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 الباب األول

 قدمةامل
 خلفية البحثالفصل األول: 

أداة لنقل رسائل متنوعة إىل  يأن الفيلم ه (Wibowo, 2006)   ويبوو يوضح

مكان للتعبري عن الفن  وأداة للفنانني والعاملني  و أهنااجلماهري من خالل قصة إعالمية. 

ي إيفيند يوضحيف صناعة األفالم لتكون قادرة على التعبري عن األفكار والقصة. 

“Effendy” (2000:  على أن األفالم يتم إنتاجها بشكل خاص للعروض يف دور  )٢٠١

 .التلفزيوينالسينما والتلفزيون أو املسلسالت املصممة خصوًصا للبث 

( ۱۸۹۵)۱۸وسائل اإلعالم اليت ولدت بعد الصحافة فيلم، ولد يف آخر القرن 

. الفيلم معروف أيضا ةواحلرب العاملية الثاني ووصلت إىل ذروهتا بني احلرب العاملية األوىل

كما يسمى يف ”movie“ ابسم "صورة حية" أو "صورة دمية". ابإلضافة إىل ذلك، الفيلم 

ان هو معروف أيضا ابسم "السينما". وغري أنه مبعىن الفيلم، السينما يعين كثري من األحي

والشخص الذي هو ماهر أو أهل يف السينما أو األفالم يسمى  .أيضا معرض األفالم

  (sinematografi). ، و طريقة صنع الفيلم يسمى ابلسينمية(sineas) بصناع الفيلم

الصورة هو احلكاية أو  (KBBI) اإلندونيسي الكبريإن تعريف الفيلم يف القاموس 

من سياق  يكون موضوعا خاصا تعني املكان و و املتحركة، يعين أن الفيلم تقوم مع ممثل
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 ”Lumiere Brothers”كان الفيلم أول ظهره  دورا هاما على فهم اخلطاب. الكالم ألن يدور

يعرض األفالم مع منط التحرير بعنوان  ”George Melies“ ۱۸۹۹ . ويف عام۱۸۰۵عام 

 حياة الفيلم حتت العنوان ”Edwin Peter”، نشأ ۱۹۰۲يف عام  "رحلة إىل القمر". و

 . "Life of in American Fierman" اإلطفائيني األمركيني

كان صالح الدين األيويب هو مشروع الرسوم املتحركة الذي كان مستوحا من 

اتريخ صالح الدين يوسف بن أيوب، بطل مسلم يوحد املسلمني عندما كانوا يواجهون 

من  (MDeC). هذه السلسلة تنتجها وكالة تطوير الوسائط املتعددة ١٢الصليبيني يف القرن 

مصممة من  . هلذا الفيلم نوع الرسوم املتحركة املغامرة و(JCC)ماليزاي بقناة اجلزيرة لألطفال 

مديرها هو ستيفي  (MDeC)التكنولوجيا واالبتكار يف ماليزاي  قبل وزارة العلوم و

 .”Steve Bristow”بريستوي

 Multimediaإنتاج وكالة تطوير الوسائط املتعددة )شركة الوسائط املتعددة

Development )  أو عادة تسمى بMdeC  هي مؤسسة اتبعة حلكومة ماليزاي املسؤولة عن

يف ماليزاي( صناعة التداول الطريقة الدولية يف  MSCرعاية ممرات السوبر الوسائط املتعددة )

 ماليزاي.

"صالح الدين األيويب" فيلم حيكي عن رجل نبيل وله دور كبري يف اتريخ اإلسالم 

يوسف بن جنم الدين أيوب بن شادي  وقائد إسالمي وفخر األكراد  أال وهو صالح الدين
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أو صالح الدين. إنه رجل ميكن أن يقارن آبالف  األيويب أو املعروف ابسم صالح الدين

القائد الشجاع واحلازم جدا، وعلى استعداد للقيام بكل ما يريد، وحاسم  .الرجال اآلخرين

 يف حتديد األشياء، وذكي يف خداع األعداء يف ساحة املعركة.

