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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث األول: الفصل

الصورة  وأ كايةاحل هو الكبري القاموس اإلندونيسيالفيلم يف ف تعريإن 

من  اخاص اموضوعيكون و  وتعني املكان مع ممثل تقوميعين أن الفيلم ، املتحركة

 (IBBK.)اخلطاب فهمعلى  هاما دورا ألن يدور سياق الكالم

 جموقد تر . إجنيل لوقا عند الصاحل قصة املسيح فيلم املسيح عنحيكي 

الدكتور  كماقال. السيما اللغة اإلندونيسية، ةلغ م إىل أكثر من ألفالفيل هذا

Stephen Steele mantan CEO من DAWN Ministeris"،من أربعة  ثالثةن إ 

هذا الفيلم كجزء م اليت ظهرت يف العصر احلاضر يف أحناء العامل تستخد الكنائس

 هذا الفيلم Campus Chirst for Crusade   ترجموقد الكنيسة". من عملية بناء

. ابلغة يعرفوهن يعرف ويسمع قصة املسيح يف العامل أن كل شخص هبدف خاص

 Lembaga Pelayanan) ياإلندونيس خدمات الطالب جلنة تترمج وكذالك

Mahasiswa Indonesia)  إىل مناطق خمتلفة يف  وتنتشرها ،هذا الفيلم فيها
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اليت تدرب مجيع  املؤمتر يف رعاية املسيحوقد ساعد مشروع فيلم . إندونيسيا

أكثر من  وأعلماملؤمتر أربعة أايم هذا  وجيرى. Uni Soviet  منطقةاملعلمني يف 

؟  املؤمترإنتهاء حدث بعد ماذا ستو . األخالقياملنهج  ياخارج امدرس 140.000

. هاهد نتائجيشو من مدينة كورسك  لشمايل يعوددرب من أمريكا ااملكان 

جاء  حني اطالب 200" إىل املسيحفيلم " فيديو الذي يشهداملعلم  لقيهناك و 

كيفية تدريسهم، بل شخصية لمون اآلخرون  املع وحياولكل عام.  عيد امليالد

  .ا تعلموامب لقيامل حياهتم

عتقاد والقيم واإل التوحيد عنا يشر  ألهن لدينابهذا الفيلم ير تبط  

فعال ألاب تداوليةال عند عرضوعد والال ويسمى .الوعد والعرض منها .الدينية

وهو   Jeremy Sistoأما الشخص الرئيسي يف فيلم املسيح هو و  .ةاإللتزامي الكالم

 Mary Magda  ،Armin Mueller-Stahlيدور ك Debra Messingو ، فيه  سيحكامل

 .( Lembaga SABDA: 1994مؤسسة: ASLY).Joseph يدور ك 

إذا يتحدث عن شيء فهو قد  ياسأسا انساإلن أن (1962)أوسنت ويذكر 

  (1996)يويل  حيددو  .ل الكالمافعأ نظرية أن يظهر البيان هذا يؤكدو فعله. 
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و Hornberger أما كوهني )يف . اإلجراءات اليت خالل الكالمكما  ل الكالمافعأ

McMkay ،1996)  تصاالتكوحدة وظيفية يف جمال اإل ل الكالمافعأحيدد .

يف  ةوظيفي وحدةك العمل الذي حتتوي علىالكالم هو  مل الكالافعأن إلذلك 

 .الكالم جوانب الوضع يف تصاالتجمال اإل

 فعال الكالمأنوع  هي ةاإللتزامي فعال الكالمن األإ( 1996:94)قال يويل 

فعال األ منو إلجراءات يف املستقبل. اب منفسهأببط تر وتاملتحدثون  هااليت يفهم

 .نذرالأو العرض و رفض التهديد والو  هو الوعد الكالم

 :يلاحلوار التا يف عتق على الوعد تدلالذي اإللتزامية  مالكال لافعواأل 

 

 نةاجلأن يؤيت  الشباب : وعد املسيح1الصورة 
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 جيرى احلوار بني املسيح والشباب كمايلي:

