
 

 

 لباب األولا

 مقدمة
 خلفية البحث .أ

سعية  ي جتمألنـه  اإلنسسنية اإل ،  نففل  الفس  ن  يهرم   ي ايحيس  ال

البعض ن  اإلجتمسعية واالقتلسدنة والسيسسية ويهرمس. إىل  ايحقيقة حيتسجون بعضس

مذا االرتبسط ال نففل  ع  دور اللغة الـمهمة  ي علقة اإلنسسنية. و نع ذلك 

تعرنف اللغة مو الفظسم اللوتــي نستخدم بـهس أعضسء اجملموعني للعم  والتواص  

 "أصوات(. أنس تعرنف اللغة إلب  جين مي 1983)كرندالكسفس:  وتـحدند نفسي

 .(1: 2015 ، نعرب بـهس ك  قوم ع  أيراضه "  )توفيق

و  ي تعرنف اللغة حيل  ن  الكالم ابإلتل  الفس  .ن  جهدي الفس  

ب  ُتظهر   ،ال نـحل  الكالم نـحتوي على قواعد الفـحوي  ، للتعبهر ع  أنفسه 

 .(Yule ، 2006) أفعسل ن  الكالنه. وتسمى أفعسل الكالم

كالم قد . ن  ال ي حسلة الكالم توافق على القواعد اللغونةإستخدم اللغة 

 و قد ال نقي  به )الفهى( لكفهس نستفد إىل السيسق أوحسل. نقي  به السسنع )األنر(



 

 

و الفهي  ي التداولية مي أفعسل الكالم التوجيهية. أفعسل الكالم  األنر  تضمني

: 2012 ، ودران)ججسسالتوجيهية مي أفعسل تؤثر على املستمع لفع  شيء 

74.) 

  ، ألنراهلس وظسئف نث   ةإّن أفعسل الكالم التوجيهي ، نر ليس أشكسل األ

 ، رض. ك  مذه األنواع لـهس الغفهيو الـ ، الفقد  ، الفليحة  ، طلبيةال  ، لتمس اإل

 شيء. لفع نعين أن تطلب ن  الـمخسطب  

ل . ألن ب   ي الفي ، ليس ن  حسلة الكالم  ي ايحيس  اليونية  ، و نع ذالك

الفيل  مو صور  الـحيس  الفس  الـحقيقية. فيهس األنر و الفهي نـمك  أن نتخذ 

 رسسئ  أخالقية ن  الفيل . كمس وجد  ي فيل  اب  سيفس الـمتحركة.

م املتحسركة مو التسرنـخي. والكالم ابللغة العربية. و فيل  "اب  و سر نوع 

 غست نث  الـمالنو واإلنـجلــيــزنة. انتجسيفس" نرتج  على نطسق واسع  ي عد  ل

رسوم مث نت  إنشسء  .The Phisics رسوم الـمتحركة اب  سيفس  ي ألـمسنيس بعفوانول ألا

الفيل  ال جييد و  ، الـمتحركة مبسسعد  ن  ترمجست ابللغتني العربية واإلندونيسية 



 

 

نظران إىل  ، ولك  اآلن عفدنس تتطور التكفولوجيس ، DVDعلى التلفزنون و 

Youtube.  وصف الرسوم الـمتحركة  "اب  سيفس"عسلـًمس إسالنًيس  ي الطب. مفسك

ويهرمس.  خورنزني  ي الرايضيستـ ي علوم الفلك. ال علمسء إسالنيون نث  الفسرايب

 لك  ســيــــبحث  ي مذا الرسوم الـمتحركة شخلية إب  سيفس.

ب. ب  سيفس ع  رحلة إب  سيفس ليلبح عسملس   ي الطاقلة الرسوم الـمتحركة 

نشهور.  سيكون رج ، نتولد عبد هللا اب  سيفس ابفس ذكيسً   370أول السفة  ي عسم 

قرأ مو حيب أن ن ، اسـمه ايحسني ب  عبد هللا ب  حس  ب  سيفس. نفذ طف 

ين سالكتب أن نعمق على نس قرأه وان حيس  إبطعى هللا أن حيب على العل . الث

مو أن ميلك القرحية ليشفي املرنض نفد صغهر. انه استهدف  ي وقت أن نشفي 

ايحر  البأ  رج  مث سعلت انه م  نستطيع أن نشفي هلس. فسجب اجرتب أن 

 نرى عفد أن حيذمب نع ابه. ال نتوقف فيه أن نتعل  اال العل  آخر يحبه.

