
 

 

 األّولُ ُبالباُ 

ُمقّدمةُ 

:َُخلفية ُالبحثُ   الفصل ُاألّول 

ىل وتصل إ (audio-visual)الفيلُم هو أداٌة للوسائل اإلعالمية ذات الصفات السمعية البصرية 

( الفيلم هو 1986 :239) Effendi(. وعند إفندي 32:1984كثري من الناس )كريداالكساان،

ة عن جممعوعة من التكتولوجيات كمثل نتيجُة الثقافة وأداٌة للتعبري الفين. أداًة لتواصل الناس، هو عبار 

 التصوير وتسجيل الصوت والفن حنتيا إما مسرحيا وإما موسيقيا. 

يُعترب الفيلُم يف تطوير علم األدب جزءا من تطوير األعمال األدبية. الفيلم هو إنتناج فين 

لة ابلعمل األديب وسيلة الصورة. لِلفيلم وظيفة مماث -سردي )قصة( ذي خيايل مجايل، وله وسيلة اللغة 

هي يهدف إىل إعطاء الرتفيه واملعرفة للمشاهدين كي يكونوا من العارفني واحلاكمني )نورجيانتورو، 

2007 :40 .) 

( 1( أن الفيلم ينقسم إىل عدة أنواع وهي )210: 2003الفيلم ابعتبار صفته، رأى أفندي )

املسارح وتوزيعها، وفيه قصة خيالية أو  ( هو فيلم فيه قصٌة معروضة عادة يفstory filmفيلم القصة )

( فيلم االخبار هو فيلم يُقّدم فيه عن حقائق معروضة للجمهور مع قيمة األخبار؛ 2حقيقية. )

( فيلم واثئقي هو فيلم يُقّدم فيه عن واقع. اختلف هذا الفيلم ابلفيلم اإلخباري، 3ضرورية وجذابية. )

( فيلم الكارتون هو فيلم مصنوع 4ري الشخصي و )فإن هذا الفيلم الواثئقي هو نتيجة للتفس

 الستهالك األطفال. 



 

 

فيلم الكارتون كان معروفا ابسم الفيلم األنيماسي، على الرغم أن هذا الفيلم يستهلكه 

األطفال، ولكنه يتصل أبغراض الفيلم ووظائفه، ليس جمرد الرتفيه وحده، ولكنه وسيلة للتعليم. وذلك  

الفيلم على القيم اجليدة املأخوذة من احلياة اليومية، القصة احلقيقية، أو  كان مفعواًل إذا حيتوى

 . ي "فتح األندلس"التارخيية املوضوعية كما وردت يف الفيلم األنيماس

،  Alaa Art Production and Distributionفيلم "فتح األندلس" هو فيلم أنيماسي أخرجته

املدينة الذي ولد يف  سعودية، وهو رجل أعمال وهي مؤسسة خاّصة أّسسها ُأسامة أمحد خليف

امعة امللك عبد جباجلامعية ه. بدأ تعليمه االبتدائي يف املدينة املنورة، وأمّت دراسَته  1376عام  املنورة

ة شهرية أخرى . وكان منتجا وخمرجا لفيلم "فتح األندلس"، وأفالٍم أنيماسية عربي العزيز ىف جدة

 " Fatih Sultan Mehmetأحدها فيلم "فاتح سلطان حممد أو 

فيلم "فتح األندلس" هو أحد أجذب األفالم األنيماسية العربية، إنّه مليئ ابلعلوم ألّن فيه 

قصًة عن اتريخ اإلسالم يف أحد عصوره الذهبية أي العصر األموي بقيادة اخلليفة الوليد بن عبد 

األندلس" كيف أحداث فتح األندلس كما قادها طارق بن زايد، القائد الشجاع امللك. يصف "فتح 

املشهور يتبعه اجملاهدون الشجعان أيضاً. الشرح اآليت بعض الصور واحلوارات ىف فيلم "فتح 

 األندلس":

 " امسع اي رجل! سنحول مساعدتك اذا اخربتنا من هو زعمكم!" 

