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 الباُب األّولُ 
 مقّدمة  

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 

رئيسية  وسيلةً  اللغة، ألّن اللغة كانتْ  عن لن تفصل األنشطُة التواصلية
 "اللغة يستعمل هبا Chaerلإلنسان لتشكيل التفاعل بني األفراد. رأى خاير 

(. وهبا يستطيع ۰۲۲٧:٥٥ " )خايركالممتكّلٌم للتواصل أو التفاعل يف  
 اإلنساُن أن ينقل الرسائَل أو ادلعلوماِت، األشياَء يف عقلو، األفكاَر، األرآءَ 

بواسطة التفاعل على البيئة كي  وادلشاعَر، يستطيع اإلنساُن أن يتطّور معرفَتو
 .يفهمو ادلخاطُب أو السامعُ يكون كالُم ادلتكّلم 

( ادلخاطب ۰( ادلتكّلم و ٥: جانبني فيها يف عملية التواصل اليت ترّبط 
)السامع( واللغة بوصفها وسيلة سوف تشكل أفعاَل الكالم وأحداثو. حيدث 
فعل الكالم ألّن ادلتكلم ال يبنّي يف الكالم كالًما فارًغا، إال أّن وراء كالمو 

الكالم ىي الكالم الذي يرّبط جانبني بكالم واحد  قصًدا وغرًضا. أحداث
الكالم إىل اذلدف، ولكن متيل  رئيسي، يف زمان ومكان وحالة. متيل أحداث

أفعال الكالم وأحداث  استنادا إىل ذلك، أنّ . أفعال الكالم إىل معٌت يف الكالم
 . الكالم عرضان يف عملية واحدة، وىي عملية التواصل

القويل  ل الكالم( فع٥ثالثة أقسام ىي: )إىل أفعال الكالم تنقسم 
(Locutionary act ،)(۰) فعل ( الكالم االصلازيIllocutionary act و )(فعل٣ ) 

  (.Perlocutionary actالكالم التأثريي )
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إىل مخسة،  Searle قسمها سريل باعتبار وظائف فعل الكالم االصلازي
(، Directive( التوجيهية )۰)(، Assertive/ Representative( التمثيلية )٥: )ىي

 اإلعالنية (٥و )( Commissiveاإللتزامية ) (٤(، )Expressive) ( التعبريية٣)

(Declarative .) 

 ادلتكّلمَ  ( ىي "أفعال الكالم اليت ترّبطAssertive/ Representativeالتمثيلية )

مبعٌت أّن الكالم كان  (.٥٩٨٦:٤٧ عّّب عنها" )تارجيانحبقيقة اجلملة اليت 
على  موصوال على أساس معتقدات ادلتكّلم، وذلك ألّن الكالم حيتوي

ذلك نقيض بأفعال الكالم األخرى، . حبقيقة الكالم ادلتكّلمَ  ادلعلومات اليت ترّبط
البيان، االخبار، : كثرية، أمّهها وظائًفا التمثيلية إّن لألفعال الكالمية االصلازية

 . التباىي، الشكوى، التقرير وما أشبو ذلكاالقًتاح، 

يف كل حالة مادام يتواصل ادلتكّلُم  تمثيلييظهر ىذا فعُل الكالم ال
 تمثيليوادلخاطُب تواصال يف احلياة العاّمة، وكذلك كان ىذا فعُل الكالم ال

. الفيلم. ديكن أن يكون الفيلم مبثابة تواصل اللغة موجوًدا يف عمل األدب مثل

لصور ادلعروضة، يكشف الفيلم عن معٌت وينقل الرسالَة إىل ادلشاىدين. بواسطة ا
العامل الواقعي أو مأخوذ من ظواىر  يعطى الفيلم صورًة عن انعكاس يف العادة

 .اليت وقعتْ  األحداث

يتحّدث . ىو الفيلم التاريخ اإلسالمي ىف عصور األنبياء إبراىيمفيلم 
ُولد يف عهد ادللك منرود الظامِل عابِد  الذي إبراىيمىذا الفيلم عن شخص امسو 

