
 
 

 للصادق النيهوم "من مكة إىل هنا"األفعال الكالمية يف رواية 
 )دراسة حتليلية تداولية(

 
 البحث اعبامعي

 (S-1مقرـ الغتيفاء شصكط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة غصجاان )
 كأدهبا كلية العلـو اإلنػانيةيف قػم اللغة العصبية 

 جامعة موالان مالك إبصاهيم اإلغالمية اغبكومية ماالنج
 

 اإلعراد :
 سيلفيا ديب اغرايين

 ٜٖٖ٘ٓٓٔٔرقم القير : 
 
  : ةاؼبشصف

 ريالدكتورة معصمة، ادلاجست
 ٕٕٕٖٜٔٓٓٔٓٚٓٓٓٗٓٚٔ رقم التوظيف :

 
 قسم اللغة العربية و أدهبا

 كلية العلوم اإلنسانية
هيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان مالك إبرا  

7102 



 أ
 

 ستهاللاال
 

 ِحْفِظيْ  َشُكْوُت ِاىَل َوِقْيٍع ُسوء
 فَأْرَشَدِن ِاىَل تَ ْرِك ادلََعاِصي
 َوأْخبَ َرِن ِِبنَّ الِعْلَم نُ ْور  

 يُ ْهَدى ِلَعاِصيَونُ ْوُر هللِا اَل 
 

 - اإلماـ الشافعي-
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ب
 

  اإلهداء

 

 

 أهرم حبثي هسا إىل من أحبين كأحببتم:

 كالرم احملبوب

 كالريت احملبوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

 إال إلػه ال فأ أشػهر كالػرنن، الػرنيا أمػور علػى نػتعٌن كبه العاؼبٌن، ربّ  هلل غبمرا
 أشػػػػصؼ علػػػػى كالّػػػػػالـ كالّصػػػػالة كرغػػػػوله، عبػػػػر  دمحما فأ كأشػػػػهر لػػػػه الشػػػػصنك كحػػػػر  هللا

صغلٌن، األنبياء
ُ
 إىل إبحػػاف تػبعهم كمن أصبعٌن كأصحابه آله كعلى دمحم كموالان غّيران كاؼب

 .الرنن نـو
 درجة على كاغبصوؿ النهائي االختبار شصكط الغتيفاءكتابة هسا البحث   فتقصر

 إبػصاهيم مالػك مػوالان جامعػة كأدهبػا العصبيػة اللغػة قػػم يف اإلنػػانية العلػـو لكليػة غػصجاان
 . دباالنج اغبكومية اإلغالمية

فالباحثػػػة تقػػػرـ كلمػػػة الشػػػكص لكػػػ  شػػػدة نعبػػػي دعمػػػة كمػػػػاعرة للباحثػػػة يف 
 أتليف كصناعة هسا البحث. خصوصان إىل:

 اإلغالمية إبصاهيم مالك موالان امعةفضيلة األغتاذ الركتور موجيا راهارجو كمرنص اعب .ٔ
 .دباالنج اغبكومية

 ، كعميرة كلية العلـو اإلنػانية.اؼباجػتًن ة،ذاغتعا الركتورفضيلة  .ٕ
 .كأدهبا العصبية اللغة قػمفضيلة دمحم فيصاؿ، اؼباجػتًن، كصئيع  .ٖ
 ، اليت قر أشصفتين يف كتابة هسا البحث اعبامعي.فضيلة الركتورة معصمة، اؼباجػتًن .ٗ
اؼباجػتًن، كاؼبعلم اليت تًنافقين منس الػػنة األكىل حػس غػجزبصج يف عبر الصضبن، فضيلة  .٘

 )الواليي األكاديبية(.  هس  اعبامعة
صبيػ  األغػاتيس احملايػصنن يف جامعػة مػوالان مالػك إبػصاهيم اإلغػالمية اغبكػومي دبػاالنج  .ٙ

 خاصة يف كلية العلـو اإلنػانية، السنن قر علموين ك  العلـو اؼبفيرة.
بٌن، السم رنباين علػى التقػرـ لنيػ  نبػة كتفائػ  ؼبواجهػة اغبيػاة. كعلػى كػ  كالرم احملبو  .ٚ

 دعائمها عن غهلة األمورم.
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 ملخص البحث

األفعاؿ الكالمية يف ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو )دراغة ربليلية . ٜٖٖ٘ٓٓٔٔغيلفيا ديب اغصانين. 
تراكلية(. حبث جامعي. قػم اللغة العصبية كأدهبا. كلية العلـو اإلنػانية. جامعة"موالف مالك إبصاهيم" اإلغالمية 

 الركتورة معصمة، اؼباجػتًن.. اؼبشصفة: ٕٚٔٓاغبكومة دباالنج 
 ولية، األفعال الكالمية.الكلة الرئيسية: تدا

 ك الواحر شحة بٌن كتفاع  لتواص  اللغة الناس نػتدرـ. لإلتصاؿ كغيلة هي اللغة كظائف من
 إّما  اغبعّ  أك اػباطص أك اؼبعلومات نعرّب  أف الناس نػتبي  حس.  معىن نعرب صوت اللغة ألف. اآلخص شحة
 هناؾ. نفهم ال كبن ب  الكالمية األفعاؿ أبنشبة نفع  قر اليومية، احملاداثت يف. مباشصة غًن أك مباشصة بشك 
 يف .الكالـ غياؽ إىل تنظص أف ربتاج ب  فقط، اعبملة بناء إىل بنظصة تفهم أف تكفي ال اليت العبارات من كثًن

 ك اغبصنة اؼبعىن له السم الكالـ هي الكالمية األفعاؿ. الكالمية األفعاؿ عن اؼببحث نوجر التراكلية علم دراغة
 ك اؼبتكلم حوؿ اؼببحث عن نفص  أف مبكن ال النظصنة هس  عن نتكلم عنرما. اػبارجي اؼبعىن أك حصنة غًن معىن

تنظص إىل كظيفة كدكر من  .الكالـ يف الضمين كالقصر كاؼبداطب للمتكلم العقليه حالة كغياؽ الكالـ، اؼبداطب
 الباحثة أخست أعال ، الشصح منؼبعىن اؼبقصودة. التراكلية كما عصيت الباحثة فيما غبق كي نكوف على ضب  ا

األفعاؿ الكالمية يف ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو )دراغة ربليلية تراكلية(. كأبغئلة  كهي العنواف
 فع ال عا نو أ ما؟ ك النيهـو للصادؽ" هنا إىل مكة من" ركانة يف اإلقبازم الفع  تتضمن اليت اغبوارات ماالبحث، 
؟ للصادؽ" هنا إىل مكة من" ركانة يف عليها ربتوم اليت للحوارات اإلقبازم  النيهـو

. كإف طصنقة ربلي  هسا (library research)إف هسا البحث من حيث نوعه هو الرراغة اؼبكتبية 
طصنقة صب  . (descriptive)كتػتدرـ فيه الباحثة منهج الوصفي  (qualitative)البحث هي البحث الكيفي 

 البياانت اؼبػتحرمة يف هسا البحث يف طصنقة الواثئقية. ك ببصنقة ربلي  البياانت اؼبضموف.

. اإلقبازم الفع  خاصة الكالمية األفعاؿ من كثًنة"  هنا إىل مكة من" ركانة يف كنتائج البحث أف 
 الباحثة فوجرت ،(كالـ ٛٗ) الصكانة تلك يف ُكجر اإلقبازم الفع  يف للباحثة اؼبكتشفات البياانت على ػبةلنكاب

 التقييمية األفعاؿ فوجر أكغتٌن نظصنة إىل نػبةلابأف أنواع الفع  اإلقبازم . العرنرة أبنواع اإلقبازم الفع  األمباط
( كالـ ٓٔ) كالعصيية( كالـ ٓ) كالػلوكية( كالـ ٕ) كالواعرة( كالـ ٚ) كالتوجيهية( كالـ ٖ) اغبكمية أك

 أفعاؿ منهم الصكانة تلك يف فوجر غًنؿ نظصنة إىل نػبةلاب اإلقبازم الفع  أنواع أّماك  .اؼبدتلفة الػياقيات كفيها
 كأفعاؿ( كالـ ٔٔ) تعبًننة كأفعاؿ( كالـ ٗ) إلطامية أفعاؿ ك( كالـ ٕٔ) توجيحية أفعاؿ ك( كالـ ٖ) سبثيلية

 .اؼبدتلفة الػياقيات كفيها( كالـ ٕ) إعالنية
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Diantara fungsi bahasa adalah sebagai sarana berkomunikasi. Masyarakat 

menggunakan bahasa untuk saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. 

Sehingga mereka dapat mengungkapkan informasi, ide, maupun gagasan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam percakapan sehari-hari, terkadang kita 

melakukan aktivitas tindak tutur namun kita tidak menyadarinya. Terdapat banyak 

ungkapan yang tidak cukup untuk dipahami hanya dengan  melihat susunan kalimatnya 

saja, melainkan dengan melihat konteks percakapan yang terjadi pada saat itu. Di dalam 

kajian ilmu pragmatik terdapat pembahasan tentang tindak tutur. Tindak tutur merupakan 

ungkapan yang mengandung makna terikat maupun tidak terikat atau makna diluar 

bahasa itu sendiri. Ketika kita membahas mengenai teori ini, kita tidak dapat memisahkan 

pembahasan tentang penutur dan petutur, kondisi psikologis keduanya, serta konteks 

percakapan pada saat itu. Maka pembahasan tentang tindak tutur sebagaimana yang 

dipaparkan peneliti adalah agar makna yang dikehendaki oleh penutur dapat sampai 

kepada petutur. Dari penjelasan tersebut, peneliti mengambil judul “Tindak Tutur dalam 

Novel “ Min Makkah Ila Huna” karya Shodiq Naihum (Studi Kajian Pragmatik) dengan 

rumusan masalah yaitu: apa saja percakapan yang mengandung tindak ilokusi dalam 

novel “Min Makkah Ila Huna” karya Shodiq Naihum? Dan Apa jenis tindak ilokusi yang 

terdapat dalam percakapan pada novel “Min Makkah Ila Huna” karya Shodiq Naihum?. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif. Penelitian ini termasuk 

penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

konten. 

Hasil penelitian yang pertama yaitu terdapat 48 percakapan yang mengandung 

tindak ilokusi. Adapun jenis tindak ilokusi menurut teori John Austin ditemukan 3 

percakapan dengan pola Verdiktif, 7 percakapan dengan pola Eksersitif, 2 percakapan 

dengan pola Komisif, 0 percakapan dengan pola Behafitif, dan 10 percakapan dengan 

pola Ekspositif. Sedangkan menurut teori John Searl ditemukan 3 percakapan dengan 

pola Representatif, 12 percakapan dengan pola Direktif, 4 percakapan dengan pola 

Komisif, 11 percakapan dengan pola Ekspresif, dan 2 percakapan dengan pola Deklaratif. 
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Among the language functions is as communicating. People use language to 

communicate with each other. So that they can reveal information, ideas, or feelings both 

directly and indirectly. In everyday conversations, sometimes we do activities of speech 

acts but we do not realize it. There are many phrases that are not enough to be understood 

just by looking at the order of the sentence alone, but by looking at the conversation that 

occurs in the moment. In the study of pragmatic science there is a discussion about 

speech act. Speech Act is an expression that contains the meaning of bound or unbound 

or meaning beyond the language itself. When we discuss about this theory, we can’t 

separate the discussion of speakers and listeners, the psychological conditions of both, As 

well as the context of the conversation at the time. So the discussion of speech acts as 

presented by the researcher is that the meaning desired by the speaker can reach the 

listener. From the explanation, the researcher took the title "Speech Act in the Novel" 

Min Makkah Ila Huna "by Shodiq Naihum (Study of Pragmatic Studies) with the 

formulation of the problem that is: what are the conversations that contain the act of 

illocution in novel" Min Makkah IlaHuna" by Shodiq Naihum? And what kind of 

illoccupation is there in the conversation on the novel "Min Makkah Ila Huna" by Shodiq 

Naihum ?. 

The research method used by researchers in this research is using qualitative 

approach with Descriptive method. This research includes literature research. Data 

collection techniques in this study using documentation techniques. The data analysis 

used in this research is context analysis. 

The first research result that there are 48 conversations that contain the act of 

Illocution. The type of action of ilocution according to John Austin's theory found 3 

conversations with Verdictive pattern, 7 conversations of Exersitive pattern, 2 

conversations of Commissive pattern, 0 conversation of Behavitive pattern, and 10 

conversations of Expositive pattern. Meanwhile, according to John Searl's theory found 3 

conversations of Representative pattern, 12 conversations of Directive pattern, 4 

conversations of Commisive pattern, 11 conversations of expressive pattern, and 2 

conversations of Declarative pattern. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
لإلتصاؿ. نػتدرـ الناس اللغة لتواص  ك تفاع  بٌن من كظائف اللغة هي كغيلة 

حس نػتبي  الناس أف  ٔشحة الواحر ك شحة اآلخص. ألف اللغة صوت نعرب معىن.
  مباشصة إّما بشك   نعرّب اؼبعلومات أك اػباطص أك اغبعّ 

 
 األفعاؿ اليومية، قر نفع  أبنشبة احملاداثت مباشصة، أك نػّمى ابحملراثت. يف غًن أك

الكالمية ب  كبن ال نفهم. هناؾ كثًن من العبارات اليت ال تكفي أف تفهم بنظصة إىل بناء 
 اعبملة فقط، ب  ربتاج أف تنظص إىل غياؽ الكالـ. فهسا من فبيطات اللغة.

كتويح التعصنفات اغبرنثة للغة أكال كقب  ك  شيء أف اللغة نظاـ من الصموز، كمعىن هسا 
من الصموز تكوف نظاما متكامال. كاللغة أكثص نظم الصموز اليت  أف اللغة تتكوف من ؾبموعة

نتعام  هبا اإلنػاف تصكيبا كتعقيرا، فاشارات اؼبصكر رموز يوئية، كلكنها ؿبركدة كبػيبة. 
ٕ 

 Muhammad)ك دمحم رضبادم  (I Dewa Putu Wijana)قاؿ إم دنوا فوتو كجاان 

Rohmadi)  أف فصكع من علم اللغة هي علم األصوات ك علم الصصؼ ك علم النحو كعلم
علم الراللة أطلقت عليه عرة أظباء يف اللغة اإلقبلطنة أشهصها اآلف    ٖالراللة ك التراكلية.

نعصفه بعضم أبنه دراغة اؼبعىن، أك علم السم نررس اؼبعىن، أك ذلك فصع  Semanticsكلمة 

                                                           
 .ٚٔ(، ٕٗٔٓ  غيركرجو : مكتبة لػاف عصيب،(. علم األصوات لرراغي اللغة العصبية من اإلنركنػيٌننصص الرنن إدرنع جوهص.  ٔ
.ٓٔالػنة(، . )القاهصة : دار قباء، دكف مرخ  إىل علم اللغةؿبمود فهمي حجازم،  الركتور ٕ

3
 I Dewa Putu Wijayana dan Muhammad Rohmadi.  Analisis Wacana Pragmatik. (Surakarta : 

Yusma Pustaka, . 2011), 3. 
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كؿ نظصنة اؼبعىن، أك ذلك الفصع السم نررس الشصكط الواجب من علم اللغة السم نتنا
 ٗتوافصها يف الصمط حس نكوف قادرا على ضب  اؼبعىن.

 و اؼبتلقي و اؼبتكلم حػب اللغوي االغتعمال و عاينػاؼب ظواهص ةػذشاغ هيأّما التراكلية 
 ؿبضا، لغواي علما ليػت فالتراكلية ٘.أو الكالم بًنػالتع ػياقػػب ةػػمتعلق أخصى عوام 
 حركدها عنر كبتوقف اللغونة البىن كتفػًن بوصف نكتفي علما التقليرم، ابؼبعىن

 ؾباؿ يف اللغونة الظواهص نررس للتواص  جرنر علم كلكنها الظاهصة، كأشكاؽبا
 اللغونة التواص " الظواهص دراغة يف متعردة معصنية مشارن  َثمه، من كنرمج، االغتعماؿ،

 ٙ".كتفػًن 
التراكلية نبا نررس اؼبعىن. غًن أّف علم الراللة  فصع من علم اللغة السم  ك الراللة علم

داخ  اللغة أك من حيث تصكيبها الراخلي، أّما التراكلية نبحث اؼبعىن  ٚنتناكؿ نظصنة اؼبعىن
خارج اللغة إّما من انحية اؼبتكلم ك اؼبداطب أك غياؽ الكالـ. على غبي  اؼبثاؿ، نوجر 

حصارة جّرا" السم تكلمه األب البنه عنرما األب ك االبن نبا يف الكالـ "هسا اليـو 
الغصفة الواحرة ك نشعصاف ابغبصارة ألف ذلك نـو مشمع.  إذا نظصان من انحية تصتيب 
اعبملة فله معىن اػبرب األصلي يف الكالـ خربم. لكن نظصا إىل غياؽ الكالـ فاؼبعىن ال 

نشائي البل.ي. فلسالك التراكلية قادر على ضب  نكفي ابؼبعىن اػبرب األصلي، ب  دبعىن اإل
 اؼبعىن اؼبقصودة كاؼبناغبة بػياؽ الكالـ.

الكالمية هي الكالـ  األفعاؿالكالمية. األفعاؿيف دراغة علم التراكلية نوجر اؼببحث عن
السم له اؼبعىن اغبصنة ك معىن غًن حصنة أك اؼبعىن اػبارجي. عنرما نتكلم عن هس  النظصنة 

 هسنن جانب إىل حوؿ اؼبتكلم ك اؼبداطب. كلكن اؼببحث عن نفص  كن أفمب ال
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ك   ك اؼبداطب للمتكلم األمصنن، أفعاؿ الكالـ نعتمر ابلػياؽ الكالـ، حالة العقليه
 الضمين يف الكالـ. القصر

ك قر كجر أكغتٌن أف األفعاؿ الكالمية مصكب من ثالثة أنواع من الكالـ، تعر جوانب 
الكالـ كاحر. ك ال نفص  أحرنبا عن اآلخص : الفع  اللفظي، الفع  ـبتلفة لفع  

اإلقبازم، ك الفع  التجثًنم. أّكؽبما الفع  اللفظي هو نتجلف من أصوات لغونة ننتظم يف 
تصكيب كبوم صحيح ننتج عنه معىن ؿبرد كهو معىن األصلي، كله مصج  وبي  إليه. 

ػاكاة، كالوعر، كالػااؿ، كغًن ذلك. كهسا كاثنيها الفع  اإلقبازم هو تعبًن الكالـ اؼب
نتعلق كثًنا أبشكاؿ الكلمات اؼبنشئة عن التعبًن. كاثلثها الفع  التجثًنم اليت نشجت عن 

 ٛالتعبًن عنر الػام  اؼبناغبة ابلظصكؼ كاألحواؿ الكالمية.
 اغتعمالنا عنر شئيػية أمباط طبػة إىلأك اإلقبازنة   التحقيقية األفعال أوغنت قػم لقرك

، (Exercitives، كالتوجيهية )(Verdictives) التقييمية األفعال هيو اؼبتكلم مًنػلض
 ٜ. (Expositives)، كالعصيية (Behabitives)كالػلوكية  (،Commissives)كالواعرة 

ك من كغائ  اليت فيها اغتعماؿ الكالـ هي الصكانة اليت فيها اغبوار بٌن اؼبمث  يف تلك 
الصكانة يف كظيفتها ليع فقط اؼبصرر القصارة يف مصكر الطماف أك الصكانة. إذا نظصان إىل 

ابلػبب اؼبتعة عنر قصاءهتا، كلكن هناؾ أشياء األخصل اؼبهمة يف الصكانة. ك هي أعماؿ 
 األدبية دبا يف تلك ركاايت بك  عملها ك مبادرهتا قادرة على تغيًن العامل.

