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 الباُب األّولُ 

 مة  ُمقدّ 

 البحث   خلفيةُ : األّولُ  الفصلُ 

( إّن اللغَة أداُة التواصل لإلنسان. 7005 813) Chaerعند خري 
للتواصل مع البيئة، يستعمل يف التواصل كالًما ليعّّب عما  يستعمل هبا أداةً 

يقول. كانْت أنشطُة التواصل موجودًة يف أنشطٍة حتادثية دائمة يف حياة اجملتمع. 
تشمل اللغُة على كل األشياء ادلستعملة كأداة تواصلية، أكانت لفظيا أم شفهيا 

 (. 830 7002)أسروري 

اسطة الكلمات فقط ولكن كان ما كان التواصُل إيصاَل اللغة بو 
مقرتنًا بالسلوك والفعل. فعُل اإلنسان عندما يتكّلم كالًما يسمى فعل الكالم. 
فعل الكالم ىو جتسيد لوظيفة اللغة، وراء الكالم وظيفة اللغة كما تنعكس يف 

 غرض الكالم. 

فعُل الكالِم التوجيهي فعٌل من أفعال الكالم كما يستعملو ادلتكّلُم 
 ( أّن7037 873 8) Fauziحًدا بأن يفعل شيئا، رأى فوزي ليأمر أ

"يشمل ىذا النوع على األمر، واحلجز، والطلب، واالقرتاح. اللغة باعتبار 
السمع أو ادلخاطب، فتعمل توجيها، وىو فعٌل من أفعال الكالم كما 
يستعملو ادلتكّلُم ليجعل شخصا آخر يقوم بشيئ ما. إّن لِلكالم أغراًضا 

 يريد ادلتكّلُم هبا يف تبليغ كالمو إىل ادلخاطب".  وعوامالً 
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يف نشاط التواصل مشاركان. أّوذلما متكّلم وثانيهما سلاطب. الظرف 
حيتوي على تضمني أّن التداوليَة ليست على اللغة ادلنطوقة وحدىا، بل تشمل 

أّن التداوليَة دراسُة ادلعىن ف عالقتو  Leechعلى اللغة ادلكتوبة. رأى ليتش 
االت الكالم ال ي تشمل على ادلتكلم وادلخاطب، سيا  الكالم، وغرض حب

 الكالم. 

( بأّن اللغة باعتبار السمع أو 7004 871) Yuleذكر يول 
ادلخاطب، فتعمل توجيها، وىو فعٌل من أفعال الكالم كما يستعملو ادلتكّلُم 
، ليجعل شخًصا آخر يقوم بشيئ ما. ليست اللغة ىنا يفعل ادلستمع شيئا

 ولكنو يفعل ما يريده ادلتكّلُم. 

( إّن لِفعل الكالم التوجيهي 7033 827) Prayitnoعند برايتنو 
. يشمل االنتقادوظائًفا متنوعة شّّت مثل األمر، الطلب، الدعوة، النصيحة و 

توجيو األمر على8 األمر، اإللزام اإلجبار، اإلستعار واإلباحة. ويشمل توجيو 
اء، السؤال، والعرض. ويشمل توجيو الدعوة على8 الطلب على8 الطلب، الرج

الدعوة، اإلقناع، اإلغراء، التشجيع، الدعم، الطلب، اإلكراه، التحدي 
واالستهداف. ويشمل توجيو النصيحة على8 النصيحة، احلّث، االقرتاح، التوجيو 

على8 التوبيخ، السخر،  االنتقاداالستحباب، النداء والتذكري. ويشمل توجيو 
 ف، الشتم، والتهديد، والغضب. ويشمل توجيو النهي على8 النهي وادلنع. التطفي