ويسجد للملك منرود الذي ظّن  أن يطيع إبراىيمجيب  األصنام. يف ذلك العهد
 رفض، ودّمر األصنامَ  إبراىيم لكن. إلٌو ويعبد التماثيل كما يفعلون )القوم( أنو
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 إبراىيماهلُل  بأمر أمره خُيتتم الفيلمُ . والتماثيَل ألنّو ال يريد أن يسجد ادلخلوقاتِ 
 . بذبح إمساعيل مث بناء الكعبة قبلًة للمسلمني اليوم

احملادثات بني  بواسطة إبراىيمُتكشف التواصالُت ادلبنية يف فيلم 
والدليل على ذلك ىو بعض أمثلة احملادثات اليت حتتوي على . األشخاص

 . إبراىيميف فيلم  التمثيلية األفعال الكالمية االصلازية

 
  ذىبون الى مجمع. اوال تريد مرفقتدنا؟ ربما سارة ستكون معانا: آزر

عندما كان  ىذا الكالمُ  . َحَدثَ براىيمأزار إل ىو كالمُ  السياق: ىذا الكالم
كانوا يستعدون للذىاب حلضور  ولوط آزر. يف البيت هنارا إبراىيم

على  راقًدا إبراىيماجملمع الذي أُقيم يف أرض بابل مع القوم. بينما كان 
 السرير. 

كانْت يف (. إبراىيمادلخاطب ) )آزر( إىل إّن ىذا الكالَم كالُم ادلتكّلم
أنو  آزر ، َأْخبَ َرهُ أّولها. براىيمإل آزربعض ادلعلومات اليت أعطاىا  ذلك الكالم

ىذا اجملمُع مهرجاٌن كبرٌي لتعظيم اآلذلة )األصنام(. ىذا . سيشارك يف اجملمع
بأّن  آزر، َأْخبَ َرُه ثانيها .للبابليني أيام وىو خري األياماجملمُع مفعول ىف ثالثة 

 ستكون من الذين يتبعون البابليني، لذلك ستكون معهم. كانْت سارة منسارة 
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. كان إبراىيم"رمبا سرح ستكون معانا"، ألن لسارة أثار على  آزركّلم . اجملمعَ 
 . معهم اجملمع ىذا تابع إبراىيم آزرقريب بسارة حىت رجا  إبراىيم

.يف ادلعلومات األوىل ادلباشر احلريف الكالم فعل على الكالم دلّ  لذلك،
 .لإلخبار التمثيلية الكالم فعلىي  إبراىيمإىل  آزروالثاىن، إّن لكالم 

 : ىف اجلملة التالية التمثيليةمث يكون مثال 

 
  يخون الى الهة البابيل ىرباك: أوبيس

اىل القصر فجأة والتقى منرود الذي كان جالسا يف  أوبيسالسياق: جاء 
 بلهجة االزعاج.  كالًما إليو أوبيس الكرسي. مث يتكّلم

الوزير  ىرباكبأّن  دللك منرود. َأْخبَ رَُه خّبًا أوبيسىذا الكالم ىو كالُم 
بوصفو وزيرا . الذي يثق بو ادللُك منرود قد خطأ خطًأ كبريا، أي خيانة البابليني

 غرٌض يف الكالم ادلنقول أي أنّ  كان شلنوًعا. يف إعطاء ىذه ادلعلومات أّن ذلك

 دون معرفة منرود.  ىرباكيقّرر َما قام بو  أوبيس

لفعل شيئ. ىذا  بغرض دلا يعتقده وفقا ادلتكّلُم معلوماتٍ  تداوليا، يعطي
 بوظيفتو التمثيليةكان من األفعال الكالمية االصلازية  أصبح الكالمَ  الشيئ الذي

 . "تقرير"
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خليل  إبراىيمالبحُث فيلَم  خلفية البحث ادلذكورة، يّتخذ ىذا استنادا إىل
للبحث. لكّل حالة الكالم أو قول العيب الفيلم ىدٌف وغرٌض،  موضوًعا اهلل

