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  كلية العلوم االنسانية

  إلسالمية احلكومية ماالنججامعة موال مالك إبراهيم ا
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  )S1مقدم الستيفاء شروط اإلخبار النهائي للحصول على درجة سرجنا (

ا كلية العلوم   اإلنسانية  يف قسم اللغة العربية وأد
  جامعة موال مالك إيراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 املشرف:

  املاجستري ،مصباح السرور
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ا    قسم اللغة العربية و أد
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 الستهاللا
  "لذيذ العيش يف النصب نوانصب، فإ"

Bersungguh-sungguhlah, karena kenikmatan hidup ada 
pada kesungguhan dalam berusaha. (Imam Syafi’i) 
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  هداءاإل
  أهدي هذا البحث اجلامعي اىل:

نو"، وأمي "سوسي سوحارتيين" وكذالك أخي الوالدين احملبوبني،  .١ كبري الأيب "
القّوة ين و قد أعطأقول لكم شكرا جزيال على كل رمحة يل، و " ي"جيجي فجر 

 والسّجاعة واحلماسة يف صنع هذا البحث العلمي.
 ين علما كثريا.و ع األساتذ واألستاذت الذي قد أعطمجي .٢
ت،  .٣  ين محاسة و قد أعط مأل شكرا جزيال،م هلأقول مجيع األصحاب والصحا

  .يف كتابة هذا البحث العلمي
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  كلمة الشكر والتقدير
مده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  من شرور أنفسنا ومن ان احلمد  حن

، واحلمد  محدا  فال هادي له لشيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضل
علم نره سبحان وتعاىل قد علمنا ما مل ، ونشكا حيب ربنا يرضىبا مباركا فيه كمكثريا طي

وأخرجنا من الظلمات إىل النور وهدا اإلسالم وعلمنا احلكمة والقرآن . وأشهد أن ال 
عليه   صلى هللاله اال هللا وأشهد أن دمحم رسول هللا ، والصالة والسالم على رسول هللا دمحم

  .حسان إىل يوم الدين ، أما بعد تبعهوعلى آله وصحبه الكرام ومن  وسلم
 فعال الكالمية التوجيهيةاأل"  عنوانلقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت ال

يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل (دراسة  بقناة )(نيتزناالنرتنت  تعليقات مستخدم يف
ريوس " الستيفاء شروط االختيار النهائي ونيل احلصول على درجة بكالو تداولية)

ا جامعة موال مالك إبراهيم  أوسرجا لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأد
يت ب فالباحثومية مباالنج . اإلسالمية احلك عمة وحتفيز منذ ديقدم كلمة الشكر ملن 

ايت   صا إىل :و صخ، فألقي الشكر  مها مث خبري حتبداية كتابة هذ البحث اجلامعي حىت 
  
اجلامعة موال مالك  كمديرزين الدين ملاجستري،    احلاجالدكتور فضيلة  .١

 ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
دمحم فيصل. عميد كلية العلوم األنسانية جامعة موال مالك  فضيلة الدكتور .٢

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ا كلية ، رئيس قسم اللغة العر اسط املاجستريفضيلة الدكتور عبد الب .٣ ابية وأد

 العلوم األنسانية جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة األستاذ مصباح السرور املاجستري كمشريف يف كتابة هذا البحث  .٤

 ي.عمااجل
ا .٥  .مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأد



 ز 
 

 كل يوم.   محاسة ين، أّمي وأيب الذي قد أعطااحملبوبني ياوالد .٦
ا خصوصا ملرحلة املتنّيب  مجيع أصحايب وصاحبايت .٧ يف قسم اللغة العربية وأد

 خصوصا لفسكي رندكا. .٢٠١٧
، خصوصا ١٧٢٤معهدي التنس يف مرحلة عّزتنا  يف األوسم مجيع أصحايب .٨

ودمحم فائز  ي، وأسر احليات،طد ريفلدي، ودمحم جالل الدين سويو ألمح
 زاكي رضوان. ودمحم  ل مفلح،اونوف نفرحا

 صاحبيت اجلميلة تزكيا شفاء موالين. .٩
 

رك فيه ويدخلنا اجلنة.   وأخريا جزاهم هللا أحسن اجلزاء. عسى هللا أن يشملها بتوفيقه و
  وعسى أن يكون هذا البحث العلمي مفيدا للجامع آمني.

  
  م٢٠٢١ديسمرب ٧ماالنج،
  الباحث

  
  

ين نوكراحا   تيياس 
  ١٧٣١٠١٠٦رقم القيد: 
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 مستخلص البحث
ين نوكراحا.  تعليقات مستخدم يف فعال الكالمية التوجيهية). األ٢٠٢١( تيياس 

يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل (دراسة  بقناة )(نيتزناالنرتنت 
ا، كلية العلوم تداولية) . البحث اجلامعي، قسم اللغة العرية وأد

  سالمية احلكومية ماالنج.اإلنسانية، جامعة موال مالك إبرهيم اإل
  : مصباح السرور املاجستري  املشرف

، : األفعال الكالمية التوجيهية، أميي هيتاري، مستخدم االنرتنت  الرئيسية الكلمات
  التعليقات

                                                                                                                                      

ملواجهة ل وسائب يعملها يستطيع أن، بل االتصال يف عصر احلاضر ليس فقط 
كتفاعل بني   كالم وفيه يوتيوب يف. حيتوي عمود التعليق يوتيوب بوسيلة ، خاصةالتواصل

 وهو ةالتوجيهي يةل الكالمافعاأل أصاب منهماكوسيلة للتواصل. مث   عشاقاملبدعني وال
، ، والدعوةلدعاء، واطلب، والسؤال، مثل الليفعل شيًئا شريك الكالمب لطلالكالم 

  .رشاد، واإلقرتاحواال
األفعال الكالمية التوجيهية يف  شكالأعرفة ) مل١أهداف هذا البحث هي: (

وظيفة عرفة مل )٢(تعليقات مستخدم االنرتنت بقناة يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل. 
يوتيوب اميي هيتاري  بقناة مستخدم االنرتنتيف تعليقات  يةالتوجيهية األفعال الكالم
  بنظرية سريل.

ت األساسي . استخدم الباحث يف هذا البحث املنهج الوصفي مصدر البيا
در مص .يوتيوب على اميي هيتاري فيديو الباحث هو عمود التعليقات يف الذي استخدم

ت    الذي يتعلقذايتالكتب ال من عبارةيف هذه البحث هي املستخدمة  الثانيةالبيا
اردة من وسائل التواصل نظور سريل واملعلومات الو مب التوجيهية يةفعال الكالم

تيف  .يوتيوب يف ، وخاصةاالجتماعي استخدم الباحث طريقة القراءة  ،طريقة البيا



 ط 
 

تيف وطريقة الكتابة.  ت وطريطريقة حتليل البيا قة ، استخدم الباحث طريقة تقليل البيا
ت واالستنتاج.  عرض البيا

األفعال الكالمية شكل ) وجد الباحث ال١( والنتائج من هذا البحث هي:
يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل  بقناة )(نيتزنتعليقات مستخدم االنرتنت  يف التوجيهية

 فعالاألو  املباشرة التوجيهية يةفعال الكالماألشكل الإىل قسمني ، مها  (دراسة تداولية)
 يف األفعال الكالمية التوجيهيةوظيفة ) وجد الباحث ٢( .ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالم

يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل (دراسة  بقناة )(نيتزنتعليقات مستخدم االنرتنت 
، ووظيفة وظيفة طلبترتكب من باشرة املتوجيهية ال الكالمية فعالاألشكل اليف  تداولية)
األفعال شكل الن م إما .قرتاحاالة، ووظيفة ، ووظيفة اإلرشادالسؤال ، ووظيفةالدعاء
، ووظيفة الدعاء، ووظيفة طلبوظيفة الترتكب من غري املباشرة  التوجيهية يةالكالم
 استنبط الباحث اّن أكثر األفعال الكالمية التوجيهية هي ووظيفة السؤال.، الدعوة

كالما. وأقّل األفعال الكالمية  ٨قدر فة الطلب األفعال الكالمية التوجيهية املباشرة بوظي
األفعال الكالمية التوجيهية املباشرة بوظيفة اإلرشاد ووظيفة االقرتاح إما من  التوجيهية هي

األفعال الكالمية التوجيهية غري املباشرة بوظيفة الدعاء ووظيفة الدعوة، هم الذي يتكون 
  .بكالم واحد
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ABSTRACT 
 

Nugraha, Tyas Tsani. 2021. Directive Speech Acts on Netizen Comments on 
Emy Hetari's Youtube Channel Based on Searle's Perspective. 
Arabic Language and Literature Department. Faculty of 
Humanities. Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic State 
University. 

Advisor : Misbahus Surur M. Pd. 
Keywords : Directive Speech Action, Coment, Emy Hetari, Netizen. 
                                                                                                                                     

In this modern era, communication can not only be done face-to-face, but 
can be done virtually through media, especially YouTube. The youtube comment 
column contains a speech as an interaction between creators and fans as a medium 
of communication. Then there is a directive speech act which means an utterance 
that asks the speech partner to do something, such as asking, asking, praying, 
inviting, suggesting and advising. 

This study aims to: (1) Find out the forms of directive speech acts on 
netizen comments on Emy Hetari's youtube channel based on Searle's perspective. 
(2) To find out the function of directive speech acts on netizen comments on Emy 
Hetari's youtube channel based on Searle's perspective. 

In this study, researchers used qualitative research methods with primary 
data sources, namely the comments column in several videos on Emy Hetar's 
youtube channel, and secondary data sources used were relevant books related to 
directive speech acts based on Searle's perspective and information. from social 
media, especially Youtube. The data analysis technique used is reading technique 
and note-taking technique. The researcher's data analysis technique uses data 
reduction techniques, data presentation techniques and drawing conclusions 

The results of the research that the researchers have found are as follows: 
(1) the researchers found the form of directive speech acts in netizen comments on 
Emy Hetari's youtube channel based on Searle's perspective which is divided into 
two, namely the form of direct directive speech acts and indirect directive speech 
acts. (2) Researchers found the function of directive speech acts in netizen 
comments on Emy Hetari's youtube channel based on Searle's perspective in the 
form of direct directive speech acts consisting of a requesting function, a prayer 
function, a questioning function, an advising function, and a suggesting function, 
while in the form of a directive speech act. direct action consists of asking 
function, praying function, inviting function and asking function. The researcher 
concludes that the utterances that are mostly spoken by netizens on Emy Hetari's 
youtube comments are direct directive speech acts with a request function with a 
total of 8 speechs, while the speech that is the least spoken by netizens on Emy 
Hetari's youtube comments is found in direct directive speech acts with the 
function of advising and acting. indirect directive speech with the function of 
inviting and praying which only amounts to one speech. 
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ABSTRAK 
 

Nugraha, Tyas Tsani. 2021. Tindak Tutur Direktif Pada Komentar Netizen 
Dalam Channel Youtube Emy Hetari Berdasarkan 
Perspektif Searle. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing  :Misbahus Surur M, Pd. 
Kata kunci :Tindak Tutur Direktif, Netizen, Emy Hetari, Komentar. 
                                                                                                                                      

Pada era modern ini komunikasi tidak hanya bisa dilakukan dengan bertatap 
muka, melainkan bisa dilakukan secara virtual melalui media terutama youtube. 
Kolom komentar youtube mengandung sebuah tuturan sebagai interaksi antara 
kreator dan fans sebagai media komunikasi. Maka terjadilah tindak tutur direktif 
yang berarti sebuah tuturan yang meminta mitra tutur untuk melakukan sesuatu, 
seperti meminta, menanyakan, mendoakan, mengajak, menyarankan dan 
menasehati.    

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk-bentuk tindak tutur 
direktif pada komentar netizen di channel youtube Emy Hetari berdasarkan 
perspektif Searle. (2) Untuk mengetahui fungsi tindak tutur diretif pada komentar 
netizen di channel youtube Emy Hetari berdasarkan perspektif Searle. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan sumber data primer yaitu kolom komentar dalam beberapa vidio di 
channel youtube Emy Hetar, dan sumber data sekunder yang digunakan adalah 
buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan tindak tutur direktif berdasarkan 
perspektif Searle dan informasi - informasi dari media sosial, khususnya Youtube. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik baca dan teknik catat. Teknik 
analisis data peneliti menggunkan teknik reduksi data, teknik penyajian data dan 
penarikan kesimpulan  

Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut: (1) peneliti menemukan 
Bentuk tindak tutur direktif pada komentar netizen di channel youtube Emy Hetari 
berdasarkan perspektif searle yang terbagi menjadi dua, yaitu bentuk tindak tutur 
direktif langsung dan bentuk tindak tutur direktif tidak langsung. (2) Peneliti 
menemukan fungsi tindak tutur direktif pada komentar netizen di channel youtube 
Emy Hetari berdasarkan perspektif Searle dalam bentuk tindak tutur direktif 
langsung yang terdiri dari fungsi meminta, fungsi berdo’a, fungsi menanyakan, 
fungsi menasehati, dan fungsi menyarakan, sedangkan dalam bentuk tindak tutur 
direktif tindak langsung terdiri dari fungsi meminta, fungsi berdo’a, fungsi 
mengajak dan fungsi menanyakan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya tuturan 
yang banyak dituturkan netizen pada komentar youtube Emy Hetari adalah tindak 
tutur direktif bentuk langsung dengan fungsi meminta dengan jumlah 8 tuturan, 
sedangkan tuturan yang paling sedikit dituturkan  netizen pada komentar youtube 
Emy Hetari terdapat pada tindak tutur  direktif langsung dengan fungsi menasehati 
dan tindak tutur direktif tidak langsung dengan fungsi mengajak dan berdoa yang 
hanya berjumlah  satu tuturan. 
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 األوللفصل ا
  مقدمة

 البحث  خلفية  أ 
لتكنولوجيا  يسّهل الناس إىل اإلنرتنت لوصولة الو هس ملعرفة التطورات العاملية. 