 اثنية(  11، مدة  54: 25) فتح األندلس، الدقيقة  

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525B3%2525D8%2525B9%2525D9%252588%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%26usg%3DALkJrhhBbhVyMPWurtj-xUKI_kZuiDwQig
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252586%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252588%2525D8%2525B1%2525D8%2525A9%26usg%3DALkJrhh7sQZhX9wIAcXZZVFjv81kCjKLPQ
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252586%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252588%2525D8%2525B1%2525D8%2525A9%26usg%3DALkJrhh7sQZhX9wIAcXZZVFjv81kCjKLPQ
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252586%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252586%2525D9%252588%2525D8%2525B1%2525D8%2525A9%26usg%3DALkJrhh7sQZhX9wIAcXZZVFjv81kCjKLPQ
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php%253Ftitle%253D%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D9%252585%2525D8%2525B9%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252584%2525D9%252583_%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B9%2525D8%2525B2%2525D9%25258A%2525D8%2525B2_%2525D8%2525A8%2525D8%2525AC%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26usg%3DALkJrhisJ1ztzVwQg_6YBabA5kmnVOHPKw
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Did%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.co.id%26sl%3Dar%26sp%3Dnmt4%26u%3Dhttps://ar.wikipedia.org/w/index.php%253Ftitle%253D%2525D8%2525AC%2525D8%2525A7%2525D9%252585%2525D8%2525B9%2525D8%2525A9_%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D9%252584%2525D9%252583_%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B9%2525D8%2525B2%2525D9%25258A%2525D8%2525B2_%2525D8%2525A8%2525D8%2525AC%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26usg%3DALkJrhisJ1ztzVwQg_6YBabA5kmnVOHPKw


 

 

 Brownيف الوصِف السابق حواٌر فهو حوار أو تعبري يهدد وجه املخاطب. كما قال براون 

( 2( الوجه السليب و1أن الوجه )ىف سياق التداولية( ينقسم إىل قسمني، مها: Levinsonوليفنسون 

الغري( الوجه اإلجيايب. الوجه السليب لشخص ما هو احلاجة إىل االستقالل )عدم االتكال على 

والتمتع حبرية الفعل، وعدم تلقي اإلمالءآت من اآلخرين. الوجه اإلجيايب هو لشخص ما فهو حاجته 

 (.  50-2010:49إىل أن يكون مقبوال، بل حىت حمبواب من قبل اآلخرين )خري، 

الصورة واحلور السابق ميك أن حنّلل ذلك على النحو التايل: ابعتبار السياق، فإن الكالم 

قام به جماهٌد امسه مسلم على أحد  Tindakan Mengancam Mukaكالٌم فيه فعل هتديدالوجه السابق  

اللصوص الذي سهمه وصديق آخر. فإن الكالم السابق فعل هتديدالوجه، ألّن فيه فعال على 

 هتديدأو هتديد، أي التهديد إذا مل خيرب من هو زعيمهم )اللصوص( فال ُيساَعد قائده ويُنقذ. 

يف هذا الكالم هي اسرتاتيجية التهذيب اإلجيايب  Muslimيجية اليت استعملها مسلم االسرتات

 (. 55: 2010بفعل متبادل أو تعبري عن عالقة متبادلة )خري، 

 وأيًضا يف احلوار التايل: 

 " اخليول عطشة. هناك هنر قريب أمامنا أيها القائد " 

 اثنية(  6، مدة   07: 04) فتح األندلس، الدقيقة 

إّن الكالَم السابق كالم أحد األشخاص )شخص "أ"( يرافق طريق بن زايد يف إيصال الرسالة 

إىل األمري، موسى بن ُنصري. هذه الرحلة صعبة، ألن املسافة بعيدة وخطرية. ىف أثناء الرحلة ، قال 

 شخُص "أ" ِلطارق بن زايد قائدا ىف تلك الرحلة ، احلوار السابق. 