حبيث يف حتليل فعل الكالم، جيب أن ندرك أمهية السياق يف كل األقوال أو 
لذلك، . التمثيليةالكالمية االصلازية  ىذا البحُث على األفعال يركز. التعبريات

 ىذا البحث ىو: عنوان 
 "األفعال الكالمية االنجازية التمثيلية فى فيلم إبراىيم لمحّمد رضا ورزي"

 )دراسة تداولية(.
  الفصل الثاني: تحديُد البحث  

يركز ىذا البحُث على األفعال الكالمية االصلازية التمثيلية يف فيلم 
مدخل الذي تستعملو الباحثُة يف ىذا البحث ىو مدخٌل تداويل، فهو  .إبراىيم

 مدخل النظرية لألفعال الكالمية االصلازية التمثيلية واستعماالهتا. 
كي يكون ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، فستصيغ الباحثُة مشكلًة 

 حبثيًة رئيسيًة مستندًة إىل اخللفية ادلذكورة على النحو التايل: 
ما ىي وظائف األفعال الكالمية االصلازية التمثيلية يف فيلم إبراىيم حملّمد  .1

 رضا ورزي ؟ 

يف فيلم  على السياق التمثيليةاألفعال الكالمية االصلازية  كيف استعماالت .2
   حملّمد رضا ورزي ؟  إبراىيم

  البحث  وفوائُده أىدافُ الفصل الثالث: 

 : ىي فأىداُف ىذا البحثِ استنادا إىل حتديد البحث ادلذكور 
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حملّمد رضا  إبراىيميف فيلم  التمثيليةمعرفة وظائف األفعال الكالمية االصلازية  .1
 ورزي ؟ 

يف فيلم  على السياق التمثيليةاألفعال الكالمية االصلازية  معرفة استعماالت .2
   حملّمد رضا ورزي ؟  إبراىيم

 الفوائد ادلأخوذة من ىذا البحث ىي ما يلي: 
 الفوائد النظرية  .1

عسى أن يساىم ىذا البحث مراجع البحث، خصوصا للغويات اليت  . أ
واستعماالهتا يف الدراسات  التمثيليةتتعلق باألفعال الكالمية االصلازية 

 . التداولية

 التمثيليةمعرفة النظريات اللغوية اليت تتعلق باألفعال الكالمية االصلازية  . ب
 .حملّمد رضا ورزي إبراىيمواستعماالهتا ىف فيلم 

 الفوائد العملية  .2

عسى أن تفيد نتائج ىذا البحث فائدًة، لتحديد ومعرفة ادلزيد عن  .أ 
 .واستعماالهتا التمثيليةوظائف األفعال الكالمية االصلازية 

 عسى أن يكون ىذا البحث منوذًجا حيتذى بو القراُء يف احلياة اليومية  .ب 

 . مدخالً تداوليا كمادة مرجعية للبحث اللغوي الذي يستعمل .ج 
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 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

بنفس  حبثيةً  مشكلةً  اليت فُعلت، مل جتد الباحثةُ  استنادا إىل ادلالحظات
مع ذلك، ىناك بعض  .إبراىيمادلوضوع كما ستدرسو الباحثُة، ىو فيلم 

بنفس ادلوضوع كما ستدرسو  الدراسات والبحوث السابقة اليت حبثْت عن
أما الدراسات والبحوث . التمثيليةاألفعال الكالمية االصلازية  حول ىوالباحثُة، 

 : السابقة اليت تتعلق بتلك ادلشكلة كثرية، أمّهها ما يلي

بقسم  طالبة (۰۲٥٣، )Sulistiyadiحبٌث قامْت بو سولستيادي  ،أّوذلا
" األفعال الكالمية :تربية اللغة احمللية يف اجلامعة احلكومية يوجياكرتا، عنوان حبثها

حبثْت سولستيادي  .لسوبارتو براتا  Pawestri Tanpa Idhentitiيف رواية  التمثيلية
 Pawestri Tanpaيف رواية  التمثيليةىف حبثها عن )أ( ما أنواع األفعال الكالمية 

Idhentiti   يف رواية  التمثيليةلسوبارتو براتا )ب( ما وظائف األفعال الكالمية
Pawestri Tanpa Idhentiti  استعمل ذلك البحث منهًجا وصفيا. لسوبارتو براتا .