ها كنرتنت ووسائل التواصل االجتماعية اليت يستهلواإل  (smartphone)اتف ملتطورة كاهلا
ت اإلنرتنت  ، كان التعقيد تكنولوجياالناس يف العصر احلاضر.  من بعض صرور

  يف مشروعية العامل. استهالكا يوميا، وكان االنرتنت من جزء مهم يف العامل منصاالناس 
يف  اإلنرتنت  ةوسائل التواصل االجتماعي تنتشر ث، قد اويف هذا العصر احلدي 
ة اليت هي اشد رغبة يف وسائل التواصل االجتماعي. أكثر  (platform)منصاتكل 

ملرئيات الصورية. يف هذا اليوم هي وسائل التواص استخدام ها ل االجتماعية املرتبطة 
 من كما،  هات غالبافيديو اصل االجتماعية ب منصات حتوي مجيع وسائل التو اليوم ا

وسائل التواصل االجتماعية  كلو  )Facebook(فيسبوك و  ،يوتيوبو  (instagram) انستغرام
التعبري عما  اإلنرتنت اي مستخدم ستخدم االنرتنتمل يتم الذي عمود تعليق فيها

م، يشعرون  . مت توفريهلكتابة يف عمود التعليقات اليت فلذلك يعّربون كلما
فعال األلذلك ال توجد فعين فعل شيء. فإن قول شيء  مب كما قال أوسنت،

العلم أيًضا يف النصوص املكتوبة.  فقط، ولكن توجد كالم االتصال اللفظيية يف  الكالم
العلم التداولية هي دراسة   ية.ل الكالمافعاالنظرية  تعلق عنالذي تعلم  تداولية هيال

 (ليج ، (speech situation) المالك عن حالة تدرس معىن الكلمات فيما يتعلق اليت
ية هي جزء من الكالم الذي ُحيصل من الفعل ل الكالمافعاأل). ١٠٩ .، ص١٩٨٣

عرضها  اّليت تظاهر فعالاألهي  يةفعال الكالم، إّن األ (Yule)االجتماعي. وقال يويل
 ).٤٦ .، ص١٩٩٦ (يويل،  من خالل الكالم أو الكالم

ن، وكان ستخدمامل ستخدم الباحث كثريا من، الذي االبحث يف هذا نظريةالإن 
الت البحثية املختلفة. نظًرا ألن  . نستطيع ان جندهاجًدا ةهلاسهذه النظرية  يف ا
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،  ريتشارد، كما عّرب يف اليومية م اإلنسانالذي يستخدث يهي حد يةفعال الكالماأل
ذالك هذا البحث له يف العلم التداولية هي دراسة تدرس اللغة والتواصل، فل فإن النظرية

ية اإلجبار  ثري عظيم  يف احلياة االجتماعية اليومية، ألن اإلنسان يعيشون يف البيئة
 ).٣٧ .، ص ٢٠٠٥دي ، ر راهللتحدث (

ل افعاألستخدام نظرية  كثريا  حبثًا مجيع الدراسة السابقة، وجد الباحث نظرا اىل
ت فقط. حب سريل ية بنظريةالكالم االختالف يف اختيار  ث الباحثمع األفالم والروا

بع تطوير ، كالسريعة الزمن التطورات موضوع البحث، ألن الباحث من احد 
وع وضمتأكدا اّن هذا البحث مل يبحث األخر مب تيّقن الباحثالتكنولوجيا واإلنرتنت. 

ستخدام هذا ،البحث التعليقات يف وسائل التواصل االجتماعي  لذلك يهتم الباحث 
ال جتعل ري، هاركلدراسات األخرى، ألن قد قال  الختالفاحبث الباحث  املوضوع.

نتائج جتريبية فريدة بتنتج  االختالف يف البحث مكّلفا مادم مجيع النظرية اليت يبحثها
 ).٢٣٧، ص. ٢٠١٥، هاركري(

اميي  قناةب يوتيوب يف تعليقات ةل الكالميافعلنظرية اال سبب اختيار الباحث  
، وأحب املشاهدة الفيديو  يوتيوب الباحث كان مستخدما نشيطا يف هي أن هيتاري

األغنية  فيديوال اكثري ها  ، واليت محلتاميي هيتاري قناةب املوسيقية، خاصة الفيديو املوسيقية
نية إىل من اللغة املرتمجة اللغة العربية، ويهتم الباحث بفتح عمود التعليقات يف كل   اليا
  ة للبحث فيها. وجد الباحث يف تعليقات يوتيوبشياء شيقأمن  ونلت كثريا فيديو

يف القناة، حىت يشّجع الباحث  للتعليق الفيديو مستخدم االنرتنت يكتبهااليت   كلمات
  .اميي هيتاري قناةلبحث موضوع عمود التعليق ب

دت ول من ميناري هي مغنية اميي هتسم  يوسف أمحد دمحم حيىي أو مشهور عبري
غاين اميي هتاري ألول مرة يف . بدأت١٩٩٠ديسمرب  ٦يف عدن يف   املوسيقى 

نية اآلمني االفتتاح يف او  للغة اليا يف  ذه الظاهرة تعجب الناس العربية. اللغة إىل غّري
فة الشرق األوسط. يف كل فيديو مع ثقا اتعارضت مكان  االشرق األوسط ، ألن عمله
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مستخدم االنرتنت يف الشرق األوسط، مثل  من االستجابةوجد من  اكثري ا  لهاليت حتم
لغناء نية اللغة ال طلب  لعنوان الذي اللغة رتمجة إىلامليا ة نيم. سوى أغطلبه العربية 
وثالثني أغنية  ٢٠١٦ منفردة حىت ثالثة ألبومات منذ السنةأعماًال  اميي لكالغالف، مت

نية إىل العربية.و اآلنرتمجاملغالف ال  ٩٠٠٠٠٠ اميي هيتاري مجعت، ة من اليا
ا علىيف  نيمشرتك مليون مرة  ٤٨شاهدة أكثر من مجيع امل يوتيوب، وقد وصلت قنا

 .)٢٠٢١، هيتاري( فيديو مع آالف التعليقات يف كل
نظرية من لستخدم الباحث نظرا اىل موضوع البحث الذي استخدم الباحث، ا 

. شعر التوجيهية يةفعال الكالماألظرية ، وهي نوهي العلم التداولية تأحد علوم اللغو
مستخدم  ، ألن التوجيهية يةمن أفعال الكالم الباحث أن هذا البحث يشمل كثريا

دف املقبول يعّرب  االنرتنت  ، لذلكاميي مالكمع  لكتابة يف عمود التعليقات 
 .بوظيفة السؤال التوجيهية يةأفعال الكالم االنرتنتمستخدم  استخدم

البحث  مبوضوع التوجيهيةية ل الكالمافعاالخدم الباحث نظرية ستفلذلك، ا
. ان يستخدم هذا املوضوع أحد مل ألن هيتاري امييقناة ب االنرتنتمستخدم  تعليقاتال

ذا البحث  من البحث السابق، تعتزم الباحث راجعةاملبعد  الستكمال البحث السابق 
  مبنظور سريل. هيةالتوجيمية الباحث بنظرية أفعال الكال الذي يدرس

 
 أسئلة البحث  ب 

جد الباحث السابقة، و  من الباحث البحث الذي قد شرح خلفيةو من بيان 
 :يلأسئلتان كما 

بقناة  مستخدم االنرتنتيف تعليقات  التوجيهية فعال الكالميةما أشكال األ .١
 ؟  هيتاري بنظرية سريل اميييوتيوب 

بقناة  مستخدم االنرتنتليقات يف تع التوجيهيةية األفعال الكالمما وظيفة  .٢
 ؟هيتاري بنظرية سريل  اميييوتيوب 
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 أهداف البحث  . ج

 نيبحثوجد الباحث اهلدفني ال ،الباحث أسئلة البحث الذي قد شرحإىل  انظر 
  :على النحو التايل

بقناة يوتيوب  مستخدم االنرتنتيف تعليقات  التوجيهيةأنواع األفعال الكالمية ملعرفة  .١
 ية سريل. هيتاري بنظر  اميي

 بقناة مستخدم االنرتنتيف تعليقات  التوجيهيةية األفعال الكالموظيفة عرفة مل .٢
 يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل.

 
 البحث فوائد  . د

  :النظرية والعملية على النحو التايل فائدةال يتكون هذا البحث من فائدتني ومها
 ئدة النظرياالف .١

فعل االمع نظرية  العلم التداوليةيف تطّور أن يساعد  هذا البحث منالرجاء   )أ 
 .نظور سريلية مبالكالم

ستخدام نظرية أفضل  اآلخر البحث يكون مرجًعا ليزيدمن هذا البحث الرجاء   )ب 
 .لفعل الكالم وكائن حبث

 
 فائدة العملي .٢

 للباحث  )أ 
نظرية  خصوصا يفالباحث  ليلحت يتطور أن هذا البحثالرجاء من 

 وضوع تعليقات مستخدمملالبحث  هذا نمجاء الر و .ةالتوجيهي يةفعال الكالماأل
يف معرفة الباحث  ، يستطيع أن يزيدأميي هيتارييوتيوب اإلنرتنت على تعليقات 

 وجود يف التعليقامل يف الكالم األفعال الكالمية التوجيهية ةينظر البحث عن 
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فعال األبنظرية العلم التداولية استكشاف يوتيوب. حىت يستطيع الباحث 
  .ةالتوجيهي ةيالكالم

  
 للجامعة  )ب 

 الذي رجعاملك  لجامعةلمفيدة كون يأن الرجاء من هذا البحث 
خلصوص، سيستخدم للطالب و تطّورون البحث بعدٍ  يف اجلامعة  طالبال، و

يف كلية العلوم االنسانية، بقسم  موال مالك إبراهيم ماالنجاالسالمية احلكومية 
ا.   اللغة العرابية وأد

 
 ءللقار   )ج 

فعا من الرجاء ء. مث القيمة يف حتدث القار تقدم ل هذا البحث ان يكون 
  .نظور سريلمب يةل الكالمافعااللقراء معرفة نظرية ان يعرف ا ميكن

  
  بحثحتديد ال  . ه

يوتيوب،  يف اميي هيتاري من قناة هاتعدد الفيديو  حىت هنا، وّزن الباحث
 فلذلك حّدد. اتتعليقالف  رتكبوهي ليست من فيديو واحد، يف كل فيديو ي

 املوسيقي الفيديو. مثل فقطة غالفال األغنية فيديوال الباحث بقصر موضوع البحث
اليت  Unravel ،Blue Bird ،Orange،(Guren no yumiya) غورين نو يوميا عنوانب

مث حّدد الباحث وقت السنة عند  .االنرتنتستخدم مب تعليقات فالىل آا يشمل
أخذ الباحث أكثر التعليقات من السنة ليقات. إرسال مستخدم االنرتنت التع

  ميالدية أو التعليقات يف هذه السنة. ٢٠٢١حىت السنة  ٢٠٢٠
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رية سريل ن نظالباحث النظرية األفعال الكالمية. قد عرف الباحث أ حّدد
نظرية األفعال الكالمية بنظرية سريل برأي وجيا  واسعا. فلذلك استخدم الباحث 

  املكتوبة.كما قد كتب يف كتبه 
  
  ةالسابق الدراسات ز.