 

 

ق، إّن الكالَم السابق )شخُص "أ"( كالُم األمر أو الطلب أو السؤال احلوار والسيا من حيث

للوقوف أواًل يف هنر قريب ليسقي اخليوَل. إّن الكالَم السابق ميكن أن نفهمه أّن املتكّلَم يريد 

 االسرتاحة.

هّددت وكّشرت األمور املذكورة وجَه املخاطِب، فهو طارق بن زايد إّن الكالَم السابق يلزم 

 اطب فعاًل. يهّدد هذا األمر حريَة املخاطب، أو يسمى هذا بتهديدالوجه السليب. للمخ

من حيث تركيب اجلملة، إّن هذا الكالم نوٌع من أنواع فعل هتديدالوجه بفعل حفظ الوجه 

 فقًااملباشر و غيراملستعملة هي اسرتاتيجية التهذيب السليب بتبليغ الكالم  تيجيةاالسترالسليب. أما ا

 (. 52 :2010)خري،  لمجتمعا فيت القائمة للعادا

أّن مفهوم الوجه كان  Yule((1996كما ذكره يول   Levinsonوليفنسون  Brownقال براون 

عامليا، من حيث الطبيعية بعض الكالم متيل إىل فعل غري سارة أو يهجم وجه املخاطب مث نسمي 

 .Face Threatening Actsذلك ابسم "فعل هتديدالوجه" أو 

كي تسري عمليُة الكالِم أو التواصل بشكل جيد، فيجب على املتكلم واملخاطب حفظ ول

على وجه بعضهم البعض. لتحقيق ذلك، فعل هتديدالوجه جيب االجتناب أو التقليل كي حيفظ 

املتكّلُم وجَه املخاطب وال يضرّه وحىت خيسره.. ولذلك، هناك اسرتاتيجية هتذيبية لتقليل اآلاثر من 

 دالوجه كما فعله املتكّلُم فعل هتدي

( أهنما قاال:" أن 2016 :3، )Istetihوايستيتيه Abuarrahهذا البيان مناسب برأي أبو عرة 

التواصل الناجح مستحيل بدون النظر إىل هتذيب التفاعل. وذلك لضمان حتقيق النجاح، أن تكون 



 

 

بار اخليارات على اآلخرين أو يف التواصل اسرتاتيجيات تواصلية. سيكون التواصل هبا جيدا دون اج

 حتديد خياراهتم. 

(كثريٌة، منها ، ميكن استخدامه 2006 :102) Yuleأنواُع فعِل هتديدالوجه كما شرحه يول 

( 1(. التعبري املباشر ينقسم إىل ثالثة أنواع، هي: off recordأو التلميح ) (on recordابلتصريح )

( ابستعمال اسرتاتيجي التهذيب اإلجيايب، 2التهذيب، و التعبري املباشر دون استعمال اسرتاتيجية

 ( استعمال اسرتاتيجية التهذيب السليب. 3و

هتديدوجه املخاطب  ابإلضافة إىل تعبري احلوار السابق، هناك تعبريات أخرى تشكل

ابسرتاتيجيات خمتلفة. لذلك، تريد الباحثة أن تبحث حبثا عميقا عن كيف فعل هتديدالوجه 

   ة التهذيب املستعملة يف الفيلم األنيماسي "فتح األندلس". واسرتاتيجي

"فعل ُاستنادا إىل خلفية املشكلة املذكورة السابقة، ستقوم الباحثة هبذا البحث حتت عنوان 

ُيفُهتديدال      فيلمُاألنيماسيُ"فتحُاألندلس".وجه ُواسرتاتيجية ُالتهذيب 



 

 

ُديد ُالبحثُ الفصل ُالثاين:ُحت

 السابقة، فتصيغ الباحثُة مشاكال مبحوثة هي على النحو التايل:  بحثاستنادا إىل خلفية ال

 كيف فعُل هتديدالوجِهفي شكل الكالم الوارد يف فيلم "فتح األندلس" ؟  .1

 ندلس"؟كيف اسرتاتيجيُة التهذيِبفي شكل الكالم الوارد يف فيلم "فتح األ .2

ُالبحثُ  ُالفصل ُالثالث:ُأهداف 

 استنادا إىل حتديد البحث، فأهداف هذا البحث هي: 