، ويقع يف سوراي يف منطقة مدينة ١١٤٨صالح الدين األيويب يف عام  بدأ فيلم

دمشق اجلميلة اليت يف هذا الوقت كانت من احلرب واخلطر الرهيب يف كل مكان والناس 

هو فيلم متعلق ابلدين  صالح الدين سيأيت يوما قريبا. فيلم عظيميقولون عن شخص قائد 

األيويب الذي له دور كبري يف التاريخ  نألن الشخصية الرئيسية هي قائد صالح الدي

 .اإلسالمي، حبيث حيتوي على القيم الدينية

ال شك يف أن احلديث عن األفالم ال ميكن فصله عن احلوارات اليت  الفيلم إن

تشكل تواصاًل بني شخصياهتا. كل شخصية تتحدث مع بعضها بعضا يف التعبري عن 

املقاصد أو املشاعر. وابلطبع فإن الغرض من هذا التعبري واملشاعر ليس من الشخصية، 

قيقي الذي حياول أن ينقل مقاصده ولكن هناك دور من املخرج أو الكاتب يف العامل احل

وتعبرياته من خالل وساطة الشخصيات يف الفيلم اليت مت إنشاؤه. لكن الباحث مل يسلطوا 

الضوء على مشكلة املخرج أو النص، بل ركزوا بدالً من ذلك على البحث يف األلفاظ اليت 

 .أوجدهتا سلسلة مسلسل صالح الدين األيويب
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  (Yule) ، يقوم بعض اخلرباء مثل يويلأو التحدث الكالميف نظرية أفعال  الفيلم إن

بتجميع أعمال الكالم إىل عدة أشكال لتسهيل اللغويني فهمها. منها  (Searle) وسرييل

 .هي نوع الكالم االلتزامي

( على أن الكالم االلتزامي  هو فعل كالم يُلزم ٤٠: ١٩٩٩يوضح روستونو )

على أن فعل الكالم االلتزامي   (94 :1996)  خطابه. يويلاملتكلم بتنفيذ ما يقال يف 

هو نوع من التصرف يف الكالم الذي يفهمه املتحدثون إللزام أنفسهم ابإلجراءات 

املستقبلية. ميكن أن تكون أعمال الكالم: املواعيد والتهديدات والرفض والعروض 

 .والتعهدات

( الوظائف يف نوع التزامي  إىل نوعني، 3٥-3٤: ١٩٩3إبراهيم ) يوضح

promises  ،الوعود( أي إجراء يتطلب أن يكون الشخص بفرده(contracting  ، )العقد(

betting )الرهان(، Comissive/constantive (دانةاإل(، comissive/directive  ،)الدعوة(

offers  الشخص)عرض( عرض االقرتاح إلجياب ،volunteering (و ،)التطوع bidding 

 )األمل(.

مجيع الوظائف الشائعة يف هذا نوع الكالم االلتزامي يتم مجعها يف شكل كالم 

ينقله كل حرف لتشكيل مؤامرة وقصة مثرية الهتمام اجلمهور. التواصل املتشابك ال يتكون 

ه على الكالم تحبث ينكز رت س ةخمتلفة. لكن الباحث متنوعة له ، بلفقط من الكالم االلتزامي
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كثريا من الكالم عن شخصية صالح الدين األيويب نفسه الذي   ينشهدتااللتزامي فقط وس

هو الشخصية املركزية يف هذه سلسلة األفالم املتحركة. يف كثري من خطاابته،صالح الدين 

يلقي غالبا احلوارات اليت ميكن تصنيفها وفًقا لباحث إىل الكالم االلتزامي. تلي أمثلة الكالم 

 :حوار لصالح الدين األيويبااللتزامي املأخوذ من عدة شرائط 

 (طفالاملتكلم: صالح الدين )عندما تكون 

 خماطب: أبو صالح الدين و ساهني

 
 صالح الدين يقدم نفسه ملتابعة املعركة مع أبيه وأخيه :1الصورة 

 (37: ١6/٢٤: ٠٥) : أريد أن آيت معكما األيويب صالح الدين

ألهنا حتتوي على الفعل، مع  فعل املضارع اجلملة يف النطق هي اجلملة: الصيغة 

(، صوت املذكر)أان( ألن التعبري يظهر لواحد ) ريالضمأن أستخدم  أريدشكل الكلمة اليت 
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وصوت أفعال الكالم ابستخدام التجويد املنخفضي ، النطق هو أدىن مما يوضح هذه اجلملة

    طالبا. تعبريه ألن

هو الوقت واملكان الذي يوجد فيه كالم  اإلعداد:  S (setting): املعىن املقصود 

مشارك أي :  P (participant)مباشر. جرى احلوار أمام منزل صالح الدين عند الظهر. 

