
 

 

 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث .1

يف األساس ، البشر خملوقات اجتماعية حيتاجون إىل بعضهم البعض. يتفاعلون مع بعضهم 
البعض من أجل فهم ما يقصده شخص ما ابستخدام لغاهتم اخلاصة. اللغة وسيلة اتصال سهلة 

غة هي أيًضا مهارة بشرية للتفاعل مع البشر اآلخرين من خالل استخدام إشارات مثل للغاية. الل
( ، فإن االتصال هو عملية توصيل 31: 2009)لوكيتا كوماال الكلمات أو اإلمياءات. وفًقا لـ 

رسائل أو أفكار شخص أو جمموعة من األشخاص أو منظمة أو اجملتمع للحصول على املعلومات 
 غري مباشر.بشكل مباشر أو 
بشكل مناسب من قبل شريك الكالم ، يف حني أن  هو املباشرة أفعال الكالميةالقصائد من 

نية الكالم غري املباشر ميكن أن تسبب سوء فهم ألن الرسالة يتم نقلها ضمنًيا. هذا ألن معىن 
ه املتحدث. الكلمات اليت تتكون منها اجلمل غري املباشرة ميكن أن يكون خمتلًفا كثريًا عما قصد

لتجنب األخطاء يف تفسري الكالم غري املباشر ، جيب على الشريك يف الكالم االنتباه إىل السياق 
 .أفعال الكالميةيسمى  التداوليةالذي حييط ابلكالم. هذا النوع من ظاهرة التواصل يف 

د  حت ن نقلها بشكل مباشر وغري مباشر.اليت ميك أفعال الكالميةهو أحد أنواع  التوجيهية
اليت يستخدمها املتحدثون إلخبار  أفعال الكالميةهي أنواع من  التوجيهية( أن 93: 2014) يويل

ه بشكل مباشر وغري سامل  يتم تة اليتاآلخرين بفعل شيء ما. فيما يلي مثال على الكالم التوجيهي
 مباشر:
 ( األم: "خذ املكنسة!"1)

 خذ املكنسة(البنت أتنينا: "نعم أمي". )
 ألب: "هل ترى جهاز التحكم عن بعد يف التلفزيون؟"( ا2)



 

 

 نينا: "نعم ، نعم ، إهنا يف املطبخ ، سأحضرها."
هبا املتحدثون  تتكلماليت  التكلمأعاله ، ميكن أن جند أن هناك اختالفات يف  األمثلنيمن 

يف الوقت  ( حيدث يف الصباح عندما تقوم األم بتنظيف غرفة الطعام.1. الكالم )ةالكالم التوجيهي
نفسه ، ذهبت نينا إىل املطبخ إلحضار كوب ، وقالت األم اليت رأت ابنها متجًها إىل املطبخ 

( هو مجلة 1على املكنسة حسب تعليمات األم. الكالم ) البنتحصل ت"أحضر املكنسة!" ل
 كان. يُطلق على الكالم-حتمية ، وميكن مالحظة أن الكلمة األساسية "أتخذ" تنتهي ابلالحقة 

 ابستخدام اجلمل احلتمية. لبنتهاألن األم تعطي األوامر  ة( الكالم التوجيهي1)
( حيدث يف املنزل ، احملا ثة تشمل األب واالبن ، املوقف الذي يصبح خلفية 2الكالم )

اخلطاب هو أن األب يريد مشاهدة التلفاز ولكن ال ميكنه العثور على جهاز التحكم عن بعد 
عن جهاز التحكم عن بعد. القول "هل ترى جهاز التحكم عن  بحثي اإلبنلذلك يطلب من 

بعد يف التلفزيون؟" يف شكل مجلة استفهام ألهنا تنتهي بعالمة استفهام ، ولكن عند عرضها من 
السياق ، فإن هذا الكالم هو طلب للطفل للعثور على جهاز التحكم عن بعد. هذا النوع من 

املباشر. يثبت املثاالن أعاله أنه ميكن إلقاء اخلطاب التوجيهي غري  ةالكالم يسمى الكالم التوجيهي
بشكل مباشر وغري مباشر. غالًبا ما حتدث مشاكل الكالم كما هو موضح أعاله يف التواصل 
اليومي ، لذلك ، يف التواصل ، جيب على املتحدثني وشركاء الكالم االنتباه إىل سياق احملا ثة 

 املستمرة.
( يف األفالم ، ألن األفالم متثل احلياة 2( و )1اث الكالم يف األمثلة )غالًبا ما توجد أحد

الباحثة فيلم  ستخدم هذه الدراسة ، تالواقعية وتتخذ نفس أسلوب الكالم مثل احملا ثة اليومية. يف 
 كي ألن هذا الفيلم حصل على ترشيح أوسكار. ُعرض الفيلم يف جزءابوم لنا ين الكفرانح

