
 

 

 لالباب األو  

 مةاملقد   
 الفصل األّول: خلفّية البحث .أ

 ، بوسيلةهمة للبشر. ميكن للبشر التعبري عن ما يف أفكارهماملتواصل الاللغة هي أداة 

العملّية الّتواصلّية يف الفلم هي طريقة املتكّلم يف إلقاء املعىن على املخاطب عن طريق    اللغة.

للفلم مناهج الّتصنيف املتنّوعة، ومن أسهل املناهج  (.51، ص Samesta ،2012الفلم. )

لتصنيف األفالم أّن يتّم تصنيفها علي حسب نوعها. ومن األفالم املندرجة حتت نوع الفلم 

 األصلّي األّويّل امللحمّي فلم "إبراهيم خليل هللا". 

 شيعي إبراهيمعليه الّسالم. كان  إبراهيم حياة النبّ  هللا رحلة خليل إبراهيم فيلم حيكي

 هذا الفيلم حيكي. والكفار املشركني ّي الذي تصادفت فيها قّمة اجتماعهلااجل العصر يف

 .منرود يف مواحهة ملك إبراهيم نبّ عن اجتهاد دعوة  أيًضا

 

يفسدون  ّي عصٌر هلااجل العصر إنّ  .الكّفار الشركاء تمعحول اجمل إبراهيم نّب ال لدو  

 آهلةً  وأصبحت حينئذ   أماكن يف منتشرة األصنام كانت.  بشريّ  طمع أعظمالّناس وحيدث فيه 

 .شعبه عبدها كما  األصنام عبادة إبراهيم نبال رفضف. منرود ملك يعبدها



 

 

 قبل من آهلةً  آزار وهو انحت األصنام اليت تعترب عمه معيعيش  إبراهيم النب كان

،. سّكان اببلني  وعاقبه على ِفعله منرود ملك غضبف. األصنام دّمر النب إبراهيم ذات يوم 

 الذين . فأصبح الناسهللا هذا العقاب العدمي جباللة من جناو  إبراهيم النبسلم . إبحراقه حيًّا

 .ابهلل يؤمنون احلارقة النار من إبراهيم النب سالمة شهدوا

 امسها ةٌ خادم سارةإّن ل. اليت نكحها واختارها كزوجته سارةبسّيدة  إبراهيم النب التقى

 النب من زوحها طلبت ،ألطفالاب ومل يهبها هللا عجوزةً  سارة بينما كانت سيدة. جرها سيدة

 .وولدت ولًدا يسّمى إمساعيل فهاب هللا هاجر ،منها طفالاأل إلجناب هاجر يتزوج أن إبراهيم

 ةأفعال الكالم اإللزاميّ  وأحدها الكالم أنواع أفعال هللا خليل إبراهيم فيلم وجدت يف

(Commissives )الباحثة جيعل السبب فهذا. الكالم يف املختلفة الوظائف اليت تتضّمن فها 

ومن أمثال . هللا" خليل فيلم "براهيم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  حول البحث إبجراء مهتّمةً 

 :كما تلي  فيه هي ةأفعال الكالم اإللزاميّ  على حتتوي اليت الكالم

 



 

 

 – 20:31 املدة)األىل  يف واان اببيل أمسم بيت اليدخل عزر صنم فاليكن،

20:25) 

 :Co-text))املشاركة 

وهي فعل  فاليكن كلمة  لوجودفعلّية  وإنّه من مجلة مباشٌر. حريفّ  كالمٌ   السابق الكالم

 .القدرة تعين الذي مضارعٌ 

 :Context))السياق 

أوبيس إّن أوبيس.  هو واملخاطب هارابك هو املتكلم. مباشر حريفّ  كالم  السابق الكالم

حماصر  أبنه فيشعر هارابك. منرود امللك ومسعها إىل قد رآها اليت أسراره  بكشفهارابك  هّدد