سنة. عرفة نهمة للغك  عسلـمس ال نكفي لدراسة عل  واحد ألن ك  امل،    هرأى

 فيجب عليه نعرفة العلوم األخرى ألن ، إذا أراد أن نكون ابحثًس نعيًفس  ، لذلك 

 تلك املعرفة نرتابطة بني نعرفة وأخرى. مذا مو تفوق اب  سيفس نفذ الطفولة.



 

 

أصبح إب  سيفس طبيبسً نسمرا و كرنـًمس عفدنس نشأته. مو نشفي اجلميع الفس  

 نستطيع إبتسع الدواء.ن  القلي  حيم  الغين ع  الدواء وأكثرهحىت الفقهر  أن ال 

 الفقهر.

. رسسلة سرللرتفيه و طرنقة ارسسل االخب رسوم املتحركة "اب  سيفس" يهر طرنقة

ك  نق   ي حني ال مي ، جيد  إذا كسن نـمك  تلقي املعلونست بشك  جيد للغسنة 

الم استهدف ن  كالنه. ي الك الرسسلة ألن املعلونست الوارد  ليست جيد . وميك 

اليونية قد نوجد سوء الفه . ولذلك ألن املخسطب أق  لفه  املقلد املتكل . 

مذا أن خمتم   ي الفيل .الروس  املتحركة اب  سيفس جسنب إىل أن نعطى القي  

الدنفية مفسك  تواجد أنواع ن  الكالم  والوظسئف نثال الفهي و األنر تضميفهس 

 :لتوجيهية. نوجد الفوع الكالم التوجيهية ووظيفته  ي الكالم نليألفعسل الكالم ا

 



 

 

 كسن املتكالم  الشبسب واملخسطب مو صدنقه. والكالم : اقرتب نفه    

الفسع .  اليت تكون ن  الفع  واجلملة الفعليةاجلملة السسبقة مي  :يغةالص

-وزن افتع  اقرتب ن -نقرتب-. اصله اقرتبالفعليةن  اجلملة وقول اقرتب مي 

 بضمهر )أنت( ندل املخسطب ومو صدنقه.  اجتمع

ىل اب  إنع صدنقه عفدنس رأى الشبسب  : الكالم السسبقاملعىن املقصود

فور مو أنر صدنقه اقرتب اب  سيفس قسع  عفد ابيه اسرتحة (s).سيفس نع أسرته

(p)ىل إدق قسل صدنقه نع الفس  ن نلأد الشبسب ان نسأل اب  سيفس .نقل

نتكل  املتكل  شفواي (k) .داملتكالم جب كل نت (a).شك  الكالم مو األنر(e) ذكسعه

(i ) والعالقة بني الشسبني صدنقسن محيمسن(n) ىل إ.مذا الكالم نقلدأنر الشبسب

 (g)صدنقه القرتب اب  سيفس نع أسراهتز

رتب كلمة اق  ليغةمو الكالم التوجيهية. كمس  ي ال كسن الكالم السسبق

س يف كلمة اقرتب نقلد الشبسب إىل صدنقه اقرتب اب  سيفسئظشك  أنر. و ي الو 

قسع  عفد ابيه اسرتحة. اإللتمس  مي أفعسل الكالم اليت حتتوي على اإللتمس  إىل 



 

 

املخسطب ألن نفع  شيئس ن  املتكالم. مذا الكالم ندل اىل صدنقه اي املخسطب 

ي أفعسل الكالم حتتوي على إطسء األوانر إىل ألنر اقرتب اب  سيفس. األنر م

 املخسطب ألن نفع  شيئس ن  املتكالم.