مص ألف هس  الصكانة ليػت فقط ربكي ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو نبة األ
السم  الشاب الطقبي حكانة عن تصونص اؼبمث  كحياهتا، لكن هس  الصكانة ربكي عن حياة

ك نُعتقر   غلحفات. نصعر اليت حياته خالؿ أنه غوغة مرننة يف صغًنة قصنة يف نعيش
ؾبنوان بواغبة الناس السد نعيش حوله. فلسالك بواغلة تلك الصكانة أرد الصادؽ النيهـو 

 أف تصّور تلك اغبانة اإلجتماعية يف مرننة غوغة.
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تنظص إىل كظيفة ك دكر من التراكلية كما عصيت الباحثة عن الكالـ فيما غبق كي نكوف 
 ن ربلي  األفعاؿ الكالمية يف ركانة "منعلى ضب  اؼبعىن اؼبقصودة. فالباحثة غتبحث ع

. على غبي  ذلك تػتبي  الباحثة أف ربل  أشكاؿ  للصادؽ هنا" إىل مكة النيهـو
األفعاؿ الكالمية يف تلك الصكانة. ك تصنر الباحثة أف تعصؼ أدكار التراكلية على تقػًن 

اؼبعىن اؼبقصود ال اؼبعىن من ك  الكالـ. ألف اؼبعىن من أهم العناصص يف التفاع . عنرما 
 تتص  إىل اؼبداطب، فػوؼ وبرث التفاع  بػوء التفاهم.

افرتيت الباحثة أف ربلي  التراكلية يف ركانة مهما للبحث. ألف يف بعض األحياف، ال 
يبكن للمعىن أف ربص  نظص إىل عالقة بٌن بنية اعبملة فقط، ك لكن خارج ذلك كجحواؿ 

كالـ حوؽبما. ك علم التراكلية اليت تررس خارج اؼبتكلم ك اؼبداطب ك أحواؿ غياؽ ال
اللغة غوؼ تػاعر على تفػًن اؼبعىن اؼبقصود للمتكلم على اؼبداطب. فاختارت الباحثة 

يف حبثها. النيهوم "  للصادق هنا" إىل مكة "من " األفعال الكالمية يف روايةاؼبويوع 
 كآدهبا. ك البحث هبسا اؼبويوع مل نكن شائعا يف قػم اللغة العصبية

 أسئلة البحث . ب
 اعتمرا على خلفية البحث، غتحرد األغئلة البحث كما نلي:

ما اغبوارات اليت تتضمن الفع  اإلقبازم يف ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ  .ٔ
؟  النيهـو

 هنا" إىل مكة "من ركانة ما نوع فع  اإلقبازم للحوارات اليت ربتوم عليها يف .ٕ
؟ للصادؽ  النيهـو

 أهداف البحث . ج
 هس  األهراؼ سبكن أف ربرد اىل هرفٌن كالتايل :

 هنا إىل مكة من ركانة يف اإلقبازم الفع  تتضمن اليت ؼبعصفة اغبوارات .ٔ
. للصادؽ  النيهـو
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 إىل مكة "من ركانة يف عليها ربتوم اليت للحوارات اإلقبازم الفع  نوعؼبعصفة .ٕ
. للصادؽ هنا"  النيهـو

 فوائد البحث . د
 هسا البحث علما انفعا ك تعبي فوائر كثًنة هي:تصجو الباحثة أف تكوف 

 فائرة نظصنة .ٔ
لطايدة اؼبصاج  كخطائن العلـو يف مكتبة جامعة موالان مالك إبصاهيم اإلغالمية اغبكومية 

 للصادؽ هنا إىل مكة من ركانة دباالنج عن علم التراكلية خاصة األفعاؿ الكالمية يف
 .النيهـو

 تببيقية فائرة .ٕ
معصفة ك فهم عن علم التراكلية خاصة األفعاؿ الكالمية للباحث : لطايدة  .ٔ

 يف هس  الصكانة ك عناصص اليت تتجثص عليها.
 للقارئ : ؼبػاعرة ك توغ  معارؼ يف فهم التراكلية عنر لفظ خاصة يف .ٕ

النيهـو ك إجصاء عمليات النظصنة  للصادؽ هنا إىل مكة من ركانة
 التراكلية.

البحث غيكوف اؼبصج  لإلجصء  للباحث اآلخص : تصجو الباحثة هسا .ٖ
 البحث اعبرنر.

 البحث حتديد . ه
يف هسا البحث، أرادت الباحثة أف ربرد حبثها على ربلي  األفعاؿ الكالمية خاصة 

كالػااؿ كغًن ذلك. ك هسا نتعلق  اؼبويوع فع  إقبازم، نعين تعبًن الكالـ اؼبػاكة كالوعر
 هنا" إىل مكة "من ركانة يف ، السم نوجرٓٔأبشكاؿ الكلمات اؼبنشيئة عن التعبًن

، خاصة يف حوارات الصكانة. للصادؽ  النيهـو
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 السابقة الدراسات . و
 لنواؿ" الصفص نقبة عنر إمصأة" ركانة يف الكالمية األفعاؿ. ٕ٘ٔٓ اغبافظة، نور (ٔ

. اإلنػانية العلـو كلية أدهبا، ك العصبية اللغة قػم. اعبامعي البحث. الػعركم
 زنن هللا عبر:  اؼبشصؼ. دباالنج اغبكومية اإلغالمية إبصاهيم مالك موالان اعبامعة

 .اؼباجػتًن الصؤكؼ،
 يف التعبًنم غًن اغبرث أنواع ؼبعصفة منها اعبامعي البحث هسا يف األهراؼ أّما

 ركانة يف األاثر قّوة أنواع كؼبعصفة الػعركم، لنواؿ" البحث نقبة عنر إمصأة" ركانة
 .الػعركم لنواؿ" البحث نقبة عنر إمصأة"

 نظصنة أكجه ؼبعصفة الوصفية البياانت الذبا  الكيفي اؼبنهج الباحثة ابغتدراـ
 يف اغبوارات من األاثر كقّوة التعبًنم غًن اغبرث انحية من الكالمية األفعاؿ

 البياانت صب  طصنقة أّما. الػعركم لنواؿ" البحث نقبة عنر إمصأة" ركانة
 .اؼبكتبية الرراغة الباحثة اغتدرمت

 لنواؿ" الصفص نقبة عنر إمصأة ركانة" يف أف البحث نتائج الباحثة ككجرت
 قوة ك التعبًنم غًن اغبرث خاصة الكالمية األفعاؿ من كثًنة هناؾ الػعركم

 يف ُكجر مباشصة الكالـ يف الباحثة ؽبا  اؼبكتشفات البياانت على بنػبة ك. األثص
 أبنواع التعبًنم غًن اغبرث األشكاؿ الباحثة فوجرت(. الكالـ ٕٙ) الصكانة تلك

 عنر إمصأة ركانة يف تضمن أنضا  اؼبداطب فع  تغًن اليت اآلاثر قوة أما. العرنرة
 أباثر كالـ ٖ٘  ربليليها يف الباحثة فوجر الػعركم، لنواؿ الصفص نقبة

 .اؼبدتلفات
 الصاب " الصكانة يف للحوارات التجثًنم فع . ٕٗٔٓ. أغوتٌن غنجيا فياف (ٕ

 أدهبا، ك العصبية اللغة قػم( تراكلية ربليلية دراغة) الكيالين لنجيب" العاصف
. دباالنج اغبكومية اإلغالمية إبصاهيم مالك موالان اعبامعة. اإلنػانية العلـو كلية

 .اؼباجػتًن فصدكغي، أنوار دمحم:  اؼبشصؼ
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 على تشتم  اليت العاصف الصاب  الصكانة يف اغبوارات كانت هي البحث فالنتائج
 ك. أنواع شبانية فيها التجثًنم فع  نوع إىل كنظصا. حوارا عشص أربعة التجثًنم فع 

 كجود  يبكن ال الكيالين لنجيب العاصف الصاب  الصكانة يف التجثًنم فع  دراغة
 .عميقا فهما على نيتدرـ هسا ك. الػياؽ دبعصفة إالّ 
" العاصف الصبي " ركانة يف اغبوارات ؼبعصفة منها البحث هسا يف األهراؼ أّما

 التجثًنم الفع  نوع ما كؼبعصفة التجثًنم، الفع  تضمن اليت كيالين للنجيب
 .كيالين للنجيب" العاصف الصبي " ركانة يف عليها ربتوم اليت للحوارات
 الكلمات ـ الوصفية البياانت على اذبا  الكيفي اؼبنهج الباحثة ابغتدراـ

 يف البياانت لتحلي  الباحثة كاغتدرمت. مبحوث شدة لػاف من أك اؼبكتوبة
 البياانت صب  طصنقة أّما. الوصفي ابؼبنهج الػياؽ التحلي  اعبامعي البحث هسا

 .اؼبكتبية طصنقة الباحثة اغتدرمت
 لنواؿ" الببيبة اؼبسكصات" ركانة يف الكالمية األحراث. ٕ٘ٔٓ. الصضباف عبر (ٖ

 العلـو كلية أدهبا، ك العصبية اللغة قػم( تراكلية ربليلية دراغة) الػعركم
:  اؼبشصؼ. دباالنج اغبكومية اإلغالمية إبصاهيم مالك موالان اعبامعة. اإلنػانية
 .اؼباجػتًن غواتماف اغباج الركتور

 األحراث تصور اليت العربات منها اعبامعي البحث هسا يف األهراؼ أّما
 عبارات معاين كؼبعصفة الػعركم، لنواؿ" الببيبة اؼبسكصات" ركانة يف الكالمية
 .الػعركم لنواؿ" الببيبة اؼبسكصات" ركانة يف الكالمية األحراث
 نظصنة أكجه ؼبعصفة الوصفية البياانت الذبا  الكيفي اؼبنهج الباحث ابغتدراـ

 أّما. التجثًنم كالفع  اإلقبازم، كالفع  اللفظي، الفع  انحية من الكالمية األفعاؿ
 البياانت عن نبحث كهي الواثئقية طصنقة الباحث اغتدرـ البياانت صب  طصنقة

 كاجمللة، كاعبصنرة، كالكتاب، كالنػدة، اؼبلحوظ، ابلصفة اؼبتغًن أك األحواؿ أك
 .ذلك كغًن
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 ركانة يف الشدصية كالـ بشك  العبارة كانت هي البحث هسا يف نتائج ك
 ك غبعة منها الكالمية األحراث تتضمن اليت الػعركم لنواؿ الببيبة اؼبسكصات
 يف كالـ الثاين، فص  يف كالـ ثالث األكؿ، فص  يف كالـ أرب  نعين. عشصكف

 .الػادس فص  يف كالـ تػ  ك اػبامع، فص  يف كالـ ثالث الصاب ، فص 
 ؿبفوظ لنجيب" اللي  قلب" ركانة يف الكالمية األفعاؿ. ٕ٘ٔٓ. الػعيرة دننية (ٗ

 اعبامعة. اإلنػانية العلـو كلية أدهبا، ك العصبية اللغة قػم( تراكلية ربليلية دراغة)
 اغباج الركتور: :  اؼبشصؼ. دباالنج اغبكومية اإلغالمية إبصاهيم مالك موالان

 .اؼباجػتًن غواتماف
 الشدصية من الكالمية األفعاؿ صور ؼبعصفة هي البحث هسا يف األهراؼ أّما

 الكيفي اؼبنهج الباحثة ابلػتدراـ. ؿبفوظ لنجيب" اللي  قلب" ركانة يف الصئيػية
 الشدة لػاف من أك اؼبكتوبة الكلمات من الوصفية البياانت على اذبا 

 كهي ركانة يف الكالمية األفعاؿ نظصنة عن نصف البحث هسا ألف. اؼببحوث
 يف ككظائفه أشكاله أج  من منظم علمي بشك  التحلي  طصؽ من طصنقة

 الباحثة اغتدرمت البياانت صب  طصنقة أّما. األثص كقوة التعبًنم غًن اغبرث
 .الواثئقية طصنقة

 كعشصكف إحرل اللي  قلب ركانة يف الباحثة كجرت هي البحث هسا يف نتائج ك
: منها ـبتلف هرؼ صبلة لك  ك. الكالمية األفعاؿ على تتضمن اليت صبلة

 لك  حس ب . العصيية ك الػلوكيات، ك كالوعرايت، كاإلفيادايت، اغبكاميات،
 كاإلفيادايت، اغبكاميات كالعصيية، اغبكاميات مث  أكثص أك هرفاف توجر صبلة

 .كالعصيية كالػلوكيات اغبكاميات كالوعرايت، اإلفيادايت
. اؼبويوع اؼبػاكاة ب  يف اؼببحث ابختالؼ البحث على الباحثة قامت هنا من ك

 األفعاؿ مباحث من بعض الباحثوف أخسكا الػابقة الرراغات يف أف رأننا كما
 فلسلك. فقط أتثًنم فع  أك األاثر قوة ك التعبًنم غًن اغبرث مث  الكالمية
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 يف نبحث مل السم" إقبازم فع " الكالمية األفعاؿ اؼببحث الباحثة أتخست
َث حل  الباحثة ما األمباط من الفع  اإلقبازم السم نوجر  .الػابقة الرراغات

 الباحثة فاخرتت نة "من مكة إؿ هنا" ككيف غياؽ الكالـ فيها.يف اغبوارات للصكا
 .الػابقة الرراغات م  اؼبدتلف اؼببحث يف ب  الكالمية األفعاؿ اؼبويوع

 منهج البحث . ز
 نوع البحث .ٔ

. ك هي البحث (Library Research)إف هسا البحث من حيث نوعه هو الرراغة اؼبكتبية 
اؼبعلومات من النة، إما من الكتب أك اجملالت أك السم تكوف عمليته ابلبياانت ك 

 ٔٔالصحف كاعبصائر كغًنها.
 مصادر البياانت .ٕ

 ك البياانت يف هسا البحث مجخودة من مصررنن، نبا:
 من ركانة اؼبصرر األغاغي : مصرر األغاغي يف هسا البحث مجخوذ يف. أ

. للصادؽ هنا إىل مكة  النيهـو
اؼبصرر الثانوم : فاؼبصرر الثانوم يف هسا البحث مجخوذة من الكتاب   . ب

 الراللية خاصة لعلم التراكلية ك كتب األخصل اليت تتعلق هبسا البحث.
 طصنقة صب  البياانت .ٖ

( كهي Dokumentationتػتدرـ الباحثة يف عملية صب  البياانت هي طصنقة الواثئقية )
ر اؼبتعردة األخصل َث صبعت كخلصت كحللت كفػصهتا ازباذ البياانت من الكتب كاؼبصاد

 ٕٔيف عبارة كايحة ؿبردة.
 طصنقة ربلي  البياانت .ٗ

اذبا  على البياانت  (Qualitatif)اغتدرمت الباحثة يف هسا البحث اؼبنهج الكيفي 
 ٖٔ. من الكلمات اؼبكتوبة أك من لػاف شدة مبحوث.(Descriptive)الوصفية 

                                                           
11

Kartini. Metodologi Riset Sosial. (Bandung : Bandar Maju, 1996), 33. 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 
2002), 83. 
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البياانت يف هسا البحث اعبامعي التحلي  الػياقي ابؼبنهج كاغتدرمت الباحثة لتحلي  
 الوصفي، كخبواهتا كما نلي :

 قصاءة "ركانة من مكة" إىل هنا للصادؽ النيهـو ك تفهمها حس زبتمها. .ٔ
اغتدصجت حوارات ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو اليت تتضمن  .ٕ

 على فع  اإلقبازم.
هنا" للصادؽ النيهـو اليت تتضمن على فع   صب  حوارات ركانة "من مكة إىل .ٖ

 اإلقبازم.
حللت الباحثة للحوارات ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو اليت  .ٗ

تتضمن على الفع  اإلقبازم بتعيٌن طبػة أقػاـ من نظصنة أكغتٌن كغًنؿ. 
َث حللت ما نوع الفع  اإلقبازم يف ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ 

.  النيهـو
 ٗٔفظ الباحثة ابلباحثٌن األكلٌن لصحيح هس  الناتئج.ربا .٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
13

 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 30. 
14

 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Setrategi: Metode dan Tekniknya, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2005) , 246. 
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 الفصل الثاِن

 اإلطار النظري

 مفهوم التدولية . أ
يف منظوران هو  la pragmatique إّف أقصب حق  معصنفي إىل "التركلية"

"اللػانيات". كإذا كاف األمص كسلك، فإنه من اؼبشصكع البحث يف صلة هسا العلم 
التوصيلي اعبرنر ابللػانيات كبغًن اللػانيات من اغبقوؿ اؼبعصفية األخصل اليت نشرتؾ 
معها يف بعض األغع اؼبعصفية، نظصنة كانت أـ إجصائية، كذلك قب  كي  تعصنف 

مهومها. كمن َث نصل أنه من الواجب التػاؤؿ عن اؼبعيار السم نكوف  للتراكلية أك ربرنر
 أغػا يف ربرنر مفهـو التركلية.

دبعىن هسا اؼبسهب  pragmaticsالتركلية تصصبة للمصبلحٌن : اؼبصبلح اإلقبليطم 
 laاللغوم التواصلي اعبرنر السم تعّصؼ به يف هس  اؼبقالة، كاؼبصبلح الفصنػي 

pragmatique  اؼبعىن، كليع تصصبة ؼبصبلح بنفعle pragmatism  الفصنػي، ألف هسا
األخًن دبعىن "الفلػفة النفعية السرائيعة"، أّما األكؿ فًُناد به هسا العلم التواصلي اعبرنر 
السم نفّػص كثًنا من الظواهص اللغونة كما أشصان. كلسلك ال نتقف م  الباحثٌن العصب 

ابلسرنعية أك السرائعية أك غًننبا من  Pragmatics/La pragmatiqueالسنن تصصبوا مصبلح 
 ٘ٔاؼبصبلحات امتحاقلة معهما.

