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 الشعار
 

 َاِهل  الََبِيَِّة جيـَْبقَى يِف  َماَكانَ  # َلوْكَاَن نـُْوُر الِعْلِم يُْدَرُك ِِبملُـنَ 
نَـَداَمُة الُعْقََب ِلَمْن يـََتكَاَسلُ  # ِاْجَهْد َوالَ َتْكَسْل َوالَ َتُك َغاِفالا   1فـَ

 
 اإلهداء

 :ىلالبحث إأهدي هذا 
 ه سوميناريأجانج سرف الدين و ديدوالدّي 

 شبيل الرشيد الصديق و ذوالفرحان د مالكالو  أخي الصغريين 
 أمي و أيب ىل العائلة الكبريةكل   و

                                           
 

 هـ( 513للطَْغــرَاِئي  )املتـوىف سنة   1
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ABSTRAK 

Di antara jenis-jenis tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle ialah tindak 
tutur ilokusi, yang dikategorikannya ke dalam beberapa fungsi tuturan. Dalam kajian 
tindak tutur, khususnya tindak tutur ilokusi tidak dapat dipisahkan antara pembahasan 
mengenai penutur dan mitra tutur serta konteks tuturan keduanya. Penelitian ini 
membahas mengenai bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi ekspresif dan fungsi-
fungsinya yang digunakan oleh tokoh utama dalam novel “al-Syahadz” karya Najib 
Mahfudz dengan menggunakan teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian ini termasuk 
ke dalam penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan metode simak dengan lanjutan teknik sadap bebas libat cakap. Metode 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan ekstra lingual dan 
teknik penyajian analisis data menggunakan metode informal. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tokoh utama sering menggunakan 
bentuk tuturan ekspresif langsung terutama untuk mengeluh. Selain itu juga, terdapat 
tuturan langsung untuk memuji, mengecam, mengekspresikan rasa bahagia, terkejut, 
membenci, cemas, keraguan, memberi selamat, bersyukur. Namun tuturan tersebut 
tidak sebanyak untuk mengeluh. Selain itu, tokoh utama dalam novel ini juga 
menggunakan bentuk tindak tutur ekspresif tidak langsung untuk mengeluh yang 
jumlahnya hanya satu tuturan. Selain itu juga dalam tuturan ekspresif tokoh utama 
memiliki fungsi untuk mengeluh, memuji, mengecam, mengekspresikan rasa bahagia, 
berbohong, terkejut, membenci, cemas, keraguan, memberi selamat, bersyukur, 
jengkel, menyesal, bersedih, dan meminta maaf. Di antara fungsi yang terdapat pada 
tuturan tokoh utama, fungsi untuk mengeluh merupakan fungsi tuturan terbanyak. 
Dari penggunaan bentuk tindak tutur ekspresif, tokoh utama dalam novel ini termasuk 
orang yang memiliki kepribadian terbuka (ekstrovert) hal ini tampak dari penggunaan 
tindak tutur ekspresif langsung yang mendominasi tuturan tokoh utama. 
Kata kunci: tindak tutur, ilokusi ekspresif, pragmatik 
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 جتريد
اإلجنازية، الذي يوظف  األفعال الكالميةسريل هو  عند األفعال الكالميةنواع أمن 

اإلجنازية   األفعال الكالميةاصة خ األفعال الكالمية. يف دراسة يةوظائف الكالميل بعض إ
لن يفرق املباحث بني املتكلم و املخاطب و سياق الكالم. يبحث هذا البحث عن صياغ  

يف الرواية  اليت استخدمتها الشخص الرئيسياإلجنازية التعبريية  ميةل الكالاألفعاو وظائف 
 سريل. عند األفعال الكالمية" لنجيب حمفوظ ابستخدام نظرية الشحاذ"

.إن هذا البحث من  (descriptive qualitative) دراسة نوعية وصفية منهذا البحث 
ة مجع البياانت املستخدمة يف طريق . وإن(library research)مكتبية حيث نوعه هي دراسة 
طريقة الىت تليها  (Sadap)  سداد طريقةها الىت تلي (simak)املالحظة هذا البحث هي طريقة ا

 خارج طابقةمطريقة  هي طريقة حتليل البياانت اماو ( bebas libat cakap) خالية من اخلطاب
 .(informal)يقة غري رمسير ط هي البياانت وطريقة تقدمي (padan ekstralingual)اللغوي 

