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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
وسيّاتأعمالنامنيهدههللافالمضللهومنيضللفالهاديلهأشهدأنال

وأشهدأنحممًداعبدهورسوله.إلهإالهللا
كتابةهذهالرسالةحتتاملوضوع فقدإنتهتالباحثةإبذنهللاوتوفيقهمن

(.تقدمهاان"لنجيبالكيالىن)دراسةتداوليةأفعالالكالمالتعبريية"ليلوقضب
من كمادة احلكومية الرانرياإلسالمية اآلدابوالعلوماإلنسانيةجبامعة لكلية

يفاللغةالعربية”S.Hum“دراسيةاملقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادةاملوادال
وأدهبا.

الشكرعلىاملشرفنيالكرمني الباحثة تقدم السعيدة، الفرصة ويفهذه
واألستاذسوماردياملاجستري الدكتورذواخلريسفياناملاجستري، األستاذ مها

كتابةعلىمساعدهتماوجهودمهايفإنفاقأوقاهتماوأ فكارمهايفاإلشرافعلى
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هذهالرسالة.
كراجلزيللوالديهااحملبوبنياللذينقدويفهذهالفرصةتقدمالباحثةالش

أحسنالثوابيف لعلهللاأنجيزيهما انفعا هتذيبا تربيةحسنةوهذابها ربياها
الدنياواآلخرة.



 ب

 

وأخريا،ترجوالباحثةمنالقارئنينقدابنائياوإصالحاانفعاإلكمالهذه
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ربالعاملني.
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 جتريد

:إندهأمسريلداإسمالطالبة
180502121:رقمالقيد

قسماللغةالعربيةوأدهبا/:كليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةقسم/الكلية
"ليلوقضبان"لنجيبالكيالىن)دراسة:أفعالالكالمالتعبرييةموضوعالرسالة

تداولية(
م2022يوليو25:اتريخمناقشة
صفحة52:حجمالرسالة
:الدكتورذواخلريسفياناملاجسترياملشرفاألول
:سوماردياملاجسترياملشرفالثاىن

ان"لنجيبموضوعهذهالرسالةهو"أفعالالكالمالتعبريية"ليلوقضب
(.ويهدفهذاالبحثإىلمعرفةأفعالالكالمالتعبريية)دراسةتداوليةالكيالىن

فيهافهواملنهجالوصفييفالرواية،وأمامنهجالبحثالذياستخدمتهالباحثة
خمتلفةمن .التحليلي الباحثةفوجدتأنواعا ومنالنتائجاليتحصلتعليها

وا والشكر، االعتذار، مثل التعبريية الكالم الغضب،أفعال والتعبريعن ملدح،
أفعال أنواع جهة ومن الكالمية، أفعال الرواية يف تتضّمن والتهنئة. واللوم،

،(Ilocutionaryact)والفعلالوظيفي ،(Locutionaryact)الكالميةهوالفعلالتعبريي
التأثريي (Perlocutionaryact)والفعل أن. الكالمية تصنيفاألفعال جهة ومن

منأفعالالسلوك،وأفعالالتعبريات.وأنالشكرمنأفعالالسلوك،االعتذار
وأفعالالتعبريات.وأناملدحمنأفعالالسلوك،وأفعالالتعبريات.وأنالتعبري



 و

 

عنالغضبمنأفعالالسلوك،وأفعالالتعبريات.وأناللوممنأفعالالقرارت،
وأفعالاملعلنات..وأنالتهنئةمنأفعالاإليضاح،الالتعهداتوأفع
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 Penelitian ini berjudul Af’āl Al-Kalām Al-Ta'bīriyyah "Lail wa Qudbban " 
Li Najib Kaelani (Dirāsah Tadāwuliyyah). Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, dimana peneliti mendeskripsikan 

dan menganalisis tindak tutur ekspresif dalam novel tersebut. Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian adalah peneliti menemukan berbagai jenis Tindak Tutur 

Ekspresif seperti meminta maaf, ucapan terimakasih, memuji, ungkapan 

kemarahan, menyalahkan, dan ucapan selamat. Novel termasuk tindak tutur, dan 

jenis-jenis tindak tutur adalah Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi. Dalam 

penggolongan tindak tutur, Permintaan Maaf termasuk kedalam tindakan perilaku, 

dan tindakan ekspresi. Dan ucapan terimakasih termasuk kedalam tindakan 

perilaku, dan tindakan mengarahkan. Dan pujian termasuk kedalam tindakan 

perilaku, dan tindakan ekspresi. Dan ungkapan kemarahan termasuk kedalam 

tindakan perilaku, dan tindakan ekspresi. Dan menyalahkan termasuk kedalam 

tindakan keputusan, dan tindakan janji. Dan ucapan selamat termasuk kedalam 

tindakan klarifikasi, dan tindakan pengiklan. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

 تواصل أداة هي اللغةتلعب اللغة دورا مهما يف حياة اإلنسان ألن 

اليومية. يتواصل املعىن من املتحدث إىل املستمع. يدرس  احلياة يف اإلنسان
"املعىن" من خالل دراسته جملموعة اخلصائص واملمريات علم اللغة احلديث 

اللغوية للحدث املدروس، وهذه اخلصائص ال تدرس دفعة واحدة، بل ال بد 
من تناوهلا على مراحل )مستوايت( خمتلفة: )صوتية، صرفية، حنوية، 

سياقية(، وذلك ألن املعى هو حصيلة كل هذه املستوايت  معجمية،
1اللغوية.

 

املتكلم واملخاطب تتشكل منها أفعال الكالمية  إن تواصل بني
وأحداث الكالم. فكانت أفعال الكالمية احدى الدراسية يف علم اللغة تسم 
ابلدراسة التداولية. فتعريف عن التداولية عند يوىل الدراسة اللغوية اليت 

 يف اللغة استخدام 2تبحث العالقات بني أشكل اللغوية ومن استخدمها.
 واألفراد واألفراد األفراد بني جيدة تعاون عالقات إقامة هو ماعيةاالجت احلياة

 مشاعر عن للتعبري التحدث أنشطة أو الكالم أفعال ُتستخدم واجلماعات.

                                                             
1
(،  ص : 2001)السويس : دار غريب،  ،احلديثة العربية وعلم اللغةحممد حممد داود،    

181 

2
األفعال الكالمية اإلجنازية يف قطاب حممد مرسي يف األمم املتحدة على أمحد فجر اإلسالم،  

 1  :ص ، (2021، الرسالة، )مالنج : جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، أساس نظرية سريىل
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 ،ةمتثيلي تعبريية، أفعال هناك الكالم، أعمال يف  .عنها التعبري أو املتحدث
 3وإعالنية. مفوضة، توجيهية،

يف هذه الدراسة، تركز املشكلة على أفعال الكالم التعبريية. يف احلياة 
ستخدم أنواًعا خمتلفة من أفعال الكالم، واحدة تلتقي أو تاليومية غالًبا ما 

منها عبارة عن األفعال الكالم التعبريية. األفعال الكالمية التعبريية مثل تقدمي 
د  والتعزية. )راهرد(( األفعال الشكر والتحية واالعتذار وإعطاء اللوم وامل

الكالمية التعبريية هي جزء من أفعال الكالم االجناز( يف الدراسات 
التداولية. أفعال الكالم غري اخلطايب هي خطاابت مع وضع العديد من 

. التداولية بوصفها علما للتخاطب  4الوظائف يف االعتبار )وجزين(
ذكر تترمجها اللسانيون بعدة ترمجات،  Pragmatique والتحادث والتحاور

منها: علم االستعمال، وعلم التخاطب، وعلم املقاصد، واإلفعالية، 
التعبريايت هي أحد أنواع األفعال  5والسياقية، والذرائعية وحىت النفعية.