انتشصت علم اللغة يف الطماف اغبرنث شصعة كمث  علم اللغة النفػي، علم اللغة 
االجتماعي، علم الصمط، كغًنها. كنعود مصبلح التراكلية إىل الفلػوؼ األمصكية 

داال على فصع من فصكع علم الصمط  ٖٜٛٔالسم اغتدرمه غنة  (Morris)مورنع 
(Semiotics)  غًن أف التراكلية مل تصبح ؾباال نعتر به يف الررس اللغوم ااّل يف

                                                           
 .٘ٔ(، ٕ٘ٓٓ. )بًنكت : دمار البليعة، لية عنر العلماء العصبلتراك صحصكم، مػعود. ا ٘ٔ
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العقر الػاب  من القصف العشصنن بعر أف قاـ على تبونصها ثالثة من فالغفة اللغة 
 ٙٔ.(Grice)كجصانع  (Searle)، كغًنؿ (Austin)هم أكغتٌن 

فالتراكلية ليػت علما لغواي ؿبضا، ابؼبعىن التقليرم، علما نكتفي بوصف 
كتفػًن البىن اللغونة كبتوقف عنر حركدها كأشكاؽبا الظاهصة، كلكنها علم جرنر 
للتواص  نررس الظواهص اللغونة يف ؾباؿ االغتعماؿ، كنرمج، من َثمه، مشارن  معصنية 

نة كتفػًن ".كعليه، فإف اغبرنث عن "التراكلية" متعردة يف دراغة الظواهص "التواص  اللغو 
ك عن "شبكتها اؼبفانبية" نقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها كبٌن اغبقوؿ 
اؼبدتلفة ألف تشي ابلنتمائها إىل حقوؿ مفاهيمية تضم متػاكايت متراخلة، كالبنية 

السهنية اؼبتحكمة يف  اللغونة، كقواعر التداطب، كاالغترالالت التراكلية، كالعمليات
االنتاج كالفهم اللغونٌن، كالعالقة البنية اللغونة بظصكؼ االغتعماؿ.. اخل. فنحن نصل أف 
التراكلية سبث  حلقة كص  هامة بٌن حقوؿ معصفية عرنرة، منها : الفلػفة التحليلية، فبثلةن 

 Theorie deالءمة" يف فلػفة اللغة العادنة، كمنها علم النفع اؼبعصيف فبثال يف "نظصنة اؼب

pertinence .ٚٔعلى اػبصوص، كمنها علـو التواص ، كمنها اللػانيات بببيعة اغباؿ 

كعلى الصغم من اختالؼ كجهات النظص بٌن الرارغٌن حوؿ "التراكلية"، 
كتػاؤالهتم عن القيمة العلمية للبحوث التراكلية كتشكيكهم يف جركاها. فإف معظمهم 

هي "إهباد" القوانٌن الكلية لالغتعماؿ اللغوم كالتعصؼ على نقص أبف قضية التراكلية 
ُ، جرنصة أبف تػمى :"علم  القررات اإلنػانية للتواص  اللغوم، كتصًن "التراكلية"، من َثم

 ٛٔاالغتعماؿ اللغوم".

كمن هنا تعصنف التراكلية هي فصع من علم اللغة كعلم جرنر للتواص  اإلنػاين 
اإلغتعماؿ ألنه نشًن إىل أف اؼبعىن شيئا متجصال يف  نررس ظواهص اللغونة يف ؾباؿ

                                                           
16 I Dewa Putu Wijayana, Dasar-Dasar Pragmatik (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 5. 

 .ٙٔ، التراكلية عنر العلماء العصب  صحصكم، مػعود. ٚٔ
.ٚٔنفع اؼبصج ،  ٛٔ
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الكلمات كحرها، كال نصتبط ابؼبتكلم كحرها، كال مػتم  كحرها، كإمّبا نتمث  يف تراكؿ 
 اللغة بٌن اؼبتكلم كاؼبػتم  يف غياؽ ؿبرد كصوال إىل اؼبعىن الكامن يف الكالـ.

من حيث اؼبكاف كالطماف كاغباؿ التراكلية نبال  عن االرتباط األفعاؿ اللغوم كالػياؽ 
بٌن اؼبتكلم كاؼبداطب كاؼبعىن السم مناغب به. كهكسا أنضا التراكلية نػّمى ابغتعماؿ 

 ٜٔاللغة يف االتصاؿ، فيما نلي:

 (Deistics)اإلشارايت  .ٔ
اإلشارايت هي اؼبصبلحة من اللغة نواننيوف لشيء األغاغي يف الكالـ، هي مب عىن 

 ليرؿ على ما اؼبرلوؿ يف الػياؽ.  إشارة يف اللغة، كنػتعم 
 (Presuposition)االفرتاض اؼبػبق  .ٕ

االفرتاض اؼبػبق هو تقرنصات أك شبهة تتعلق اغتحالة شيء يبكن أف وبرث. ما نقرر 
 من اؼبداطب كاغبرث قب  الكالـ اؼبتكلم. كاالفرتاض اؼبػبق هو اؼبتكلم كليع الكالـ.

 (Implicature)االغتلطاـ  .ٖ
اؼبعىن الضمين اؼبنبثق عن قوؿ معٌن، االفرتاض السم يبكن كراء اتباع هس  االغتلطاـ هو 

القواعر، هو أف اؼبشاركٌن يف احملادثة وبققوف أهرافهم يف التواص  عادة دبصاعة هس  
األعصاؼ )القواعر( غًن اؼبكتوبة، كأف أم خصؽ ؽبس  القواعر غوؼ نفهمه اؼبشاركوف يف 

كهو معىن الكلمة غًن مكتوبة، ما العالقة بٌن  ٕٓتلطاـ.اغبرنث على أف اؼبقصود هو االغ
 تصكيب الراليل كالكالـ السم ناثص به.

 (Speech Act)األفعاؿ الكالمية  .ٗ
األفعاؿ الكالمية هي الكالـ السم نعرب عن األفعاؿ، أك األمص بٌن اؼبتكلم كاؼبداطب يف 

ألفعاؿ الكالـ مباشصة أك االتصاؿ. أك الفع  اؼبقصود من كراء قوؿ ما، كيبكن أف تكوف ا
 ٕٔغًن مباشصة.

                                                           
19

 George Yule, Pragmatik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (cet 1), 2006), 12. 
 .ٜٓ(،ٜٜٓٔ)اؼبملكة العصبية الػعودنة: جامعة اؼبلك غعود،  ، اػبباب كاؼبرتجمابغ  حامت كإايف ميػونو ٕٓ

21
 George Yule, Pragmatik, 12. 
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 نشأة التدولية . ب
من اؼبفير أف نسكص أبف نشجة التراكلية توافقت تقصنبا م  نشجة العلـو اؼبعصفية. 
كلقر جصل التفكًن يف السكاء االصتناعي يف غياؽ عقلية جرنرة، هي العقلية اليت 

 ٕٕمّكنت من ظهور العلـو اؼبعصفية.

ككانت برانة تبور اللػانيات التراكلية بنظصنة أفعاؿ الكالـ اليت ظهصت م  جوف 
كبعض فالغفة اللغ من بعر ،  J. Searl، كتبورت على نر جوف غًنؿ J. Austinأكغتٌن 

لتظهص بعرها صبلة من اؼبفامي كالنظصايت اليت تشك  ؾبتمعة ما نعصؼ ابللػانيات 
 ٖٕطاـ التداط.ي، اإلشارايت،..(التراكلية، )أفعاؿ الكالـ، االغتل

، مل ٜ٘٘ٔعنرما ألقى الفيلػوؼ جوف أكغتٌن "ؿبايصات كلياـ جايبع" عاـ 
نكن نفّكص يف أتغيع اختصاص فصعي اللػانيات. فلقر كاف هرفه أتغيع اختصاص 
فلػفي جرنر هو فلػفة اللغة. كقبح يف ذلك، بير أف "ؿبايصات كلياـ جايبع" 

 ٕٗية اللػانية، كغتمّث  فيها قبب الصحى طواؿ ثالثٌن غنة.غتكوف كسلك بوتقة التركل

 البحث حيط من خصجت و نوعية نقلة الفتصة تلك منس الكالم أفعال حققت
 خلفية الكالم ألفعال أن ،اللغة فلػفة قرمته ؼبا خالفا ،أُوغنت صىػن إز ،الفلػفي
 أُوغنت قػم لقر تقصنصنة. الكسب و الصرق وال تتضمنػأق صذػؾب ليػت و اجتماعية

 ٕ٘. أفعال و إقباضنة أفعال إىل الكالم أفعال

انبلق أكغتٌن من مالحظة بػيبة مفادها أّف الكثًن من اعبم  اليت ليػت 
اغتفهاميات أك تعجبية  أك أمصنة ال تصف م  ذلك أم شيء ك ال يبكن اغبكم عليها 
                                                           

(، تصصبة، ٜٜٛٔبليعة للبباعة كالنشص، التواص . )بًنكت : دار ال . التراكلية اليـو : علم جرنر يفركبوؿ، آف كجاؾ موشالر ٕٕ
ٕٚ. 
23

.160(،2011الجزائر:جامعةدمحمخٌضر،مجلةالمخبر،العددالسابع،التداولٌةوالبالغةالعربٌة)بادٌسلهومٌمل. 
 ٜٕنفع اؼبصج ،  ٕٗ
(، ٕٙٓٓ)اعبطائص: اعبامعة اعبطائص،  تصصبة أفعاؿ الكالـ من إقبلطنة إىل العصبية يف اػبباب الػياغي دراغة ربليليةطاكس قاظبي،  ٕ٘
ٚ.
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يًن ، دبعيار الصرؽ أك الكسب. كابلفع ،  ال تػتعم  هس  اعبم  لوصف الواق  ب  لتغ
فهي ال تقوؿ شيئا عن حالة الكوف الصاهنة أك الػابقة، إمّبا تغًّنها أك تػعى إىل 

 ٕٙتغيًنها.

كهكسا زبّلى أكغتٌن يف هس  اؼبصحلة الثانية عن سبييط اعبم  اإلنشائية من اعبم  
الوصفية، ككشف مفهـو العم  اؼبتضمن يف القوؿ بويوح ما نقصر  أكغتٌن ابإلنشائي. 

ـ قبر  يف أعماؿ اؼبعاصصنن. أقّص أكغتٌن أبّف كّ  صبلة دبجّصدة التلفظ هبا على كهسا اؼبفهو 
كبو جاد توافق على األق  إقباز عم  قويّل ك عم  متضمن يف القوؿ، كتوافق أحياان  
كسلك القياـ بعم  التجثًن ابلقوؿ. كأفصد ؿبايصاته األخًنة لتصنيف ـبتلف أنواع األعماؿ 

و تصنيف لن نسكص  يف هسا اؼببن إذ ال طائ  من كرائه يف الوقت اؼبتضمنة يف القوؿ، كه
 ٕٚالصاهن.

موق  الصرارة بٌن أتباع  John Searleوبتم  الفيلػوؼ األمصنكي جوف غًنؿ 
أكغتٌن كمصنرنه، فلقر أعاد تناكؿ نظصنة أكغتٌن كطّور فيها بُعرنن من أبعادها الصئيػية 
نبا : اؼبقاصر كاؼبوايعات. كابلفع  يبكننا اعتبار األعماؿ اللغونة كاعبم  اليت أقبطت 

ايصا لرل بواغبتها كغيلة توايعية للتعبًن عن مقاصر كربقيقها. كهسا اؼبظهص كاف ح
 أكغتٌن كلكن غيعصؼ أكج تبّور  لرل غًنؿ.

ال نهتّم غًنؿ إاّل ابألعماؿ اؼبتضمنة يف القوؿ. فلقر شّك يف كجود أعماؿ أتثًن 
ابلقوؿ كمل وبف  حبّق، على غبي  اؼبثاؿ، ابألعماؿ القولية. نتمث  إغهامه الصئيػي يف 

لقوؿ يف حّر ذاته، كهو ما نػّميه التمييط داخ  اعبملة بٌن ما نتص  ابلعم  اؼبتضمن يف ا
كاغم القّوة اؼبتضمنة يف القوؿ، كما نتص  دبضموف العم  ك هو ما نػميه كاغم احملتول 
القضوم. كعلى هسا النحو فإننا يف صبلة "أعرؾ أبف أحضص غرا" قبر أّف "أعرؾ" هو 

                                                           
 .ٖٓ-ٜٕ،  التراكلية اليـو : علم جرنر يف التواص ركبوؿ، آف كجاؾ موشالر.  ٕٙ
 .ٖٔ-ٖٔنفع اؼبصج ،  ٕٚ
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كهكسا فإّف  كاغم القّوة اؼبتضمنة يف القوؿ كإّف "أحضص غرا" هو كاغم احملتول القضوم.
القائ  السم نتلّفظ جبملة "أعرؾ أبف أحضص غرا" نقصر يف مقاـ أكؿ الوعر أيف وبضص 

 ٕٛغرا، كوبقق هسا اؼبقصر بفض  قواعر لػانية توايعية.

 ج. نظرية األفعال الكالمية
 مثال ،التلفظ غياق حػب معينة تعبًننة مواقف أفعال الكالم يف تػتعم 

 أو واحرة كلمة من فع  الكالم نتكون وقر .غًنها و األمص ،البلب، تمينػال ،ساشػلالعت
 اللغونة اؼبعصفة تقتضي ال وهي"  النجاح على أهنئك" أو"  أهنئك"للتهاين مثال ،أكثص

. اللغة بتلك اػباصة الثقافة حػب للغة اؼبناغب تعمالػاالغ سلكػك و  ػب فحػب
 ٜٕ.معينة لقواعر وفقا للغة اغتعماؽبم اللػخ نػم معينة أفعال الناظ وبقق ،وبالتايل

األفعاؿ الكالمية تتعلق  بتحلي  تراكيل ككاف فصعا من دراغة التراكلية السم 
أف ربلي  تراكيل نبحث  (Leech)نبحث يف اللغة من انحية اغتعماؽبا اغبايل. ذكص ليح 

يف غانة الكالـ )أم غصض إطالؽ الكالـ( كنتعلق اؼبعىن دبن أطلق الكالـ، كؼبن أطلق 
الـ ككيف أطلق الكالـ. األفعاؿ الكالمية هو كجود مصكطم يف الكالـ، كأنن كق  الك

 ٖٓالتحلي  التراكيل.
ذكص عبر اػبًن كليوين اغوغتٌن أف األفعاؿ الكالمية هو ابردة النفع 
الػيكولوجية اليت كانت اغتمصارنتها معتمرة على قررة لغونة للمتكلم عنر معاجلة حالة 

ضموف الفع  احتول عليه الكالـ. نظصنة األفعاؿ معينة. كاهتم به األفعاؿ الكالمية هي م
 Speech Act : An Essay In Theيف كتابه  ٜٜٙٔالكالمية تتبور اتما بعر أف الف غًنؿ 

Philosophy of Language نظص غًنؿ إىل كجود الكالمي يف اؼبواصالت اللغونة. كنقوؿ .
أف اؼبواصالت اللغونة مل تكن رمطا أك قوال أك الكلمة فحػب، كلكن كانت النتيجة من 
                                                           

 .ٖٖ-ٕٖنفع اؼبصج ،  ٕٛ
(، ٕٙٓٓة اعبطائص، )اعبطائص: اعبامع تصصبة أفعاؿ الكالـ من إقبلطنة إىل العصبية يف اػبباب الػياغي دراغة ربليليةطاكس قاظبي،  ٜٕ
ٚ. 

.ٙٔ(، ٜٜ٘ٔ)اغكنررنة: دار اؼبعصفة اعبامعة،  علم الراللة إطار اعبرنردكتور صربم إبصاهيم الػير،  ٖٓ
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إطالؽ رمط أك قوؿ أك الكلمة معٌن كأصغص كحرة من اؼبواصالت اللغونة تتكوف من موق  
 ٖٔغة اؼبوجودة يف هس  اللغة.اؼبتكلم، كحالة الكالـ كإمكانية شب  تصكيب الل

 عند أوستني األفعال الكالميةد. 
من أحر أهم ؾباالت التراكلية ما أطلق عليه الباحثوف اغم "تراكلية أفعاؿ 

كلقر كانت التراكلية ، " Theory of speech acts"،الكالمية"، الكالـ" أك "نظصنة األفعاؿ
 Jhon األكىل مصادفة لألفعاؿ الكالمية، لسلك نعر الفيلػوؼ جوف أكغتٌن جهتايف نش

Austin أاب للتراكلية.ٖٕ 
اؼباغع األكؿ لنظصنة األفعاؿ الكالمية، كذلك غنة )  Austin إذ نعترب أكغتٌن

كمل نكن Wiliam james lectures ".  ؿبايصات " كلياـ جايبع  ( عنرما ألقى ٜ٘٘ٔ
ته لتلك احملايصات أتغيع اختصاص فصعي يف اللػانيات؛ إمبا  نهرؼ أكغتٌن عنر دراغ

هرفه أتغيع اختصاص جرنر هو "فلػفة اللغة"، كبسلك يبكننا اعتبار" ؿبايصات  كاف
 ٖٖ.اللػانية كلياـ جايبع" بوتقة التراكلية

التصرم كالصد على " فالغفة اللغة  ،فقر كاف هرؼ أكغتٌن يف ؿبايصاته
السنن نصكف يف اللغة كغيلة لوصف الواق  أك "،Logical positivisme الويعية" ك "اؼبنبقية

نتم اغبكم عليها ابلصرؽ أك  ،بعبارات إخبارنة،الوقائ  اؼبوجودة يف العامل اػبارجي
 .الكسب

ابلصرؽ إف طابقت الواق  كابلكسب إف مل تبابقه، فإف مل تبابق العبارة الواق  ال 
كابلتايل فالعبارة ال معىن ؽبا، كهسا ما نبلق عليه اغبكم عليها ابلصرؽ كالكسب؛  يبكننا

 ".Descriptive fallacy  اؼبغالبة الويعية ""أكغتٌن

                                                           
31

 J.D. Parera, Teori Sematik (Jakarta : Erlangga, 1990), 140. 
32

)وزارةتعلٌمالعالًوالبحثل"السكاكًالبعدالتداولًفًالبالغةالعربٌةمنخالل"مفتاحالعلوم"أمالخٌرسلفاوي، 

.10(،2009العلمً،جامعةقاصديمرباحورقلة،
33

.28التواصل،فًجدٌدعلم:الٌومالتداولٌة.موشالروجاكآنروبول، 
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فكصة أف تقتصص كظيفة اللغة على كصف كقائ  العامل كصفنا نكوف  -أكغتٌن -كما أنكص
، أل إما صادقنا كإما  النظصة ىبصجوف من اللغة معظم أنواع اػبباب األديب هنم هبس كاذابن

 ٖٗ.ؽبا ا دبعيارهم ال معىنهنأل ،كالرنين كاألخالقي

السم كاف من أهم  ،متجثص ابلفيلػوؼ "فيتغنشتانن" ،يف نظصته هاته ،ك"أكغتٌن "
على تقصنص الوقائ  أك كصفها، فللغة كظائف عرنرة: كاألمص ك  آرائه أف اللغة ال تقتصص

إخل، كليػت اللغة عنر  حػاابن كالتحسنص .... االغتفهاـ كالتمين كالشكص كالتهنئة كالقػم
حبيث ال تنتق  من ، لك  كلمة فيها معىن ؿبرد، كلك  صبلة معىن اثبت ،منبقينا دقيقنا

ب  الكلمة الواحرة  ،صبلة إال إىل ما نلـط عنها من صب  مصاعيا قواعر االغترالؿ اؼبنبقي
 حبػب اعبم  معاين كتتعرد اليومية، اغبياة يف ؽبا اغتدرامنا بتعرد تتعرد معانيها

 ".Meaning use االغتعماؿ" هو عنر  فاؼبعىن ،فيها تصد اليت الػياقات

 عن كالتعبًن اؼبعلومات إنصاؿ ليػت)) اهنأب اللغة كظيفة أكغتٌن وبرد كبسلك
 إىل غياقية معبيات يمن تصرر اليت األقواؿ بتحون  تتكف  ماغػة هي إمبا األفكار،

 ٖ٘((.اجتماعية صبغة ذات أفعاؿ

ذكص أكغتٌن أبف اللغة نػتبي  أف نفع  شيء، كبينه ع  نوعٌن من األفعاؿ :  كما
. أفعاؿ (Performative)كأفعاؿ أدائية أك إنشائية  (Constantive)أفعاؿ إخبارنة أك تقصنصنة 

إخبارنة أك تقصنصنة هي األفعاؿ اليت زبرب أك تصف الواق  اػبارجي كوبكم عليها ابلصرؽ 
 اؼبثاؿ : ٖٙأك الكسب.