الفيلُم أحد أشكال احلالة االصطناعية، ظهوره من احلياة االجتماعية 
ال ي تطورت يف وقتها. يعطي الفيلُم صورًا عن انعكاسات العامل احلقيقي. ىف 
الفيلم مشاىد حتتوي على حوارات، خلفيات، شخصيات، أشخاص، 
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وسياقات تصنع عناصر التداولية مثل أفعال الكالم، ومبادئ التأدب، ومبادئ 
التعاون، والتضمينات، واألفعال التأثريية. وىذا ىو السبب الذي جيعل الباحثَة 
تريد أن جتعل فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم" حملّمد رضا ورزي موضوًعا ذلذا 

 ُة ىو فعل الكالم التوجيهي. البحث. جانب التداولية الذي ستدرسو الباحث

يتحّدث فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم" حملّمد رضا ورزي عن دعوة 
إبراىيم عليو السالم إىل منرود الذي أحر  نفَسو وأنقذه اهلل سبحانو وتعاىل. مث 
ىاجر إىل أرض فلسطني )كنعان(. سيدة سارة إحدى زوجاتو ىي كرىت 

 سيدة ىاجر )زوجتو الثانية( ألاها تلد إاماعيل عندما  كان إبراىيم أشد حبًّا إىل
عليو السالم، حّت أمره اهلل أن يهجرىا إىل أرض احلجاز )مكة ادلكرمة(. بعد 
وصولو إىل مكة ادلكرمة، تركهما إبراىيم يف أرض غري ذي زرع، ويدعو اهلل كي 
فر يباركهم. بعد ذىابو، ترى سيدة ىاجر ابَنو إاماعيل عليو السالم عاطشا وت

للبحث عن ادلاء من الصفا إىل ادلروة، بإذن اهلل فانفجر ماء زمزم من أقدام 
إاماعيل. ويُنتهي الفيلم بأمر أمره اهلل إبراىيم لذبح إاماعيل مث بناء الكعبة ال ي 

 ىي قبلة ادلسلمني اليوم. 

حوار األشخاص يف الفيلم ىو عملية التواصل للرد، والرتتيب، 
كمواد التواصل. يف عملية التواصل وقعت عليها   والكشف عن كل شيئ حولو

أحداث الكالم أو أفعال الكالم. تضّمن أحداث الكالم أو أفعال الكالم 
افرتاًضا وىو ليس جزءا من الكالم ادلقصود. ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم" 

. والدليل على ذلك ىو كما مبني ىف حملّمد رضا ورزي فعُل الكالم التوجيهي
  ثال اآليت8ادل
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( حملّمد رضا ورزي ينطقو 807 32سيا  الكالم يف فيلم إبراىيم )

آزر إلبراىيم، ىذا الكالم يوصلو ادلتكلم دلخاطبو الذي يسأل. والغرض من  
 ( ىو8 807 32كالم ادلتكلم )آزر( )

"طلب آزر إبراىيم ليجعل أصناًما ألّن آزر يريد إبراىيَم أن يستمر جتارة 
األصنام ليعبدىا البابليون. ىذا الكالم منطو  بصوت مرتفع والسؤال". 

 والدليل على ذلك ىو كما مبني ىف القتباس اآليت8

 
ىامت إىل حنت ىذا الصخر العصم، إحنتو جيدا! إحنتو بذكاء آزر 8 

 يل بي.وركس أو بطبع مج
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( حملّمد رضا ورزي ينطقو 836 03سيا  الكالم يف فيلم إبراىيم )
رجٌل كأحد الشعراء الذين يعبدون منرودا وحيرتمونو إلو اآلذلة. فادلخاطب ىو 
آزر. ىذا الكالم يوصلو ادلتكّلم دلخاطبو الذي ميشي ويرى شاعرا يتحّدث عن 

 ( ىو38368شاعر( )صناعة اآلذلة بيديو. والغرض من كالم ادلتكلم )ال

"أمر الشاعر سلاطَبو كي يصلح الطريق آلزر الذي يأيت الناس الذين 
يشهدون التماثيل واألصنام. ىذا الكالم منطو  بتنغيم الراحة واالحرتام 

 والدليل على ذلك ىو كما مبني ىف االقتباس اآليت8". 