األفعال اذ" يستخدم كثريا من حيف رواية "الش رئيسيال شخصال أنونتائج البحث 
لتعبري السعادة  يخ وبباشرة خاصة للتشكي، وأيضا هناك كالم للمدح و للتو امل الكالمية

 البغاضة وهذاو  عفاءستالالندامة و الشكر و او  ئةلتهنارتدد و القلق و الغضب و التعجب و الو 
األفعال تشكي. من لالتعبريية املباشرة ل األفعال الكالمية استعماالوهم أقّل  التعبريات
وأما  .كالم واحد  للتشكي وهو يرئيسال شخصال هاستخدما اليت غري املباشرة الكالمية

ظيفة ّما من حيث و أ. و احلزن هلا سياقات خمتلفة و و الغاضب و الكذب تعبريات التوبيخ
لتعبري  يخ بللمدح و للتو  و للتشكي ستخدم الشخص الرئيسيفت التعبريية األفعال الكالمية

 غضبولل اءعفستوللشكر وللندامة ولال ئةب وللغضب وللقلق وللرتدد وللتهنوللتعج السعادة
 كالم الشخص. من الوظائف املوجودة يف  هلا سياقات خمتلفة وللحزن و وللكذب غاضبللو 

  التعبريية، الكالميةاألفعال صيغة  ستعمالامن حيث  كثر.ألتشكي هو االوظيفة  ،ئيسيالر 
هذه الصفة و  (ekstrovert) فتوحةاملشخصية المن هذه الرواية  يف رئيسيال شخصكان ال

التعبريية  األفعال الكالمية ها ىفالتعبريية املباشرة أكثر من األفعال الكالميةستعمال ا ىف ظاهر
 .غري املباشرة
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 كلمة شكر و تقدير
بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف لبحث العلمي إلمتام هذا اكتبت 

علم اللغة العربية وأدهبا. إن إمتام هذا البحث ال خيلو من مساعدة اآلخرين. ولذا، يف هذه 
جيهات واإلرشادات دير للباحث أن يشكر لكل من ساعدة ابلتو الفرصة الغالية من اجل

 التشجيعات واألخرى شكرا بكثري، همو 
ة جبامعة د فتاح كعميد كلية اآلداب و العلوم الثقافيفضيلة املكرم الدكتور أمخ .1

 احلكومية. سونن كاليجاكا اإلسالمية
كرئيس قسم اللغة العربية وآدهبا املاجستري  مصطفى  اندوسفضيلة املكرم الدكتور  .2

 بكلية اآلداب والعلوم الثقافية.
اليت أرشدت  يف هذا البحث كمشرفيت،املاجستري أينج حرنييت فضيلة املكرمة .3

 وأعطين مدلول يف حتليل هذا البحث.
كمشرف أكادميي أرشد   سيهاب الدين قليويبفضيلة املكرم األستاذ الدكتور  .4

الباحث طول الدراسة يف كلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا 
 اإلسالميو احلكومية.

لوم واملعارف املتنوعة يف قسم اللغة املدرسني و املدرسات الذين قد علموا الع .5
 العربية وآدهبا.

و   أيب أجانج سرف الدين و أمي ديديه سومنار، مها أعظم و أكرم الناس يف العامل .6
والد مالك الشديق و  ينأخي الصغري  إيل. و وحيد هلاذا البحثالراعي الك

 . ذوالفرحان شبيل الرشيد
 االصحايب يف فصل البْا. جلميع خصوصا أصحايب يف قسم اللغة العربيية و آدهبا .7
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( يف جوكجاكرات خصوصا ايل مجيع  HMIاصحايب يف جممعة الطلبة اإلسالمية ) .8
 أتقدم، كثريا من العلوم و امعارف الذي نلت حينما كادر يف كلية االداب

 لحقائق دائما.عسي ان يكون هذه املنظمة منظمة اليت يتحزب ل.هفي
فنجي و  كيميائي  مرشيد و مهندس صناعيك  إصالح الرمحان ،زفاق السالح األ .9

شريك و ايضا ك طول يوم و ليلة الذين قد صاحبوين، يفيزايئي الكمال رزقي
 يف كل أمور. املناقشة

 كل من الأذكر أمسائها هنا. .10
القلب، يرجو الباحث ان يكون هذا البحث انفعا وأخريا، من أعماق 

من األخطاء و النقائص، لذا، لتقدم االمة والدولة و الدين. وال خيلو هذا البحث 
 يشكر الباحث ويقبل، على الدوام، االنتقادات و االقرتاحات لتكميله.