نسسواين  دنعىن املقل وصيغة صرحيس ألن نعىن الكالم  ي  الكالم السسبق

مو الكالم  قالكالم السسبأي طلبت الشبسب اىل صدنقه القرتب اب  سيفس. صيغة 

سن مذا ك  ، تكون نفهس. ولذالك ايحرفية ألن نعفسمس نسسوي مبع  الكلمست اليت

 يس صرحيس حرفييس لإلامتس . الكالم كالنس توجيه

 

الفسع .  اليت تكون ن  الفع  واجلملة الفعليةاجلملة السسبقة مي : يغةالص

-نفع -أيلق ن  وزن  فع -نغلق-. اصله يلقالفعليةن  اجلملة وقول أيلق مي 

 بضمهر )أنت( ندل املخسطب ومو ايحسرنس.أفع  



 

 

الكالم عفدنس نوح السمسين أن نتكالم نع األطسبع الكبهر    :املعىن املقصد

أن  (p)نوح السمسي أنر حسر  القلر  أن نغلق ابب القلر  (s)جسء القلر.

 الكالم مو شك  (e)نقلد خرب نرنض ابيه أن ال نسمع اىل خسرج القلر. 

بني الـمتكل  العالقة .(i)سوفيسنتكالم املتكالم (. k)جبد املتكل  نتكالم  (a)نر األ

. إذن نس أنر به نوح السمسي يحراسه جيب أن اب  سلطسن و حسر  موالسسنع و 

نوح نفلور ب   كالم مو   كالم. كسن ال(nنتلقى كلمست أو أوانر ونفع  ذلك )

قلر ايحسك  إليالق البسب حىت ال نسمع الفقسش نع األطبسء حول املرض اليحرا  

 .(g)الغرنب للملك خسرج القلر 

 مجلةو م ليغةال ي  الكالم التوجيهية. ألن نعىنمو كسن الكالم السسبق 

نر ن  أ ملعىن املقلود نسواين أياألنر. و ا فعلية نـحتوى على فع  ابلشك 

 إىل حسر  القلر. نوحنفلور ب  

سسواين ن نعىن املقلد وصيغة صرحيس ألن نعىن الكالم  ي  الكالم السسبق 

 مو الكالم . صيغة الكالم السسبقحسر  إليلق البسب ىلإاأينر نفلور  أي 



 

 

سن مذا ك  ، ألن نعفسمس نسسوي مبع  الكلمست اليت تكون نفهس. ولذالك ايحر ي

 نرنس توجيهيس صرحيس حرفييس لألالكالم كال

 حتدند البحث .ب

 حتدند مذا البحث:، سسسس على صيسية املشكلة السسبقةا

م املتسحركة و سر لتوجيهية نستخدنهس الشخليست  ي أفعسل الكالم اأنواع . كيف 1

سل يهر اللرنح. أفعأفعسل الكالم اللرنح و أفعسل الكالم  ن  جهة اب  سيفس

 ؟ الكالم ايحر ي و أفعسل الكالم يهر ايحر ي

م و سر   ي السخليست نستخدنهس الكالم التوجهيةوظسئف أفعسل ف . كي2

 املتحركة اب  سيفس؟ 

 أيراض البحث ج. 

 :أيراض مذا البحث، شكلة السسبقةسسسس على صيسية املا



 

 

سوم املتحركة ر  لتوجيهية نستخدنهس الشخليست  يفعسل الكالم اأوصف أنواع ل.1

أفعسل الكالم  .حرنيهر الل ي جهة أفع  الكالم اللرنح و أفع  الكالم  اب  سيفس

 ايحر ي و أفعسل الكالم يهر ايحر ي.

م و سر   ي الشخليست الكالم التوجيهية نستخدنهس فعسلأوصف وظسئف ل. 2

 .املتحركة اب  سيفس

 فوائد البحثد. 

 عملية نعين: الالفسئد  الفظرنة والفسئد   ، ذا البحث له فسئداتنم

لتدولية ا طونر البحث  يلت. الفسئد  الفظرنة مي ان نكون مذا البحث نفيدا 1

 ئف.سع  أفعسل الكالم التوجيهية والوظ

 سل .نحلة ع  نفكّر  اإلسل  رنحاتا نعرفة ع  عمسلية مي نفيدال. الفسئد  2

 الدراسة السسبقةه.  