الكالمية : "اليت تبني ما يشعر به املتكلم. فهي تعرب عن احلالة النفسية، 
مجل تعرب عن سرور، أو أمل، أو فر ، أو حزن، أو  وميكن هلا أن تتخذ شكل

عما هو حمبوب، أو ممقوت. وميكن أن يسببها شيء يقوم به املتكلم، أو 

                                                             
3
 Agnesi Dianti, “Tindak Tutur Ekspresif Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijk”, Jurnal Pesona, Volume 5 No.2 (2019) : hal.63 
4
األفعال الكالمية التعربية يف الفيليم املتحرك "صالح الدين البطل ، أمحد خري الرجال فهمي  

، الرسالة، )مالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية تداولية(" األسطورة" لستيف بريستو" )دراسة حتليلية
 2ص : م(، 2019احلكومية، 

5
، دار التصور االصويل للمعىن مقاربة داللية تداولية آلليات فقه اخلطابخمتار درقاو(،   

 15لبنان(. ص :  –بريوت  1971الكتب العلمية )أسسها حممد علي بيضون 
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األفعال الكالم هو فرع من  6املستمع غري أهنا ختص خربة املتكلم وجتربته.
الرباغماتية. هناك العديد من التعريفات اليت أعرب عنها اخلرباء فيما يتعلق 

أن الرباغماتية هي دراسة  Stephent Levinson اغماتية. كما عرب عن ذلكابلرب 
العالقة بني اللغة والسياق الذ( هو أساس فهم اللغة. ويف الوقت نفسه، 
وفقا جلورج يول، فإن الرباغماتية هي دراسة املعىن الذ( ينقله املتحدثون 

  7ويفسره املستمعون.
الكالم، حبسب هربماس الشرط الضرور( تعترب القوة االيعازية ألفعال 

لتحديد مدى جنا  أفعال الكالم، وتستنتج هذه القوة من االلتزام بني 
املتكلمني ابملوافقه على االدعاءات اليت يصدروهنا، يقول هربماس : "كل 
فاعل تواصلي يؤد( فعل الكالم معني جمري على إبراز ادعاءات كونية 

مكن قبوهلا". فاملتكلم ينترر إذا من خالل للصالحية، وأن يفرتض أنه من امل
القيام بفعل الكالم أن يتخذ مستمعوه موقفا نقداي منه ميكن أن يفضي إما 
إىل قبول أو رفض االدعاء املصر  به. حتل االدعاءات الثالثة األخرية 
)احلقيقة والصدقية والنزاهة( إىل الوظائف التداولية الكونية الثالث ألفعال 

يت هي على التوايل: وصف شيء ما، إرساء عالقة بني املتكلمني، اللغة، وال
وتعبري عن قصد املتكلم. هذه الوظائف تغتيها ثالثة أمناط من أفعال اللغة 

اليت  (contatatifs) التعبريية الكالم أفعال تستخدم ما هي على التوايل: غالًبا
أفعال الكالم  حتدد كموضوع احلقيقة العباراتية )التأكيد، الوصف...اخل(،

                                                             
6
، افعال الكالم التعبريية يف القرآن الكرمي سور احلواميم أمنوذجأميادة محود عثمان حممد،   

 95م، ص : 2021(، يوليو 17(, العدد )7جملة العلوم الرتبوية و الدراسات اإلنسانية، اجمللد )
7
 Yusti Dwi Nurwendah (dkk), “Kajian Pragmatik Dalam Bahasa Arab : Analisis Bentuk 

Dan Fungsi Tindak Tutur Direktif Bahasa Arab Dalam Film Ashabul Kahfi”, Jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Arab, Vol.1 No.1, Juni 2019 : hal.4 
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شخصية )املطالب، –اليت حتدد صدقية العالقات البني  (regulateurs) املنرمة
اليت حتدد نيات  (expressifs) التقوميات ...اخل(، وأفعال الكالم التعبريية

8املتكلم )إظهار نيات أو قصد(.
 غالًبا ما تستخدم أفعال الكالم التعبريية  

. الرواية يف موجود أحدها أدبية، أعمااًل  واجهن ما غالًبا اليومي. التواصل يف
رواية هي كتابة النثر الذ( الطويل وحتكي قصة. ابللغة العربية رواية هي 
جمموعة من األحداث حيكيها الكتاب وتتعلق تلك ألحداث بشخصيات 
انسانية، خمتلفة متبانية، يف تصرفاهتا واساليب حياهتا، على حنو ما تتباين 

9وجه ألرض.حياة الناس على 
 يف التعبريية الكالم أعمال من العديد هناك 

 يف الواردة التعبريية الكالم أفعال الدراسة هذه يف الكاتب يفحص الرواية.
 الكالم أفعال من خمتلفة أنواع هناك الكيالين. لنجيب  "ليل و قضبان" رواية

 الغضب، عن والتعبري والثناء، والشكر، االعتذار، وهي الرواية، التعبرييية يف

 جنيب للكاتب ليل وقضبان"" رواية حتكي والتهاين. واللوم، والتعاطف،

 وأيمل اآلخرين، زمالئه مع السجن يف يعيش الذ( فارس معاانة عن كيالين

 تريد اليت السجان زوجة عناية هناك املقابل يف  املعاانة. تلك من يتحرر أن

 املختلفة والرروف املشاكل من الزواج. تريد ال ألهنا زوجها من التحرر

 الكالم يف تعبريية أفعال ترهر ليل و قضبان، الرواية يف للشخصيات

 .للشخصيات النفسية الرروف لوصف تستخدم

                                                             

8
، الشرعية الدميقراطية من التعاقد إىل التواصل هربماس يف مواجهة رولزعبد العزيز ركح،   

 (2017مايو  /اث ودراسة السياسة، أايربريوت : املركز العريب لالحب)
9
 Yolanda Yusuf, Kholid Mootalu :  الشخصية يف رواية  "كتاب حب يوسف وزليخة" لتوفق

 Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Volume 06, No. 1, Juni , حتليلية عناصرها الدخيلية العزيز( دراسة الرمحان

2017: hal.96 
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 أفعال شكل يفتداولية ال الراهرة اختارت الباحثة لفحص سبب

 يف احلوار أن هو الكيالين لنجيب وقضبان" ليل"رواية  يف التعبريية الكالم
 الكالم أفعال يف تضمينها مت اليت اجلمل من العديد يذكر الرواية هذه

 ابستخدام يتواصلون جتعلهم وظروف مواقف يف الرواية التعبرييية عندما

 كل ألن الكالم، معىن لفهم الكاتب فضول وبسبب التعبريية التعبريات

 اليت التعبريية الكالم أفعال يف وكذلك ، خمتلفة لغوية مهارات لديه شخص

 خمتلف إظهار هو البحث هذا من الغرض أن حيث املتحدثون. هبا يتحدث

 لنجيب "وقضبان ليل" رواية يف ومعانيها التعبري( الكالم أفعال أنواع

 .الكيالين

 
 أسئلة البحث  .ب 

نواع أفعال الكالمية البحث يف هذه الرسالة فهي: ما أ أسئلةأما 
 لنجيب الكيالىن؟معانيها يف رواية "ليل و قضبان" التعبريية و 

 

 غرض البحث .ج 

أما غرض البحث يف هذه الرسالة فهي: ملعرفة أنواع أفعال الكالمية 
 التعبريية ومعانيها يف رواية "ليل و قضبان" لنجيب الكيالىن

 

 معاين املصطلحات .د 

هذه الرسالة تريد الباحثة أن تشر  بعض لّب البحث  قبل تستمر إىل
  :هذه الرسالةطلحات اليت تتضمن يف معاين املص
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: هي التصرف )أو العمل( اإلجتماعي أو املؤّسسايت الذ( أفعال الكالم 1
 10ينجزه اإلنسان ابلكالم.

، نشرت يف القاهرة عام "ليل وقضبان" موضع من رواية جنيب الكيالين 2
   202والصفحات :  م، وانشرها دار الصحوة،2012

هي دراسة املعىن الذ( يقصده املتكلم )أو الكاتب( ويفسره  :تداوليةال 3
املستمع )أو القارئ(، لذا فاهلا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس أبلفاظهم أكثر 

11من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه األلفاظ منفصلة.
 

 

 الدراسات السابقة .ه 

 :يلة السابقة اليت تتعلق ابلبحث التاأما الدراس

املضامني االجتماعية يف رواية "ليل وقضبان"لنجيب حممد مهد( مسيت،  .1
كلية اللغات األجنبية جبامعة أصفهان. نتائج هذه الدراسة تصف الكيالىن، 

رتكز على النثر يحملة موجزة من حياة جنيب الكيالىن، وأفكاره و آاثره، مث 
شر  ياول أن حياالجتماعي ونشأته يف األدب العريب املعاصر، وبعد ذالك 

ضامني االجتماعية يف رواية ليل عاجل، على قدر املستطاع، أهم وجوه امليو 
 12قضبان.و 

                                                             

10
 1ط ،(، 2005دار الطليعة، ، )بريوت:التداولّية عند العلماء العربمسعود صحراو(،   

 10ص: 
11

(، م2010، ، )بريوت، لبنان: الدار العربية للعلوم انشرون Pragmaticsجورج يول، التداولية   
 19، ص: 1ط 

12
جملة  املضامني االجتماعية يف رواية "ليل وقضبان"لنجيب الكيالىن"،، حممد مهد( مسيت  

 7هبا : نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة أصفهان العدد دأحبوث يف اللغة العربية و 
 95ه.ق(، ص : 1434.1433/ه.ش1391)خريف وشتاء 
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،  تقنيات السرد يف رواية "ليل و قضبان" لنجيب الكيالىنفضيلة شريط،  .2
دب العريب. يتضح من نتائج هذه كلية اآلداب واللغات قسم اللغة واأل

الدراسة أن عناصر السرد من شخصيات وزمان ومكان هلا الدور الكبري يف 
رواية "ليل وقضبان"، من اخلالل األبعاد اليت رمت إليه فقد اعتمد الكاتب 
يف روايته على تقنية السرد عموما و الذ( وظفه يف ظاهرة الوصف 

  13واحلوار.