 ىيا اصلحوا يصلح الطريق....  

( حملّمد رضا ورزي ينطقو 877 04سيا  الكالم يف فيلم إبراىيم )
جنُد منرود وىو يأمر الناس كي يصلحوا الطريق، باإلضافة إىل ذلك، يأمرىم كي 

( و 817 04يسجدوا منرود وحيرتموه. والغرض من كالم ادلتكلم )اجلند( )
 (  ىو8 824 04)

لحوا الطريق، يسجدوا عندما "أمر ادلتكّلُم ادلخاطبني بأن يطيعوا أمَره ليص
جاء ادللك منرود، وحيرتموه. ىذا الكالم منطو  بتنغيم حازم ومرتفع ". 

 والدليل على ذلك ىو كما مبني ىف االقتباس اآليت8
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 تنحوا جانبا اخضعوا رئوسكم، عدول احرتام  

( حملّمد رضا ورزي ينطقو آزر 32814سيا  الكالم يف فيلم إبراىيم )
 ( ىو8 814 32عن صنع التمثال. والغرض من كالم آزر )عندما يتحدث 

"طلب آزر إبراىيَم أن ينحت التمثاَل بأفكاره ومهاراتو وطبعاتو القوية. 
ىذا الكالم منطو  بتنغيم حازم ومرتفع كي يطيع ابراىيم عمَّو ". 

  والدليل على ذلك ىو كما مبني ىف االقتباس اآليت8

 " اسنعف بيديك سلبتني احتني " 

(  حملّمد رضا ورزي ينطقو 801 33سيا  الكالم يف فيلم إبراىيم )
منرود للتمثال الذي يعتّبه إلو بابل. ىذا الكالم يوصلو ادلتكّلُم دلخاطبو الذي 

 ( ىو8 835 33( و )801 33يعتّبه إذلًا والغرض من كالم منرود )

"يأمر منرود سلاطَبو كي يسجده ويعبده ولكن ادلخاطب متثاٌل. ىذا 
والدليل الكالم منطو  بتنغيم الغضب والسؤال كي يطيع التمثاُل أمَره ". 

  على ذلك ىو كما مبني ىف االقتباس اآليت8
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 انا ربك ... اليك تنحي يا امام ... اسجدىل 

فيلَم "قصة إبراىيم  استنادا إىل اخللفية السابقة، يّتخذ ىذا البحث
عليو السالم" حملّمد رضا ورزي موضوًعا للبحث. تركيز ىذا البحث ىو وصف 
أشكال فعل الكالم ووظائفو يف حوار الفيلم. واستنادا إىل ىذا األمر، تأخذ 

 الباحثُة عنوان البحث8 

التوجيهي فى فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم" لمحّمد رضا  فعل الكالم"
 "ورزي

  ل الثاني: تحديُد البحث  الفص

استنادا إىل اخللفية السابقة، حتّدد الباحثُة ادلشكلَة ادلبحوثَة يف صياغة 
 ادلشكلة على النحو التايل8 

التوجيهي ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم"  كيف أشكال فعل الكالم .3
 حملّمد رضا ورزي؟

التوجيهي ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم"  ما وظائف فعل الكالم .7
 حملّمد رضا ورزي؟؟ 

 أىداُف البحث  وفوائُده الفصل الثالث: 

جيب أن تتفق أىداف البحث بالتحديد البحث السابق. ىكذا، أّن 
أىداف البحث زلاولٌة للبحث عن إجابات ادلشاكل ادلصوغة. أىداف ىذا 

  البحث ىي ما يلي8
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التوجيهي ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو  وصف أشكال فعل الكالم .3
 السالم" حملّمد رضا ورزي.

 

التوجيهي ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو  وصف وظائف فعل الكالم .7
 السالم" حملّمد رضا ورزي. 

