالباحث تصنف
واخلطثوة التالية . أنثواع االفًتاض ادلسبق ىف البياناتتصف  التعبريي واالعالين ثّ 
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لها بتقنية أخذ العينات ستحلّ البيانات اليت  ألخذحتليل البيانات، ىي 
البيانات اليت السكان، ث  اتائمق ترقيم مجيع  ياهتا ىيالعشثوائية. كيف

 ( 420 :4792، زلسثون)من السكان  % 47ستحّللها 

  . االستنتاجه

ىف رواية "محار احلكيم"  أنشطة البحث ىثو النشاط األخري من االستنتاج
  مشاكل البحث.على  إجاباتٌ  أو اخلالصة االستنتاج لتثوفيق احلكيم.

 : نظاميات الكتابةسابعالفصل ال

يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، حتديد  .ّدمةٌ الباب األّول مق
البحث، أىداف البحث، فثوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، 

 ونظاميات الكتابة.  منهج البحث وخطثواتو،

عن  التداولية نظرياتىذا الباب على تشمل . إطار نظريالباب الثاين 
 لكالم االجنازي.االفًتاض ادلسبق، فعل الكالم وأقسام من فعل ا

الذي قام بو االفًتاض ادلسبق من فعل الكالم  عن حتليلُ  الباب الثالث
 ىف رواية "محار احلكيم" لتثوفيق احلكيم. بيك

. من قًتاحاتالنتائج واال يشمل ىذا الباب على ،اختتام الباب الرابع
 المجيع ادلباحث ستنتتجها الباحثة إىل بعض الفقرات حىت تشكل فكرة ومعٌت كام
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تُبحث مبناىج ومداخل سثوف  وتقًتح كي تكثون الرواية ادلبحثوثة ىف ىذه الرسالة
  سلتلفة.