دائية لشخصيات الالوعي لفارس وعناية يف رواية النماذج البرحيمال خري،  .3
جملة اللغة العربية، جامعة والية سنان كاليجاغا ليل وقضبان، 

اإلسلمية.جاءت نتائج هذه الدراسة لوصف املشكالت النفسية لشخصيات 
فارس و عناية ابستخدام منهج علم النفس األديب، وبشكل أكثر حتديدا 

ص األعمال األدبية املتعلقة ابجلوانب النحج النصي، والذ( يستخدم لفح
14النفسية لشخصيات يف األعمال األدبية.

 

، األفعال الكالمية التعبريية يف الفيلم 2019أمحد خري الّرجال فهمىي،  .4
 (Stave Bristow) املتحّرك "صال  الدين البطل األسطورة" لستفف بريستو

كلية العلوم اإلنسانية   )دراسة حتليلية تداولية(. قسم اللغة العربية وأدهبا،
جامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. نتيجة هذا البحث 

                                                             
، وزارة التعليم تقنيات السرد يف رواية "ليل و قضبان" لنجيب الكيالىن" ،فضيلة شريط 13

 98مد بوضياف ابملسيلة. ص : البحث العلمي  جامعة حمالعايل و 
14

 Rahimal Khair, “Arketipe Ketaksadaran Tokoh Faris dan Inayah dalam Novel Lail wa 
Qudbhan Karya Najib Al-Kailani”, Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 4, No. 1,( 2020) : 

hal.52 
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الفعل الكالمي التعبري(. وبنسبة أنواعه يوجد هناك الفعل  26أن هناك 
15الكالمي املباشر والفعل الكالمي غري املباشر.

 

القرآن الكرمي ، أفعال الكالم التعبريية يف 2021ميادة محود عثمان حممد،  .5
سور احلواميم أمنوزجا. يهدف البحث إىل التعرف على األفعال الكالمية 
التعبريية الواردة يف سور احلواميم، واهلدف اإلجناز( هلذه األفعال، وكذلك 

16األفعال التأثريية.
 

: هي والبحوث السابقة لبحوث احلالاإلختالف والتشبة يف ا
راسة املستخدمة. والتشبة موجودة يف االختالف يف العنوان واهلدف من الد

سريته جنيب الكيالين. ودراسات سابقة مل تناقش أفعال الكالم التعبريية يف رواية 
 "ليل و قضبان" بدراسة لسانية.

 

 منهج البحث .و 

ه الباحثة فهو املنهج الوصفي التحليلي حيث تأما املنهج الذ( استخدم
إهنا تقوم بتحليلي أفعال الكالم التعبريية يف رواية "ليل وقضبان" لنجيب 

وجلمع املعلومات والباايانت اليت حتتج إليها . تداوليةالكيالىن ابستخدام نررية 
الباحثة، تعتمد على طريقة البحث املكتيب وذلك ابإلطالع على الكتب 

ه وأما الكيفية يف كتابة هذت واملقاالت والويب اليت تتعلق هبذه الرسالة. والدوراي
الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت قررها قسم اللغة العربية وأدهبا، بكلية 

                                                             
15

 70 :ص  ،املراجع السابق أمحد خري الرجال فهمي،  
16

 87 ، ص:املراجع السابقميادة محود عثمان حممد،   
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بند -اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانر( اإلسالمية احلكومية دار السالم
 أتشيه وهي كتاب:

Pedoman Penulisan Skripsi (Untuk Mahasiswa) Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021. 
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 الباب الثاىن

 لكيالين الرتمجة لنجيب ا

حياة جنيب الكيالين وأعماله  يف هذا الباب ستقدم الباحثة عن سرية
 األدبية.

 حياته ونشأته .أ 

ولد جنيب الكيالين يف قرية )شرشابة( جبمهورية مصر العربية، وكان 
تقع قرية شرشابة على  1م.1931ذلك يف اليوم األول من شهر يونيو عام 

بعد عشرين كيلومرتًا من مدينة طنطا املعرفة، وتعترب طنطا أكرب مدن الوجه 
ونشأ الكيالين يف 2البحرى ابستثناء اإلسكندرية ثغر مصر التارخيى العريق.

أسرة متواضعة مكونة من األدب الذ( يعمل ابلزراعة، واألم وثالثة أبناء: 
ب أكربهم سنا، و مل يكد جنيب يبلغ الثامنة جنيب، وأمني، وحممد، وكان جني

شأهنا شأن  –من عمره حىت اندلعت احلرب العاملية الثانية، فعاشت األسرة 
أزمة اقتصادية، ومما زاد األمر سوءا الزام  –األسر األخرى يف القرية 

الفالحني قانون بتوردين حماصيل القمح كلها، أو أغلبها، للحكومة إلعاشة 
يزيّة، وهكذا شّحت األقوات، وارتفعت األسعار، ووقع الّناس القوات اإلجنل

 3يف ضوائق اقتصاديّة خانقة.
                                                             

1
، جملة العلوم جنيب الكيالين : ضوءعلى سريته و عطائه األديبالوليد عبد الرؤوف املنشاو(،   

 253م، ص : 2014اإلنسانية، 
2
، 2006، 1، كتاب املختار، القاهرة، طمذكرات الدكتور جنيب الكيالين ،جنيب الكيالين  

 .7 :، ص1ج
3
 253ص : املرجع السابق،  الوليد عبد الرؤوف املنشاو(،  
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بدأ رحلته الدراسية وهو ابن الرابعة حني التحق "بكتاب القرية شأنه 
يف ذلك شأن أكثر األطفال، وأمت حفظ كثري من سور القرآن الكرمي، و  

ملسه فيه من ذكاء، ورغبة  كان جّده ألبيه حيض على تعليمه، والعنايةبه، ملا
يف التحصيل". وفضال عن القراءة والكتابة واحلساب فقد تعّلم "قدرًا من 
األحاديث النبوية، وسرية الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقصص األنبياء 
وقصص القرآن. التحق ابمدرسة األولية، ) وحني بلغ الثامنة( انتقل منها 

ية االبتدائية بقرية )سنباط( اليت تبعد عن قرية إىل مدرسة اإلرسالية األمريك
4حوايل مخسة كيلومرتات كان يقطعها مشيا على األقدام ذهبا و إاياب".

 

وعندما بلغ الثامنة من عمره أخذه جده إىل املدرسة بسنباط، وأحلقه 
هبا ومل يكن لوالده إال أن قبل بذالك، بعد إن كان مرتددا ختويفا من 

لباهرة اليت سيضطر إىل أن حيملها. مث درس يف املدرسة النفقات املالية ا
الثانوية بطنطا حيث مل يكن هناك مرحلة إعدادية، وكانت الدراسة الثانوية 
تستمر مخس سنوات، و حني أمت دراسة الثانوية التحق بكلية الطب يف 
جامعة )فؤاد األول(، وكان يفضل االلتحاق بكلية األدب واحلقوقن، ملن 

ه على دخول كلية الطب فواقف على كره منه، مث مالبث على والد أرغم
الرابعة  أّما يف السنة 5أحبها، ورغب فيها، ودراسة العلمية من فوائد كثرية.

                                                             
4
، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراتية االجتاه اإلنساين يف رواايت جنيب الكيالينعلي حمداد(،   

الشعبية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جامعة قاصد( مراب  ورقلة كلية اآلداب و اللغات قسم اللغة واألدب 
 . 50ه، ص 1435 /م 2014-2013العريب، السنة اجلامعة : 

5
قسم اللغة   لرسالة،ا ،لنجيب الكيالين )دراسة نقدية نسوية( "رواية "ليل وقضبانلطيفة،   

 م، ص2010العربية و أدهبا كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات، 

38. 