قول صالل الدين أنه  يعنيE (ends) : صالح الدين )متكلم( واألب وأخوه )خماطب(. 

الكالم الذي يستخدمه املتكلمون ابستخدام  أي A (act) : يريد أن يشارك يف احلرب.

الكالم الذي  يأ:  K (key) .هذا يدل على أن املتكلم حيرتم املخاطب اللغة الرمسية، و

حوار  أي:  I (instrumnetalities)يتكلم به املتكلم إىل املخطاب على شكل جدي. 

القاعدة يف احلوار  ي: أ N (norms of interpretation)ابستخدام اخلطوط الشفوية املكتوبة. 

 أي:  G (genre)بني املتكلمني واملخاطلنب بقاعدة احلمية ألن لديهم عالقة وثيقة ومحيمة. 

 .النوع يف شكل حواري

، ألن معىن الكالم يف احلدث التعبريي يف الكالم الصاريحهذا الكالم هو كالم 

يعين أن صالح الدين  ومقصود حدثه التعبريي متشابه (volunteering)االلتزامي للتطوع 

سيقدم نفسه للمشاركة يف احلرب. وقدمها ألبيه وساهني. يف هذا الكالم، لدى صالح 

كة إذا كان ابلغا. كان مصمماً أخيه، فيمكنه املشار  الدين رغبة كبرية يف القدوم مع أبيه و

يف هذا الكالم، يرغب  .تصبح أمريا للحرب عندما نشأ ابلغا على االنضمام للحرب و
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وميكنه أن يشارك إذا كرب. كان مصممًا على  اخيه، الدين يف أن أييت مع والده و حالص

الح الدين صاالنضمام إىل احلرب ويصبح قائد حرب عندما نشأ الحًقا. على حد تعبري 

الح الدين، والتأكيد صأعاله، هناك أتكيد على اإلجراءات اليت جيب اختاذها من قبل 

مهية عرض على هذه الكلمات اليت جيب العمل عليها. لقد شدد صالح الدين على أ

املشاركة يف احلرب، لكنه كان ال يزال صغرياً للغاية، وكان لديه رغبة كبرية يف املستقبل الذي 

 سيشارك يف احلرب.

اجلملة من احلوار الذي يتحدث به املتحدث وأيًضا السياق الذي كان  اإللتزامي يف

الح الدين أن ص يعرفحيدث يف ذلك الوقت. كان السياق الذي حدث هو أنه عندما 

الح الدين إىل طلب القدوم معهم، صه شاهني ذاهبان يف رحلة حرب، سارع أخي والده و

املشاركة.  وعد شاهني أبخذه حول العامل ولكن مل ُيسمح له ابملشاركة ألنه صغرياً للغاية، 

يف كل حرب. وعد أيًضا مبتابعة احلرب يف يوم من األايم، لذلك كان يطلق على اخلطاب 

 خطاب صامت له نوع من الوعد وكان له دور يف تقدمي خدمات الكالم.
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 :لتزامي على ضمان آتيوضح املثال الثاين التايل من الكالم اإل

 األيويب صالح الدين:   املتكلم

 األيويب : أبو صالح الدين املخاطب

 
 : عندما يضمن صالح الدين نفسه ألبيه ليتمكن من مشاركة املعركة2الصورة 

: ١٢) : أجل!!! و أذا بقيت هنا لن اكون ااّل الألخ األصغر لبطل كبري صالح الدين

٢٢/٢٤ :37) 

ألهنا حتتوي على الفعل الذي سيتم  فعل املضارعاجلملة يف النطق هي اجلملة : الصيغة 

)أان( ألن التعبري يظهر لكائن  الضمريهو لن أكون ابستخدام  تنفيذه، مع شكل الكلمة، و

(، يشري صوت التعبري إىل مجلة عالية هذا هو اخلطاب الذي يضغط على املذكرواحد )

 .ابملنصوب، وبعد ذلك يتم وضع عالمة املضارع فعل، النفي املستقبلشخص متيز بـ
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املكان الذي يوجد فيه كالم  هو الوقت و اإلعداد:  S (setting) :املعىن املقصود 

مشارك أي :  P (participant)مباشر. جرى احلوار أمام منزل صالح الدين عند الظهر. 