يتوافق مع النظرية اليت  السابقة يف هذه الدراسة وجد الباحث الدراسات
ثالث دراسات سابقة  الباحثاستخدمها الباحث كمرجع يف البحث. ووجدت 

  :مرتابطة وهي
بعنوان "األفعال  ٢٠٢٠البحث االّول من دمحم الفان كرمي رمضان يف السنة  .١

د عند فتح االندلس."   هيةالتوجيالكالمية  أهداف هذا يف خطبة طارق بن ز
يف خطية طارق بن  التوجيهيةملعرفة أنواع األفعال الكالمية )  ۱البحث يف : ( 

د عند فتح األندلس ، (  يف  التوجيهيةملعرفة وظائف األفعال الكالمية )  ۲ز
د عند فتح األندلس ، (  املقصودة من ملعرفة املعاين )  ۳خطية طارق بن ز

د عند فتح األندلس .  التوجيهيةوظائف األفعال الكالمية  يف خطبة طارق بن ز
ت هذا البحث املنهج الوصفي النوعي استخدم الباحث يف ، مصدر البيا

د عند فتح األندلس ومصادر  األساسية املستخدمة هو خطية طريق بن ز
ت. الت البيا ذا  الثانوية املستخدمة هو الكتب وا واألطروحة املتعلقة 
ت للمولفني طريقة القراءة وطريقة تلوين البحث.  بينما تستخدم طريقة مجع البيا

 التوجيهيةاملالحظات . استخدم الباحث طريقة التحليل نظرية األفعال الكالمية 
د عند فتح األندلس مخسة  وفقا ملنظور سريل الذي يوجد يف خطبة طريق بن ز

)  ۱. والنتائج من هذا البحث هي : (  التوجيهيةفعال الكالمية : أنواع من األ
د  التوجيهيةوجد الباحث مخسة أشكال األفعال الكالمية  يف خطبة طارق بن ز

عند فتح األندلس واستنتج الباحث أن فيها مثانية وعشرين عبارة وهي : األفعال 
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األوامر  التوجيهيةمية الطلبات ثالث عبارات ، األفعال الكال التوجيهيةالكالمية 
األسئلة عبارة واحدة ، األفعال  التوجيهيةإثين عشرة عبارة ، األفعال الكالمية 

 التوجيهيةاحملظورات عبارئني ، وكذلك األفعال الكالمية  التوجيهيةالكالمية 
مث وجد الباحث مخس الوظائف من األفعال )  ۲النصيحة عشرة عبارات ، ( 

د عند فتح األندلس هي وظيفة يف  التوجيهيةالكالمية  خصية طارق بن ز
)  ۳للطلب واألمر وتقدمي السؤال واحلضر أو املنع والتقدمي النصيحة . ( 

واستنبط الباحث أن املعاين املقصودة من مخس وظائف األفعال الكالمية 
ن يعمل شيالء واألمر ،  التوجيهية املذكورة وهي معىن الطلب من طارق جليوشه 
ارق السوال إىل جيوشه کی پختاروا اختيارا جيدا يف احلرب ، ووجد و قدم ط

ن ال يعمل ما  الباحث معىن احلظر أو السمع أو اهلی من طارق كفائل اجليوش 
اهم يف احلرب ، وكذلك وجد الباحث من تلك الوظائف هناك معىن  قله 

فهم النصيحة ، فقدء طارق نصيحة للحوش قبل احلرب أهدافها إلضاعة أجوا
جلها . متام  األحياء الكثرية وكذلك لتشجيع محاية احليوش راجيا أن حبريها 

 ). ١، ص، ٢٠٢٠(الفان، 
ندي ،  ،سم ٢٠٢٠ يف السنة البحث الثاين .٢ أ و ,ين كاديك نيتا نوفياين 

ن  بعنوان (Ni Kadek Nita Noviani Pande dan I Nyoman Artana)  نيومان أر
 انستغرام حتميل اللغة اإلندونيسية يف األفعال الكالميةتداولية عن دراسة "

دف هذا البحث إىل وصف أنواع أفعال الكالم اهل" Halostikiحبساب 
تضمني التغريدة  .انستغرام اإلندونيسية يف حتميالت الوسائط االجتماعية على

ت يف هذه الدراسة هو  هذا النوع من البحث هو حبث نوعي. مصدر البيا
على وسائل التواصل االجتماعي.  Halostiki ملكتوب املوجود يف حتميلاملصدر ا

ت يف هذه الدراسة هي مجيع أفعال الكالم مع أنواع أفعال الكالم  كانت البيا
ت املستخدمة يف  املتمثلة يف املوضع والوهن واخلداع. كانت طريقة مجع البيا
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الكتابة املالحظات. أظهرت هذه الدراسة هي التوثيق ، والقراءة ، واالستماع ، و 
النتائج أن أنواع أفعال الكالم اليت مت العثور عليها هي أفعال الكالم املوضعية 

ن و ندي( يةالكالمية و الكالمو   ).٣٢ .، ص٢٠٢٠،أر
 بعنوان ٢٠١٩يف عام يم ، دزامتيكا ، سومارالم شكرا عظ من ثالثالبحث ال .٣

ت"   Twitter تويرت مع اإلندونيسي يف حساباسرتاتيجية التأدب السلبية لتوجيه ا
والغرض من هذه الدراسة هو وصف " جوكو ويدودو اجلمهورية لرئيس

أعمال الشعب اإلندونيسي يف  التوجيهيةاسرتاتيجية التأدب السلبية للخطاب 
حساب الرئيس جوكو ويدودو على تويرت. نوع البحث املستخدم وصفي نوعي 

ت  البحث هو موقع تويرت الرئيس جوكو ويدودو يف مع منهج عملي. مصدر بيا
ت الواردة يف البحث  ٢٠١٦سبتمرب  والذي يركز على القضا القانونية. البيا

ت لغوية كمظهر من مظاهر أفعال الكالم يف شكل مكتوب.  هي بيا
ت طريقة أخذ العينات اهلادفة. يعتمد منوذج  استخدمت طريقة مجع البيا

جني  نتو ، ومها النهج اللغوي من قبلالتحليل على  والنهج اإلثنوغرايف  سودار
ت غري احملظوظة ،  سرباديل من قبل االت ، والتصنيف ، واملكو ، أي حتليل ا

واملوضوعات الثقافية. هناك ست اسرتاتيجيات مؤدبة سلبية مثل نتائج هذه 
سئلة ، الدراسة واليت تشمل اسرتاتيجيات غري مباشرة ، واسرتاتيجيات األ

واسرتاتيجيات مواجهة التهديد ، واسرتاتيجيات التصنيف ، واالسرتاتيجيات 
(عظيم .التوجيهية يةفعال الكالماألاملباشرة ، وكل منها يتم حتقيقه من خالل 

 ).٣٦-٣٥ص.  ،٢٠١٩،وآخرون
حتت  ٢٠٢٠البحث االخر هو من دمحم تيغار عارف فؤادي الفضيل يف السنة  .٤

ت و  ال العنوان "األفعال " ١٤٥٣ات يف فيلم فاتح التوجيهيةالكالمية اإلخبار
ت  واهلدف من هذه البحث هو معرفة أنواع األفعال الكالمية اإلخبار

. الطريقة املستخدمة يف هذا البحث ١ ٤٥٣والتوجيهات الواردة يف فيلم فاتح 
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هي طريقة وصفية نوعية لفهم الظاهرة موضوع هذا البحث . مث نوع البحث من 
ا البحث هو حبث املكي مع معلومات أن املصدر الرئيسي هذا البحث هو هذ

مع مصادر داعمة ، من بني أمور أخرى ، الكتب ذات الصلة  ١٤٥٣فيلم فاتح 
ت اليت يستخدمها  لدراسات الرباغمانية وأفعال الكالم ، تقنيات مجع البيا

. واألخري هو تقنية  يف تقنيات تونيق يتم احتواؤها واستماعها وتسجيلها الباحث
،  Milles Hubermanالتحليل اليت استخدمها الباحث يف هذه الدراسة يف نظرية 

ت واالستنتاجات  ت ، وعرض البيا ت ، وخفض البيا وهي خطوات مجع البيا
ستخدام نظرية األفعل الكالمية  ت وحتليلها  . اعتمادا على عرض البيا

مجلة حتتوي على األفعال الكالمية  ۳۷احث اإلخبارية والتوجيهات ، وجد الب
ت واألفعال الكالمية التوجيهات  ۲۳منها اإلخبارية  ت ووظائف  ١٤بيا بيا

األفعال الكالمية األخبارية يف هذا الفيلم هي تشمل على البيان ، واإلقرتاح ، 
استطالع الرأي ، وتقرير . أما األفعال الكالمية التوجيهات تشمل على األمر ، 

 .رجع ، تشجيع ، يف ، نداء، وطلب نصح ،
 
 البحث ز. منهج

ت ومعاجلة ايف البحث،  ستخدم الباحث منهج البحث، لبحث البيا
ت كي ستخدام منهجية البحثالبحث املراد دراسته منظمً  البيا حتوي ا، ا جيًدا. 

ت الباحث على اللبنات األساسية للدراسة على شكل: نوع البحث ، ومصادر البيا
ت ، وتقنيات حتليل  ت ، وتقنيات التحقق من صحة البيا ، وتقنيات مجع البيا

ت (املشري واألغا ،  هذه العناصر على  ذكر حتت. سي)٥٧، ص  ٢٠١٤البيا
  :النحو التايل
  

 .ع البحثا نو أ .١
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  يصفو أ) البحث ال
ت يف شكل التعبريات أو االفعال يف البحث الوصفي،  عتمد الباحث البيا

). ٣٢، ص  ٢٠١٢ما ، كون حمور البحث ( سوشاف الرئيسية الذي سيتتكا
ستخدم ذا البحث يف فئة أنواع البحث الوصفي ألن هذه الدراسة ي وضع الباحث

ت عمود التعليق   .ستخدم األرقام فيهاو ال ي يوتيوب يف اميي هيتاري قناةب البيا
 

ت. مص٢  در البيا
ت صدرعلى البحث مجب و  مصادر ل على حث. تناول احلصيللب البيا
ت  قّسم الباحث مصدر لصور والتسجيالت. يف هذه البحث، ا أخوذة منمالبيا

ت إىل قسمني ، ومها مص ت الثانية دالبيا ت األساسي ومصدر البيا ر البيا
ت الثاندر البيا). مص٤٥، ص  ٢٠١١(حممود ،  ية ت األساسية ومصدر البيا

  :هي كما يلي
 

ت األساسي) مصدر أ  البيا
ت األساسية يف شكل يف  مستخدم االنرتنت ابةكتال أخذ الباحث البيا

ت  .يوتيوب يف اميي هيتاري قناةب فيديو بغض خذ الباحث مصدر البيا
ت األساسية يف البحث خذالذي  األساسية من مكان ، من الباحث من البيا

).  ٤ .ص ،٢٠٠٨، مولونغ( تتعددة جلمع البياامل ةقيطر بعض خالل العملية و 
ت األساسي الذي استخدم كان  الباحث هو عمود التعليقات يف مصدر البيا
  .يوتيوب على اميي هيتاري فيديو

  
ت ب) مص  الثانيةدر البيا
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ت واحدةا ل الباحثألن ال  ت األساسي  ىل بيا من مصدر البيا
ت الثانية لدعم مصستخدم افقط.  ت األساسي. الباحث مصدر البيا در البيا

ت مص ، ولكن من املصدر الذي قد مباشرة ال تؤخذ من امليدان الثانيةدر البيا
تيليما اآلخر صنع ت ). كان مص٨٠، ص  ٢٠٠٧،  (  الثانيةدر البيا

فعال   الذي يتعلقذايتالكتب ال من عبارةيف هذه البحث هي املستخدمة 
علومات الواردة من وسائل التواصل نظور سريل واملمب التوجيهية يةالكالم

  .يوتيوب يف االجتماعي ، وخاصة
 

ت  طريقة .٣   مجع البيا
ت طريقةإن  ت ىل الباحث للحصول ا ملعستاهي طريقة  مجع البيا البيا

 خرىاأل بعض االقسام طريقة ينقسم  اىل، ويف هذه الاليت تتعّلق من احتياجة الباحث
  :وهم

 
  القراءة أ) طريقة

ت أو املعلوماتباحث ل ال ، مث رّتب وأدخل الباحث لقراءة البيا
ت بعد قراءة املوضوع الـُمبحث( ). ٦٧ص  ،٢٠٠٨، سوجيونوالبيا

ت ا للحصول إىل هذه البيا على النحو  الباحث، كانت األشياء اليت قام 
 :التايل

ت اليت يشملحبث  - ١  يف خطاب يةفعال الكالماألعلى  الباحث عن البيا
 يوتيوب ري علىاميي هيتاقناة ب االنرتنتتخدم مس

 اميي عمود التعليقات بقناة يف  االنرتنتمستخدم  كالم  قرأ الباحث - ٢
ت اليت حتتويمث أد يوتيوب يف هيتاري  يةأفعال الكالم خل البيا

  نظور سريلمب  التوجيهية
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اميي هيتاري قناة بيف عمود تعليقات  االنرتنتمستخدم  كالم  قرأ الباحث - ٣
 يةووظائف أفعال الكالم االفثال الكالمية نواعاأليوتيوب ، مث يصنف  يف

 .التوجيهية
ت أيضا - ٤ بعد أن ينتهي البحث لتفتيشه حىت ينقص  قرأ الباحث البيا

 اخلطأ يف الكتابة
 

  كتابةال ب) طريقة
ت لقلّ ن بعد ا  الكتابة طريقة .كتابةال طريقةاستخدم الباحث  ،البيا

ت بيال لكتابةم ستخدا يف البحث  الكتابة طريقةم تستخد .القراءة بعدا
ت يف ت اليت قد أخذ الباحث لتسهيل حتليل البيا  البحث لكتابة البيا

 الباحث ). اخلطوات الذي استخدم٢٤٥، ص  ٢٠١٤ (مايلز وهوبرمان ،
  :هي
تاري يف هياميي قناة يف  االنرتنتمستخدم  تعليقات الباحث كتب - ١

 ، مث كتب الباحثالتوجيهيةاع األفعال الكالمية نو أ نتضم يوتيوب الذي
 .ةتوجيهي يةالنتائج اليت كانت فيها أفعال كالم

