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 الباب األول

 املقدمة

 البحثخلفية  .أ 

آدات من األدوات ادلعرفة و  صيغة اللغة ىي نسق من اإلشارات و الرمز ت

ت و تعترب اللغة أىم و سائل و اإلحتكاؾ بُت أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احليا

بدوف اللغة يتذر النساطات الناس ادلعريف ترتبط اللغة ابلتفكَت إرطباطا 

اللغة نظاـ صوتى أساسا يتكوف من رموز اعتباطية يستعملو  (ٙٗوثيقا،)األمحد، 

يستخدموف  .  )2ٕٕٜٔٗٛٔ,دمحم اخلويل( أفراد ومجاعة ما لتبادؿ األفكار وادلشاعر

وفقا ألوسنت، الغرض ادلتحدث ىو ليس  الناس الكلمات ادلنطوقة لنقل ما أخربه.

التحدث إلنتاج مجل ذلا بعض ادلعاين و التعاريف فحسب. بل إنشاء مجل مع 

،  وجهات نظر للمسامهة يف أنواع معينة من احلركة التفاعلية يف التواصل )يف فوزى

ٕٕٓٔ: ٕٖ .) 

جيب اعتبار الصيغ يف التواصل من خالؿ اللغة من ىو ادلتحدث ، مقابل 

يقولو ادلتحدث أو الشريك ، أو عن أي موضوع ، وما ىو الوضع ، و احلاؿ و  ما
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الغرض من اللغات ادلستخدمة. ىذه الصيغة ىي العوامل ادلستخدمة حبيث ميكن 

 (.ٗٙ :ٕٗٔٓتمع )سيحر، م ادلعلومات ادلنقولة بواسطة اجملبسهولة فه

و السياؽ  حدثُت ، مقابل قوؿإحدى علـو اليت تدرس ادلعٌت من حيث ادلت

تدولية. كشف موريس أف التداولية ىي دراسة العالقة بُت العالمات وادلًتمجُت ىو 

( ، ٖٖ :ٜٜٙٔ،  (. بينما لفنسوف )من خالؿ اترغاف2ٖٖ ٜٜٙٔ)يف اترجياف ، 

ؿ أو تقرير وصو اللغة والسياؽ اليت تعد أساسا لالتداولية ىي دراسة العالقة بُت 

قدرة يف استخداـ اللغة على االتصاؿ وتنسيق حوؿ فهم اللغة أو الدراسة عن 

اجلمل و السياؽ مناسب. تقدميا للعلماء السابقة، نستنتج أف التدولية ىي منهج 

 يدرس ادلعاين اليت يتحدث هبا ادلتحدث يف السياؽ ادلناسب.

( للمتحدث ثالثة أنواع الكالـ، وىي ٕٖ :ٕٓٔٓ،  )يف رزلدى سَتىل

( ٜٔ-2ٔٚ ٜٜٙٔاان ). وجيالتأثَت ، و  ادلقصودادلعٌت ، و الصيغةحتديد موضع 

موضع الفعل خطاب للتعبَت شيء ما ، الفعل اإلعجاب ىو عبارة عن خطاب 

ىي عبارة عن خطاب يعرب عنو  التأثَتدلعرفة شيء و القياـ بعمل ما ، وأفعاؿ 

 شخص ما لو وقع و أتثَت على مستمع. 
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أو احملاورين، تعمل اللغة  (  فيما يتعلق ابدلستمعُت 2ٜٖ ٕٙٓٓرأي يوىل )

كتوجيو، أي نوع الكالـ يستخدمو ادلتحدثوف إلخبار ابلقياـ بشيء ما. اللغة ىنا 

ال جتعل ادلستمعُت يقوموف ابألشياء فحسب ، بل يقوموف ابألنشطة وفقا دلا يريده 

األمر ذلا وظائف   التوجيهية الكالـ  أفعاؿ ( 2ٕٗ ٕٔٔٓادلتحدث. وفقا لفرايتنو )

و القواعد و األوامر وادلتطلبات و القوات و  التوجيهية. تتكوف من أوامر، سلتلفة

طالب تتكوف من الدعوة إىل اإلجراء و الطلب و  التوجيهيةادلقًتضُت و الدعوات. 