قول صالل الدين أنه يضمن يعين  E (ends) :صالح الدين )متكلم( وأبوه )خماطب(. 

نفسه آمنا ومأموان يف رحلته التجارية وال يريد دائما يعترب طفال، لذلك ال داعي للقلق من 

أي الكالم الذي يستخدمه املتكلمون ابستخدام اللغة الرمسية ، وهذا يدل  A (act) :أبيه. 

أي الكالم الذي يتكلم به املتكلم إىل املخطاب :  K (key)على أن املتكلم حيرتم املخاطب. 

أي حوار ابستخدام اخلطوط الشفوية املكتوبة.  :  I (instrumnetalities)على شكل جدي. 

N (norms of interpretation) :  أي القاعدة يف احلوار بني املتكلمني واملخاطلنب بقاعدة

 .أي النوع يف شكل حواري:  G (genre)احلمية ألن لديهم عالقة وثيقة ومحيمة. 

، ألن معىن الكالم يف احلدث التعبريي يف الكالم االلتزامي الصاريحهذا الكالم هو كالم 

ومقصود حدثه التعبريي متشابه يعين أن صالح الدين يضمن ويربع  (guarantee)لضمانة 

ألبيه أبنه لن يقلق بشكل مفرط، سيبقى صالح الدين آمناً وسليماً لكل رحلة وعمل قام 

ألبيه أنه سيكون ولدا مفخرا. يف هذا به وال يريد دائما يعترب طفال، لذلك سوف يثبت 

الكالم سيتحرك صالح الدين حبذر وسيثبت ألبيه أنه لن يقلق بعد اآلن وسوف يفي 

الح الدين أعاله ، هناك صعلى حد تعبري  بوعده ألبيه أبنه سيصبح بطال عظيما يوما ما.

الح الدين، والتأكيد على هذه صأتكيد على اإلجراءات اليت جيب اختاذها من قبل 
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الدين على تركيز على العمل الذي يضمن  حالصالكلمات اليت جيب العمل عليها. حيصل 

 لنفسه أن يكون بطالً يفخر به اجلميع.

به املتحدث وأيًضا السياق  ميكن رؤية التوبة يف اجلملة من احلوار الذي يتحدث 

الح صالذي كان حيدث يف ذلك الوقت. كان السياق الذي حدث هو ذلك، عندما كان 

ه شاهني إىل األبد إىل منزهلما ألهنما قتال أثناء احلرب، بينما أخي الدين يتخيل حراًب أعادت

 من بوطل الدينكاان ينظران إىل السيف من جيل إىل آخر. مث اقرتب والده من شال 

 عام كقائد  والده مكان الدين حالص فيه حيل الذي األسرة تقليد يواصل أن الدين حالص

. السرعة وجه على إليه سيحتاج دمشق ملك أن يعتقد كان  والده ألن دمشق، مدينة يف

يف دمشق،  بقي إذا صغرياً  يعترب أن يريد ال إنه وقال والده، رغبات رفض فقد ذلك، ومع

الح الدين أن يصبح بطالً عظيماً عرفه اجلميع وفخور هبم. سيبذل قصارى صوهو ما أراد 

جهده للحفاظ على الوصول إىل رغباته. لذلك، يسمى اخلطاب خطااًب صامًتا له نوع من 

 الوعد ولديه وظيفة أفعال الكالم اليت جيب ضماهنا.