اليت حتتوي على وظيفة  االنرتنتمستخدم الباحث تعليقات  كتب - ٢
ت اىل ، مث أدخلمبنظور سريل التوجيهية يةل الكالمافعاال  الباحث البيا
 .نفصلاملدول اجل

ت اىل اجلدوال، كتب الباحث عرض بعد أن أدخل الباحث البيا - ٣
ت وحتليلها حتت صورة لقطة الشاسة.     البيا

 
تـ طريقة ٤  حتليل البيا
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يف منوذج  ،طريقة يف منوذج التحليل الباحثستخدم الطريقة، ي يف هذه
 مايلز بواسطة (interaktif) التحليل التفاعلم استخد التحليل هلذا البحث

ت وعرض  ، الذي يتكون اىل (Miles dan Huberman)هوبرمانو  تقليل البيا
ت واستخالص النتائج ). من النقاط الثالث ٣٧، ص  ٢٠٠٨، سوجيونو (البيا

  :مت إجناز عدة أمور يف هذه املرحلة وهي
 

تطريقة تقليل   ) أ  البيا
جراءم ال تقليل، قايف جم وتبسيط مجيع ، أو تركيز االختيار الباحث 

ت البحث الذي ُحيصل او يكتب أثناءأنواع املعلومات الذي تدع  م بيا
ت يف امليدان.  طول  بشكل مستمر البحث يقوم الباحث اثناء يفحبث البيا

تيزال مستمراً.  الو بحث ال  كتابة املالحظة عن ةطريقب جيعل تقليل البيا
ت  ت اليت حصل منحول حمتو ت البيا ، ص  ١٩٨٦ون ، امليدان (

 :يتخذ الباحث اخلطوات التالية عناصر). يف تنفيذ هذه ال١٠٢
ت يف الدراسة حيثخبفرز و  الباحث مقا - ١ ت  تيار نتائج البيا ترك البيا

فقط يف عمود التعليقات  التوجيهية يةفعال الكالماألاليت حتتوي على 
ت  اميي هيتاري بقناة مع أهداف  مناسبة يف يوتيوب من حيث البيا

  .البحث
ت  الباحثصنف أ - ٢  التوجيهية يةفعال الكالماألاليت حتتوي على البيا

البحث يف شكل  ية يف موضوعالتوجيهية يةفعال الكالماأل ائفووظ
 جلدول.

ت تفتيشالباحث  دعا - ٣ ت   متّ  الذي البيا اختيارها من أجل مركز البيا
 .هداف البحث ناسبةم كي
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تطريقة  ب)  عرض البيا
تة البحث من خالل حتليل كلإلجابة على مش ، استخدم البيا

ستخدام  طريقة الباحث ت.  تعرض البيا م ، قاطريقة عرض البيا
ب على ويُرتّ  الكامل سردالوصف و لاالباحث بتجميع املعلومات يف شكل 

ستخدام لغة الباحث  ت ويتم تقدميها  النتائج الرئيسية الواردة يف تقليل البيا
 .)٢١٢ص، ، ١٩٨٤، وبرمانهم ومنطقية ومنهجية (مايلز و فهلاليت يسهل 
ت يف البحث الوصفي،  يفيف   ُيشرح عامال طريقة عرض البيا
ملصفوفات والصور والرسوم البيانية والشبكات بشكل سرد ، وهي جمهزة 

خططات والرسوم التوضيحية وغري ذلك ، من واملخططات واجلداول وامل
ت ظاهرا والستعداد التح بًتا  وضوًحا وتف ليلحيث تقدمي البيا صيًال و

خلطوات التاليةيقو ). ٩٨، ص  ٢٠١٠(راتنا ،  للفهم   :م الباحث 
ت اليت تشمل د حدّ  - ١  بناًء  التوجيهية يةفعال الكالمأل الباحث البيا

 .نظور سريلمب
ت اليت تحدّ  - ٢  يةفعال الكالماألوظيفة ب شملد الباحث البيا

 .نظور سريلمببناًء  التوجيهية
ت بدراسة نظرية فعل الكالم م الباحث بتعديل قا - ٣ عرض البيا

 .لسريل
 (screenshot) صور من لقطات شاشةالداول و اجلستخدم الباحث ا - ٤

ت لتقوية أدلة حاصلتعر يف   .البحث يض البيا
ت وهو صورة  - ٥ ت بعد أن أدخل البيا عرض الباحث حتليل البيا

 لقطات الشاشة.
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 االستنتاج .ه
استخالص النتائج  ، ويفص النتائجلقسم األخري وهو استخاليف ا

، ويف هذا القسم يلخص الباحث البحث يركز الباحث اىل نتائج البحث
ذا البحث. قال دوغالس ، ويستخلص النتائج من نتائج امل ناقشة املتعلقة 

من طريقة التحليل أسهل الطريقة  صفي ليست منو فإن االستنتاج ال
 ،شرتاوس وكوبني( مية ،املفهو ، من الناحية املستخدمة يف البحث الكمي

الباحث يف استخالص النتائج  ). اخلطوات الذي أخذ٢٠٨. ص ،٢٠٠٧
 :على النحو التايل

 .نتائج املناقشة الباحث فّتش - ١
رة األوىل قرأ الباحث مجيع الشروحات ويروي بشكل جوهري يف الفق  - ٢

ت ويتطابق   .ألهداف من البيا
لنظرية املوصوفةالبحث لنظرية سري  عناصرد الباحث عا - ٣   ل وربطها 
ت الذي قد أحصل وحّلل  - ٤ استتنتج الباحث بعرض مجيع كمية البيا

 بطريقة االختصار.
  كتب الباحث االقرتاح يف اآلخر االستنتاج حملاسبة الباحث يف البحث. - ٥
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  الثاينفصل ال
  النظرييطار اإل

 
 تعريف التداولية  . أ

ب على الباحث فهم النظرية ية عامقا، جيالكالم األفعالقبل تعلم دراسة 
هو إحدى النظرية  الكالمية املشتقة من الدراسة التداولية. فعل الكالماألساسية لألفعال 

، إن التداولية هي دراسة املعىن املتعّلق )Leech(من علم اللغة، وهي التداولية. وقال ليج 
 ).٨، ص.  ١٩٩٣(ليج،  الكالمحباالت 

لنحو، واملعىن مرتبط بعلم  ترتبط الدراسة التداولية بعلم اللغة، وعلم اللغة مرتبطة 
ستخدام اللغة دون االحنراف عن سياقها. ميكن  الدالالت. ولكن حدد التداولية حبثها 
ا مهارة أو علم. كاملهارة، تعرب التداولية عن قدرة مستخدم  التداولية أن يقال على أ

ستخدام السياق الصحيح حىت  يستطيع للمحادثة. كعلم مستقل، اللغة على التواصل 
. (زمزاين، الكالمية وهياكل الكالم األفعالتشمل التداولية املفردات واملعىن واالفرتاضات و 

 ).٢٠، ص. ٢٠٠٧
ما مرتبطان بعلم   يف احلقيقة، كاد علم الداللة و علم التداولية متساويني أل

ال تتعلق بنظرية علم  اليتملعىن النحو.غري أن دراسة التداولية يدرس فيها مجيع جوانب ا
واملستمع والرسالة واإلعداد أو املوقف والقناة  املتكلمالداللة من خالل السياق، وهي 

والرمز. حىت تكون هناك املنقاشات وآراء بني العالقة التداولية والداللة. مث قام أوسنت 
ت  ، )Lokusioner( ية، وهي القوليةالكالم األفعالبتصنيف ثالث نظر

رجيان ،   (Perlokuisioner). ، والتأثريية (Ilokusioner)واالجنازية ، ص.  ١٩٨٥(
١٠٤-١٠٠.( 

، سيتم النص األدبية على ة، إذا مل يفهم القارئ العمل األدبيمن الناحية التداولية 
فِهم إال للمؤلف فقط. لذلك ، كان  الذي )Black Literature( أنه أدب أسود
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ا مجال وفائدة للقارئ. التداولية مهًما عن دما يُنظر إىل النصوص األدبية وتُوضع على أ
  ).٥٣، ص.  ٢٠٠٥(مسعود ، 
  

  الكالمتعريف فعل   . ب
 األفعالهي جزًءا من التفاعل االجتماعي.  )Speech act(ية الكالم األفعال

ية هي أعراض فردية، نفسية بطبيعتها، ويتحدد من املهارات اللغوية الكالم
يف شكل  ةشخصيالهو سلوك اللغة  الكالمجه احلال املتعددة. فعل يف و  تحدثللم

، وأحداث الكالمية هي جزء أحداث الكالم األفعال. الكالميف حديث  الكالم
ية هي كيانة الكالم األفعال. وقال روستونو، تعترب الكالمجزء من سياقة  الكالم

د وال حتصى عددها إىل ال تع اليتية الكالم األفعالمركزية يف التداولية.  تصنيف 
 األفعالمخسة أنواع ، وهي متثيلية وتوجيهية وتعبريية وتعليمية. بشكل عام ، يقسم 

ية إىل مخس جمموعات ، وهي حازمة أو عرضية ، أو توجيهية ، أو مفوضة ، الكالم
نتاج  األفعالأن  )Yule(أو معربة، أو تصرحيية أو أداء. وجيادل يويل  الذي ظهر 

  ).٧٢، ص. ١٩٩٩توي اىل ثالثة أفعال مرتابطة (روستونو، سيح الكالم
 اليت األفعالية هي الكالم األفعالية عند يويل، أّن الكالمتعريف آخر لألفعال 
ية ألول مرة من أوسنت الكالم األفعال. اقرتح نظرية الكالمظهرت عرضها من خالل 

ه عندما يقول تتطّور بعدها بواسطة سريل. ذكر أوسنت أن اليتو  ١٩٦٢يف عام 
  ).٥٤، ص.  ٢٠٠٦شخص شيئا. فإنه يفعل شيًئا أيًضا. (يويل ، 

وفًقا ألوسنت  األفعالمن الناحية الواقعية، هناك ثالثة أنواع على األقل من  
 )Locutionary Act(القولية  األفعال، وهي  الكالمإىل شريك  املتكلمتوجد بني  اليت
، ص.  ٢٠٠٦التأثريية (يويل،  األفعال، و  )Ilocutionary Act(االجنازية  األفعال، و 
  ية على النحو التايل:الكالم األفعال). فيما يلي شرح للجوانب الثالثة ٦٨
 )Lokusioner( القول لالفع .١
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الذي حيصل أو ينتج  الكالماألول هو الفعل القويل، وهو فعل 
تعرب  يةالكالم األفعالالقولية هي  األفعالتعبريًا لغوً يدل على معىن. 

على شيء مبعىن "قول" أو أفعال كالم يف شكل أو مجل فيه معىن 
له وظيفة دون أن يقصد  الكالمالقولية جتعل  األفعالومفهوما. 
ا فعل قول شيئ. تُرى  األفعالللخطاب.   األفعالالقولية قد يقال ا

، ص.  ١٩٩٦القولية عندما ينطق أحد بكلمة أو عبارة (ساروجيي ، 
٢٩.(  

، الفعل القويل هو نطق كلمات )Levinson(ليفنسون  كما قال  
ن  اليتأو مجل   األفعالفيه معىن ومراجع معينة. ولكن، جيادل سريل 

لكلمات والعبارات واجلمل املناسبة  تحدثلل األفعالالقولية هي 
لكلمات والعبارات واجلمل. مما مر، يستنتج أن  للمعىن الذي يشمل 

ية هي أفعال كالمية له الواظفة لذكر شيء أو ية القولالكالم األفعال
أخرب شيء، وهو قول شيء مع معىن الكلمة ومعىن اجلملة املناسبة ملعىن 

  ).٩٢، ص. ١٩٨٣(ليفنسون ،  الكالمالكلمة نفسها اىل شريك 
  

 )Ilokusioner( الفعل االجنازي .٢

ت وعروض ووعود وغري ذلك، يف  األفعال اإلجنازية هي إنشاء ببيا
أو بشكل مباشرة مع التعبريات األدائية. مبعىن أنه عندما  لكالموتعبريها  مالكال
كالًما، فإنه فعل أيًضا فعال، وهي بلغ املقصود أو إرادته من خالل   املتكلميلفظ 
تشمل على نية  اليتاإلجنازية هي أفعال كالمية  األفعال. وقال وجيا ، أن الكالم

ا أفعال  الاألفع. ّحتدد هذه الكالمووظيفة  إلعالم الشيء وفعل  الكالمعلى أ
،   ).١٩- ١٨، ص. ١٩٩٦شيء، وتتضمن على مقصود وكالم (وجيا
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اإلجنازية تتعلق  األفعالاالجنازية من السهل حتديدها، ألن  األفعالليس  
ية وقعت. هذا الفعل الكالم األفعالمبتكلم، وإىل من ، ومىت وأين تلك 

ية. وقد يتعلق هذا العمل اإلعالمي الكالم فعالاألاإلعالمي جزء مهم يف فهم 
 األفعالعطاء اإلذن وقول الشكر واألمر والعرض والوعود. ميكن أن نستنتج أن 