 .اببل معبد دخول متثاله يتمكن حىتأوبيس  بتحقيق طلب فيسعده أوبيسبتهديد 

أفعال  يف األىل" يف واان اببيل أمسم بيت اليدخل عزر صنم فاليكن،" تضّمن كالم

من الكالم  ةاإللزاميّ وعالمة أوبيس.  رغبات حتقيق على هارابك قدرة شكل يف ةاإللزاميّ الكالم 

 .القدرة تدّل على اليت فاليكن السابق هي كلمة

 :التحليل



 

 

نتضّمن أوبيس.  على قدرته لتعبريهارابك عنه  يعرب مباشرٌ  حريفي  كالمٌ   السابق الكالم

 وعده حنو بوفاء قدرة هارابك على ، ألنه يدلّ ةاإللزاميّ أفعال الكالم يف  السابق أيًضا الكالم

 .ةأفعال الكالم اإللزاميّ  يف السابق قتضّمن الكالم. القصر يف سكونه أثناء أوبيس

 :هللا خليل إبراهيم فيلم يف اليت وجدهتا الباحثة ةالكالم اإللزاميّ  لألفعال اآلخر واملثال

 

 – 13:51 املدة) وحبب وحنانني إبسكن رب يتك لقد ، إبراهيم اي رق بتك يف حق يل

13:50) 

 :Co-text))املشاركة 

 تدّل على معىن القدرة.  مباشرٌ  حريفّ  كالمٌ   السابق الكالم

 :Context))السياق 



 

 

هو عّم  عازار. إبراهيم هو واملتكلم آزار هو املتكلم. مباشرٌ  حريفي  كالمٌ   السابق الكالم

 .وتربيته إبراهيم رعاية على وافق الذي إبراهيم

يف  وحبب" وحنانني إبسكن رب يتك لقد ، إبراهيم اي رق بتك يف حق يلتضمن كالم "

 .وتربيته إبراهيم رعاية على عازر قدرة شكل يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ 

 :التحليل

 ويتضّمن .وتربيته إبراهيم برعاية آزار على قدرته مباشٌر عرّب عنه حريفي  كالمٌ   السابق الكالم

 برعاية آزار القدرة على يدلّ  الكالم ألن ةأفعال الكالم اإللزاميّ يف  أيضا السابق الكالم

 .ةأفعال الكالم اإللزاميّ يف  السابق الكالم فيتضّمن .وإبراهيم

 حتتوي لعثور احملاداثت اليت ، البياانت كمصدر  هللا خليل إبراهيم فيلم إختارت الباحثة

 فيها التحليل رغبت الباحثة لذلك، الكالم. يف خمتلفة بوظائف ةاإللزاميّ أفعال الكالم يف 

 .الفيلم هذا يف حبث وعلى أّن الباحثة مل جتد إجراء أكرب بشكل

 ابستخدام يتعّلق إبراهيم خليل هللا الفيلم يف البحث أنّ  السابق الوصف من االستنتاج بدا

 البحث هذا وسيستخدم. أو احملاداثت احلوارات يف الشخصيات بني التفاعل كوسيلة  اللغة

 ابلشخصيات مستخدمةً  فيه ةالكالم اإللزاميّ  أفعالليست . كنظريّة البحث  التداولّية نظرية



 

 

أفعال الكالم  على حتتوي اليت مستخدمٌة ابلشخصّيات األخري ولكنها الرئيسية فقط،

 أو احملاداثت ، ألنةاإللزاميّ أفعال الكالم  نظرية الباحثة إستخدمت. كالمهم  يف ةاإللزاميّ 

 الوعود على تدلّ  أفعال الكالم اليت على حتتوي هللا خليل إبراهيم فيلم يف الواردة احلوارات

أفعال الكالم  على حتتوي اليت وغريها، وعلى أّن فيه حوارات  كثريًة متنّوعةً  والقدرات والنوااي

 الباحثة استخدمت لذا،. وميكن عليها إجراء التحليل ابستخدام دراسة التدتولّية  ةاإللزاميّ 

  .الرسالة يف هذه البحث كموضوع  هللا خليل إبراهيم فيلم

 حتديد البحثالفصل الثاين:  .ب
 :فيما يليخلفّية البحث السابق  شرح بناًء على حّددت الباحثة حتديد البحث