 فوائد ىذا البحث تنقسم إىل قسمني، مها8 

 ( نظريا 3

زيادة معرفة الكتابة ىف رلال التداولية مع إعطاء مسامهة البحث ىف رلال 
 التداولية إىل خزائن األدب العريب. 

 ( َعمليا 7

من الناحية العملية، ىذا البحث مفعول إلعطاء الفكر للمجتمع األكادميي 
 وإثراء ادلعلومات من نتائج البحوث ال ي قام هبا الباحثون السابقون. 

 ابع: الدراسات السابقة الفصل الر 

إّن ادلعلومات احملصولة يف ىذا البحث مفيدٌة لتنال الباحثُة ادلعرفَة. 
استنادا إىل مالحظات الباحثة دلختلف األدبيات مثل الكتب، ونتائج البحوث، 
وسائل اإلعالم اإللكرتونية، ووسائل اإلعالم األخرى. وأما الدراسات ال ي تتعلق 

االجتناب عن تكرار نتائج البحوث ال ي تتحدث عن  هبذه ادلشكلة، من أجل
ادلشكلة ادلشرتكة من دراسات أخرى. فهناك بعض البحوث ال ي حبثت عن 

 مشكلة مشرتكة كقمارن يف مباحثة ادلشكلة، من أمّهها ىي8 
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برقم الطالب  7006)يف عام  Dewi Mahdayani( رسالة ديوي ماىدياين 3
( ىي طالبة بقسم تفسري احلديث ىف اجلامعة اإلسالمية 02313360

قصة إبراىيم عليو السالم احلكومية سونان كاليجاغا يوجياكارتا بعنوان8" 
تبحث ىذه الرسالة عن تفسري  شهاب.حملمّد قريش يف تفسري ادلصباح 

 تعاليم إبراىيم عليو السالم.

، طالبة اجلامعة احملمودية سوراكارتا.  Meila Purwatiروايت ( رسالة ميال بو 7
فعل  8التداولية الدراسة"قسم تعليم اللغة اإلندونيسية وأدهبا بعنوان8" 

  ".سوجارورودي ل Ada Apa Dengan Cintaىف سيناريو  الكالم التوجيهي

طالب اجلامعة  Mohamad Safatul Khakimكيم شفة احل دزلمّ رسالة  (1
( قسم تعليم 130050313 رقم الطالب 7033احملمودية سوراكارتا )

فعل الكالم التوجيهي وااللزامي  حتليل8" اللغة اإلندونيسية وأدهبا بعنوان
عن تبحث ىذه الرسالة  .ىراىاف شاندرال  Punk Inlve Ody ىف فيلم 

  .أشكال فعل الكالم التوجيهي

  الفكرياطار الفصل الخامس: اإل

فيلم "قصة إبراىيم يف حوار  فعل الكالم التوجيهيحبث عن البحث ىذا 
ائفو. ووظ فعل الكالم التوجيهي لاشكأحتليل ، عليو السالم" حملّمد رضا ورزي

"قصة إبراىيم عليو يف  شخاصُ األ كما يقوم هبا احملادثة ىذا البحث ىيبيانات 
فنحتاج ىف ال،  مأتوجيهي  معىن ذي كالمٍ دلعرفة  . السالم" حملّمد رضا ورزي

 .فعل الكالم التوجيهي لاشكأمؤشر  إىلتحليل ال
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بني األشكال اللغوية ومستخدمي التداولية ىي دراسة العالقة 
رء أن يتكلم  يستطيع ادل ىيالتداولية  بواسطةاللغة  مِ تعلّ  إّن فائدةَ . األشكال
أفعاذلم ، وأنواع أغراضهم، افرتاضاهتم، نواياىم أو الناسُ عن معىن يقصده  كالًما
 عندما يتحدثون ويتحاورون.  واهاظهر ال ي ي