الدعوة، يتضمن الدعوة و اإلقناع و ادلرافعة و  التوجيهيةالتوقع و التطبيق و العرض. 

ادلقاضاة و التحدي و التهمة و  التشجيع و الدعم و الدعم و احلث و

االستهداؼ. ىناؾ توجيو شفهي للنصيحة ، مبا يف ذلك تقدمي ادلشورة و الدعوة و 

شفهي للنقد يشمل  التوجيهيةو الدفاع و االتصاؿ و التذكَت.  التوجيهيةاالقًتاح و 

  ة التوجيهيالتوبيخ و التوبيخ و اإلىانة و اللعن و االنتقاد و التهديد و الغضب. و 

 النهي تشمل أفعاؿ النهي و ادلنع.

ب ، اميكن العثور على إجراءات الكالـ ابإلضافة إىل حياتنا اليومية يف األد

ومن األمثلة على ذلك الفيلم. الفيلم ىو وسيلة فعالة لتوصيل الرسائل ، من خالؿ 

 احملاداثت ومشاىد ادلشهد يف الداخل.
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 :httpيسي الكبَت )تعد أوصاؼ األفالـ وفًقا للقاموس اإلندون

//badanbahasa.kemdikbud. Go.id/kbbi/ ( صورا حية )قصص ذات معٌت( ، وتعٍت

األفالـ اليت يتم تشغيلها مع ادلشاىد وإعدادات األماكن ومواضيع زلاداثت معينة. 

 صيغة مع وجود ادلشاىد ، وإعدادات األماكن ، ومواضيع معينة من احملادثة اليت ت

، حبيث ميكن أف تلعب دورًا مهًما يف ادلساعدة يف فهم معٌت جزء  سياؽ الكالـ 

 اخلطاب.

ابإلضافة إىل العمل يف ادلرافق الًتفيهية ، استخداـ األفالـ كوسيلة لتعلم 

اللغات، منها تعلم اللغة العربية ، ابإلضافة إىل الكتب ، وميكن القياـ بو أيًضا من 

ىذا الفيلم ،  ٖ كونغ فو ابندادلتحركة   خالؿ األفالـ ، ومن األمثلة على ذلك فيلم ا

مثايل لتعلم اللغة العربية ألف اللغة ادلستخدمة ىي اللغة العربية سهلة فهمها ، من 

ىذا الفيلم نرى كيف يتم استخداـ الكالـ للحكم ، واحلظر ، وتقدمي ادلشورة ، 

رسائل  والدفاع ، وغَتىا. ىذا ىو ما جيعل الفيلم ميكن استخدامو كوسيلة لتقدمي

الكالـ. يف ىذه الدراسة ، ألقى  أفعاؿ فعالة وشلكنة دلزيد من الدراسة يف دراسة 

 .ٖا كونغ فو ابندخطاب ادلاحدث يف فيلم   البحث
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ىو فيلم فنوف دفاع النفس ادلهجل على  ٖ كونغ فو ابندارسـو متحركة  

، ووزعو  DreamWorks Animation أنتيجتوالصينية لفنوف ثالثي األبعاد، -األمرقية

th Century Fox ٕٓ الفيلم من إخراج جينيفر يوه نيلسوف ، أتليف جواناثف أيبل .

و جلُت بَتجر ، من إنتاج ميليسا كوب ، وجويلَتمو ديل تورو كمنتج تنفيذي. ًب 

وًب ترمجتو إىل لغات  ٕٙٔٓيناير  ٜٕإصدار الفيلم يف الوالايت ادلتحدة وكندا يف 

 شا العربية.سلتلفة مبا يف ذلك فو 

كوسيلة اتصاؿ الرسائل اليت  ٖ كونغ فو ابندا البحث تاستخدم يىا ى

تكوف فعالة وشلكنة لدراستها مبزيد من التفصيل يف دراسات حركة الكالـ ادلوجو ، 

ادلثَتة لالىتماـ اليت يتعُت فحصها بتعمق  التوجيهيةألف فيها عديد من اخلطب 

 أكرب.