 Pawestri Tanpaيف رواية  التمثيليةنتائج حبثها ىي أّن أنواع األفعال الكالمية 

Idhentiti  لسوبارتو براتا تتكّون من أنواع اجلملة، فهي اخلّب االستفهام واألمر .

البيان، االخبار، االقًتاح،  اخلّبية على التمثيليةاألفعال الكالمية  تشمل وظائف
تشمل وظائف األفعال الكالمية . التباىي، الشكوى، التقرير واالستكبار

االستفهامية على البيان، االخبار، االقًتاح والشكوى. تشمل وظائف  التمثيلية
األمرية على البيان، االخبار، االقًتاح، التباىي،  التمثيليةاألفعال الكالمية 

 ى.الشكو 
 Indah Apriyantiحبٌث قامْت بو إنداه أبريانيت كوسومانينجسيو  ،أّوذلا

Kusumaningsih  ،(۰۲٥٣) بقسم تربية اللغة الفرنسية، كلية اللغات  طالبة



 

8 
 

والفنون، اجلامعة احلكومية يوجياكرتا، عنوان حبثها:" األفعال الكالمية االصلازية 
حبثْت إنداه ىف حبثها عن )أ( ما أنواع  .لبيار سالفادوري Hors De Prix يف فيلم

لبيار سالفادوري )ب( ما  Hors De Prixاألفعال الكالمية االصلازية يف فيلم 
لبيار سالفادوري.  Hors De Prix يف فيلم وظائف األفعال الكالمية االصلازية

استعمل ذلك البحث منهًجا وصفيا. دلْت نتائُج حبثها على أّن )أ( يف فيلم 
Hors De Prix ىي لبيار سالفادوري أربعة أنواع لألفعال الكالمية االصلازية 

، األفعال الكالمية التوجيهية، األفعال الكالمية التزامية التمثيليةاألفعال الكالمية 
لبيار سالفادوري  Hors De Prix)ب( يف فيلم  . و األفعال الكالمية التعبريية

التنافسية، كونفيفالية،  ىي الوظائف أربعة أنواع لألفعال الكالمية االصلازية
  التعاونية وادلتضاربية.

بعد أن تقوم الباحثُة هبذا النشاط، فُتعرف نقطُة التشابو واالختالف بني 
فادلشاكل اليت ستبحث عنها الباحثُة . الذي سيجري ىذه الدراسات بالبحث

الواردة يف فيلم  التمثيليةىي: )أ( ما ىي وظائف األفعال الكالمية االصلازية 
حملّمد رضا ورزي، )ب( كيف استعماالت األفعال الكالمية االصلازية  إبراىيم

. حملّمد رضا ورزي باستعمال ادلنهج الوصفي إبراىيمالواردة يف فيلم  التمثيلية

 التمثيليةنتائج ىذا البحث ىي )أ( وصف وظائف األفعال الكالمية االصلازية 
ّمد رضا ورزي )ب( وصف استعماالت األفعال حمل إبراىيمالواردة يف فيلم 

قد ورد . حملّمد رضا ورزي إبراىيمالواردة يف فيلم  التمثيليةالكالمية االصلازية 
والدراسات  التمثيليةالتشابو يف الدراسة ادلستعملة، األفعال الكالمية االصلازية 

، أي ىف رغم باستعمال نفس ادلدخل والدراسة، ولكن ىناك اختالف. التداولية
 موضوع البحث. 
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  اطار الفكريالفصل الخامس: اإل

التداولّية ىي فرع من الفروع اللغوية، يبحث ىذا العلم عن معٌت نقلو 
أو ادلخاطب )القارئ( إّما يف التواصل ادلتكّلُم )الكاتب( وفّسره ادلستمُع 

