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 تقرير الباحث

 

 أفيدكم علما أبنين الطالب:

 أصربين :   االسم

 16310045:  رقم القيد

 ملصطفى " الرسالة"التعبريي يف فيلم باري و : حتليل الفعل الوظيفي اإلخموضوع البحث 

 )دراسة   (Geoffrey Neil Leech)  نيل ليتش ير جوف نظريةالعقاد على   

 حتليلة تداولية(   

حضرت وكتبته بنفسي وما زدته من ابداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا اّدعى أحد يف 
املستقبل أنه من أتليفه وتتبني أنه من غري حبثي, فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون  

ة وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  بيللغة العر ااملسؤولية على املشرفني أو مسؤويل قسم 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

 

 2020إبريل  05حتريرا مباالنج، 

 

  



 

 ب  
 

 تصريح 

حتليل الفعل طالب ابسم أصربين حتت العنوان ل هذا تصريح أبن رسالة البكالوريوس ل
نيل  ريجوف نظريةملصطفى العقاد على  " الرسالة"التعبريي يف فيلم الوظيفي اإلخباري و 

قد متت ابلتفتيش واملراجعة من قبل   ،)دراسة حتليلة تداولية(  (Geoffrey Neil Leech)  ليتش
وط االختبار النهائي للحصول املشرف وهي صاحلة لتقدم إىل جملس املناقشة الستيفاء شر 

على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان 
 مالك إبراهيم ماالنج.

 

 2020إبريل   05ماالنج, 

 املوافق

  
  

  

 املعرّفة
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 تقرير جلنة  
 ه : البحث الذي قدمد متت مناقشة هذا لق

 : أصربين    االسم
 16310045:  رقم القيد

 الرسالة" ملصطفى"حتليل الفعل الوظيفي اإلخباري والتعبريي يف فيلم :   العنوان

)دراسة       (Geoffrey Neil Leech)العقاد على نظرية جوفري نيل ليتش 
 حتليلة تداولية(

يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية   (S-1)درجة سرجاان  وقررت اللجنة جناحه واستحقاقه
 العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 2020أبريل  06حتريرًا مباالنج, 
 توقع   جلنة املناقشة 
 املاجستريعارف مصطفى،  -1

 197901152007101004 رقم التوظيف: 
 (        )     )رئيس اللجنة( 

 املاجستري الدكتور احلاج سواتمان، -2
 197207182003121002 رقم التوظيف: 

 )          (  )املخترب الرئيسي( 

 حممد أنوار فردوسي، املاجستري -3
 196906161998031002رقم التوظيف: 

 )          (  )املشرف/السكرتري(

 املعرّفة
 
 

 الدكتورة شافية 
 

 



 

 د  
 

 اإلستهالل

 

َر َوذََكَر اّللٰهَ  َ َواْليَ ْوَم ااْلهخي ْ َرُسْولي اّللٰهي ُاْسَوٌة َحَسَنٌة لٰيَمْن َكاَن يَ ْرُجوا اّللٰه   َكثيْيًا  لََقْد َكاَن َلُكْم يفي

 (21)سورة األحذاب:  

 
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلص itu surih tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang  mengharap (rahmat) Allah هلالج لج dan 

kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah”. 

 (Q.S Al-Ahzab: 21). 



 

 ه   
 

 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

يوّسع قربه.  يف جنته و  عسى هللا يغفر ذنوبه ويدخله" رمحه هللا تعاىل لبوالاحملبوب " أيب .1
 .آمني

يوّسع يف جنته و  ا ويدخله ا، عسى هللا يغفر ذنوهبتعاىلهللا  ا رمحه عارية"و " احملبوبة أمي .2
 .. آمنياقربه

   .الكباراخواين و  ةأخيت الكبري  .3
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا. يع أصحايب يف املسجد قلب سليم و ومج .4

 عسى هللا جيمعنا يف اجلنة الفردوسي. و ابرك هللا هلم  
 

 



 

 و  
 

 توطئة 

من سيئآت إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و 
محدا كثريا طيبا   احلمد هللهللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له. و النا، من يهده أعم

أخرجنا من لم و تعاىل قد علمنا ما مل نعنشكره سبحان و مباركا فيه كما حيب ربنا يرضى، و 
أشهد  سالم وعّلمنا احلكمة والقرآن. وأشهد أن آل اله اال هللا و الظلمات اىل النور وهداان اإل

على آله  و ى رسول هللا حمد صلى هللا عليه والسالم   الصالة والسالم عل أن حممد رسول هللا، و 
 صحبه الكرام ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين, أما بعد.و 

حتليل الفعل الوظيفي اإلخباري  لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 
 Geoffrey Neil) نيل ليتش رينظرية جوفملصطفى العقاد على  " الرسالة"التعبريي يف فيلم و 

Leech) )احلصول على درجة  يفاء شروط االختبار النهائي و الست، )دراسة حتليلة تداولية
بكالوريوس أو سرجاان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك  

أييت بدعمة وحتفيز منذ   إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فالباحث يقدم كلمة الشكر ملن
 فألقي الشكر خصوًصا إىل: اجلامعي حىت هنايتها مث خبري ختم،بداية كتابة هذ البحث 

الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم   األستاذ  فضيلة .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية.  .2
 فضيلة الدكتور حليمي املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  .3
الذي قد عّلمين علما كثريا يف كيفية حتليل  املاجستري فضيلة الدكتور عبد الباسط .4

وى اخلامس حىت املستوى السابع. جزاه هللا خريا أبحسن تاألوراق العلمية منذ يف املس 
 اجلزاء، لعلىه يبارك فيه حياة مباركة. 

الذي يعيين املاجستري مشريف يف كتابة هذا البحث  أنوار فردوسي فضيلة حممد .5
 ملية البحث حىت ينتهي هذا البحث.ويعلمين ابحلليم وإلخالص يف ع



 ز  
 

 ز
 

 انفعامكااًن  تأصبحقد  فضيلة دين نور اخلامتة، املاجستري. حفظها هللا تعاىل اليت  .6
 .أثناء التعلميف عن مجيع الشكاوى 

 . يف قسم اللغة العربية وأدهبا  املدرسات مجيع املدرسني و  .7
خيت الكبرية كيكي أغستينا اليت سعادتين أو   أدهبا يف قسم اللغة العربية و   مجيع أصحايب  .8

  صديقي احملبوب هابري حفظه هللا تعاىل عاىل معونتهما يف هذا البحث، عسى هللا و 
 يوسع رزقهما. يسهل كل أمورمها و 

احلماسة يف  يف كل مكان الذين قد أعطوايم و مجيع أصحايب يف مسجد قلب سل  .9
 عي.امإمتام هذا البحث اجل

 
يُطيل عموران  عسى هللا أن يشملنا بتوفيقه و جزاهم هللا خريا أحسن اجلزاء. و  وأخريًا

يد الباحث عسى أن يكون هذا البحث يفوابرك فيه ويدخلنا يف اجلنة الفردوس. و 
 وللجميع. آمني اي رب العاملني.

 
 2020أبريل  04ماالنج، 
 الباحث

 
 أصربين
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 البحثمستخلص  
ملصطفى العقاد على  "الرسالة"التعبريي يف فيلم  حتليل الفعل الوظيفي اإلخباري و  (.2020أصربين. )

قسم اللغة  .)دراسة حتليلة تداولية( (Geoffrey Neil Leech) نيل ليتش فريجو  نظرية
العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج.
 : حممد أنوار فردوسي، املاجستري.املشرف

 ري، فعل التعبريي، فيلم الرسالةفعل اإلخبا  الكلمات املفتاحية:
 

اتنا يف العامل احلقيقي فقط، ولكن تطور العصر والتكنولوجيا، والكالم الذي نسمعه ليس يف حي
هو يف   هذا اصطالحأيضا. و   الكالم ميكن العثور عليها يف أجزاء خمتلفة من العامل من الفيلم  فعلظاهرة  

فري ليتش هناك اختالفات جوهرية و الكالم، ولكن وفقا ملنظور ج  سواء مع اصطالح افعال  الواقع تقريبا
مع الفيلم هي، عندما يشاهد األشخاص دراما يف الفيلم، أنه سيسمع وحياول  تهاعالقاما هما. و بين

والنتيجة هي أن املستمع قادر على  االستماع إىل كل حمادثة يتحدث هبا املتحدث إىل شريك الكالم.
 ، أ هو فعل الوظيفي اإلخباري أو التعبريي.ي يتحدث هبا شريك الكالم نفسهالم الذ معرفة معىن الك

 .يف فيلم "الرسالة  ما شكل الفعل الوظيفي اإلخباري(  1أما أسئلة البحث يف هذا البحث هي:  
لشريك الكالم يف فيلم مها ما أتثري و ( 3 .التعبريي يف فيلم "الرسالة"( وما شكل الفعل الوظيفي 2

وأما أهداف هذا البحث هي ملعرفة أشكال  ."الرسالة" ملصطفى العقاد عند نظرية جوفري نيل ليتش
لشريك الكالم يف فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد عند الفعل الوظيفي اإلخباري والتعبريي وحتليل أتثريمها  

 .نظرية جوفري نيل ليتش
وطريقة   .الباحث املنهج الكيفي والوصفيستخدم  تو وأما نوع هذا البحث هو الدراسة املكتبية،  

 الطريقةاملشاهدة واالستماع والقراءة وتدوين املالحظات. لتحليل البياانت،  ابلطريقةمجع البياانت 
مايلز وهوبرمان، واليت تتكون من أربع مراحل، وهي: مجع البياانت، وتقليل  طرييقةاملستخدمة هي 

 البياانت، وتعريض البياانت ، واستخالص النتائج.

فعل اإلخبار أفعال الكالم اليت حتتوي على    10وجد الباحث    أما ابلنسبة لنتائج هذا البحث،
        لفظ 1، ويدعو لفظني من الكالم 2أما يف املوضوع يعتذر وجد الباحث  أشكال الكالم. 36

و يكرب ،  لفظ  1  يتباهيلفظني،    2  يقصصألفاظ،    4ألفاظ، يقرتح    5  جيزم أو يعرضلفظًا،    23  يسأل
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أفعال  10وجد الباحث أما يف فعل الوظيفي التعبريي  ألفاظ. 3رب لفظ، و خي 1لفظني، و ينذر  2
 1وجد الباحث    يساومأما يف املوضوع  األشكال الكالم.    24و   التعبرييالكالم اليت حتتوي على فعل  

 يتحنن علىألفاظ،    3  أيكد ألفاظ،    5  أيمر،  ألفاظ  2  ميدح أو يتغيّن لفظ،    1ينقد  و    ،لفظ من الكالم
بناًء على هذه  لفظ. 1لفظ، و يستعفي  1لفظ، و يهّنا  1و يتوسل إىل ، لفظني 2 يوّبخ، ألفاظ 3

 يف فيلم الرسالة استناًدا إىل منظور  التعبريي  وفعل الوظيفي اإلخباري  بلغ جمموع أشكال  النتائج، حبيث  
 .كالم  60  ليتش
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Asbarin. (2020). Analysis of Assertive and Expressive Illocutionary Verbs in the film 

Ar-Risalah by Mustofa Aqad Based on the Geoffrey Neil Leech 

Perspective (Leech Pragmatic Analysis). Thesis. Arabic Language and 

Literature Department, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang. 

Supervisor : M. Anwar Firdausi, M.Ag. 
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The development of age and technology nowadays makes the speech that we 

hear not only in our lives in the real world, but the phenomena of speech verbs can 

be found in the film world as well. The term verb illusion is actually almost the same 

as the term speech act, but according to Geoffrey Leech's perspective, there are some 

fundamental differences between the differences. The connection with the film is, a 

compilation of someone who watches the drama in the film, surely he will listen and 

ask to listen to every conversation spoken by the speaker to the speech partner. How 

the listener can understand what is meant by the speech partner said itself, either in 

the form of assertive or expressive verbs. 

The formulation of the problem in this research is: how the form of assertive 

and expressive illocutionary verbs and their influence on the speech partners in the 

film Ar-Risalah by Mustafa Al-Aqqad based on the perspective of Geoffrey Neil 

Leech. The purpose of this research is to analyze the forms and effects of assertive 

and expressive illocutionary verb verbs on the speech partners in the film Ar-Risalah 

by Mustofa Aqad based on the perspective of Goeffrey Neil Leech. 

This type of research is a type of library research by using descriptive 

qualitative research methods. The data collection techniques of researchers used the 

techniques of watching, listening, reading, and taking notes. To analyze the data, the 

technique used is the Miles and Huberman technique, which consists of four stages, 

namely: data collection, data reduction, data exposure, and drawing conclusions. 

The results of this study were 10 assertive speech verb themes and 36 speech 

forms. that was; the theme stated there were 2 utterances, inviting which covered 1 

utterance, asking which covered 12 utterances, stating which covered 5 utterances, 

suggesting  which covered 4 utterances, telling which covered 2 utterances, boasting 

which covered 1 utterance, lying which covered 2 utterances, warning which covered 

1 utterance and preaching which covered 5 utterances. Meanwhile, in expressive 

speech verbs, there were 10 themes and 24 forms of speech. On the theme of bidding, 

the researcher found 1 utterance, criticized 1 utterance, praised 6 utterances, 

governed 5 utterances, affirmed 3 utterances, sympathized with 3 utterances, 

condemned 2 utterances, begged 1 utterance, congratulated 1 utterance, apologized 

1 utterance. So, the total of assertive and expressive speech verb forms in the film 

Ar-Risalah based on Leech's perspective has amounted to 60 utterances.
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Asbarin. (2020). Analisis Verba Ilokusi Asertif dan Ekspresif dalam Film Ar-Risalah 

karya Mustofa Aqad Berdasarkan Perspektif Geoffrey Neil Leech 
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Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : M. Anwar Firdausi, M.Ag. 

Kata Kunci : Verba asertif, verba ekspresif, film Ar-Risalah 

 

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, maka tuturan yang kita 

dengar tidak hanya dalam kehidupan kita di dunia nyata, malainkan fenomena verba 

tutur dapat kita temukan di dunia perfiliman juga. Istilah verba tutur ilokusi ini 

sebenarnya hampir sama dengan istilah tindak tutur, namun menurut perspektif 

Geoffrey Leech ada beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. 

Kaitannya dengan film adalah, ketika sesorang menonton sebuah drama dalam film, 

pasti dia akan mendengar dan berusaha untuk menyimak setiap percakapan yang di 

tuturkan oleh penutur terhadap mitra tuturnya. Hasilnya pendengar mampu 

mengetahui apa maksud tuturan yang di tuturkan oleh mitra tutur itu sendiri, baik 

berupa verba asertif atau verba ekspresif. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk 

verba ilokusi asertif dan ekspresif serta pengaruhnya terhadap mitra tutur dalam film 

Ar-Risalah karya Mustafa Al-Aqqad berdasarkan perspektif Geoffrey Neil Leech. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk dan pengaruh 

tuturan verba ilokusi asertif dan ekspresif terhadap mitra tutur dalam film Ar-Risalah 

karya Mustofa Aqad berdasarkan perspektif Goeffrey Neil Leech.  

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kajan pustaka dengan 

mengguanakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 

pengumpulan data peneliti menggunakan teknik tonton, simak, baca, dan catat. 

Untuk menganalisis data, teknik yang di gunakan adalah teknik Miles dan Huberman, 

yang terdiri dari empat tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, 

dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini terdapat 10 tema verba tutur asertif dan 36 bentuk tuturan. 

yaitu; pada tema mengemukakan terdapat 2 tuturan, mengajak 1 tuturan, bertanya 23 

tuturan, menyatakan 5 tuturan, menyarankan 4 tuturan, menceritkan 2 tuturan, 

membual 1 tuturan, menyombongkan 2 tuturan, memperingatkan 1 tuturan dan 

mengabarkan 5 tuturan. Sedangkan dalam verba tutur ekspresif terdapat 10 tema dan 

24 bentuk tuturan. pada tema Menawar peneliti menemukan 1 tuturan, Mengkritik 1 

tuturan, Memuji 6 tuturan, Memerintah 5 tuturan, Menegaskan 3 tuturan, Bersimpati 

3 tuturan,  Mengecam 2 tuturan,  Meminta (dengan sangat) 1 tuturan, Mengucapkan 

selamat 1 tuturan, tema Meminta maaf 1 tuturan. Sehingga secara total bentuk verba 

tutur asertif dan ekspresif dalam film Ar-Risalah berdasarkan perspektif Leech ini 

berjumlah 60 tuturan.
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 حمتوايت البحث
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 أ  ........................................................... تقرير البحث
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 د  ............................................................... استهالل 

 ه  ................................................................. إهداء
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 الباب األول 

 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ
، والكالم الذي نسمعه ليس يف حياتنا يف العامل تطور العصر والتكنولوجيا

جزاء خمتلفة من ، ولكن ظاهرة أفعال الكالم ميكن العثور عليها يف أفقط احلقيقي
ه اكتمال العديد من عناصر الفن فين لعبارة عن عمل  الفيلم هو  اما  ،  العامل من الفيلم

ابإلضافة إىل ذلك ، أصبحت األفالم مؤخرًا ليس .  ستكمال االحتياجات الروحيةإل
، ولكن أن تكون األفالم فقط فًنا أو مشهًدا ميكن أن يستمتع به بعض األشخاص

 توفري مجيع املعلومات للجمهور بشكل عام حول أمهيتها.  اليت وسائلأيًضا 
يدور حول أفعال    املوضعات ، سنجد أن أحد  التداولية   يف الدراسات العملية 

 فعل الكالمبه ، وجزء واحد من أفعال الكالم نفسها يسمى الكالم لالكالم أو فع
مع الفيلم هي، عندما يشاهد األشخاص    تها عالقاما  الوظيفي. و إيلوكوسي أو الفعل  

دراما يف الفيلم، أنه سيسمع وحياول االستماع إىل كل حمادثة يتحدث هبا املتحدث 
والنتيجة هي أن املستمع قادر على معرفة معىن الكلمات اليت  إىل شريك الكالم.

ال ميكن تفسري معىن املتحدث ومقصده بنفسه ، يتحدث هبا شريك الكالم نفسه
 ذا النحو، ولكنه يتطلب فهًما عميًقا ملعرفة املعىن املقصود للمتكلم.على ه

 البحث  ايف هذ  الذي استخدمه الباحث  املوضع، فإن  من هذا التفسري  نظرا  
، وهو واحد من أفضل أفالم فيلم ضخم ملصطفى عقاد هي و "الرسالة"  فيلمهو 

، ابإلضافة إىل ذلك  عقاد.المن إخراج مصطفى  1976الدراما التارخيية يف عام 
فيها   ينزل، من أول مرة ورحلته ملسو هيلع هللا ىلص النيب حممد سرية عن هذا الفيلم أيًضا يقصّ 

وفاة زوجته احلبيبة خدجية   ، حىتا،سراً أو صرحيً  األمر لدعوة دين اإلسالمو ، الوحي



 

 

 ،، مع هذا الفيلمليس هذا فقط ، وحىت هاجر إىل املدينة املنورة طالبوعمه أبو 
التوحيدية   كلمة، كيف بشر يف نشر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عرف على اتريخ نبينا احلبيبسن

 سالمهللا عليه و   صلى، فإن اتريخ النيب  ه. و ذلك ايضاوالنتائج حىت اآلن ما زلنا نشعر 
كشرط   النبوة لايدة اخلام للتاريخ الذي اختذته أجمل يكن منحنًيا وفسًدا ليكون املا

  عجيبة ، سيحصل على صورة يدرس اترخيه فمن كانلذلك  لرحلة ودعم وجودها.
ويرفعون القيم اإلنسانية إىل مستوى    االسحر الدني  أصحابهو   رسول هللاللتاريخ ، وكيف  
أيًضا   حنن نستطيع أن نعرف  ذا الفيلموهب.  سسة اترخيية يف أي مكانمل يشهده أي مؤ 

الثبات يف التمسك مببادئ احلقيقة ، التجارب  ه علىبصرب   ه به أحدال يشبأنه 
 يف صدمة العامل. قلبه والثبات 

، مثل ذي قد شرح بعض من اهل العلم التداوليةالكالم الأفعال يف تطور 
، أحد جزاءاأل ء اآلخرين ينقسمون إىل عدةوالعديد من اخلربا وسريل ني جون أوست

 وهذا اصطالح  .الوظيفيقاش يف هذا البحث هو الفعل  األجزاء اليت ستكون حمور الن
، ولكن وفقا ملنظور جيفري  الكالم سواء مع اصطالح افعال هو يف الواقع تقريبا

 The“ كتابه بعنوان ، كما نقل الباحث يف  هما هناك اختالفات جوهرية بين ليتش 

Principles of Pragmatics”   قال إن أحد االختالفات الكبرية بني مناقشة أفعال
لكالم هي غري تصنيفية ، أي يف االختالفات املوجودة يف أفعال ال الكالمفع  الكالم و

على النقيض من . ، يف حني أن االختالف يف األفعال الكالم هو قاطعأو حتجيمية 
، نسمع فقط ، يف أعمال الكالم( قال إن االختالفات يف التفاصيل2016)  رهاردي

عض ، على الرغم من وجود ب locution  ،illocution  ،perlocutionاملصطلحات 
وقد   ، لكن هناك ثالثة أقسام عامة معروفة فقط،التفاصيل يف بعض الكتب األخرى

الذين قالوا إنه من منظور عملي كان   سريل يف  رمحدي و  وجيانأيد هذا الرأي أيًضا 
هناك ما ال يقل عن ثالثة أنواع من أفعال الكالم اليت ميكن أن تتحقق من قبل 

يف . املوقع ، وإحلاق األذى واإلعجاب  ، وهي فعل حتديداملتكلم اىل شريك الكالم



 

 

الكالم.   افعالحني أن الفعل اخلادع لديه مواصفات حمددة أكثر بقليل من مصطلح  
 اإلخبارايت، التوجهات،: ، يعينعند جوفري نيل ينقسم إىل مخسة األشكالل مث

 . الرقاتيفو  ،التعبريي ،اإلتزاميات 
  الوظيفي فقط أفعال  ، يستخدم الباحث السابقةمن وصف النظرية املذكورة 

ناًدا إىل منظور  است  .صطفى العقادملرسالة  ال  يف فيلم  همايف حتليل   اإلخباري و التعبريي
، ولكن جيفري نيل ليتش، ابستخدام هذين الفعلني، ال يؤخذ فقط دون سبب معني

السبب الرئيسي الختيار الفعلني والتقدم يف الرسالة بواسطة مصطفى العقاد هو  
-etheses.uin مثل يف تيبسبب أشكال خمتلفة من بواابت اجملالت على اإلنرتن

malang.ac.id, moraref.   اإلخباري   فعالاألسوى  الباحثال جيد  غري ذلك.و
، بعضها دون استخدام منظور شخصية معينة  خمادعة ومبسطة وعقالنية تعبرييوال

 . اوستنيو  لسري والبعض اآلخر يستخدم فقط منظور 
، سواء من الناحية النظرية أو من منظور  أما ابلنسبة لعنوان هذا البحث 

د.  فيلم الرسالة بقلم مصطفى العقا  ، فإن الباحثني مل يعثروا عليه يفليتش  جيفري نيل
 يفي وظالسبب يف ذلك إىل أن الفعل ال، يرجع بصرف النظر عن هذه األسباب 

نظر اليت خمتلف متاًما عن بعض وجهات ال جوفري نيل ليتشالذي قدمه  اإلخباري
السبب الرئيسي الذي جعل   من بعض األسباب اليت أصبحت .طرحها أوسنت وسريل

، اخلروج عن عدة أسباب حاول ليتش شرح الباحث مهتم إبجراء هذا البحث هو
، واألسباب إلخربايت  وسريل يف فهم هذا الفعل االفرق يف منظورها مع أوسنت

حيتوي على املزيد من أشكال   ما أهن  اإلخربايت و التعبريي األخرى أيًضا كانت أفعال  
، مثل اور من األفعال اخلاطئة األخرىالفعل املستخدمة من قبل شريك الكالم واحمل

 . التوجيهات و الرقاتيف اإلتزاميات األفعال 



 

 

مبعرفة املزيد  يكون مهتماحث أن ، من املناسب للبالسابقةمن الشرح  نظرا
يف   وضوع  امل  ليكون  يف فيلم  ظيفيالو من النقاش حول مناقشة أفعال الكالم    العميقو 

الوظيفي فعل هو مناقشة الظواهر اللغوية )ا البحث البحث، والغرض من هذ هذا
، ابستخدام منظور دالعقاصطفى  مل  أرسالة ""( الواردة يف فيلم  يالتعبري   وفعل  اإلخباري

 جيفري ليتش يصبح من املهم للغاية القيام هبا. 
 