12 

 

م، فاعتقل وتقل إىل 1900ابلكلية عندما سافر إىل قريته أواخر يوليو 
القاهرة وقّدم هناك للمحاكمة يف إحدى القضااي السياسية وحكم عليه 

  6جن يف إسيوط بعشر سنوات.ابلسّ 

 

 شخصيته  .ب 

كان جنيب الكيالين رجال صاحب قضية، وهبه هللا فكرًا وقلما، 
فسعى إىل توظيفهما يف ما خيدم قضيته اليت آمن هبا، فقد تلفت ميينا ويسارًا 
فوجد أعماال متّجد احلضارة الغربية من أفالم سينمائية أو تلفازية أو قصص 

فضل احلضارة الغربية يف االرتقاء إبنسان العامل ورواايت، مجيعها تصور 
الثالث، فتصور أطباءهم يعيشون يف أدغال أفريقيا، و يكابدون األهوال 
وسط الوحوش  واحلشرات ملداواة املرضى، وهناك املبشرون واملتطوعون 
واملعلمون الذين يضحون أبرواحهم وراحتهم من أجل نشر العلم و اإلخاء و 

7رة.العدالة و احلضا
 

إّن جنبيب على دراية بتالشي كثري من األخالق اإلسالمية نررا 
لكونه عصر التبعية، وهلذا اليعين حسه املرهف على جمتمعه و مقوماته 
فيبادر من حلرة ألخرى، لذكر تعاليم الدين بطابع لطيف ووعظ غري 
مباشر، وأسلوب حمب قريب من القلب، معلقا على األدب يف إطار هذا 

كما   الشتغال عقله،يرى فيه "الكيالين" راحة نفسه، ونقاء روحه و . االلتزام
كنه املوجودات، فيمثل ابلنسبة له الصدق يرى فيه سر جالء احلقايق، و 

                                                             
6
 96ص : املراجع السابق، حممد مهد( مسيت،   
7
 257، ص املرجع السابقالوليد عبد الرؤوف املنشاو(،   
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الوحيد واملطلق، واملخرج اآلمن لكل من يقصده. أما الفن ابلنسبة له، تعبري 
بري عن رائع ممتع عن النفس واحلياة، يتميز اباألصالة والصدق، وأنه تع

التجارب اإلنسانية يف شكل "فين"، مادة الفن هي احلياة والنفس وكذلك 
مادة الدين هي احلياة، والنفس اإلنسانية، وغاية كليهما واحدة أال و هي 

 8بناء جمتمع أفضل، وإسعادالبشرية.
كان جنيب الكيالين مغرما ابلقراءة وخباصة اجملالت اليت صدرت يف 

الثقافة، واهلالل واملقتطف وغريها عالوة انضمامه إىل  تلك الفرتة كالرسالة، و 
كثري من األدابء، كسيد قطب، ومصطفى صادق الرافعى، والعقاد، واملزاىن، 

9واملنفلوطى، وطه حسني، وتوفق احلكيم، و غريهم.
 

 
 أعماله األدبية ومؤلفاته .ج 

اشتهر الكيالين من خالل أعماله، وقد متيز بغزارة إنتاجه، وجيدر 
بناالتأكيد على ذلك من خالل التعرض ألعماله املختلفة يف شىت اجملاالت، 
واليت تشهد على إبداعه وأصالة فكره ورسالته اإلنسانية. وقد تنوعت أعماله 

إبداعا )نثرا و شعرا(، ونقدا )دراسات  حىت مشلت أغلب األجناس األدبية:
أهم أعماله وهي  و تنرريا(. فأما إنتاجه اإلبداعي فيشمل يف جانب النثر

الرواايت طبعا، وبعض األعمال القصصية و املسرحية، أما يف جانب الشعر 
   10فله عدة دواوين.

                                                             
8
من خالل كتاب اإلسالمية و املذاهب األدبية لنجيب االلتزام يف األدب فوزية ضريف،   

 45 :، جامعة املسيلة كلية اآلداب و اللغات قسم اللغة و األدب العريب، صالكيالين
 40 :،  صجع السابقاملر لطيفة،   9
 60 :ص املرجع السابق، علي حمداد(،  10
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 الرواية او القصة : .1

م(، محامة سالم 1985م(، حكية حاد هللا )1969أرض األنبياء )
م(، رأس 1985م(، الذين خيرتقون )1970م(، دم لفطري صهيون )1978)

م(، 1978م(، رحلة إىل هللا )1969بيع العاصف )م(، الر 1979الشيطان )
م(، طالئع الفجر 1977م(، الطريق الطويل )1974رمضان حبىي )

م(، على 1974م(، عذراء جاكرات )1982م(، الرل األسود )1978)
م(، 1977م(، قاتل مهزة )1985م(، يف الرالل )1979أبواب خيرب )

مواكب  األحرار  م(،1960م(، ليال اخلطااي )1974لياىل تركستان )
م(، اليوم املوعود 1979م(، نور هللا )1978م(، النداء اخلالد )1980)
11م(.1979)

 

 القصة القصرية .2

الكيالين سبع جمموعات قصصية، هي : موعدان غدا، دموع األمري، 
 العامل الضياق، عند الرحيل، حكاايت طبيب، فارس هوازن، الكابوس.

 املسرحيات .3

سرحيات، فقد بعضها، م مما كتبه : على كتب الكيالين عددا من امل
أسوار دمشق، سراييفو حبيبيت، حماكمة األسود العنسي، الوجه املرلم للقمر، 

 حسناء اببل.
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 41ص  جع السابق،املر لطيفة،   



15 

 

 الدواوين الشعرية .4

الكيالين مثانية دواوين، منها مطبوع ومنها خمطوط، وهي : حنو 
الكبائر، مهاجر، العال، أغاين الغرابء، عصر الشهداء، كيف ألقاك، مدينة 

 12أغنيات الليل الطويل، لؤلؤة اخلليج.

بعد أن  1992وقد عاد الكيالين بعد تقاعده إىل بلده مصر سنة 
قضّى غربة طويلة بلغت ثالاث وعشرين سنة وزايدة، وكأمنا كانت عودته تلك 
رائزًا ليموت يف وطنه بني أهله، إذا مل يعيش بعدها سوى ثالث سنوات و 

ه، املوافق للسادس 1415ابلقاهرة يف اخلامس من شوال  -هللارمحه -تويف
  13م.1995من مارس 

                                                             
12

  269-267، ص رجع السابقاملالوليد عبد الرؤوف املنشاو(،   
13

 53، ص املرجع السابقعلي حمداد(،   



 

16 

 

 ب الثالثالبا

 اإلطار النظري

يف هذا الباب ستبحث الباحثة عم يتعلق ابإلطار النطر( عن 
 الكالم التعبريية.التداولية وأفعال الكالم وأفعال 

 التداولية .أ 

 مفهوم التداولية 1

بعدة كلمة ابللغة العربية، فهناك:  (Pragmatique) يرتجم مصطلحا
الذرائعية، والتداولية، والرباكماتية، والوظيفية، واالستعمالية، والتخاطبية، 
والنفعية، والتبادلية. لكن أفضل مصطلح، هو التداولية، ألنه مصطلح شائع 

ني يف ميدان اللغة واللسانيات من جهة، وألنه حييل على التفاعل بني الدراس
واحلوار والتخاطب والتواصل والتداول بني األطراف املتلفرة من جهة 

 1أخرى.
على درجة من الغموض.  (Pragmatique) يبدو مصطلح "التداولية"

: "حمسوس" و "مالئم لغة الفرنسية، املعنيان التاليانإذا يقرتن به، يف ال
للحقيقة". أّما يف اإلنكليزية، وهي اللغة اليت كتبت هبا أغلب النصوص 

تدّل يف الغالب على "ما له عالقة  (Pragmatic) املؤسسة للتداولية، فإّن كلمة

                                                             
1
 5(، ص 2015، )حقوق الطبع حمفوظة للمؤلفة، التداوليات وحتليل اخلطبمجيل محداو(،  
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ابألعمال والوقائع احلقيقية". وهكذا يبدو ألّول وهلة، أّن احلقل الذ( فتحة 
   2هذا االختصاص العلمي املسّمى تداولية.

ولية هي جمموعة من البحوث املنطقية اللسانية، وهي كذالك التدا
الدراسة اليت تعىن ابستعمال اللغة، وهتتم بقضية التالؤم بني التعابري الرمزية 
والسياقات املرجعية واملقامية واحلدثية والبشرية. وقد رصد للتداولية تعريف 

يف الومسيات  آخر، وهو أهنا متّثل دراسة هتتّم ابللغة يف اخلطاب، وتنرر
3اخلاصة به، قصد أتكيد طابعه التخاطيب.