Palme de'Or  من اجلوائز وفاز جبائزة جلنة التحكيم. العديد  2018جان كان السينمائي من مهر
كي هي جوائز أفضل ممثل يف مسابقة جولدن أورانج الدولية ابوم لنا ين الاألخرى يف فيلم كفرانح



 

 

لألفالم ، وجوائز أماندا ألفضل فيلم أجنيب يف العرض املسرحي ، ومهرجان سراييفو السينمائي ، 
 وائز األخرى ذهذا الفيلم.والعديد من اجل

كي. هذا الفيلم من إخراج زين الرافعي ويور انوس شيفريو ابالفيلم من إخراج ان ين ال
 12لبنانية حتكي قصة ولد امسه زين. يبلغ من العمر هو متثلية وبولواتيف ترجير ابنكول. هذا الفيلم 

أن فشل يف إنقاذ أخته اليت  عاًما ويعيش يف فقر مع والديه وإخوته. يهرب زين من منزله بعد
توشك على الزواج. يف رحلته ، قابل رحيل ، عامل مهاجر إثيويب يوفر له املأوى والطعام. بداًل من 

،  اذلك ، يعتين زين اببن رحيل ، يوانس. ومع ذلك ، وألنه ارتكب جرمية ، وهي قتل زوج أخته
 ال ته.فقد مت القبض على زين وقام أيًضا مبقاضاة والديه بسبب و 

ي يتم نقله أبشكال وأغراض خمتلفة يف ة الذيف هذا الفيلم ، هناك العديد من الكالم التوجيهي
 وم التايل.ة للكالم يف فيلم كفرانحفعل توجيهيأحوارات الشخصيات. فيما يلي مثال على 

 البياانت :
 سيدي ، أطفئ السيجارة

 "املعىن: "أطفئ السيجارة اي سيدي!
 سياق الكالم:

ال تدخن ألن  نشاط املستمر هو عندما يدخن شريك الكالم يف احلافلة اليت ال ينبغي كشفهاأ. ال
 ذلك سوف يزعج راحة الركاب اآلخرين.
 ب. املتحدث أصغر من شريك الكالم.

 ج. املتحدث ليس على اتصال وثيق ابحملاور ، ألهنما التقيا للتو يف احلافلة.
ته عندما يكون يف احلافلة. شكل فعل الكالم التوجيهي  . أيمر املتحدث احملاور إبيقاف سيجار 

 يف املثال أعاله هو منوذج أوامر حيتوي على وظيفة قيا ية.

 حتديد البحث .ب
 : التايل البحث، ميكن حتديد  خلفية البحثأوصاف  كما



 

 

 كي؟ابوم لنا ين الفرانحة يف فيلم كما هي أشكال الكالم التوجيهي. 1
 كي؟ابوم لنا ين الة يف فيلم كفرانحوجيهي. ما هي وظائف الكالم الت2

 أغراض البحث .ج
 كما تشريح حتديد البحث أعاله هناك توجد أغراض البحث مبا اييل :

 كيابوم لنا ين الة يف فيلم كفرانحأشكال الكالم التوجيهيلوصف  .1
 كيابوم لنا ين الة يف فيلم كفرانحوظائف الكالم التوجيهيلوصف  .2

 فوائد البحثد. 
 نظريةالفوائدة ال .1

، خاصة للطالب  ةالتوجيهي أفعال الكالميةتوفري املعرفة والتعرف على املزيد حول نظرية 
وعموًما  التداوليةاملتخصصني يف اللغة العربية وآ اهبا الذين يرغبون يف التعرف على الدراسات 

 جلميع الطالب.
 الفوائدة العملية .2

خاصة فيما  التداوليةاثقبة يف جمال  ، إضافة نظرة التداوليةتقدمي توصيات ما ية ، خاصة 
حبيث تكون مفيدة للباحثني يف املستقبل ، وتساهم ابملعرفة  ةالتوجيهي فعال الكالميةيتعلق أب

وم لنا ين ة يف فيلم كفرانحيف البحث عن أعمال الكالم التوجيهي التداوليةيف الدراسات 
 كي.ابال
 

 الدراسات السابقةه. 
وم هو البحث الذي أجرته نور خالدة ص فيلم كفرانحلبحث السابق الذي فحكان ا

البنني يف فيلم  بعنوان البحث حتليل الوظائف السر ية ملعىن استغالل  2020أيونينجياس عام 
يشري هذا البحث إىل تركيز املشاكل القائمة من خالل النظر إىل املنهج . وم اللبناينكفرانو 



 

 

