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 ملخص الرسالة:

التعبٌرات االشارٌة فً النصوص السردٌة على جلب الحقائق السٌاقٌة لألحداث و فهم العالقات  تساعد
بالعملٌات  ترتبط االنواع الثالثة من التعبٌرات االشارٌة الذاتٌة و الزمانٌة و المكانٌة الزمكانٌة. و علٌه فأن

االشارٌة الخاصة بالمركز االشاري و التً تعمل على تقدٌم و ادامة و تحوٌل المركز االشاري. ٌقوم هذا البحث 
على اٌجاد الصلة بٌن تحوٌل المركز االشاري و اثره على انتقال مستوى التبئٌر فً رواٌة محبوبة لتونً 

و تشمل مستوى  السرديالمشهد فً النص  رؤٌةاللها التً ٌتم من خ بالبؤرةمورٌسون. تهتم نظرٌة التبئٌر 
. انتقال زاوٌة الرؤٌة ٌمكن ان ٌالحظ من خالل انتقال التعبٌرات االشارٌة . فً هذا التبئٌر, المبئر و المبأر

البحث, تقوم الباحثة بدمج نظرٌتٌن لتغطٌة الموضوع. االولى هً نظرٌة التحوٌل االشاري التً هً نظرٌة 
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Deictic Shifting and Focalization: A Cognitive Stylistic Study of Morrison's Beloved 

Abstract of Thesis:  

Deictic expressions are significant in narrative texts since they assist the reader in 
bringing forward the contextual information of the incidents and comprehending 
time and space relations. Therefore, Personal, temporal and spatial deictic 
expressions in narrative are related to deictic operations which work on introducing, 
maintaining and shifting the Deictic centre. The aim of this study is to investigate the 
relationship between the shifting of the Deictic Centre and shifting of the 
focalization level in Morrison's Beloved. Focalization theory studies the angle of 
vision from which a narrative scene is depicted. It includes levels of focalization, a 
focalizer and a focalized. Shifting the angle of vision can be detected through shifting 
in deictic expression. The researcher combines two theories to in order to better 
cover the subject. The first one is the version Deictic Shifting Theory  which is a 
cognitive stylistic theory proposed by Zubin and Hewitt (1995) and the second one is 
Mieke Bal's theory of focalization (2004). 

 


