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ُالبحثُ لمُ   خص 

ُالكالمية ُاالنجازيةُ  ُإبراهيمُالتمثيلية نوفيُسيتياسيه:ُاألفعال   لمحّمدُرضاُورزي فىُفيلم 

ورزي قّصِة إبراىيم عليو السالم، ىذا الفيلم أْخرجو حمّمد رضا  إّن فيلَم إبراىيم ىو فيلم  
قصة  إبراىيم عليو السالم معروفًا  كانتْ . القرآن ادلبني إىل اسنتادا ادلأخوذ من تاريخ األنبياء وادلرسلني

حمّمد رضا ورزي ناجًحا ىف الكشف عن تاريخ إبراىيم  من كتب تاريخ األنبياء والقرآن الكرمي، كان
اليت تنطوي على ادلتكلمني  من تلك احملادثة. بني األشخاص الذي تبنيو احملادثات   بالتواصل

 .التمثيلي االجنازي فعالً كالميًّا، ىو فعل الكالم وادلخاطبني، تلد

الواردة يف  التمثيلية( دلعرفة وظائف األفعال الكالمية االجنازية 1أىداف ىذا البحث ىي: 
على  ثيليةالتماألفعال الكالمية االجنازية  ( دلعرفة استعماالت2، فيلم إبراىيم حملّمد رضا ورزي

منهٌج  ىف ىذا البحث ىو . منهج  الذي تستعملو الباحثة   يف فيلم إبراىيم حملّمد رضا ورزي السياق
لل البيانات  مبنهج باداين . والتسجيل مع مجع البيانات باستعمال منهج االستماع وصفّي حتليليّ  حت 
 واستعماالهتا. التمثيلية للحصول على الوصف عن وظائف األفعال الكالمية االجنازية لغوي خارجي

واستعماالهتا يف فيلم  التمثيليةمن نتائج التحليل على وظائف األفعال الكالمية االجنازية 
يف  التمثيليةوظائف  األفعال الكالمية االجنازية ( 1 :ما يلي إبراىيم حملّمد رضا ورزي ميكن أن خنلص

الزعم، التباىي،  الطلب، التقرير، الرفض، االخبار،البيان،  فيلم إبراىيم حملّمد رضا ورزي مثانيٌة، ىي:
األحداث واألخبار  وظيفة االخبار، ذلك ألّن كثري ىي الشكوى. فالوظيفة اليت ىي أكثر وقوًعا

الذي ىو أكثر وقوًعا ىف ىذا  وفعل الكالم. اذلاّمة عن حياة األشخاص اليت ليعرفها ادلخاطبون
األفعال الكالمية االجنازية  ت( استعماال2 .وغري ادلباشر احلريف ادلباشر الفيلم ىو فعل الكالم

األفعال الكالمية االجنازية . واخللفية الزمانية باعتبار العالقة االجتماعية، اخللفية ادلكانية التمثيلية
إىل الكبار، الزوج  كل األعمار مثل، الكبار إىل الصغار، الصغار ىف ىذا الفيلم يستعملها التمثيلية

االحرتام،  والنقطة ادلشرتكة من ىذه االستعماالت ىي. وجة، ادللك إىل اجلنود، وما أشبو ذلكإىل الز 
يف مكان ىادئ،  التمثيليةاألفعال الكالمية االجنازية  أكان عائلة أم عالقة شخصية أخرى. ت ستعمل

ى ما ي نطقون، وعاّمة، يف النهار أو الليل اعتمادا عل كثري من الناس أو أماكن مشتغلة ال يكون فيو
 خصوصا أم عموما، أو دلن يتحدث ادلتكّلم. أكان
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