 (( أهنئك))  -
 (( انتباهكم حػن على أشكصكم))   -
 ا ((فبتعم  غفصنا لكم أسبىن))  -

                                                           
34

.11السكاكً"ل"العلوممفتاح"خاللمنالعربٌةالبالغةفًالتداولًالبعدسلفاوي،الخٌرأم 
35

.12نفسالمرجع، 
36

)الجزائر:جامعةقاصديمرباحورقلة،دونالسنة(،،نظرٌةالحدثالكالمًمنأوستٌنإلىسٌرلالدكتورالعٌدجلولً 

58.
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 (( اؼبعسرة منكم أرجو))  -
 ،كسب أك بصرؽ توصف كال اػبارجي، الواق  من شيئنا تصف ال اعبم  فهس 

، (Performe action) فعال "تادم ب  ؛ قوال تنشئ ال منها بواحرة نبقت إذا أنك أم
  ة.كالمي أفعاؿ" أك "الكالـ أفعاؿ"فهي

 للتواص  الرنيا الوحرة أبف)) االعتقاد من الكالـ ألفعاؿ النظصنة هس  كتنبلق
 ٖٚ((.األفعاؿ أمباط بعض إقباز هي ب  آخص؛ تعبًن أم كال اعبملة، هي ليػت اإلنػاين

أّما أفعاؿ أدائية أك إنشائية هي ليع ؽبسا األفعاؿ خصيصة اغبكم عليها ابلصرؽ أك 
 من نوعٌن أكغتٌن كي  "موفقة" األفعاؿ هس  كلتكوف ٖٛتػتدرـ اإلقباز،الكسب فهي 

 :الشصكط

 : كاآليت كهي:  Fellicity condiions اؼبالءمة شصكط .ٔ
 .البالؽ أك كالطكاج :مثال معٌن؛ عصيف أثص كله مقبوؿ عصيف إجصاء كجود -
 .معينة ظصكؼ يف معنيوف أانس اهب ننبق ؿبردة، كلمات نبق اإلجصاء نتضمن أف -
 .أف نكوف الناس ماهلٌن لتنفيس هسا اإلجصاء -
 .أف نكوف التنفيس صحيحنا -
 . أف نكوف التنفيس كامال -

 .حيث تبب  ـبالفة أحر هس  الشصكط إقباز الفع  الكالمي

 ، كهي :الشصكط القياغية. ٕ
 .أف نكوف اؼبشارؾ يف اإلجصاء صاد قنا أفكار  -
 .صاد قنا يف مشاعص أف نكوف اؼبشارؾ يف اإلجصاء  -
 .أف نكوف اؼبشارؾ يف اإلجصاء صاد قنا يف نوااي  -

                                                           
" ؿ"الػكاكي،أـ اػبًن غلفاكم،  ٖٚ  .ٕٔ البعر التراكيل يف البالغة العصبية من خالؿ "مفتاح العلـو
.ٛ٘،  إىل غًنؿنظصنة اغبرث الكالمي من أكغتٌنالركتور العير جلويل،  ٖٛ
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 أف نلتـط دبا نلـط نفػه به. -
 .إمبا تػبب غوء اغتعماؿ أك أداء للفع  ،أما ـبالفة هس  الشصكط ال سبن  حصوؿ الفع 

 : كما ميط أكغتٌن بٌن نوعٌن من األقواؿ اإلنشائية
بنية لغونة تشتم  على العناصص أقواؿ إنشائية صصوبة )مباشصة(:ذات  -

 .، أحسرؾ مث :آمصؾ، الرالة على اإلنشاء
أقواؿ إنشائية غًن صصوبة )غًن مباشصة(: كربقيق هس  األفعاؿ نتوقف  -

 ،أكغتٌن "األفعاؿ اإلنشائية األكلية" على عوام  من الػياؽ نػميها
 :فالفع  األكيل للفع  اإلنشائي الصصنح التايل

 هو أغلق الباب - آمصؾ بغلق الباب
 .كالصيغة اللغونة الرالة على هسا الفع  هي صيغة األمص

كيف مصحلة اثنية من أحباث أكغتٌن تغًنت رؤنته، فقر الحظ أف سبييط  بٌن " 
كبٌن "األفعاؿ اإلنشائية األدائية" مل نكن حاظبا؛ كذلك ألف  "األفعاؿ اإلخبارنة الوصفية

منها، كأف كثًننا من " األفعاؿ  ألدائية ليعكثًننا فبا تنببق عليه شصكط األفعاؿ ا
 :اإلخبارنة" تقـو بوظيفة "األدائية" مث : صبلة من قبي 

 ((  رفعت اعبلػة))  -
كلقر قادته هس  اؼبالحظة إىل سبييط جرنر؛ نصل فيه أف الفع  الكالمي مصكب من 

خص إال ـبتلفة لفع  كالمي كاحر، كال نُفص  أحرها عن اآل ثالثة أفعاؿ، تعر جوانب
 كهي كاآليت: ،لغصض الررس

 ؾبصد إصرار إشارات صوتية: كهو  acte locutoire( الفع  اللفظي )القويل .ٔ
أم أنه نتجلف من أصوات لغونة تنتظم يف تصكيب ، الراخلي حػب غن اللغة

 .األصلي كبوم غليم ننتج عنه معىن ؿبرد ، كهو اؼبعىن
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فإنه ال  ،بى معىن ذلك القوؿكهسا الفع  نق  دائما م  ك  قوؿ؛ لكنه كإف أع
 :القوؿ؛ فمثال قولنا نطاؿ غًن كاؼ إلدراكنا أبعاد هسا

 ٜٖ((ا غتمبصهنإ))
ا غتمبص"، أـ هو " ربسنص هنلكننا ال نررم أهو "خرب أب ،يبكننا أف نفهم معنا 

 .أمص حبم  مظلة" أك غًن ذلك" من عواقب اػبصكج يف رحلة"، أـ
 ك قر ننقػم إىل :

، فهو ؾبصد فع  التلفظ ببعض األصوات (The phonic act)الصويت  الفع . أ
 اؼبقصكعة احملمولة يف اؽبواء.

(، كهو النقط االلفات كالكلمات أم The phatic act)التنبيهي  الفع . ب
احراث اصوات على اكباء ـبصوصة، متصلة على كبو ما دبعجم معٌن، 

 كمصتببة به، متمشية معه، كخايعة لنظامة.
فهي طصنقة أتدنة اإلقباز، ككيفيته  (،The rhetic act)اؼبصجعي  الفع . ت

ابغتعماؿ تلك االلفات، مقصكنة إىل حر ما، كدبعىن ما،ابؼبعىن 
 ٓٗكاؼبصج .

كهو ما نادنه :  Acte Illocutoire( الفع  اؼبتضمن يف القوؿ )الفع  االقبازم .ٕ
كهسا الفصع من ي، معىن إيايف نكمن خلق اؼبعىن األصل الفع  اللفظي من

حيث ظبي "أكغتٌن"  ألفعاؿ الكالمية هو اؼبقصود عن النظصنة بصمتها،ا
إذ نشتم  هسا "، الوظائف اللػانية الثاكنة خلف هس  األفعاؿ"القوة االقبازنة

اليت للقوؿ؛ فمثال : " Force الفع  األكؿ أبمص زائر هو "القوة الفع  عن
 :اعبملة يف اؼبثاؿ الػابق

 (( غتمبص)) إمبا 

                                                           
39

.14-12،السكاكً"ل"العلوممفتاح"خاللمنالعربٌةالبالغةفًالتداولًالبعدسلفاوي،الخٌرأم 
 .ٙٔٔ(، ٜٜٔٔ)إفصنقيا الشصؽ،  نظصنة األفعاؿ الكالـ العامة،قينيين، عبر القادر.  ٓٗ
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موي  ما "قوة اػبرب"، كيف موي  آخص له "قوة التحسنص"، كيف غًن  ؽبا "قوة  نكوف ؽبا يف
 ."األمص

أثناء القياـ : acte perlocutoire( الفع  الناتج عن القوؿ )الفع  التجثًنم .ٖ
نصحبه من فع  متضمن يف القوؿ )القوة(، قر نكوف  بفع  القوؿ، كما

يف نشوء آاثر يف  لتػببا)) قائما بفع  اثلث هو الفاع  )الشدة اؼبتكلم(
 ((.اؼبشاعص، كالفكص، كمن أمثلته : اإلقناع، التضلي ، اإلرشاد، التثبيط

كقر الحظ أكغتٌن أف "الفع  اللفظي" ) أك القويل( ال ننعقر الكالـ إال به، 
األفعاؿ صبيعنا، فمن األفعاؿ ما ال أتثًن له يف الػام ، فوجه  ك"الفع  التجثًنم" ال نالـز

النظصنة فجصبحت تعصؼ به فتػمى"  ىل "الفع  االقبازم"؛ حس غرا لب هس اهتمامه إ
 ".Illocutionary force النظصنة االقبازنة" أك"نظصنة القول اؼبتضمنة يف القوؿ

كهو   الفع  اإلقبازم إؿ طبػة أقػاـ،ك قر قاـ أكغتٌن بتصنيف األفعاؿ الكالمية 
 ٔٗكاآليت :

 (Verdictives) اغبكمية أو التقييمية األفعال .ٔ
 القايي طصف من ،عبنة أمام أو احملكمة يف حكم عن اإلعالن إثص تصرش أفعال وهي
 خالفا قضائية أفعاال التقييمية عموما األفعال تكون. شنايية مباشاة أثناء حكم أو مثال

 صاذقة تكون وقر. التوجيهية األفعال منػي تصنف اليت التنفيسنة أو التشصنعية لألفعال
 يمن نػوم. ائبةػص ذائما ليػت القايي أحكام أن حبيث كازبة تكون قر كما

، ربلي  تشدية ،إذانة ،تقييم ،بالرباءة حكم إصراش:   نسكص التقييمية األفعال
 كمالحظة.

 (Exercitives) التوجيهية .ٕ
 لهػفع مفتصض هو ما و ما تصصف خبصوص حكم أو بصأي لإلفاذة تػتعم  أفعال وهي

 نكون أن عنها نتصتب قر كما اغبكم أو القايي نػتعملها وقر. عليه هو ليع ما و
                                                           

 .٘ٔ-ٕٔ،الػياغي دراغة ربليليةتصصبة أفعاؿ الكالـ من إقبلطنة إىل العصبية يف اػبباب طاكس قاظبي،  ٔٗ
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األفعال  ببعض القيام"    ؽبم وبق ال" أو"  اغبق ؽبم"  أو" ربننػؾب"اآلخصون 
 :منها نسكص واغعة ةػقائم الػاألفع هس  تشم  )التصصفات(.

 ،اإلعالن ،التنرنر ،اإلعالن ،التحسنص ،االنتداب ،االلتماظ ،األمص ،اإلصراش ،النصح -
 .غًنها البصذو ،النقض ،التعيٌن ،اؼبصافعة ،الػماح ،اءػاإللغ

 (Commissives) الواعرة .ٖ
 مث معٌن  بػلوك االلتطام على )اؼبتكلم( مث  اؼبصغ  إجباش نية الواعرة األفعال تتضمن

: 
  ،ب التعهر أو االلتطام ،على االتفاق ،اؼبوافقة ،القػم ،الصهان ،لصاحل الوقوف -

 ."  حيايت ٌأغِّدهص ػل" " أعلن نييت"أو"  أَنِوي" مثال ،قضية تبين ،تنب ،العطم عقر ،الوعر
  (Behabitives)الػلوكية  .ٗ

 امػأم بها نقوم اليت الػلوكات و نػتعملها الكالم اليت أفعال بٌن ما عالقة فيها تكون
 خالل من التصصفات تلك الكالم أفعال تصف حبيث ما لشدة آين أو غابق صصفػت

 :منها نسكص و .وصفها أو دبشاعصنا التصصنح
 ،االعتساش""االعتساش  لتقرمي  .ٔ
 ،الشكص""،الشكص لتقرمي  .ٕ
"  تقرمي" ،التعاضي" "المجاملة" "اؼبواغاة"التعاطف لعباشات .ٖ

 ،التهنئة"
" شكوىػال" "رػالنق" "التنونه" "االهتمام إعاشة عرم"للػلوكات  .ٗ

" اللوم" "التوبيخ" "اؼبوافقة" " "إغماض العينٌن" صفيقػالت"
 ،التشجي ""

 ،الوذاع"" "التصحيب"للتحية  .٘
 ،التمين"" " "شف  الندب "للتمين  .ٙ
 االحتجاج"."االبتطاْض" " "شف  التحري "للتحري   .ٚ
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 (Expositives)العصيية  .٘
 و ما ا ػاذب أو فكصة عصض بغصض اغبجاج يف تػتعم  كالم أفعال وهي

 واعرة أو وغلوكية وتوجيهية تقييمية تكون قر األفعال زات لكن. وذعمها ضاحهاػإن
 يمن اآلتية العصيية الكالم أفعال تصنيف يبكننا ،اؼبثال بي ػغ فعلى. واحر آن يف

صنفها  كما منها بعض هس  و .تجون "" "صنيفػت" " "ربلي  التقييمية )اغبكمية(:
 :أُوغنت

 ،التصنيف، الوصف ،اإلنكاش ،التصصنح .ٔ
 ،اإلشاشة، اؼبالحظة .ٕ
 ،القول ،البلب ،اعبواب ،التنبيه  .ٖ
 ،اغبلف، القصاش ،الشهاذة .ٗ
 ،التصحيح ،اؼبصاجعة ،اؼبوافقة ،الػحب ،التناضل ،القبول .٘
 ،اإلغباح،اغبجاج ،االغتنتاج  .ٙ
 ،الشصح ،التحرنر ،التمييط ،التجون  ،التفػًن ػ،ب اػبتام ػ،ب البرأ .ٚ

 .الفهم ،إىل االغتناذ ،إىل الصجوع ،الراللة ،صياغةػال
 
 

 ه. األفعال الكالمية عند سريل
إال أنه  ،ما قرمه أكغتٌن مل نكن كافينا لوي  نظصنة متكاملة لألفعاؿ الكالمية

كخباصة مفهـو  ،كذلك بتحرنر  لعرد من اؼبفاهيم األغاغية فيها نعر نقبة انبالؽ ؽبا،
 ٕٗ.يف هس  النظصنة "الفع  االقبازم" كالسم أصبح مفهوما ؿبوراي

 ك أكغنتُُ  نظًن  ػببى متابعا الكالـ أفعاؿ يف البحث غًنؿ جوف كاص  لقر
 كتاب يف عالقة بقيت اليت األغئلة بعض على اإلجابة ك تصكها الثغصات اليت غر حاكؿ

                                                           
" ؿ"الػكاكي أـ اػبًن غلفاكم، ٕٗ  .ٚٔ، البعر التراكيل يف البالغة العصبية من خالؿ "مفتاح العلـو
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" Speech Actاألشياء ابلكلمات". من أهم ملفاته أفعاؿ الكالـ " نفع  كيف" أكغنت
 ٖٗ".Expression and Meaning( "ٜٜٚٔ( "التعبًن كاؼبعىن" )ٜٜٙٔ)

ليض  األغع اؼبنهجية اليت تقـو عليها "، J. Searl كقر جاء تلميس  "جوف غًنؿ
ك"القوة " Acte illocutoire "الفع  االقبازم عن-أكغتٌن -كنعترب ما قرمههس  النظصنة، 

 مصحلة أغاغية اتلية ؼبصحلة االنبالؽ اليت يبثلها غًنؿ." illocutionary force االقبازنة
 ٗٗ:التكلم خالؿ من أفعاؿ أبربعة نقـو اؼبتكلم أف غًنؿ نصل

 Utterance) التلفظ فع  إقباز أم (مورفيمات ك صبال) ابلكلمات التلفظ .ٔ

Act) 
 كنتضمن: (Proposional Act) الفع  اإلخبارم .ٕ

 اإلحالة، -
 اإلغناد -

كنتضمن الػااؿ، البلب، األمص،  (Illocutionary Act)الفع  التحقيقي  .ٖ
 التمين كغًنها.