 فيلم إبراهيم خليل هللا؟ الواردة ةأفعال الكالم اإللزاميّ ما  .1

 فيلم إبراهيم خليل هللا؟ الواردة ةأفعال الكالم اإللزاميّ  وظيفةما  .2

 أهداف البحثالفصل الثالث:  .ت
 البحث كما يلي: ، هنا أهدافالبحث السابق حتديدمن و 

 فيلم إبراهيم خليل هللا الواردة ةأفعال الكالم اإللزاميّ  أنواع وصف .1

 فيلم إبراهيم خليل هللا الواردة ةالكالم اإللزاميّ أفعال  وظيفة وصف .2



 

 

 فوائد البحثالفصل الرابع:  .ث
على  ومها فوائد من الناحية النظرية والعملية،ال ا البحثم نتائج هذمن املتوقع أن تقدّ 

 النحو التايل:

 ةنظريالفائدة ال .1

 يف خاصةً  التداولّية دراسة لتطور واسعةٌ  هذا البحث معرفةٌ  حتصل منمن املتوقع أن  (أ

 .ةأفعال الكالم اإللزاميّ  دراسة

أفعال  دراسة يف خاصةً  يف علم اللغة الباحثة معرفة ألجل زايدة هذا البحث يقّدم (ب

 التداولّية. يف دراسة ةالكالم اإللزاميّ 

 ةعمليالفائدة ال .2

 ةأفعال الكالم اإللزاميّ على زايدة فهم القرّاء يف معرقة هذا البحث للحصول  يقّدم (أ

 ووظيفتها يف قيلم إبراهيم خليل هللا.

ستخدامها إ القرّاء حبيث ميكن واضحةً  أمثلةً  ا البحثم نتائج هذمن املتوقع أن تقدّ  (ب

 .ةأفعال الكالم اإللزاميّ هتم على معرفة مجيع أفعال الكالم اليت حتتوي على ملساعد

وأن  ندونيسّية.ا البحث انفًعا يف تطّور األعمال األدبّية اإلهذ يكونمن املتوقع أن  (ج

جلميع القرّاء حىت تصبح األعمال األدبّية أكثر  ةأفعال الكالم اإللزاميّ معرفة  يزيد

كى فيها أسهل فهًما للقرّاء والباحثني املستقبلني.  اهتماًما وما حت 



 

 

أن يوفر هذا البحث االقرتاحات واالستنتاجات خاّصًة يف األعمال األدبّية  من املتوقع (د

تخدمه الباحثون اآلخرون كوسيلة  ملعرقة األعمال األدبّية خاّصة يف العربّية وأن يس

 فيلم.

 ياإلطار الفكر الفصل  اخلامس:  .ج
 االتصال عملّية يف بناطق اللغة ومتلّقاها املستخدمة هي سلوكات الكالم الكالم أفعال

(Sudaryat ، 139 : 2009 .)الكالم يفإّن . التواصل يف املعّينة تعبرٌي بوظيفته والكالم هو 

 حتليل مهمي يف دورٌ  الكالم فلموقف. الكالم خلفية يف النظر خالل من حتديده جيب فصًدا

  . الكالم أغراض

الكالم املنطوق املنّفذ ابملتكّلم ينقسم  أن( Wijana، 1996 : 17يف وايان ) Searleسريل  قال

التأثريي  والفعل (،illocutionary act) اإلجنازي والفعل (،locutionary act) اللغويّ  الفعل إىل ثالثة
(perlocutionary act). 

 سياق تضمني فهًما ألّن إجراؤها ال حيتاج إىل أسهل   (locutionary act)اللغويّة  إّن األفعال

( 109 ص ، Tarigan ، 2009يف)  Austin أوسنت رأى(. 17 ص ، Wijana ، 1996) الكالم

 .شيء   لقول إجراء شيء   اّّتاذ اإلجنازية األفعال أبنّ 



 

 

تتعلق . الكالم أغراٌض ووظيفٌة وتركيز( illocutionary act)اإلجنازية  تتضّمن يف األفعال

 وبعبارة الذي وقع فيه الكالم. مبن يتحّدث املتكّلم، وموقف الكالم،  وموضع الكالم اإلجنازية

 ص ، Rustono ، 1999)روستونو الكالم وضع خالل اإلجنازية من األفعال حتديد أنّ  أخرى،

35.) 