 معرفة فعل هتديدالوجِهفي شكل الكالم الوارد يف فيلم "فتح األندلس"  ووصفه.  .1

 ارد يف فيلم "فتح األندلس" ووصفها.معرفة اسرتاتيجية التهذيِبفي شكل الكالم الو  .2

ُالفصل ُالرابع :ُفوائد ُالبحثُ 

 : أما فوائُد البحِث ومنافعه فهي ما يلي

من الناحية النظرية، عسى أن يكثر هذا البحث الكنوَز العلمية يف جمال التداولية خاصة فيما  .1

، "اسرتاتيجية التهذيب " وأغراض  "Face Treathening Acts"ديدالوجِه أو يتعلق "فعل هت

 الكالم وغاايته. 

من الناحية العملية، عسى أن يساعد هذا البحث القراء واملراقبني والباحثني اآلخرين يف  .2

 مطالعة الدراسة حول فعل هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيب وأغراض الكالم وغاايته.

ُالفصل ُاخلامس:ُالدراساتُالسابقة



 

 

البحوث والكتاابت حول فعل هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيب قد قام هبا كثرٌي من 

 الباحثني، منهم على النحو التايل: 

ليل فعل كالم هتديدالوجِه ( بعنوان البحث "حت2013أندرايس كريستانتو ودادانغ فهر الدين ) .1

". شرح هذا Schindler's List ofSchindler's Listingsواسرتاتيجيته يف شخصية رئيسية لفيلم 

البحث أنواع فعل كالم هتديدالوجِه واسرتاتيجيته، ومبادئ احلوار، وجوانب التضامن الواردة 

(  1مور رئيسية، وهي ). فوجدِت الباحثُة من هذا البحث ثالث أSchindler'sListيف فيلم 

( أصبحِت 2كثافة استعمال اسرتاتيجية فعل كالم هتديدالوجِه تْنقص كلما ذهبت الطاقُة )

 on recordأو كالم مباشر، أو يسمى ابلتصريح bald on recordاسرتاتيجيُة التصريح الصريح

سرتاتيجية ، و واسرتاتيجية التهذيب السليب اSchindlerاسرتاتيجيًة مهيمنة على سكيندلري 

  Schindler( وانتهاك مبدأ اجلودة ىف سكيندلري 3استعماال  كثريا و) Sternيستعملها سترين 

 كشكل من أشكال السيطرة على كالمه لسترين. 

بعنوان البحث "حتليل فعل هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيب يف  ( 2010) دامس أمارة .2

Rubrik Pembaca Menulis فا بوست ىف صحيفة يومية جاJawa Pos حيتوي هذا البحث ."

 Rubrik Jawaعلى فعل هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيب كما فعله املدعي واملدعى إليه يف 

Pos نتائج هذا البحث هي هناك أنواع فعل الكالم هتّدد وجَه املدعي واملدعى إليه إجيابيا أم .

لكي ُيستجاب ادعاءهم بسرعة.  سلبيا. ويهدف فعل كالم هتديدالوجه الذي فعله املدعي



 

 

ويهدف فعل كالم هتديدالوجه الذي فعله املدعي إليه لكي تنال انطباعا كمؤسسة مسؤولية 

 حىت تدافع عن صورة إجيابية موحدة. 

( بعنوان البحث "حتليل التداولية على فيلم كارتون علي ابب وأربعون 2010عبد الصمد ) .3

وانب ىف الدراسة التداولية، منها والتفاعل لصاصا". يشمل هذا البحث على بعض ج

 والتهذيب أو التأديب والتضمني التحادثي والكالم واإلشارية. 

اختلفت الدراسات السابقة عن أخرى، يستعمل هذا البحث فيلم األنيماسي "فتح 

ثت عن األندلس" مصدرا للبياانت أو تركيزا على الدراسة. حىت اآلن، مل جتد الباحثُة حبواًث أخرى حب

 فيلم " فتح األندلس" موضوعا البحث. 