 التجثًن أك ما شيء بفع  شدة إقناع (Perlocutionary Act)الفع  التجثًنم  .ٗ
 ابلتايل ك تصكه أك شيء فع  إىل به نادم ذلك ك الرتغيب أك ابلرتهيب مثال عليه

 .عليه اغبصوؿ نصغب السم الػلوؾ كفق التصصؼ
 تقػيم غًنؿ راج  لقر ك قيقيا،رب فعال كالـ لك  أف غًنؿ اغتنتج هنا من

 :اآليت ل النحو على صنفها ك التحقيقية لألفعاؿ أكغنت

 (Representative) سبثيلية أفعاؿ .1

 ك البصح ك التقصنص ك كاالغتنتاج عنه نعرب ما بصرؽ دبوجبها اؼبتكلم نلتـط أفعاؿ هي ك
 .غًنها ك الظن،

                                                           
 .ٙٔ، تصصبة أفعاؿ الكالـ من إقبلطنة إىل العصبية يف اػبباب الػياغي دراغة ربليليةطاكس قاظبي،  ٖٗ
.ٚٔ-ٙٔنفع اؼبصج ،  ٗٗ
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 (Directives) توجيهية أفعاؿ .2

 نسكص ك ما شيء فع  إىل اؼبتلقي توجيه أك دف  خالؽبا من اؼبتكلم وباكؿ اليت األفعاؿ هي
 .غًنها ك الػااؿ، ك البلب ك اغبصص ك التحرم منها

 (Commissives) إلطامية أفعاؿ .ٖ
 ك الوعر أمثلتها من ك اؼبػتقب  يف ما بشيء ابلقياـ اؼبتكلم التطاـ سبث  اليت األفعاؿ هي

 غًنها. ك الضماف، ك الوعير اغبلف ك
 (Expressives) تعبًننة أفعاؿ .ٗ

 االغتحػاف ك االعتسار مث  النفػية حالته أك اؼبتكلم مشاعص عن تعرب اليت األفعاؿ هي
 .غًنها ك الرتحيب، ك الشكص ك النرـ ك التهنئة ك

 (Declarations) إعالنية أفعاؿ .٘
 الطكاج. طقوس مث  العصفية األحراث ؾبصل تغًن اليت األفعاؿ هي

ال نهتم غًنؿ إال ابألعماؿ اؼبتضمنة يف القوؿ ، ألنه شك يف كجود أعماؿ 
الصئيػي هو التمييط وبف  ابألعماؿ "القولية"، ككاف إغهامه  "أتثًن ابلقوؿ"، كما أنه مل

أم فع  التعبًن ، Propositionnel acte بٌن "الفع  اؼبتضمن يف القوؿ" عن "فع  القضية
ـبتلفة من "األفعاؿ  عن القضية، ألنه يبكن أف نق  نفع الفع  القضوم يف أنواع

 : مثال ،اؼبتضمنة يف القوؿ"

 (غوؼ آيت )خرب -
 غوؼ آيت )كعر( -

فعالف ـبتلفاف من األفعاؿ اؼبتضمنة يف القوؿ، ؽبما فع  قضوم كاحر، لكنهما 
القضوم" عن "الفع  اؼبتضمن يف القوؿ" خالفنا ؿ أكغتٌن  كبسلك جصد غًنؿ "الفع 

 ".القوؿ السم جصد "فع  القوؿ" عن "الفع  اؼبتضمن يف
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كبسلك يبيط غًنؿ داخ  اعبملة نفػها بٌن ما نتص  ابلعم  اؼبتضمن يف القوؿ 
كبٌن ما نتص  دبضموف العم  كهو  ،"كاغم القوة اؼبتضمنة يف القوؿ"كنػميه  يف حر ذاته

 :احملتول القضوم" مثال يف صبلة ما نػميه "كاغم

 ا ((أعرؾ أبين غجحضص غرن  ))
هو "اغم القوة اؼبتضمنة يف القوؿ" )أم اؼبميط للقوة اؼبتضمنة يف القوؿ  -((  أعرؾ)) 

 كهي الوعر(.
ا))  ول القضوم". هو "كاغم احملت((  أحضص غرن

كما حرد غًنؿ الشصكط اليت دبقتضاها نكل  عم  متضمن يف القوؿ ابلنجاح، 
 :اؼبالئمة عنر أكغتٌن فجعلها أربعة؛ كهي بعر أف طور شصكط

كهو نتحقق :  Propositional contente conditions شصكط احملتول القضوم .ٔ
األصلي للقضية الكالـ معىن قضوم، كاحملتول القضوم هو اؼبعىن  أبف نكوف

مثال: إذا كاف داؿ على حرث  كنتحقق شصط احملتول القضوم يف فع  الوعر
 .يف اؼبػتقب  نلـط به اؼبتكلم نفػه

كنتحقق إذا كاف اؼبتكلم قادرا :  Preparatory condition الشصط التمهيرم .ٕ
لكن ال نكوف من الوايح عنر ك  من اؼبتكلم كاؼبداطب  على إقباز الفع 

 .أك ال ننجط ؼببلوب غينجط يف النحو اؼبعتاد لألحراثأف الفع  ا
كنتحقق حٌن نكوف اؼبتكلم ـبلصا :  Sincerity condition شصط اإلخالص .ٖ

غًن ما نعتقر  كال نطعم أنه قادر على فع  ما ال  يف أداء الفع  فال نقوؿ
 .نػتبي 

التجثًن كنتحقق حٌن وباكؿ اؼبتكلم :  essential condition الشصط األغاغي .ٗ
 .الفع  يف الػام  لينجط

 " :على "فع  االلتماس ،لنحاكؿ تببيق هس  الشصكط مثال
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 احملتول القضوم : فع  مػتقبلي موجه إىل غام . أ
 :الشصط التمهيرم . ب

  اؼبػتم  قادر على أف نادم الفع . .ٔ
ليع من الوايح لك  من اؼبتكلم كالػام  أف الفع  غوؼ ننجط يف  .ٕ

 .ظصكؼ طبيعية أكال
 .اإلخالص : اؼبتكلم نصنر حقا أف نادم الػام  الفع شصط  . ت
 .الشصط األغاغي: نعر ؿباكلة غبث الػام  على أداء الفع  . ث

 ٘ٗ:كقر كي  غًنؿ معانًن كايحة لتصنيف األعماؿ اللغونة؛ كهي كاآليت

 ."الغانة من الفع ؛ مث  " اغبصوؿ على قياـ س بشيء ما .ٔ
 : اإلخبار؛ ننحو كبو جع  القوؿ اذبا  اؼببابقة بٌن العالمات اللغونة؛ مث .ٕ

تنحو بعض األعماؿ اللغونة األخصل مث  :  مبابقا للكوف اػبارجي، بينما
 .الوعر؛ عبع  الكوف مبابقا للقوؿ

 .اغبالة النفػية اؼبعرب عنها مث : اليقٌن، الصغبة، اغبػصة .ٖ
 ."كثافة االغتثمار يف تقرمي الالقوؿ؛ ؼ "أقرتح" أق  قوة من "آمص .ٗ
اؼبتداطبٌن تاثص يف القوة القولية، كما هو اغباؿ ابلنػبة إىل منطلتهما كيعية  .٘

إذا كاف من األعلى  ،نكوف اؼبلفوظ نفػه "أمصنا" يف الرتاتبية االجتماعية، فقر
 .ك"التماغان" إذا كاف من األغف  إىل األعلى ،إىل األغف 

 : التبجح مث ،ا القوؿ ابؼبصاحل الشدصية للمتداطبٌنهب البصنقة اليت نصتبط .ٙ
 (.كتتعلق ابؼبداطب) )ك نتعلق ابؼبتكلم( كالتعطنة

 .مث : أ راد، اغتنتج، اعرتض، كم  ذلك، إذف ،العالقة ببقية اػبباب .ٚ

                                                           
" ؿ"الػكاكي، اأـ اػبًن غلفاكم   ٘ٗ  .ٜٔ-ٚٔ، لبعر التراكيل يف البالغة العصبية من خالؿ "مفتاح العلـو
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كاالختالؼ  ،احملتول القضوم احملرد بوغم صصنح للقوة الالقولية )االقبازنة( .ٛ
أغاس كاظبات ربرد اؼبايي كاؼبػتقب  على  بٌن "عصض" ك"توق " نقـو على

 .غبي  اؼبثاؿ
إمكانية أك عرـ إمكانية إقباز العم ، ببصنقة أخصل غول اللغة )مثال:  .ٜ

 .كلكن ال يبكننا أف "نمِعر" دكف أف نتكلم بكلمة أك حبصكة " يبكننا أف" كُبيي
اغباجة أك عرـ اغباجة إىل ماغػة خارجة عن اللغة إلقباز عم  لغوم  .ٓٔ

الػماء سببص"، دكف اشرتاط توفص  لُبرب أبف" بشيء ما، أك ) يبكننا أف "نعمر"
ال  ماغػة ما يف حٌن أف التعمير )عنر النصارل( أك اغبكم بغصامة مالية،

 . يبكن أف ننجط إال عن طصنق ماغػة ـبّولة
كجود أك عرـ كجود اغتعماؿ إنشائي للفع  الالقويل )فع  "كعر"  .ٔٔ

؛ دبا أنين فال يبكن أف نكوف إنشائ اين " إنشائي ابلضصكرة (، أما الفع  "هرد
 ال أقبط عم  التهرنر بقويل "أهرد".

ال ىبتلفاف ال يف اؽبرؼ  إذ "أذاع" ك"أابح" ،أغلوب إقباز العم  اللغوم .ٕٔ
العم ، كهسا اؼبعيار األخًن قصنب من معيار   كال يف احملتول ب  يف طصنقة إقباز

ب   كثافة القوؿ، كنقرتب من هسا أف األغلوب ال نتعلق ابلقوة الالقولية
 .ابألحصل بنمط بث القوؿ
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 حملة عن سرية الصادق النيهوم . أ
 هبا التعليم مصاح  صبي  درس. ٖٜٚٔ عاـ بنغازم مرننة يف النيهـو الصادؽ كلر

 العصبية، اللغة قػم - كالرتبية اآلداب بكلية كربرنرا الليبية، اعبامعة إيل انتق  أف إىل
-ٜٛ٘ٔ عامي بٌن بنغازم جصنرة يف اؼبقاالت ننشص ككاف ٜٔٙٔ عاـ منها كزبصج

 .اآلداب كلية يف معيران  ُعٌن َث كمن ٜٜ٘ٔ

 الشاطيء بنت الركتورة إبشصاؼ" اؼبقارنة األدايف"  يف الركتورا  أطصكحة أعر  
 ؾبموعة إبشصاؼ ميونيخ جامعة يف أطصكحته كأمت أؼبانيا، إىل بعرها كانتق  القاهصة، جامعة

 الوالايت يف أرنطكان جامعة يف دراغته اتب . ابمتياز الركتورا  كانؿ األؼباف، اؼبػتشصقٌن من
 .عامٌن ؼبرة األمصنكية اؼبتحرة

 جبامعة الشصقية الرراغات بقػم مػاعر كجغتاذ اؼبقارنة األدايف مادة در س
 األؼبانية العصبية، اللغة جانب إىل . هبير،ٕٜٚٔ إىل ٜٛٙٔ عاـ من بفنلنرا هلنػكي
 زكجته من ٜٙٙٔ عاـ اؼبنقصية. تطكج كاآلرامية كالعربنة كالفصنػية كاإلقبليطنة كالفنلنرنة

 هلػنكي يف مػتقصان  كقتها ككاف أمينة، كابنته كصمي بولر  منها كُرزؽ الفنلنرنة األكىل
 الػيرة من الثانية للمصة كتطكج ٜٙٚٔ عاـ جنيف يف اإلقامة إىل انتق  فنلنرا، عاصمة

 دبػقط كُدفن ٜٜٗٔ نوفمرب ٘ٔ نـو جنيف يف األص . تويف الفلػبينية( حنا أكدنت)
 .ٜٜٗٔ نوفمرب ٕٓ نـو بنغازم مرننة رأغه

 م ( أان ذبصبيت هس ) مقاالته أكؿ نشص حينها، الليبية اغبقبقة لصحيفة كتب
 عن اغبرنثكالصورة،  الكلمة: هبا نشص كما اغبقيقة لصحيفة اليومي الصركر برانة

 الفيتورم. دمحم شعص لرنواف أفصنقيا، دراغة من اؼبصأة، عاشق
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 ،(القصآف يف الصمط)ك( أييت ال كالسم أييت السم) منها دراغات ؾبموعة ٜٚٙٔ غنة نشص
 ككانت القصاء، اهتماـ نثًن كأخس مػبوقة، غًن أدبية ظاهصة يبث  الفرتة هسة يف كأصبح

 كاالنبالؽ. ابغبيونة اعبمي  له نشهر فبيطان  أغلوابن  تتضمن كأفكار  أطصكحاته

 قصة من عرد كنشص ،(للبحص احملطنة العودة) دراغة كتب ٜٜٙٔ عاـ كيف
 كيف ،(هنا إيل مكة من) ركانة ٜٓٚٔ عاـ كنشص كصمي، طفله إيل كأهراها األطفاؿ،
 إيل ٜٗٚٔ من كأقاـ ،(كبعر طيبة ربية)ك( معصكة بال فصغاف) كتاب له صرر ٖٜٚٔ
 موغوعة إصرار على كأشصؼ العصيب، األغبوع دبجلة أغبوعيا ككتب بًنكت، يف ٜ٘ٚٔ

 القصكد(.) ركانة صررت َث كمن ،(عاؼبنا - كطننا - أطفالنا- صحصاؤان- عاؼبنا)

 اؼبدتار، دار َث الرتاث، دار كأغع ٜٙٚٔ عاـ جنيف يف اإلقامة إيل انتق 
 كعم  ،(اؼبعصفة هبجة موغوعة - اترىبنا موغوعة)أنبها اؼبوغوعات من غلػلة كأصرر
 .كفاته حس اؼبقارف األدايف يف ؿبايصان  أغتاذان  جينيف جبامعة

 صوت) كتاب له صرر ٜٚٛٔ كيف ،(اغبيواانت) ركانة له صررت ٜٙٛٔ عاـ
 يف منها األكؿ األعراد صركر منس الناقر ؾبلة يف الكتابة برأ ٜٛٛٔ كعاـ ،(الناس
 ثقافة ؿبنة) كتاب له صرر ،ٜٜٗٔ عاـ يف اؼبنية كافته أف إيل هبا ابلكتابة اغتمص. لنرف
 الليبية،( ال) ؾبلة يف الكتابة يف غاهم ٜٜٔٔ عاـ لبناف يف الصنع قبيب دار عن( مطكرة
 نفع كيف كسلك بلبناف، الصنع قبيب دار عن( األغص يف اإلغالـ) كتاب له صرر كما
 الليبية اتلة دار عن صرر ٕٔٓٓ عاـ كيف(. اإلغالـ ير إغالـ) كتاب له صرر الرار

عاـ  الػونػصنة جينيف دبرننة النيهـو الصادؽ تويف(. ابلثلج مغباة طصؽ) كتاب
ٜٜٔٗ. 

 ٜٓٚٔكأّما إصرار  يف ركاايت منها : "من مكة إىل هنا"، دار اغبقيقة 
الرار اعبماهًننة،  "اغبيواانتـ/بنغازم، " ٕٜٚٔـ/بنغازم، "من قصة األطفاؿ" 

الصمط يف  . يف الكتب منها :ـ/ بنغازمٜ٘ٚٔاغبقيقة،  دار "القصكد" ،ـ/ طصابلعٜٗٛٔ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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 .اإلغالـ يف األغص ـ/ لنرفٜٜ٘ٔدار الصنع،  إغالـ ير اإلغالـ دار الصنع، القصآف
صوت  ،ـ/ بنغازمٖٜٚٔدار اغبقيقة،  فصغاف بال معصكة، ـ/ لنرفٜٜٔٔدار الصنع، 

طصؽ مغباة ابلثلج. دار اتلة، ، ؿبنة ثقافة مطكرة، ـ/ لنرفٜٜٓٔالناس. دار الصنع 
دراغة (، صب  كإعراد األغتاذ غامل الكبيت –ـ /طصابلع )صرر بعر كفاته  ٕٔٓٓ

ـ ٕٜٚٔدار اغبقيقة  ربية طيبة كبعر، السم اييت كالسم ال أييت( )العودة احملطنة للبحص
غتة اجطاء. دار  موغوعة اترىبنا . أّما موغوعات :اغبرنث عن اؼبصأة كالرايانت ،بنغازم

موغوعة ، موغوعة عاؼبنا ،موغوعة هبجة اؼبعصفة،ٜٚٚٔالرتاث، جنيف، غونػصا 
أجطاء(  ٛأطلع الصحالت )،موغوعة عاؼبنا، موغوعة كطننا، موغوعة أطفالنا، صحصاؤان

. كأّما موغوعة الػالح اؼبصورة(، أجطاء ٛموغوعة الشباب اؼبصورة )، ٜٜٚٔعاـ 
، ـٜٚٙٔموت رئيع صبهورنة كتاب ، ـٜٙٙٔاباب هيمنجوال كتاب منها : تصصبات

موغوعة اص  اغبضارة)غتورم أكؼ  ،ـٜٔٚٔتعليق على مسكصات خصتشوؼ كتاب 
 ٙٗ.كي ال ننػى، ك الشعب اؼبػلح . ك إنتاج تلفطنوين منها:غفيليطنشن( ؿ:كن  دنورانت

 احلوارات اليت تتضمن على الفعل اإلجنازي وأنواعها.  . ب
قب  نرخ  إىل ربلي  البياانت يف هسا البحث، غتبٌن الباحثة ركانة "من مكة إىل 
هنا" قليال. إف هس  الصكانة اليت قر أّلفته الصادؽ النيهـو تقّة عن حانة الشاب الطقبي 
اظبه مػعود البباؿ السم نػكن يف قصنة صغًنة اظبها غوغة يف مرننة بنغازم ليبيا. هو 

الػالحف كنبي  غبمها إىل اؼبقهى اإلطاليا. ك  الناس حوله نبعر نعم  يف البحص لصياد 
عنه ألهنم نعتقر أف صير الػالحف نػتبي  أف وبضص ابلكارتة. ك نبرأ ك  مصاعب يف 
حياته ألف صرنقه اؼبطارع ال نصنر أف نبي  ؿبصكه القرمي إليه. كلكنه وبتاج ؿبصكه كثًنا 

عب آخص نقاب  بعر نغيب الص.ي عنرما ليسهب إىل اعبطنصة يف صير الػالحف. كمصا
 نصعر الػالحف يف البحص. ال أحر الناس يف قصنة غوغة نعتقر إليه.
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 https://ar.wikipedia.org/wiki/ماٌو201729(الصدٌقالنٌهوم( 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20الصديق%20النيهوم
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حللت الباحثة ابغتعماؿ نظصنة األفعاؿ الكالمية خاصة الفع  اإلقبازم من 
حيث نظصنة أكغتٌن كغًنؿ. نقّػم أكغتٌن الفع  اإلقبازم إىل طبػة أقػاـ، منهم: 

 الواعرة ، و(Exercitives) التوجيهية ، و(Verdictives) اغبكمية أو التقييمية األفعال
(Commissives)الػلوكية  ، و(Behabitives)العصيية  ، و(Expositives) وأّما سيرل يقّسم .

 توجيهية أفعاؿ ، و(Representative) سبثيلية أفعاؿالفعل اإلنجازي إلى خمسة أقسام أيضا، منهم : 
(Directives)إلطامية أفعاؿ ، و (Commissives)تعبًننة أفعاؿ ، و (Expressives)أفعاؿ ، و 

 .(Declarations) إعالنية
 

 سياق الكالم الكالم الفعل اإلجنازي
 اي ذلك لك قلت أان.. الونوج قصنة غوغة
 األفض  من إنه لك كقلت اؼبػيح نػوع

 إنه.. تصرقين مل كلكنك. ركما يف نبقي أف
 أعصج مطارعا تصرؽ أف بوغعك نكن مل

 زقبي هسا.. اآلف بنفػك فانظص مثلي،
 جصابه يف صبجمة وبم  اؽبيئة كام 

التقى مػعود طباؿ صرنقه مطارع انبايل 
ذم رج  خشبية، كاليت كاف يف الػابق 
نتحرث عن األشياء. قاؿ اؼبطارع أنه من 

 األفض  أف نبقى يف ركما.

 ادلخاطب : مسعود طبال     ادلتكلم : ادلزارع

 الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  : هسا

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، هسا الكالـ نسكص من األمباط التوجيهية 
(Exercitives)فعال . ألنه وبتوم على النصح بشك  االلتماس.األفعاؿ التوجيهية هي األ

 و لهػفع مفتصض هو ما و ما تصصف خبصوص حكم أو بصأي لإلفاذة تػتعم  السم
نصنر اؼبطارع صرنقه مػعود طباؿ أف نقىب معه يف ركما. كلكن  ٚٗ.عليه هو ليع ما
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.٘ٔ-ٕٔالعصبية يف اػبباب الػياغي دراغة ربليلية،طاكس قاظبي، تصصبة أفعاؿ الكالـ من إقبلطنة إىل    
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مػعود طباؿ مل نػرنقه ليبقى هناؾ. نغضب مػعود إىل اؼبطارع ألنه ال نصنر أف نبي  
 ؿبصكه إليه بعشصة فصنكات شبنا. 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
 السم ما.. ركما يف نبقي أف لنا األي  من

 نػوع إف.. اآلف؟ الكسب إىل نرعوؾ
 اي.. غيػيليا من أنك نعصؼ اؼبػيح

 زائحتك نشم أف نػتبي  إنه!.. إؽبي
 كنت كقر.. غيػيليا من أنك كنعصؼ
 حوزتك يف خنازنص ثالثة سبلك

عنرما تػم  اؼبصأة صاحب أف اؼبطارع أييت 
 من ركما، هي ال تعتقر عليه.