 Tarigan ، 2009اترجيان) معنّي   شيء   لقول التأثرييّة فعلٌ  األفعال أبن Austinأوسنت  جيادل

أتثريًا  يؤثّر املنطوق ابملتكلم الكالم أن( 36 : 1999) بينما أوضح روستونو(. 109 ص ،

 .أو متلّقاه أتثرٌي ملستمعه أّن لتعبري الكالم Wijana (1996:19)وقال . للمخاطب

أنواع  مخسة اإلجنازية األفعال تصنيف أنّ ( Rustono ، 1999 : 37يف) Searleلسريل  وفًقا

 (،Commissives)لزاميّات واال (،Directives)واملوّجهات  ،(Assertives) اإلخباراّيت هي:

 (.Declarations)واإلعالنّيات (، Expressives)والتعبرياّيت 

لربطه ابألفعال  املفهوم ابملتكّلم الكالم نوع هواإللزامّيات  أنّ   Yuleيول رأى    

 الوعود، والتهديدات، املتكلم وحيتوي على من املقصود هو ما الكالم هذا يدلّ . املستقبل

 (.94 ص ، Yule ، 2014. )والتعهدات والرفض

 لتنفيذ امللزومة األفعال هي ةاإللزاميّ  األفعال أنّ Rustono (1999  :40 )شرح روستونو 

 .كالم املتكّلم  األشياء يف



 

 

 Rustono شيء  معنّي . شرح روستونو يرى قيام املتكّلم على لتشجيعلزامّيات اال إّن وظائف

 ابّتاذ املتكّلم إللزام استخدامه يف الكالم بقصد إىل يشري التداولّية أبن وظيفة( 12 : 1999)

 والتهديد، والنية، ، والقسم الوعد، وظيفة   الوظائف هذه تشمل. كالمه  يف املذكورة اإلجراءات

 .والّدعاء وتقدمي، القدرة، وإعالن

 االستعداد إعالن( 2018) قاموس الكبري للغة اإلندونسياليف تعريف الوعد مناسبًة 

 بشيء القيام أو شيء لتقدمي آخر لشخص شخص   تعبري هو الوعد. شي فعل على والقدرة

 وعًدالزامّيات اال تصبح. والوالء واخلدمة الطاعة كشكل  آخر لشخص إجراء شخص   اّتاذ أو

 ووفاءً  بوعده ملزًما املتكّلم ألن نكون يهدف فإن الوعد املتكّلم الكالم وعًدا، حتدث إذا

 عليه.

النية . شيء   فعل قصد هو (2018)س الكبري للغة اإلندونسي قامو ال يف تعريف النّية وفًقا

 .البشري العقل يف فعل  مصّور   غرٌض أو قصد هي

 األوامر هو حتقيق (2018)قاموس الكبري للغة اإلندونسي اليف وأّما تعريف القسم وفًقا 

ألن  فيهدف القسم يف كالمه. شخصٌ  قسم   إذااإللزامّيات قسًما  ستصبح. القسم والء أو

 .أبفعاله وخملصةً  كالمه  إبثبات ملزًما الشخص يكون



 

 

أو استعداد  أنّه نية (2018) قاموس الكبري للغة اإلندونسيالوأّما تعريف التهديد وفًقا يف 

 .آخر شخص إليذاء أو مصّعب أو مضارّ  الرتكاب شيء شخص

 .االستطاعة أو الرغبة هو (2018) قاموس الكبري للغة اإلندونسياليف تعريف القدرة وفًقا 

 شكل مبثابة يكون ابلقدرة بيان إبلقاء املتكّلم يلزم إذا القدرة على دالّةً  ةاإللزاميّ  ستصبح