ية التنبيهي هي أفعال كالم تعمل على إيصال شيء ما،بقصد تنفيذ الكالم
بشيء ما (ليج،  الكالمحتقيقها عند إخبار شريك  املتكلميريد  اليت األفعال
  ).١٢١، ص. ١٩٨٣

  
  )Perlokusioner( التأثرييل الفع .٢

ية الكالم األفعالالتأثريي.  الكالمهو فعل  الكالمالنوع األخري من فعل 
. الكالمبعد مساع  الكالمتظهر على شريك  اليتهي النتيجة أو التأثري  التأثريية

ن الفعل التنويري هو التأثري الذي ينتج على املستمع بسب ب جيادل ليفنسون 
ية الكالم األفعال. وأوضح شري أن الكالم، وهذا التأثري مرتبط حبالة الكالمنطق 

هي أفعال كالمية تتعلق حبضور كالم اآلخرين وفًقا للمواقف غري اللغوية  التأثريية
الذي ينطق به شخص مؤثرا على من  الكالموسلوك اآلخرين. غالًبا ما يكون 

ري أو التأثري عن قصد أو عن غري إنشاء هذا التأث تحدثيسمعه. ميكن للم
 الكالمالتنبيهي هو فعل  الكالمقصد. ميكن استنتاج الوصف أعاله أن قانون 

  ). ٧٨، ص. ٢٠١٢الذي يهدف نطقه التأثري على احملاور (خري، 
ية التأثريية تعبريات ، وهي: التشجيع ، الكالم األفعالومن األمثلة على 
العتقاد بذلك ، واإلقناع ، واخلداع، ) ، واالكالمواالستماع (إىل شريك 

والكذب ، والدعوة ، والتشجيع ، واإلهلام ، والتأثري ، واملراعاة ، وجعل 
ر    ).١١٤، ص.  ١٩٨٦ان، جاملستمعني يفكرون ، وما إىل ذلك. (
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  ية مبنظور سريلالكالم األفعالج. 
على رأي جعلها سريل يف الفعل اإلجنازي بناًء  اليت األنواعيف احلقيقة، 

. وميكن الكالمأوسنت. لذلك اقرتح سريل أن األساسية للتواصل اللغوي هي فعل 
، و  هلا معىن للتعبري عن نية  اليتأن يكون هذا كلمة أو عبارة أو مجلة أو صو

حد اللغة يف التداولية، أية هي الكالم األفعالاملستخدم. حىت ييستطيع أن يقال 
ات واجلمل كواحدة اللغة يف علم اللغة. مثل علم الصرف والكلمات والعبار 

من بعض األصوات والكلمات والعبارات واجلمل وحىت  الكالمختتلف أنواع فعل 
نه فعل كالم (سريل الكالم . مبعىن، مادام الصوت خمصص ملعىن املعّينة، ويقال 

  ).٨٩، ص.  ١٩٨١، 
 لاألفعاتقسم  اليت، قد حيث عن حول وجهة من نظر أوسنت مر مايف  

 األفعالاالجنازية، و  األفعالالقولية، و  األفعالية إىل ثالثة أشكال، وهي الكالم
إىل مخسة أنواع ، وهي  الكالم فعلسريل  قسمالتأثريية. ويف الوقت نفسه ، 

والتعبريية واملفوضة واإلعالنية (سريل ،  التوجيهيةية التمثيلية و الكالم األفعال
  كما يلي:  تفصيله ).٣٠، ص.  ١٩٨١

  
 )Representatif(ية التمثيلية الكالم األفعال .١

 ما خماطبهاتربط  اليتية التمثيلية هي أفعال كالمية الكالم األفعال 
 .يستحق من كالمه

 )Direktif( التوجيهيةية الكالم األفعال  .٢
تستخدم  اليتية الكالم األفعالهي  التوجيهيةية الكالم األفعال 

 .من كالمه لأومتكلم يفعل ما يقو  املتكلم ليجعل
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 )Ekspresif(ية التعبريية الكالم األفعال .٣
تستخدم  اليتية الكالم األفعالية التعبريية هي الكالم األفعال 

 .الكالم مننتاج األشياء املذكورة نتنفيذها بقصد اس
 )Komisif(ية املوفوضة الكالم األفعال .٤

 تكلماملتلزم  اليتية الكالم األفعالهي  ية املوفوضةالكالم األفعال 
  . الكالم منأواملتكلم بتنفيذ األشياء املذكورة 

 
 )Deklarasi(ية اإلعالنية الكالم األفعال .٥

تستخدم  اليتية الكالم األفعالية اإلعالنية هي الكالم األفعال 
  .ةحوال جديدأ إنشاء غرضب

  
  التوجيهيةية الكالم األفعالد. 

ا  اليتهي أفعال اللغة  التوجيهية األفعال  علىالتأثري  غرضب تكلمامليقوم 
ن  األفعالشكل  ا املتكلم. قال يويل   التوجيهيةية الكالم األفعالأو أفعال يقوم 

ون إلخبار اآلخرين بفعل املتكلميستخدمها  اليتية الكالم األفعالهي أنواع من 
 أو املتكلمتباع اإلرادة إية احلديثة لالكالم األفعال أنواععّرب هذا النوع من  وقدشيء.

ية من األمر والطلب وإعطاء االقرتاحة الكالم األفعالنقسم هذه ا. الكالمشريك 
ية الكالم األفعاليف شكل مجل إجيابية وسلبية. عند استخدام  اوميكن أن يكون منوذج

، ٢٠٠٦ليناسب مع الكلمة (من خالل املستمع) (يويل،  املتكلم، حاول التوجيهية
  ).٩٣ص. 

ل شيًئا ما أو ال يفعل شيًئا، سيستخدم املتكلم يفع أنجلعل الشخص الثاين  
 التوجيهيةية الكالم األفعال كانت. الكالم يف التوجيهيةية الكالم األفعال من نوًعا

مر شخصاتحمتملة،  ملاضي. مثل  الزمنبفعل شيء يف  آخر عين أن الشخص ال 
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حلالة املعينة ا التوجيهيةية الكالم األفعالية األخرى، تفرتض أسبق الكالم األفعال
 األفعالاملستخدمة لتمثيل  األفعاللسياق. تشمل امناسبة لو الكالملشريك 

ية هم األمر، أو إعطاء التعليم، أو النصح، أو السؤال ، أو االقرتاح ، أو املنع، الكالم
  ). ٣٤، ص. ٢٠١٢أو الدعوة، أو التأكيد، وغري ذلك (جاجاسودارما، 

ية الكالم األفعال، أوضح وجيا أن وجيهيةالتية الكالم األفعالكأحد مثال 
، حلألمر تتحقق بشكل عام أو ُتطبق يف شكل مجلة  التوجيهية ، ٢٠٠٩متية (وجيا

  ).٥٤ص. 
  التوجيهية يةالكالم األفعالاالشكال ه. 

 التوجيهية يةالكالم األفعالنظور سريل، ينقسم مبية الكالم األفعاليف نظرية 
إلضافة إىل التوجيهيةوغري  التوجيهيةية الكالم الاألفعبعض األشكال، وهي  يف  .

وغري  ةية احلريفالكالم األفعالية إىل الكالم األفعالذلك ، ميكن أيًضا تصنيف 
  ). البيان كما يلي:٥٧، ص.  ٢٠١٦(دجامتيكا ،  ةاحلريف
 

 املباشرة التوجيهيةية الكالم األفعال .١
عندما  حتدث اليت الكالمل هي أفعا املباشرة التوجيهيةية الكالم األفعال

 من كالمه يستخدم املتكلم مجلة مناسبة لألمناط. املثال، إذا كان املتكلم يقصد
يستخدم املتكلم مجلة حتمية. إذا أراد  فسوف ألمر أو الرجاء مع املخاطب،ا

املتكلم اجلملة التوضيحية  فيستخدماملتكلم أن يقول شيًئا اىل املخاطب، 
)Deklaratif(يستخدم  فسوف راد املتكلم أن يسأل املخاطب شيًئا،، وإذا أ

ن  يويل صّحح. )Introgatif( ميةاجلملة االستفها هذا الرأي الذي جيادل 
عالقة  وجدتعندما  حتدث اليت الكالمهي أفعال  التوجيهيةية الكالم األفعال

قة بني بنية اجلملة املستخدمة من املتكلم بوظيفة اجلملة، وإذا مل تكن هناك عال
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يستخدمها املتكلم. املتكلم ووظائف اجلملة.. (يويل ،  اليتبني بنية اجلملة 
 ).٨٢، ص.  ١٩٩٦

يكون يف  الكالمألن  الكالملذلك ، يسهل على املستمع فهم هذا فعل 
ن  اليتشكل مجل مبعىن توجيهية حيتوي على أفعال أداء، و  متيل إىل االستنتاج 

ية الكالم األفعال. تنقسم )Verba(فعل فيه من ال األفعاليف شكل  الكالم
ُتستخدم إلعطاء  اليتعلى الوضع إىل اجلملة اإلخبارية (توضيحية)  التوجيهية

(استفهام) لطلب الشيء ، واجلملة  يةستفهامالشيء (معلومات) ، واجلملة ا
ندار ،  ،  ٢٠٠٩اإللزامية للتعبري عن األمر أو الدعوة أو الطلب أو الرجاء. (

 ).٣٩ص. 
  املعىن الضمين كما يف املثال التايل: التوجيهيةية الكالمليس لألفعال 

 " ولدي، امحل تلك الصحن!"
ا  ا ال  التوجيهيةية يف شكل الكالم األفعاليف هذه اجلملة، تصّنف على أ ، أل

  .الكالمتتضمن املعىن الضمين لشريك 
 

 املباشرة غري التوجيهيةية الكالم األفعال .٢
ا غري املباشرة التوجيهيةالكالمية  األفعال أماو  ية الكالم األفعال فإ

. الكالممن  غرضالذي ال يتوافق مع ال الكالمعندما يستخدم املتكلم  حتدث
يستخدمها املتكلم عادة إلعالم  اليت )Deklaratif(اجلمل التصرحيية  من ملثالا

 ).٢٨ ، ص. ٢٠١١، قد تستخدم لألمر (وجيا ، الكالماملخاطب بشيء يف 
  الكالمية يُفهم معناها إال إذا يستمع املستمع شريك الكالم األفعالهذه 

لنسبة خلصائص  الكالم غري  التوجيهيةاألفعال الكالمية يف السياق واملوقف. 
ال يستطيع أن يُنظر  غري املباشرة التوجيهيةاألفعال الكالمية ، أوًال، املباشرة

نًيا، الكالمب االنتباه إىل سياق جيبل فحسب،  الكالممعناها يف نطاق   .
ية الكالم األفعالاىل املعىن احلقيقي. فلذلك، فإن  الكالمميكن عكس معىن 
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غري  التوجيهيةاألفعال الكالمية ية القولية مع أّن الكالم األفعال هي التوجيهية
غري  ةالتوجيهياألفعال الكالمية ية اإلجنازية. املثال من الكالم األفعالهي  املباشرة
  كما التايل:  املباشرة

 
كر يف األسبوع القادم"  "سوف أذهب إىل يوغا

 "أي ساعة اآلن؟"
  ف غرفيت!""نظّ 
 

ملة إخبارية أو مجلة استفهامية حىت ال يشعر جب هاستخدام ميكن األمر
األفعال الكالمية  من تكون شكال ، فحينئذمريؤ  أنهمر ؤ الشخص الذي يُ 

لشكل غري امل لكالما. غري املباشرة التوجيهية ال يستطيع أن جييب  التوجيهيةعرب 
، ولكن جيب عليه أن يُقصد املعىن الضمين فيه. يالحظ ذلك احلال لتوجيهية

  يف اجلمل التالية:
 

 "أعتقد أن قدمي متعب جدا"
  "هل لك أي عمل اآلن؟كانت املالبس يف املطبخ يرتاكم بعضها عن بعض"

  

لغرض زوجته، فليس الالزوج  لهقا الكالمك املثال األول هو إذا كان ذل
مر املخاطب بتدليك قدميه. فقط بالغ أّن قدميه مؤملتنيإ منه ، بل يقصد أن 

ملث ل، يف اجلملة التالية، إذا كانت األم يقول إىل طفلها ، فليس املقصود فقط او
مر الغسيل مملوء يف املطبخ ، وأن ال يعمل شيئا ولكن تبلغ ن لطلب طفلها 

  بغسل األطباق. ةطفلها بغري توجيهي
  

  يةالكالم األفعالوظائف و. 
حتتوي على معىن  اليتهي استخدام اللغة  التوجيهيةية الكالم األفعالوظيفة 

، ص.  ٢٠١٦(دجامتيكا ،  الكالماألمر أو الطلب أو الرجاء من املتكلم إىل شريك 
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ة توجيهية. الوظيفة من يف هذه الدراسة تسّمى بوظيف ). استخدام هذه اللغة٦٠
  يف املثال التايل:كما  التوجيهيةية الكالم األفعال

 
  " اين تلك الساعة، ارمها"
 

بغري أدب.  الكالم كاألمر، ُتستخدم إلرشاد شري ةأحد من عبار هو املثال السابق 
"االرادة" . وهويف شكل وظيفة توجيهية  الكالميف املثال له وظيفة  الكالملذلك ، فإن 

،  ١٩٩٣(إبراهيم ،  التوجيهيةية الكالم األفعالا إلبراهيم ، هناك بعض الوظائف يف وفقً 
  ) ، منها:٣٨ص. 
  