 أسئلة البحث  .ب
يف هذا البحث   الباحث عن املشكلة  فركز  خلفية البحث السابقة،  أنطالقا من

 فيما يلي: 
عند الفعل الوظيفي اإلخباري يف فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد  شكل ما -1

 ؟ ليتش جوفري نيل نظرية 
عند الفعل الوظيفي التعبريي يف فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد  شكل ما  -2

 ؟ ليتش جوفري نيل  نظرية
يف فيلم   شريك الكالمل   التعبريي   أتثري الفعل الوظيفي اإلخباري والوظيفي   ما  -3

 ؟ليتش جوفري نيل  عند نظرية"الرسالة" ملصطفى العقاد 
 

 أهداف البحث .ج
يهدف هذا البحث عموما يتحدث عن انطالقا من اسئلة البحث السابقة 

.  يف فيلم الرسالة ملصطفى العقاد كيف أتثريه على شركاء الكالمل الوظيفي و عرفة فعامل
 اما خصوصا يهدف هذا البحث فيما يلي:  و 

أشكال الفعل الوظيفي اإلخباري يف فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد  ملعرفة -1
 .جوفري نيل ليتش نظريةعلى 



 

 

أشكال الفعل الوظيفي التعبريي يف فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد على   ملعرفة -2
 . جوفري نيل ليتش نظرية

للمخاطب إليه يف  التعبريي أتثري الفعل الوظيفي اإلخباري والوظيفي ليبني -3
 . جوفري نيل ليتش نظريةفيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد على 

 
 فوائد البحث  . د

  باحثنيكون مفيدة جلميع اليأن يُرجو ، ا البحثبناًء على أهداف هذ
أما   . تطبيقية، من الناحية النظرية والا البحثوتعميق هذ حتليليف  ونترغب ذينال

 تبيانه  كما يلي: 
 النظرية  ائدةلفا .1

  قيعماأل فهمال وزايدة ،علم التداوليةيف تطوير   ا البحث هوذنتائج ه أما
 منها: على أشكال الكالم ا البحث لتطبيق هذ

ي على  ري التعبالنظرية فعل الوظيفي اإلخباري و  املعرفة عنالعلوم و لزايدة (أ
 جوفري نيل ليتش يف علم التداولية. نظرية

طالب يف فهم فعل الوظيفي اإلخباري  الفكرة اجلديدة لل املعلومات و لزايدة  (ب 
 جوفري نيل ليتش.  نظريةعلى التعبريي و 

 ئدة التطبيقية الفا .2
الفعل الوظيفي قادر على حتليل  نيساعد هذا البحث الباحث أن يكو .أ

 اإلخباري و التعبريي يف فيلم الرسالة على ضوء جوفري تيل ليتش. 
، خاصة يف سياق  تزيد من معرفة القراء  هميكن أن تكون مرجعا للباحثني بعد.ب 

 . القائمة على منظور جوفري نيل ليتش تعبرييوال الوظيفياألفعال 
لفهم  و طريقةممارستها بعد ذلك  وعلومات امل ميّن اىل ا البحثنتائج هذو .ج

شكل ونوع الكالم الذي يتحدث به املتحدث إىل شريك الكالم. سواء يف  



 

 

د لديهم سوء ، مل يعحىت يف حياتنا اليومية. وابلتايل، قصة قصرية و فيلم، رواية
ذين ال يفهمون معىن ، وخاصة القراء واملستمعني التفسري الكالمفهم يف 

 جيًدا.  التعبرييظيفي اإلخباري و و فعل ال
 

 لبحث دود اح .ه
قسم يل ليتش ينأن جيفري  بحث السابقةالخلفية كما شرح الباحث يف 

 ،اإلتزاميات  ، التوجهات، اإلخباري فعل ، هي: الفعل الوظيفي اىل مخسة أقسام
وظيفي الفعل الد الباحث يف هذا البحث اىل لكن يتحد. و رقاتفال ،التعبريي

 عقاد.السالة" ملصطفى ر يف فيلم "ال فقط ي التعبري و  اإلخباري
 

 حتديد املصطلحات . و
إىل  حث، حيتاج البامن هذا البحث املوضوع االلتباس يف فهم  لكي ال تكون

 ه:صطلحات املستخدمة فيشرح تعريف امل
  (tindak ilokusi)يف هذا املوضوع ليس مبعىن األفعال الكالم  الوظيفي فعل -1

لكن  القصد من الباحث يف هذا املوضوع هو فعل الوظيفي مبعىن و  اماع
(verba ilokusi) . 

هي كالم الذي يعرب من املتكلم حقيق على ما قاله    (asertif)  فعل اإلخبارايت -2
قول،   جيرّي،، تقويةيقبل، ، ، ميّكنأتكيد؛ تشمل الفعل ميكن أن او ابلغه.

، 1993)ليتش،  يكّلف تطلب، اشتبه بقوة، الدولة دون دليل، تنبأ، تعلن
 (.  327ص. 

كلم.  هي أنواع افعال الكالم تلك اليت تبني ما يشعر به املت اتل التعبي فع -3
رور وامل ميكن هلا أن تتخذ شكل مجل عن سفهي تعرب عن حاالت نفسية، و 

أان متأسف  كما مبني يف مجل التايل "وفرح وحزن وعما هو جموب او موقوت. و 
جدا" أو "هتانينا" أو أوه، نعم، عظيم. م م م"، ميكن أن يسببها شيء يقوم به  



 

 

، ص.  2010املتكلم أو املستمع، غري أهنا ختص خرية املتكلم و جتربته )يول،  
90 .) 
 

 الدرسات السابقة .ز
األفعال الكالمية املتعارضة ىف رواية “امرأة عند نقطة   .2019نور عائدة،  -1

أّما أهدف    . (leech)  الصفر”لنوال السعداوي )دراسة حتليلية تداولية عند ليتش
هذه البحث إلجياد األفعال الكالمية املتعارضة ومعىن األفعال الكالمية 

أما   (.املتضاربة ىف رواية"امرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوى )عند ليتش
ابلنسبة لنتائج هذه البحث جتيد األفعال الكالمية املتعارضة حتتوى على معىن 
التهديدية وجدت عشرا, األفعال الكالمية املتعارضة حتتوى على معىن الوهم 
وجدت عشرا, األفعال الكالمية املتعارضة حتتوى على معىن الشتم وجدت 

املتعارضة حتتوى على معىن التأنيب وجدت مثانية  واحد فقط, األفعال الكالمية  
عشر, األفعال الكالمية املتعارضة حتتوى على معىن اإلجبار وجدت مخسة  
عشر, األفعال الكالمية املتعارضة حتتوى على معىن التهكم وجدت مثانية  

 (. 10، ص. 2019)عائدة،  .عشر
يف رواية سقوط   األفعال الكالمية عندى سريل،  2019نورمال ابرليا شفيخا،   -2

و نتائجته أن األفعال  اإلمام لنوال السعداوي )دراسة حتليللية تداولية(.
الكالمي اإلجنازية تتكون على مخسة انواع، و هي: تضمن اإلخبارايت: التعبري  
و الشهد و اإلحتجاج و حو األخرب و و التعريف و و اإلرشاد. اما التعبري:  

رام. تضمن اإللزاميات: هي الوعد و  الشكر و الغفر و اإلستحجان و األك
 (.  12، ص.  2019)شفيخا،    العهد. ضمن اإلعالنيات هي اخللب و العزم.

األفعال الكالمية يف رواية قلب الليل لنجيب حمفوظ:   ،  2015  دينية السعيدة، -3
ما صور أفعال الكالمية  . اما اهداف هذا لبحث لنعرف  دراسة حتليلية تداولية



 

 

ونتائج    .ية الرئيسية يف رواية قلب الليل لنجيب حمفوظعند أوستني من الشخص
( مجلة اليت 21حبث منها: وجدت يف رواية قلب الليل احدى وعشرين )

تتضمن على األفعال الكالمية. ومجيعهم يتضمن على األفعال الثالثة من 
األفعال الكالمية يعين الفعل اللفظي، الفعل اإلجنازي، والفعل التأثري. ولكل 

دف خمتلف، منها: احلكميات، واإلنفاذايت، والوعدايت، مجلة ه
والسلوكيات، والعرضية.ومن اجلمل اليت له أتثري الفعل، توجد اختالف التأثري  
اليت أتثر املخاطب، إما يف احللب وفكره، منها الغضب، الفرح، االهتمام،  

، ص. 2015)السعيدة،  اخلوفة، الدفع، والتعجب، واإلجابة أو املوافقة.
14.) 

كرتون أو بني إبني عند نظرية أوستني وسرييل: دراسة    .2015قانعة السعادة،   -4
ملعرفة الرسالة أو املقصود من مشرتك الكالم اما اهداف هذه  .حتليلية تداولية

املضمون يف احلوار كرتون أوبني إبني على نظرية اللغويني اللذان يهتمان يف  
وجدت الباحثة نتائج البحث منها نظرية أوستني يتكون   األفعال الكالمية.

على األفعال التعبريي مخسة وعشرون كالما، األفعال غري التعبريي ثالثة  
وعشرون كالما، قّوة األثر سّتة كالما، اجلملة الكونستتيفية ثالثة وعشرون  
كالما، اجلملة األدائية واحد وثالثون كالما الذي يتكون على الفرديكتفية 
مثانية كالما، التدريبية ثالثة عشر كالما، الكومسيفية ثالثة كالما، السلوكية 
كالم واحد، والتفسريية سبعة كالما. ونظرية سرييل يتكون على األفعال غري 
التعبريي التعبريي:اإلخبارايت اثنان وثالثون كالما،التوجيهيات مثانية  

عة كالما، اإلعالنيات كالم  كالما،التعبريايت إثنا عشر كالما،اإللزاميات أرب
واحد. إن نظرية أوستني تتعمق يف اجلملة األدائية هي اجلملة الىت تشتمل عليها  
األداء، أي مايقال املتكلم وهو ما يفعل وعلى العكس. وإما نظرية سرييل  
تتعمق يف األحداث الكالمية غري التعبريي. إن نظرية سرييل أعمق وأشرح من 



 

 

داث الكالمية غري التعبريي ألنه يوزع كل الكلمات نظرية أوستني يف األح
على وظائف املتنوعة. وأوجه اإلختالف يف التسمية واملصطلحة، ولكنهما  

 (. 11، ص. 2015)السعادة،  متكامل بعضهم بعض.
األفعال الكالمية على منظومة "أال التنال العلم" يف  .  2015فتيا نيا رمحوايت،   -5

وأهدف البحث فيه ملعرفة  . ة حتليلية تداوليةالديوان لإلمام الشافعي: دراس
معاين األفعال الكالمية على منظومة "أال ال تنال العلم" يف الديوان لإلمام  
الشافعي، وملعرفة أنواع األفعال الكالمية على منظومة "أال ال تنال العلم" يف 

وأما نتائج البحث اليت حصلت الباحثة من هذا  الديوان لإلمام الشافعي.
بحث هي معاين األفعال الكالمية جممال على منظومة "أال ال تنال العلم" يف ال

الديوان لإلمام الشافعي، لنذّكر أنّنا الننال العلوم إال حبضور ستة الشروط،  
منهم: مهارة لينتهز العلوم، وجّد إبثبات قّوة اإلرادة، واصطبار على حمنة 

ون األستاذ، وال بّد من طول الزمان وبلياته، وبلغة، والجيوز أن يتعّلم العلوم بد
حىّت حيصل العلم. وأّما أنواع األفعال الكالمية على منظومة "أال ال تنال العلم" 
يف الديوان لإلمام الشافعي، كما يلي: من جهة نوع األفعال الكالمية  

نواظم، والتوجيهات   8نواظم، والتوجيهات ابألمر  11اإلخبارايت ابإليضاح 
نظم،  1نظم، واإللتزاميات ابلوعد  1م، والتعبريات ابلبؤس نواظ 5ابلنصح 

واإلعالنيات الشىء له. فمن ذلك، أن املؤّلف يوّصل نواظمه معظم ابستخدام  
 (. 15، ص. 2015)رمحوايت، . األفعال الكالمية التوجيهات 

، وجد الباحث بعض أوجه  السابقة ليل بعض الدراسات املذكورة بعد حت
اما  ، بحثمع البحث الذي سيقوم به الباحث يف هذه ال  واالختالف التشابه 

 : بيانه فيما ايىل
ستخدم من قبل الباحثني ، توجد املعادلة يف املنظور املاألول لبحثيف ا.أ

ه الواردة يف األشكال املستخدمة، ، وهي: يف الدراسة األوىل أعالالسابقني



 

 

ر واملوضوع الذي  جيفري نيل ليتش. يف حني أن االختالف يف املنظو   وهي
، استخدام أفعال الكالم دراسات السابقة، أي: يف الالباحث بحثسي

اآلن هو   ث ، يف حني أن ما يفعله الباحليتشبناًء على منظور  التعبري
من البحث السابق  واهلدف  ليتشابستخدام منظور  لوظيفيالفعل ا

 ، بينما يف الدراسة احلالية ابستخدام الفيلم.ابستخدام رواية
مع أوجه تشابه قليلة  ، وجد الباحثالرابعو  الثان والثالث البحثيف .ب 

الثالث أعاله ، كل شيء   البحث. من األحباث اليت سيجريها الباحث
، اليت تبحث بنفس القدر عن  ن أن يكون على النظرية املستخدمةميك

سها  ، والنقاط اليت در . لكن االختالف يف املنظور الوظيفياألفعال 
، يستخدمون وجهة نظر أوسنت وسريل. الباحثون والباحثون السابقون

يستخدم البعض جزًءا فقط من تقسيم األعمال اخلادعة والبعض اآلخر 
من األشياء اليت   ، هناك عددالباحثون ككل. ابإلضافة إىل ذلك   يستخدمه

متت مراجعتها من قبل الباحثني والباحثني السابقني اليت يتعني القيام هبا 
 اآلن.

، وهي: الواردة يف  ، وجد الباحث معادلة واحدة فقطاخلامس بحثيف ال.ج
، فإن النقاط اليت مت  بينما يكون االختالف يف املنظور ،اخلطاب أيًضا

،  احث. يف الدراسات السابقةدمه الب فحصها واهلدف البحثي الذي يستخ
، بينما يستخدم البحث دام منظور شخصية يف ختصص دراساتهعدم استخ

  ، ويوجد حثاليت درسها البا البحث، لتخصص ليتشاحلايل وجهة نظر 
  ديوان قة ابستخدام الساب حبثاالختالف األخري يف موضوع البحث، يف 

  للموضوع احث الفيلم  أولئك الذين اآلن يستخدم الب، بينما  اإلمام الشافعي
 .ا البحثيف هذ

 



 

 

 البحث منهج  .ح
يف    التعبري  وظيفي اإلخباري  و   فعل  تحليلمنهجية حبثية ل  بحثال  استخدم هذا

جية البحث من عدة أشكال جيفري نيل ليتش. تتكون منه  على ضوءفيلم "الرسالة"  
التحقق   ، طريقةمجع البياانت   طريقةللمناقشة، وهي: نوع البحث، مصادر البياانت،  

 . اما تبيانه من هذه اشكال فيما يلي: حتليل البياانت  طريقة،  البياانت 
 نوع البحث -1

و أستخدم الباحث  ، (Library Reseach)هذا البحث من نوع املكتبية 
نوع من البحث تكون   يه ةالكيفيّ يف هذا البحث دراسة كيفية، أما الدراسة 

، 2013)أينني،  أخرى طريقةفيه احملتوايت لفظية ومتحللة دون استخدام 
، بوجدان واتيلور حيدد نوع البحث مجال ، يفمتشيا مع ذلك (. 12ص. 

اانت يف وقت واحد يف  هو نوع من البحوث اليت تنتج اثنني من البي الكيفي
، والبياانت اثنني يف شكل بياانت وصفية مكتوبة أو املالحظات  جمال البحوث 

، 2015)مجال،  والشفوية أو البياانت اليت مت احلصول عليها من املخربين
 ، أن املقصودأيضا الوصفي الكيفييسمى هذا البحث ابلبحث (. 9ص. 

)اينني،    ابلبحث الوصفي هو الدراسة اليت حتلل تدرجييا كل من املتغريات احلالية
 . (13، ص. 2013

 مصادر البياانت  -2
  ساسية ياانت مها مصادر البياانت األيتكون هذا البحث من مصدرين للب

 والثانوية. 
 الرئيسية مصادر البياانت (أ

ها الباحثون  البياانت اليت حصل علي هي ة مصدر البياانت األساسي
ت أو صور،  ، سواء يف شكل صوت أو مالحظامن املصادر املباشرة

)سنغدجي   اليت يتم استخدامها بعد ذلك كبياانت ليتم حتليلها ،أخرىو 



 

 

(. اما مصدر األساسي يف هذا البحث هي 171، ص.  2010صوفية،  و 
 فيلم "الرسالة" ملصطفى العقاد.   

 الثانوية مصادر البياانت (ب 
البياانت املصممة خصيًصا لتلبية   يه ة مصدر البياانت الثانوي

، ص.  2010)سنغدجي و صوفية،  االحتياجات اليت حيتاجها الباحثون 
هي مجيع األعمال  ا البحث مصادر البياانت الثانوية يف هذ (. أما172

،  متت طباعتها أو عدم طباعتها املكتوبة يف شكل كتب ومقاالت علمية
كما يبحث الباحثون أيًضا عن مجيع املقاالت العلمية املتعلقة ابألفعال  

 جيفري نيل ليتش.  استناًدا إىل منظور تعبرييوال الوظيفي اإلخباري
 طريقة مجع البياانت   -3

أما طريقة جلميع البياانت للحصول إىل النتائج يستخدم الباحث طريقة  و 
جيل يف مجيع البياانت. و قال حمسون يف كتابه أن طريقة  السماع و التس 

السماع هي طريقة ُتستخدم يف عرض البياانت استمع الباحث على استخدام  
اخلطوات اليت يستخدمها الباحث اما . (243، ص. 2005)حمسون،  اللغة

 : هي كما يلي السماع و التسجيل طريقةللحصول على البياانت من 
ما هي األلفاظ    الرسالة بشكل عام دون أن يفهم  فيلميشاهد الباحث   (1

   .والتعبريي اإلخباري  الوظيفياليت حتتوي على أفعال الكالم 
واصل الباحث مشاهدته مع فهم كل من العبارات املنطوقة من  ي (2

 شخصيات يف فيلم الرسالة.
الوظيفي تعلق ابالفعل اليت تيكتب النتيجة من استماع البياانت  (3

 حتليلها ابلطريقة املخرتة.  التعبريي مث اإلخباري و 
  الفعل الوظيفي اإلخباري البياانت اليت تنتمي إىل  يصنف الباحث (4

 والبياانت غري املدرجة يف هذه النظرية.  والتعبريي



 

 

 طريقة حتليل البياانت   -4
اقرتحها ليل اليت  التح  طريقة، يستخدم الباحث  حتليل البياانت   طريقةيف  

تتكون من عدة مراحل أو خطوات مت تنفيذها.    طريقة، وهي  مايلز وهوبرمان
،  طوات أو املراحل هي مجع البياانت، تقليل البياانت، عرض البياانت اخل

 (. 20-15، ص. 1992، مايلز وهوبرمان) استخالص النتائج 
 ختفيض البياانت (أ

أهنا عملية تصنيف البياانت وحتسينها  فيض البياانت خت
وتوجيهها وتنظيمها بطرق خمتلفة قبل استخالص النتائج والتحقق من 

املراحل   اما (.199، ص. 2010)سنغدجي و صوفية،  البياانت 
 الواردة يف تقليل البياانت هي كما يلي: 

يركز الباحث ويبسط أي بياانت تتعلق برتكيز املناقشة مع  -1
 البحث.