 
 2019أبريل  09جوكجاكرات، 

 الباحث
 
 

 )حمرم فرااتما يولينسة(
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

وتفاعل  لتواصل 2الدبلوماسية إىل الشائعات من شيء لكل يستخدم الناس اللغة
هي  اللغة حقيقةمن  حيث أناللغة،  ستعمالا كل تعامل الناس لن تتخلص من  .همبين

صحيحة كي يفهم و  دةوا لغة جييستخدم نهلم أد البفهم ئرااأل ريليعب استعماهلا
 طب.ااملخ

  سواء   الناس، به يقوم  غالبا   الذي ،التفاعل االجتماعي يف تصالاال يستخدم الناس
، بل هناك ال يربز كل فرد كالما فقط، التفاعل االجتماعي يف. امجاعي أو ايشخص كان

يظهر غرض من هذه األفعال و لذ . ، وهذه األفعال يسمى األفعال املالمأفعال تقارهنا
 .مبحرد النظر إىل تركيب الكلمات، ولكن لبد من النظر إىل سياق الكالم أيضا

بوصفه   ((Linguistics علم اللغةأن  I Dewa Putu Wijana قال إي ديوا فوتو وجاان
 صوات وعلم الصرف وعلم النحو و علم الداللة وعلمهي علم األمتعددة، علما له فروع 

الذى يدرس  علم الداللة و علم التداوليةومن هذه الفروع ال يدرس معين إال  3التداولية.
يدرس علم الداللة لتداولية. كبري بني علم الداللة و علم افرق  هناك  جبانب ذلك أن ،املعىن

                                           
 

2  Britge Bly, "Pragmatic and Discourse". Handbook of Preception Herbert H. Clark and 
and Cognition. Vol 11: Speech, Language and Communication, (New York, Akademia Press. 1990), 

h. 371. 
3 (Surakarta:  Analisis Wacana Pragmatik, d Rohmadi, utu Wijana dan MuhammaIdewa P

Yusma Pustaka. 2011), h. 3. 
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 انحية يدرس املعىن من علم التداولية ا، و أماملفردات أو النحو حيث مناملعىن اللغوي 
 4خارج اللغة.

هي الكالم ليس  أفعال الكالم. أفعال الكالم دراسة  التداولية هناك املبحث يف يف
 ن املخاطب.املتكلم م احيتاج هب الكالم فقط، بل هناك األفعل الذتىمن إال 

التفاعل  يف كل تواصل من 5األشياء. ذلك لنفعن يف إلقاء االشياء فاوستني أظر ين
فعال أباللغويون  وذلك تسماها ادثة الكالمية و االفعال اللغويهناك احل االجتماعي

ن الناس ىف رأى أوستني أب How Do Things With Words يف كتابه. (Speech Acts) الكالم
ن أيضا أوقال . (Speech Acts) فعال الكالمكات و يسمى أباحلار  سيربز اللغة خداماست

و الفعل  (Locucionary Act) الفعل اللفظي وهي قسامنقسم إىل ثالثة أي فعال الكالمأ
ن ذلك مع أ Perlucucionary Act(.6( يو الفعل التأثري  (Illocucionary Act) اإلجنازي
 (Assertive) فعال متثيليةأ: مخسة أقسام قسم إىلزي ينإلجناا فعلأبن ال Searle ريلينقسم س

 فعال تعبرييةو أ( Expresssives) و أفعال إلزامية( Directives) أفعال توجيهيةو 

(ommissivesC) عالنيةو أفعال إ (Declarations.)7 

 من شكل هي الرواية مثل األدبية األعمال. نثر شكل يف عمل أديب هي الرواية
احلاالت و  يةاإلنسان ياةاحل لتعبري اللغة ستخدمت اليت اإلبداعي العمل نتائج أشكال

                                           
 

4, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996). 1.asar pragmatikD-DasarI. Dewa Putu Wijana,   
5h. 92.. ( Oxford: Clarendon Press, 1962) ,Things With Words How To DoJL. Austin,   
692..hHow Do Thing With Words, n. JL. Aurti   
7  diterjemahkan oleh M.D.D Oka, (Jakarta: Prinsip Pragmatik, -PrinsipGeoffrey Leech, 