 يك أعطييف يد .(01:52:53)وف تكون معي يف اجلنة، اليوم سأعدكم: املسيح 
 (01:54:16)روحي

ضمري ستخدم ي الذي خبار تلك العبارة تدل على اإلالصيغة يف أما

 .يعىن الشباباملخاطب  على كما وجد يف كلمة ..تكون.. وهو يدل ()أنت

 المه.ولتلك العبارة أراد الشباب أن يستمع الشباب ك

. اهنار  سيحامل صلب أثناء امليدان يف  جيرى هذا الكالم (S) :قصوداملعىن امل

(P) الشباب هو فيه ، وأما املخاطباملسيحيف هذا احلوار هو  وأما املتكلم. (E)  

 فيه املتكلمالذي يستخدمه  الكالم (A). اجلنةأيؤيت  الشباب وعد املسيح

 الذي الكالم  (K) .السامع محيت  املتكلم على يدل فإنهاستخدام لغة رمسية، 

 (N). شفوي املكتوبال احلوارتخدم سي (I). دجب السامع املتكلم يتحدث

 .عالقة وثيقة ومحيمة مها ألن قربيةأستخدام قواعد املتكلم والسامع اب ستخدمي

(G) .الكالم فيه حوار 
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 ) اإللتزامية(يف صيغة  كالمال معىن ألن ، املباشر الكالم هوالكالم  هذا

 .لك اجلنة من كانامل أفضل سيعطي وهو املسيح مساوى قصوداملمعىن 

 :يلاحلوار التا ع يفالكالم اإللتزامية الذي تدل على العرض تق لافعواأل

  

 سلطة  املسيح الشيطان ضعر 

 واملسيح كمايلي: الشيطانجيرى احلوار بني 

ْشط, ألناِلَْيَك أُْعِطْي ُكل
َ
. ُكُل ه َقْدَصرَْ  يلْ واان اُْعِطي ملن اُرِيدَها َبُسْلطَاِن وامل

 (00:19:16) َلَك ِاْن َسَجْد َتيِنْ  هذا سيكونُ 

ضمري ستخدم ي الذي خبار تلك العبارة تدل على اإلالصيغة يف وأما 

 .يعىن املسيحاملخاطب  على وهو يدل ..كما وجد يف كلمة ..إليك ()أنت

 المه.رة أراد املسيح أن يستمع الشيطان كولتلك العبا
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وأما  (P). هنارا راء العاليةالصح يف  جيرى هذا الكالم (S) :قصوداملاملعىن 

 ضعر   (E) .املسيح هو فيه ، وأما املخاطبالشيطان يف هذا احلوار هو  املتكلم

الذي  الكالم (A). سجد تين إن كل هذا سيكون لك سلطة املسيح الشيطان

 .السامع محيت  املتكلم على يدل فإنهاستخدام لغة رمسية،  فيه املتكلميستخدمه 

(K)  دجب السامع املتكلم تحدثي الذي الكالم .(I) شفوي ال احلوارستخدم ي

عالقة  مها ألن أقربيةستخدام قواعد املتكلم والسامع اب ستخدمي (N). املكتوب

 الكالم فيه حوار. (G) .وثيقة ومحيمة

 ) اإللتزامية(يف صيغة  كالمال معىن ألن ، املباشر الكالم هوالكالم  هذا

 .سلطة املسيح يطانالش ضعر وهو  ساوىم قصوداملمعىن 

من حوار  اإللتزامية فعال الكالماألعن لبحث اب الباحث يهتم ةاحلال ذههب 

فيلم املسيح جلريميي  يف ةاإللتزامي ل الكالمافعأ" بعنوان جلريميي فيلم املسيح

 سيستو )دراسة تداولية(."