 ادلوصولة( ىف معىن العموم) ادلعلوماتوانب جب متعلًقا التداوليةُ  كانتِ 
يف أشكال لغوية  ويتفق عليها الناُس عموما ال ي ال يشفرىالغة ال بواسطة
 بسيا  ليدياادلشفرة تق معانعتمد على الظاىر طبيعيا ىو ي، ولكن مستعملة

  . مكان استعمال ىذه األشكال

فعل الكالم ىو جتسيد لوظيفة اللغة، وراء الكالم وظيفة اللغة كما 
أفعال الكالم  نّ إ Searleوسريل  Austinأوسيدةن  عندتنعكس يف غرض الكالم. 

فعل الكالم القويل ( 3ىي8  ادلقصودة الثالثة األنواع ىذه. أنواع ثالثة
(locutionary act) ،7 )االجنازي فعل الكالم (Illocutionary act) فعل الكالم ( 1و

 (.Perlocutionary act)التأثريي 

ىو فعل الكالم الذي يبني ما أراده ادلتكّلُم.  التوجيهي فعل الكالم
، االقرتاح األمر، احلجز ، السؤال على8 التوجيهي الكالم فعلُ يشمل ىذا 

األفعال الكالمية اإلجنازية باستعمال . وأشكال اجلملة اإلجيابية والسلبية
 جعل العامل مالئما للكلمات )عّب ادلستمع(. التوجيهية حياول ادلتكّلمُ 

 فعل الكالم التوجيهي لاشكأمؤشر  .األولالجدول 
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( وراىاردي 87033 برايتنو )مرجع
(7003) 

 

 غرض كالمو ىو األمر للقيام بشيئ ما. . أ
 ،ayo، biar، coba، harap مثل كلمات استعمال . ب

hendaklah، hendaknya، mohon، silahkan، dan 

tolong... 
 

 األمر

 غرض كالمو ىو الطلب إىل ادلخاطب . أ
 ،tolong ، coba، harap،mohonاستعمال كلمات مثل . ب

sudikah kiranya، dapatkah seandainya، 
diminta dengan hormat، dan dimohon dengan 

sangat, dengan hormat. 

 الطلب

 الدعوة أو احلث كي يقوم ادلخاطب بشيئ ماغرض كالمو ىو  . أ
 ،ayo، yul، biar، coba، mari استعمال كلمات مثل . ب

harap، hendaknya dan hendaklah 
 

 الدعوة

 غرض كالمو ىو األمر الذي ينهى ادلخاطَب ليقوم بشيئ ما . أ
 استعمال كلمات مثل ال. . ب

 

أشكال فعل الكالم 
 النصيحة التوجيهي

 كالمو ىو كي ما يقول ادلتكّلُم يعتقده ادلخاطُب ويثق بو.غرض   . أ

 .sebaiknya و hendaknya استعمال كلمات مثل ينبغى . ب
 

 النهي

 غرض كالمو ىو إعطاء التوبيخ للمخاطب على ما فعلو. . أ
 كان االنتقاد نقدا بنائيا. . ب

 

 االنتقاد
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 السادس: مناىج البحث وخطواتوالفصل 

  منهج البحث .3

منهُج الذي تستعملو الباحثُة ىف ىذا البحث ىو منهٌج وصفي 
سوف وصف احلقائق ال ي يتبعها التحليل. بطريق  يُفعل ىذا ادلنهجحتليلي. 
الذي حيتوى على أفعال  بشكل الكالم مُجالً يف ىذا البحث  الباحثةُ  تصف

التوجيهي ىف فيلم "قصة إبراىيم عليو  فعل الكالم توجيهية ىف البحث عن
 . Searle سريللنظرية فعل الكالم بلها مث حتلالسالم" حملّمد رضا ورزي 

 مصدر البيانات  .7

ىذا البحث ىو فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم"  ىفمصدر البيانات 
  . حملّمد رضا ورزي