حبث البحث ع  الدراسة ، اب  سيفس  املتحركة رسومب  البحث ع  ق

هدف إىل مذا نسواء  ي الكتسب او على  ي تقدنر البحث)الرسسلة(.  ، السسبقة



 

 

 و األم  مو لتجفب حدث ، ايحلول على أوسع التوجه ن  املواضيع املختسر 

البحث. ون  الدراسست األخرى ذات الللة إىل مذا البحث مو  ي  االزدواجية

 البحث الذي قسنت به

(  ي الرسسلة حتت العفوان أفعسل الكالم التوجيحية 2018)رنسس سيسسري 

  Multimedia ي الرسوم املتحركة صالح الدن  األنويب ايحلقة األوىل إنتسج 

Development Corporation   الدراسة التدولية( " نقدنة للحلول على الشهسد(

دب و العلوم اجلسنعية اإلنسسنية األوىل  ي قس  اللغة العربية و أدهبس بكلية اآل

هسج املستعم  هلذا البحث مو وصفي حتلي . و نلدر البيسانت املعفىاإلنسسنية. 

.الغرض هلذا البحث مو نعرفة أجفس  و MDecمو فيل  "صالح الدن " إنتسج 

 .MDecوظسئف األفعسل الكالنية التوجيهية  ي فيل  "صالح الدن " إنتسج 

وكيفية ترمجة الكلمست ( ابلعفوان "طرنقة 2016أمحد فوزان صدنق )

. مذه الرسسلة "MNCTV " اإلستفهسنية  ي ترمجة الفيل  صالح الدن  األنويب روانة

سنعة  ي قس  األدب العربية بكلية العلوم و الثقسفة  ي اجلجزء ن  الشروط للحلول 

ا األسلوب املستخدم  ي مذ ، سبال  نسر  سوراكسرات. بفسء على مذه الرسسلة



 

 

ب الوصفي الفوعيو الطرنقة الـمستخدنة مي طرنقة عيفية البحث مو األسلو 

 مث حتدند نوع طرنقة الرتمجة الـمستخدنة. ، عشوائية  ي شك  االستفهسم

( ابلعفوان "قي  تعسلي  الطبيعة  ي قيسد  اخلليفة 2013نفدى نور أبرايين )

رجة دصالح الدن  األنويب و أمهيتهس  ي الرتبية اإلسالنية". نقدنة للحلول على 

ة البكسلورنو   ي قس  الرتبية اإلسالنية كلية الرتبية و التعلي   ي اجلسنعة اإلسالني

  أن اخللفية صالح الدن ، الـحكونية سوانن كلي جسيس. بفسء على مذه الرسسلة

نكون أسو  الذي له صفة كرنـمة و قسئدا نـمثال خلوصس للقسئدن  و التعليمست 

نعسنون نعظ  األزنست الـمقلقة جدا  ي بلد  و الـمتعلمني الذن  كثهر نفه 

 إندونيسيس.

لـ  نكون البسحث ع  أفعسل الكالم التوجيهية  ، الفظرايت حبث السسبقة 

عسل تـحلي  البسحثة ابلعفوان "أف ، "إب  سيفس". و نع ذلك ي الرسوم املتحركة 

 ."إب  سيفس" )الدراسة التداولية( الكالم التوجيهية  ي الرسوم املتحركة

 

 



 

 

 آسس  التفكهر و.

دراسة التداولية اليت هتدف إىل شرح أفعسل الذا البحث نستخدم إىل م

الكالم التوجيهية الوارد   ي فيل  الروس  املتحركة اب  سيفس. تستخدم العدند ن  

 الفظرايت كمراجع.

)أو  الكستب( ونفسره املستمعالتداولية بدراسة املع  كمس نوصله املتكل  )أو 

القسرئ( لذا فسهنس نلرتبطة بتحلي  نس نعفيه الفس  أبلفسظه  أكثر ن  ارتبسطهس مبس 

الذي نقلده  أو عبسرات مذه األلفس دراسة املع   التداولية .ميك  أن تعيفه كلمست

 (Yule ، 2006) املتكل .

 مهس:أفعسل الكالم و  كتسبه"اسسسية عل  التداولية  مفسك نوعسن  يونزان  

( أفعسل الكالم حرفية و2أفعسل الكالم اللرنح وأفعسل الكالم يهر صرنح )  (1) 

 أفعسل الكالم يهرحرفية.