البياانت( اليت حيتاجها  يقوم الباحث بعمل الكود )يصنف  -2
 الباحث قبل تقدمي البياانت اليت وجدها الباحث. 

يقرأ ، فإن اخلطوة التالية هي  البينات   فهم حتليلل  يقوم به الباحث -3
 البياانت اليت مت مجعها بنجاح وتكرارها.الباحث 

، يعد الباحثون  انت اليت مت مجعها وحماولة فهمها البيا   احثالب  يقرأ -4
 رحلة التحليل.البياانت لتنفيذ م

 عرض البياانت (ب 
هوبرمان، يعد تقدمي البياانت أحد الطرق  مايلز و على ضوء

اليت يستخدمها الباحث يف حتليل البياانت اليت مت العثور عليها يف 
  عملية مجع البياانت قبل تنفيذ مرحلة استخالص النتائج يف البحث



 

 

تنفيذ املراحل التالية من  (.  200، ص.  2010)سنغدجي و صوفية،  
 قبل الباحثني يف تقدمي البياانت:

البياانت اليت مت احلصول عليها يف شكل الكلمات واجلمل     طيبسّ  -1
 ضوءعلى  يوالتعبري  اإلخبارياليت حتتوي على معىن األفعال 

 . جيفري نيل ليتش
ريها على أساس  وان وتفس يتم ضبط البياانت على املواضيع يف العن -2

 .النظرية املستخدمة
سوف تفسر البياانت اليت يتم تفسريها ابلتفصيل موضوعات  -3

 جديدة تتعلق ابلنظرية املستخدمة.
 يتم تقدمي البياانت يف شكل السرد -4

 استخالص النتائج (ج
هي اخلطوة الثالثة بعد تقدمي البياانت، أو ميكن    استخالص النتائج 

االستنتاج هي مرحلة حيث يقوم الباحث  تعريف أن مرحلة رسم 
ابستخالص النتائج والتحقق من نتائج التحليل الذي أجراه الباحث. 

 : فيما يلي اخلطوات اليت يستخدمها الباحث يف استخالص النتائج
يقرأ الباحثون كل نتيجة حبث ويتزامنون مع نظرايت أو أفعال  -1

 نيل ليتش.جيفري حتريضية حازمة ومعربة استناًدا إىل منظور 
األهداف  ستخلص اخلطوة األخرية االستنتاجات بناًء على يمث  -2

ا البحثوالنتائج الواردة يف هذ
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 اين الباب الث
 اإلطار النظرى 

 
    (Tuturan) مفهوم الكالم .أ

، الكالم هو شيء منطوق أو يقال يف شكل  KBBIعرف يف املعجم الكبري 
(. اختلف عن ليتش، يعّرف  1231، ص. 2005خطاب، أو كالم )ديفديكناس، 

الكالم أبنه كالم من املتكلم حنو شريك الكالم عند التواصل. يتم تفسري الكالم يف 
متشيا مع ذلك، . التداولية على أنه نتاج الفعل اللفظي )وليس الفعل اللفظي نفسه(

ن أشكال العمل وليس جمرد شيء  عّرف أوسنت يف ليتش أن كل الكالم هو شكل م
هو وظيفة اللغة كوسيلة للعمل، ومجيع اجلمل أو العبارات (  Speech act)عن عامل الكالم  

، 1993املنطوقة من قبل املتحدثني حتتوي ابلفعل على وظائف اتصال معينة  )ليتش،  
 (.  280ص. 

باحث السابق، ميكن لل ابإلضافة إىل التعريف الذي شرحه الباحث يف الشرح 
وجد فقط مرتبط أبشكال خمتلفة ال ت الكالملغة يف شكل الاستخدام  أن  أن يستنتج

 أو أن الكالم هو كل املنطوق يف اللسان الذي يتعلق فيه من احلال. يف مجلة مثالية. 
أوضح أن املقصود من الكالم هو اخلطاب الذي يسلط  Kridaklasana، يف وابملثل

سلسلة زمنية معينة، جنبا إىل جنب مع بعض  الضوء على سلسلة من األحداث يف
 (.  221، ص. 1993املشاركني والظروف )كريداكلسن، 

 
 (Tindak tutur) مفهوم افعال الكالم .ب

األفعال الكالم هو القيام بعملية إحداث األصوات الكالمية لتكوين كلمات  
 (.   11، ص. 2016ومجل لنقل املشاعر ة األفكار من املتكلم اىل السامع )الوحدة، 



 

 

هو اجلزء األكثر أمهية  (speech act) أفعال الكالمأرستا عرفا أن  ويف سيتياوايت و 
، وتشمل أنواًعا خمتلفة من ني وشركاء الكالماملتحدثيف علم التداولية اليت تشمل 

افعال الكالم يف ندما يكون فعل الكالم مستمرًا. و عمليات الكالم واملوضوعات ع
احلقيقة يركز على وظيفة اللغة يف عملية التواصل من  املقارنة بنظريته عن سياق اللغة 

 (69، ص. 2018)سيتياوايت و ارِستا، 
 How To Do Things with"  ند ضوء اوستني يف كتابهما افعال الكالم عأ.

Words"    مل تقتصر  ، يبنّي يف هذا الكتاب ان عملية األفعال الكالم 1962يف عام
لكنه ميلك أيًضا بسلطة القدرة على القيام بشيء بناء على فقط على شكل الكالم، و 

املنظور الذي أعرب عنه  فعال الذي يستمع إليه من شريكه يف الكالم. ويدعم هذا 
هو أوضح أن أصغر الوحدات يف ا من قبل أحد طالبه امسه سريل. و أوستني أيض

الكالم واالتصال ليست مجل،  بداًل من ذلك، بعض اإلجراءات، مثل تقدمي سؤال  
(. أضاف يول أيًضا أن 67، ص. 2015أو بيان أو ترتيب أو طلب )رومسينتو، 

، ص.  2006من بعض العبارات أو األلفاظ )يول، افعال الكالم هي أفعال تُتخذ 
82).  

 
 تصنيف أفعال الكالم .ج

، وهي:  أقسام  الكالم تنقسم عموًما إىل ثالثة   أفعال  أن ،  سرييلعلى نظرية  وفًقا  
 :ىكما يل   أما تبيانه. الفعل التأثريالفعل اللفظي والفعل الوظيفي و 

 الفعل اللفظي .1
عندما نقول  والكلمات اليت نسمعهاصوات الفعل الوظيفي هو جمموع األ

اللغوية يف تركيب حنوي صحيح ينتج  صوات األشيئا له معىن معنّي. بتأليف من 
له مرجع حييل إليه )الوحدة، وهو املعىن األصلي أو احلقيقي، و عنه معىن حمدد 

 (. 11، ص. 2016



 

 

 العمليختلفة للشخصيات يف اجملال  من وجهات النظر امل  نظرا على الوصف
هو نوع من الكالم للحالة أو إبالغ   الفعل اللفظي، خيلص الباحث إىل أن  السابقة

  . أخرب شيا بدون املقصود يف من املتكلم اىل شكل الكالمشيء دون أي غرض أو  
،  "the act of saying something"  ابسم  اللفظيلذلك ميكن أيًضا اإلشارة إىل فعل  
 تضمن يف الكالم. رض املقصود خبالف القصد املوهو فعل كالم ليس له مطلًقا الغ

 الفعل الوظيفي .2
وهو الفعل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما يف اإلستعمال ويقصد أوستني بعبارته  
هذه ما ينوي حتقيقه املتكلم عندما ينطق مجلة مفيدة. كاألمر أو النهي وغري ذلك 

ألفعال أن اأيًضا  وجيان ومتشيًا مع ذلك، تُعرِّف(. 8، ص. 2014)احلسن، 
أو إبالغه، ولكن ميكن أيًضا  أبهنا خطاب ال يعمل فقط على قول شيء    الوظيفي

 the act of doing"أيًضا ابسم  و يذكر الفعل الوظيفياستخدامه لفعل شيء. 

something"   ،(23، ص. 2014)وجيان  . 
هي  الفعل الوظيفين يستنتج أن ، ميكن للباحث أالسابقبناًء على الشرح 

 أشكال من أفعال الكالم اليت يكون الغرض من شركاء الكالم القيام هبا. 
 الفعل التأثريي .3

. مبعىن ئاشي  ان يعملم  للتأثري على شركاء الكال  الذي  أفعال  وهالفعل التأثري  
، سواء  أو "أتثري"   (force  perlocutionary)قوة أو نفوذ    أن الفعل التأثري لديه آخر،  

، يُطلق على لذلك  من قبل املتحدث. املباشرة ريأو عن غ املباشرة  مت تقدميه عن
(. 78ص.  ،2016، راهردي) the act of offecting someoneأيًضا  التأثريفعل 

هو خطاب يتحدث به شخص  التأثري، فإن الفعل وجيان، وفًقا لـمتشيًا مع ذلك 
لديه القوة أو التأثري ابلنسبة ألولئك الذين يسمعونه. ميكن إنشاء التأثري أو القوة 

     (. 24 . ، ص2009، وجياناملتأثرة عن قصد أو عن قصد بواسطة السماعة )
أغوستنا، فإهنا حتدد أن  ملذكورة السابقة، على عكس شاير و من بعض التعاريف ا



 

 

 هو فعل الكالم الذي يسعد كالم اآلخرين فيما يتعلق مبواقف  فعل الكالم التأثري
، إذا (.  املثال53، ص. 2014أغوستنا، خرين وسلوكهم غري اللغوي )شاير و اآل

"فوالن ، إنه مظلم!" ، فعندئٍذ سيؤدي فعلًيا إىل فوالن لرتتيب وجدان اجلملةكان 
 لعبه ألنه قريًبا سيصبح الليل.

 
 على نظرية ليتش  (verba ilokusi)تصنيف الفعل الوظيفي   .د

 ( asertif)الفعل اإلخباري  .1
أما ما هو مدرج . ما يقالعلى  الكالم أفعال اليت تربط املتكلم بصدقهذا 

، ى، يشكرب، يبلغ، يطالب، يباهى، خييقرتحالكالم فهو  فعليف هذا النوع من 
(.  3، ص. 2018هذا الكالم يذكر بفعل املماثل احياان )رمحة، و  يقرتح، يدعي.
يستخدم عادة يف بناء فعل يؤدي إىل   اإلخباريأوضح أن نوع الفعل  اما يف ليتش  

علن، ي، أتنبي، يتكّهنكيد، أي شتباه، يقوي، يقرتاح، املثال: الاملتحدث ويشري إىل 
 (.327ص. ، 1993، ليتش) يسرع

تظهر   اإلخربياألفعال  أن    ،  ليتش، نقل عن  راهرديمتاشيا مع ذلك ، أوضح  
إىل   "   Xإىل املتحدث بينما يشري    S". يشري  subject-Verba-Xعادة يف بناء عبارة "

علن ي،  يشتبهقول،  يق،  ، احتقّ يقّوي ،  يقبل ب ،  ميّكنكد،  أياقرتاح قد يتضمن الفع؛  
 (.  80-79، ص.  2016يكّلف )راهردي،  ، و يقاضىن،  يعل ،  أتنبيدليل،  البدون  

 ( direktif)الفعل التوجيهي  .2
أفعال الكالم التوجيهي هي أفعال الكالم اليت يقصدها املتحدث حبيث يقوم 
شريك الكالم ابإلجراءات املذكورة يف الكالم. أما ابلنسبة ألولئك الذين يندرجون  

نّصح )رمحة، ، أيمر، يتوسل، يقرتح، ييطلب هي؛يف هذه الفئة من أفعال الكالم 
ًة ما حتدث هذه العبارات يف البناء ، عاديتشيف حني أنه وفًقا لـ (.  3، ص.  2018

يشري كل منها إىل املتحدث والكالم املنطوق. املثال؛   موضوعك    O، وفاعلك  Sمع  



 

 

. كما يف اجلملة "نطلب يسألو ع،  نع، شجّ مي،  يطلب،  أيمر،  يتوّسل،  يناشدسأل،  ي
يف ، عادة ما يتضمن االقتباس يف توجيه راهرديإزالة احلظر". متاشيا مع ذلك ، 

حيمد )عن ،  يلتحق،  ينصح،  مينع،  يستلزم،  مرأيساوم،  يل،  تسوّ ي،  يسأل؛  هي  ليتش
 (.80-79، ص. 2016يتوّسل )راهردي، ، اخلري(

الذي يستخدمه  على عكس يويل، يعّرف أن التوجيه هو نوع فعل الكالم
املتحدث جلعل شخص آخر يفعل شيًئا. يقول هذا النوع من الكالم ما يريده  
املتحدث. وتشمل هذه العبارات، هو؛ أوامر، حجز، طلبات، تقدمي املشورة. مثل 

 (.96-95، ص. 2006"هل ميكنك أن تديّنين قلًما؟" )يويل، 
 ( komisif)الفعل اإللتزامي  .3

، عادًة ما يتم العثور على هذا الفعل التعويضي يف بناء املواد  يتشوفًقا لـ
ذ. هذا خي، حياولقسم، يوعد، يعرض، يواألفعال بعبارات غري تعليمية. املثال؛ 

قليل العدد نسبًيا مقارنة ابألفعال األخرى. وهو يشبه تقريًبا توجيه    اإللتزاميالفعل  
يشري إىل جانب زمين الحق من حيث وجود مكمل غري تعليمي  التوجيهي الفعل

من جانب وقت الفعل الرئيسي. ألنه ميكن تربيره إذا مت اجلمع بني األفعال التوجيهية 
قيل يف (. و 328-327، ص. 1996)ليتش،   "superkelasيف " اإللتزاميو 

هي: يعرض، يعد، يقسم، لتزامي يتكون من عّدة الكلمات و راهردي أن الفعل اإل
 (.80-79، 2016)راهردي، ينذر يتطوّع، و 

، يف كتابه أوضح أن نوع الكالم التعويضي  يويلخيتلف عن  أما تبيان السابق
هو نوع فعل الكالم الذي يفهمه املتحدث لربط نفسه ابألفعال يف أو اإللتزامي 

املستقبل. ينص قانون الكالم هذا على ما أعنيه من املتحدث ، وميكن أن يتخذ 
الوعود والتهديدات والرفض والتعهدات، املثال؛  قانون الكالم هذا شكل؛

 (. 94، ص. 2006" )يويل، "سأصلحه يف املرة القادمة
 
 



 

 

 (ekspresif)الفعل التعبريي  .4

الفعل التعبريي هو نوع من الفعل الكالمي يظهر املوقف النفسي للمتكلم 
أيًضا يف جتاه املوقف الذي يعاين منه احملاور. ابإلضافة إىل ذلك، يوجد هذا الفعل  

 Xnيف حرف اجلر اإلختيار وأما جزئيا  Xn (preposisi)املفعول وبحث و بناء امل
يستعفى، ؛ من هذا الفعل، هي  ، املثالgerundif  مثل عبارة امسية جمردة أو عبارة

 (. 328، ص. 1993يتشّكر )ليتش، سامح، يأ،  هنّ ي، اشعر، طف علىعي
حيدد نوع الكالم التعبريي كنوع فعل ، فإنه يويلخيتلف عن  أما تبيان السابق

الكالم الذي يذكر شيًئا يشعر به املتحدث. يعكس فعل الكالم هذا عبارات 
نفسية ميكن أن تكون تعبريات عن الفرح أو الصعوبة أو الفرح أو الكراهية أو املتعة  

"أان آسف حًقا". يف هذا املثال، يتم إجراء الكالم من قبل  ؛أو البؤس. املثال
،  2006،  يويلحدث أو املستمع، ولكن كل ذلك حيتوي على جتربة املتحدث )املت

 (. 93ص. 
 ( rogatif) الفعل الرقاتيف  .5

املنطوق الذي   الوظيفيهو نوع من الفعل  أو الرقاتيف الفعل اللوجسيتأما 
يتحدث به أحد املتحدثني إىل شريكه يف الكالم إذا كان اخلطاب يف شكل عمل 

يطلب، يسأل، جيحد،    ؛ال يزال موضع شك، املثال  مباشر أو يشكك يف خطاب 
الرقاتيف  ابإلضافة إىل ذلك، تتضمن األفعال    (.  18  .، ص2009،   راهرد)  يسأل

يشّد أو يوّصل )راهردي،  ،يتعّرفف، يعرّ ، حيّدد، يعطيصنيف، ي، يسمىعادًة؛ 
 (.80-79، ص. 2016

 
  (verba tutur)فعل الكالم و  (tindak tutur)الفرق بني أفعال الكلم   .ه

الكالم، الفعل ، يف الكالم هناك عدة أشكال، بني أفعال الكالم و عرفناكما 
أما  و   الكالم.، ال يوجد فرق كبري جًدا بني املوضع واألفعال  مفهومهإذا نظران إليها من  



 

 

اليت . الفعل التأثرييو الكالم التأثري مع الفعل اللفظي أفعال الكالم اللفظي و أفعال 
 جيب أن تكون معروفة. تفسري هذه االختالفات هي:

هذا اصطالح هو يف الواقع تقريبا سواء مع اصطالح افعال الكالم، ولكن  أما .1
وفقا ملنظور جيفري ليتش هناك اختالفات جوهرية بينهما، كما نقل الباحث يف 

كبرية قال إن أحد االختالفات ال   ”The Principles of Pragmatics“كتابه بعنوان  
ختالفات املوجودة يف أفعال فعل الكالم، أي يف االبني مناقشة أفعال الكالم و 

الكالم هي غري تصنيفية أو حتجيمية، يف حني أن االختالف يف األفعال الكالم 
 (.316-315، ص. 1993هو قاطع )ليتش، 

هو جزء من القواعد، لذلك جيب  الكالم الوظيفي، فإن الفعل ليتشوفًقا لـ
زء من الفقرة وجيب ، يف حني أن أفعال الكالم اخلادعة هي جحتليله ابستخدام فئوي

، لذلك  . (nonkategorikal) أو غري الفئوية (kategorikal)الفئوية حتليلها ابستخدام 
، فيجب علينا التعامل مع إذا قمنا بتحليل األفعال اخلاطئةميكن االستنتاج أنه 

، فيجب علينا  الوظيفي، بينما إذا قمنا بتحليل األفعال القواعد النحوية أو النحوية
 (. 278، ص. 1993أو التداولية )ليتش،  التعامل مع الرباغماتية

 
 مفهوم الفعل الوظيفي اإلخباري و التعبيي . و

 ( verba ilokusi asertif) الفعل الوظيفي اإلخباري  .1
هي اإلجراءات اليت يتم ذكرها نفسياً  وظيفي اإلخباريأفعال الكالم ال

والكالم الذي يربط املتكلم حبقيقة ما يقال. التصرحيات النفسية اليت تعرب عنها 
الكالم   افعالأفعال الكالم التمثيلي تُلزم املتكلم حبقيقة النسب اليت يقوهلا. ما يعنيه  

شخًصا ما  أو االعرتاف حبقيقة أن يستخدم فيه هي؛ جيزم، يتباه، يشتكي، يزعم
، ص.  2018)حراتيت،  ( بيان حول حقيقة أو حقيقة شيءلديه احلق )أو لديه

3). 