 أما الكتب واملستعملة يف هذا البحث هي كما يلي: 

 IKIPSemarangونشره انشُر  Rustono" ألّفه روستونو Pokok-Pokok Pragmatikكتاب " .1

Press  1999يف سيمارانج سنة . 

ونشره انشر يف  Nadar" ألّفه اندر Pragmatik dan Penelitian Pragmatik كتاب " .2

 . 2009يوجياكارات سنة 

ونشره  Henry Guntur Tarigan" ألّفه هنري جونتور اتريغان Pengajaran Pragmatikكتاب " .3

 . 2015انشُر أنغكاسا يف ابندونغ 

تبحث هذه الكتب الثالثة عن النظرايت التداولية، منها نظرية حول فعل هتديدالوجِه 

 واسرتاتيجية التهذيب 



 

 

 الفصلُالسادس:ُأساسُالفكر

ىف الفيلم حواراٌت حتتوي على عناصر اللغة اليت ميكن دراستها. على الرغم ىف الواقع إّن لديه 

مصادرا شفهية للدراسات التداولية غري الطبيعية، ولكن بواسطة الفيلم ميكننا أن نرى حواراٍت 

 دات إىل احلياة اليومية . مستن

ال تنفصل هذه احلوارات عن العناصر التداولية نستطيع أن ندرسها ابلتعميق، أحدها هي 

 ."Face Treathening Actsفعل هتديدالوجِه أو "

أن الوجه )ىف سياق التداولية( ينقسم إىل  Levinsonوليفنسون  Brownكما قال براون 

الوجه اإلجيايب. الوجه السليب لشخص ما هو احلاجة إىل  (2( الوجه السليب و1قسمني، مها:

االستقالل )عدم االتكال على الغري( والتمتع حبرية الفعل، وعدم تلقي اإلمالءآت من اآلخرين. 

الوجه اإلجيايب هو لشخص ما فهو حاجته إىل أن يكون مقبوال، بل حىت حمبواب من قبل اآلخرين 

 (.  51-2010:49)خري، 

 كل تفاعل سيتعاون املشاركون ليحافظوا على وجوههم. لكن كالما مل جيري بشكل عام، يف

بدون االجبار وامليل من جانب واحد ل"إزعاج" أو "التهديد" اآلخر. الفعل كمثل الطلب يكون 

( فعال  1987 :60) Levinsonوليفنسون Brownهتديًدا لوجه املأمور. الفعل مثل هذا مساه براون 

 .face-threatening acts (FTAشر وجها أو  كالميا قد يهدد ويك



 

 

يتكون فعل هتديدالوجه من فعل هتديدالوجه اإلجيايب وفعل هتديدالوجه السليب. فعل 

( يكون ىف كالم التخالف اإلذالل  84:  1987هتديدالوجه اإلجيايب عند نظرية براون وليفنسون )

 لتحقري. أو اإلهانة، والنقد أو الشكوى أو الغضب أو االهتام أو ا

ابإلضافة إىل ذلك، من أفعال هتديدالوجه هي كالم الصراع، العاطفة غري املضبوطة، 

الكلمات غري حمرتمة أو الكلمة الناهية، األخبار السيئة ، وكالم غري تعاوين عند املخاطب، مثل 

 (. 85-84: 1987مقاطعة كالم املخاطب )براون وليفنسون ، 

كالم يتعلق ابالمر والطلب واالقرتاح والنصيحة والتحذير   وأفعال هتديدالوجه السليب منها

والتهديد والتحدي وااللتماس والوعد، واملدح، وكذلك الكالم السليب القوي مثل البغض والغضب 

 (. Levinson ,86:1987 وليفنسون Brownعلى املخاطب )براون 

( 103: 7 198سون )لتقليل فعل هتديدالوجه على اللمخاطب يف كالم، اقرتح براون وليفن

عدة االسرتاتيجيات حتفظ الوجه، حىت جتري عملية الكالم جيدا، وكان الكالم املوصول كالما 

 مهذاب. 