كان املتكلم يقول ليحصل شيًئا. ال جيب على   ما إذا  وظيفة الطلب، وهي )١

 أن يعطى منه ااملتكلم، إذا كان املتكلم ال يرجو  هدار أأن يعطي ما  الكالمشريك 
 .إليه

لرجاء والطلب والتسبيح  بتواضع.  )٢  وظيفة الدعاء، وهي التعبري 
للمشاركة أو القيام  الكالموظيفة الدعوة، هي يعّرب املتكلم لطلب شريك   )٣

 بشيء.
املتكلم بيا أو معلومات عن شيء. رجا املتكلم يف  ةرادإوظيفة السؤال، هي   )٤

 لسؤال.ااحلصول على إجابة 
ورة بشأن ايعرب املتكلم عن تقدمي النصيحة أو املشن أهي  و وظيفة اإلرشاد،  )٥

ا. إعطاء النصيحة لتحسني الشريك لكالم. رجا املتكلم أن  األخطاء على ارتكا
 .نفسه أخطاء اسبةحمل تهتُقبل نصيحته حملاسبة ويكون ماد

 الكالميعرب املتكلم عن تقدمي االقرتاحات الناقدة لشريك أن وظيفة االقرتاح، هي  )٦
 .قد أعطاه ذيع أن يقبل أو يرفض االقرتاح الويستطي
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  الثالث فصلال
ت وحتليلها   عرض البيا

  
ت الذي قد مجع. مث قامت الباحث بشرح يف  ت شرح الباحث البيا عرض البيا

ت الذي قد . مث يقوم  (Screenshots)شاشةال يف الصورة اللقطةيف جداول و  عمجُ  البيا
ت    . املكتوبة قبله لنظرية بةاملناسالباحث بتحليل البيا

تالباحث  حّدد ت فقط يف عمود التعليقات  خذ، أحثالب بيا الباحث البيا
ين املرتجم غالف من افتتاح األمنال األغاينالذي حيتوي على  هيتاريبفيديو إميي  ي اليا

ف (غال Guren No Yumia غورن نو يوميا ، مبا يف الفيديو اليت حتمل عنوانإىل العربية
(غالف  Orangeو ،(غالف عريب) Unravelو (غالف عريب)، Blue Birdو ،عريب)

  عريب).
 

 أشكال األفعال الكالمية  . أ
ينقسم إىل  التوجيهية يةفعال الكالماألالباحث سابًقا، إن شكل  قد شرحكما 

 التوجيهية يةفعال الكالماألو  ةاملباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألقسمني، ومها شكل 
ت  التوجيهية يةفعال الكالماألعرض شكل  الباحث . سيتمةباشر غري امل وكمية البيا

  يف اجلدول التايل:
  كالمية التوجهية. أشكال األفعال ال١اجلدول 

  فعال الكالميةاألأشكال   األفعال الكالمية
  املباشرة التوجيهيةاألفعال الكالمية   التوجيهيةاألفعال الكالمية 

  غري املباشرة وجيهيةالتاألفعال الكالمية 
  

 يةفعال الكالماأل من تتكونأعاله،  يةفعال الكالماألاجلدول  عرض من
فعال األإىل قسمني، ومها  التوجيهية يةفعال الكالماأل، وينقسم شكل التوجيهية
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 الباحث . وسيتمةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألو  ةاملباشر  التوجيهية يةالكالم
  ض على النحو التايل:التحليل والعر 

  
 املباشرة التوجيهيةاألفعال الكالمية  .١

لشكل األول لفعل الكالم أنّ  ،لبحثاالباب إيطار يف  قد ُشرحكما 
ل افعاألأحد أشكال  املباشرة، وهي التوجيهية يةل الكالمافعاأل هي التوجيهية

، ألنه ال يوجد فيه معىن أو غرض يف وجدهسهل الذي  التوجيهية يةالكالم
 الباحث فعل شيء. على سبيل املثال ، سيتميمر شريك الكالم لإّال ألمين ض
  ما يلي:ك

  . أشكال األفعال الكالمية التوجهية١الصورة 

  
  

كالما من   الباحث وجد، ميكن أن يُرى من لقطة الشاشة أعاله
 ثالامل من لباحثا مكما استخد سنة واحد من قبل، قدراإلنرتنت  مستخدم

ليسأل شيًئا، ويف  له معىن يف فعل الكالم و  من كلمة "مني" . فيه سؤالالفوق
اىل شريك الكالم. واملقصود من  كلماملت كالمه ال يوجد غرض آخر من طلب
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اإلنرتنت الذين يقرأ تعليقاته، لذا فإن الكالم أعاله  مستخدمكالم هو ال شريك
  سريل. يعتمد على نظرية ةشكل مباشر ب التوجيهيةنظرية فعل الكالم ب مناسبا

  
 غري املباشرة التوجيهيةاألفعال الكالمية  .٢

 يةل الكالمافعاألشكل ال هي التوجيهية يةل الكالمافعألالشكل الثاين ل
شكل من ال خمتلف ةغري املباشر  يةل الكالمافعالشكل ال. ةغري املباشر  التوجيهية

ة، فإن شر املبا التوجيهية يةل الكالمافعالشكل الاألول. إذا كان  يةل الكالمافعال
فهمه ألنه ال لهل اسكلم إىل شريك الكالم واضح جًدا و ملتاملعىن الذي يتكلم 

  حيتوي على معىن ضمين.
ىن هلا مع هي ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألشكل ال اختالف

فعال األإىل شريك الكالم. يف  كلمخرى من نطق املتاأل املقصودو  ضمنيا
شريك الكالم لغرض  ىلا  املتكلم الكالمعّرب املباشرة، غري  التوجيهية يةالكالم

، كما هو املثال معناه ضمين من خالل الكالم لفعل شيء آخر ولكنمتساوي 
ه:   الذي سيصفه الباحث أد

  
  . أشكال األفعال الكالمية التوجهية٢الصورة 
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غري بشكل  التوجيهية ةيل الكالمافعاأل منثال املهي من الفوق لقطة الشاشة ال

 اإلنرتنت إىل شريك الكالم، وهو مستخدم الذي يتكلم كالم. يوجد فيه  ةمباشر 
ميي عن عدد احملبني أل املتكلم، يسأل ةاإلنرتنت اآلخرين. يف سياق مباشر  مستخدم

يف تعليقاته اليت يرمز  "اليك"، وهو طلب اآلخردف اهله كلم ل، لكن املتفقط هيتاري
كد لباحث ري إىل الضغط على تشالذي  (Emoticon) إليها برموز  اكداليك. فلذالك 

  .ةغري املباشر  التوجيهية يةل الكالمافعالشكل ال من الكالم هو أنّ 
  

 التوجيهيةوظيفة األفعال الكالمية   . ب
، ومها قد وضح لباحثإىل قسمني كما  التوجيهية يةال الكالمتنقسم األفع

. هناك ةغري املباشر  التوجيهية يةلكالمفعال ااألو  ةاملباشر  التوجيهية يةفعال الكالماأل
  اليت سيتم تقدميها يف شكل جدول على النحو التايل: يةفعال الكالمألوظائف ل

  
  . أشكال األفعال الكالمية التوجهية١اجلدول 

وظيفة األفعال   أشكال األفعال الكالمية  األفعال الكالمية
  الكالمية

  كميةال

  
  
  

األفعال الكالمية 
  التوجيهية

  
 التوجيهيةفعال الكالمية األ

  املباشرة

  ٨  وظيفة الطلب
  ٤  وظيفة الدعاء
  ٦  وظيفة السؤال
  ١  وظيفة اإلرشاد
  ٦  وظيفة االقرتاح

  
غري  التوجيهيةاألفعال الكالمية 

  املباشرة

  ٣  وظيفة الطلب
  ١  وظيفة الدعاء
  ١  وظيفة الدعوة
  ٣  وظيفة السؤال
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. وجد الباحث شكلني التوجيهية يةفعال الكالماألف حيتوي اجلدول على وظائ

 األفعالوهناك وظائف يف كل شكل. تتكون وظائف  التوجيهية يةفعال الكالماألمن 
، الدعوة وظيفة، و الدعاء وظيفة، و ة من وظيفة السؤالاملباشر  التوجيهية يةالكالم

 يةفعل الكالمألاوظائف تتكون و  االقرتاح. وظيفة، و اإلرشاد وظيفة، و الطلب وظيفةو 
وظيفة ، و وظيفة الدعوة، و لدعاءاوظيفة السؤال ، و وظيفة من  ةغري املباشر التوجيهية 

  .االقرتاح وظيفة، و اإلرشاد وظيفةو ، السؤال
  

 املباشرة التوجيهيةاألفعال الكالمية  .١
. فقط املستمع لفعل شيء كالمعن   التوجيهية يةل الكالمافعاألال يعرب 

، ولكن هناك األمر استفهامسؤال و ال كلم منله املت، ليس ما يقو وراء ذلك
ه. شرح الباحثوظائف كما    أد

  
  وظيفة الطلب

فعل الكالم يوجد فيه  كالمهناك   تهذه الوظيفة إذا كان نستطيع أن جند
  من على النحو التايل. طلب الشيء لغرض

  
  التوجيهيةوظيفة األفعال الكالمية . ٣الصورة 
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هي توجيال فعل الكالم، وجد الباحث أعالصورة لقطة الشاشة يف 

 Guren Noيف عمود تعليقات الفيديو بعنوان األغنية  طلبمع وظيفة ال املباشرة

Yumia  .(الغالف العريب)شريك الكالم  اىل هيتاريإميي كلم كمعجب طلب املت
ة االفتتاحية لآلمني حجوم ستكمال مجيع األغانيال أيضا هيتاريوهو إميي 

مباشرة دون أن يطلب أي شيء آخر خارج سياق  )Attack on Titan( العمالقة
 .الكالم

يطلب من شريك الكالم أن  كلمطلب ألن املتلوظيفة لهلا  لكالم أعلىا
على  كالم مستخدم اإلنرتنت أعلى مناسبايفعل شيًئا دون احلاجة. لذا فإن  

  على منظور سريل.وظيفة السؤال بناًء بالذي  ةاملباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال 
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٤الصورة 

  
  

 يةالكالماألفعال من أشكال  الشكل، وجد الباحث مرة أخرى مث بعده
يف ، الشاشة اليت وصفها الباحث أعلى وظيفة الطلب مثل صورة لقطةب التوجيهية
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 فعالاأل . يتضمن الكالم من أشكالGuren No Yumiaعنوان أغنية ب الفيديو
الكالم  اىل شريك املتكلمطلب ألّن وظيفة الطلب. ب ةاملباشر  التوجيهية يةالكالم

، )Spacetoon(قناة سبيستون  يف أغنية النهاية يف فيلم الكرتون ،هيتاريإميي  وهي
 خرى يف حديثه إىل شريك الكالم.األ املقصودمباشرة دون  املتكلم طلب

 التوجيهية االفعال الكالمية بشكل مناسبا الكالمج أن لذلك ، نستنت
  وظيفة الطلب بناًء على نظرية سريل.ب ةغري املباشر 

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٥الصورة 

  
  

 األفعال ، وجد الباحث شكًال من أشكالبوظيفة الطلب ااستمرار 
يف عمود  ة مع وظيفة الطلب كما وصف الباحث أعلىاملباشر  التوجيهية يةالكالم

ما الذي كال  . وجد الباحثUnravelوهو  ،الفيديو بعنوان أغنية خمتلف عليقت
. شيءال، لفعل  هيتاري، وهي إميي  شريك الكالمىلااإلنرتنت  مستخدم يتكلم
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غنية األكشريك الكالم   أميي هيتاري املتكلم اىل يف البداية وطلب املتكلمدح م
  .Fullmetal Alchemist وهو الشهري اآلمني غالف للفيلمال

غرض شريك الكالم أن يفعل شيًئا دون  اىليطلب مباشرة  املتكلمأن 
ا من األفعال، مث آخر فيه  يةالكالم االستنباط من الكالم أعلى، دال على أ
  وظيفة السؤال.ب ةغري املباشر  التوجيهية
  

  التوجيهيةوظيفة األفعال الكالمية  .٦الصورة 

  
  

على  الذي احتوىرتنت اإلن مستخدممن أحد  مكالال الباحث وجد
يف عمود  بوظيفة طلب كما وصفها الباحثباشرة املتوجيهية ال األفعال الكالمية

الذي  املتكلم، طلب . يف ذلك التعليقUnravelتعليق الفيديو بعنوان األغنية 
للغة األصلية باشرةمل هيتاريإميي  عى أنه من عشاقادّ  ، أي أن يغين األغنية 

نية ، ولكن   .العربنص لاليا



٣٥ 
 

يستطيع بوظيفة السؤال.  التوجيهية يةفعال الكالماأل املتكلمستخدم ا
  شريك الكالم، وهيىلارى من اجلملة اليت تطلب دون غرض آخر الباحث أن ي
األفعال شكل اىل ال ية أعاله يشملالكالماألفعال نستنتج أن و . أميي هيتاري