 

 

، يويل، فإنه خيتلف عن وجهة نظر السابق لتعريف الذي وصفه الباحثيف ا
أو أفعال الكالم التمثيلية هي أنواع أفعال  اإلخباري أن أفعال الكالم  يويلذكر 

. أمثلة على العبارات املدرجة  ا يعتقده املتحدث يف القضيةالكالم اليت تنص على م
يف هذا النوع من فعل الكالم هي بياانت احلقائق والبياانت واالستنتاجات  

 (.  92ص. ، 1996، يويلواألوصاف ) 
  الفعل الوظيفي اإلخباري هي  ، نقل عن سريل قوله إنمشاهبًا لرأي مارات

ترتبط ابلتزام املتحدث يف التعبري عن شيء قائم على حقيقة االقرتاح. أفعال تظهر 
ص. ،  2017،  ماراتأشياء مثل التفاخر والتذمر والشكوى واالستنتاج واالستنتاج )

هي أفعال الكالم اليت تربط املتحدث الفعل الوظيفي اإلخباري  (. يذكر سريل أن  5
جيّزم، يبّلغ،  املثال،  ،  ضمن هذه األنواع من أفعال الكالماالقرتاح ملا يقوله. تت   حبقيقة

 (. 12ص. ، 1979،  سريل) يذكريتنّبأ، يثبت و 
، ميكن االستنتاج أن نوع  السابق سريات اليت وصفها الباحثمن بعض التف

للباحث تلخيصها على النحو  حيتوي على أفعال خمتلفة ميكن  اإلخباريالفعل 
(  7تبهي، ي( 6، يذكر( 5 ، ضيعر ( 4، يتنّبأ( 3 ،خيرب( 2،  جيّزم( 1التايل؛ 

(  13( يعلن، 12( يقرتح، 11( يروي، 10( يستنتج، 9( خيتتم، 8يشكو، 
( 19افظ، حي( 18فتخر، ي( 17صف. ي( 16، خيتم( 15بني، ي( 14عاجل، 

 رأي. ي( 23و  ( توقع22، كدأي( 21قرتاح، ي(  20تفاخر، ي
 (verba ilokusi ekspresif)الفعل الوظيفي التعبريي  .2

 بنياليت تتلك  أن أفعال الكالم التعبريية هي أنواع من أفعال الكالم    يويلذكر  
يكون  ما يشعر به املتحدث. هذا البيان يعرب عن نفسية املتحدث الذي ميكن أن 

،  يويل، مثل ، الكراهية ، أو احلزن بناًء على جتربة املتحدث ) تعبريًا عن املتعة أو األمل
(. جيادل كريدلر أبن الكالم املعرب يعمل يف شكل خطاب يلقيه  93ص.  ،  1996

عواقب   ، مثل فشل املتحدث وت املتحدثنيالذي حيدث بسبب تصرفااملتحدثون و 



 

 

ذلك الفشل. الكالم املدرج يف هذه الفئة وفًقا لكريدلر هو الكالم يف شكل 
 (. 188، ص . 1998االعرتاف ابلتعاطف والتسامح والرفض. )كريدلر ، 

، فإن أفعال الكالم التعبريية هي أفعال الكالم اليت تعمل  ليتشوفًقا لـ أما
، املثال وقف الذي يعاين منه شريك الكالمسي للمتكلم جتاه املإلظهار املوقف النف

(. ابإلضافة  164  .، ص 1993)علقة،    االعتذار شكر وشعور ابلتعاطف و   هتنئة و 
الكالم التعبريي هي تعبريات خيالية   فعل، حتدد مارات أيًضا أن  السابق  إىل التعريف

دق اليت حيددها احملتوى عن احلاالت النفسية اليت يتم حتديدها من خالل حالة الص
قرتح. أما الفعل املعرّب املعين، فهو شكراً، مربوك، اعتذر، آسف لك، آسف، امل

 (. 5 .، ص2017ومرحباً )مارات، 
، ميكن استنتاج أن هذا  السابق سريات اليت وصفها الباحثمن بعض التف

لى النوع من الفعل التعبريي حيتوي على أفعال خمتلفة ميكن للباحث تلخيصها ع
(  5( االعرتاف ابلتعاطف، 4( الكراهية، 3( األمل، 2( املتعة، 1تايل؛ النحو ال
(  10( اعتذر، 9( أشعر ابلتعاطف، 8( قل شكرًا ، 7 ، التهنئة( 6، التسامح

( 15( انتقد، 14 ، ( مدح13( قل مرحًبا، 12( أنسف، 11أشعر ابألسف، 
( اقرتاح 20،  ( ، آسف19د،  ( انتقا18،  ( إطراء17( ألقي ابللوم.  16اشتكى،  

 ( رأي. 21و
 

 وظيفة الفعل الوظيفي عند ليتش  .ز
ة اليومية. يتطلب املوقف يف سياق وظائف متنوعة يف احليا هل الفعل الوظيفي

ارتباطه   كيفاخلطب اليومية املختلفة أنواًعا ودرجات جماملة خمتلفة أيًضا. بناًء على  
، ص.  2018)راحم،    ابألهداف االجتماعية يف حتديد واحلفاظ على الشعور واالحرتام

  إىل أربع وظائف،   الفعل الوظيفي، تصنيف وصف الوظائف  1993ليتش عام  يف  (.  3



 

 

واليت تتوافق مع عالقة هذه الوظائف ابألهداف االجتماعية يف شكل احلفاظ على 
 أما تبيانه كما يلي:و  .( 162، ص. 1993)ليتش،  السلوك املهذب واحملرتم

   (compotititve)التنافس  .1
؛ أمر،  املثال  هداف االجتماعيةابألينافس    نوع من الفعل الوظيفي  هوالتنافس  

ليس له  كالمأن الوظيفة التنافسية هي   ترمحة أوضح، تسول. يف ، طلبسأل
ينافس األهداف االجتماعية. تتسم األدب بطابع   الوظيفيأخالق ألن هذا الغرض  

سليب هبدف احلد من التنافر الذي تنطوي عليه املنافسة بني ما يريد املتحدث 
يت ليست  الغرض من األهداف التنافسية هو األهداف ال  حتقيقه وما تطلبه اجملاملة.

 . (162، ص. 1993)ليتش،  أساًسا األخالق 
 (convivial)املمتعة   .2

مثال:    ، ف يتماشى مع األهداف االجتماعيةالغرض من هذا اخلال  هياملمتعة  
ظيفة أن املرح أو و  ت، أوضحمتشيا مع ذلك رمحة ، هتنئة. ، شكرعادعرض، 

الغرض من  .(162، ص. 1993)ليتش،  احلمل احلراري هو خطاب مهذب 
، فإن املداراة  يف هذه الوظيفة. هذا اخلالف يتماشى مع األهداف االجتماعية

،  لديها شكل أكثر إجيابية إلظهار االحرتام من خالل البحث عن فرص للضيافة
 (.  4، ص. 2018)رمحة،  ، هتنئة ، شكرعادعرض، املثال؛ 

   (collaborative)التعامل  .3
  ؛ الجتماعية، املثالاألهداف ا هذا الفعل ال يتنّبه يفهدف التعامل هو أ

 التعامل أن وظيفة  ت، أوضحاإلعالن والتعليم. متشيا مع رمحة التصريح واإلبالغ و 
معا أو التعاونية هي الكالم الذي ال ينطوي على جماملة ألنه يف هذه الوظيفة 

)رمحة،   أهداف اجتماعية ليست جماملة. الغرض من الرتكيز ال ينطوي على 
 (. 4، ص. 2018

 



 

 

   (conflictive)املعارض  .4
،  الغرض من هذا اخلالف يتعارض مع األهداف االجتماعيةاملعارض هو 

،  متشيا مع رمحة(.  162، ص.  1993املثال؛ هتّدد، نّدد، شتم و غضب )ليتش،  
أن الوظائف املتضاربة أو املتعارضة هي كلمات ال حتتوي على عنصر  تأوضح

من املداراة. هذه الوظيفة هتدف أساسا إىل التسبب يف الغضب. الغرض من 
 (.4، ص.  2018)رمحة،    نا يتعارض مع األهداف االجتماعيةاملعلومات السيئة ه

 
 مفهوم الفيلم  .ح

ائط االتصال اإللكرتونية يف عبارة عن قصة يتم نقلها ابستخدام وسهو  الفيلم  
 شكل وسائط مسعية بصرية قادرة على عرض الصوت والصورة وجمموعة من املمثلني

، ميكن تعريف الفيلم على أنه شكل من أشكال واملخرج فيها. ابإلضافة إىل ذلك 
، يف متاشا على ذلك (. 126 .ص ،2004،  صابواالتصال احلديث يف العامل )

يلم هو وسيلة إعالم فعالة للغاية، وهو ليس مفيًدا للرتفيه  ، يعرف أن الفإيفندي
، 2003، بل له دور يف التعليم وتوفري املعلومات للمجتمع األوسع )إيفندي،  فحسب

 (. 209ص. 
فيلم على ( تصنيف ال1؛  قسيم الفيلم إىل عدة أجزاء، وهي، ميكن تبشكل عام

الفيلم ( تصنيف 2جية. ، ومها شاشة عريضة وشاشة زجا أساس الوسائط إىل قسمني
  اخليالية ع الفيلم . ينقسم نو ةوالقصصي ية ، ومها اخليالعلى أساس النوع إىل قسمني

لم اخليايل نفسه إىل ، يف حني ينقسم نوع الفينوع، ومها جترييب و إىل قسمني انفسه
،  كريستانتو؛ األفالم الواثئقية والتوثيق واألفالم ذات األهداف العلمية )، وهيثالثة

 (. 6 .، ص2007
 
 



 

 

 أنواع الفيلم  .ط
- 4، ص    2008مقسمة إىل ثالثة أنواع )براتيستا،  إىل رأي براتيستا أبن األفالم    نظرا

 ، وهي: (8
 واثئقيةال فيلم .1

، واألحداث اليت  ع من األفالم يتعامل مع الشخصيات الفيلم الواثئقي هو نو 
أحدااًث ولكنها تسجل األحداث حتدث يف احلياة الواقعية. ال ختلق األفالم الواثئقية  

، ال حتتوي األفالم قيقية. على عكس األفالم الروائيةاليت حتدث ابلفعل أو ح
الواثئقية على حبكة ولكن لديها هيكل يعتمد بشكل عام على موضوع أو حجة  
صانع األفالم،. بنية األفالم الواثئقية بسيطة بشكل عام هبدف تسهيل األمر على 

 حلقائق املقدمة والثقة هبا. املشاهدين لفهم ا
 فيلم العملّية .2

نوع من األفالم يعتمد على املؤامرة اليت أعدها املخرج. من جانب هي    العملّية
القصة ، غالًبا ما تستخدم أفالم اخليال قصًصا خيالية خارج األحداث احلقيقية 

أيًضا  وهلا مفهوم احلضارة الذي مت تصميمه منذ البداية. هيكل قصة الفيلم مرتبط 
، أيًضا على شخصيات أبطال ومعادين بقانون السببية. عادًة ما حتتوي القصص

 .، وأمناط واضحة لتطوير القصةاكل وصراعات، وإغالقومش 
 فيلم اإلختبارية  .3

هو نوع من األفالم خيتلف متاًما عن النوعني  أو اإلختبارية الفيلم التجرييب
جريبيون عموًما خارج صناعة األفالم اآلخرين من األفالم. يعمل صانعو األفالم الت

الرئيسية ويعملون يف استوديوهات مستقلة أو أفراد. إهنم يشاركون بشكل عام يف 
 إنتاج الفيلم أبكمله من البداية إىل النهاية. 

، ميكن للباحث أن يستنتج  السابقانطالقا من اآلراء اليت عرب عنها براتيستا 
أن األفالم املستخدمة يف هذه الدراسة تقع يف عدة فئات. ميكن تضمينه يف النوع 



 

 

ميكن أيًضا تضمينه يف النوع الرئيسي للوالد الثانوي، ألن الفيلم  الرئيسي للوالد و
ملسو هيلع هللا ىلص النيب حممد  وه ، و عبارة عن فيلم يروي سرية شخصية عاملية مؤثرة رقم واحد
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ثالث الباب ال  

 عرض البياانت و حتليلها 

 
 ملصطفى العقاد  حملة فيلم الرسالة .أ

، وهو واحد من أفضل أفالم الدراما فيلم ضخم ملصطفى عقاد  الرسالة هي  فيلم
هذا   يقصّ ، ابإلضافة إىل ذلك  عقاد.المن إخراج مصطفى  1976التارخيية يف عام 

يف هذه ، فيها الوحي  ينزل، من أول مرة ورحلته ملسو هيلع هللا ىلص النيب حممد سرية  عن الفيلم أيًضا
، ويف هذا العمر يفضل عزل عمراسنة  40عن حالته اليت وصلت إىل  يقصّ املرحلة 

املصنوع من القمح وقليل من املاء، ذهب املصنوعة من اخلبز  ة نفسه. مع بعض املؤن
مدينة مكة وايل ميلني من ، على بعد ححراء الواقع يف جبل نور الغاربعد ذلك إىل 

.  الغار اخالل شهر رمضان الكامل كان يف هذ، اليت ال يكون حجمها كبريًا. املكرمة
املدمر وتصوراهتم اليت ال تنفصل   قومهة  ، والتفكري يف حالأمضى وقته يف العبادة  غاريف ال

هلل  يل أبمر من اسنة، جاء إليه املالك جرب  40اخلرافات. عندما كان عمره أبًدا عن 
 . أصعب انتداب فيه ، لدرجة أن جسده كله اهتز وخافليتبادل 

عوة دين اإلسالم سرًا أو  األمر لد بعد تلقي الوحي، مث أخرب مرة أخرى عن
من بعض  هذه الدعوة دخل أبو بكر و. فعل الدعوة سراً بزايرة األقارب. ويف صرحًيا
ية يف ذلك ، فقد اعتنق العديد من الشخصيات العرب. أما هذه الدعاية الصارخةقومه

، كانت هناك ابإلضافة إىل ذلك   محزة.   الوقت اإلسالم ، مثل حتول اإلسالم إىل عمر و 
مثل أبو هلب وأبو جهل وأبو حكم وآخرين. آاثر   ، شخصيات قريش كرهت دعايته

ليس ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص مثل هذه الكراهية. حىت هدد قريش أبو طالب بوقف دعاية رسول هللا  
ك مون ملدة ثالث سنوات. ليس فقط أن هنا، قاطعه الكفار أيضا واملسل فحسب



 

 

ولكن يف نفس العام تويف عمه  ، ملسو هيلع هللا ىلصنبينا رسول هللا  اختبار أعطاه هللا ألشرف الناس
زوجته احلبيبة خدجية وكان خالل هذه السنوات اليت شهدها الكثري من   ليب وطاأبو 

 لذلك كان هذا العام يعرف ابسم عام احلزن. ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
  يبداوقريش الكفار أكثر فأكثر حىت ، أصبحت كراهية بعد مرور أوقات احلزن

ة  زيد إىل مدين  ، ذهب هو وابنه ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  واقتل أن ي يريدوا يف قتل املسلمني و
،  ا بدالً من ذلك على الصخور و طردلكن حىت مت إلقاءمه  ف لطلب املساعدة، و ائط

،  بعد هذه احلادثة، جاء عهد أو والء العقبة  حبيث تكون ساقيه وجسمه مليئني ابلدم. 
املسلمني   وس اللذين أقسموا الوالء حلماية رسول هللا و األ  قبيبة  اخلزراج ومن قبيلة  ومها  
إىل  هاجر ، ويف النهاية أهلهم. كانت تعرف ابسم األنصارو  حيرسون أنفسهم كما

 املدينة املنورة. 
، طارد الكفار قريش وأرادوا قتله وأبو بكر الذي كان  ةيف الطريق إىل املدينة املنور 

تسور حىت ال يتمكن اليف ذلك الوقت مع رسول هللا. ولكن أبمر هللا اختبأوا يف كهف  
، توافد أهل املدينة  . عندما وصل إىل املدينة املنورةقريش من مالحقته وأبو بكر

،  ألوقات اجليدة طويالً مل تدم ا  واملهاجرون يف ذلك الوقت لبناء أول مسجد ومسكن.
االستيالء على  ، بدأوا يفقريش جمد املسلمني يف ذلك الوقت ألنه عندما مسع الكفار

مت بيعها من قبل الكفار ، حىت املاشية اليت ميلكها أبو بكر نفسه ممتلكات املسلمني
ع هذا اخلرب مث محزة يف نفس الوقت اقرتح عمه على رسول هللا شن حرب مسيش. القر 

، اجلهاد األول كان معركة بدر.  . مث نزل الوحي، أي أمر اجلهاد يف سبيل هللاعليهم
د ، ولكن يف و ، وهي حرب أحبعدها خاض الكفار حرهبم الثانية  وفاز هبا املسلمون

ر املسلمون. مث يف تلك احلرب استشهد والده محزة يف احلرب ويف هذه احلرب خس 
 . لألداء عبادة احلج وطنهم مدينة مكة ، زارواج، تزامنا مع شهر احلالسنة التالية

 



 

 

 عرض البياانت و حتليليها .ب
 لشريك الكالم  اإلخباري الوظيفي فعلأشكال و أتثي  .1

  هو  اإلخباري كما شرح الباحث يف ابب اإلطار النظريأفعال الكالم 
اإلجراءات اليت يتم ذكرها نفسيًا والكالم الذي يربط املتكلم حبقيقة ما يقال.  
التصرحيات النفسية اليت تعرب عنها أفعال الكالم التمثيلي تُلزم املتكلم حبقيقة النسب  

يعتذر، يدعو، يسأل، جيذم اليت يقوهلا. ما يعنيه افعال الكالم يستخدم فيه هي؛ 
كي، يزعم أو االعرتاف حبقيقة أن شخًصا ما لديه احلق جيزم، يتباه، يشت أو يعرض،  

أما   (. 3، ص. 2018)أو لديه( بيان حول حقيقة أو حقيقة شيء )حراتيت، 
 كالتايل:  الالئحةعلى شكل  هشرح

 
 اإلخباري  . شكل الفعل الوظيفي1ئحة  الال

 عدد الكالم عو املوض شكل الفعل الوظيفي
 2 يعتذر 
 1 يدعو 
 12 يسأل 
 5 جيذم أو يعرض 

 4 يقرتح فعل اإلخباريال
 2 يقّصص 
 1 يتباهى 
 2 يكرّب  
 1 ينذر 
 3 خيرب 

 



 

 

وجد الباحث عدة  أعاله،  1 الئحةالبياانت اليت مت مجعها يف الإىل  نظرا
جوفري نيل ليتش يف فيلم   نظريةمجل حتتوي على فعل الوظيفي اإلخباري على 

،  يدعو ، يعتذر ، وهي:عقاد، والذي يتكون من عدة مواضيعالرسالة ملصطفى ال
شرح  . أما خيرب، و ينذر، يكرّب ، يتباهى، يقّصص، يقرتح، جيذم أو يعرض، يسأل

 املواضيع كما يلي: 
  يعتذر -أ

لوظيفي فعل ارعية يف نوع  هو أحد املوضوعات الفأما كلمة اإلعتذر  
التاجر   ث بنييف حدي جده الباحثو اإلخباري على نظرية ليتش. و 

البحث، أما تبيانه   هذايف  املشرتي. و هذا املوضوع يتكّون من مجلتنيو 
 كما اييل: 

 
ُد َلَك ُمْنُذ ََخَْسٍة عٰواٍم ) .1 ْ، َو َأاَن َأَسدَّ : 07َقْد أَبْ َعْدُت َأْكثَ ُر ميْن َدْيِني

58.)   
 سوق حول  ، حيدث يفالوارد يف اجلملة أعاله الكالم الذي يف

دينه  أن يسّددندما يكون هناك جد عجوز يريد ، عيف مكة  الكعبة
هبدف   التاجريقرتب من مكان و  ،وجه هبيج مليء ابألملب ،للتاجر

"  هذا ال يكفي " ين على الفور. لكن البائع قالحبيث يتم سداد الد  
كاد  ياقع ، لذلك يف نربة كانت  مع الو   اتضح أن ما كان أيمله ال يتطابق

ُد َلَك ُمْنُذ  هو يقول " تبكي ْ، َو َأاَن َأَسدَّ َقْد أَبْ َعْدُت َأْكثَ ُر ميْن َدْيِني
 الكالم الذي نقله اجلد مل حيتوي فقط على املعلومات "، ََخَْسةي عٰوامٍ 

يف أن ما فعله على  قصوداليت نقلها إىل التاجر. ومع ذلك، لديه امل
،  كفي يف الواقع لتسديد مجيع دينهسنوات املاضية يمدى اخلمس ال



 

 

، يتم  ليتشاستناًدا إىل منظور ، ولكن ملاذا ال يستطيع سداده اآلن؟
فعل الوظيفي يتحدث به اجلد يف شكل تضمني شكل الكالم الذي 

ميكن رؤية  . املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق، أي فعل يربط اإلخباري
على شريك الكالم من تصرفات اجلد الذي أخفى طفله   كالمأتثري ال

 على الفور خلفه.
 

:  08و لكِن أحتاج إليه يل عملي يف حصل هو كل ما عندي ) .2
21  .) 

، ال يزال لديه عالقة ابألقوال  الكالم الثاين للموضوع املذكوريف
الواردة يف الكالم األول. وهي كلمة حتدث يف السوق جبوار الكعبة.  

 نه. حيدث اخلطابدفع ديي أن  جر مع جد عجوز يريدوهي بني ات
 ، أجاب اجلدعندما ينظر التاجر إىل طفل اجلد، ويقول: هل هو معك 

أما الكالم ،  "و لكِن أحتاج إليه يل عملي يف حصل هو كل ما عندي"
،  إذا كان يتوقع أن يبقى طفله معه الذي قاله اجلد ليس جمرد معلومات 

ه ، ال جتعله كضمان للدين للتاجر،  الذي يهدف إلي الكالمولكن يف 
استناًدا إىل منظور   ، فمن سيساعده يف عمله.ألنه إذا مت أخذ طفله

فعل يتحدث به اجلد يف شكل ، يتم تضمني شكل الكالم الذي ليتش
ميكننا  .  ة االقرتاح املنطوقاملتكلم حبقيق، أي فعل يربط  الوظيفي اإلخباري 

احلمار ال يستطيع  معرفة ذلك من إجاابت شركاء الكالم. أنه إذا كان 
 طفل اجلد.  يعين  ،حتمل جزء من دينه. لذلك فهو حيتاج أكثر من ذلك 

 
 



 

 

 يدعو -ب
هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي   ”يدعو" أما كلمة 

يف حمادثة بني رسول النيب  اإلخباري على ضوء ليتش. و وجده الباحث
يف   ة واحدة فقطهذا املوضوع يتكّون من مجل . و وهرقليوس امللك الروماين

 هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: 
 
 (.23-19: 02) إين أدعوك ابلدعاية اإلسالم، أسليم تسالم .1

، حدث عندما أرسل رسول النيب اجلملة أعاله الوارد يف الكالم
،  ه . بعد وصوليوسشخًصا لتسليم رسالة إىل امللك الروماين امسه هرقل 

إين أدعوك  هي  حمتوايت الرسالة، اما قرأ الرسول حمتوايت الرسالة
ايت اخلطاب اليت نطق هبا  حمتو . ابلدعاية اإلسالم، أسليم تسالم

ولكن ، ليس فقط معلومات لشريك الكالم هذا الكالمو  ،املبعوث
  ، والدخول يف دين اإلسالم. الذي اخرتته صرينلديها نية ترك الدين ال

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به  
اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة 

من وجه امللك أما أتثري الكالم اىل شريك الكالم  االقرتاح املنطوق.
 الذي بدا غاضًبا جًدا من حمتوايت الرسالة. 

 يسأل -ج
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي  سألأما كلمة ”ي

هذا املوضوع . و يف هذا الفيلم اإلخباري على ضوء ليتش. ووجده الباحث
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: مجلإثنا عشرة كّون من يت



 

 

- 03:44نت زلف الصحراء تعلم الفرسي كيف يركع ؟ )قسرة: أ .1
45 .) 