،  ٖ كونغ فو ابندا ادلتحركة ختلفة يف فيلمادل التوجيهيةبفضل اخلطب 

 2ٖ كونغ فو ابنداادلتحركة   رسـويف   التوجيهية فرصة للباحثة لتحليلها. مثاؿ لفعل 

   2ٖٗٓٔ.مّدةايل تالميذ اوغوي" ىذا الكالـ حيدث يف  احضروا"

ادلتكلم  2 كاي                 



 

6 

 

   دلخاطب2 اجلنود 

لة الفعلية، اليت تتكوف من الفعل و الفاعل.  اجلملة السابقة ىي اجلم :صيغةال

" ىي تكوف عالمة للجملة الفعلية وىي على صيغة فعل األمر.  احضروا كلمة "

   " مبخاطب "أنت". أَفػَْعُلْوا لمة على وزف "وىذه الك

وقع الكالـ يف  .الكالـ السابق ىي الكالـ كاي إىل اجلنود: نع ى املقصد امل

الحظات عالية. يف ذلك الوقت ، عاد كاي من عامل حديقة اجملتمع واستخدـ م

الروح وظهر يف عامل الواقعي يف إحدى حديقة رلتمعية والتقى أبوز وأرنب. ٍب أخرج  

كاي جنوده الذين كانوا أسياد الكوصلفو الصينيُت الذين قابلهم يف عامل الروح وسرقوا 

!" لكي يذ اوغويايل تالم احضروا تشي بكاي وأصبحوا رجاؿ كاي. ٍب قاؿ كاي "

 .تالميذ اوغويأيمر جنوده ابلعثور على 

. التوجيهية" يف كالـ السابق تكوف عالمة من أفعاؿ الكالـ احضرواكلمة "

. كلمة التوجيهيةفعل األمر و جبهة أفعاؿ الكالـ  صيغة " ىي من احضروا، كلمة "

" أف حيكم  احضرواكلمة "   كاي" مبعٌت األمر. من اجلهة اخلارجي يستخدـ  احضروا"
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"  احضروا جنوده للبحث عن تالميذ أوغواي وأخذىم على كاي. يستحدـ كلمة "

 ابلغرض أف يفعل ادلخاطب مبا يريد ادلتكلم.

األمر. أف  مبعٍت التوجيهيةمن أفعاؿ الكالـ لذا يف كالـ السابق ىي نوع 

 حيكم جنوده للبحث عن تالميذ أوغواي وأخذىم على كاي.

ق أيضا تتكوف من الكالـ الصريح، ألف ادلتكلم يستخدـ أفعاؿ الكالـ الساب

" ىي من فعل احضروافيما التعبَته يطابق ابدلعٌت. من جهة التعبَته كلمة " الكالـ

األمر و ابدلقصود ىي األمر. أفعاؿ الكالـ السابق كذالك نوع من أفعاؿ الكالـ 

من أفعاؿ الكالـ حرفية معنها يطابق مبعٌت ادلعجم. إذا الكالـ السابق ىي نوع 

    من أفعاؿ الكالـ  الصرحية احلرفية. قتساألمر وىو م مبعٍت التوجيهية

 البحث، وجد ٖ كونغ فو ابندا يظهر التحليل أعاله أنو يف فيلم ادلتحركة

 أفعاؿ مهتما ابلتحقيق العنواف "  البحثأنواع سلتلفة و وظائف توجيو. لذلك ، كاف 

 DreamWorks Animation أنتيجتو  ٖ كونغ فو ابنداادلتحركة   يف فيلم ة التوجيهية 

 ")الدراسة التداولية(.

 البحث حتديد  .ب 
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 النحو على ةالباحث  حتديد البحث تصاغ ، أعاله ةصيغة ادل صياغة على بناءً 

 2التايل

 جةيالنت  ٖ كونغ فو ابندارسـو متحركة  يف  التوجيهيةما أنواع أفعاؿ الكالـ  .ج 

DreamWorks Animation ؟ 

رسـو متحركة  الىت يستخدمها الشخصيات يف  التوجيهيةأفعاؿ الكالـ  وظائفما  .د 

 ؟ DreamWorks Animation جةيالنت  ٖ كونغ فو ابندا

 حثالبأغراض  .ه 

 إىل2 ة البحثة ادلذكورة، يهدؼ ىذا صيغة أساسا على صياغة ادل

رسـو يف  الشخصياتاليت يستخدمها   التوجيهيةوصف أنواع أفعاؿ الكالـ  ( أ

 .ٖ اجلزء متحركة كونغ فو ابندا

اليت يستخدمها الشخصيات يف   التوجيهيةوصف وظائف أفعاؿ الكالـ  ( ب

 .ٖ كونغ فو ابندا رسـو متحركة 

 حثالبفدائد   .و 
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 حثالبة ىي أف يكوف ىذا ادلعٌت ادلقصود  لو فائداتف، الفائدة  حثالبىذا 