Penerbit Universitas Indonesia, 1993), h. 327. 
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 خترب يف العادت، ةاألدبي عمالاأل أشكال من كشكل  .املختلفة واألحداث اإلجتماعية
 التفاعالت هذه تضمني يتم .ابعض   بعضها البيئة مع التفاعل يف اإلنسان حياة الرواية
 توجيه وسيلة هوو بشري.  كائن  هو األديب عملال .يااشخص بني حماداثت يف عام بشكل

 8.ما حدث يف حوله من حقايق إجتما عية املألف يعرض ااندر  وليس واخليال، األفكار

يعيش يف عيش  إنه .(عمر احلمزوي) الشخص الرئيسي عن "الشحاذ" الرواية حتكي
له  ته. ويشعر أنفراغا يف حيامشبع كاحملامي الفاخر، والغيّن، وله أسرة ترمحه. لكنه يشعر 

 ةساعداملوجيعله مضطراب. ومل يعد يشعر هبمته يف إجراء مهنته فيلقى كل عمله إىل  مرض
لبيت ومل يعد يشعر أيضا بسرور عيش األسرة. وهو ال يريد الرجوع إىل البيت ألنه يرى أن ا

يشرب  هو النار، وال راحة يف نفسه، فتغري عيشه. وطاملا يف قلق ويستغرق أوقاته يف البار
 ليلي ملهى يف التقى امرأة مع عالقة يف متورطا وكان .اخلمر، ويلعب النساء إلشباع نفسه

  .مارغريت مبرأة امسها ألقى مث ابمللل عمر شعري طويال، يدم مل لكنه وردة، امسها

 ومع ،الرئيسي الشخص السيما الشخصيات، تعبري من اكثري   الشحاذ روايةال حتكي
  يف خاصة لدراسة،ا لالهتمام مثري جدا الشحاذ روايةال يف صورةملا التعبريات فإن ذلك،
 حبث إىل حباجة حنن ،الرئيسي الشخص كالم  معىن فهم أجل من .الرئيسي الشخص كالم
 ألنه ،الكالم لافعأ نظرية ابستخدام الشحاذ روايةال ايل حبث اجةحب لذلك. الكالم هذا

و  أملخاطب مثل ،أيضا الكالم خارج من بل تركيبه من كالما  فقط يناقش ال النظرية ذههب
 .سياق الكالم

                                           
 

 Bermawie Munte, “Wanita Mesir dalam Novel Al-Thulatsiyat”, Disertasi UIN Sunan 
8Yogyakarta, 2008 Kalijaga 
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 حنصل أن ميكننا ال ما وقت يف ألن. الرواية دراسة يف جدا ةمهم الكالم لافعأ نظرية
 إىل ننظر أنالبد لنا  ولكن ،فقط تركيب الكلمة أو اجلملة من نظران إذا الكالم معىن على

ن ن خارج اللغة عسى أس اللغة ماليت تدر  فعال الكالمأ .املخاطب و سياق الكلمة
البحث حتت  الباحث ارخت املخاطب. مع ذلك فاىلة إتساعد على محل املعىن املقصود

" الشحاذيف الرواية "  للشخص الرئيسيالتعبريية  اإلجنازية األفعال الكالمية" املوضوع
عا يف املوضوع مل يكن شائ هذا تحت. و البحث ")دراسة حتليلية تداولية( يب حمفوظلنج

 ربية.قسم اللغة الع

 البحثحتديد  .ب

 أسئلة البحث كما يلى:الباحث  حتددبحث، على خلفية ال اإعتماد

ىف  للشخص الرئيسي يةالتعبري  الكالميةاألفعال غة يصتتضمن من  ا احلوار الذيم .1
 لنجيب حمفوظ؟ الشحاذالرواية 

 شخص الرئيسيلل يةالتغبري  األفعال الكالميةالوظائف  من تضمنحلوار الذي يما ا .2
 لنجيب حمفوظ؟ الشحاذىف الرواية  

 البحث أغراض .ج

خصوصا من  يةبري التع اإلجنازية األفعال الكالميةكال اشإىل  يهدف هذا البحث
الوظيفة و  صيغةال" و تبني الشحاذيف رواية " املوجودة للشخص الرئيسي اوظيفته و اصيغته

 ".الشحاذرواية  "المن حوارات يف 
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 فوائد البحث .د