 
 
 
 
 
 



 

7 

 

  حتديد البحث الفصل الثاين:

 هذا البحث كما يلي: فتحديد ةبناء على خلفية البحث السابق  

 ؟ريمي سيستوجل" املسيح" فيلم يف ةاإللتزامي الكالمفعال ألاع ا نو أ كيف. 1

 ؟ريمي سيستوجل "املسيح"فيلم  يف ةاإللتزامي فعال الكالمألا وظائف كيف. 2

 أهداف البحث وفوائده الفصل الثالث:

 كما يلي:ف من هذا البحث  اهد، فإن األاملشكلةاستنادا إىل تلك 

 .ريمي سيستوجل" املسيحفيلم "يف  ةاإللتزامي فعال الكالمألاصف أنواع لو . 1

 .ريمي سيستوجل" املسيحفيلم " يف ةاإللتزامي فعال الكالمألا صف وظائفلو . 2

 منهذا البحث ن يكون أ الباحث يرجو منها: هذا البحث دفوائأما 

أن يستفيد و  .ةاإللتزامي ل الكالمافعاألمراجع البحوث التداولية خاصة عن 

 األدب العريب وحبثه. لفهم الب قسم اللغة العربية وأدهبالط

 الدراسات السابقة الفصل الرابع:

البياانت  قد وجد الباحث ،ةاإللتزامي فعال الكالمالبحث عن األإن  

 ةاإللتزامي يةفعال الكالمعنوان "األلاب 2015عيين فوزية  وهي عنهااملرتبطة 

من ذلك نتائج وال ".12-1احللقة Sengoku Basara:  Judge Endيف فيلم التحذيري 
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 فيه فهو التحذيري ةاإللتزاميع أفعال الكالم ا نو أ أما. بيانة111 كان فيه  البحث

 .بياانت 6 والعهد، ةبيان 13 التقدم، ةبيان 23النية  ،بيانة 30 القسم

 يريالتحذ الكالمفعال األبعنوان " 2015لستاري أيو  نيتاي إن البحث

بيري سلفادوري". ل لم فرنسي بعنوان عاجز عن اجلائزةيف في اإللتزاميو  احلزمي

التحذيري  فعال الكالمنوعي لوصف وظيفة األالنهج البحث امل يستخدم هذا

وصفية ألن الدراسة تستخدم الو .  Hors de Prixافيلم فرنس يف اإللتزاميو احلزمي 

و التحذيري احلزمي الكالم  أفعالهذا األسلوب يهدف إىل حتليل وظيفة 

النتائج من و واألدائي.  الكالم املستمراستنادا إىل  حقيقتها و صحتها ةاإللتزامي

 3و التحذيري احلزمي  يةالكالمأفعال  بيانة عن 17 كان فيه  ذالك البحث

 .ةاإللتزامي يةأفعال الكالم عن تبياان

 اطار الفرر اإل الفصل اخلامس:

هذا الفيلم و  ،ديةاجملو  الفعاليةرسالة ال لقاءوسيلة إلك الفيلميستخدم 

 .دراسة التداوليةال وهي من .ضد والعر الوعحيتوي على خطاابت تتضمن 
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دراسة العالقة بني اللغة وسياقها الذي  هيليفينسون  عند التداوليةإن 

هي دراسة  تداوليةن الأ Leech (1993:8) ب، levinsonفق تإ هو أساس فهمها.

حية واملرسل إليه، وسياق تال على تشمل هيو علق بصياغة احلاالت املعىن فيما يت

 الكالم، والغرض من الكالم.

املتكلم )أو  ألقاه اليتدراسة الهي  التداوليةن إ (1996:3)قال يويل 

 لذلك إن هذه الدراسة متعلفة كثريةالسامع )أو القارئ(.  الكاتب( و يفسره

 طاب.اخلالعبارات املستخدمة يف  أو عن الكلمةان ساإلن كالممعىن  تحليل ب

 املتحدثني. من قصدالدراسة  التداولية إنلذالك 

 اليت يفهمها فعال الكالمأنوع  ة هياإللتزامي فعال الكالمأت وكان

هو  فعال الكالماأل منإلجراءات يف املستقبل. و اب منفسهأببط تر وتاملتحدثون 

 (93:1996:يولي) .نذرالو العرض و رفض التهديد والو  الوعد

 فعال الكالمأ، منها  إىل مخس أنواعالتحذيري  الكالمفعال األ نقسمت

 هي ةاإللتزامي فعال الكالمأن أ (1993:15)إبراهيم عرف . اإللتزاميالتحذيري 

ا يتحدث عن شيئ فهو قد ذإ حىتالكالم الذي يعرب عن إرادة وثقة املتكلمني 



 