  على منظور سريل. بناءً  ة الطلبوظيفبمباشر  التوجيهية يةالكالم
  

  التوجيهيةوظيفة األفعال الكالمية  .٧الصورة 

  
  

يف عمود  طلبوظيفة ب ةالتوجيهي يةالكالماألفعال شكل وجد الباحث ال
ميكن أن نرى يف لقطة الشاشة . Unravelتعليق الفيديو مع عنوان األغنية 

شريك ب شريك الكالم القيام بشيء، وهو أن يطل اىليطلب  كلمأن املت األعلى
 Yokusokuأو  نيفرالندأن يغين أغنية من افتتاح أنيمي  اميي هيتاري الكالم، وهي

no Neverland آخر فيه. املقصودوليس هناك  ،مباشرة 
ا مستخدمستنتاج اال، لذلك اإلنرتنت واليت  من الكالم اليت يتحدث 

شكل بة توجيهيالكالمية الفعال األيصفها الباحث مع لقطة الشاشة حتتوي على 
  نظور سريل.مبمع وظيفة طلب  ةمباشر 
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٨الصورة 

  
  

 التوجيهية يةل الكالمافعاألشكل اللقطة الشاشة أعاله كالًما يف يف 
. Uravelبعنوان  أميي هيتاريموجوًدا يف فيديو  الكالمظيفة الطلب. ال يزال ب

 شريك كلم أمرتاملك  ت الذين علقاإلنرتن مستخدمأن  اواضحنطر الباحث 
، بفعل شيء، وهو غناء األغنية االفتتاحية ألمني هيتاريإميي  وهي ،الكالم

Fullmetal Alchemist املتكلم  كتابة العربية). وفيه فعل العمر يدل على(ب
مر.  يطلب شيئاً 

يًضا ال حيتوي على أي غرض آخر إّال غناء أغنية فقط، تلك يف الكالم أ
يكون  . حىت أن،ةاملباشر التوجيهية  يةل الكالمافعاألشكل رط للش القضية

 طلبوظيفة الب ةاملباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال شكال األالكالم شكًال من 
  نظور سريل.مببناًء 
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٩الصورة 

  
  

يف  لباحثاوجد و . كاملثال األعلى  الباحث يف لقطة الشاشة الذي وجد
األفعال  شكالاأل أحد من الكالمذلك . Blue Birdبعنوان  هيتاريفيديو إميي 

األول على إعجابه  املتكلم بدأوظيفة الطلب. ب ةباشر امل التوجيهية الكالمية
نه من عمانأل  اىل املتكلم، ويف اجلملة الثالثة طلب غنية وعّرف عن نفسه 

، وكان يف تعليقه اليكُعمان للضغط  مستخدم اإلنرتنت منوهي شريك الكالم 
، وهو ضرب من شريك الكالم أن يفعل شيًئا املتكلمواضًحا ، طلب  الكالم
 .اليك

فقط  املتكلمخر. يطلب اآل املكقصوددون بمباشرة  ذلك الكالم ُيكَلم
، مان. لذلكاإلنرتنت الذين حيبون دولة ع مستخدمالكالم أو   شريكىلإ اليك

 التوجيهية يةفعال الكالمأل مناسبة الكالميل أعاله أن االستنتاج من التحل
  وظيفة الطلب بناًء على منظور سريل.ب
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٠الصورة 

  
  

 ةتوجيهيال يةكالمالل افعاأل ، و فيهاألعلىلقطة الشاشة  ل الباحث
شريك اىل يطلب  ماملتكل، أن . ميكن أن نرى يف اجلملة الثالثةطلبالظيفة بو 

، يف هذا ولكنيف التعليق.  )إعجاباليك (، أي إعطاء الكالم أن يفعل شيًئا
، ولكنه طلب فقطبوظيفة ال ةشكل مباشر ب األفعال الكالمية الكالم ال يوجد

شيء. ال يزال هذان الكالمان يطلقان على ال سؤالحيتوي أيًضا على وظيفة 
ويسأل شيًئا  يطلب املتكلم، ألن باشرةلشكل امل التوجيهية يةفعال الكالماأل

 شريك الكالم لفعل شيء. ىلاخرى األ املقصودلغرض واحد فقط دون 
 يةل الكالمافعاألأن الكالم حيتوي على على واضح من الشرح األعلى 

  منظور سريل. بوظيفة الطلب على ةباشر املشكل ل التوجيهية
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  وظيفة الدعاء

ألن  أميي هيتاريد التعليقات على قناة جد هذه الوظيفة عادًة يف عمو وُ 
للغة العربية هم جمتمع ديين و  غالب اىل شريك  دائًما خلري دعاهمالناطقني 
  على النحو التايل. الكالم

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١١الصورة 

  
  

ل افعاأل، يرى الباحث كالًما حيتوي على  األعلىيف لقطة الشاشة 
يف عمود التعليقات اخلاص  الباحث. وجد دعاءبوظيفة ال ةجيهيتو ال يةلكالما

 املتكلم، طلب الكالم ذلك . يفGuren No Yumiaبعنوان  أميي هيتاريبفيديو 
كو (عشاق األمني)  شريك الكالم، وهو هللا سبحانه وتعاىل أن يرحم اىل أو

 وإميي هيتاري كل يوم.
الم ليطلب شريك الكالم هو فعل الك التوجيهية يةل الكالمافعاألفإن 

توجيهية ال الكالمية فعالاأل، ميكن أن حتتوي على الدعاءالقيام بشيء. لذلك يف 
 ، يقبله شيًئايسأل هللا أن  عبدهو  املتكلمألن 
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 ناسبي أميي هيتاريعلى قناة  يوتيوبيف تعليقات  الكالمأن االستنتاج، 
 نظور سريل.مب التوجيهية يةفعال الكالماألنظرية ب

 
 التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٢الصورة 

 
  

 األفعال الكالمية لوجد الباحث يف لقطة الشاشة األعلى من شك
 أمييموجود يف التعليقات على فيديو  الكالمذلك . الدعاءبوظيفة  املباشرة

استطع  ، ألن الدعاء. حيتوي الكالم على كالم يف وظيفة Unravelبعنوان أغنية 
 لكي دعاهيف البداية مث  مدحت امييالذي  املتكلممن مجلة  نظرهالباحث أن ي
 سبحانه وتعاىل. املتكلم يسأل هللا يف مباركة وحمبوبة عند هللا هيتاريتكون إميي 

شريك الكالم الذي أن يفعل شيئا للقبول. هللا هنا  يةالكالماألفعال شكل 
 ، أي أن يبارك وحيرم ملتكلمالذي يتكلم  الكالمشكل ب كلمسيفعل شيًئا للمت

 .هيتاريالذي يشري إىل إميي  "الكاف"حبرف  هيتاريإميي 
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إىل شريك  يتكلمأن الكالم الذي  ميكن أن نستنتج من التحليل األعلى
بناًء  الدعاءمع وظيفة  التوجيهية يىةل الكالمافعاألالكالم هو كالم حيتوي على 

  على منظور سريل.
  

 التوجيهيةمية . وظيفة األفعال الكال١٣الصورة 

  
  

ية لكالمال افعاألكالًما حيتوي على   يف لقطة الشاشة األعلىُتظهر 
 أميي هيتاري. البيان موجود يف التعليقات على فيديو الدعاءبوظيفة  ةتوجيهيال

فيه  الكالمجاء من اجلزائر. يتضح من  املتكلمأن  املتكلم. قال Unravelبعنوان 
اإلنرتنت  مستخدم هو املتكلمخبريات.  تاريهيمن أجل إميي  دعا املتكلمأن 

، وشريك الكالم أن ليفعل شيًئا أو يريدون شيًئا الذين يطلب اىل شريك الكالم
 .سبحان وتعاىل هو هللا

لقول وهو الدعاء لشفاء إميي. هللا   اىل املتكلميطلب  هللا أن يفعل شيئاً 
من التحليل  ، االستنتاجالم سيعطي إذا رغبت يف ذلك. لذلككشريك الك

 يةالكالم فعالاألمن  ةشكل مباشر يدل على  الكالمالذي فحصه الباحث ، أن 
  بناًء على منظور سريل. الدعاءمع وظيفة 
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٤الصورة 

  
  

 أميي هيتاريمن فيديو  الكالمالباحث  وجد،  األعلىيف لقطة الشاشة 
 فعالاأل، وجد الباحث شكًال من ت السابقة. مثل البياUnravelبعنوان 
 دعا هللايف البداية و  املتكلمدح م. الدعاءوظيفة ب ةاملباشر التوجيهية  يةالكالم

بدال "إنيت"إميي  وشريك الكالم املتكلم، هناك عالقة بني الكالم ذلك . يف، 
 هو مستخدم لإلنرتنت املتكلم، فإن أشرح الباحث من قبلقد يف الكالم. وكما 

سأل هللا. مث كان هناك أمر بفعل شيء عّز وجّل. املتكلم  وشريك الكالم هو هللا
 ما يف شكل كالم.
، وهي أن حبث الباحث لنظرية الذي ناسبي األعلى الكالملذا فإن 

  بناًء على منظور سريل. الدعاءوظيفة ب ةبشكل مباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال 
  

  وظيفة السؤال
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 ميسأهل، اإلنرتنت مستخدمكالكالم.   شريك دف اىل عام هذه الوظيفة
اآلخر  اإلنرتنت  مستخدماىل وحىت  أميي هيتاري وهي دائًما اىل شريك الكالم

ه.الشرح ، وهذه األسئلة هلا معىن طلب القيام بشيء ، كما الكالم كشريك   أد
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٥الصورة 

 
  

 ةتوجيهيال األفعال الكالمية هو الكالم علىاأللقطة الشاشة صورة 
 Guren Noبعنوان  هيتاريمن فيديو إميي  ةالبيان الباحث. أخذت السؤالوظيفة ب

Yumia ورأى الباحث فيها ثالثة أقوال. حيتوي الكالم األول على اإلعجاب .
ن مستخدم السؤال، كابوظيفة  ةتوجيهيال يةكالمال من األفعل كالماوالثاين  

شريك  اىل املتكلمطلب . شريك الكالمك  أميي هيتاري و كلمتاملنت هنا كاإلنرت 
عن  ويسألهسؤال ، هي أن يطلب اإلجابة على ال لكالمالكالم أن يفعل شيًئا 

 السبب.
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اإلنرتنت إىل  ستخدممب كلماليت يت كالمال ل على أنالداالتحليل األعلى 
تستند إىل  السؤالوظيفة ب ةتوجيهيمن األفعال الكالمية الهي  شريك الكالم
  منظور سريل.

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٦الصورة 

  
  

من فعل الكالم  األعلى، وجد الباحث شكًال مباشرةيف لقطة الشاشة 
 ، املتكلم يسألاملوجود فيه الكالممن  أن يُرى . ميكنالسؤالوظيفة ب التوجيهية

خر اآل االنرتنت هو مستخدم ملتكلم، شريك الكالم املقصود شريك الكالم اىل
نفسها وتستجيب  هيتاريأن حتب إميي  الميكن ، ألن املتكلمتعليق  نظريالذي 

 املتكلمأن  يدل على الكالم ذالك عادةأو مستخدم اإلنرتنت.  املتكلملتعليقات 
 .هيتاريإميي  من عشاق

، يءششريك الكالم القيام بيطلب من  املتكلم، أن األعلى الكالميف 
مع  الكالم يناسب، مث معىن ضمين فيه دون أيّ  املتكلمي اإلجابة على سؤال وه

  .بناًء على منظور سريل ةاملباشر  التوجيهيةفعل الكالم 
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٧الصورة 

  
  

أميي يف مجيع فيديو  األعلى كثري جدا ت الكالميةالبياوجد الباحث 
. لذلك أميي هيتاريبواسطة  القدمي منذ سنوات ديو قد جعل، ألن الفي هيتاري

االنرتنت اآلخر يف  مستخدماإلنرتنت عن وجود  مستخدممن  ، سأل كثريا
بوظيفة  الكالم، أخذ الباحث مثاًال واحًدا فقط من الفيديو. على هذا األساس

 .األعلى مثل الصورةالسؤال 
 الكالمية لافعاالعلى كالم حيتوي العبارة عن اللقطة الشاشة أعاله 

أميي يف فيديو  الباحث. وجد السؤالمع وظيفة  ةيف شكل مباشر  ةتوجيهيال
من عالمات الرتقيم يف السؤال ومن كلمة  . نظر الباحثUnravelبعنوان  هيتاري

 مستخدم، أي الكالم اإلنرتنت اىل شريك مستخدم، أي املتكلم"أين". سأل 
، عن سؤاهلم عمن جاء إىل فيديو إميي هيتاري هاإلنرتنت اآلخر الذين قرأ تعليقات

 .٢٠٢١يف عام 
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مع الكالم األعلى يناسب  ا آخر، لذلكمعىن ضمني ال حيتوي الكالم 
، وجمهز بوظيفة ة بناًء على منظور سريلاملباشر  التوجيهية يةل الكالمافعاألشكل 
  .التوجيهية الكالمية لامناسبة ومرتبط مبفهوم نظرية الفع السؤال

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٨صورة ال

  
  