 ادلخاطب : ادلزارع   ادلرأة صاحب ادلقهىادلتكلم : 

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
 اؼبتلقي توجيه أك دف  خالؽبا من اؼبتكلم وباكؿ اليت األفعاؿ هي.(Expressives)التعبًننة 

هسا  ٛٗ.غًنها ك الػااؿ، ك البلب ك اغبصص ك التحرم منها نسكص ك ما شيء فع  إىل
الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل اؼبداطب نعين اإلنكار أك الكفص. تنكص 
صاحب اؼبقهى أف اؼبطارع جاء من ركما. هي تعتقر أنه جاء من غيػيليا م  الرلي  أنه 

نص يف حوزته. فرتنر اؼبصأة صاحب اؼبقهى أف تصور فبا تشعص، نعين سبلك ثالثة خناز 
 دبشاعص اإلنكار. 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
 مصة غول غيػيليا أر مل إنين.. ركما من أان

.. اؼبصابيه أنتها اغبق كجه هسا.. كاحرة
وباكؿ اؼبطارع أف نشصح إىل اؼبصأة صاحب 
اؼبقهى أنه جاء من ركما يف الواق ، كليع 
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 منس نعصفين إنه.. الرموم الطقبي هسا اغجيل
 ..ركما من أنين كنعصؼ بعير، زمن

 غيػيليا.

 ادلخاطب : ادلرأة صاحب ادلقهى    ادلتكلم : ادلزارع

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ متابعه للنمط العصيية 
(Expositives،)  ألنه نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها

كدعمها. وباكؿ اؼبطارع أف نشصح إىل اؼبصأة صاحب اؼبقهى أنه يف الواق  رجاء من ركما، 
 كليع نصل غيػيليا غول مصة كاحرة. فًننر اؼبطارع على تلك اؼبصأة أف تعتقر عليه.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أعصفك.. إنك ؾبصد عجوز خش.ي.. أان لصا 

ما السم نرعورؾ ألف تقوؿ للصيادنن إنين 
عصيت عشصنن فصنكات شبنا حملصكك 
القرمي؟.. ه  تعتقر أنك تػتبي  أف 
لبرعهم هبرذ األكسكبة؟.. إف ذلك احملصؾ 
ال نػاكم أكثص من عشصة فصنكات كغوؼ 
وبتاج إؿ عشصة فصنكات أخصل لكى نتم 

 إصالحه..

الػابق، هبادؿ مػعود كاف يف كقت 
طباؿ ك اؼبطارع عن شبن احملصؾ القرمي لرنه 

 اؼبطارع.

 ادلخاطب : ادلزارع    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل (Expressives)ًننة التعب
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اؼبداطب نعين الغضب. أراد مػعود البباؿ أف نشرتم احملصؾ القرمي لرنه اؼبطارع بعشصة 
فصنكات شبنا، كلكن اؼبطارع نبي  ذلك احملصؾ القرمي بعشصنن فصنكات شبنا. فيغضب مػعود 

صؾ للوصوؿ إىل اعبطنصة. فاؼبتكلم هنا نعرب مشاعص  إىل اؼبداطب إليه ألنه وبتاج ذلك احمل
 دبشاعص الغضب.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
دعنا من احملصؾ اآلف.. إنه نػاكم عشصنن 
فصنكا، هسا كجه اغبق.. كلكن دعنا من 
احملصؾ اآلف.. أان أرنر أف أربرث م  
الػنيورة تورنػتا كأطم  أف أقنعها لكي 
نقضي معي الليلة يف اؼبطرعة.. اي نػوع 
اؼبػيح ؼباذا وبم  هسا الطقبي ؾبرافيه فوؽ 

 كتفه كنقصعين هنا؟..

نشعص اؼبطارع ابإلغتياء إىل مػعود طباؿ 
ألنه ال نعتقر أف شبن ؿبصكه القرمي عشصنن 

 فصنكات.

 ادلخاطب : مسعود طبال    ادلتكلم : ادلزارع

 ة نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمي

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع   (.Directives)التوجيهية 

اذا وبم  هسا شيء ما نعين الػااؿ. نػجؿ اؼبطارع إىل مػعود طباؿ " اي نػوع اؼبػيح ؼب
الطقبي ؾبرافيه فوؽ كتفه كنقصعين هنا؟"، فهسا الػااؿ نرؿ أف اؼبطارع نصنر مػعود طباؿ 

 لكي نسهب من ذلك اؼبكاف )اؼبقهى اإلطايل( غصنعا.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
احملصؾ ال نػاكم أكثص من عشصة فصنكات، 
كأان أحتاج إليه.. إنين غجعرتؼ لك أبنين 

التودد مػعود البباؿ اؼبطارع لكي نبي  
 ؿبصكه القرمي بعشصة فصنكات شبنا.
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أحتاج إليه من أم صياد آخص يف اؼبنبقة 
ألنين ال أغتبي  أف أعتمر على ؾبرايف يف 

 الوصوؿ إىل اعبطنصة خالؿ أايـ قبلي..
 ادلخاطب : ادلزارع   ادلتكلم : مسعود الطبال

 نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية 

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
(Expositives،)  ألنه نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها

 من كدعمها. وباكؿ مػعود البباؿ أف نضيح إىل اؼبطارع أنه وبتاج إىل ذلك احملصؾ القرمي
أم صياد آخص يف اؼبنبقة. ألنه ال نػتبي  أف نعتمر على ؾبرافيه للوصوؿ إىل اعبطنصة. 
فاؼبعىن الضمين يف هسا الكالـ، نصنر مػعود البباؿ على اؼبطارع لكي نبي  ؿبصكه القرمي 

 ابلصخيصة شبنا.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
كجه أان ال أرنر  أف نص  إىل اعبطنصة.. هسا 

اغبق.. لقر ظبعت القصة كلها، كظبعت 
أنك غحصت هسا الطقبي الرمومي لكي 
وبضص لك حاجتك من غبم الػالحف.. 
أج  إف األمص ال ىبصين.. كلكين أنضا لن 
أعبيه ؿبصكي لكي نكػص عنقه يف مبارد 

 الػالحف.

قر عصؼ اؼبطارع التامص بٌن مػعود البباؿ 
 كاؼبصأة صاحب اؼبقهى.

 ادلخاطب : ادلرأة صاحب ادلقهى    زارعادلتكلم : ادل

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :
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اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
عنه  . ألف هسا الكالـ نلتـط اؼبتكلم دبوجبها ابلصرؽ ما نعرب (Representative)التمثيلية 

كاالغتنتاج كالتقصنص كالبصح كالظن ك غًنها. حيث قصر اؼبطارع أف نصفض ليبي  ؿبصكه القرمي 
إىل مػعود البباؿ. ألف اؼبطارع ال نصنر  أف نصعر الػالحف لكي نكػص عنقه يف مبارد 
الػالحف كوبضص غباجة اؼبصأة صاحب اؼبقهى من غبم الػالحف يف اؼبقهى اإلنبايل. 

 لػالحف هو من األمص الػوء.إف األمص نصعر ا

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
إنين لن أعبيه ؿبصكي لكي نكػص عنقه 
على صدور اعبطنصة هسا كجه اغبق.. 
اظبعي.. ماذا أرادت أف أقوؿ لك؟.. أج  
إف زابئنك نػتبيعوف أنضا أف أيك  غبم 
البقص.. اي إؽبي.. إف البقص يف الواق  خلقه 

الناس يف اؼبباعم أما  هللا لكي أيكله
غالحف البحص فإنه خلقها لكي تبقي يف  

 كهوؼ اعبطنصة..

اؼبطارع نعبي النصيحة لالمصأة صاحب 
 اؼبقهى.

 ادلخاطب : ادلرأة صاحب ادلقهى    ادلتكلم : ادلزارع

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين األمص. نصنر اؼبطارع لكي مػعود البباؿ ك اؼبصأة صاحب اؼبقهى نػتمعاف 
صعر الػلحفات. كلكن نظصا من نظصنة أكغتٌن، فهسا إىل نصيحته لكي نرتكاف الفع  ن

. ألف هس  الكالـ تػتعم  (Exercitives)الكالـ نػتبي  أف نقػم إىل النمط التوجيحية 
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لإلفادة بصأم أك حكم حبصوص تصصؼ ما كما هو مفرتض فعله كليع ما هو عليه. هسا 
باؿ كاؼبصأة صاحب الكالـ نتضمن على النصح، نعين نصح اؼبطارع عليهما )مػعود الب

اؼبقهى( أف زابئنها نػتبيعوف أف أيك  غبم البقص إف البقص يف الواق  خلقه هللا لكي أيكله 
 الناس يف اؼبباعم أما غالحف البحص فإنه خلقها لكي تبقي يف كهوؼ اعبطنصة.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
مل أييت أحر يف اؼبطرعة.. إنين مل أق  لك 

ذلك، كلكن القصنة أبغصها تعصؼ شيئا من 
أنك تطم  أف تطكد مبعم هس  اؼبصابيه بلحم 
غالحف البحص.. اي إؽبي ماذا نػتبي   
زقبي كاحر أف نفع  من أج  ثالثة 

 فصنكات؟..

اهتم مػعود البباؿ اؼبطارع حوؿ القي  بٌن 
 كاؼبصأة صاحب اؼبقهى يف اؼبنبقة.

 طبالادلخاطب : مسعود     ادلتكلم : ادلزارع

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
(Expositives) ألنه نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها ،

نّه مل أييت أحر يف مطرعته. كلكن القصنة كدعمها. وباكؿ اؼبطارع  إىل مػعود البباؿ أ
أبغصها تعصؼ أف مػعود البباؿ تطم  أف تطكد مبعم هس  اؼبصابيه بلحم غالحف البحص. 
فاؼبعىن الضمين يف هسا الكالـ، إف اؼبتكلم نعبي التصصنح أك اإلنكار أك الوصف إىل 

 اؼبتكلم.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ال ترعها تلمع ابتعر عن الصدور.. 

 األجصاؼ.. دعها كشجهنا اي ابن الطان..
اقرتب الص.ي الصدور كاألجصاؼ لصير 

 الػالحف.
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 ادلخاطب : الصيب    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين األمص. من  مػعود البباؿ الص.ي ليقرتب الصدور. ألنه نػتبي  أف تلمع 
غتٌن، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم إىل النمط األجصاؼ. كلكن نظصا من نظصنة أك 

. ألف هس  الكالـ تػتعم  لإلفادة بصأم أك حكم حبصوص (Exercitives) التوجيهية
تصصؼ ما كما هو مفرتض فعله كليع ما هو عليه. هسا الكالـ نتضمن على النصح، 

 نعين األمص ليبتعر من الصدور ألنه نػتبي  أف تلمع األجصاؼ.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ابتعر عن األجصاؼ.. عر إىل اؼبيا  

 العميقة..
اقرتب الص.ي الصدور كاألجصاؼ لصير 

 الػالحف.
 ادلخاطب : الصيب    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين األمص. أيمص مػعود البباؿ الص.ي ليبتعر عن األجصاؼ ك نعر إىل اؼبيا  
األجصاؼ. كلكن نظصا من نظصنة أكغتٌن، فهسا الكالـ العميقة. ألنه نػتبي  أف تلمع 

ألف هس  الكالـ تػتعم  لإلفادة (. Exercitives)نػتبي  أف نقػم إىل النمط التوجيهية 
بصأم أك حكم حبصوص تصصؼ ما كما هو مفرتض فعله كليع ما هو عليه. هسا الكالـ 

 اؼبيا  العميقة.نتضمن على النصح، نعين األمص ليبتعر عن األجصاؼ ك نعر إىل 
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 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أج  لقر كانت ليلة ؿبطنة.. ككاف ك  شيئ 
نكػص القلب.. لكن الػلحفاة مل تػصؽ 
جثة الص.ي.. أان رأنتها بنفػي تنطلق يف 
اذبا  الكهوؼ كؼبػتها بيرم هس  اليت 

 غيجكلها الركد..

شصح مػعود البباؿ إىل الفقي أنه رأل 
 الص.ي تنطلق يف اذبا  الكهوؼ.بقااي 

 ادلخاطب : الفقي    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
(Expositives،)  ألنه نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها

ف أل أكر  .ػالحف ال ربم  بقااي الص.يالف أ البباؿ حيث أكيح مػعودكدعمها. 
كوبم  اؼبعانًن احملاغبية اػباصة بقااي فبلوءة تقصنبا  .ؼو الكه يف اذبا جثته كانت تنطلق 

الكالـ، نصنر مػعود البباؿ أف . فالقصر الضمين يف هسا م  الرنراف اليت م  نر 
 نبحث جثة الص.ي يف الكهوؼ.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ماذا؟.. لكنه كاف بوغعي أف أؼبػها على 
أم حاؿ. لقر كانت على بعر قامة كاحرة 
مين أك قامتٌن.. أعين أغتفص هللا إذا 
أخبجت يف اغبػاب، كلكن اعبثة كانت 

ككاف بوغعي أف تنطلق إىل منبقة الكهوؼ، 
أنتشلها منس اؼبصة األكىل لو أنين غضت كراء 

 منبقة األغشاب

شصح مػعود البباؿ إىل الفقي أنه حاكؿ 
 إنقاذ جثة الص.ي.
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 ادلخاطب : الفقي   ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل  (.Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين االعتسار. حيث كاف مػعود نشعص ابالعتسار إىل كالر الص.ي كالفقي ألنه 
ف أكأراد . هو كاف وباكؿ لكن ال نطاؿ ال نػتبي  .ص.يألنه مل نتمكن من إنقاذ بقااي ال

كانت تنطلق إىل منبقة الكهوؼ، ككاف بوغعي أف ننتشلها إليهما أف جثة الص.ي   ناكر
 منس اؼبصة األكىل لو مػعود البباؿ غضت كراء منبقة األغشاب.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
لقر كنت خائفا.. هسا كجه اغبق.. أان 
ؾبصد عبر على أم حاؿ، كقر خفت أف 

 أؼبع جثة الص.ي..

شصح مػعود البباؿ إىل الفقي ك كالر 
 الص.ي حوؿ جثة الص.ي يف الكهوؼ.

 ادلخاطب : الفقي    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

كالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا ال
ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل  (.Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين االعتسار. حيث كاف مػعود نشعص ابالعتسار إىل كالر الص.ي كالفقي ألنه 
ألنه كاف . ال نػتبي هو كاف وباكؿ لكن ال نطاؿ  .ألنه مل نتمكن من إنقاذ بقااي الص.ي

 ة الص.ي اليت توجر يف الكهوؼ.ف يبػك جبثأىبشى 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
هبادؿ مػعود البباؿ ك الفقي فيما نتعلق هسا ليع قميصه.. ماذا دهاؾ اي 
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مػعود؟.. إف الص.ي ما نطاؿ يف منبقة 
اؼبيا  العميقة كما نطاؿ مكتوؼ اليرنن يف  

 كهف غيرته اعبصوبة.

 دبوق  جثة الص.ي.

 ادلخاطب : مسعود طبال     ادلتكلم : الفقي

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
(Expositives،) نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها  ألنه

منبقة اؼبيا  العميقة، ما نطاؿ ف الص.ي ال نطاؿ عالقا يف أحيث نشصح الفقي  كدعمها.
لسا كما قاؿ مػعود البباؿ.   ؼو كليع يف كه يف كهف غيرته اعبصوبة.مكتوؼ اليرنن 

 .عن الكالـ الفارغ مػعود البباؿ ف نتوقفأ الفقي هو نصنر

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
كسب!.. هسا كله كسب.. إف اعبثة ما 
تطاؿ يف اؼبيا  العميقة.. أان تعبت من 
أكاذنب مػعود البباؿ كبقية الصيادنن.. 

 دعوا كلرم كشجنه..

 البباؿ مػعود إىلغايبا  ص.يكاف كالر ال
مل  مالصيادنن بػبب ك  تفػًناهتقية كب

 .نتمكنوا من العثور علي ابنه

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : والد الصيب

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغػػػتنادا إىل نظصنػػػة غػػػػًنؿ، فهػػػسا الكػػػػالـ نػػػػتبي  أف نقػػػػم مػػػػن الػػػنمط األفعػػػػاؿ 
ألف هػػػػػسا الكػػػػػالـ نعتػػػػػرب عػػػػػن مشػػػػػاعص اؼبػػػػػتكلم أك النفػػػػػػية إىل  (.Expressives)التعبًننػػػػػة 

الصػػيادنن قيػػة كب الببػػاؿ مػػػعود إىلغايػػبا اؼبداطػػب نعػػين الغضػػب. حيػػث كالػػر الصػػ.ي 
قػاـ فصنػق مػن البػاحثٌن جابػت صبيػ   .مل نتمكنوا من العثور علي ابنػه مبػبب ك  تفػًناهت
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اعبثػػة مػػا تػػطاؿ يف ر الصػػ.ي نعتقػػر أف كلكػػن جثػػة الصػػ.ي مل نعثػػص. ككالػػ .اؼبنػػاطق الػػيت ذكصهتػػا
 اؼبيا  العميقة، كليع يف الكهوؼ كما ذكص مػعود البباؿ.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اؼبصباح.. ماذا تعتقر أنك تػتبي  أف 

 نفع  بركف اؼبصباح؟..
ف أألنػه نػػي البباؿ  نسكص الصياد مػعود 

 .يف قاربه صباحاؼب م وب
 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : الصياد

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم إىل النمط التوجيهية 
(Exercitives.)  ألف هس  الكالـ تػتعم  لإلفادة بصأم أك حكم حبصوص تصصؼ ما كما

تتضمن عناصص اإلنسار أك له كليع ما هو عليه. حيث هسا الكالـ هو مفرتض فع
عنرما  هقارب اؼبصباح يف وبم ف أأبنه نػي البباؿ  نسكص الصياد مػعودلنصح، ا

اصبياد يف غيكوف من الصعب  اؼبصباحألنه بركف  .غيسهب لصير الػالحف
من النمط فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم . كلكن نظصا إىل نظصنة غًنؿ، الػالحف

. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل (Directives) األفعاؿ التوجيهية
فع  شيء ما نعين الػااؿ. نصنر الصياد على صرنقه مػعود البباؿ لكي وبم  اؼبصباح 

 يف قاربه َث نسهب إىل جطنصة لصير الػالحف.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
عليك؟.. لقر كاف بوغعي أف ه  أتخصت 

أحضص مبكصا لوال أف الربغشي أصص على 
أف ألعب معه شوطا اثنيا. أنن تصنرين أف 

 أي  هس  الػلة؟..

أتخص ليلقي مػعود  قر الصيادنن كاف
نيسهب لصير يف  عنرما اػبليج يف البباؿ

 البحص معا.