 .املّتققة عليه االتّفاقات اللتزام االستعداد

 تقدمي أو شي إظهار هو (2018) قاموس الكبري للغة اإلندونسيالإّن التقدمي مناسبًة يف 

 حتقيق إثبات على املتكّلم حتفزه املقّدمة هي الكالم الذي ةالكالم اإللزاميّ أفعال و . الطلب

 بتقدميه. لإلميان اآلخرين وأتثري املقدم العرض على كلماته

 الدعاء قول هي (2018) قاموس الكبري للغة اإلندونسياليف وأّما تعريف الدعاء وفًقا 

 إجراء شيء   الّتاذ الحق   وقت   يف املتكلم تلزم هي الدعائّية ةالكالم اإللزاميّ أفعال و . للربّ 

 إىل ربّه.دعاها  اليت والصلوات اآلمال من النجاح حتقيق أو

 املستخدمة النظرية إىل استناًدا الفكرّي هلذه الرسالة اإلطار يف ويتضّمن الشرح السابق

 وستقدم  هللا". خليل "إبراهيم فيلم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ لتحليل 



 

 

 

 الفصل السادس: الدراسات السابقة .ح
يف األفالم  ةفعال الكالم اإللزاميّ ملتعّلقة أبأجري الباحثون القدماء البحوث والتحاليل ا

النتنّوعة وهم حبثوا حتاليلهم وحبوثهم ابستخدام مواضع البحث املختلفة. وستقّدم الباحثة يف 

 هذا الفصل البحوث يف شكل الرسالة وهي كما تلي:

 Hanungل Soekarno فيلم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  " بعنوان عظيمة لسيدة رسالة أواًل،

Bramantyo "ةأفعال الكالم اإللزاميّ  أنواع على مناقشةً  حبثها يف سيدةركزت . 2016 سنة يف 

 ةأفعال الكالم اإللزاميّ  مناقشة يف الباحثة ركزت ، الرسالة هذه يف حبثه. أثناء وظائفها وحّددت

 التداولية

 أفعال الكالم

 ةأفعال الكالم اإللزاميّ 

 ةأفعال الكالم اإللزاميّ وظيفة  ةأفعال الكالم اإللزاميّ شكل 

 فيلم إبراهيم خليل هللا



 

 

أفعال الكالم أنواع  إّن أوجه التشابه بني هاتني، يف وصف. هللا" خليل "إبراهيم فيلم يف

 يف اختيار موضوع البحث. وظائفها وأّما الفرق بينهما

 Sengoku Basara : Judge فيلم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  " بعنوان عيين لفوزية رسالة اثنياً،

End Episode 1-12" الكالم أعمال أنواع وصف إىل فوزية حبث يهدف. 2015 سنة يف 

 بينما. فيه ةاإللزاميّ أفعال الكالم  معىن وصف إىل يهدف مث ، الفيلم يف. املوجودة املفاجئة

 حملمد هللا" خليل "إبراهيم فيلم ووظائفها يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  أشكال الباحثة عن تناقش

 .ورزي ريدو

 سنة يف إبراهيم" النب قصة يف اإلسالمية الرتبية "قيمة بعنوان احلسن لزينول جملة ، اثلثًا

الرسالة  هذه يف حبثه. بينما رّكزت الباحثة أثناء الرتبوية القيم يف خبثه على زينول ركز .2014

وأما القرق بني هاتني رسالتني يف . هللا" خليل "إبراهيم فيلم ةأفعال الكالم اإللزاميّ  يف وصف

 استخدام نظريّة البحث.

 تشابه. أوجه التشابه هو يف استخدام وأوجه إّن بني هذه الرسالة والرسائل السابقة فرقٌ 

 فرق وكذلك فرٌق. حبث يف كل يكون أن جيب. ةأفعال الكالم اإللزاميّ ليل نفس النظريّة وحت

 . الدراسة والدراسات السابقة بني



 

 

 السبب، هلذا،. هللا خليل إبراهيم فيلم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  حبث الباحثة جتد مل

 .هللا خليل إبراهيم فيلم يف ةأفعال الكالم اإللزاميّ  الباحثة تبحث سوف

 