و فائدة عملية. الفائدة العملية ىي عن التداولية، فائدة نظرية  البحثمفيدا لتطوير 

ووظيفتو، خاصة  التوجيهيةمفيدا لتعريف أنواع أفعاؿ الكالـ  حثالبأف يكوف ىذا 

 التوجيهية. وإلعطاء الفهم إىل اجملتمع أف أفعاؿ الكالـ التوجيهيةيف أفعاؿ الكالـ 

أو  بياانتيتأثره السياؽ، لتسهيل ادلخاطب يف فهم أو معرفة قصد ادلتكلم سواء 

 ادلعلومات ابستخداـ دراسة التداولية.

  إطار التفكري .ز 

التداولية لفنسوف ىي عالقة اللغة والسياؽ وىي أساس حتديد الفهم. وفقا 

مع ليفنسوف ، ليتش أبف  التداولية  ىي دراسة ادلعٌت فيما يتعلق حبالة ادلوقف 

 ىذه احلالة ، ادلذكور منها2 اخلابر و ادلخرب ، سياؽ الكالـ، والغرض الكالـ. يف

يكوف السياؽ والكالـ مهمُت يف  التداولية  ، اليت يكوف لسياقها أتثَت على معٌت 

البيئة ، والوضع االجتماعي ، والغرض من ادلتحدث ، إخل. يف حُت أف الكالـ ىو 

خطاب بشري للتواصل. ابإلضافة إىل كوهنا موجودة يف احلياة اليومية ، يتم تضمُت 

 األدب منها الفيلم. فعاؿ اخلطب يف األ
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من أشكاؿ العمل األديب ادلرئي وادلسموع بطبيعتو والذي  صيغة الفيلم ىو 

يوجد فيو دور اللغة مهم لنقل الرسائل أو ادلعلومات. سيتم احلصوؿ على الرسالة ما  

 كاف اخلطاب استقبلو جيدا للمستمع.

ث يف الكالـ و أحداث الكالـ ذلما ارتباطا وثيقا. كالمها عوارض حتد

عملية واحدة ، و ىي عملية االتصاؿ. أحداث الكالـ ىي أحداث اجتماعية 

ألهنا تنطوي على أطراؼ تتحدث يف موقف ومكاف معُت. عادت العبارة الكالـ 

( ًب تنظيمها لتحقيق speech actالكالـ )اإلصلليزية2  أفعاؿ عن سلسلة من عدد 

الـ. ما كاف الكالـ ظاىرة الكالـ دائما يف احلدث الك أفعاؿ ىدؼ. وبذالك، 

اجتماعية على النحو ادلذكور السابق ، فإف فعل الكالـ ىو عرض فردي ونفسي 

بطبيعتو ، ويتم حتديد استمراريتو من خالؿ قدرة اللغة على التحدث يف مواقف 

أكرب يف الغرض من احلدث ، ولكن يف  صيغة معينة. حدث اخلطاب، يتم رؤيتو ب

 عٌت أو شأف اإلجراء يف خطابو.اخلطاب يتصرؼ أكثر يف م

( على أنو يف ادلمارسة العملية ٖٙ-ٖ٘ :ٕ٘ٓٓ،  سَتؿ )يف راىردي وفق

ىو اخلطاب ابلكلمة و العبارات  صيغةالفيها ثالثة أنواع من أفعاؿ الكالـ ، منها2 

و اجلمل الناطقة وفقا للمعٌت يف الكلمات و العبارات و اجلمل .. يف ادلوقع ، ال 
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ؿ حوؿ الغرض والوظيفة من اخلطاب الذي تنقلو نية ووظيفة يوجد أي سؤا