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : الصياد
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 فعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األ

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل  (.Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين اإلعتسار. حيث شصح الصياد أنه جاء متجخصا بػبب الربغشي أصص على 
أف نلعب معه شوطا اثنيا. كلقر كاف بوغعي أف وبضص مباكصا ليلقي مػعود البباؿ يف 

 اػبليج لصير يف البحص معا.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
الربغثي ال وبتاج إىل قضاء اللي  يف اػبليج 
لكي وبص  على إطعامه.. إنه نػتبي  أف 

 نشرتنها من عصبة البلرنة..

مػعود البباؿ كالصياد نتحرث عن 
 صرنقهما، نعين الربغثي.

 ادلخاطب : الصياد    ادلتكلم : مسعود طبال

 اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف هسا الكالـ نلتـط اؼبتكلم دبوجبها ابلصرؽ ما نعرب عنه  (Representative)التمثيلية 

د أف كاالغتنتاج كالتقصنص كالبصح كالظن ك غًنها. مػعود البباؿ نود أف نعصب إىل الصيا
كقضاء اللي  يف البحص الصبياد الػالحف يف الواق  صرنقه الربغثي كػوؿ للعم ، حس 

. أنه وبب أف تنفق على اؼبتعة دكف تفكًن يف األشياء األخصل اليت أك البحث عن األظباؾ
 أهم يف اغبياة كمث  العم .

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اؼبصباح!.. أج .. أنت تعصؼ ما أقصر .. 
إنين مل أحضص معي غول زجاجة كاحرة..  

مػعود البباؿ نصنر صرنقه الصياد أف 
 نعبا  النبيس.
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ه  كنت تصنرين أف أصيح دب ء صويت لكي 
أغجلك عما إذا كنت قر أحضصت مطنرا 

 من النبيس؟..
 ادلخاطب : الصياد   ادلتكلم : مسعود الطبال

 من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  : هسا الكالـ

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

نصنر على الصاد أف نعبا   شيء ما نعين اغبكم أك البلب. حيث أف مػعود البباؿ
ابلنبيس ألف ال وبم  النبيس غول زجاجة كاحرة. إنه نفكص أف نفع  دبكص ير صرنقه 

 الصياد.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اشصب.. دعنا من الغناء، إف الصياد السم 
نضبص إىل قضاء اللي  يف اػبليج لكي 
وبص  على إطعامه ال نغين "ابلعلم" إال إذا 

 فقر كعيه..

مػعود نصنر صرنقه الصياد أف نشصب 
 كنغين له.

 ادلخاطب : الصياد    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع   (.Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين اغبكم أك البلب. اؼبتكلم نصنر احملاطب أف نفع  شيئا بشك  مباشصة. 
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حيث كاف مػعود البباؿ نصنر صرنقه أف نشصب النبيس كنغين الغناء له. لكنه من  
 حالة الػكص. مػعود البباؿ الصياد أف نغين عبثا ما مل نكن هناؾ يف

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
الفقي كحر  ذهب إىل اؼبطارع الصكمي 
كطلب منه أال نبي  لك احملصؾ.. أليع هسا 
ما تصنر أف تعصفه؟.. اظب  أان قلت اي 
مػعود البباؿ إف الفقي كحر  ذهب إىل 
الصكمي صاحب اؼبطرعة، ك أف الصيادنن 

كأقػم له  أظهصكا اغتياءهم من هسا العم ،
الربغثي يف اؼبقهى أنه غيعبيك ؿبصكه 

 القرمي إذا ركنت ربتاج إليه

وباكؿ الصياد أف نػاعر مػعود البباؿ 
للحصوؿ على احملصؾ لرنه الربغثي للوصوؿ 

 إىل اعبطنصة.

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : الصياد

 حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم 

اغتنادا إىل نظصنة أكغتٌن، كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
(Expositives،)  ألنه نػتعم  يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها

كدعمها. حيث نشصح الصياد إىل مػعود البباؿ أف الفقي هو الشدة السم ذهب إىل 
ال نبي  ؿبصكه القرمي إىل مػعود البباؿ. ألف احملصؾ غيػتدرـ  اؼبطرعة كنلقي اؼبطارع لكي

الصتياد الػالحف كىبرمها يف مقهى اإلطاليا. كلكن نظصا إىل نظصنة غًنؿ، هسا الكالـ 
. كهي األفعاؿ اليت سبث  التطاـ (Commissives) نػتبي  أف نقػم للنمط أفعاؿ إلطامية

أمثلتها الوعر، كاغبلف، كالوعير، كالضماف، اؼبتكلم ابلقياـ بشيء ما يف امػتقب  كمن 
كغًنها. حيث كاف الصياد غيلقي الربغثي، ألنه غيعبا  ؿبصكه إىل مػعود البباؿ 

 للحوصوؿ إىل اعبطنصة.
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 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اشصب.. دعنا من احملصؾ اآلف.. إنين ال 
أرنر ؿبصكا من أحر، كغوؼ نظ  بوغعي 

 اعبطنصة دبجرايف..أف أص  إىل 

نغضب مػعود البباؿ إىل الفقي كاؼبطارع 
ألهنما ال نصنر أف نػاعر  ليعبا  ذلك 
احملصؾ. فلم نكن مػعود البباؿ نصنر أف 

 نشرتم احملصؾ من أم الشدة.
 ادلخاطب : الصياد   ادلتكلم : مسعود الطبال

 التحلي  : هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل (Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين الغضب ك اإلنطعاج. نعرّب مػود البباؿ عن مشاعص  على اغباؿ السم 
ذلك احملصؾ للوصوؿ إىل اعبطنصة، كلكن اؼبطارع مل نػاعر . أصابه اآلف. هو وبتاج إىل 

كعنرما نقـو البحث عبثة الص.ي، كاف مػعود نعصؼ اؼبكاف السم توجر جثة الص.ي، 
 كلكن ال أحر نثق على ما نقوؿ.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
لقر أتخصت يف اػبليج.. ه  كنت 

 انئمة؟..
ػبليج، لقر أتخصت مػعود الباؿ يف ا

 فغضبت زكجته إليها.
 ادلخاطب : مسعود الطبال  ادلتكلم : زوجة مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل  ألف هسا الكالـ (.Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين الغضب. حيث نعرّب زكجة مػعود البباؿ إليه ألنه قر أتخص يف اػبليج. 
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فالقصر الضمين يف هسا الكالـ نعين تصنر زكجة مػعود البباؿ أف نػتم  البياف أك 
 صة أخصل.اغبجاج من زكجه ؼبسا هو نتجخص. كتسكص إليه لكي ال نتجخص يف اػبليج م

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ماذا دهاؾ؟.. ؼباذا أيصبك؟.. إنين ال 
أعصؼ ما السم نرعوؾ اآلف إىل الشجار..  

 كفي عن البكاء..

عنرما عصفت الطكجة أف مػعود البباؿ 
لرل العالقة م  الصكمية صاحب اؼبقهى، 
كتبكي الطكجة. كحاكؿ مػعود أف نبمئن 

 زكجته.
 ادلخاطب : زوجة مسعود الطبال   مسعود الطبالادلتكلم : 

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
إىل فع  . ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين اغبكم أك البلب. اؼبتكلم نصنر احملاطب أف نفع  شيئا بشك  مباشصة. 
حيث كاف مػعود نصنر زكجته أف كفيت عن البكاء. كتوقفت عن الكالـ هصاء. إنه ما 
لرنه العالقة م  الصكمية إال الصبياد الػالحف ك وبضصها  يف اؼبقهى اإلطاليا. كغترف  

   الػلحفاة.فصنكات من ك ٖإليه 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اذهب إىل صاحبك الصكمية اليت أعبيتك 
تكليلة السهب.. ؼباذا تقف هنا على رأس 
زقبية مثلي؟.. ه  تعتقر إنين ال أعصؼ ك  
شيء كأعصؼ أنك نوعت التكليلة من أذين 

 لكي تعبيها للنصصانية.

كاف مػعود البباؿ كزكجته نتجادؿ يف 
ألنه ننوع التكليلية من أذف زكجته  البظبخ

 َث نعبيها للصكمية.

 ادلخاطب : مسعود الطبال  ادلتكلم : زوجة مسعود الطبال
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 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل (Expressives)التعبًننة 

اؼبداطب نعين الغضب ك اإلنطعاج. حيث غضبت زكجة مػعود البباؿ التكليلية من 
أذف زكجته َث نعبيها  إىل اؼبصأة صاحب اؼبقهى )الصكمية(. كهي تعتقر أف زكجه لرل 

. ألف (Directives)أنضا ابلنمط التوجيهية  العالقة م  تلك اؼبصأة. ك هسا الكالـ نتضمن
وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  شيء ما نعين اغبكم أك البلب. 

 حيث طلبت الطكجة لكي مػعود البباؿ نسهب إىل الصكمية.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
دع ذلك الفقي كشجنه.. إنه مل نسكص يل  
كلمة كاحرة عن التكليلة.. اظب .. دعه 
كشجنه.. إف ك  ـبلوؽ يف غوغة نعصؼ 
أنك تناصبه العراء إلرياء صاحبتك 
الصكمية هسا ك  ما يف األمص.. إنين ال أرنج 
أف أتشاجص معك كلكن ؼباذا ال تبتعر عن 
مبعم تلك اؼبصأة اؼبصنبة؟.. دعها تسهب 

ربص  على حاجتها من الػالحف  لكي
بنفػها. كبن ال أنك  غبم الػالحف كال 

 نصبادها. 

تنصح زكجة مػعود البباؿ زكجه لكي ال 
 نصعر الػالحف.

 ادلخاطب : مسعود طبال   ادلتكلم : زوجة مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :
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اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين اغبكم أك البلب. حيث تبلب زكجتة على مػعود البباؿ لكي نرتؾ ك  
ة نعصؼ أنه تناصبه العراء إلرياء صاحبته الشجف م  الفقي. ألف ك  الناس يف غوغ

. ألف (Exercitives)الصكمية. ابإليافة إىل ذلك، فإنه نتضمن أنضا ابلنمط التوجيحية 
هس  الكالـ تػتعم  لإلفادة بصأم أك حكم حبصوص تصصؼ ما كما هو مفرتض فعله 
كليع ما هو عليه. هسا الكالـ نتضمن على النصح، حيث تنصح زكجته ليبتعر من 

 . كتوقف الصبياد الػالحفاؼبقهى اإلطاليا 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أان مل أقصر أف أيانقك.. لقر كنت 
ـبمورا.. هسا ك  ما يف األمص، أعين كنت 
ـبمورا قليال ك كنت مػتاء فبا قلته يل عن 
الصكمية.. إنين ال أملك شبة عالقة بتلك اؼبصأة 
غول اخرتاتين من بٌن الصيادنن لكي أزكد 
مبعمها بلحم الػالحف.. هسا ك  ما يف 
 األمص.. إهنا تعصفين منس أف كنا يف بنغازم..

إىل زكجته أنه ال  نشصح مػعود البباؿ
 يبلك العالقة م  اؼبصأة صاحب اؼبقهى.

 ادلخاطب : زوجة مسعود طبال    ادلتكلم : مسعود طبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

ألنه نػتعم   (،Expositives)كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها كدعمها. حيث نشصح مػعود البباؿ 
إىل زكجته أنه ال يبلك العالقة م  اؼبصأة صاحب اؼبقهى غول اخرتاته من بٌن الصيادنن 

 لكي نطكد مبعمها بلحم الػالحف. كأنه قه عصفها منس أف كنا يف بنغازم. 
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 الكالم ياقس اإلجنازي الفعل الكالم
إنين ال نهمين من أمص الصكمية غول أهنا 
تػتبي  أف ترف  يل ثالثة فصنكات مقاب  
ك  غلحفاة أحضصها إىل مبعمها هسا ك  
ما يف األمص، كلو كنت تعملٌن مثلي يف 
هس  اغبصفة لعصفت أف بي  الػلحفاة 
لصاحبة اؼببعم مقاب  ثالثة فصنكات عم  

وبص  ع  مصنح. إف اؼبصء ال نػتبي  أف 
غعص أفض  إذا أرغ  غلحفاته للبي  يف 

 بنغازم..

نشصح مػعود البباؿ إىل زكجته أنه ال 
 يبلك العالقة م  اؼبصأة صاحب اؼبقهى.

 ادلخاطب : زوجته   ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

ألنه نػتعم   (،Expositives)كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها كدعمها. حيث نشصح مػعود البباؿ 
إىل زكجته أنه ال نهمن من أمص الصكمية أهنا تػتبي  أف ترف  إليه ثالثة فصنكات مقاب   

ف بي  الػلحفاة لصاحبة اؼببعم مقاب  ثالثة ك  غلحفاة وبضصها إىل مبعمها. كأ
 فصنكات عم  مصنح.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
إننا ال كبتاج إىل قبعة أرض هنا.. اظب  
ؼباذا نتورط يف شصاء أرض يف غوغة؟.. 
هس  ليع بلران.. ه  غوغة بلران؟.. كبن 
عجوزاف طاعناف يف الػن كقر نلنا نصينا 

مػعود البباؿ ال تصنر أف تبي  أرض  زكجة
 يف غوغة.
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 من الرنيا..
 ادلخاطب : مسعود الطبال  ادلتكلم : زوجة مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

اغتنادا إىل نظصنة غًنؿ، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ 
. ألف وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  (Directives)التوجيهية 

شيء ما نعين اغبكم أك البلب. حيث تبلب زكجتة على مػعود البباؿ لكي ال نبي  
أرض يف غوغة. ألهنا تصنر أف تنق  إىل مكة م  زكجه. هي نعتقر أف غوغة ليع 

 بلرنبا.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
مكة، هسا ما نطم  أف  غوؼ نسهب إىل

نفعله.. إنين لن أشرتم أريا يف غوغة 
على أم حاؿ.. ؼبسا أفع  ذلك؟.. أان ؾبصد 
عبر كحير مغرتب هنا، كغوغة ليع 

 بلران..

تتحرث مػعود البباؿ كزكجته عن 
أرييهما يف غوغة. كغوؼ نبيه، كلكنهما 

يف اغتدراـ اؼباؿ العائرات بي  ىبلباف 
 .لشصاء األرض

 ادلخاطب : زوجة مسعود الطبال   : مسعود الطبال ادلتكلم

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التقييمية أك اغبكمية 
(Verdictives .)حيث قصر مػعود البباؿ أف الألهنا ربتوم علي القصر يف شك  قصار . 

ليبي  أرض يف غوغة مصة أخصل. ألف هو  العائرات بي  لشصاء األرضنػتدرـ اؼباؿ 
حس انه قصر اغتدراـ اؼباؿ . ذرنتهنعتقر أف غوغة ليع بلر . غوغة هي بلر الفقي ك 

 .لبي  األرايي عائرات السهاب إىل مكة اؼبكصمة
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 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أغتبي  أف أص  ماذا تصنر؟.. أان ال 

 إليك.. عر إىل مسخ  اػبليج..
بصؤنة الص.ي  كقر حلم مػعود البباؿ

الضائ  عنر صير الػالحف فوؽ اغباجط 
 الصدصكم ابكيا.

 ادلخاطب : الصيب   ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

. ألف (Directives)فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التوجيهية 
وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  شيء ما نعين اغبكم أك البلب. 
حيث نبلب غعود البباؿ على الص.ي ليعر إىل مرخ  اػبليج ألنه ال نػتبي  أف نص  

 . فيجمص الص.ي ليعر إىل مرخ  اػبليج.ٌن تػلق الصدورنصم الص.ي يف حًن  يف ح إليه،.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
إنه جاغوس.. هسا هو القػيع اعبرنر.. 
جاغوس ابن عاهطة نتػل  دائما على 
أطصاؼ أصابعه كنظهص أمامك فججة دكف 
أف نعصؼ من أم أتى.. لقر زراان هنا بض  

قب  مصات كلكم نكن بوغ  أحر أف نصا  
أف نقف يف كغط اؼبقهى.. اظب  أان أقوؿ 
إنه جاغوس، كأقوؿ إنه وبم  مػرغا 
ربت جلبابه األغود. لقر رأنته انئتا على 

 جنبه األنػص بنفػي..

نشصح صاحب اؼبقهى عن القػيع اعبرنر 
 .مأمل يبض كقت طون  منس اف ر السم 

 ادلخاطب : الفقي   ادلتكلم : صاحب ادلقهى

 فعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األ
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ألنه نػتعم   (،Expositives)كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها كدعمها. حيث نشصح صاحب 

 اؼبقهى يف كقت غابق كاف قر زارهم يف منتصفاؼبقهى أف القػيع اعبرنر جاغوس. 
 كاف وبم  البنرقية كراء ثوبه األغود.  يعف القػأكأكيح أنضا  منس بعض الوقت.

 يعتكوف أكثص حسرا أك تنبيه إىل القػهسا الكالـ ع  اؼبداطب غوؼ  كنهرؼ
 .اعبرنر

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ه  تعتقر أنه مبشص؟.. إنين ال أغتبي  أف 

ابلصلنب.. أقصب من ذلك اؼببىن اؼبطداف 
ين ‘اظب  غوؼ نسهب معا إىل الصكمية، أ

 ليع اآلف، كلكن بعر أف يف آخص النهار..

كقر كعر الفقي م  القػيع للسهاب إىل 
 الصكمية.

 ادلخاطب : صاحب ادلقهى     ادلتكلم : الفقي

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

. كهي (Commissives) نػتبي  أف نقػم للنمط أفعاؿ إلطاميةهسا الكالـ 
األفعاؿ اليت سبث  التطاـ اؼبتكلم ابلقياـ بشيء ما يف امػتقب  كمن أمثلتها الوعر، كاغبلف، 

صكمية ، بعر الإىل  قػيعابلسهاب م  ال الفقي كعركالوعير، كالضماف، كغًنها. حيث 
 .إىل اؼبنطؿ بعر الظهص قهىف عاد صاحب اؼبأ

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
ه  ظبعتين أصصخ مث  البف ؟.. لقر قنت 
خائفا إىل حر ال نباؽ.. إف ذلك اؼببص مل 

ين ‘نكن ؾبصد ماء على أم حاؿ.. أ
ماذا؟.. لقر كاف نقصص كاالبص ككاف ننت 

ىبصج مػعود البباؿ من اؼبقهى كنعود 
ليفجص قاربه جبانب اؼبرخ  اذبا  بيته ؿباذرا 
أف ننظص إىل اغباخط.  عنرما  حامال 
ؾبرافيه معبفه الشتول القادـ، كاف قر 
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الصائحة.. ه  تعتقر أنه ربسنص من األغياد 
 لكي أبتعر عن الػالحف؟..

نػي ك  شيء، كنػي الفقي كالبلياف 
 كالكنيػة، كنػي عن الص.ي.