االلتزامي املوجود يف املسلسل املتحرك صالح الدين ملزيد من املعرفة عن الكالم 

 االلتزامي كالم صالح الدين األيويب :مهتما بكتابة الرسالة بعنوان ةالباحث تاأليويب ، كان

للمخرج ستيف بريستو  صالح الدين األيويب سلسلة الرسوم املتحركةقبل الذروة يف 

(Steve Bristow) (دراسة تداولية). 
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 الثاين: حتقيق البحثالفصل 

كالم بتحقيق البحث يف دراسة   ةالباحث تبناء على خلفية البحث املذكور، قام

 صالح الدين األيويب سلسلة الرسوم املتحركةلتزامي قبل الذروة يف اإل صالح الدين األيويب

 على النحو التايل: (Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو 

سلسلة الرسوم لتزامي قبل الذروة يف اإل الدين األيويبكالم صالح  ما أنواع. ١

 ؟(Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو  صالح الدين األيويب املتحركة

سلسلة الرسوم لتزامي قبل الذروة يف اإل كالم صالح الدين األيويب ما هي وظائف. ٢

 ؟ (Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو  صالح الدين األيويب املتحركة

 الفصل الثالث: أغراض البحث
، تتضمن هذا البحث غردين، ومها على النحو سابقبناًء على حتقيق البحث ال

 التايل:

 األول: أهداف البحث

 سلسلة الرسوم املتحركةلتزاميي قبل الذروة يف اإل كالم صالح الدين األيويب  أ نواع وصف. ١

 (Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو  الدين األيويبصالح 

سلسلة الرسوم لتزاميي قبل الذروة يف اإل كالم صالح الدين األيويب وصف وظائف. ٢

 (Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو  صالح الدين األيويب املتحركة
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 الثاين: استخدام البحث

مها االستخدام النظري  استخدامني،من املتوقع أن يكون هلذا البحث 

 واالستخدامات العملي.

 أ( االستخدام النظري

، خاصة تداوليةمن املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا لتطوير األحباث يف جمال ال

 فيما يتعلق ابلكالم االلتزامي.

 ب( االستخدام العملي

املزيد عن أنواع الكالم من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا يف الفهم ومعرفة 

 وظيفته. لتزامي واإل

 الفصل الرابع: البحوث املناسبة
دراسة للبحوث املناسبة السابقة،  ةقبل أن اختار الباحث هذه الرسالة، أجرى الباحث

سواء يف شكل جمالت أو كتب أو يف شكل تقارير حبثية. من أجل احلصول على توجيه 

يف البحث الذي  انتحالأوسع حول املوضوع املختار، فإن الشيء األكثر أمهية هو جتنب 

 سيقوم به الباحث.

ة مبيدان، قسم األدب يف حبث أجراه مرعة املطيعة، طالبة يف جامعة سومطرا الشمالي

يف حبث بعنوان "حتليل الكالم التعبريي يف  ٢٠١٨العريب يف كلية العلوم الثقافية، يف عام 
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من ستيف بريستو. املشاكل  3-١الفيلم املتحرك صالح الدين: البطل األوستورة احللقة 

وظيفة اليت قامت بتحليلها هي النوع ووظيفة الكالم التعبريي. اهلدف هو معرفة النوع و 

الكالم التعبريي يف فيلم الرسوم املتحركة. وجدت الباحثة نتائج الكالم التعبريي، استنادا 

كالما، كل منها يعمل مبثابة   ٢3إىل نوعها كان هناك نوعني، نوع الكالم املباشر كان هلا 

كلم. يف حني أنه يف نوع   6واللوم  ،كلم  ٤واملدح  ،كلم٥واالعتذر  ،كلم٨الشكر بقدر 

 م غري املباشر له كالمني من األلفاظ اليت تعمل كأقوال االعتذار واللوم.الكال

يف حبثه اليت ابلعنوان "قيم  ٢٠١٥يف حبث أجراه حممد حسن احلمداين يف عام 

القيادة اإلسالمية يف شخصية صالح الدين األيويب" قدم هذا البحث من أجل احلصول 

رتبية اإلسالمية بكلية الرتبية مبعهد اإلسالمية على درجة البكالوريوس يف التعليم يف قسم ال

 احلكومية بونوروغو.