من الناحية النظرية  اكون هذا البحث علما انفعا وفوائد كثرية، أمأن ي و الباحثجر ي
 من الناحية التطبيقية.و 

 ةيفوائد النظر ال .1

بة اجلامعة سونن  لزايدة املراجع وخزائن العلوم يف مكت ،أما فوائد هذا البحث نظرية  
يف رواية  كالميةاألفعال الاإلسالمية احلكومية عن دراسة التداولية خاصة  كاليجاكا

 لنجيب حمفوظ. الشحاذ

  فوائد التطبيقيةال .2

 ،تطبيقية  وأما 
 األفعال الكالميةفهم عن علم التداولية خاصة العرفة و امللزايدة  للباحث،:  االول 

 .الىت تتأثر عليهايف هذه الرواية 
 األفعال الكالميةعن هم التداولية توسع معارف يف فللقارئ، ملساعدة و  : الثاين

 .لنجيب حمفوظ الشحاذصة يف رواية اخ
ا البحث سيكون مرجعا هذ للباحث اآلخر،  يرجو الباحث أن يكون : الثالث

 ء البحث اجلديد.اإلجر 
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 التحقيق املكتيب .ه
: " لنجيب حمفوظالشحاذالرواية " حتت املوضوع .2016نصر العايل البحث ل .1

قسم اللغة العربية  الب يفإنه ط دراسة حتليلية إجتماعية أدبية. البحث اجلامعي.
كلية األداب و العلوم الثقافة. اجلامعة سوانن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية وأدهبا،  

مزاوي هو صورة األوىل، أن جمتمع عمر احلهذا البحث هي:  جبوكجاكرات. ونتائج
والسياسية  من حيث اإلجتماعية 1952مصر بعد ثورة  يف واقعية اجتماعية

 .1952ة مبصر بعد ثورة ية، عمر احلمزاوي هو صورة خري والدينية. والثان
طالبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة  يانوواريت نوريدا يومسااينيتالبحث ل .2

حتت املوضوع "الرواية  2008شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات سنة 
رواية ابملقاربة " لنجيب حمفوظ: دراسة حتليلية بنائية". حتلل هذه الالشحاذ"

قصد م هو الدراسة املكتبية. وهذا البحث يالبنائية اخلالصة. واملنهج املستخد
" مع عالقة عناصرها وارتباطها الشحاذكشف العناصر الداخلية يف الرواية "ل

الذي حيصل على املعىن الشامل يف نفس الوقت. ونتائج هذا البحث هي: 
ا هي مرتب زماين تقدمّي، وفيها موضوع هذه الرواية هو اجتماعي، وحبكته

ا أيضا عالقة بني  أيضا ثالث خالئف، وهي خلفية املكان والزمان واجلّو. وفيه
 كل عنصورها الداخلية أوعالقة احتادية عضوية قوية.

جبامعة موالن  طالبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلفيا دييب اغريينالبحث ل .3
األفعال املوضوع  حتت 2017النج سنة مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية مب

يف رواية "من مكة اىل هنا" لصادق النيهوم )دراسة حتليلية تداولية(  الكالمية
الفعل  كالم من  48 رواية "من مكةإىل هنا" فيهونتائج هذا البحث ان يف 

 اإلجنازي.
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"  حتت املوضوع اإللكرتونية "أدبيات" لةاجمليف ربهان الدين و سومرلن املقالة ل .4
األفعال مهورية جوكو ويدودو: صور من رئيس اجللام التحادث إحتش إسرتاتيجية

 Strategi) "ة لألمةسياسال ة وجتماعيالا يف معاملة املشاكل الكالمية

Kesopanan Berbahasa Presiden Joko Widodo: Potret Tindak Tutur 

Penaganan Masalah Sosial-Politik bangsa) .األدب يف  انؤلف، يشرح املهافي
استجابة ستخدمها الرئيس جوكو ويدودو يف اليت ااالسرتاتيجيات اللغوية 

دام مفهوم ن املشكلة ابستخا، وحل املؤلفمةالسياسية لأل-االجتماعيةاملشاكل 
 البحث . أنتج(Brown  &Levinson) نسونفرباون وليل التهذيب يف اللغة

يف الغالب احتوت على  سرتاتيجية استخدمها الرئيس جوكو ويدودوالا
صنع النكات. ألنه اسرتاتيجية  مل يتم استخداملكنه  ددة،اسرتاتيجيات متع