 

يف نرر العلماء العرب إن أقرب حقل معريف إىل "التداولية" هو 
فالتداولية ليست علًما لغوية حمًضا. ابملعىن التقليد(، علًما  4"اللسانيات".

يكتفى بوصف وتفسري البىن اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكاهلا 
علم جديد للتواصل يدرس الرواهر اللغوية يف جمال  الراهرة، ولكنها

االستعمال، ويدمج، من مثَّ، مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة 
5"التواصل اللغو( وتفسريه".

 

 
 نشأة التداولية 2

 Charles ، ميَّز الفيلسوف األمريكي شارلز موريس1938ففي سنة 

Morris  يف مقال كتبه يف موسوعة علمية، بني خمتلف االختصاصة اليت تعاجل
                                                             

2
، )سورية : دار احلوار للنشروالتوزيع، التداولية من أوستني إىل غرفمانفيليب بالنشية،   

 17 :، ص1(، ط 2007
3
 نفس املرجع  
4
  10املرجع السابق، ص:  مسعود صحراو(،  
5
 16 :صالسابق، املرجع مسعود صحراو(،   



18 

 

: علم الرتكيب )وابإلمجال النحو الذ( يقتصر على دراسة اللغة وهي
العلقات بني العالمات(، وعلم الداللة )الذ( يدور على الداللة اليت تتحدد 

وأخريا بعالقة تعيني املعىن احلقيقي القائمة بني العالمات وما تدل عليه(، 
التداولية اليت تعىن، يف رأ( موريس، ابلعالقات بني العالمات واملستخدميها. 
والذ( استقّر يف ذهنه أّن التداولية تقتصر على دراسة ضمائر التكّلم 
واخلطاب وظريف املكان والزمان )اآلن، هنا( والتعابري اليت تستقي داللتها من 

( من املقام الذ( جير( فيه معطيات تكون جزئيًّا خارج اللغة نفسها، أ
 6التواصل، ومع ذلك ظّلت التداولية كلمة ال تغطي أ( حبث فعلي.

عندما ألقى الفيلسوف جون أوستني "حماضرات وليام جاميس" عام 
، مل يكن يفكر يف أتسيس اختصاص فرعي للسانيات. فلقد كان 1900

بقية كانت غابت   7هدفه أتسيس اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللغة.
وضع أحد أسس الفلسفة  1900احملاضرات اليت ألقاها أوستني سنة 

التحليلية األجنلوسكسونية يف تلك احلقبة موضع سؤل، وهو أساس مفاده 
: فكل اجلمل )عدد االستفهامية لغة هتدف خاصة إىل وصف الواقعأّن ال

 واألمرية والتعجبية( ميكن احلكم عليها أبهنا صادقة أو كاذبة.
 
 
 

                                                             
6
، )لبنان : دار الطليعة، التداولية اليوم علم جديد يف التواصلآن روبول جاك موشالر،   

 29 :، ص1(، ط 2003
7
  نفس املرجع  
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 األفعال الكالمية .ب 

 مفهوم األفعال الكالمية 1

تعد نررية األفعال الكالمية إحدى أهم مكوانت التداولية، وهي 
مقاربة فلسفية لبعض القضااي اليت تثريها اللغة اإلنسانية. ويعود الفضل يف 

 J.L. Austin تعميق الفهم ابألفعال الكالمية إىل الفيلسوف اإلجنليز( أوستني

حماضرة ألقاها  12: عبارة عن وهو، How To Do Things With Words به.يف كتا
 توخى  The William James Lecturer جبامعة هارفد حول فلسفة وليام جيمس

منها وضع بعض أسس فلسفة اإلجنليزية موضع السؤال والتشكيك خاصة 
  8ما يتعلق بوظيفة اللغة.

 الكالم، جروج يوليف اإلتصالية كل املتكلم سيفعل نشاطه التعبري 
(George Yule) ية هي العمليات ظواهرها ابلكالم،  يقول أن األفعال الكالم

كل األفعال الكالمية يعربها املتكلم لديها املعىن املتكلم. األفعال الكالمية 
 9وجودها االستحالف، طلب العفو، الشكاوى، املد ، الوعد.
ل لفظ لغرض عّرف الفعل الكالمي أبنه "فعل ينجز عرب استعما

التواصل"، أو هي أداء لفعل معني كأن يكون أمراً بضرورة القيام بعمل ما أو 
وعدًا إبجناز عمل آخر أو حكما لعمل معني حبالة شعورية جتد طريقتها 
التجسيد اللساين. وتعّد نررية )األفعال الكالمية( واحدة من أهم جماالت 

ة يف نشأهتا كانت مرادفة لألفعال الدرس التداويّل، وهناك من يرى أّن التداولي
الكالمية، فال تعّد بعد ذاك حلقة من حلقات التداولية أو مرحلة من 

                                                             
8
 89ص :   ، املراجع السابق،ميادة محود عثمان  
9
 18 :ص، جع السابقاملر ، فهميأمحد خري الرجال   
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مراحلها، ألّن البحث يف نررية أفعال الكالم جاء مرتامنًا مع البحث 
التداويل، وكّل ملفوظ لغو( له نرام شكلّي داليّل إجناز( أتثري(، فضاًل عن 

توّسل أفعااًل قولية لتحقيق أغراض إجنازية،  ذلك فهو نشاط مادّ( حنوّ( ي
10كاألمر والنهي والوعد وما إىل ذلك، وردود أفعال أتثريية.

 

 
 نظرية أفعال الكالمية 2

إىل اللغة  على النرر Theory of Speech Acts تقوم نررية أفعال الكالم
على أهنا أداء أعمال خمتلفة يف آن واحد، وما القول إال واحد منها، فعندما 
يتحدث املتكلم فإنه يف الواقع خبرب عن شيء، أو يصز  تصرحيا ما، أو أيمر، 
أو ينهى، أو يلتمس، أو يعد، أو يشكر، أو يعتذر، أو حيذر، أو يدعو، أو 

يذم، أو حيمد هللا، أو يتزوج، أو  يسمي، أو يستغفر، أو يسبح، أو ميد ، أو
يطلق. وتنرر نررية أفعال الكالم إىل عملية التخاطب على أهنا خماطبة 
مرتبطة مبوقف تعرب عنه، فالطلب يعرب عن رغبة يف شيء ما، واملد  يعرب عن 
رضى، والشكر يعرب عن امتنان، واالعنذار يعرب عن ندم. ويقاس جنا  

دى اكتشاف املتلقى للموقف املعرب عنه من التخاطب وفقا هلذه النررية مب
11خالل فهم قصد املتكلم.

 

كما أّن احلدث الكالمي: "مفهوم من املفاهيم اليت تدور يف فلك 
الفعل الكالمي، وهو سلسلة من األفعال الكالمية أو نشاط يرهر يف 

                                                             
10

، جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم أفعال الكالم يف خطبة الوداعميثاق عباس زغري،   
  53 :(،  ص2020( السنة )39( العدد )4االجتماعية ، اجمللد )
11

، دار الكتاب اجلديد املتحدة، مقدمة يف علمي الداللة والتخاطبحممد حممد يونس علي،   
 .34 :،  ص2004 ،1ط 
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التفاعالت اخلطابية واللغوية بطريقة تواضعية تفضي إىل نتيجة ما، وميكن أّن 
حيتو( على فعل كالمي مركز(، ولكن ميكن أيضان أن حيتو( على 
منطوقات تقود إىل ردود أفعال متتابعة تبين الفعل املركز(، وقد ظهر منهج 

من (  Austin ،أوسنت) نررية )األفعال الكالمية( على يد العامل اإلجنليز(
لعامة( خالل حقول )األفعال الكالمية( يف كتابه )نررية األفعال اللغوية ا

م، وحاول فيه ربط اللغة ابالستعمال أو اإلجناز 1962الذ( أصدره عام 
 12)الكلم ابلفعل(.