 الفصل اخلامس: أساس التفكري

لتزامي لصالح هتدف إىل وصف الكالم اإل تداوليةيستخدم هذا البحث دراسة  

للمخرج ستيف  صالح الدين األيويبسلسلة الرسوم املتحركة الدين األيويب قبل الذروة يف

، ويتضمن الفيلم كلمات الوعود والعروض. فسوف يتم استخدام (Steve Bristow)بريستو 

وفقا لفينسون هي دراسة العالقة بني اللغة وسياقها  تداوليةالعديد من النظرايت املعنية. ال

 الذي هو أساس حتديد الفهم.
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عىن فيما يتعلق هي دراسة امل تداوليةينص على أن ال 1993: 8) ) (Leech) ليج

أبوضاع الكالم واليت تشمل: املتكلم واملخاطب ، سياق الكالم ، الغرض من الكالم. 

( أن الرباغماتية هي دراسة املعاين اليت ينقلها املتكلم ١٩٩6 :3)  ”Yule“ يصف يويل

)الكتاب( ويفسرها املستمعون )القراء(. وكنتيجة لذلك، إن هذه الدراسة هلا عالقة أبكثر 

 بتحليل ما يعنيه الكالم من املعىن املنفصل للكلمة أو العبارة املستخدمة يف الكالم نفسه.

 Speech Act: An Essay in Philisophy of Languageبه يف كتا  (Searle) قال سرييل

( أن هناك ثالثة أنواع من اإلجراءات اليت ميكن أن تتحقق من ١7: ١٩٩6)يف وخياان 

 قبل املتكلم وهي احلدث التعبريي واحلدث التحقيقي واحلدث التأثريي.

هو ( 3٥: ١٩٩٩) (Rustono) لروستون وفقا(Lactionary Act) احلدث التعبريي 

الكالم الذي يهدف إىل التعبري عن شيء. احلدث التعبريي ال يتساءل املوقع عن الغرض 

وظيفة الكالم. احلدث التعبريي هو فقط أعمال الكالم ، أي فعل قول شيء ابلكلمات.  و

إن احلدث التعبريي هو أسهل طريقة للكالم لتحديدها ألن حتديدها مييل قادرا على القيام 

دث التعبريي الذي هو يف الواقع ليس أو أقل أمهية يف دورها يف فهم به دون تضمني احل

 (.١٨: ١٩٩6  ”Wijana”يف وجياان  ”Parker“ أعمال الكالم )ابركر

( ١٩٩7 :37)  ”Rustono”وفقا لروستونو  (Iloctionary Act) احلدث التحقيق

هو عمل الكالم الذي يهدف إىل معرفة الغرض والوظيفة أو قوة الكالم. من السهل 
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التعرف على هذا الكالم، وحيدث ذلك ألن احلدث التحقيقي يتعلق مبن يتكلم إىل من 

ومىت وأين يتم تنفيذ أعمال الكالم على احلدث التحقيقي جيب أن يتم تضمني سياق 

 الكالم يف حالة الكالم.

( من أجل تسهيل التعرف، هناك العديد 38 :1999 )يف روستونو   ”Leech”ليج

من األفعال اليت تشمل احلدث التحقيقي، وهي: اإلبالغ واإلعالن والسؤال واالختيار 

 والشكر واالقرتاح واالعرتاف والتهنئة والوعد واحلث وغري ذلك.

لكالم الذي ( أساس ا٤3-3٩: ١٩٩٩)يف روستونو  ”Searle“سرييل  يوضح

 يؤلف احلدث التحقيقي إىل مخسة أنواع، وهي:

الكالم التمثيلي هو فعل الكالم الذي يربط املتكلم حبقيقة ما يقال. ُيشار هذا 

الكالم أحيااًن إىل أنه الكالم احلازم. يتضمن هذا الكالم كالما إعالنيا وطلبيا كتابيا وإظهراي 

 غري ذلك. وذكراي وشهاداي ومضاراب و

أو ما يعرف غالبا الكالم اإلجرامي هو الكالم الذي يهدف إىل  توجيهيةالكالم ال

أتدية نطق املتكلم للمخاطب إلجراء ما يقصوده املتكلم. يشمل هذا الكالم ما يلي: 

 اإلجبار والدعوة والسؤال والطلب واجلمع والتوسل واإلحياء وإعطاء األوامر والتحدي.