، من املستحيل استخدام اسرتاتيجية صنع النكات يف ضوء لمألفابلنسبة ل
 السياسي لألمة.-االستقرار االجتماعي

نظرية ب ذالشحارواية   يناقش الذي بحثال، ال يوجد املذكورة ةمن الدراسات األربع
 .جانبا من خالل دراسة لغوية ها، فمن الضروري تقدير األعمال األدبية دون وضعالتداولية

مل يكن نظرية أفعال الكالم اليت الرواية ابستخدام سيحلل الباحث  ،لقلقا من هذا رةدمغا
 ذه النظرية.هب هاهناك أي حبث سابق يناقش
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 منهج البحث .و
 نوع البحث .1

. أي البحث (descriptive qualitative) صفيةنوعية و  هو دراسة البحثهذا إن 
الذي يتم ذكره فقط يف شكل لفظي وحتليله بدون استخدام األساليب اإلحصائية 

  9 .فواحدا ا، ويتم حتليلها واحد وحتليل البياانت يصل فقط إىل الوصف اللفظي
 خاص منوذج ينحرف عن أنهاستقرائي ،  نموذج املستخدم يف دراسة نوعية هوال

البحث  يهدف كما يف النموذج االستنتاجي.  خاصإىل عام ، وليس من عام إىل 
 10اليت تتم دراستها. اللغوية رةهكذالك الظا  ةاالجتماعي اهرةإىل فهم الظالنوعي 

 البحث أغراضو  موضوع .2
 11أو الشخص املرتبط ابملتغري واملشكلة يف البحث. األشياءموضوع البحث هو 

نجيب ل الشحاذيف رواية  اإلجنازي هو أفعال الكالم حثلبهذه ا البحث موضوع
 حمفوظ.

البحث اللغوي  أغراض. إن البحثمن  يةاألشياء األساسسالبحث هو  أغراض
 12.دائما تقدمي أكثر من واحدالبحث اللغوي  أغراضدائم ا يتضاعف. أي أن 

 فوظ.نجيب حمل الشحاذ يف رواية  يةهو أفعال الكالما البحث البحث يف هذ أغراض
  

                                           
 

I Ngenah Suandi, Pengantar Metodologi Penelitian Bahasa, (Bali: Universitas 
 9 Pendidikan Ganesha, 2008), h. 7 

10  , Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya,Mahsun, M.S
Ed. Revisi, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 256. 

1131.h. , Pengantar Metodologi Penelitian BahasaI Ngenah Suadi,   
12h. 19. ,Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, dan TekniknyaMahsun,  
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 مصادر البياانتالبياانت و  .3
  13نبحثه.و جنمعه و أن نبحث عنه اإلخبار من العامل الذي البد لنا البياانت هي 

يف الرواية  من شخصية رئيسية اإلجنازي التعبريي البياانت يف هذا البحث هو الكالم
 لنجيب حمفوظ. الشحاذ

ا ادر البياانت يف هذالبياانت. واما مص تلك خذمصادر البياانت هي املكان أل
 لنجيب حمفوظ. الشحاذالرواية  هيالبحث 

 مجع البياانتطريقة  .4
ال  حتليل البياانت. قبل  أبسط شيءمن ، مجع البياانت هو ثالبح قيادةيف 

إىل  تاجلذلك جنمتاحة حتليلها  هالبياانت املطلوب كانت  إال إذا البياانت حتليلميكن 
لشرح  متاما ةممثلتكون البياانت املتاحة ل، انتجلمع البيا معينةتقنيات  أساليب و

 .املشكوك موضوع البحث
املالجظة طريقة هو طريقة مجع البياانت يف  الباحث هيستخدمساملنهج الذي 

(Simak) . ال  .إىل استخدام اللغة فنالحظ ةطريقال هبذه بياانتللحصول على و
 14ابستخدام اللغة املكتوبة. ابللغة املنطوقة فقط ولكن أيض ا االستماعترتبط طريقة 

ة طريقو  (Sadap)يتبعه طريقة السداد ، هذا البحثيف  املالحظة ةطريقإستخدام 
كشاهدا   يف هذا البحث الباحث يكون ألن bebas libat cakap اخلطاب خالية من

 ةطريق ، استخدم الباحث بعد ذلك 15يف أحداث الكالم. ستخدام اللغة ومل يشاركإل

                                           
 