 ادلخاطب : شعاع الشمس   ادلتكلم : مسعود الطبال

 لكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :هسا ا

. ألف (Expressives)فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التعبًننة 
هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل اؼبداطب نعين اػبوؼ. كاف مػعود 

اؼببص  بص الغطنصة كنامل مث  ابص . هو نعتقر أف البباؿ نعرب ـباكفه بينما هبرؼ قاربه كاؼب
ألف ؾبتم  غوغة نعتقر أف صير  الػالحف. كاف وبسر  من التوقف عن صير

. َث أعصب مػعود أنضا عن أغفه الػالحف نػتبي  أف أييت ابلػوء أك ذبلب كارثة. 
 .كجعلها منكوبه ابؼببص ؿبصكه اؼبطارع الصكمية نشرتم منألنه ال نػتبي  

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
لقر كاف مبصا غصنبا ابردا.. أعين هسا السم 

 هب  خالؿ الصباح..
 الصبيادكعنر عودته من البحص 

 البباؿ بعضالػالحف، التقي مػعود 
 نتحرث عنالصيادنن األظباؾ األخصل. َث 

 .الصباحذلك اؼببص السم نطؿ 
 الصيادينادلخاطب :    ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

ألف . (Representative)هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التمثيلية 
هسا الكالـ نلتـط اؼبتكلم دبوجبها بصرؽ ما نعرب عنه. حيث حرث مػعود البباؿ عن 

عنما نصعر الػالحف يف البحص. كاف اؼببص غصنبا ابردا اغبرث أك اغباؿ السم أصابه 
ذلك الصباح. فالقصر الضمين يف هسا الكالـ أف مػعود نصنر أف نػتم  من الصيادنن 

 األظباؾ قصة عن اؼببص كمثله.
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 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أج  أمل تػمعين.. لقر اجتمعوا يف بيت 

سهبوف إىل القايي ابن الطان كأعلنوا أهنم غي
الوايل اعبرنر لكي نصفعوا إليه رغبة األهلي 
كساب.. إهنم غوؼ أيتوف إىل غوغة يف أم 
كقت، كغوؼ ذبر نفػك مضبصا لرتؾ 

 أغصتك كالسهاب معهم للقتاؿ يف اغببشة.

هبتم  الربغثي م  الصيادنن ليشصب الشام 
 ك نتحرث عن زعيمهم اعبرنر.

 الصيادينادلخاطب :     ادلتكلم : الربغثي

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

. هي (Declarations)فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ إعالنية 
اغبالة اعبرنرة اليت تغًن الظصكؼ أفعاؿ اليت تغًن ؾبصل األحراث العصفية. فاؼبتكلم ننشج 

يف منطؿ القايي اعبرنر ليقصركا عـط القائر اعبرنر علي احياء  حيث ذبمعوا. احمليبة به
 ير اغببشة. االغص  يف القتاؿ إىل جانب اإلنبايل

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أان لن أذهب معهم إىل أم مكاف.. ماذا 

 نهمين من أمص اغببشة..
قاؿ الربغثي أف البلياف غيجتوف إىل غوغة. 

رتؾ عائلته، لي غوغةؾبتم  َث غيضبص 
 اغببشة.يف  للقتاؿكاالنضماـ إىل صفوفهم 

 ادلخاطب : الصيادين   ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التقييمية أك اغبكمية 
(Verdictives .)لن البباؿ أبنه  حيث قصر مػعود. ألهنا ربتوم علي القصر يف شك  قصار

م أكانه ال يبلك  ؾبتم  غوغة.كاف. ألنه نشعص أبنه ليع اؼب أم إىل لبليافنسهب م  ا
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التعبًننة اغببشة. كهسا الكالـ نتضمن أنضا ابلنمط سهب إىل ليمن اؼبفرتض  هجعلاألمص 
(Expressives)عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل اؼبداطب نعين . ألف هسا الكالـ نعترب 

الغضب. نعرب مػعر البباؿ غضبه ألنه ال نصنر أف نشرتؾ البلياف إىل اغببشة. كأنه 
 ىباؼ عن القتاؿ.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
لقر اجتمعوا يف بيت القايي ابن الطان 
كزعموا أف علينا أف نقات  جبانب إخواتنا 
اطلياف ير اغببشة. اظب  هسا ليع كساب.. 
إف اؼبفس نفػه أصرر فتول هبسا الشجف 

 اننتظص.. غوؼ أتسكص لك اظبه.. 

قاؿ الربغثي إؿ مػعود البباؿ أهنم 
غيشرتكوف البلياف للقتاؿ يف اغببشة. كهسا 

 كساب.ليع  

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : الربغثي

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

. هي (Declarations)فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ إعالنية 
رة اليت تغًن الظصكؼ اغبالة اعبرنأفعاؿ اليت تغًن ؾبصل األحراث العصفية. فاؼبتكلم ننشج 

 غيشرتؾ الربغثي كالصيادنن ليجتم  م  البلياف للقتاؿ يف اغببشة. حيث. احمليبة به

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
إنه نعتقبك يف اؼبناـ، أعين الص.ي اؼبيت.. 
إنه نعتقبك ك  ليلة كهبعلك نصصخ دب ء 
رئتيك.. هسا ما وبرث لك.. ه  تعتقر 
أنين ال أعصؼ ذلك؟.. اظب  ؼباذا تشيح 
بوجهك عين؟.. أان لػت عركتك.. ه  
أان عركتك؟.. إنين أقاظبك اؼباء كاؼبلح، 

ك  الليلة، وبلم مػعود البباؿ ابلص.ي 
 اؼبيت. كلكنه لن ىبربها لطكجته.
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كليع بوغعك أف لبفي عين شيئا.. أان 
لك إف الص.ي اؼبيت نعتقبك، كأف  أقوؿ

هسا الصنح جاء يف أثصؾ ألنك أحضصت 
غلحفاة أخصل من اعبطنصة.. ه  أحضصت 

 غلحفاة أخصل من اعبطنصة؟
  ادلخاطب : مسعود الطبال  ادلتكلم : زوجة مسعود الطبال

 األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  : هسا الكالـ من

. ألف (Directives)فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التوجيهية 
وباكؿ اؼبتكلم من خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  شيء ما نعين اغبكم أك البلب. 

كاف نتب  له يف أحالمه. إذا هسا ف الص.ي  أكقاؿ حيث تبلب زكجته لكي ننظص إليه. 
 اربهىبف أ مػعود البباؿ ف زكجته تصنر. فالغصض ؼ هسا الكالـ أهبعلها تصصخ

 .أبحالمه

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
هسا ليع كساب.. أان أغتبي  أف أقػم لك 
على أنه ليع كساب.. ماذا تصنرننين أف أفع  
أكثص من ذلك.. لقر غبح ذكص الػلحفاة 
جبانب القارب حامال طبقه السه.ي فوؽ 
رأغه، َث اغتررار على عقبيه كالذ ابؽبصب 
اتركا امصأته البلهاء تواجهه اؼبوت كحرها.. 

ين رأغي، هسا ما حرث.. كأان رأنته بعي
كقلت له إذا ذاؾ إف هسا غلوؾ ال نليق 
بػلباف البحص. أعين ماذا بوغعي أف أقوؿ 

قاؿ مػعود البباؿ إؿ زكجته عما نعصفه. 
 كلكن زكجته ال تعصؼ.
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 غًن ذلك؟..
 ادلخاطب : زوجة مسعود الطبال   ادلتكلم : مسعود الطبال

 حبجة هسا التحلي  :هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم 

ألنه نػتعم   (،Expositives)كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها كدعمها. حيث أكيح مػعود 

وبم   القارب بينما كاف ةعلي حاف ػبحنالػالحف السكور كاف البباؿ إىل زكجته أف 
اغتررار على عقبيه كالذ ابؽبصب اتركا امصأته البلهاء تواجهه طبقه السه.ي فوؽ رأغه، َث 

هبصؤ اقػم علي اؼبوت كحرها. كق  له إذا ذاؾ إف هسا غلوؾ ال نليق بػلباف البحص. ك 
 .زكجته انه مل نكسب

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
الػلحفاة ؿبكمة الواثؽ.. أنت ال ربتجٌن 

ا ؿبكمة إىل أف تغشلي ابلك من أجلها إهن
الواثؽ إىل مصغاة حرنرنة ذات أربعة 
طاطيف، كإذا اغتباع هسا الصنح اؼبضحك 
أف وبصكها من مكاهنا دبقرار عقلة أصب ، 
فجان لػت صيادا، ؼباذا ال تعودنن إىل 

 فصاشتك؟

أنه رأل  لطكجته البباؿ أكيح مػعود
الػلحفاة ؿبكمة الواثؽ إىل مصغاة 

 حرنرنة ذات أربعة طاطيف.

 ادلخاطب : زوجته   ادلتكلم : مسعود الطبال

 هسا الكالـ من األفعاؿ الكالمية نعين الفع  اإلقبازم حبجة هسا التحلي  :

ألنه نػتعم   (،Expositives)كاف هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم للنمط العصيية 
يف اغبجاج بغصض عصض فكصة اذبا  ما ك انضاحها كدعمها. حيث أكيح مػعود 
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الػلحفاة ؿبكمة الواثؽ إىل مصغاة حرنرنة ذات أربعة أنه رأل البباؿ إىل زكجته 
عصفه ، نف تثق دبا أنصنر زكجته  البباؿ مػعود أف هسا الكالـكالغصض من طاطيف. 

األفعاؿ التوجيهية كهسا الكالـ نتضمن أنضا ابلنمط  .كلكن زكجته مل تكن تعصؼ
(Directives) خالؽبا دف  أك توجيه اؼبتلقي إىل فع  شيء ما نعين . ألف وباكؿ اؼبتكلم من

 اغبكم أك البلب. حيث نبلب مػعود البباؿ على زكجته لتعود إىل فصاشته.
 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم

إذا خصجت من البيت فػوؼ أفقج 
عينيك.. هسا ما أقوله لك.. إنين غجعود 
يف أم كقت، كإذا مل أجرؾ هنا فػوؼ 

عينيك.. إنين ال أرنر أف أرل امصأيت أفقا 
تتػك  طواؿ النهار أماـ أه  غوغة مث  

 ؿبيظة..

غيدصج مػعود البباؿ من بيته بعر أف 
 نتجادؿ م  زكجته.

 ادلخاطب : زوجته   ادلتكلم : مسعود الطبال

 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

 نظصنة أكغتٌن، فهسا الكالـ نػتبي  أف نقػم إىل النمط التوجيهيةاغتنادا إىل 

(Exercitives) ألف هس  الكالـ تػتعم  لإلفادة بصأم أك حكم حبصوص تصصؼ ما كما .
هو مفرتض فعله كليع ما هو عليه. هسا الكالـ نتضمن على األمص. حيث أيمص مػعود 

ف نصل امصأته تتػك  طواؿ النهار أماـ إىل زكجته لكي لن زبصج من البيت. إنه ال أيرنر أ
أه  غوغة مث  ؿبيظة. كلكن نظصا إىل نظصنة غًنؿ، هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم 

. كهي األفعاؿ اليت سبث  التطاـ اؼبتكلم ابلقياـ بشيء (Commissives) للنمط أفعاؿ إلطامية
ها. حيث نشصح ما يف امػتقب  كمن أمثلتها الوعر، كاغبلف، كالوعير، كالضماف، كغًن 

 إىل زكجته أنه غيعود يف أم كقت، كإذا مل هبرها يف البيت فػوؼ نفقا عينها.
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 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
دعه كشجنه اي ابن الطان.. ه  نضانقك أف 
نبقى القارب عنر اؼبرخ ؟.. إنين نصنر  أف 
نتحط على الصدور، أعين هسا ما أرنر ، 

 ه  أف ذلك من شجنك؟

عم  نالص.ي السم البباؿ  ل مػعود أر 
 قاربهكاف مشغوال بصبط   .ؾاظبيف غوؽ األ

 يف كغط اػبليج تهم  مصغا
 

 ادلخاطب : الصبيان   ادلتكلم : مسعود الطبال

 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

 كهي. (Commissives) إلطامية أفعاؿ للنمط نقػم أف نػتبي  الكالـ هسا
 كاغبلف، الوعر، أمثلتها كمن امػتقب  يف ما بشيء ابلقياـ اؼبتكلم التطاـ سبث  اليت األفعاؿ

غيقـو إبرغاؿ قارب ص.ي ف ذلك الأنعتقر  البباؿ مػعود .كغًنها كالضماف، كالوعير،
. نصنر مػعود البباؿ ع  كلكن صرنقه نفػه أرغله لًنبط قاربه يف كغط اػبليج ،صرنقه

فيعبي مػعود  .كلكن الص.ي ذباه  طلبهالص.ي لكي ننق  قاربه يف مرخ  اػبليج. 
 نتحط على الصدور.إؿ الص.ي. إذا مل ننق  قاربه فػوؼ  التهرنراتالبباؿ 

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
اظب .. ال تعر تلمع ذلك القارب قط.. 

رأنتك تقرتب منه إنين غجكػص رأغك إذا 
 مصة أخصل.. ه  ظبعتين اآلف؟..

 الص.ي لينق  قاربه أيمص مػعود البباؿ كاف
 ذباه  الص.ي كلكن اػبليج، حافة إىل

 .طلبه
 ادلخاطب : الصبيان   ادلتكلم : مسعود الطبال

 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

 كهي. (Commissives) إلطامية أفعاؿ للنمط نقػم أف نػتبي  الكالـ هسا
 كاغبلف، الوعر، أمثلتها كمن امػتقب  يف ما بشيء ابلقياـ اؼبتكلم التطاـ سبث  اليت األفعاؿ
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حيث نعبي مػعود البباؿ التهرنرات إىل الص.ي. إذا ال  .كغًنها كالضماف، كالوعير،
 نعر نلمع ذلك القارب قط، إنه غيكػص رأغه إذا رأنته نقرتب منه مصة أخصل.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
أان مل أشج أف أعسبك أنها الصياد، كلكين 
ال أرنرؾ أف ترتؾ ؾبرافيك اؼبضحكٌن 

ص.. ه  ربت أنفي.. هسا ك  ما يف األم
 فهمت ما أعنيه؟

لكنه ال إراداي  الص.ي مػعود البباؿ نصاقب
نشعص  ص.يهبع  ال ؾبرافيه، َثنػقط 

 .عليه إلعتساراب

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : الصبيان

 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

. ألف (Expressives)هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التعبًننة 
هسا الكالـ نعترب عن مشاعص اؼبتكلم أك النفػية إىل اؼبداطب نعين اإلعتسار. حيث 

ال نصنر  أف نرتؾ ؾبرافيه. إنه ال إراداي نػقط نعتسر الص.ي إىل مػعود البباؿ عنرما 
 ؾبرافيه اؼبضحكٌن ربت أنفه.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل لكالما
ؼباذا تصنر أف تطكرين يف اؼبطرعة.. أان قلت 
لك إف احملصؾ ليع للبي ، كإذا رأنتك 
ترخ  مطرعيت فػوؼ أقط رجلك، أعين 
ماذا تعتقر أنين أفع  بعبر مثلك يف اؼبورعة 
إال إذا كنت توم  أف ربضص يل معك هرنة 

 ما..

اؼبطارع ذهب مػعود إىل اؼبطرعة ليلتقي 
 الصكمي كنتحرث عن ؿبصكه القرمي.

 ادلخاطب : مسعود الطبال    ادلتكلم : ادلزارع
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 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

 كهي. (Commissives) إلطامية أفعاؿ للنمط نقػم أف نػتبي  الكالـ هسا
 كاغبلف، الوعر، أمثلتها كمن امػتقب  يف ما بشيء ابلقياـ اؼبتكلم التطاـ سبث  اليت األفعاؿ

حيث هرد اؼبطارع أف نقط رجله إذا نسهب إىل مورعته مصة  .كغًنها كالضماف، كالوعير،
 أخصل، إال إذا كاف نوم  أف وبضص له معه هرنة ما.

 الكالم سياق اإلجنازي الفعل الكالم
لقر أحضص ؽبم أحر الػائقٌن عشص زجاجة 

بنغازم بنصف الثمن.. إهنم صبيعا يف من 
اؼبقهى. ه  تصنران أف نسهب إليم؟.. أعين 

 كبن غنرف  حصتنا أنضا.

عنرما ذهب مػعود البباؿ م  الص.ي، 
نه نرعو أكقاؿ نلتقي أحر الصيادنن. 

يشرتم زجاجة ل اؼبقهىمػعود للسهاب إىل 
 الثمن.نصف من بنغازم السم نباع ب

 ادلخاطب : مسعود الطبال   ادلتكلم : أحد الصيادين

 : التحلي  هسا حبجة اإلقبازم الفع  نعين الكالمية األفعاؿ من الكالـ هسا

ألف . (Representative)هسا الكالـ نػتبي  أف نقػم من النمط األفعاؿ التمثيلية 
هسا الكالـ نلتـط اؼبتكلم دبوجبها بصرؽ ما نعرب عنه. حيث نشصح الصياد أف لقر أحضص 

الػائقٌن عشص زجاجة من بنغازم بنصف الثمن. ك إهنم صبيعا يف اؼبقهى. فًننر ؽبم أحر 
 الصياد أف نرعو مػعود البباؿ ليسهب إىل اؼبقهى معا.
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 الفصل الرابع

 اخلالصة وادلقرتحات

 اخلالصة . أ
فمن التحلي  فيما غبق )يف الفص  الثاؿ( كصلت الباحثة إؿ االغتنتاج من هسا البحث 

 كالنتيجة اليت حصلتها الباحثة بعر ربلي  هسا البحث هي كما نلي:اعبامعي. 
أف يف ركانة "من مكة إىل هنا"  كثًنة من األفعاؿ الكالمية خاصة الفع   .ٔ

اإلقبازم. كالنػبة على البياانت اؼبكتشفات للباحثة يف الفع  اإلقبازم ُكجر يف 
 قبازم أبنواع العرنرة.كالـ( فوجرت الباحثة األمباط الفع  اإل  ٛٗتلك الصكانة )

أف أنواع الفع  اإلقبازم ابلنػبة إىل نظصنة أكغتٌن فوجر األفعاؿ التقييمية أك  .ٕ
كالـ(  ٓ كالـ( كالػلوكية ) ٕ كالـ( كالواعرة ) ٚ كالـ( كالتوجيهية ) ٖ اغبكمية )

كالـ( كفيها الػياقيات اؼبدتلفة. كأّما أنواع الفع  اإلقبازم   ٓٔكالعصيية )
كالـ( ك  ٖ ظصنة غًنؿ فوجر يف تلك الصكانة منهم أفعاؿ سبثيلية )ابلنػبة إىل ن

كالـ(   ٔٔكالـ( كأفعاؿ تعبًننة ) ٗ كالـ( ك أفعاؿ إلطامية )  ٕٔأفعاؿ توجيحية )
 كالـ( كفيها الػياقيات اؼبدتلفة. ٕ كأفعاؿ إعالنية )

 ادلقرتحات  . ب
الباحثة إىل  كمن اؼبمكن يف هسا البحث هناؾ نقصاف يف كتابة أك اؼبضموف. فرتجو .ٔ

الباحثٌن اآلخص السنن غيقوموف ك ىبتاركف البحث ربت هسا اؼبويوع  نعين األفعاؿ 
 الكالمية ليكّم  حبثه ابؼبضموف أك تصكيب الكتابة خًنا من هسا.

توجر يف ركانة "من مكة إىل هنا" للصادؽ النيهـو عرد من الفع  اإلقبازم، كيبكن  .ٕ
ؼبويوع اؼبتعلق ابألفعاؿ الكالمية مثال دراغة على الباحثٌن األخصنن أف ىبتاركا ا
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شدصية بٌن رأم أكغتٌن كطالبه غًنؿ عن األفعاؿ الكالمية فيمكن فيه اؼبتػاكم 
 كاالختالؼ.
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