أفعسل الكالم اللرنح مي أفعسل الكالم اجلم  املستخدنة لفق  املعلونة 

وتستخدم مج  السؤال لطرح شئ نسز واجلملة األنر استخدام للتعبهر ع  األنر. 



 

 

ل الكالم اللرنح مي أفعسل الكالم اليت قلد كالنهس صرحيس نرئيس ن  مجلة فأفعس

 الكالم.

أنس املراد أبفعسل الكالم يهر اللرحيية مي أفعسل الكالم الىت ال جتيء صرحيية 

 ، رباستخدم الشخص كالم اخل ، للتعبهر ع  قلد األنر ، بوضع مجلته. أحيسان

كالم نعرب يهر نفسسب ب ، كسن اإلستفهسم  ، أو رمبس استخدم االستفهسم. وأحيسان

الزم أن نعرف أن كالم األنر ال ميك  استخدانه بغهر صرنح  ، اخلرب. ونع ذلك

لتعبهر ل خلرب واإلستفهسم ميك  استخدانهمسكالم ا  ، ليعرب القلد ليس أنرا. لذا

ع  أفعسل الكالم يهر اللرنح. أفعسل الكالم يهر اللرحيية جيب أن نفسر مبس مو 

 مين أو نشتم  فيهمس. مذا املعىن ال حيل  إال إبشراك سيسق ايحسلة.ض

أفعسل الكالم ايحرفية ميك  أن نفسر على أهنس أفعسل الكالم الىت قلدمس 

تسسوي نعىن الكلمست اليت تركبه. أفعسل الكالم يهر ايحرفية مي أفعسل الكالم الىت 

لكالم انعفسمس ال تسسوي أو نعكس نعىن الكلمست اليت تتكونه. ون  أنواع أفعسل 

ج ع اآلخر. ون  مذه األربعة تفتفيمك  لك  نفهس نشرتك بني أحدمس ن السسبق



 

 

( ۲) ، أفعسل الكالم اللرحيية ايحرفية( ۱ومي: ) ، أربعة أنواع أفعسل الكالم 

  ،أفعسل الكالم اللرحيية يهر ايحرفية( ۳) ، أفعسل الكالم يهر اللرحيية ايحرفية

 (2006) رمردي: .أفعسل الكالم يهر اللرحيية يهر ايحرفية( ۴)

ل . ألن نوجد  ي في أن ايحيس  اليونية. ولك  ميك فعسل الكالم ليس  ي أ

الفيل  ليس وسيلة للرتفيه ولك  كوسيلة لتقدمي املعلونست.نتحدث ع  أفعسل 

الكالم اليت كشفت ألول نر  ع  فكر  أنه ميك  استخدام اللغة للتعبهر ع  الفع  

 ن  خالل التمييز بني الكالك املستمر والكالم املثسيل مو أوسنت.

اوستني أن اللغة ميك  استخدانهس لتففيذ األفعسل ابلتمييز بني أفع  رأ 

الكالم اخلبسرنة وأفعسل الكالم التحدرنة. أفعسل الكالم الظسنية ميك  أن نقسل 

صيلس أو خطأ. و أفعسل الكل  األدائية ال نلف أو نقرر أو نعل  أي شيء 

ة أفعسل الكالم و أفعسل الكالم الكالم مو جزء ن  ممسرس ، صحيحس أو خطأ

 (2012، )فوزي عسد  ال نلف أو فقط خلطب شيئ. ، ىالذي كسن نر  أخر 



 

 

والفرق بني أفعسل الكالم الفظسنية وأفعسل الكالم األدئية الذي صرحه 

"اوستني" نبدوله تلفيف ثالث الفسخ ن  فع  الكالم أي  ي أفعسل الكالم 

 (2012، . )فوزيالتأثهر التعبهرنة و أفعسل الكالم الوظيفية و أفعسل الكالم

  للمستمع قسل املتكل ، أفع  الكالم التعبهرنة مي أفعسل الكالم لفع  شئ

، ترنغ )مي الكالنست املعيفية اليت تقسل هبس نع الشعور واملعىن احملدد(xأن 

أفعسل  (2014، )خهر .أفعسل الكالم اخلربنة مي أفع  الكالم تفيد شئ( 2009

الكالم الوظيفية مي أفعسل الكالم اليت علد  مت حتدنده نع العبسر  األداين اللرنح. 