يف الكالم األول ملوضوع هذا السؤال حدث عندما أرسل رسول  
رة. بعد شخًصا لتسليم رسالة إىل امللك الفارسي يدعى كس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ة حتتها بعد  سول حمتوايت الرسال، قرأ الر وصوله إىل امللك الفارسي
نت زلف الصحراء تعلم  أ" امللك بغضب سأل، االنتهاء من قراءهتا

يف احملادثة أعاله،    اإلخباريوهو مدرج يف الفعل  ".  الفرسي كيف يركع ؟
ليس جمرد إعالم   الكالمالذي أدىل به امللك كسرة.  الكالمموجود يف 

، ولكن الغرض من يتطلب إجابةحاور يف شكل سؤال ال أو وعظ للم
املتحدث إىل شريك الكالم هو رفض حمتوايت الرسالة اليت سلمها  

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي  . املبعوث 
يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم 

لى شريك الكالم من ع الكالمرؤية أتثري  . أماحبقيقة االقرتاح املنطوق
 تصرفات امللك الذي أخذ الرسالة ومزقها على الفور. 

 
 : رمبا هو أن يتغٰي  أبو هلاب .2

-36: 11)  ؟ : هآ ؟ يتغٰي قد بلغ أبربعني سنواتٍ   زحيته
37 .) 

حيدث هذا بني زوجته أبو   سؤال الكالم الثاين عن موضوع اليف
الذي   ملسو هيلع هللا ىلصأبو هلب نفسه عند احلديث عن حياة رسول هللا  هلاب و

 الغار  ، وهو يفضل النوم يفحيان وحدهيقضي وقته وحده يف كثري من األ
، خدجية. رؤية غربة الالب يف قول طانية انعمة وزوج أرملة األغنياءمن ب

  زوجته  على أمل أن يتغري رسول هللا. ولكن" رمبا هو أن يتغٰي " زوجته



 

 

أفعال   جيودالكالم أعاله    ؟".  يتغٰي قد بلغ أبربعني سنواتٍ   هآ ؟"  قالت
. أما  يف شكل أسئلة تتحدث هبا زوجته أبو هلاب  الظيفي اإلخباري

القصد والغرض من املتحدث إىل شريك الكالم لديه النية أنه مع بلوغ  
، حىت أنه سيكون  كون قادرًا على التغيري مرة أخرىعاًما لن ي 40سن 

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي    دائًما هكذا . 
يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم 

أما عن أتثري اخلطاب على شريك الكالم  . حبقيقة االقرتاح املنطوق
 فيمكننا أن نرى من حديث أبو هلب الذي قال كلمات زوجته مباشرة. 

 
 يزال هو يف الغار : ال  أبو طالب  .3

 ( 34-33: 13: ثالثة أايٍم ؟ )  زيد
الكالم الثالث ملوضوع هذا السؤال، حدث هذا عندما كان يف 

  ، الذي مل يره أحد منذ أايم  ملسو هيلع هللا ىلص زيد يناقشان وضع الرسول    ليب وطاأبو  
ليب عن  طاليب وزيد، مما جعل زيد يسأل أبو طامما أاثر قلًقا أليب 

فقال أبو طالب    لبحث يف كل مكان. بعد ا  ملسو هيلع هللا ىلص مكان وجود رسول هللا  
يف احملادثة أعاله  ".  ؟ثالثة أايمٍ مث سأل زيد ""  ال يزال هو يف الغارزيدا "
  الكالم يف شكل أسئلة يف  الفعل الوظيفي اإلخباري  يوجد عن هناك

هو أنه من املستحيل   الكالم أعالهأن الغرض من    اليت يتحدث هبا زيد. 
ه،  ن أي شيء ميكن أن يؤكل أايم يف كهف بدو   3ملدة    ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون النيب  

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني  . حبسب زيد، مل يكن ذلك ممكناً 
شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري،  

  الكالم ؤية أتثري ر  أما  أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.



 

 

ليب الذي  طاخالل اإلجراءات اليت اختذها أبو  على شريك الكالم من  
 هدأ على الفور.

 
أمر: أ تراح آهلة هذه اليت حترم النساء حرية إختيار الصاحلني ؟ و   .4

 (30- 29: 23ترض أن احلياة أسوأ من املوت ؟ )
ن ايسر  الرابع يف موضوع هذا السؤال عندما عاد عمار ب الكالمو 

، مث دفع بطريق اخلطأ متثااًل صغريًا أو  من بيت رسول هللا على عجل
يفرتضون أن التمثال هو ما   عبادة متجدها األمم اجلاهلة حىت سقط.

يعطي احلياة والسالم هلم حىت اآلن. لذلك قالت مسية البنها وهي تنظر  
، ملاذا  التمثال أعطاان احلياة حىت اآلن أن هذا على وجه شخص خيشى

أ تراح  " ، الذي اعتنق اإلسالم يف ذلك الوقتأجاب ايسر  أسقطته.
آهلة هذه اليت حترم النساء حرية إختيار الصاحلني ؟ و ترض أن احلياة  

  أما الغرض من هذه العبارات فهو أن اإلله الذي  "أسوأ من املوت ؟
،  د إله له مثل هذا املوقف واملزاج يث يوج، حيعلوه ال يستحق أن يعبد

وهللا احلقيقي والذي له احلق يف أن يعبد بشكل صحيح هو إله حممد  
ستناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل  ا .رب مجيع البشر ملسو هيلع هللا ىلص

الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي  
على   الكالمأما ابلنسبة لتأثري  .  املنطوقفعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح  

الذي اتبع   شريك الكالمفيمكننا أن نرى من أفعال  ،شريك الكالم
   .ملسو هيلع هللا ىلصعلى الفور دين حممد 

 
 
 



 

 

 (. 22: 43أنتم! على يواجهوين أحد منكم؟ )مهزة: و  .5
ذا عندما كان محزة  يف الكالم اخلامس يف موضوع السؤال حدث ه

، مث رأى رسول هللا واملسلمون يف ذلك الوقت كانوا يعود من الصيد
رؤية  يتعرضون للضرب والرجم ابحلجارة من قبل الكفار قريش. عند 

، مث صفعه ابلقوس الذي كان يف ذلك  احلادث، سارع حنو رماد حكم
.  أنتم! على يواجهوين أحد منكم؟و  الوقت. مث التفت إىل قريش وقال

على سؤال عادي بشكل عام. ومع ، ال حيتوي فقط أعاله الكالميف 
،  احلكام ابو  الكافرين أن يُعاملوا مثل  ، فإنه يقصد أنه إذا أراد قريش  ذلك 

، أنه ال مزيد من اللمسات انهيك عن فريجى قتاله، وألغراض أخرى
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني   واملسلمني. ملسو هيلع هللا ىلص هزمية رسول هللا 

ل فعل الوظيفي اإلخباري،  شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شك
على    الكالمرؤية أتثري    أما  أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.

 الذين خيافون على الفور ويغادرون محزة. هلم شركاء الكالم من أفعا
 

 (. 40: 47أبو جهل: أين اآلهك واحد ؟ ) .6
وقد ظهر الكالم السادس يف موضوع السؤال عندما أجرب أبو  

على رماد  توبصق ت، لكن مسية رفض1اجلهل مسية على عبادة هوابل
أين اآلهك  جهل. لذلك أخذ الرماد الرمح ووجه الرمح يف مسية وقال

، يتم تضمني شكل  ليتشيف الكالم أعاله بناًء على منظور واحد ؟. 
له   الكالمالذي يتحدثه الرماد يف الفعل التوضيحي احلازم. ألن  الكالم

  من هللا املساعدة إذا كان هناك ملساعدتك يف هذا الوقت. غرض، اطلب  

 

من كافر القريش  لهاسم إ 1



 

 

خوابل أو إله    أي اله أكرب؟ويهدف أبو احلكم أيًضا إىل إظهار مسية 
 واحد.
 

 (. 56:14) ؟ أبو صفيان: ألست صديقا مليكها  .7
الكالم السابع حول موضوع هذا السؤال حدث عندما حتدث أما  

املسلمني الذين قادهم جعفر إىل ملك زعماء قريش عن هجرة بعض 
ية أبو سفيان قال أيضا لعمار الذي  ينمساع كلمة عباسة. نيالعباسي

؟" ألست صديقا مليكها تصادف أن يكون له صلة قرابة مع عمار 
، لكن أبو  ان أعاله ال حيتوي فقط على سؤالالكالم الذي قاله أبو سفي

ابة لرفض وصول  سفيان لديه هدف لعمار لالستفادة من هذه القر 
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني   ية.يناملسلمني إىل ملك العباس

شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري،  
على   الكالمابلنسبة لتأثري    أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.

  و اان حسًنا،  ننا أن نرى من رد عمار الذي يقول،، ميكشريك الكالم
 ذلك.ك

 
 (. 40:  01: 01أبو طالب: أ ختشون بل ليسمع إليه ؟ ) .8

يف الكالم الثامن يف موضوع هذا السؤال حدث عندما أتى أبو  
بوقف وعظه،   ملسو هيلع هللا ىلصليب ليأمر رسول هللا طاجهل وأبو سفيان إىل أيب 

  حىت أهنم كانوا على استعداد لتعيينه ليكون القائد األعلى بينهم و 
االستماع إىل مجيع األقوال اليت نطق هبا، طاملا ال تدعو إىل اإلميان ابهلل  

يرفض العرض دائًما. بعد    ملسو هيلع هللا ىلص ، كان رسول هللا  حقيقته ولكن يف    واحد.
جهل    ابووتبعه    أن قال أبو سفيان خطابه، سارع إىل مغادرة أبو طالب



 

 

وعدة مسؤولني آخرين من قريش يف ذلك الوقت. رؤية هذا أبو طالب  
الذي   الكالميف  " أ ختشون بل ليسمع إليه ؟"    مسعت أنفاس نصف قال

يب قصد أن ما يريده النيب هو خري لنا فقط، استمع أوالً طالألقاه أبو 
ش، يتم تضمني  استناًدا إىل منظور ليت  إىل ما سيقوله، حىت تفهم ما تريد.

شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري،  
 الكالمرؤية أتثري هذه    . أماأي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق

جهل وكبار قادة قريش  أبوو ، هلاب  ابوعلى شركاء الكالم من أفعال 
  الذين تركوا أبو طالب على الفور مبفردهم.

 
إبن  صلول يعتنق اإلسالم ؟ تغرق وجهك يف تراب َخسة هندن:  .9

 (. 01:20:40مٰرات كل يوم؟ ال أصدق! )
السؤال حدث عندما حتدث أبو يف الكالم التاسع يف موضوع هذا  

، وبن سلول عن تطور رسول هللا يف  سفيان، وأبو هلاب، وأبو جهل
ذا جيب أن ، لرسول هللا منقاسي على املدينةاملدينة املنورة. سيطر هبوة 

أحاول التظاهر ، سطريقة إليقافه. مث قال ابن صولل تكون هناك
 هندون  تقالف،  و عندم مسعت هندن ذلك الكالك،  ابالعتناق لإلسالم

إبن  صلول يعتنق اإلسالم ؟ تغرق وجهك يف تراب َخسة مٰرات كل 
كن أن  أنه ليس من املم ذلك الكالمالقصد من . !يوم؟ ال أصدق 
، من الصعب للغاية ىل اإلسالم، ألنه ابلنسبة هلندونيتحول احملاور إ

، ألننا جيب أن حنين رؤوسنا يف الرمال مخس به  ومن الصعب جًدا القيام
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم  مرات يف اليوم.

الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط  
على شريك الكالم   الكالمرؤية أتثري    . أمااح املنطوقاملتكلم حبقيقة االقرت 



 

 

من أفعال سولول الذي بدأ يرتدد يف التحول إىل اإلسالم حىت عاد إىل  
   املدينة وأصبح جاسوًسا هناك.

 
 (. 18:  33:  01مهزة: أ ال يكفي ُمرهق يف هجرتك؟ ) .10

يف الكالم العاشر يف موضوع هذا السؤال حدث عندما كان محزة  
، جاء  أثناء حتضري الطوب  واملسلمون يبنون مساجد ومنازل لرسول هللا  

ال  أ   ، صدم محزة وقالعند رؤية هذا  هو حيمل لبنة.   اقرتب منه و  النيب و
،  الوظيفي اإلخبارييف الكالم الوارد يف الفعل  ؟  يكفي ُمرهق يف هجرتك

الزوجة أواًل، ال جيب أن يعمل، فقط هو واملسلمون    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  هبدف  
جيب أن يكون   ملسو هيلع هللا ىلص ، إىل جانب أنه شعر أن رسول هللا الذين يعملون

استناًدا إىل منظور ليتش،    متعًبا بسبب سفره من مكة إىل املدينة املنورة.
يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 

ميكن رؤية   اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.
أتثري اخلطاب على شريك الكالم من أفعال رسول هللا الجنسونغ الذي  
ذهب على الفور للنظر إىل العمال اآلخرين دون محل لبنة مرة أخرى  

 على كتفه.
 
 : يعلمنا أن العمل عبادة.  أمر .11

 .: يف اثلثة و َخسون سٰن.  مهزة
 (. 01:33:38: و كم عمرك أنت؟ ) أمر

  محزة و   ، حدث ذلك عندما كان عمار واحلادي عشر  الكالميف  
،  بينما كانوا يبنون الطوب  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون يبنون مسجداً وبيتاً لرسول هللا 

يف احلديث الذي دار بني عمار   جاء النيب واقرتب منه وهو حيمل لبنة.



 

 

لقاه  ابلوهم احلازم يف اخلطاب الذي أومحزة هناك أتكيدات فعلية 
أن عمره أكرب   عمار، يعين  الكالميف هذا    .و كم عمرك أنت؟هي  عمار 

،  ، ملاذا ال يزال قوايً يف العمل، على محزة أن يسرتيح ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول هللا 
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني    . ملسو هيلع هللا ىلصألن عمره أكرب من رسول هللا  

يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري،    شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد
ميكن رؤية أتثري اخلطاب   أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق. 

، ألنه شعر  ن أفعال محزة الذي ضحك على الفورعلى شريك الكالم م
 ابإلهانة من عمار. 

 
 (. 02:19:15هندن: مهزة هناك، أ ترى ؟ ) .12

حدث هذا أثناء حرب  السؤالاالثين عشر ملوضوع  الكالميف 
، األخ والزوج أنفسهم يف احلرب. د، حيث تويف والد احلرب السابقو أح

، بعد رؤية  ل أقاربه بتوظيف الوصي لقتل محزة ملقتا لذلك أراد االنتقام 
  ن الغرض من السؤال اهلندو  و. ؟ ، أ ترىمهزة هناك محزة هندون يقول

، مث قتله على الفور إبغراء الكثري من  زةهو الشخص الذي يقصده مح
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني    .الثروة إذا كان قادرًا على قتل محزة

شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري،  
  الكالم ميكن رؤية أتثري  أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.

على شريك الكالم من تصرفات وحيسي الذين هرعوا على الفور لقتل 
 محزة حبربة. 

 
 
 



 

 

 ذمجي -د
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل جيزم أو يعرضأما كلمة ”

وهذا  وجده الباحث يف هذا الفيلم.لوظيفي اإلخباري على ضوء ليتش. و ا
 مجل فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:   مخسةاملوضوع يتكّون من 

 
زوجته أبو هلاب: ال يلك برجل مثله يف الدروة رجول أن يعتزل منفرد   .1

 (.  41: 11يف الغار )
، حتدث عندما تتحدث  الكالم األول عن املوضوع املذكوريف 

الذي يقضي وقته يف كثري   ملسو هيلع هللا ىلصب عن حياة النيب ابو هلهلب أبو زوجته 
، الذي يفضل النوم يف الكهف بدالً من  ان وحده يف الكهفمن األحي

ال يلك برجل  " مث قالت  ، خدجية. طانية انعمة وزوج األرملة الغنيةب
هتدف   الكالميف  " مثله يف الدروة رجول أن يعتزل منفرد يف الغار

فى  اك شيء أخالبد أنه جيب أن يكون هن و هلاب الزوجة إىل إخبار أب
تعد للنوم ، ألنه حيث يوجد رجل مس عنه النيب صلى هللا عليه وسلم

استناًدا إىل   ، لذلك جيب أن نشك يف ذلك.ألايم دون أي سبب حمدد
منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل 

 املنطوق.فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح  
أتثري املتحدث الذي   هعلى شريك الكالم من أفعالرؤية أتثري الكالم    أما

 . ملسو هيلع هللا ىلص أرسل على الفور شخًصا ما لرؤية حالة النيب 
 

 (. 12:42أخش على حممد من نفسي )أبو هلاب:  .2
فهو أنه عندما كان أبو هلاب    املذكورالثاين للموضوع    الكالموأما  

الذي جذب انتباه العبيد وجزء من   ملسو هيلع هللا ىلصوزوجته يتحداثن عن رسول هللا  



 

 

أخش على  "  مجاعة مكة يف ذلك الوقت. رأى هذا ، مث قال لزوجته
جيود فعل الوظيفي يف الكالم الذي قاله أبو هلاب  حممد من نفسي"

علينا منع  الغرض من اخلطاب هو أنه جيب  .اجلزميف شكل  اإلخباري
النيب يف نشر اإلسالم، إذا كان ال يزال مسموحا به، فإنه سيهدد موقفنا،  

استناًدا إىل منظور  ألنه يف اآلونة األخرية فقط جترأ على إهانة ربنا.
ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

وأما    املنطوق. الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح  
، فيمكننا أن نرى من أفعال الآلهيب الكالمعلى الشريك  الكالمأثر 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالذي بدا أنه يريد مصيبة تصيب رسول هللا 
 
خرافة ال غي أمر: أرأيت أيها امللك؟ حادثهم كالسراب و  .3

(59:13 .) 
، حيدث عندما هاجر لكالم الثالث من املوضوع املذكور ا وأما

، حبثًا عن ملجأ هناك. عندما حاول  يةينواملسلمون إىل العباسجعفر 
، لكن عمار كان دائًما ما  ن ينقل الغرض من وصوهلم إىل هناكجعفر أ

، عباسينيا املسلمني يف ذلك الوقت  يرسله أبو جهل حىت ال يقبل امللك 
أرأيت  "  ، ورؤية األشياء قال عمارلكن جعفر مل يتخلى عن تقدمي حجته

الكالم الذي يتحدث "  خرافة ال غي ادثهم كالسراب و ؟ حأيها امللك
، ولكن لديه أيًضا نية  يوفر فقط معلومات لشركاء الكالم به عمار ال

أن ملك العباسية ال يثق يف جعفر واملسلمني بشكل خاص لقبوله  
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل   ابلبقاء وتوفري احلماية.

اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي  الكالم الذي يتحدث به 
عن أتثري الكالم على أما  فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.



 

 

ت امللك "احلجة اليت أقنعوين ، فيمكننا أن نرى من كلماشريك الكالم
 ". حجتهمهبا، مث جيب أن أستمع إىل 

 
لن حناربكم  من قوم حممد األمر ال يعنيكم، و   أبو احلكم: ال أحد منكم .4

(01:07:30 .) 
هشام وزبري   من املوضوع املذكور، حيدث عندما  الرابعأما الكالم  و 

وقد   بن أيب سلمى قد أتني إىل أبو جهل مبكة إللغاء االتفاق بينهما. 
سفيان الذي دفع رسول  ابو  وهلب و   ابوو جهل  ابو  جاء الوصول بسبب  

، مما أدى إىل  مكة املكرمة، نتيجة الطردواملسلمني من مدينة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
جهل وصوهلم مع   ابو موت العديد من املسلمني جوًعا. بعد أن رأى 

من قوم حممد األمر ال يعنيكم،    ال أحد منكم  قالو قليل من االرتباك  
لدفاع عن ، لست حباجة لكالم أبو جهل له غرض  أما . لن حناربكمو 

  ، فسنحاربكم مجيعًا وألنك ال عالقة له به.، وإذا تدخلت ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به  
اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة 

، ميكننا أن نرى  على شريك الكالم  الكالملتأثري    أماو   االقرتاح املنطوق.
اليت حتاول منع هشام وزبري من أخذ أو متزيق ورقة   ابو جها من أفعال 

 االتفاق.
 

ون املشركون من متانعحمال اي قومي، عندكم تبٰيعون، و  أمي أوس: .5
تبايٰعون أن ليكون املؤمنون الغرابء إخوانكم  العرب ابلكافة، و 

(01:16:42 .) 
 



 

 

دما أن هذا حدث عن املذكور يف الكالم اخلامس للموضوع اماو 
على أفضل   أن يؤيت له،  إىل هللا  يدعوو ،  غادر رسول هللا مدينة الطائف

،  على الفور على صالته، حىت قبل عام هلالج لج مكان يف دعوته. رد هللا 
ويف العام التايل اعتنقت قبائل  اعتنق احلجاج من مدينة يسرتب سرًا.

، قبل  ملسو هيلع هللا ىلصعلى اإلسالم ووعدت ابلدفاع عن رسول هللا  الُعوَّس واخلُراج
حمال اي قومي، عندكم تبٰيعون، و   أن تؤدي ميني الوالء لزعيم أوس قال

متانعون املشركون من العرب ابلكافة، و تبايٰعون أن ليكون املؤمنون  
مع   اإلخباري يوجد فعل الكالم  الكالم أعاله يف ". الغرابء إخوانكم

د التعهد  ، إذا كنت ترياملقصود الكالملنسبة ، أما ابموضوع القول
ا لقبول العواقب احلالية  ، فيجب أن تكون مستعدً ابلوالء لرسول هللا

، وجيب أيًضا أن تكون مستعًدا جلعل الكفار يف مجيع أحناء اجلزيرة  الحًقا
فإن مل   العربية حىت عائلتك إذا كان يف الكفار سيجعل أعدائك.