اخلطاب الذي نقلو ادلتكلم. فإف عبارة 'حكة يدي' ، على سبيل ادلثاؿ ، الغرض 

منها إلبالغ شريك اخلطاب أبنو يف الوقت الذي يتم فيو إلقاء اخلطاب ، تكوف يد 

 رؤيتها من عن الكالـ اليت ًب عٌت ادلقصودادل ادلتحدث يف حالة حكة. حتدث

الكالـ  أفعاؿ ىو الغرض و الوظيفة يف  عٌت ادلقصودادل السياؽ أو اخلطاب السابق

اليت يرى سياؽ اخلطاب السابق  عٌت ادلقصودادل اليت ًب التعبَت عنها على أهنا

 (.ٖٛ :ٕٓٔٓ،  )ؤوتييب

ىو فعل شيء لو غرض و وظيفة زلددة. مل يكن القصد من  عٌت ادلقصودادل

'يدي حكة' اليت حتدث هبا ادلتحدث فقط إلبالغ الشريك أنو عندما ىذه الكلمة 

قاؿ الكالـ ، ًب وضع احلكة يف أيدي ادلتكلم ، ولكن أكثر من ادلتحدث يريد من 

الشريك أف يتخذ بعض اإلجراءات ادلتعلقة ابحلكة يف أيدي ادلتكلم، على سبيل 

 ادلثاؿ ، الشريك أف أيخذ بلسم.

( على شريك الكالـ. ميكن استخداـ effectالتأثَت ) ىي ادلتزيد فعل التأثَت

مقولة 'يدي حاكة' ، على سبيل ادلثاؿ ، لتعزيز أتثَت اخلوؼ على شريك الكالـ. 
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اخلوؼ على سبيل ادلثاؿ ، ألنو كحارس يكوف يف حياتو اليومية قريبا من إصابة 

 اآلخرين وإدائةىم.

اب إىل مخسة أنواع ( فرقو الكالـ اإلعجٖٙ :ٕ٘ٓٓ،  سَتؿ )يف راحردي

كل منها وظيفة اتصاؿ. تلخيص أنواع الكالـ اخلمسة على النحو التايل2 حاـز ، 

 توجيهي ، تعبَتي ، أتثَتي ، واإلعالف.

يف احلوار بُت الشخصيات يف قصة  التوجيهيةأف أعرؼ أفعاؿ الكالـ  الباحثة أراد 

 البحثفعاؿ الكالـ، فهذا العصفور من الشرؽ لتوفيق احلكيم. يتأثر السياؽ إىل ىذا أ

 يسعى لإلجابة على األسئلة التالية2

 ؟ ٖ كونغ فو ابندارسـو متحركة  يف  التوجيهيةما أنواع أفعاؿ الكالـ  .ٔ

 ٖرسـو متحركة الىت يستخدمها الشخصيات يف  التوجيهيةأفعاؿ الكالـ  وظائفما  .ٕ

 ؟ٖ كونغ فو ابندا

 الدراسة السابقة .و 

 أنتيجتو  ٖ كونغ فو ابندافيلم ادلتحركة  يف  ةالتوجيهييف حتليل الكالـ 

DreamWorks Animation " يف  لبحثمن الدراسات ادلتعلقة اب البحث، استخدـ
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من الدراسات  البحث، وجد  البحثالكائنات الرمسية واألشياء ادلادية. يف ىذا 

ات اليت ًب صيغة أما ادل يف الفيلم أـ الرواية.  التوجيهية الكالـ أفعاؿ اليت تبحث 

 حتليلها ما يلي2

يف فيلم صالح الدين   التوجيهية( بعنواف الرسالة 'الكالـ ٕٛٔٓريسا سيساري ) .ٔ

إنتاج شركة تطوير الوسائط ادلتعددة )دراسة  ٔاأليويب للرسـو ادلتحركة احللقة 

انية تداولية(' مقًتح لقسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية األدب والعلـو اإلنس

( يف جامعة سوانف جونونج S. Humللحصوؿ على درجة يف العلـو اإلنسانية )

دجاٌب اإلسالمية ابندونج. الطريقة ادلستخدمة ىي التحليل الوصفي. مصدر 

. الغرض من ىذه MDeC أنتيجتوىو احلوار فيلم 'صالح الدين'  البحثبياانت 

و وظيفة  صيغة لذي حيتوي على الدراسة ىو دلعرفة اخلطاب يف فيلم صالح الدين ا

ابستخداـ  بياانت. تستخدـ الطريقة االستماع جلمع  التوجيهية الكالـ  أفعاؿ 

ابستخداـ طريقة  بياانتأساليب تدوين ادلالحظات كطريقة متابعة و حتليل 

 ادلكافئة خارج النطاؽ.