10 

 

. العرضو  وعدال مها ،نوعنيتنقسم إىل  ةاإللتزامي الكالمفعال أ كانت. فعله

االستسالم )التخلي( و ضمن والن الرهقد و والع قسمالو  لعنةال منها ةوظيف والوعد

. واملساومة اخلدمة وتقدمي ا قت منها اإلض وظيفة العر وأما لدعوة. وا

وهذا يوافق هبذا البحث سيلخص أساس التفكري يف   (.341993:35،يمإبراه(

  اجلدول التاىل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس: منهج البحث و خطواته

 هج البحث.منا. 

 التداولية

 املسيحفيلم 

 ةفعال الكالم اإللتزاميأ

 دالوع عرضال

 الصفقة

 

 الوالء الغرض

 اخلدمةاوالء

 

 اإلقتا 

 

 الضمن

 اللعنة

 اإلستسالم

 العقد

 

 الدعوة
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يف هذا البحث هو منهج وصفي  ستخدمه الباحثإن املنهج الذي ي

 (139مارودي:(ملنهج بوصف البياانت مث حتليلها. ايقام هذا و حتليلي. 

 البحث . خطوة2

 البياانت مصدر تعينيا. 

فيلم  يف واراحلهو فستخدم يف هذا البحث البياانت امل مصدروأما 

 يةالذي فيه أفعال الكالم اإللتزام جلريميي سيستو 1979املسيح

 البياانت نوع تعينيب.   

على  هي الكالم الذي يشملستخدم يف هذا البحث البياانت امل نوع

 .جلريميي سيستو م املسيحيف حوار فيل ائفووظ أنواع األفعال الكالمية اإللتزامية

 

 

 

 مجع البياانت طريقةج. 
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الطريقة الطريقة املستخدمة جلمع البياانت يف هذا البحث هي 

يف    (1988)كما ذكر سوداراينتو   لغةالستماع ابستخدام اإل يعىن ،يةالسماع

 كتاب الطريقة اللغوية. 

 د. حتليل البياانت

ملعاجلة  ةطريقة التوزيعال باحثال ابستخدام بياانتال حيلل الباحث

ابستخدام املنهج  .(1993) سوداراينتوكما ذكر  البياانت اليت مت احلصول عليها

 فعال الكالمأعن أنواع   حيلل الباحثداولية يعينالوصفي التحليلي بدراسة ت

 .ووظائف ية يف فيلم املسيح جلريميي سيستواإللتزام

 االستنتاجه.

فالنتيجة هي عملية  .ةمث يستنج احلوار هذا الباحث وبعد أن حلل

 تحديد البحث السابق. لإجابة رة يف البحث بعد حتليل البياانت كأخ

 

 نظام الرتابةالفصل السابع: 
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مقدمة حيتوي على خلفية البحث وحتديد البحث لفصل األول : ا

وأغراض البحث وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكري ومنهج البحث 

 .كتابةوخطواته ونظام ال

 حيتوي على النظرايت األساسية من اإلطار النظري:  الفصل الثاين

ل ااع أفعو أنو  لتزاميةاإل ل الكالماأفعو  والسياق ل الكالماأفع ،ريف التداوليةتع

 .فيه وظائفهاو  لموفي اإللتزامية الكالم

اإللتزامية يف  فعال الكالمأحيتوي على  الفصل الثالث : حتليل البياانت

 فيلم املسيح جلريميي سيستو.

 .البحث واالقتاحات النتائجعلى  حيتوي اإلختتامالفصل الرابع : 