ما قصده   الشفهي وإما ىف التوصل التحريري. وىكذا، متيل دراسُتو إىل حتليل
 قصدتو كلمٌة أو عبارة لغويا.  كالٌم، بادلقارنة مبا

حيتاج إىل التفسري يف سياق وكيف يؤثر ىذا السياق  إّن التداولية علمٌ 
كان أمًرا ضروريا جدا كي يصل ادلعٌت الذي قصده ادلتكّلُم  على ادلعٌت. وىذا

وىف أي حال  مىتىو سلاطبو، أين  للمتكّلم أن يعرف َمنْ  ، فال بُدّ إىل ادلخاطب
ىف األساس  التداولية حدث الكالُم. مكانُة السياق يف التداولية مهمٌّ جدا ألنّ 

( )يف ٥٩٨٣:٥٣) Leech علٌم يتحدث عن السياق. رأى ليتش ىي
طُب ادلخا أو ( السياق ىو "خلفية الفهم اليت ديلكها ادلتكّلمُ ۰۲٥٣:٦ندر،

 . وقت الكالم ادلتكّلُم يفعما قصده  ادلخاطُب تفسريا حىت ديكن أن يفّسر

إّن ذلما  .أبرز الدراسات التداولية إحدى ىي (Speech Act)أفعال الكالم 
 ارتباطا وثيقا. والدليل على ذلك ىو يف رلال الدراسة. على وجو العموم،

 معٌت الكالم وفقا للسياق.  يبحثان عن

فعل  (،locutionary actأفعال الكالم ثالثة ىي: فعل الكالم القويل )
(. Perlocutionary act( وفعل الكالم التأثريي )Illocutionary actالكالم االصلازي )

فعل الكالم القويل كالٌم ليبنّي شيًئا. ىذا فعل الكالم ىو أسهل الفعل 
إّن فعل الكالم . لتحديده، ألّن يف حتديده دون النظر إىل سياق الكالم

ل أو يُعلن شيًئا، أيضا ُيستعمل ليفعل كالٌم باإلضافة إىل وظيفتو ليقو  االصلازي
 ىذا فعل الكالم صعب التحديد ألنو جيب أن ينظر أوال إىل من ىو. شيًئا
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كالم ادلتكّلم لديو قوة  إّن فعل الكالم التأثريي. ادلتكّلم و من ىو ادلخاطب
 . التأثري، أو تأثري للمستمعني

إىل  الصلازيالكالم ا عل( ف٥٩٨٦:٤٧، تارجيان)يف  Searleقسم سريل 
ىي على  اخلمسة ادلقصودة األنواع. مخسة أنواع، لكل واحد وظيفة تواصلية

 النحو التايل: 

(، ىي األفعال اإلصلازية اليت تقّيد Assertive) التمثيليةاألفعال اإلصلازية  .1
ادلتكّلَم ىف حقيقة اجلملة اليت عّّب عنها، مثالً: البيان، االخبار، االقًتاح، 

 التباىي، الشكوى، التطلب التقرير. 

(، ىي األفعال اإلصلازية اليت تؤثر Directiveاألفعال اإلصلازية التوجيهية ) .2
، مثاًل: احلجز، األمر، السؤال، الطلب ادلخاطَب ليفعل أفعااًل أرادىا ادلتكّلمُ 

  النصيحة،.

(. تبنّي ىذه األفعال اإلصلازية Commissiveاألفعال اإلصلازية اإللتزامية ) .3
 اإللتزامية كّل ما يقصده ادلتكلّم. مثاًل: الوعد، التعّهد، العرض. 

لى (، ىي األفعال اإلصلازية الدالّة عExpressiveاألفعال اإلصلازية التعبريية ) .4
ادلوقف النفسي للمتكّلم على حاالت معينة، مثال: الشكر، التهنئة، 

 . االعتذار، واللوم، وادلدح والتعزية وغري ذلك

( ىي األفعال اإلصلازية اليت تسبب Declarativeاألفعال اإلصلازية اإلعالنية ) .5
اإلسقاط، العمد، العزل، : إىل مناسبة بني زلتويات الكالم بالواقع. مثال

 التسمية، واحلكم اإلىانة، الرفعة، وغري ذلك.