على فيلم  التوجيهيةرسالة 'حتليل الكالـ ل( بعنواف إٚٔٓإنداح أيو فسفتا أرـو ) .ٕ

انقساـ القمر يف السماء األمريكي ادلخرج ىانـو سالسابيال رايس و سيناريو تعلمها 
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يف الفصل احلادية عشرة عالية' تقدميو كأحد متطلبات احلصوؿ على درجة يف 

الًتبية و التعليم يف جامعة احملمدية بورورجيو. الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة 

يف فيلم انقساـ القمر يف السماء األمريكي و وظائف   التوجيهية الكالـ  أفعاؿ 

ادلوجودة يف انقساـ القمر يف السماء األمريكي و كيف كاف   التوجيهية الكالـ 

ىي  بياانتسيناريو التعلم لدى طالب ادلدارس عالية. الطريقة ادلستحدمة لتحليل 

ليل غَت ىي الطريقة التح بياانتالطريقة ادلكافئة. و طريقة مستخدمة لعرض 

 الرمسي.

يف احلوار فيلم ' عند   التوجيهية بعنواف الرسالة 'الكالـ  (ٕٗٔٓفًتي كرستنيت ) .ٖ

تسبيح احلب 'خلَت األمة' تقدميو شرطا إلكماؿ الدراسة األدب يف كلية اللغات 

والفنوف ، جامعة يوجياكارات. الغرض ىذه الدراسة ىو معرفة أفعاؿ الكالـ 

الواردة يف   التوجيهية تسبيح احلب' و وظائف الكالـ  يف فيلم 'عند  التوجيهية 

 البحثفيلم 'عند تسبيح احلب'. الطريقة مستخدمة يف ىذه الدراسة طرؽ 

ة و ادلعٌت ادلقصود  ابستخداـ مراقبة ادلثابرة التثليث  بياانتالوصفي. تتم صحة 

 اخلرباء النقد.
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مع أنواع سلتلفة من   ة التوجيهيالكالـ  اسةعلى الرغم من العديد منهم در 

احملررين يف كل من األفالـ و الرواايت ، إال أف ىناؾ اختالفات من الدراسات 

كونغ فو فيلم ادلتحركة   البحثاستخدمة  ادلستخدـ ، البحثابقة حوؿ موضوع الس

. أما مسامهة الدراسات السابقة ىي " DreamWorks Animation انتج  ٖ ابندا

صف زلدد للبحث أو حتليل العمل األديب من حيث الكالـ إعطاء كيفية و 

 .البحثىذا  البحث. لذلك أجرى  التوجيهية 

 ج. نظام الكتابة 

 يف ىذه الدراسة، الكتابة تستخدـ ادلنهجية على النحو التايل2 البحثلسهولة 

و  البحثديد ، و حتالبحثالباب األوؿ، وىو ادلقدمة. حيتوي ىذا الباب على خلفية 

وخطواتو ونظاـ  البحثوفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكَت ومنهج  البحثأغراض 

 الكتابة. 

ة. حيتوي ىذا الباب على النظرايت يف ىذه ادلعٌت ادلقصود  الباب الثاين، وىو أساس 

 . التوجيهيةالرسالة، وىي نظرية أفعاؿ الكالـ 
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. ىذا الباب حيتوي على خالصة الرواية، وأنواع بياانتل الباب الثالث، وىو حتلي

ووظائفها اليت يستخدمها الشخصيات يف فيلم صالح الدين   التوجيهيةأفعاؿ الكالـ 

 األيوىب.

الذي قامت  البحثالباب الرابع، وىو االختتاـ. ىذا الباب النتاعج واإلقًتاحات من 

 بو الكاتبة.