كيف شكل اإلسرتاتيجية، وذلك يعتمد على نوع التهذيب، يعين هتذيب إجيايب ، أو هتذيب 

( ، من 104-103: 1987سليب. اسرتاتيجية التهذيب اإلجيايب كما وصفها براون وليفنسون ) 

 أمّهها هي: 

 االهتمام أبمنيات املخاطب ورغباته واحتياجاته.  .1

 مبالغة االهتمام واملوافقة والتعاطف على املخاطب.  .2



 

 

 تكثيف اهتمام املتكلم بتصوير األحداث والوقائع.  .3

 استعمال عالمات هوية للمجموعة.  .4

: 1987اقرتح براون وليفنسون  ) وأما لتقليل االنتهاكات على وجه السليب للمخاطب،

 ( عدة االسرتاتيجيات التالية: 105

 استعمال الكالم غري املباشر وفقا لالتفاقية.  .1

 استعمال أشكال السؤال بتطبيق خاّص.  .2

 القيام ابلكالم بكثري االهتمام، وليس متفائال جدا.  .3

 تقليل قوة التهديدأو طاقةته على وجه املخاطب.  .4

استنادًا إىل الشرح السابق، أتيت الدراسة التداولية يف هذا البحث من البياانت وهكذا، 

املستمدة من فيلم "فتح األندلس".كما سبق ذكره أّن الدراسة التداولية املركزة هي مبحث عن فعل 

هتديدالوجه وكيفية استعمال اسرتاتيجية التهذيب. للتغلب على املشكالت املذكورة، فستستعمل 

 دراسًة تداولية مستندة إىل نظرية براون وليفنسون. الباحثةُ 

 

  



 

 

 ىف هذا البحث تصّوره الباحثة يف الرسم البياين التايل:  أساس الفكرصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "فتح األندلس". األنيماسي فيلم 

هذيبالت اسرتاتيجية الوجهفعل هتديد   

 التداولية

اسرتاتيجية 

 التهذيب اإلجيايب

اسرتاتيجية 

 التهذيب السليب

 الوجهفعل هتديد

 اإلجيايب

 الوجهفعل هتديد

 السليب



 

 

ُوخطواته ُالفصلُالسابع:ُمنهج ُالبحث 

 منهُج البحث .1

كان املنهج املستعمل نوعيا، فمنهج الذي تستعمله الباحثُة يف هذا البحث هو منهٌج وصفّي 

منهٌج ُمستعمل لتصوير وشرح الوقائع وخصائص اجملتمع أو جماالت واقعيا نظاميا هذا املنهج  حتليلّي.

هذه احلالة فعَل هتديدالوجه واسرتاتيجية التهذيِبوغرض  من حيث النظامية، ستصف الباحثة يف ودقة.

 الكالم منه واسرتاتيجيته.

أما ما يتعلق ابملدخل، يعين استعمال مدخل نظرية براون وليفنسون جول فعل هتديدالوجه 

 واسرتاتيجية التهذيِب.

 نوع البياانت  .2

ل يف حوار مضمون إىل  نوع البياانت يف هذا البحث بياانت نوعية، فهي بياانت يف شكل مج

كالم فعل هتديدالوجه ىف فيلم "فتح األندلس" والسياقات املرتبطة ابلكالم املبحوث الذي يتكون من 

 دقيقة، وحتويلها إىل السيناريو/ النص للفيلم .  35ساعة  1حلقة واحدة مدة الفيلم 

 مصدر البياانت  .3

عنوانه "فتح األندلس" وهو أخرجته مصدر البياانت ىف هذا البحث هو فيلم فيلم أنيماسي 

Alaa Art Production and Distribution  1999يف سنة. 

 منهج مجع البياانت وتقنيته  .4



 

 

كان منهج مجع البياانت وتقنيته يف حبٍث خطوًة ضرورية جلمع البياانت. بتعيني أدوات مجع 

مل وأمثل لتدويرها وحتليلها. فمنهُج البياانت املناسبة واملالئمة، ستكون البياانت احملصولة أقوى وأك

الذي تستعمله الباحثُة ىف مجع البياانت هو منهج االستماع ابستعمال تقنية املكتابة أو التسجيل 

 تقنيًة اتلية. 