إن النررية األفعال الكالمية جذورا يف الرتاث العريب اإلسالمي حيث 
إن اللغويني العرب واملسلمني قد فطنوا إىل نررية أفعال الكالم قبل نررائهم 

الوظيفة اخلربية للغة عن وظيفتها اإلنشائية  الغربيني مبئأت السنني. فقد ميزوا
أو اإلجنازية. وعزلوا املقوالت اإلجنازية واليت يكون وجود لفرها إجيادا 
ملعناها، أو على حد تعبري اللغويني أهنا تسمي نفسها بنفسها، وأن جمرد 
النطق هبا يعد إجنازا لفعلها الكالمي، وقد أطلق العرب على هذه الراهرة 

شاء( أو )اإليقاع( أو اجلمل اإلنشائية، أو )االستعمال اإلنشائي اسم )اإلن
  13واإليقاعي للكالم(.

 

 

 

                                                             
12

األفعال الكالمية يف اخلطاب الرمسي السعودي )دراسة لسانية بدر بن علي العبد القادر،   
 5 :( ص1(، العدد )23، جملة الدراسات اللغوية واألدبية، اجمللد )حتليلية(

13
 90، ص املراجع السابقميادة محود عثمان حممد،   
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 أنواع أفعال الكالمية 3

تعددت أنواع األفعال الكالمية حسب توجهات العلماء وتطور 
النررية، وال بد من اإلشارة إىل أن األفعال تتكون عرب مراحل ولغيات 

عرب إنشاء لفظ معني من ثالثة أفعال حمددة، حيث يتكون الفعل املندز 
أو إنشاء تعبري ، (Locutionaryact) مرتبطة. هناك يف البدء الفعل التعبري(

لغو( ذ( معىن الذ( يعترب )يعد( فعل اللفظ األساس. وهذا هو البعد الثاين 
ينجز الفعل الوظيفي عرب قوة اللفظ . (Ilocutionaryact) أو الفعل الوظيفي
14.(Perlocutionaryact) ا هو البعد الثالث الفعل التأثري(التواصلية. وهذ

 

خالل الكالم السابق يتضح أن الفعل مير بثالث مراحل  من
إلنتاجه، وقد صنفت األفعال الكالمية حبسب القوة اإلجنازية إىل عدة 

 أصناف أشهرها تصنيف أوستني، وتصنيف سريل، وهي كاآليت:
 تصنيف أوستني لألفعال الكالمية .أ 

 توصل أوستني إىل التقسيم املبدئي التايل يف مخسة أصناف : وقد
وهي اليت تتمثل يف حكم يصدره قاض أو : Verdicitives أفعال األحكم (1

15حكم. حيصل من خالل اإلعالن عنه مثل : )التعيني، اإلذن، الفصل(.
 

وتتمثل يف اختاذ قرار بعينه كاإلذن والطرد : Excercitive أفعال القرارات (2
: التفيذايت، واألفعال التمرسية، وهي والتعيني. ويطلق عليها أيضا رماناحل

                                                             
14

 93 :، صاملراجع السابقميادة محود عثمان حممد،   
15

، جامعة العريب بن أفعال الكالم يف شعر حممود درويشرانيا حجام وعفاف تدرانت،   
 22:(، ص 2019-2020مهيد( أم البواقي، السنة اجلامعة )



23 

 

تدل على املمارسة وتقوم على إصدار قرار لصاحل أو ضد سلسلة أفعال 
 شخصية.

يتمثل يف تعهد املتكلم بفعل شيء مثل الوعد : Commissives أفعال التعهد (3
 والضمان التعاقد، القسم. 

عليها كذلك أفعال لغوية دالة على السرية يطلق : Behabitives أفعال السلوك (4
 )وهي اليت تكون رد فعل حلدث ما كاالعتزاز والشكر واملواساة والتحد((.

ويطلق عليها أيضا العرضية واألفعال التعبريية : Expositives أفعال اإليضا  (5
)وتستخدم إليضا  وجهة النرر أو بيان الرأ( مثل االعرتاض، والتشكيك 

 قة والتصويب التخطئة(.اإلنكار واملواف

 تصنيف جون سريل لألفعال الكالمية .ب 
التقريرات )اإلخبارايت، التوضيحات( : يتعهد املتكلم فيها أن حمتوى التفوه  (1

: أؤكد، اخلارجي، مثل التفوه الذ( يبدأ بحقيقي، وأن كلماته تطابق العامل 
16أعتقد، أستنتج، أقرر، أفرتض، أنكر، أصف، أخرب...اخل.

 

)الطلبيات( : حياول املتكلم فيها دفع السامع إىل فعل شيء ما  التوجيهات (2
لفري أو غري لفري، مثل : يسأل، يتحدى، يطلب، أيمر، ينهى، يناد(، 

17حيذر، حيدد...اخل.
 

: : يلزم املتكلم نفسه بعمل ما مثلالتعهدات )االلتزاميات، الوعدايت(  (3
 أضمن، اتعهد، أعد، أقسم، أكفل، التزم، أقبل...اخل.

                                                             
16

 http://sharevidio1.com/v/MklqN0QyanZQcHc=?t=ytb&f=wh (diakses pada tanggal 24/06/22) 
17

 (diakses pada tanggal 24/06/22) 

http://sharevidio1.com/v/MklqN0QyanZQcHc=?t=ytb&f=wh
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التعبريات )املعربات( : يعرب املتكلم فيها عن موقفه جتاه حالة معينه، وهو  (4
التعبري عن حالة نفسية حيددها شرط صدق النية املتعلق مبوقف حيدده 

 احملتوى اخلرب(، ومثال ذلك : يشكر، يعتذر، يهنئ، يرحب، يرثي...اخل.

بعد النطق هبا،  املعلنات )اإلعالنيات، اإليقاعات( : وهي أفعال يتغري العامل (5
إذا يغري املتكلم فيها ظرفا أو موقًفا خارجيا مبجرد التفوه هبا مثل أنت 

 مفصول.

 

 األفعال الكالمية التعبريية .ج 

التعبريايت هي أحد أنواع األفعال الكالمية اليت تبني ما يشعر به 
املتكلم. فهي تعرب عن احلالة النفسية، وميكن هلا أن تتخذ شكل مجل تعرب 

سرور، أو أمل، أو فر ، أو حزن، أو عما هو حمبوب، أو ممقوت. وميكن عن 
أن يسببها شيء يقوم به املتكلم، أو املستمع غري أهنا ختص خربة املتكلم 

واألفعال التعبريية هي معاير لالنفعاالت النفسية الشعورية اليت  18وجتربته.
يدل  يستطيع الفرد بفضلها أن يعرب عن كل حالة نفسية بلفظ معني

 19عليها.
وغرضها اإلجنازى هو التعبري عن املوقف النفسى تعبريًا يتوافر فيه 
شرط اإلخالص، وليس هلذا الصنف اجتاه مطابقة فاملتكلم ال حياول أن 

                                                             
18

  95 :، صجع السابقاملر ميادة محود عثمان حممد،   
19

، االفعال الكالمية التعبريية النفسية يف القصص القرآيندخلوش جارهللا حسني دزه يي،   
 39 :م، ص 2016(، 117جامعة صال  الدين، جملة اآلداب، العدد )
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 20جيعل الكلمات تطابق العامل اخلارجى وال العامل اخلارجى يطابق الكلمات. 
لنفسي من املتحدثني وغرضها اإلجناز( هو التعبري الذ( تدل عن املوقف ا

: الشكر، والتهنئة، والعفو، واخلطأ، تكلم إىل احلال. على سبيل املثالامل
واملد ، واالعتذار، والعزاء، وللوم، أو يف شكل بيان من الفر ، والصعب، 

 21والرغب، والكره، والبؤس.

                                                             
20

، )اإلسكندرية : دار املعرفة آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرحممود أمحد حنلة،   
 80:(، ص 2002اجلمعية، 

21
 24 :، صاملرجع السابقأمحد خري الرجال فهمي،   
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 الباب الرابع

 لنجيب الكيالىن ية يف رواية "ليل وقضبان"حتليل أفعال الكالم التعبري 

ويف هذا الباب تريد الباحثة أن حتلل حملة عن الرواية وأفعال الكالم 
 التعبريية يف الرواية.