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل تستطيعوا فأخرجوا منها. 
الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي  

على  الكالم أما عن أتثري  فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.
األوس واخلراج على  ة ، فيمكننا أن نرى من صمت قبيل الكالمشريك 

 ب زعيمهم ، والصمت يشري إىل اتفاق على الوالء.خطا
 يقرتح -ه

لوظيفي " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ايقرتح"أما كلمة 
وجده الباحث يف هذا الفيلم. و هذا املوضوع  اإلخباري على ضوء ليتش. و 

 مجل فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:   اربعةيتكّون من 
 

 (.  37: 03فإن أبيت، فعليك إمث اجملوسي ) .1



 

 

أن هذا حدث عندما و  املذكريف املوضوع  األول  يف الكالم اما
ليعتنق اإلسالم. ولكن بسبب  هرياكليوس  جاء رسول النيب هللا إىل امللك  

الوارد يف   الكالمحدث ذلك ألن  ، رفض الرسالة ومزقها.وحدته
،  الكالميف هذا  "  فإن أبيت، فعليك إمث اجملوسييُقال "حمتوايت الرسالة  

، ولكن هرياكليوس يفعل شيًئا يريده جعفرمل يقرتح فقط أن امللك 
لك وشعبه جيب أن يعتنقوا اإلسالم، إن  يعين أن امل الكالمالغرض من 

استناًدا إىل منظور   . ، فإن كل ذنوب شعبه سيتحملهمل يكن كذلك 
ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

. أما  الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق
على شريك الكالم ميكن رؤية من أفعال امللك  الكالم أتثري عن 

   .ملسو هيلع هللا ىلصالذي رفض االقرتاح بتمزيق رسالة من رسول هللا هرياكليوس 
 

 (. 17:55أبو طالب: حتذر! أن تعلن هذا األمَر يف مكَة ) .2
يف الكالم الثاين للموضوع الذي يشري إىل ذلك حدث عندما 

، مث قال زيد أن رسول هللا  إىل زيد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    عنطلب أبو طالب  
،  يف الكهف  عندم يكون  أحناء جسده، ألنهيرتعش اآلن يف مجيع    ملسو هيلع هللا ىلص

إرساله ليصبح الرسول هلذا الشعب،    ومتحصل على تفويض كبري جًدا  
، جعله حىت اآلن يشعر ابلقشعريرة يف مجيع وبسبب ضخامة التفويض

". حتذر! أن تعلن هذا األمَر يف مكةَ مث قال أبو طالب "  أحناء جسده. 
أما الكالم الذي يقول له أبو طالب يوجود الفعل الوظيفي اإلخباري  

 هذا الكالمحني أن الغرض من  يف  ابلشكل اإلقتحراح يبلغه اىل زيد،  
هو أن األخبار اليت بشر هبا زيد جيب أن تبقى سرية عن قريش. ألنه 

استناًدا إىل منظور    .ملسو هيلع هللا ىلصإذا فعلوا ذلك فسيكون خطراً على رسول هللا  



 

 

ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 
. أما  قرتاح املنطوقالوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة اال

، ميكننا أن نرى من أفعال زيد على شريك الكالم الكالمأتثري  عن
 اليت حافظت على هدوئها على الفور وأبقتها سرية. 

 
يريد  إن كان ريد ماال، جعلناه أكثران ماال، و ابواحلكم: إن كان ي  .3

إن كان يريد ملك، مالكناه علينا  جاه، جعلناه سٰيدا علينا، و 
(33:45-59 .) 

يف الكالم الثالث للموضوع الذي يقرتح هذا حدث عندما اجتمع  
وبعض كبار قادة قريش يف ذلك   ابو صفيانابو حاكم و ، ابو جهل

  بل الوقت مع أبو طالب ليطلب من رسول هللا التوقف عن الوعظ. 
، فقال رفض ذلك، ومسع الرفض ملسو هيلع هللا ىلص أن أبو طالب قال إن رسول هللا 

يريد  إن كان يد ماال، جعلناه أكثران ماال، و ر إن كان ي" أبو حكم
يف  ". إن كان يريد ملك، مالكناه عليناجاه، جعلناه سٰيدا علينا، و 

  فعل الوظيفي اإلخباري حكم هناك  ابويتحدث هبا  الذي الكالم
أن يتوقف  يقرتح على رسول هللا    الكالمتوحي. ألن الغرض من    الذي

، فسوف نعطيه كل  منصب بينناحىت لو كان يريد أعلى ، عن وعظه
استناًدا إىل منظور   . دعوتهعن  أن يتقفيريد اله، كله لو كنا شيء 

ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 
. أما  الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق

أفعال رسول هللا  رؤية من ميكن على شريك الكالم الكالمأتثري  عن
ليب أنه رفض االقرتاح بينما قال إنه على الرغم طااليت نقلها أبو  ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

، فإنه لن يرتك  على ميينه والقمر يف يده اليسرى   من أن الشمس كانت
 الرسالة أبًدا. 

 
 . (52:01مهزة: بقيتم،يقضي عليكم واحدا ف واحد ) .4

يف الكالم الرابع للموضوع الذي يشري إىل ذلك حدث عندما 
لك قتل والده  عمار بن ايسر الذي كان بعد ذ  اىلاقرتب محزة وجعفر  

، أمر النيب املسلمني ابهلجرة ووالدته، ومها ايسر ومسية. بعد رؤية ذلك 
يل من الشك يف قلب عمار بشأن  ولكن كان هناك القل  من مكة.

 هم. وقال محزة إن رؤية هذه الشكوك، ألن مكة كانت وطنذلك 
الذي ألقاه محزة    الكالميف  ".  بقيتم،يقضي عليكم واحدا ف واحد"

إن ، إن مل يكن. لذا فرتاح عمار واملسلمني ملغادرة مكةيهدف إىل اق
 ، حىت مل يعد هناك مسلمون يف مكة.كفار قريش لن يرتددوا يف قتلك 

ملسلمون على أساس منظور   واابلنظر إىل اإلجراءات اليت اختذها أمري
، وهو فعل يربط املتكلم    اإلخباريمدرج يف الفعل  الكالم، فإن علقة

على شركاء الكالم    الكالمأتثري هذه  أما عن    حبقيقة االقرتاح املنطوق.
ميكن رؤية من أفعال شركاء الكالم ، وهم عمار والعديد من املسلمني 

 .  الذين غادروا مكة على الفور
 يقٰصص - و

" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل يقصصأما كلمة ”
هذا لوظيفي اإلخباري على ضوء ليتش. ووجده الباحث يف هذا الفيلم. و ا

 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: تنياملوضوع يتكّون من مجل 
 



 

 

لكنه ال يعمل  ى وشك ان يوأدنِن كما وأد أخيت و امية : كان أيب عل .1
 . (60-57: 23مٰرة أخرى..... )

عن هذا عندما عاد عمار   يقصصيف املوضوع  أما الكالم األول
، مث دفع بطريق اخلطأ متثااًل  لى عجلبن ايسر من بيت رسول هللا ع

.  صغريًا أو عبادة متجدها األمم اجلاهلة يف ذلك الوقت حىت سقط 
يفرتضون أن التمثال هو ما يعطي احلياة والسالم هلم حىت اآلن. مث  

التمثال  قالت مسية لطفلها وهي تبدو وكأهنا خائفة قالت أن هذا 
كان  عامر عن حالتها  . مث يقصص اىل ايسر و أعطاان احلياة حىت اآلن 

يعمل مٰرة  لكنه ال ى وشك ان يوأدنِن كما وأد أخيت و أيب عل
، اب كان القصد أنه لو دفنين والديولكن الغرض من اخلطأخرى". 

، رمبا لن تكون قادرًا  ايسر من رؤييت اآلن وكنت غاضًبا  فلن تتمكن
على شركاء الكالم ميكن رؤية من  الكالمأتثري أما عن  الوالدة.على 

يان على ، وهم ايسر وأمري يبكجراءات اليت اختذها شركاء الكالماإل
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل   ،الفور أثناء احتضان مسية 

الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي  
 .كلم حبقيقة االقرتاح املنطوقفعل يربط املت

 
أمر: قاتلوا ولديِن أمامي، أقهرواين على انهي منك اي رسول هللا،   .2

 (. 04: 51أغفرين اي ريب!! )
حدث هذا بعد مقتل والديه  املذكور يف الكالم الثاين يف موضوع 

عمار ومها ايسر ومسية. ووقعت اجلرمية ألن أبو جهل أجرب عائلة املسلم 
ن اإلسالم. يف القتل حدث مباشرة أمام عينيه. بعد  على االبتعاد ع

أن أرغمه رماد على قول الكفر إنكارًا هلل. بعد ذلك جاء املسلمون  



 

 

بوجه مليء  ملسو هيلع هللا ىلص، عندما رأى رسول هللا ورسول هللا منغ إىل عمار
قاتلوا ولديِن أمامي، أقهرواين على انهي منك اي رسول  "  ابلندم قال

لقاه عمار مل خيرب رسول هللا الذي أ الكالميف ". هللا، أغفرين اي ريب!! 
، بل كان يهدف إىل التعبري عن مدى إحراجه ألنه شعر خبيانة  فقط

، لكن البيان  هلالج لج أي االعرتاف بوجود عبادة غري هللا  ملسو هيلع هللا ىلصدين حممد 
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني    كان فقط يف الفم ليس من قلبه.

 شكل فعل الوظيفي شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف
أثر  .  أما عن  اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق

اليت   ملسو هيلع هللا ىلصالكالم على شريك الكالم وميكن رؤية من أفعال رسول هللا 
 نقلها جعفر فصرخ عندما مسع اخلطاب الذي ألقاه عمار. 

 يتباهي -ز
فعل الوظيفي " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع  يتباهيأما كلمة ”

هذا املوضوع  . و اإلخباري على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا الفيلم
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  ة واحدةيتكّون من مجل 

 
؟ ان حمد هاذ!  ابو جهل: أي رب؟ و أي كلمات هللا؟ و رب يتكلم  .1

(25:58 .) 
، حاول عمار بن طاب الذي تضمنه موضوع هذا التبجحيف اخل

، أبنه  جهل وبعض كبار املسؤولني يف قريشايسر تقدمي معلومات أليب  
جهل يدحض    ابو مت اختيار رسول هللا ليكون رسواًل هلذا الشعب. لكن  

؟  أي رب؟ و أي كلمات هللا؟ و رب يتكلم"   هذه الكلمات ابلقول
خيتار شخًصا  هلالج لج ، فأين هللا الكالموأما الغرض من  ". ان حمد هاذ!
  ، هذا جمرد كذبه. أن يتكلم مع حممد   هلالج لج ، وال ميكن هلل  أميًّا لنشر دينه 



 

 

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به  
اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة 

أتثري اخلطاب على شريك الكالم ميكن رؤية  . أما عن  االقرتاح املنطوق
ل تعبري أبو جهل الذي كان غاضًبا جًدا من تصرفات عمار من خال

 وعمار اليت كانت موضوًعا وصامًتا على الفور نتيجة للكالم.
 يكرٰب  -ح

لوظيفي  " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل اكرّب ي"أما كلمة 
هذا املوضوع اإلخباري على ضوء ليتش. ووجده الباحث يف هذا الفيلم. و 

 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  مجلتنييتكّون من 
 

 ( 50: 26أبو صفيان: ليس أمر سهال كما تتصور اي فىت! ) .1
، حدث ذلك عندما املذكور يف الكالم األول عن هذا املوضوع 

حاول عمار بن ايسر إعطاء أبو جهل وبعض كبار املسؤولني يف قريص 
قد مت اختياره ليكون رسواًل هلذا الشعب. لكن معلومات أبن رسول هللا  

بعد  و  آش جهل وأبو سفيان وهندون ينكرون دائما ما ينقله عمار. 
أما   ". ليس أمر سهال كما تتصور اي فىت ذلك مث قال أبو صفيان " 

فهو أن القضية اليت يتم مناقشتها ليست ابألمر  الكالمالغرض من 
السهل، فكيف ميكن أن خيتار هللا له شخًصا ضعيًفا، فلماذا ال نكون  

، يتم تضمني اخلطاب يف الفعل ليتشأقوايء. استناًدا إىل منظور 
أتثري    أما عن  .، وهو فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقإلخباريا

م ميكن رؤية من خالل تعبري أبو جهل الذي  اخلطاب على شريك الكال
كان غاضًبا جًدا من تصرفات عمار وعمار اليت كانت موضوًعا وصامًتا  

 .على الفور نتيجة للكالم



 

 

ابو هلاب: مسعت أن هذا األمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيدة!   .2
(27:35 .) 

، حيدث ذلك عندما ينقل ذكور م الثاين يف هذا املوضوع امليف الكال
اإلسالم ال  مار بن ايسر كيف ينظر اإلسالم إىل موقف املرء. أن يف ع

، ال يوجد عبد أو سيد  يعّلم االختالفات فيه، ألن البشر متشاهبون فيه
مسعت أن  " مساع هذه الكلمات  هلاب عندما . قال أبوهلالج لج يف نظر هللا 

يف الكالم الذي ينقله  "هذا األمي يقرأ لكم أن العبد يساوي سيدة! 
ن ال يكون  ، ولكن لديه نية يف أيف شكل معلومات فقطليس    ب ابو هلا

، فكيف ميكن أن يكون الشخص الذي أشرتيه  سيًدا بنفس درجة العبد
لتأثري الكالم على شريك  أما عن يستحق الشخص الذي يشرتي.

، ميكننا أن نرى من األفعال الالحقة من الرماد الذي أمر بالل الكالم
، يتم تضمني  ليتشاستناًدا إىل منظور  عمار.على الفور أن يسكر 

، وهو فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح إلخبارياخلطاب يف الفعل ا
 . املنطوق

 ينذر  -ط
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي ينذر أما كلمة "

املوضوع  اإلخباري على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا الفيلم. و هذا  
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  ة واحدةيتكّون من مجل 

واسٰية كأسنان مشط" )ملسو هيلع هللا ىلص أمر: قال رسول هللا  .1 :  27: الناس سي
48 .) 

الكالم يف موضوع هذا التحذير عندما ينقل عمار بن ايسر   أما
اإلسالم ال يعّلم االختالفات كيف ينظر اإلسالم إىل موقف املرء. أن يف  



 

 

   .هلالج لج ، ال يوجد عبد أو سيد يف نظر هللا  فيه، ألن البشر متشاهبون فيه
واسٰية كأسنان مشط"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا مث قال أمر    .: الناس سي

حديث عن  أبو جهلالذي قيله العمار ال حيذر فقط من  الكالمو 
، ألن  البشر يف عيين هللا ال فرق بينهم، بل له معىن أن ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

مثل عني املشط ليس   ملسو هيلع هللا ىلصكل شيء يف اإلنسان هو نفسه يف عيين هللا.  
، يتم تضمني اخلطاب يف الفعل ليتشاستناًدا إىل منظور . أعلى أو أقل

أما عن أتثري  .  ربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق، وهو فعل يإلخباريا
، فيمكننا أن نرى من أفعال أبو جهل اليت على شريك الكالم  الكالم

 مل تقبل إذا قورنت بعبده ، فأمر بالل جبلد العمار.
 خيرب  -ي

" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي خيربأما كلمة "
هذا املوضوع  لفيلم. و وجده الباحث يف هذا ااإلخباري على ضوء ليتش. و  

   فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: ثالثة مجل يتكّون من 
 

رأسي يف حضرتك، وقد خنت منك،  أمر: اي رسول هللا؟ كيف أرفع .1
 (. 41-50:39هلتهم )آ ذكرت و 

حدث بعد مقتل والديه  املذكور، موضوع يف الكالم األول يف 
ألن أبو جهل أجرب عائلة    تلك القتال، ومها ايسر ومسية. ووقعت  عمار
  على االبتعاد عن اإلسالم. يف جرمية القتل وقعت أمام أعني عمار.   ايسر

مث أتى إليه املسلمون على قول الكفر إنكارًا هلل.    ابو جهلبعد أن أرغمه  
؟  اي رسول هللا قالف، فلما رأى رسول هللا وجها بوجهه ندم ورسول هللا

".  هلتهمآ ذكرت خنت منك، و  قدكيف أرفع رأسي يف حضرتك، و 
، أراد عمار أن يكرز ابألحداث الفعلية اليت حلت به  ذلك الكالميف 



 

 

ووالديه. ابإلضافة إىل أنه يهدف للتعبري عن أسفه عندما رأى رسول  
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم   حىت أنه مل يستطع رفع رأسه. ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي تضمني شكل 
أثر  . أما عن اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق

اليت   ملسو هيلع هللا ىلصالكالم على شريك الكالم وميكن رؤية من أفعال رسول هللا 
 نقلها جعفر فصرخ عندما مسع اخلطاب الذي ألقاه عمار. 

 
دينكم أكثر من هذا اخلط!  مالك أبسيِن: ليس بني ديننا و  .2

(01:04:35 .) 

حدث هذا عندما جاء جعفر   املذكوريف الكالم الثاين عن موضوع  
جلأ إليه. ألن هناك ملك  ملسو هيلع هللا ىلصية أبمر من رسول هللا ينإىل ملك العباس

، مث طلب امللك مبجرد وصوله، نقل جعفر هدفهصاحل وال يظلم شعبه.
كن هذا منظور إسالمي. لمن جعفر أن خيربان عن النيب عيسى من 

دينكم  ليس بني ديننا و "هبذا قال امللك صار. و ناملنظور ليس مثل ال
، فالفرق الذي ألقاه امللك   الكالمأما عن غرض  ".  أكثر من هذا اخلط!

ليس مهًما، والفرق هو جمرد افرتاضنا ليسوع،   النصاربني اإلسالم 
أن اإلسالم هو هللا أو   النصار، بينما يعترب واإلسالم يعترب يسوع نبًيا

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي  هللا. ولد
يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط 

أما عن أتثري الكالم على شريك الكالم  .  وقاملتكلم حبقيقة االقرتاح املنط
، فيمكننا أن نرى من أفعال جعفر اليت بقيت صامتة فقط بينما أومأت  

 برأسه ألنه وافق على االختالفات من املنظور.
 



 

 

 أن نُعيٰزك كما نعٰز أوالدان  الذي بعثك ابحلق، لنبيع اانأمي خجرج: و  .3
 (.  01:17:16أنفسنا و أهلينا )و 

دما أن هذا حدث عناملذكور يف الكالم اخلامس للموضوع  أما
، ليحصل على أفضل إىل هللا مث يعودغادر رسول هللا مدينة الطائف، 

، ، حىت قبل عامدعوتهعلى الفور على  هلالج لج مكان يف دعوته. رد هللا 
ام التايل احلجاج من مدينة يسرتب سرًا. ويف الع يف اإلسالم اعتنق

للدفاع عن رسول هللا   عتراج اإلسالم ودجاعتنقت قبائل األوز واخل
الذي  و هو " الذي ألقاه يف هذا املوضوع الكالم، يف حني كان ملسو هيلع هللا ىلص

  ".بعثك ابحلق، لنبيع اان أن نُعيٰزك كما نعٰز أوالدان و أنفسنا و أهلينا
، فال داعي  احلياةيف حني أن نية املتحدث حىت اآلن ما زلنا على قيد 

، فنحن على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجلك اي رسول للقلق
، حنن جاهزون ، مث نطور هذا الدين، ابلكامل جسمنا وروحناملسو هيلع هللا ىلصهللا 

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث   لك.
قة  به اجلد يف شكل فعل الوظيفي اإلخباري، أي فعل يربط املتكلم حبقي

أتثري هذه اخلطاابت على شركاء الكالم ميكن  .أما عن االقرتاح املنطوق
الذي انتقل على الفور إىل املدينة املنورة دون   ملسو هيلع هللا ىلصرؤية من أفعال النيب 

 مزيد من اخلوف أو القلق بشأن املسلمني.
 

 لشريك الكالم التعبييأتثي فعل الوظيفي ال وأشك .2
ذكر يويل أن أفعال الكالم التعبريية هي أنواع من أفعال الكالم اليت حتدد 
ما يشعر به املتحدث. هذا البيان يعرب عن نفسية املتحدث الذي ميكن أن يكون  

، أو احلزن بناًء على جتربة املتحدث )يويل،  مثل، الكراهيةتعبريًا عن املتعة أو األمل، 
 كالتايل:  لالئحةاعلى شكل  هشرحأما . (93، ص. 1996



 

 

 التعبريي  . شكل الفعل الوظيفي2ئحة  الال
 عدد الكالم املوضع شكل الفعل الوظيفي

 1 يساوم 
 1 ينقد  
 6 ميدح أو يتغيّن  
 5 أيمر 

 3 أيّكد لتعبرييفعل اال
 3 يتحّنن على 
 2 يوّبخ 
 1 يتوّسل إىل 
 1 يهّنأ  
 1 يستعفي 

 
أعاله، وجد الباحث عدة   2نظرا إىل البياانت اليت مت مجعها يف الالئحة 

على ضوء جوفري نيل ليتش يف فيلم الرسالة   تعبرييل حتتوي على فعل الوظيفي المج
ميدح أو  ينقد، يساوم: الذي يتكون من عدة مواضيع، وهي ملصطفى العقاد، و

شرح  . أما يستعفيو  يهّنأ ، يتوّسل إىل، يوّبخ، يتحّنن على، أيّكد، أيمر، يتغيّن 
 املواضيع كما يلي: 

 يساوم -أ
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي ساومأما كلمة "ي

الفيلم. و هذا املوضوع  على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا    التعبريي
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: ةمجل  يتكّون من

 



 

 

 عشرون دينارا :   اتجر .1
 : ليزوجة أبو صفيان ؟  زوج ابو صفيان

 (. 33- 27: 10: خذيه مباشئت اي موليت )   اتجار
، يف ذلك الوقت سوق مبدينة مكة يقع يف  يف  وضوع  هذا املكان  

، مث كان هناك  سفيان إىل بعض املالبس يف السوق نظرت زوجته أبو
ته. لذلك كانت هناك حمادثة أعاله، يف  اتجر صغري يعرض بضاع

معربة يف حديث زوجته   تعبرييال فعلالاحملادثة أعاله، هناك عبارات 
، والغرض من اخلطاب هو أن سعر هذه املالبس لزوجته  أبو سفيان

 لذا أطلب سعرًا أرخص من هذا.  أبو سفيان هو نفس سعر اآلخرين.
عرفة من أفعال شريك أتثري الكالم على شريك الكالم ميكن م  أما عن

استناًدا إىل منظور ليتش،  .  خذيه مباشئت اي موليت   الكالم الذي قال
يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

 . ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبرييالوظيفي 
 ينقد -ب

الوظيفي  " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ينقدأما كلمة "
التعبريي على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا الفيلم. و هذا املوضوع  

 :يتكّون من مجلة فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل
 

 حٰق هو الذي لل مينح نفسه، خٰجلِن أن نعبد هذا و لكنه مل أمر: و  .1
- 22:21هو )صنم( ال يدرك و ال أبصار )يدرك واألبصار، و 

33 .) 
الذي ألقاه العمار حدث عندما عاد عمار بن ايسر من يف الكالم  

، مث ملس بطريق اخلطأ متثااًل صغريًا أو عبادة  بيت رسول هللا على عجال



 

 

يفرتضون أن التمثال هو ما   متجدها الكفار اجلاهلون يف ذلك الوقت.
ل  يعطي احلياة والسالم هلم حىت اآلن. وبسبب هذا بدأ يف انتقاد التمثا

لكنه مل مينح نفسه، خٰجلِن أن نعبد  و   "  نون عليه ويقولالذي كانوا يث
ال  هو )صنم( ال يدرك و هذا و لل حٰق هو الذي يدرك و األبصار، و 

هو كيف ميكن صنع األشياء اليت ال   الكالملغرض من ا". أبصار
أن    هذا يدعمه مزيد من الكالم ابلقول  تستطيع محاية نفسها كمصلني.