، التنصت إىل استعمال اللغة شفهياً sadapهلذا املنهج تقنيٌة أساسية فهي تقنية التنصت 

املستعملة يف هذا البحث هي استماع كل احلوارات والسياقيات يف  وكتابياً/حتريراي. أما تقنية التنصت

 . الفيلم املستعمل مصدرا للبياانت

ىف تطبيق ذلك، هذه تقنية التنصت تتبعها تقنيات متقّدمة، وهي تقنية االستماع التشاركي 

، وتقنية الكتابة التحادثي، وتقنية االستماع احلّر التحادثي، وتقنية االستماع احلّر التشاركي التحادثي

 (. 2005أو التسجيل )حمسون، 

تستعمل تقنيُة االستماع يف هذا البحث تقنيًة متقّدمة هي تقنية التسجيل. يف هذه احلالة، 

ُيستمع حوار البياانت من املصدر يف أشكال مناسبة بفعل هتديدالوجه واسرتاتيجية التهذيِباملستخدمة 

 ُتكتبها جيًدا. 

  



 

 

 ياانت وتقنيتهمنهج حتليل الب .5

بعد مجع البياانت، فإن اخلطوة التالية هي حتليل البياانت. منهُج التحليل كما تستعمله 

". إّن هذا املنهج منهج padanالباحثُة هو منهج حتليلي لغوي خارجي أو يسمى مبنهج ابداين "

جود اللغة ىف شكل التحليل وكان مفعوال بربط املقارنة بني العناصر اللغوية، سرتبط الباحثُة بني و 

 اجلملة أبفعال كالمية واردة فيها.

هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيِب ابلربط  يف هذه احلالة، ستبحث الباحث كالما حيتوي فعل

بني اجلمل والسياقات غري املكتوبة أو غري اللغوية، يف ىف شكل احلالة املصّورة يف الفيلم، وكذلك 

 تعبري املتكّلمني واملخاطبني. 

ُالفصلُالثامن:ُاالستنتاجُأوُاخلالصةُ

بعد مجع البياانت وحتليلها، فاخلطوة التالية هي االستنتاج من خمتلف الشرائح حول فعل كالم 

تقوم الباحثة  هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيِب فىالفيلم "فتح األندلس"، والتحّقق. يف هذه املرحلة،

 صولة ىف جزء االستنتاج خمتصرًا.ابملراجعة للبياانت والتحليل، مث تصف خالصات حم

 

ُالفصلُالتاسع:ُنظاميةُالكتابة

 كانْت نظاميُة الكتابة ىف هذا البحث أمرًا ُمهمًّا جدا ألهنا تعطي صورًة واضحة عن خطوات

 البحث واملشكالت املبحوثة فيه. أما نظامية الكتابة ىف هذا البحث هي ما يلي:



 

 

الباب األّول مقّدمٌة. يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، أهداف 

البحث، فوائد البحث ومنافعه، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطواته، 

 ة هبدف كي تصّور صورًة واضحة عن كآفة البحث.ونظاميات الكتابة. كلها معروض

الباب الثاين إطار نظري. يشمل هذا الباب على نظرايت متعلقة بفعل هتديدالوجِه 

 واسرتاتيجية التهذيِبوغرض الكالم الوارد ىف الفعل االجنازي.

الباب الثالث حتليل البياانت. يشمل هذا الباب على ملخص الفيلم "فتح األندلس"، مث 

يل فعل هتديدالوجِه واسرتاتيجية التهذيِبوغرض الكالم وغايته واسرتاتيجيته ىف الفيلم "فتح حتل

 األندلس".

الباب الرابع هو اخلامتة، يشمل هذا الباب على النتائج واالقرتاحات مع قائمات املراجع ىف 

 .اجلزء األخري