 حملة عن رواية  .أ 

ومن األعمال األدبية لنجيب الكيالىن رواية "ليل وقضبان"، نشرت 
الرواية عن م، وانشرها دار الصحوة. وحتكي هذه 2012يف القاهرة عام 

حياة فارس وأصدقائه يف السجن. كان عليه أن خيضع ألنواع خمتلفة من 
التعذيب يف السجن بسبب جرمية القتل اليت ارتكبها. السجن ليس املكان 
السيئ الوحيد، فهناك أماكان أخرى أكثر قسوة بكثري من السجن اال وهي 

هتااملنزلية. رغم أن األسرة غري املتناغمة، وتشعر عناية أبهنا مكبلة يف حيا
زوجها مأمور السجن ومنصب رفيع، إال أنه ال يسعفه، فعبد اهلادى مشغول 
فقط بعمله يف رعاية السجناء ومرضه. كثري ما تتشاجر عناية وزوجها، 
وعناية مثل اخلادمة يف بيت زوجها. إهنا تعتىن فقط بزوجها املريض وال 

 ألول.يستطيع اإلجناب. مل ترد عناية زواجهما من ا

 
 حتليل أفعال الكالم التعبريية يف رواية .ب 

ويف هذا اجملال تريد الباحثة أن حتلل أفعال الكالم التعبريية يف الرواية. 
ويف هذا اجملال تريد الباحثة أن حتلل داللة التداولية يف الرواية وأنواع األفعال 

 الكالمية وتصنيف األفعال الكالمية.
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 االعتذار 1

 فيها تعبري االعتذارومن املقتطفة اليت 

  واقرتب منها مالطًفا :

1آسف ايحبيبىت.. مل أكن أقصد إيالمك.  -
 

يف احلوار الذ( خيطب عبد اهلادى هو أفعال الكالم التعبريية. هو 
يقول آسف ايحبيبيت. كلمة "آسف" ابللغة العربية هي شكل من أشكال 

احلوار أعاله بعد االعتذار. يعتذر عبد اهلادى لزوجتهه عن إيذائها. جاء 
مشاجرة بني عبد اهلادى وعناية، مث وقعت عناية ضحية لعنف زوجها، 
 فصفع عبد اهلادى زوجته، مث أدرك عبد اهلادى أنه أساء زوجته فاعتذر هلا.

يرى أوستني إن تعبري إعتذار من صنف أفعال السلوك ألن تكون رد 
ن صنف التعربات فعل حلدث ما، وكما يرى جون سريل إن تعبري اإلعتذار م

ألن هو التعبري عن حالة نفسية حيددها شرط صدق النية املتعلق مبوقف 
 حيدده احملتوى اخلرب(.

 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

"آسف ايحبيبىت...مل أكن أقصدك : (Locutionaryact) الفعل التعبري(
 إيالمك".

 "آسف"  : (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي

                                                             
1
 21م(، ص 2012، )القاهرة: دار الصحوة، ليل وقضبانجنيب الكيالىن،   
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أدرك عبد اهلادى  أنه أساء زوجته : (Perlocutionaryact) التأثري(الفعل 
 فاعتذر هلا ابحلقيقة مل يقصد إساءة زوجته فإته يريد اإلصال .

واقرتبت عناايت منه، وطوقت عنقه املمتلىئ بذراعيها النحيلتينن، مث 
 جذبته إليها وعيناها تنطلقان ابألسف والندم. وغمغمت : 

 2.ا مزعًجامعذرة... كان حلمً  -

يف احلوار الذ( ختطبه عناية هو أفعال الكالم التعبريية. تقول معذرة،  
كان حلما مزعجا. كلمة "معذرة" هي أحد أشكال النطق ابللغة العربية 
لالعتذار. حدث هذا احلوار يف منزل. شعرت عناية ابلذنب جتاه زوجها، 

 جها.ألهنا تشاجر زوجها وأاثرله الغضب. مث تعتذر عناية لزو 

يرى أوستني إن تعبري اإلعتذار من صنف أفعال السلوك ألن تكون 
رد فعل حلدث ما، وكما يرى جون سريل إن تعبري اإلعتذار من صنف 
التعربات ألن هو التعبري عن حالة نفسية حيددها شرط صدق النية املتعلق 

 مبوقف حيددها احملتوى اخلرب(.
 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

 "معذرة...كان حلًما مزعًجا". (Locutionaryact):لتعبري( الفعل ا

  "معذرة" (Ilocutionaryact): الفعل الوظيفي

أدركت عناية ألهنا تشاجر زوجها  (Perlocutionaryact): الفعل التأثري(
 وأاثرله الغضب، مث تعتذر ألهنا شعرت ابلذنب.

 
                                                             

2
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 الشكر 2

  ومن املقتطفة اليت فيها تعبري الشكر

 ومع ذالك فقد قال وهو حياول جذهبا إليه ىف رقة مفتعلة : 

 لكنك عندى ابلدنيا-

 غمغمت دون وعى :

 3.أشكرك.. لنأكل أوال-

بدأت القصة عندما يكون عبد اهلاد( وعناية يف البيت. قالت عناية 
يف هذا احلوار أشكرك لنأكل أوال. يف اللغة العربية كلمة "أشكرك" يدل على 

الشكر. قالت عناية شكًرا لعبد اهلادى، ألنه اعتقد أن شكل من أشكال 
 عناية كانت دائًما جبانبه، ردا على كالم زوجها، شكرت عناية لزوجها.

يرى أوستني إن تعبري الشكر من صنف أفعال السلوك ألن تكون رد 
فعل حلدث ما، وكما يرى جون سريل إن تعبري الشكر من صنف التوجهات 

 شيء ما وهو األكل معا.ألن يطلب ويناد( فعل 
 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

 "أشكرك...لنأكل أوال": (Locutionaryact) الفعل التعبري(

  "أشكرك":  (Ilocutionaryact)الفعل الوظيفي

                                                             
3
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قالت عناية شكرًا لعبد اهلادى، ألنه : (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
ردا على كالم زوجها، شكرت عناية اعتقد أن عناية كانت دائًما جبانبه، 

 لزوجها

 لكنها وجدت نفساها تقول وابتسامة غربية ترجتف على ثغرها..

  4.اي سالم ايحبييب.. أشكرك -

حدث هذا احلوار بعد أن أخرب عبد اهلادى زوجته أنه سيشرت( 
هلاخامتا من الذهب، وعندما مسعت عناية كالم عبد اهلادى، شكرته على 

 حسن نواايه.

 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

 "ايسالم ايحبيبيت...أشكرك".: (Locutionaryact) الفعل التعبري(

 "أشكرك": (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي

أخرب عبد اهلادى زوجته أنه سيشرت( : (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
اهلادى على هلاخامتا من الذهب، تشكر عناية لزوجها ألن مسعت كالم عبد 

 حسن نواايه.

 املد  3

 ومن املقتطفة اليت فيها تعبري املد 

 هذا الولد مشاغب..لقد اعتدى على الباشجان ومع ذلك عفوت عنه.
  5حبيب.قلبك كبرياي  -

                                                             
4
 18-17 :جع، صنفس املر   
5
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حدث هذا احلوار عندما كان عبد اهلادى وعناية وفارس يف منزل. 
تقول عناية "قلبك  يف احلوار الذ( ختطب عناية هو أفعال الكالم التعبريية. 

كبرياي" للمد  إىل زوجها ألّن من كالم عبد اهلادى عن فارس اعتقدت أن 
 زوجها شخص طيب يسهل عليه أن يغفر أخطا اآلخرين.

يرى أوستني إن تعبري املد  من صنف أفعال السلوك ألن تكون رد 
فعل حلدث ما، وكما يرى جون سريل إن تعبري املد  من صنف التعربات 

التعبري عن حالة نفسية حيددها شرط صدق النية املتعلق مبوقف ألن هو 
 حيددها احملتوى اخلرب(.

 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:
 "قلبك كبري ايحبيبيت".: (Locutionaryact) الفعل التعبري(

 "قلبك كبري": (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي

اية أن زوجها شخص اعتقدت عن: (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
طيب، مث متد  زوجها ألن من كالم عبد اهلادى عن فارس يسهل عليه أن 

 يغفر أخطا اآلخرين.

 التعبري عن الغضب 4

 ومن املقتطفة اليت فيها تعبري الغضب

 لقدأصحبت وقحة اي عنايت.
 6.و أنت؟ أانىن جاشع!! -

                                                             
6
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جاشع" حدث هذا احلوار يف املنزل عبد اهلادى، كلمة "وأنت؟ أانىن 
هي شكل من أشكال التعبري عن الغضب. تلك الكلمات وجهت عناية 
لزوجه ألن زوجها عاتبها. ينشأ الغضب شخص ما بسبب معاملة أو  
كلمات الشخص اآلخر اليت آذته. يف هذا احلوار خرجت من عناية تعبري 

 عن الغضب ألن كالم زوجها جر  قلبها.
السلوك ألن تكون  يرى أوستني إن تعبري الغضب من صنف أفعال

رد فعل حلدث ما، وكما يرى جون سريل إن تعبري الغضب من صنف 
التعربات ألن هو التعبري عن حالة نفسية حيددها شرط صدق النية املتعلق 

 مبوقف حيددها احملتوى اخلرب(.
 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

 ""لقد أصحبت وقحة ايعناية: (Locutionaryact) الفعل التعبري(

  "وأنت؟ أانىن جاشع!".