 نوع البيانات  .1

يف فيلم "قصة إبراىيم عليو  كالم والبيانات يف ىذا البحث ىنوع 
 ، فيو كالم حيتوى على أشكال فعل الكالم التوجيهي.السالم" حملّمد رضا ورزي

  وتقسيمهامجع البيانات تقنية  .2

الغرض  ، ألنّ اسرتاتيجية البيانات يف البحث خطوةٌ  مجعِ  ةَ تقنيإّن 
يف ىذا  الباحثةُ  ستعملن البحث ىو احلصول على البيانات. تالرئيسي م

 ( التسجيل.7و ( االستماع3مها8  ،البحث نوعني من تقنيات مجع البيانات
شخص أو بعض الناس لغة لال استعمال تنصتِ طريق ب فالتقنية األوىل مفعول
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يف فيلم "قصة كالم ىي االستماع إىل   فاخلطوة ادلفعولةسلّبين. الذين يصبحون 
 .إبراىيم عليو السالم" حملّمد رضا ورزي

 منهج االستماعتطبيق  أثناء ادلفعولة التسجيل ىي التقنية التاليةتقنية 
التسجيل تقنية  استعمال إالت الباحث يف التنصّ  ال تستعمل، التسجيلتقنية ب

األشكال بعض  تعىن تسجيل، تقنية االستماع احلّر الشاركي التحادثيل مرافقا
الكالم يف بتسجيل   تقوم الباحثةُ اللغة ادلكتوبة.  استعمالمن  للبحث ادلناسبة

لتسجيل  . ىذه التقنية مفعولٌ فيلم "قصة إبراىيم عليو السالم" حملّمد رضا ورزي
 . مكتوبةً تكون البيانات  كل بيانات الكالم مث

 حتليل البيانات  .3

منهُج التحليل الذي تستعملو الباحثُة منهج حتليلي لغوي خارجي أو 
أّن ىذا Mahsun (73787033 ) ". رأى ماىسونpadanيسمى مبنهج باداين "

 بني العناصر اللغوية.بربط ادلقارنة  ىف حتليل البيانات ادلنهج مفعول

منهج  ىف ىذا البحث ىو الباحثةُ  وعملمنهُج التحليل الذي تست
ىذا . ووظائفو  الكالمع ا نو ألتحليل  ىذا ادلنهج ُيستعمل. لغوي خارجي باداين
 سيا  الكالم. يعىن للغة بني العناصر اخلارجيةقارنة ادل منهٌج حتليلي بربط ادلنهج

 . خلفية ادلكان وحالة حدوثو على ويشمل سيا  الكالم
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  االستنتاجات . ه

عن ث على نتائج البحاستنتاج يف ىذا البحث ىي  األخريةاخلطوة 
إجابات على  االستنتاج . فإنّ قصة إبراىيم عليو السالم" حملّمد رضا ورزي"فيلم 

 . حتديد البحثيف  ادلصوغةادلشاكل 

  نظاميات الكتابة :الفصل السابع

ىذا نقسم عة ادلرجوة، ويث ادلتوقّ يف زلاولة للحصول على نتائج البح
 : من أمّهها ما يلي، أبوابإىل أربعة  البحث

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

 ونظاميات الكتابة.  البحث وخطواتو،

الدراسات شمل ىذا الباب على ي. نظريال طارٌ الباب الثاين8 اإل
فعل الكالم، حالة الكالم، ، تاريخ التداولية، تعريف التداوليةعن  النظرية

 أشكال فعل الكالم التوجيهي.

الباب على سرية ادلؤلف  ذاشمل ىي .ل البياناتحتلي :الباب الثالث
قصة إبراىيم عليو السالم" حملّمد "فيلم الفيلم وحتليل الكالم من حوار  وملخص
 .رضا ورزي

   النتائج واالقرتاحات يشمل ىذا الباب على. ةامتاخل: الرايعالباب 