أو التمثيلية على ادلتكلم للتعبري عن  التمثيلية تركز األفعال الكالمية
فالبُّد لكل ىذه . الشيء ادلبحوث احلايل مشكلة وصحة العبارة اليت ُعّّبت
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أن تقع ىف البعد الذي يشمل على الصحيح أو  التمثيليةاألفعال الكالمية 
 : ادلثال اآليت اخلطأ. كما جاء ىف

 

  إنهم يقتدون من ابا أن يسجدلوط: 

. حيتوي الكالم على ادلعلومات أّن لوط زرىذا الكالم ىو كالُم لوط آل
سيعاقب كل من أبا أن يسجد لو. حدث الكالم ألّن لوط  أّن منرود آزر أخّبه

عَرَف أّن ىناك شخص ال يريد أن يسجد مث عوقب. يقّيد ىذا الكالُم ادلتكّلَم 
لتوضيح ادلباحثة، تصّور الباحثة إطار  كان قد اعتقل.  إبراىيمعلى حقيقة أّن 

 الفكر بادلخّطط التايل: 
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 إبراىيم مفيل 
 

استعماالت األفعال 
 التمثيليةاالصلازية 
 

األفعال االصلازية  وظائف
 التمثيلية

 أفعال الكالم

 التداولية

 التمثيلية
 

 التوجيهية
 

 التعبريية االعالنية
 

 االلتزامية
 

 األفعال االصلازية
 

ادلخاطب

tur

 

 
Pragmatik

 

 
Film Ibrahim 

 
Film Ibrahim 

 الكالم

tur

 

 
Pragmatik

 

 
Film Ibrahim 

 
Film Ibrahim 

متكلادل  

tur

 

 
Pragmatik

 

 
Film Ibrahim 

 
Film Ibrahim 
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 الفصل السادس: منهج البحث وخطواتو
  منهج البحث .1

إّن منهَج البحث اسًتاتيجيٌة لفهم الوقائع واخلطوات النظامية حلل 
ويساعد منهج البحث على تبسيط ادلشكلة، حىت أصبحت أسهل . السببية

  (. ۰۲۲٧:٣٤وفهمها )راتنا، حلها 

. منهٌج وصفّي حتليليّ منهُج الذي تستعملو الباحثُة ىف ىذا البحث ىو 

ادلنهج الوصفي التحليلي ىو ادلنهج  إنّ (، ۰۲۲٤:٥٣) Ratnaرأى راتنا 
ادلستخدم إلجياد ادلشكلة والكشف عنها نظاميا، أي بوصف احلقائق القائمة، 

 مث التحليل للبيانات ادلوجودة يف الكلمات أو الصورة. 
مية االصلازية وشرًحا عن األفعال الكال عسى أن يعطى ىذا البحث فهًما

فادلنهج ادلستعمل . عليو السالم إبراىيمبوصف احلقائق الواردة يف فيلم  التمثيلية
 . ىف ىذا البحث ىو منهٌج وصفّي حتليليّ 

 خطوات البحث  .2

 تعيني مصدر البيانات  .أ 

أساسا للدراسة.  شرًحا أو مادًة حقيقية ديكن استعماذلا كانِت البياناتُ 
األشياء اليت تعطي معلوماٍت عن البيانات. رأى ومصدر البيانات ىو كل 

ىف البحث النوعي البيانات الرئيسية يف  إنّ  (۰۲۲٧:٥٥٧) Moleong مولونغ
 شكل الكلمات أو اللغات مع أّن البيانات اإلضافية يف شكل الوثائق. 