 "وأنت؟ أانىن جاشع": (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي

يف هذا احلوار خرجت من عناية تعبري : . (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
 عن الغضب ألن كالم زوجها جر  قلبها.

 اللوم 5

 ومن املقتطفة اليت فيها تعبري اللوم
 يرغى : منوالشيخ سل

األول عن هذه اجلرمية ليس عبد الراضى..لكنها نبيهة بنت حسن املسؤول  -
 7عرفات..إهنا وابء أصفر.

                                                             
7
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حدث هذا احلوار يف السجن بني شيخ سلمان وعبد احلميد. وألقى   
الشيخ سلمان ابللوم لنبيهة يف كل األشياء السيئة اليت حدثت. كانت نبيهة 

ة أمل واعترب كل النساء عشيقته األوىل اليت خانته. أصيب الشيخ سلمان خبيب
 مثل نبيهة.

يرى أوستني إن تعبري اللوم من صنف أفعال القرارات ألن قرار على شكل 
املرأة بسبب اخليانة، وكما يرى جون سريل إن تعبري اللوم من صنف التعهدات 

 ألن تعترب كل النساء مثل نبيهة.
 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

املسؤول األول عن هذه اجلرمية ليس عبد ": (Locutionaryact) الفعل التعبري(
 ".الراضى..لكنها نبيهة بنت حسن عرفات..إهنا وابء أصفر

لكنها نبيهة بنت حسن عرفات..إهنا وابء ": (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي
 "أصفر

أدرك شيخ سلمان خبيانه عشيقته السابقة : (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
 نبيهة، وبلومها بسبب خيانتها واعترب كل النساء مثل نبيهة.وهي 

كان نبيهة عشيقته األوىل اليت خانته. أصيب الشيخ سلمان خبيبة أمل واعترب  
 كل النساء مثل نبيهة.

 التهنئة 6

 ومن املقتطفة اليت فيها تعبري التهنئة

 املختلطة :وكان هذا بداية املراهرة الكربى والنداءات الكثرية العالية 
 8ألف مربوك اي جاويش شلقامى. -

                                                             
8
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حدث هذا احلوار يف امللعب عندما جيتمع السجناء. "ألف مربوك" ابللغة 
العربية شكل من أشكال التهنئة. وهم يهونئون رئيس السجن وهو شلقمي 

 لصحته وعاد إىل العمل مرة اثنية. 
يرى جون  يرى أوستني إن تعبري التهنئة من صنف أفعال اإليضا ، وكما

 سريل إن تعبري التهنئة من صنف املعلنات.
 وابلنسبة نوع األفعال الكالمية:

 "ألف مربوك ايجاويش شلقامى".: (Locutionaryact) الفعل التعبري(

 "ألف مربوك": (Ilocutionaryact) الفعل الوظيفي

رأوا شلقمي قد تعاىف وعاد إىل العمل : (Perlocutionaryact) الفعل التأثري(
 ويهونئون له ألنه تعاىف من مرضه.
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 الباب اخلامس

 خامتة

وبعد ما حبثت الباحثة من الباب األول إىل الباب الرابع عن أفعال 
الكالم التعبريية يف رواية "ليل وقضبان" لنجيب الكيالىن، فحان الوقت 

 للباحثة أن تصل إىل النتائج والتوصيات.

 النتائج .أ 

ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فوجدت أنواعا خمتلفة من 
أفعال الكالم التعبريية مثل االعتذار، والشكر، واملد ، والتعبري عن الغضب، 
واللوم، والتهنئة. تتضّمن يف الرواية أفعال الكالمية، ومن جهة أنواع أفعال 

والفعل الوظيفي ، (Locutionaryact) الكالمية هو الفعل التعبري(
(Ilocutionaryact) ،)والفعل التأثري (Perlocutionaryact) . ومن جهة تصنيف

األفعال الكالمية أن االعتذار من أفعال السلوك )أوستني(، وأفعال التعبريات 
)جون سريل(. وأن الشكر من أفعال السلوك )أوستني(، وأفعال التوجيهات 

لوك )أوستني(، وأفعال التعبريات )جون سريل(. وأن املد  من أفعال الس
)جون سريل(. وأن التعبري عن الغضب من أفعال السلوك )أوستني(، وأفعال 
التعبريات )جون سريل(. وأن اللوم من أفعال القرارت )أوستني(، وأفعال 
التعهدات )جون سريل(. وأن التهنئة من أفعال اإليضا  )أوستني(، وأفعال 

 املعلنات )جون سريل(.
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 وصياتالت .ب 

 ومن التوصيات اليت تريد الباحثة أن تسجلها هي:
الرجاء إىل مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا البحث عن مشاكل خمتلفة يف  .1

 رواية "ليل وقضبان" لنجيب الكيالىن من وجهة أخرى.

الرجاء إىل طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا التعمق ابلدراسات اللغوية غري  .2
 ألجل الثروات اللغوية لقسم.الدراسة احلالية 

ترجو الباحثة ملكتبة جامعة الرانر( ومكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  .3
 توفري كتب أدبية أكثر اكتماال تتعلق ابلبحوث األدبية.

 
 



37 

 

 املراجع

 املراجع العربية .1
التعبريية يف الفيلم املتحرك األفعال الكالمية أمحد خري الرجال فهمي، 

 دراسة)(Steve Bristow)"صالح الدين البطل األسطورة"لستيف بريستو
،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،  حتليلية تداولية(

 م2019رسالة، 
األفعال الكالمية اإلجنازية يف قطاب حممد مرسي يف أمحد فجر اإلسالم، 

، الرسالة، )مالنج : جامعة موالان أساس نظرية سريىل األمم املتحدة على
 ( 2021مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

عطائه جنيب الكيالين : ضوءعلى سريته و الوليد عبد الرؤوف املنشاو(، 
 م2014، جملة العلوم اإلنسانية، األديب

: دار )لبنان  التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،آن روبول جاك موشالر، 
 (2003الطليعة، 

األفعال الكالمية يف اخلطاب الرمسي السعودي بدر بن علي العبد القادر، 
 ، جملة الدراسات اللغوية واألدبية)دراسة لسانية حتليلية(

، )حقوق الطبع حمفوظة للمؤلفة، التداوليات وحتليل اخلطبمجيل محداو(، 
2015) 

لبنان: الدار العربية للعلوم )بريوت، ،  Pragmatics التداوليةجورج يول، 
 م(2010انشرون، 
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االفعال الكالمية التعبريية النفسية يف دخلوش جارهللا حسني دزه يي، 
 م2016، جامعة صال  الدين، جملة اآلداب،  القصص القرآين

، جامعة أفعال الكالم يف شعر حممود درويشرانيا حجام وعفاف تدرانت، 
 (2019-2020نة اجلامعة )العريب بن مهيد( أم البواقي، الس

الشرعية الدميقراطية من التعاقد إىل التواصل هربماس يف عبد العزيز ركح، 
مايو  /: املركز العريب لالحباث ودراسة السياسة، أاير، بريوتمواجهة رولز

2017 . 
، اجلمهورية اجلزائرية االجتاه اإلنساين يف رواايت جنيب الكيالينعلي حمداد(، 

شعبية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جامعة قاصد( الدميقراتية ال
مراب  ورقلة كلية اآلداب و اللغات قسم اللغة واألدب العريب، السنة 

 ه 1435 /م 2014-2013اجلامعة : 
تقنيات السرد يف رواية "ليل و قضبان" لنجيب الكيالىن،  ،فضيلة شريط

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي  جامعة حممد بوضياف ابملسيلة
االلتزام يف األدب من خالل كتاب اإلسالمية و املذاهب فوزية ضريف، 

، جامعة املسيلة كلية اآلداب واللغات قسم اللغة األدبية لنجيب الكيالين
 العريبو األدب 

، )سورية : دار احلوار التداولية من أوستني إىل غرفمانفيليب بالنشية، 
 (2007للنشروالتوزيع، 

 رسالة،، رواية "ليل وقضبان" لنجيب الكيالين )دراسة نقدية نسوية(لطيفة، 
قسم اللغة العربية و أدهبا كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جامعة شريف 

 م2010هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات، 
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)السويس : دار غريب،  ،العربية وعلم اللغة احلديثةحممد حممد داود، 
2001) 
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