أفعسل الكالم التحدرنة ترتبط عسد  مبفح اإلذن والشكر واألنر والعروض والواعود. 

أفعسل الكالم التحدرنة ترتبط بلقمية اليت مت تسليمهس وتعرنبهس. أفعسل الكالم 

أفعسل الكالم  (2012 ،)فوزي الذي أيتثره السيسق.قلد املتكل  التحدرنة 

االلتزانية مي فع  شئ نع يرض وظيفة نعيفة  ي أنسطة أفعسل الكالم 

 (2009، )ترنغ ايحقيقية.



 

 

ثوسهريل بستخدام لقواعد تركبية الفسخ أفعسل التعربنة تفقس  على مخسة 

 ية.واإلعالن ، والتعبهرنة ، وإللتزانية ، التوجيهية ، نعين: التمسلية

التمسلية مي نوع  أفعسل الكالم اليت تبني نس ثقة املتكل  انه اللحيح أم ال. 

التوجيهية مو نوع ن  أفعسل الكالم اليت   التوجهية مي نوع أفعسل الكالم

 نستخدنهس  ي املتكل  ليجعسل اآلخرن  نفعلون شيئ. تعترب التوجيهية أن تسبب

 ، لفليحةا ، الفقد ، الفحي، التمين ،ث  أنرن ،بعض التأسرات ن  أنشطة املخطب

واقرتاح. االلتزانية مو نوع أفعسل الكالم نفه  املتكل  الرتبط  ي أفعسل املستقب . 

م إابع و تعهد. ألتعربنة مي أنواع أفعسل الكال ،التحدند ، مذا الكالم حييط: وعد

 ، هتفئة ، ملث  : ممتفسا ، اليت تبني نس تعشر به املتكسمل. فهي تعرب ع  حسالت نفسية

الم وأنضس لتقدمي التعسزي. اإلعلفية مي أنواع أفعسل الك ، والثفسء ، اللفح ، نغفر

. اليت تغهر ايحسلة عرب لفظهس. اإلعالنية مو أفعسل الكالم اليت تغهر ايحسلة عربلفظهس

الت  ساإلعالنية مو أفعسل الكالم الوظيف الذي إذ تت  إؤاد  األداء تؤدي إىل املرا

 (2012، . )فوزياجليد  بني حمتوايت اقرتاحية نع واقعي



 

 

أفعسل الكالم التوجيهية مي نوع ن  أفعسل الكالم  ، ”Blum Kulka“وفقس 

  ،الذي نستخدنه املتكلمون لتحلي  شخص آخر أن نفع  شيئس )برنتفو

۲۰۱۱) 

شطة نفسسبة ولك  م  األن ، ليست اللغة جتع  املستمع نفع  شيئس فحسب مفسك

 نطلوب املتكل  أم ال

كالم   ، ومي: األول ، له ستة وظسئف فرنتفوأفعسل الكالم التوجهية وفقس 

األنر الذي نشم  على األنر واإللتمس  واإلرشسد والتطلب واإلجبسر واالقرتاض 

 كالم الطلب الذي نشم  على الطلب واألن  والتمىن والتقدم.  ، والتقدمي. الثسين

كالم الدعو  الذي نتضم  دعو  وإيواء وتشجيع ودع  وحتث وتطسلب   ، الثسلث

كالم الفليحة الذي نشم  على تقدمي الفليحة   ، وحتدي وهتمي ومدف. الرابع

 والتوصية واإلقرتاح والتوجيه والتشجعة



 

 

الفقد الذي نتضم  التوبيخ والتوبيه والتوبيخ  ، والدعو  والذكر. اخلسنس

والشت  والتهدند والغضب. والسسد  الفهي الذي نشم  على التغطية والفهي 

 (2011، .)فرنتفوع املعفىو 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رسوم املتحركة اب  سيفس

 التداولية

 سيسق الكالم

المكلا أفعسل  

الكالم أفعال 

 التوجيهية
وظائف أفعال الكالم 

 التوجيهية

أنواع أفعسل الكالم الكالم نتعلق 
اب   ركةالتوجيهية  ي رسوم املتح

سيفس و  وظسئف أفعسل الكالم 
التوجيهية  ي رسوم املتحركىة اب  

 سيفس
 
 