13h.18. Metode Penelitian bahasa; Taahapan Stategi, Metode, Dan Tekniknya,Mahsun,   
14h. 92. ,Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, Dan Tekniknyatode Penelitian MeMahsun,  
15h. 117. , Metode Penelitian bahasa; Tahapan Strategi, Metode Dan TekniknyaMahsun,  
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، ألنه يف bebas libat cakap خالية من اخلطاب طريقةاستمرارا من  (Catat)الكتابة 
 16شفوية.اللغة المن  تحريرية وليسالو أ مع اللغة املكتوبة باحثال يتعّرضهذه احلالة 

 البياانت طريقة حتليل .5
حتليل البياانت املستخدمة يف البحث إىل الغرض من  ةقيجيب أن تستند طر 

الت املوجودة يف البياانت املشك حبثاحث إىل ى الب، يسعاملرحلة. يف هذه البحث
 لغويال خارج مطابقةابستخدام طريقة  البحث، يتم إجراء . بعد مجع البياانتمباشرة

(Padan Ekstralingual). املطابقة (Padan)  املقارنةرادفة لكلمة "املكلمة الهي "
شياء افئ هنا كأتفسري املكيتم حيت ، وي على معىن عالقةنته حيتوشيء متت مقار 

، واليت تتميز عن (Lingual، بينما يشري داخل لغوي إىل معىن العناصر يف اللغة )ترتبط
اليت تتضمن  طريقة ، ابإلضافة إىل تلك(Ekstralingual) وياللغ خارج منالعناصر 

 17ذلك. غري والسياق الكالم  واملعلومات  واملعىن 

خارج العناصر   ليل مبقارنةحتالهي طريقة  وياللغ خارج أن طريقة مطابقة
يربط  لبحثحتليل هذه ا يف .من سياق الكالم و غري ذلكأو إما يف لغة  ،ةاللغوي

يف  الشخص الرئيسي ابال الكالم يف خطفعالباحث بني شكل اللغة وحمتوايت أ
 .داوليةتال يتم حتليلها بنظريةسالذي لنجيب حمفوظ  الشحاذرواية ال

  

                                           
 

16,h. 93. Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, Dan TekniknyaMahsun,   
17,h. 117.Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, Dan TekniknyaMetode Mahsun,  
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 انتتقدمي حتليل البيا ةطريق .6
 غري رمسي ةقيالبياانت ابستخدام طر  تقدمي نتائج حتليل مت البحثيف هذه 

(informal) عادية. ابستخدام هذه الطريقةالابستخدام كلمات  البحث أتليف، وهي، 
نتائج  تقدمي شكل كلمات لتسهيلبالبحث  ةيتقدمي وصفب البياانت حتليلتقدمي  مت

 البحث املوجود.
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الرابع الباب  
 خامتة

 الصةاخل .أ
 البحث يف الفصل الثالث وجدت: من البياانت

لشخص الرئيسي يف الرواية اأن من حيث صيغة األفعال الكالمية التعبريية  .1
" لنجيب حمفوظ يستخدم كثريا من األفعال الكالمية التعبريية الشحاذ"

هلا سياقات  و من األفعال الكالمية التعبريية غري املباشرةاملباشرة، حبسب 
شخص كان ال  ستعمال صيغة األفعال الكالمية التعبريية،امن حيث  .خمتلفة

هذه الصفة و  (ekstrovert) فتوحةاملشخصية الرئيسي يف هذه الرواية من ال
فعال األ ها ىفاملباشرة أكثر منستعمال األفعال الكالمية التعبريية ا ظاهر ىف

 .الكالمية التعبريية غري املباشرة
ستخدم الشخص الرئيسي فت ّما من حيث وظيفة األفعال الكالمية التعبرييةأو  .2

وللتعجب وللغضب وللقلق  لتعبري السعادةللمدح و للتوجيخ   و للتشكي
 وللكذب غاضبولل غضبولل عفاءستوللشكر وللندامة ولال ئةوللرتدد وللتهن

  .خمتلفةهلا سياقات  وللحزن و
 االقرتاحات .ب

لنجيب  الشحاذالبعد ليبحث هذه الرواية  أرجوع علي الباحثمن هذا البحث 
غري املباشرة بدراسة  األفعال الكالميةاملباشرة  و  األفعال الكالميةحمفوظ من جهة 

 التداولية و العلم اللغة اإلجتماعية.
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