حملّمد رضا ورزي فيديو واحدة مأخوذة  إبراىيمإّن مصدر البيانات لفيلم 
  .٣۲:٤٩:۲٥ىذه الفيديو مدة  .Youtube.com من يوتوب
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 البيانات  نوع . ب

حملّمد رضا ورزي  إبراىيمنوع البيانات يف ىذا البحث ىو كالم يف فيلم 
 . والسياقات اليت ترافقها التمثيليةاألفعال الكالمية االصلازية  حتتوى عليو

 تقنية مجع البيانات  . ج

ىو منهج االستماع. منهُج الذي تستعملو الباحثُة ىف مجع ىذه البيانات 
( ٥٩٩٣:٥٣٣، اللغة )سودارتانتو ىذا ادلنهج مفعوٌل باالستماع إىل استعمال

التقنيات األساسية والتقنيات  مجع البيانات بواسطة يف ىذا ادلنهج ، يُتحقق
كالم  ، أي بتنصتsadap التالية. التقنية األساسية ادلستعملة ىي تقنية التنصت

ادلستعملة للحصول  حملّمد رضا ورزي، ألّن الوسيلة إبراىيميف فيلم  األشخاص
 . على البيانات أي بواسطة االستماع إىل استعمال اللغة

( تقنية االستماع احلّر، يف ٥تقنياٌت تالية، أمّهها: تقنية التنصت مث ذلذه 
( ۰مراقبًة وغائبة يف أحداث الكالم اليت تُبحث.  كاتبةىذه التقنية، تكون ال

ة أو التسجل، أي تسجيل الكالم حول كالم األشخاص يف فيلم تقنية الكتاب
حملّمد رضا ورزي على أساس زمان البيانات، ومكانعا، ودقيقتها )كم(.  إبراىيم

 (. ٩۰-۰۲٥٤:٩٣)ماىسون،
 حتليل البيانات د. 

منهُج التحليل الذي تستعملو الباحثُة منهج حتليلي لغوي خارجي أو 
 ادلنهج أّن ىذا (۰۲٥٥:۰٥٩ماىسون )رأى . "padan"يسمى مبنهج باداين 

منهًجا بادنيا لغويّا أو  ادلقارنة بني العناصر اللغوية، إذا كانتْ  مفعول بربط
 منهًجا بادنيا لغويا خارجيا. مفعول بربط ادلقارنة بني العناصر اللغوية، إذا كانتْ 
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. منهُج التحليل الذي تستعملو الباحثُة ىو منهج باداين لغوي خارجي

. ىذا ادلنهج منهج و استعمال فعل الكالم وظائفىذا ادلنهج لتحليل  يستعمل
يعٌت سياق الكالم. ويشمل  حتليلي بربط ادلقارنة بني العناصر اخلارجية للغة

 . سياق الكالم على خلفية ادلكان وحالة حدوثو

 االستنتاجات  . ه

لم اخلطوة األخرية يف ىذا البحث ىي استنتاج على نتائج البحث عن في
حملّمد رضا ورزي.فإّن االستنتاج إجابات على ادلشاكل اليت صيغت يف  إبراىيم

 . حتديد البحث

 الفصل السابع: نظاميات الكتابة 
يف زلاولة للحصول على نتائج البحث ادلتوقّعة ادلرجوة، وينقسم ىذا 

  ي:البحث إىل أربعة أبواب، من أمّهها ما يل

مقّدمٌة. يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، حتديد  :الباب األّول
البحث، أىداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج 

 البحث وخطواتو، ونظاميات الكتابة. 
الباب الثاين: اإلطاٌر النظري. يشمل ىذا الباب على الدراسات النظرية 

حادثة  ستعماالت، السياق،تعريف اإل عن تعريف التداولية، حالة الكالم،
، فعل مثيليي التز فعل الكالم، فعل الكالم االصلاي، فعل الكالم االصلا الكالم،

 .  و فلم باعتبار صيغتو وحرفيتو الكالم

التحليل. يشمل ىذا الباب على أنواع األفعال الكالمية : الباب الثالث
 حملّمد رضا ورزي. إبراىيمواستعماالهتا يف فيلم  التمثيليةاالصلازية 

  يشمل ىذا الباب على النتائج واالقًتاحات. اخلامتة: الباب الرايع