استناًدا   الذي يستحق العبادة بشكل صحيح.هللا هو الشيء الوحيد 
إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف  

، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح التعبرييشكل فعل الوظيفي 
على شركاء الكالم ميكن معرفة من أفعال   الكالمأتثري  . أما عن  املنطوق

ور يف الشك يف العرض ويف النهاية  ايسر ومسية الذين بدأوا على الف
 .ملسو هيلع هللا ىلصحتولوا سراً إىل دين حممد 

 ميدح أو يتغِٰن  -ج
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ميدح أو يتغيّن أما كلمة "

الوظيفي التعبريي على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا الفيلم. و هذا 
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  مجل ستة املوضوع يتكّون من

 
ايسر: حمد؟ إنه صادق األمني، و أنه مل يتصدق و وميفر على نفسه  .1

(23:01 ) 
، حدث هذا عندما أخرب عمار  يف الكالم األول عن موضوع املديح 

فقال ايسر   ملسو هيلع هللا ىلص، مساع كلمة حممد ملسو هيلع هللا ىلصوالدته مؤخرًا أنه كان مع النيب 
. وميفر على نفسه، وأنه مل يتصدق و حمد؟ إنه صادق األمني  على الفور

، ميكننا أن نرى  كالم تعبريي معرّب مبوضوع املديح عن   جيود الكالميف 



 

 

، والغرض من اخلطاب هو أن ايسر وافق بقوة على من الكلمات أعاله
أن عمار كان دائًما مع رسول هللا الذي كان لطيًفا جًدا ، والذي أعطى 

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم  .دون طلب الرد
، أي فعل يربط  يري التعبالذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 

على شريك الكالم    الكالمأتثري  . أما عن  املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق
ميكن معرفة من أفعال ايسر الذي مل يعجبه أوالده يتجول يف كل مكان 

 فوافق على الفور. ملسو هيلع هللا ىلص طفله كان مع رسول هللا ولكن عندما مسع أن 
 

 ( 23:04ايسر: أنه يقرأ سالم على كل الناس ) .2
عن موضوع املديح، حدث هذا عندما أخرب عمار    ثاينيف الكالم ال

فقال ايسر   ملسو هيلع هللا ىلص، مساع كلمة حممد ملسو هيلع هللا ىلصوالدته مؤخرًا أنه كان مع النيب 
والغرض من اخلطاب أنه يقرأ سالم على كل الناس". .  " على الفور

جيد جدًا وواجب وجيب  ملسو هيلع هللا ىلصهو أن شخصية أو سلوك رسول هللا 
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل  عليك أن جتسد اي عمار.

ي، أي  ري الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي التعب
أتثري اخلطاب على . أما عن قفعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطو 

شريك الكالم ميكن معرفة من أفعال ايسر الذي مل يعجبه أوالده يتجول 
فوافق  ملسو هيلع هللا ىلص يف كل مكان ولكن عندما مسع أن طفله كان مع رسول هللا 

 على الفور.
 

 (. 25:16ايسر: أنه رجل مبارك ) .3
، حدث هذا عندما أخرب عن موضوع املديح  الثالثيف الكالم 

فقال  ملسو هيلع هللا ىلص ، مساع كلمة حممد  ملسو هيلع هللا ىلص عمار والدته مؤخرًا أنه كان مع النيب 
يف هذه العبارات هناك أفعال الكالم "  أنه رجل مبارك"  ايسر على الفور



 

 

، ميكننا رؤيتها من الكلمات أعاله ،لتعبريي اخلادعة مع موضوع الثناءا
ق. ألنه أفضل اإلطال هو أن التايل لن يضران على الكالموالغرض من 

استناًدا إىل منظور   ، يُدعى شخًصا أميًنا وموثوقًا.رجل يف هذا العامل
ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

. أما  ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقيري التعبالوظيفي 
أفعال ايسر الذي    على شريك الكالم ميكن معرفة من  الكالمأتثري  عن  

مل يعجبه أوالده يتجول يف كل مكان ولكن عندما مسع أن طفله كان  
 فوافق على الفور.  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول هللا 

 
 (.  35:05أبو طالب: ما أظم حممد، تعرد عليه الدنيا فيأبو )  .4

يف الكالم الرابع يف موضوع املديح، حدث هذا عندما أتى أبو  
بوقف وعظه،  ملسو هيلع هللا ىلصجهل وأبو سفيان إىل أبو ذليب ليأمر رسول هللا 

حىت أهنم كانوا على استعداد لتعيينه ليكون القائد األعلى بينهم  
واالستماع إىل مجيع األقوال اليت نطق هبا، شريطة أال يدعوا إىل اإلميان 

لكن يف جوهره، رفض رسول هللا دائًما العرض وقال إنه  و  ابهلل واحد. 
على الرغم من أن الشمس قد ُوضعت يف يده اليمىن ووضع القمر يف  
يده اليسرى، إال أنه مل يتوقف عن هذه الدعوة. قال أبو طالب وهو  

الغرض  ما أظم حممد، تعرد عليه الدنيا فيأبو".  "  يسمع هذه الكلمات 
يف نشر هذه الدعوة، وحيث   ملسو هيلع هللا ىلص ة النيب من اخلطاب هو مدى قوة رغب

قد يكون هناك شخص يف هذا العامل عندما يُعطى العامل، لكنه ال يزال  
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي   يرفض.

يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي التعربي، أي فعل يربط املتكلم  
ذه اخلطاابت على شركاء الكالم  أتثري ه. أما عن  حبقيقة االقرتاح املنطوق



 

 

ميكن معرفة من خالل أعمال النيب اليت نقلها أبو ذليب أنه على الرغم 
، إال أنه مل يده اليمىن والقمر يف يده اليسرىمن وضع الشمس يف 

 يتوقف عن نشر هذه الدعاية. 
 

 (. 02:19:26هندن: هذا يومك! ) .5
بداية حرب أحد، حيث  ملوضوع املديح إىل  الكالم اخلامس    أما يف

، األخ والزوج هندون أنفسهم يف احلرب. لذلك تويف والد احلرب السابق
ل أقاربه بتوظيف الوصي لقتل محزة، بعد أن رأى محادة  أراد االنتقام ملقت

ح الغرض من مد  ". هذا يومك!" ، كما امتدح الوصي وقالمن بعيد
قادرًا على نت ، واليوم هو لك إذا كهندون هو االستمتاع حبرب اليوم

، ستحصل على الكثري من  أخذ قلب محزة من أجلي، وليس هذا فقط
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي  الثروة.

، أي فعل يربط املتكلم  ي ري التعبيتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي  
ن على شريك الكالم ميك  الكالمأتثري  عن    . أماحبقيقة االقرتاح املنطوق

 معرفة من أفعال وهسي دون كلمة تبحث على الفور عن محزة مث رحمه. 
 

 (.  02:19:87مهزة: خالد. هذا الفىت طلم أثر متامي ) .6
،  املديح عندما تبدأ حرب أحد جديدةميتد الكالم النهائي ملوضوع  

، هكذا قال محزة الح الفرسان بقيادة خالد بن وليدحيث يقوم س
هو أن   الكالمالغرض من  ".  الفىت طلم أثر متاميخالد. هذا  "  لعبيدة.

و قوي للغاية يف قيادة  الشاب يف ذلك النية هو خالد بن الوليد الذي ه
استناًدا إىل   ، وهذا الصالبة هو ما جيعل محزة منبهرًا به.جيش احلرب 

منظور ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل 
. ي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق، أالتعبرييفعل الوظيفي 



 

 

ميكن رؤية من تصرفات عبيدة   الكالمأتثري اخلطاب على شركاء  أما عن  
 اليت شعرت على الفور ابلقلق الشديد من القوات بقيادة خليد بن وليد.

 أيمر -د
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي  أيمرأما كلمة "

هذا املوضوع  ليتش. ووجده الباحث يف هذا الفيلم. و ي على ضوء التعبري 
 مجل فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  مخسةيتكّون من 

 
أمية: بالل! أعلم هذا الفىت ما فرق بني سيد يف مكة و بني عبد!   .1

(28:02  .) 

، حيدث ذلك عندما ينقل  املذكوريف الكالم األول يف هذا املوضوع  
ر اإلسالم إىل موقف املرء. أن يف اإلسالم ال  عمار بن ايسر كيف ينظ

، ال يوجد عبد أو سيد  ات فيه ، ألن البشر متشاهبون فيهيعّلم االختالف
بالل!  " مساع هذا، غضب أبو هلاب على الفور وقال . هلالج لج يف نظر هللا 

الكالم الذي  ".  أعلم هذا الفىت ما فرق بني سيد يف مكة و بني عبد!
فقط أمرًا لتعليم عمار حول وضع عبد وخادم يتحدث به أبو هلب ليس  

حيتوي على أمر  الكالم، فإن الغرض من ذلك  يف مدينة مكة. ومع
بضرب عمار حىت يعرف أنه يف أي وقت لن يكون العبد يف نفس وضع 

على شريك الكالم ميكن رؤية من أفعال  الكالمأتثري أما عن   سيده.
ا إىل منظور ليتش، يتم  استنادً  بالل الذي أخذ السوط لضرب العمار.

تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 
 .  ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبريي

 
 



 

 

 (. 46:20أبو جهل: أذكر هوبل!! )  .2

عندما أجرب أبو اجلهل   املذكور الكالم الثاين يف هذا املوضوع  يف
. الكلمات اليت تستخدم ملسو هيلع هللا ىلصمسية على عبادة آهلة قرير ونبذ دين حممد  

يف الكالم الذي ينقله  "  أذكر هوبل!!"قال  ألبو هلاب  هذا األمر عندما  
، فإن هذا البيان يعين  . ومع ذلك خوابل، ال يعين فقط ذكر هلب أبو

ل عبادة مناسبة  واالعرتاف أبن خواب   ملسو هيلع هللا ىلصأمرًا لسمية برتك دين حممد 
على شريك الكالم ميكن معرفة من   الكالمأتثري  أما عن    وجيب تعبدها.

خالل اإلجراءات اليت اختذها مسية الذين لديهم إميان قوي هبذا الدين  
استناًدا إىل منظور ليتش،    النبيل من خالل البصق يف وجه الرماد اللهب.

يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 
 . قة االقرتاح املنطوق، أي فعل يربط املتكلم حبقيالتعبريي

 
 (. 52:17مهزة: أخرجوا اآلن. حاال!! ) .3

أن هذا حدث عندما املذكور الثالث للموضوع  أما يف الكالم
جعفر من عمار بن ايسر الذي كان آنذاك بعد مقتل  اقرتب محزة و

، أمر النيب املسلمني ابهلجرة من ه وأمه ايسر ومسية. بعد رؤية ذلك والد
  هذا الكالم جيوديف ". أخرجوا اآلن. حاال!!" حبزممكة. مث قال محزة 

، ألنه يف الوقت احلاضر مل تعد نية مغادرة مكة يف أقرب وقت ممكن
مكة آمنة للمسلمني ، إن مل يكن اآلن فإن الكفار قريش سيقتلكم  
واحًدا تلو اآلخر حىت ال يوجد املزيد من املسلمني يف مكة يف هذا 

يتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي استناًدا إىل منظور ل الوقت.
، أي فعل يربط املتكلم  التعبريي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي  

على شركاء الكالم ميكن   الكالمأتثري . أما عن حبقيقة االقرتاح املنطوق



 

 

معرفة من أفعال جعفر وعمار وبعض املسلمني يف ذلك الوقت أيًضا 
   العباسية.هاجروا على الفور إىل 

 
 . (01:42:11مهزة: إذهبوا اىل أعمالكم ) .4

حيدث عندما جيلب  املذكوريف الكالم الرابع يف هذا املوضوع 
شخص من مكة أخبارا سيئة للمسلمني يف ذلك الوقت يف املدينة  

النتقام من املنورة. وقال إن كفار قريش يف مكة أعدوا جيًشا كبريًا ل
، فقد استولوا على كل فحسب هزميتهم يف معركة بدر، وليس ذلك 

تباع أيًضا.   أبو بكر ثروتك وثرواتك يف مكة. حىت املاشية اليت أحرقت 
  الكالميف  "  إذهبوا اىل أعمالكم"، قال محزة للمسلمني  مساع هذا اخلرب

، بل يهدف إىل أال يتأثر املسلمون ابألخبار  ال يعين األمر فقط هكذا
استناًدا إىل منظور ليتش،    ابهلجوم أم ال.   ملسو هيلع هللا ىلصحىت يصدر قرار من النيب  

يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 
أتثري  . أما عن ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبريي
على شركاء الكالم ميكن معرفة من أفعال املسلمني يف ذلك  الكالم

 ريها على اإلطالق. الوقت صامتة على الفور وال يث
 

 (. 01:57:20مهزة: ال ترتكوا أماكنكم! حىت أيمر نيٰب )  .5
، اليت ألحودخالل حرب ا  املذكوراخلامس للموضوع    أما يف الكالم

ذلك الوقت يكسبون احلرب. ومع ذلك، بسبب كاد املسلمون يف 
، ترك الرماة على جانب التل موقفهم ألخذ الغنيمة. وقال  وجود غنمة
  يف  "ال ترتكوا أماكنكم! حىت أيمر نيٰب".  رؤية هذا احلادث   العبيدة عند

رسول   وا األمر منمر ابلبقاء يف مواقفهم. إذا تركلديه نية األ  الكالم  هذا
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني   ، فسيحدث لنا شيء خطري.هللا



 

 

،  التعبرييشكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 
 .  يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقأي فعل 

 أيٰكد  -ه
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل الوظيفي  ّكدأما كلمة "أي

التعبريي على ضوء ليتش. و وجده الباحث يف هذا الفيلم. و هذا املوضوع  
 مجل فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  ثالثةيتكّون من 

 
القمر يف  و  هللا، ولو وضعوا الشمس بياميِنرسول هللا: اي أمي ؟ و  .1

 (.  23-35:10يساري اال لن أترك هذا األمر ما أتركت ) 

أتى املوضوع يؤكد هذا ما حدث عندما  الكالم األول من يف أما
ابلتوقف   ملسو هيلع هللا ىلص ليب ليأمر رسول هللا طاأبو جهل وأبو سفيان إىل أيب 

لتعيينه ليكون القائد األعلى ، حىت أهنم كانوا على استعداد دعوتهعن 
، طاملا ال تدعو إىل ع إىل مجيع األقوال اليت نطق هبا بينهم واالستما 

، رفض رسول هللا دائًما  . ولكن يف جوهرهداإلميان ابهلل الذي واح
أمي ؟ و هللا، ولو وضعوا الشمس بياميِن و القمر    اي "  العرض وقال

  هذا الكالم يهدف يف يساري اال لن أترك هذا األمر ما أتركت". 
يف عدم التخلي عن هدفه يف الدعوة    ملسو هيلع هللا ىلصإىل التأكيد على رغبة الرسول  

على شريك الكالم من خالل  الكالمإىل اإلسالم. ميكن معرفة أتثري 
وضوعة على يده اليمىن  أفعاله اليت تساوي مباشرة الشمس والقمر امل

منظور ليتش،    استناًدا إىل  ، مث سيستمر يف التبشري هبذا الدين.واليسرى
يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

 . ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبرييالوظيفي 
 



 

 

 (. 01:35:48مهزة: ال ترتٰدد اي بالل، هذه إرادة رسول هللا ) .2

هللا  عندما أراد رسولاملذكور الثاين للموضوع  أما يف الكالم
، كيف يدعون  واملسلمون أداء صالة الظهر، لكنهم ما زالوا مرتبكني 

، لكن محزة  كان هناك صديق اقرتح على األذان  املسلمني للصالة. مث
ب رسول هللا من بالل دعاء  طلب موافقة رسول هللا أواًل. بعد حلظة طل 

ال ترتٰدد  " ، مث أكد محزة وقالللصالة، ال تزال تظهر على وجه بالل
الذي ألقاه محزة يهدف   الكالميف  ". بالل، هذه إرادة رسول هللااي

أتثري    . أما عندون أدىن تردد  ملسو هيلع هللا ىلصبالل إىل التنفيذ الفوري ألوامر النيب  
ميكن معرفة من أفعال بالل الذي صعد   على شركاء الكالم الكالم

استناًدا إىل منظور ليتش،   مباشرة إىل أعلى الربج لرتديد النداء للصالة.
يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

 .  ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبرييالوظيفي 
 

 (. 01:38:34أبو صفيان: ستخرق بيتك كله اذا مل تقاطع ! )  .3
يف الكالم الثالث للموضوع يؤكد هذا حيدث عندما أييت شخص 

واملسلمني الذين أتقنوا   ملسو هيلع هللا ىلصنة املنورة خبطاب عن حالة النيب من املدي
سفيان الذي    أبواملدينة املنورة. بعد حلظات شخص ما كان منجمبريي  

أب  ما إذا كانت الرسالة مل حترق يدك، اي كان يقرأ رسالة منه ابلقول 
"ستخرق بيتك كله اذا    ، مع وجه مسطح أجاب أبو سفيان سفيان

فيقصد منه يف أقرب وقت ممكن مهامجة ووقف    الكالمأما    مل تقاطع!" 
رسول هللا واملسلمني حىت ال يضيف الكثري من املتابعني. إذا مل يتم  

  الكالمثر ما عن أتأذلك فسيحكم رسول هللا واملسلمون على مكة. 
على شركاء الكالم ميكن رؤية من أفعال أبو سفيان نفسه الذي شكل 



 

 

استناًدا إىل منظور   واملسلمني.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    على الفور جيًشا ملهامجة
ليتش، يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 

 .  ، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوقالتعبرييالوظيفي 
 

 يتحٰنن على - و
" هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل يتحّنن علىأما كلمة "

هذا و وجده الباحث يف هذا الفيلم. و   التعبريي على ضوء ليتش.الوظيفي  
 املوضوع يتكّون من ثالثة مجل فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:

 
مهزة: اي حممد، اي أبن اخي، عندما أجوب الصحرى بليل أدرك أن   .1

 (. 44:03هللا أكرب من ان يوداع بني أربع ميرتاً )

ندما كان  حدث ذلك ع املذكوريف الكالم اخلامس يف موضوع 
يف ذلك  نيواملسلم ملسو هيلع هللا ىلص، مث رأى رسول هللا محزة يف طريقه من الصيد

قبل كفار قريش. عند  الوقت يتعرضون للضرب والرجم ابحلجارة من
، مث صفعه ابلقوس الذي كان عليه  حكم  أبو ، سارع حنو  رؤية احلادث 

اي حممد، "  وهو يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    واجهيف ذلك الوقت. بعد ذلك 
اي أبن اخي، عندما أجوب الصحرى بليل أدرك أن هللا أكرب من 

الذي ألقاه محزة على   كالماحتوى ال". ان يوداع بني أربع ميرتاً 
من الذي شاهد يف ذلك الوقت العديد  ملسو هيلع هللا ىلص تعاطف مع رسول هللا 

اجلروح على جسده. يف حني أن الغرض الذي قصده محزة هو أي  
، بل  فقط كعمليس    ملسو هيلع هللا ىلصشيء يرغب يف التضحية به للدفاع عن النيب  

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني شكل  .كمسلم يؤمن ابهلل
، أي  التعبرييالكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي 



 

 

ميكن معرفة أتثري اخلطاب . قرتاح املنطوقفعل يربط املتكلم حبقيقة اال
الذي صمت للتو   ملسو هيلع هللا ىلصعلى شريك الكالم من خالل أعمال النيب 
 كإشارة وافق على الكلمات اليت نقلها عمر.

 
 (. 51:30بالل: أتقوا هللا اي أمر )  .2

يف الكالم الثاين يف موضوع التعاطف حيدث هذا بعد مقتل والديه  
ووقعت اجلرمية ألن أبو جهل أجرب أسرة  عمار ، ومها ايسر ومسية. 