املتكلم أن يتم تفسري كالمه على أنه تقييم ملا قاله.  الكالم املعرب هو كالم يطالب

 تشمل هذا الكالم: اإلطراء والشكر والنقد والشكوى وإلقاء اللوم والتهنئة واإلغراء.
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الكالم االلتزامي هو كالم يربط املتكلم بفعل ما يقصده يف كالمه. يشمل هذا 

 الكالم: القسم والشتائم والتهديد واإلعالن عن القدرة.

كالم اإلعالين هوالكالم الذي يتطلب من املتكلم إنشاء أشياء جديدة )احلالة ال

والظروف وغري ذلك(. التصديق والبت واإللغاء واحلظر والسماح واملنح والرفع والتصنيف 

 والتسامح كلها األلفاظ املشمولة يف الكالم اإلعالين.

ثري كبري على املخاطب. الكالم التأثريي هو الكالم الذي يتكلم به املتكلم وله أت

( أبن األفعال اليت متكن أن متيز الكالم  ”Rustono“ 39 :1999 قدم ليج )يف روستونو

التأثريي: اإلقناع والغش والتشجيع والتهيج والتخويف واملرح والتخفيف واإلحراج وجذب 

ب، الذي االنتباه وغري ذالك. ميكن هلذا الكالم أن حيدث أتثريات أو قوة أتثري على املخاط

 يشعر هبا املخاطب ابلقلق واخلوف واحلزن واليأس والسعادة وخيبة األمل وغري ذالك.

( الكالم االلتزامي هو نوع من أنواع الكالم 1996: 94 ) ”Yule“ يويليوضح 

الذي يفهمه املتكلم إللزام نفسه ابإلجراءات املستقبلية. هذا الكالم ينص على ما هو 

 ن أن يكون هذا الكالم: الوعود والتهديدات والرفض والتعهدات.املقصود من املتكلم. ميك

( ينص على أن الكالم االلتزامي هو كالم يعرب عن إرادة املتكلم ١٥: ١٩٩3إبراهيم )

وثقته، حبيث يتطلب الكالم القيام بشيء حمدد يف حمتوايت املقرتحات )رمبا حتت ظروف 

 )العروض(. offers )الوعد( و promises ا: معينة(. ينقسم الكالم االلتزامي إىل نوعني ومه
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promises  )الوعد(  ،هلا وظيفة الشتمswear that و )القسم(  contracting و )التعاقد( 

betting الرهان( و( guarantee  و )الضمان( surrender  و )االستسالم(invite  .)الدعوة(

 )تقدمي اخلدمة( و volounteering)العروض( أالوهي االقرتح ،  offersيف حني أن وظيفة 

bidding ( إبراهيم )(.3٥-3٤: ١٩٩3)املساومة 
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 الرسم البياين:
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 : ترتيب البحثدسالفصل السا

 للحصول على نتائج البحث املرجوة، يتم تقسيم هذا البحث إىل أربعة أبواب أالوهي:

، املقدمة اليت تتضمن: خلفية البحث وحتقيق البحث وأهداف البحث الباب األول

 واستخداماته وخطوات البحث.

، التحليل التظري الذي تشمل: البحث عن نظرية الرباغماتية الباب الثاين

لتزامي ووظائف الكالم االلتزامي وسلسلة الرسوم والسياقات وأعمال الكالم والكالم اإل

 املتحركة.

مصادر  طرقه، أنواع و منهجية البحث تشمل: مناهج البحث و ،باب الثالثال

 تقنيات حتليل البياانت، صياغة املشاكل.  ،البياانت، تقنيات مجع البياانت

لتزامي لصالح الدين األيويب قبل الذروة يف هو حتليل الكالم اإل ،الباب الرابع

 .(Steve Bristow)للمخرج ستيف بريستو  صالح الدين األيويب سلسلة الرسوم املتحركة

 هو االختتام الذي يتكون من النتائج واالقرتاحات. ،امسالباب اخل

 

 

 