مشهًدا حتتوي على  20ذه الدراسة أن هناك النظري وتنفيذه على موضوع البحث ، ونتائج ه
 أزواج من الشخصيات املعارضة ، 10والعنف اجلسدي واللفظي ، هناك  البننيعناصر استغالل 

وم يعكس فعل االستغالل االقتصا ي ، ت ومعىن االستغالل يف فيلم كفرانحشخصيا 5هناك 
جدا. ويف الوقت نفسه ،  أال وهو أن زين وإخوته الصغار جيربون على العمل يف سن مبكرة

يتجلى االستغالل اجلنسي يف سحر ، اليت تزوجت يف سن احلا ية عشرة لتخفيف العبء 
 .من أفعال اخلطيئة الكربى البننياالقتصا ي على األسرة. يف اإلسالم نفسه ، يعترب استغالل 

 حيتوي هذا الفيلم على رسالة مفا ها أن كل شخص ابلغ يريد إجناب أطفال جيب أن
يدرك أن وجو  األطفال يف هذا العامل هو هدية جيب احلفاظ عليها وتربيتها وتعليمها بشكل 

الذين ولدوا. يتمتع  البننيعذب البنني ، فال تنجب ويصحيح. إذا كنت غري قا ر على تربية 
يف هذا العامل بنفس احلقوق ، أي احلق يف أن يعيشوا حياة كرمية وسعيدة ، بغض  البننيمجيع 
ر عن أي مستوى من القدرة االقتصا ية. يعلم اإلسالم أيًضا أنه جيب رعاية األطفال النظ

وهزاذهم بسبب حيل الدنيا. يتم حتليل هذا  البننيوتربيتهم بشكل صحيح. حرم اإلسالم قتل 
 الفيلم السر ي احلديث ابستخدام هنج وظيفة الشخصية لفال ميري بروب.

 اإلطار الفكرىو. 
اللغة الذي يدرس العالقة بني اإلشارة واملعىن والسياق. جيا ل ليفنسون  هي علم التداولية

هي  راسة مجيع العالقات بني اللغة والسياق اليت متت صياغتها أو متييزها يف بنية  التداوليةأبن 
على أهنا فرع من فروع علم اللغة الذي يدرس بنية  التداولية (2: 1996وجياان ) اللغة. يعّرف
أنه  (2: 2010رومحا ي ) ا ، أي كيفية استخدام الوحدة اللغوية يف االتصال. يقولاللغة خارجيً 
 .لفهم نية احملاور التداوليةستخدم متحدث أن ت ميكن لكل

كي حيلل شكل ووظيفة ابوم لنا ين الة يف فيلم كفرانو هذا البحث عن الكالم التوجيهي
كي. ابوم لنا ين الشخصيات فيلم كفرانو  شكل حوارات ل. البياانت يفةالتوجيهي أفعال الكالمية
التوجيهي ، وهي  أفعال الكالميةاملباشر وغري املباشر ، ووظائف  أفعال الكالميةحتليل أشكال 



 

 

يف  ةاألوامر والطلبات والدعوات والنصائح والنقد واحملظورات. مؤشر شكل عمل الكالم التوجيهي
 ةكل فعل الكالم التوجيهيمعرفة الكالم اذها ف للتوجيه يتبع جدول مؤشرات ش

 
 1.1اجلدول 

 أفعال الكالميةشكل  رقم
 التجيهية

 مؤّشر

الكالم يعين إخباره بفعل شيء  .أ األمر 1
 ما.

،  هّياابستخدام الكلمات  .ب
حناول ، أنمل ، ينبغي ،   عوان
 ، من فضلك ، ورجاءينبغي 

 

حيتوي الكالم على نية الطلب  .أ الطلب 2
أو فعل سؤال الشريك يف 

 م.الكال
ابستخدام الكلمات من  .ب

فضلك ، حاول ، أمتىن ، توسل 
، هل ميكنك ، إذا طلبت ، 

 وبكل احرتام ، وطلبت بصدق
 

يهدف الكالم إىل  عوة أو أ.  الدعوة 3
تشجيع شريك الكالم على 



 

 

 فعل شيء ما.
ب. ابستخدام الكلمات أتيت 
)يو( ، يوك ،  عوان ، حناول ، 
 عوان ، أنمل ، وينبغي ، 

 وينبغي

والكالم هو األمر الذي مينع أ.  املنع 4
املستمع من فعل شيء أو 

 فعله.
ب. استخدام الكلمات احملرمة 

 ، مثل ال

أ. الكالم يعين أن ما يقوله  النصيحة 5
 املتحدث يؤمن به ويتأثر به.

ب. استخدام الكلمات جيب 
 وجيب

أ. ينوي إعطاء حتذير لشريك  اإلنتقا  6
اختذها الكالم لإلجراءات اليت 

 .شريك الكالم
 ب. النقد بناء

 

 
 



 

 

 