املسلم على االبتعاد عن اإلسالم. وقال بالل رؤية الوضع الذي يعيشه  
على تعاطف بالل   الكالمحيتوي " هللا اي أمر أتقو" عمار بن ايسر

، فإن الغرض اآلخر هو  ار ملا حدث له. ابإلضافة إىل ذلك مع عم
ألن كل ما   هلالج لج عصيانه هلل أيًضا كنصيحة للقافية أن تزيد دائًما من 

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني  حيدث هو كل شيء إبرادته.
شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيفي التعبريي،  

  الكالم أتثري أما عن  أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق. 
دموعه على شريك الكالم ميكن رؤية من أفعال عمار اليت مسحت 

على الفور واندفعت على الفور كما لو كان قد اكتسب للتو دافًعا 
 قيًما فيه. 

 
عيشوا يف األرض  مالك أبسيِن: أنتلق اي جأفر ومن معك، و  .3

 (. 01:04:53ابلسالم حىت أيذن رب لكم ابألْودع )
، حيدث ذلك عندما يهاجر  يف الكالم الثالث ملوضوع التعاطف

ول  ية حبثًا عن ملجأ هناك. عندما حانالعباسجعفر واملسلمون إىل 
، لكن عمار منعه دائًما من إرسال  يها جعفر نقل الغرض من وصوهلم إل



 

 

، لكن عباسينيا املسلمني يف ذلك الوقت الرماد حىت مل يقبل امللك 
جعفر مل يتخل عن تقدمي حجته. لذا مسح امللك يف النهاية جلعفر  

عيشوا يف األرض من معك، و "أنتلق اي جأفر و  واملسلمني ابلقول
الذي  الكالموقد تضمن  ابلسالم حىت أيذن رب لكم ابألْودع".

ألقاه امللك تعاطفه مع جعفر واملسلمني هبدف احلفاظ على حياهتم  
استناًدا إىل منظور ليتش، يتم    وضماهنا حىت عودة هللا تعاىل إىل مكة.

ظيفي  تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الو 
أتثري  أما عن    التعبريي، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.

اخلطاب على شركاء الكالم ميكن معرفة من خالل أفعال جعفر 
 واملسلمني الذين ابتسموا على الفور بسعادة. 

 يوٰبخ  -ز
لوظيفي " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ايوّبخأما كلمة "

هذا املوضوع   وجده الباحث يف هذا الفيلم. وليتش. و التعبريي على ضوء 
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:  مجلتنييتكّون من 

 
ر أنت اي أاب اجلهل!! و كيف أنت تقاتل رجاال   .1 ل و مَتجاسي مهزة: ابسي

 (. 54- 42:42بال سالح!!! )

دما عاد محزة من حدث عناملذكور وضوع امليف الكالم األول يف 
 يتعرضون للضرب والرجم نيواملسلم ملسو هيلع هللا ىلصمث رأى رسول هللا  ،الصيد

،  جهل  ابو ، سارع إىل  بل الكفار قريش. عند رؤية احلادث ابحلجارة من ق
ابِسل و مت جاِسر  مي قال "الذي كان يف تلك اللحظة    مث صفعه ابلقوس

  ". الكالمأنت اي أاب اجلهل!! و كيف أنت تقاتل رجاال بال سالح!!!



 

 

. وميكن مالحظة فعل الوظيفي التعبرييالذي نطق به محزة حيتوي على  
ذلك من الغرض أو الغرض من اخلطاب. الغرض من الكالم هو عدم 

شري أو ، والسماح له وإعطاء احلرية للتبملسو هيلع هللا ىلصجترؤ على إيقاف حممد 
 ، يرجى االستيقاظ ضدي. توصيل اإلسالم إىل كل مكة، إذا كنت جترؤ

 

 ال أسلٰيم اليكم هأوالء جبابل من الذهب هللاامللك أبسنني: و .2
(01:04:42 .) 

، حدث ذلك عندما هاجر م الثاين عن هذا املوضوع املدان يف الكال
العباسية، وبعد حلظات سأل امللك، كيف تعرف  جعفر واملسلمون إىل 

، أجاب جعفر أن وصوهلم كان هنا أبمر من النيب؟ وال هذا املكان
هللا ال أسلٰيم اليكم هأوالء جبابل  و" مسع هذايعذب شعبه. قال امللك 

ضّمن سالمتهم  هو أن امللك قد  الكالمالغرض من  . "من الذهب
الذي يقدمه عمار  ، حبيث ال يهّم أاًي كان العرض وأمنهم يف العباسية

استناًدا إىل منظور   ، فلن يعطيهم امللك أبًدا لنفسه.جلعفر واملسلمني
الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل  ليتش، يتم تضمني شكل الكالم

أما   الوظيفي التعبريي، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.
أتثري اخلطاب على شريك الكالم ميكن معرفة من خالل عمل عن 

 عمار الذي يصمت على الفور دون قول كلمة منه. 

 يتوٰسل إىل  -ح
لوظيفي نوع فعل ا" هو أحد املوضوعات الفرعية يف  يتوّسلأما كلمة "

هذا املوضوع . و وجده الباحث يف هذا الفيلمالتعبريي على ضوء ليتش. و 
 فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل: ةيتكّون من مجل 



 

 

 (. 46:44أمر: أمي! أرمحها!! ) .1
بقوة فقد  املذكوروضوع امل الكالم "يتوّسل إىل" عن هذا أما يف

لى عبادة هوابل )اسم إله  حدث هذا عندما أجرب أبو اجلهل مسية ع
الكفار قريش(، لكن مسية بداًل من ذلك رفضت وبصق على رماد 
جهل. وبسبب هذا، أخذ الرماد رحًما ووجهه إىل مسية. ألن عمار  

مث يقول   ليس قوايً تعاملت والدته على هذا النحو، بينما كان يبكي
حترير الكالم الذي يتحدث به عمار يهدف إىل    ".أمي! أرمحها!!  "

استناًدا إىل منظور ليتش،    رماد حترير والدته ويتوسل أال تقتل والدته. 
يتم تضمني شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل 
  الوظيفي التعبريي، أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.

أتثري اخلطاب على شريك الكالم ميكن رؤية من أفعال أبو أما عن 
  يستجب لطلب عمار. جهل الذي مل

 يهٰنأ  -ط
لوظيفي  " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ايهّنأ أما كلمة " 

هذا املوضوع  التعبريي على ضوء ليتش. ووجده الباحث يف هذا الفيلم. و 
 يتكّون من مجلة فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:

 
املنورة، مرحبا، مرحبا قوم أنصار: مرحبا اي رسول لل يف املدينة  .1

(01:29:35 .) 

،  وصول رسول هللا ورماده من رحلته  ، حدث عنديف الكالم أعاله
، مث توافد املهاجرون  ملسو هيلع هللا ىلصأي من مكة إىل املدينة املنورة. رؤية رسول هللا  
لل يف   مرحبا اي رسول " وأنشور يف ذلك الوقت للرتحيب به وهو يقول

تضمني خطاب التهنئة املستند إىل    يتم".  مرحبااملدينة املنورة، مرحبا،  



 

 

، وهو فعل يربط املتحدث  ى التوكيدى يف الفعل احلُكم ليتشمنظور 
 .حبقيقة االقرتاح املنطوق

 يستعفي -ي
لوظيفي " هو أحد املوضوعات الفرعية يف نوع فعل ايستعفيأما كلمة "

هذا املوضوع  الفيلم. و  وجده الباحث يف هذاالتعبريي على ضوء ليتش. و 
 يتكّون من مجلة فقط يف هذا البحث، أما تبيانه كما اييل:

 
مهزة: آذرين، أذرا إن كنت  قد رفعت صويت يف حضرتك اي رسول   .1

 (. 01:43:29هللا )
حيدث ذلك عندما جيلب شخص من  املذكور وضوع امل كالميف  

دينة املنورة. وقال إن  مكة أخبارا سيئة للمسلمني يف ذلك الوقت يف امل
النتقام من هزميتهم يف معركة  كفار قريش يف مكة أعدوا جيًشا كبريًا ل 

، فقد استولوا على كل ثروتك وثرواتك يف بدر، وليس ذلك فحسب
،  تباع أيًضا. عند مساع هذا اخلربمكة. حىت املاشية اليت أحرقت رماًدا 

، بعد فرتة اعتذر رسول هللاسول هللا بصوت أعلى من  التقى محزة فورًا بر 
آذرين، أذرا إن كنت  قد رفعت صويت يف حضرتك  "  عن كالمه وقال
،  هو أن محزة آسف جدا على كلماته  الكالمالغرض من  ".  اي رسول هللا

استناًدا إىل منظور ليتش، يتم تضمني    .لقد اعتذر حقا عن هذه احلقوق
ي التعبريي،  شكل الكالم الذي يتحدث به اجلد يف شكل فعل الوظيف

أتثري الكالم على أما عن    أي فعل يربط املتكلم حبقيقة االقرتاح املنطوق.
الذي ابتسم فقط   ملسو هيلع هللا ىلصشريك الكالم ميكن معرفة من خالل أعمال النيب  

. أثناء النظر إىل محزة
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 الباب الرابع 

 اإلختتام

 

 اخلالصة .أ
أسئلة البحث كما  بناء على التحليل يف الباب السابق، ختلص الباحث إبجابة 

 يلي:
بناًء  والتعبريي  عن فعل الوظيفي اإلخباري لة استناًدا إىل املناقشة يف فيلم الرسا  .1

لكالم اليت حتتوي على عشرة أفعال ا  . وجد الباحث جوفري نيل ليتشعلى منظور  
 يسأل ، لفظ 1 يدعو ، لفظان 2 يعتذر  ، وهي:مع مواضيع خمتلفة فعل اإلخباري

 يتباهى ،  الفاظ    2  يقّصص،  الفاظ  4  يقرتح،  ألفاظ  5  يعرضجيذم أو  ،  لفظا  12
ذه النتائج، بناًء على ه. الفاظ 3 خيرب، و لفظ 1 ينذر، لفظان 2 يكرّب ، لفظ 1

فعل الوظيفي حتتوي على  كالم  36 بحثال ابشكل عام يف هذ ثوجد الباح
 . اإلخباري

اري والتعبريي بناًء على استناًدا إىل املناقشة يف فيلم الرسالة عن فعل الوظيفي اإلخب .2
منظور جوفري نيل ليتش. وجد الباحث عشرة أفعال الكالم اليت حتتوي على فعل 

 ميدح أو يتغيّن لفظ،  1ينقد  ،لفظ  1 يساوم: مع مواضيع خمتلفة، وهي التعبريي
، لفظني  2  يوّبخ،  ألفاظ  3  يتحنن علىألفاظ،    3  أيكدألفاظ،    5  أيمر  ،لفظني  2

بناًء على هذه النتائج، وجد لفظ.  1 اىل يستعفيلفظ،  1يهّنا لفظ،  1يتوسل 
 .فعل الوظيفي التعبرييحتتوي على    كالم    24  بحثال  ابشكل عام يف هذ  ثالباح

استناًدا إىل املناقشة يف فيلم الرسالة عن فعل الوظيفي اإلخباري والتعبريي بناًء على  .3
 فعل الوظيفي اإلخباري من اآلاثر    وجد الباحث العديد  منظور جوفري نيل ليتش. 



 

 

شركاء الكالم لديهم مع جمموعة   علىيتحدث هبا املتحدثون  ذيعبريي الوالت
متنوعة من التأثريات. يوجد يف شكل عمل مباشر مثل اإلجراءات اجلسدية 
وصمت شركاء الكالم على الكالم. يعتمد اإلجراء الذي ينوي الباحث على 

 سياق الكالم ومكانه. 
 

 اإلقرتاحات  .ب
حلاجة إىل تقدمي اب  ، شعر الباحثا البحثىل النتائج والقيود املختلفة هلذواستناداً إ

 ، على النحو التايل: االقرتاحات للدراسات املستقبلية عدد من
ا  يف هذ جوفري نيل ليتشبناًء على منظور  فعل الوظيفيابلنسبة ملناقشة  أما .1

، لذلك هناك حاجة  فقط التعبريي و فعل اإلخباريهي تقتصر على ، فالبحث
  ل التوجيهي األفعا، مثل البحث يف مناقشة األفعال األخرى إىل مزيد من

فعل أفعال الكالم مثل  ، وكذلك مسائل أشياء أخرى تتضمن  الرقاتفواإللتزامي و 
 . التأثريي

هناك حاجة إىل مزيد من البحث يف فيلم الرسالة هذا الذي حيتوي على إمكانية  .2
أنواع خمتلفة من الكالم اليت هلا آاثر على تصرفات شركاء الكالم بسبب التأثري 

 للكالم من أجل احلصول على نتائج أكثر مشواًل.األوسع 

  



 

 

 قائمة املراجع 

 املصادر .أ
 م 1976يف عام ، ومطبوعته فيلم إنتاج هوليود بطولة املمثل أنتوين كوين، الرسالةفيلم 

 ملصطفى عقاد. 
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السالم . رايض: مطبعة دار الرحيق املختومه(. 1414املباركة، شيخ شيف الرمحن. )
 . رايض

املنهج التداولية يف قراءة النصوص األدبية  (. 2014احلسن، أمحد حسني امساعل. )
جورانل قسم اللغة العربية، جامعة اجلوف  يف "شعر إبراهيم طوقان أمنوزجا. 

  .2014ديسمبري    11السعودية. 
ا  من التداولية: عالقتها ابلعلوم األخرى وتطبيقاهتا بغريه(. 2016الوحدة، نور. )

 .  1، رقم 4. يف جورانل التعريب قسم التعليم اللغة العربية. فول اجملاالت 
األفعال الكالمية على منظومة "أال التنال العلم" يف (. 2015رمحوايت، فتيا نيا. )

يف حبث العلمي كلية العلوم . الديوان لإلمام الشافعي: دراسة حتليلية تداولية
 ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اإلنسانية جامع موالان مالك 

األفعال الكالمية يف رواية قلب الليل لنجيب حمفوظ: دراسة  (.  2015سعيدة، دينية. )
ما صور أفعال الكالمية عند  . اما اهداف هذا لبحث لنعرف حتليلية تداولية

يف حبث .  أوستني من الشخصية الرئيسية يف رواية قلب الليل لنجيب حمفوظ
العلمي كلية العلوم اإلنسانية جامع موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  

 ماالنج.



 

 

كرتون أو بني إبني عند نظرية أوستني وسرييل: دراسة حتليلية (.  2015سعادة، قانعة. )
يف حبث العلمي كلية العلوم اإلنسانية جامع موالان مالك ابراهيم    . تداولية

   احلكومية ماالنج.اإلسالمية 
األفعال الكالمية عندى سريل يف رواية سقوط (. 2019شفيخا، نورمال ابرليا. )

يف حبث العلمي كلية العلوم   اإلمام لنوال السعداوي )دراسة حتليللية تداولية(. 
 اإلنسانية جامع موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

المية املتعارضة ىف رواية “امرأة عند نقطة األفعال الك(. 2019عائدة، نور. )
يف حبث العلمي  . الصفر”لنوال السعداوي )دراسة حتليلية تداولية عند ليتش

 كلية العلوم اإلنسانية جامع موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 . اآلداب . القاهرة: مكتبة النظارية الربامجاتية اللسنية(. 2013عكاشة، حممود. )

األفعال الكالمية التوجيهية والتعبرييةعند سريل يف فيلم (. 2019)كاملة نور ،  هزلنا
يف حبث العلمي كلية العلوم اإلنسانية جامع موالان مالك ابراهيم . ابن سني

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 انشرون. (. التداولية. بريوت: مطابع الدار العربية للعلوم 2010يول، جورج. )

 
 األجنبية راجعامل .ج

 
Abdurrahman. (2011). Pragmatik; Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. 

Dalam E-Joernal UIN Malang. 

Ahmadi, Rulam. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruz 

Media. 

Aliah, Yoce. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif. Bandung: PT 

Refika Aditama. 

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. 

Sukabumi: CV Jejak. 



 

 

Ainin, Moh. (2013). Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: CV Bintang 

Sejahtera. 

Basid, Abdul. (2020). Tindak Tutur dan Implikatur. Malang: PT Literindo.  

Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. (2002). Pengantar Epidemologi. Jakarta: EGC. 

Chaer Abdul, Agustina Leonie, (2009). Psikolinguistik Kajian Teroritik. Jakarta: 

PT Rineka Cipta. 

Chaer,  Abdul  dan  Leonie  Agustina. (2010). Sosiolinguistik  Perkenalan  Awal. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Chaer Abdul, Leonie Agustina, (2014). Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: 

PT Rineka Cipta. 

Cruse, Alan. (2011). Meaning Language An Introduction to Semantics and  

Pragmatics. Third  Edition. New  York: Oxford University Press. 

Djamal. (2015). Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Danim, sudarwan, (2004). Motivasi Kepemimpinanan dan Efektifitas Kelompok. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Effendy, Onong U. (2003). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti. 

Gunawan, Iman. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: 

PT Bumi Aksara. 

Hasan, M toleha, dkk. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis. Malang: Lembaga Penelitian UM.  

Hartati, Yulia Sri. (2018). Tindak Tutur Asertif Dalam Gelar Wicara Mata Najwa 

Di Metro Tv. Dalam E-Joernal KATA: Vol. 2, No. 2, Oktober 2018. 

Hendrawansyah. (2018). Paradoks Budaya Tinjauan Strukturalisme Genetik 

Goldman. Ponorogo: Uwaislpirasi Indonesia. 

Kreidler, Charles W. (1998). Introducing English Semantics. London and New  

York:  Routledge. 

Kridalaksana, H. (1993). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia. 

Kristanto, J.B. (2007). Katalog Film Indonesia 1926-2007. Jakarta: Penerbit Nalar. 



 

 

Leech, Geoffrey. (1993). Prinsip-Prinsip Pragmatik. (Terj. Dr. M.D.D. Oka). 

Jakarta :UI Press. 

Levinson, Stephent C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge Univercity 

Press. 

Lusiana, Novita. (2015). Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan. Yogyakarta: 

Deepublish. 

Mahsun, (2005). Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, dan 

Tekniknya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Marta, Redo Andi. (2017). Tindak Tutur Ilokusi Dalam Negosiasi Upacara 

Meminang: Kajian Etnografi Komunikasi. Dalam E-Joernal Bahastra,  Vol 

37, No 1, Edisi Maret 2017. 

Miles, M.B dan A.M Huberman. (1992). Qualitatif Data Analaysis, A Source Book 

Of New Methods. California: SAGE Publication. 

Nadar, F.X. (2009). Pragmatik dan Penelitian Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Musfah, Jejen, (2016). Tips Menulis Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Kencana. 

Pratista, Himawan. (2008). Memahami film. Yogyakarta: Homerian Pustaka. 

Putrayasa, Ida Bagus. (2014). Pragmatik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Rahardi, Kunjana. (2009). Sosiopragmatik. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 

Rahardi, K, Setyaningsih, Y. dan Dewi, R.P. (2016). Pragmatik Fenomena 

Ketidakseimbangan Berbahasa. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Rahma, Anis Nurlita. (2018). Analisis Tindak Tutur Ilokusi  dalam Dialog Film 

Animasi Meraih Mimpi. Dalam E-Joernal Skriptorium, Universitas 

Aerlangga Surabaya,Vol. 2, No.  2, hal. 3, 2018. 

Rusminto, N, Nurlaksana. (2015). Analisis Wacana Kajian Teoritis Dan Praktis. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, (2010). Metodologi Penelitian – Pendekatan 

Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset. 

Searle, J.R. (1979). Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts.  

New York:  Oxford University Press. 

Setiawati, E. dan Arsita, H.D. (2018). Piranti Pemahaman Komunikasi dalam 

Wacana Interaksional. Malang: UB Press. 



 

 

Sobur, A. (2004). Semiotika Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Wibowo, Wahyu. (2015). Konsep Tindak Tutur Komunikasi. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

Wijana, I Dewa Putu. (1996). Dasar-dasarPragmatik. Yogyakarta: Andi 

Yogyakarta. 

Wijana, Dewa Putu. dan Rahmadi, Muhammad. (2011). Analisis Wacana 

Pragmatik Kajian Teori dan Analisis. Surakarta: Yuma Pustaka. 

Wijaya, Hengki. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. 

Makassar: sekolah tinggi teologia Jefrey. 

Yule, George. (1996). Pragmatics. Terjemahan Indah Fajar Wahyuni. New York: 

Oxford University Pres. 

Yule George. (2016). Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 

 

 ع اإلنرتنيت واقامل .ج
 

http://www.dakwatuna.com/2008/11/26/1482/film-hollywood-rasul-pembawa-

kedamaian/#ixzz6B6eRvGyV di unggah pada tangggal 15 Januari 2020. 

https://parstoday.com/id/radio/worldi27046sambutan_hangat_rakyat_turki_atas_fi

lm muhamad Rasulullah di unggah pada tangggal 15 Januari 2020. 

  

http://www.dakwatuna.com/2008/11/26/1482/film-hollywood-rasul-pembawa-kedamaian/#ixzz6B6eRvGyV
http://www.dakwatuna.com/2008/11/26/1482/film-hollywood-rasul-pembawa-kedamaian/#ixzz6B6eRvGyV
https://parstoday.com/id/radio/worldi27046sambutan_hangat_rakyat_turki_atas_film
https://parstoday.com/id/radio/worldi27046sambutan_hangat_rakyat_turki_atas_film


 

 

 سية ذاتية 

، خيرج  1998يويل  10تومي اتريخ -ين ولد يف تومأصربي
تومي يف أمبون سنة  -املدرسة اإلبتدائية حممدية تومي من

سة املتوسطة نور اإلخالص أمبون ، مث التحق ابملدر 2010
رسة الثناوية  ، مث التحق يف املد2013ج فيه سنة رّ وخت

التحق ابجلامعة ، مث 2016ج فيه سنة رّ أمبون، وخت 1ابملدرسة العالية احلكومية 
حصل على درجة م اإلسالمية احلكومية مالنج حىت موالان مالك إبراهي

 م. 2020أدهبا سنة  كالوريوس يف قسم اللغة العربية و الب
 