 ةجد الباحث كالًما ال حيتوي على شكل مباشر ، و يف الصورة أعاله
يف  من الكلمة األوىل  يستطيع أن ينظروظيفة السؤال. ميكن ب يةلكالمألفعال ال

سأل عن اجلزء  املتكلم، أن أعاله الكالميف  املتكلمل "أين". قصد كلمة السؤا
أو  املتكلميف موسم واحد. أغنتتان  ن األغنية، ألن األمني عادة لهين مالثا

 إميي، ملاذا إميي؟ ألن  هيتاريالكالم ، إميي  اإلنرتنت سأل شريك مستخدم
لفعل شيء ، وهو غناء اجلزء  املتكلمطلب  كصاحبة القناة تستطيع أن متأل

 الثاين من أغنية األمني.
، اإلجابة على هيتاريإميي  ،اىل شريك الكالم املتكلملذلك طلب 

، يتماشى  املتكلمعمل فيديو يطلبه  تالسؤال مباشرة دون أي غرض آخر عن 
مع وظيفة السؤال. يطلب  التوجيهية الكالمية لااملفهوم متاًما مع نظرية الفع

  اإلجابة. وهي من شريك الكالم أن يفعل شيًئا ، املتكلم
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أعاله مؤهل ليكون شكالً ة أن الكالم يف لقطة الشاش ،استنتاجاال
  تستند إىل منظور سريل. السؤالمن أشكال الكالم مع وظيفة  مباشرة

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ١٩الصورة 

  
  

األفعال يف لقطة الشاشة أعاله ، وجد الباحث شكًال من أشكال 
  املتكلم . ميكن أن نرى من اجلملة أنالسؤالوظيفة ب ةاملباشر  التوجيهية يةالكالم

طلب من شريك الكالم أن يفعل شيًئا ، أي اإلجابة على  املتكلمكتب أن 
، بعد فحصه بعمق اآلخر ستخدم اإلنرتنت. شريك الكالم هو ماملتكلمسؤال 

بعد االستماع إىل األغنية ، مث خيلص الباحث إىل  رأي املتكلمأكرب ، يطلب 
 عليق.يقرأ الت أن آخر االنرتنت شريك الكالم هو مستخدم
مباشرة إىل الشريك يف الكالم لفعل شيء دون أي ذلك الكالم وصل 

فقط. إذن  املتكلمغرض آخر أو بشكل مباشر ، أي اإلجابة على أسئلة 
 الباحث. كما وصف  السؤالهي وظيفة  الكالمالوظيفة يف 
أعاله يتماشى مع مفهوم نظرية الفعل  الكالمميكن أن نستنتج أن   
  تستند إىل منظور سريل. السؤالمع وظيفة  ةاملباشر  التوجيهية
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٠الصورة 

  
  

ل افعاأل، وجد الباحث كالًما يُظهر شكل األعلىيف لقطة الشاشة 
يطلب  األعلى الكالميف  املتكلم. السؤالمع وظيفة  ةاملباشر  التوجيهية يةالكالم

الذي يسأل  املتكلماإلجابة على سؤال  من الشريك احلديث أن يفعل شيًئا ، أي
سأل و  املتكلمكد احلقيقية؟ لذلك  هيتاريإميي  يوتيوب قناةهذه ، هل ويؤكده

، مما يشري إىل أن الكالم أعاله هو شكل من دون أي معىن آخر فيهمباشرة 
  مع وظيفة السؤال. ةاملباشر  التوجيهيةأشكال الكالم 

    
  ةوظيفة األرشاد  

يف كل كالم يف  . وال سيامصعبكالمية بوظيفة اإلرشاد األفعال الهذه 
واحد. وبعد  كالم ، لذلك وجد الباحثأميي هيتاريقناة يف  يوتيوب التعليقات

نقد ميكن أن يكون  الكالمأن هذا  الباحث هلذه الوظيفة، استنتج الباحثحتليل 
  لشريك الكالم وخاصة إميي حتاري كما يلي:
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  التوجيهيةالكالمية  . وظيفة األفعال٢١الصورة 

  
  

الوحيدة اليت وجدها الباحث يف الوظيفة  األعلى هي البيانةلقطة الشاشة 
عليق يف الت املتكلم محد. Unravelيف فيديو بعنوان أغنية  الباحث. وجده رشاداإل

حملاورة ن صو هيتاري، إميي أعاله يف البداية  ، وقال  ت رائعة للسماعكان  ا، 
 يتاري ، لكنه ال يزال حيفظها.ألغنية اليت غنتها إميي هطابق يمل  املتكلمإن 

اية  املتكلم، يقدم بعد ذلك ألن ال تستمع إىل  الكالمالنصيحة يف 
أميي إىل  املتكلمالكالم مباشرة من  أن ينقرضها.كان، وجيب التعليقات املسيئة

 أن الكالم ،كشكل من أشكال النصيحة. لذلك ، ليس هناك شك  هيتاري
 ةإلرشادوظيفة اب ةاملباشر  التوجيهيةاألفعال الكالمية أعاله هو شكل من أشكال 

  تستند إىل منظور سريل.
    
  وظيفة االقرتاح  

 يةفعال الكالماألمن الوظائف األخرية يف  وظيفة االقرتاح هي احد
الوظيفة السابقة. ميكن  هذه الوظيفة اىل. تشبه ةهلا، هذه الوظيفة سالتوجيهية
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 كلمويت شريك الكالمهذه الوظيفة أيًضا شكًال من أشكال النقد ل أن تكون
ت اليت وجدها  غالبا أميي هيتارياإلنرتنت إىل  ستخدممب عتبارها بعض البيا

ه. الباحث   أد
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٢الصورة 

  
  

حيتوي على شكل من أشكال  كالمايف الصورة أعاله ، وجد الباحث  
الصورة يف فيديو  الباحث. وجد قرتاحوظيفة االب ةاملباشر  التوجيهيةفعال كالمية األ

اليت  املتكلم كالميتضح من   .)Guren No Yumia( غورين نو يوميا بعنوان إميي
 .لإلصالح هيتاري، وهي إميي شيئاالكالم  طلب اىل الشريك

غنية أو ، وهو تغيري األالكالم أن يفعل شيًئا الشريك اىل املتكلمطلب 
أعاله ، يسأل  الكالمالنشيد الوطين. يف  تكن األغنية لكي، األغنية اإلصالح

من  املتكلمدون أي غرض آخر. يطلب  شريك الكالمباشرة إىل مل املتكلم
من  هو  الكالمستنتاج أن اال، لذلك ميكن إصالحهشريك الكالم فقط تغيريه أو 

 .ةر باشامل ةتوجيهيال األفعال الكالمية شكلال
يشري التحليل أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله هو شكل من أشكال 

  نظور سريل.مبتستند  االقرتاحمع وظيفة  ةاملباشر  التوجيهيةالكالم األفعال 
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٣الصورة 

  
  
خمتلف. يف الصورة أعاله ، وجد الباحث  صورة لقطة الشاشة السابقةال
أعاله هلما ذلك الكالم ، من ن يف صورة لقطة شاشة الواحدةر املتقا الكالمان

 .قرتاحبوظيفة اال التوجيهية، أي شكل الكالم املتساوية الشكل والوظيفة
، وهو أن تفعل شيًئا هيتاريإميي  اىل املتكلميف اجلملة األوىل ، طلب 

 على قناة هيتاريأميي أغنية  تنبغي املتكلم. قال املتكلم قبول على ما اقرتحامل
ض لكالم مباشرة دون أي غر  كلم. ت، فسيكون أفضل(Spacetoon) سبيستون

ل افعاإل، لذلك أن العبارة األوىل يف لقطة الشاشة أعاله حتتوي على شكل آخر
 نظور سريل.مبتستند االقرتاح وظيفة ب ةاملباشر  يةالكالم

اىل  املتكلمطلب السابق.  الكالمالثاين ال خيتلف كثريا عن  الكالم
واالستمرار  الشيئ لتجاهل املتكلم أمل بقبول، هيتاري، إميي شريك الكالم
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نظرية بدون أي غرض آخر. ومتشيا  كان الكالم اقرتاًحا مباشرة. واالستقامة
  .قرتاحبوظيفة اال ةاملباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال 

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٤الصورة 

  
  

مباشر  وجد الباحث كالًما حيتوي على شكلة الشاشة أعاله ، يف لقط
 يف فيديو بعنوان أغنية الباحث. وجده قرتاحوظيفة االب يةالكالماألفعال من 

 املتكلم وهو، ، هناك الكالم. يف هذا )Guren No Yumia( غورين نو يوميا
صندوق املوسيقى. يعين الكالم أن  اإلنرتنت الذين يفضل نسخة مستخدم
، تصنع نسخة أخرى من األغنية. املفهوم يتوافق هيتاريالكالم ، إميي  الشريك

اىل شريك  املتكلم طلب. ألن ةاملباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألمع شكل 
 .املتكلمعلى اقرتاح  قبول، وهو املالكالم أن يفعل شيًئا

فهوم مب ناسبميكن أن نستنتج أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله ي
  .االقرتاحوظيفة ب ةبشكل مباشر  التوجيهية يةل الكالمافعاألرية نظب
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٥الصورة 

  
  

 من يوجد فيها كالم حيتوي على شكل األعلى شاشةالصورة لقطة 
 اىلويطلب  املتكلم، يعلق  الكالم. يف قرتاحوظيفة االب ةاملباشر  يةل الكالمافعال

ؤون تعليقاته أن يفعلوا اإلنرتنت اآلخرين الذين يقر  مستخدمي شريك الكالم ، أ
نية األصلية  املتكلماقرتح . املتكلميقبل ما يقرتح  شيًئا ، هي أن يقارن الرتمجة اليا

ة أيًضا بشكل مباشر  الكالم، كما  متت ترمجتها إىل اللغة العربيةاليت ألغنية ىلا
قامت بشيء غري  هيتارين إميي ، ألدون أي غرض آخر، أي طلب املقارنة فقط

 .ةعربيال اللغةاىل  نية املرتمجةاغاين  طبيعية وهو الغناء
تدل ، ميكن استنتاج أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله من التحليل أعاله

  بناًء على منظور سريل. قرتاحبوظيفة اال ةشكل توجيهي على
  
  
  
  



٥٤ 
 

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٦الصورة 

  
  

 يةل الكالمافعال من . الكالم له شكلكالماتظهر لقطة الشاشة أعاله  
. Blue Birdيف فيديو بعنوان  الباحث قرتاح. وجدبوظيفة اال ةاملباشر  التوجيهية

أن  يرجوا، ألنه واضح ل غناء األغاين يف سبيستونإميي هيتاري ل املتكلم اقرتح
دون أي نية  ةم له معىن مباشر . الكالفيها إمييبدخول  وأمجل يكون ذلك أفضل

فقط على شريك الكالم القيام  املتكلم، يقرتح أو مقصود أخرى لفعل شيء
 بذلك.

ستنتاج أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله اال، ميكن من التحليل أعاله
  نظور سريل.مبتستند االقرتاح وظيفة ب ةاملباشر  يةفعال الكالمتدل على األ
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  التوجيهيةفعال الكالمية . وظيفة األ٢٧الصورة 

  
  

 األفعال يف لقطة الشاشة أعاله ، وجد الباحث شكًال من أشكال
كالمه مباشرة على شريك يف   املتكلماقرتح  .قرتاحوظيفة االب التوجيهية يةالكالم
لكالم مباشرة ل، هيتاري، وهي إميي الكالم للغة اإلجنليزية. يتم التحدث  نطق 

 دون طلب شيء آخر.
 يةالكالم األفعال أعاله هو شكل من أشكال الكالمستنتاج أن اال ميكن

  نظور سريل.مبتستند االقرتاح وظيفة ب ةاملباشر التوجيهية 
  

 باشرةاملغري  التوجيهيةاألفعال الكالمية   .٢
ت حول  الباحثبحث يبعد أن  غري  التوجيهية يةفعال الكالماألعن بيا

مل تكن كاملة  ةغري املباشر  التوجيهية يةالمفعال الكاأل، اتضح أن وظيفة  ةاملباشر 
غري  التوجيهية يةفعال الكالماألالسابق. وظيفة  التوجيهية يةفعال الكالماألمثل 
تواصل االجتماعي له وسائل البألن االتصال  ة مل تكن عموما يف وجودهاملباشر 
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 content(صاحبة القناة اإلنرتنت و  مستخدم، ال سيما بني مسافة حمدودة

creator(. 
، إذا قد وصف الباحث، سيكون مضيعة الوقت العوامل اليتتلك بسبب 

لفاظ ذات معىن ضمنية لشريكاإل مستخدمأو  واملتكلم تكلم الكالم.  نرتنت 
  .ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألفيما يلي وظائف 

    
  وظيفة الطلب  

 لقطة شاشةصور يف  غري مباشرة على شكل الكالم وجد الباحث بعض
شريك  املتكلم شيئا اىل لبهي ط الغرض من هذه الوظيفة،. يف بظيفة الطلب

فعال األستخدم  التحليلطلبه. نظرًا ألن هذا الشكل من الكالم بفعل شيء ي
أو  للفهم ةصعبطلب اىل سياق  املتكلم، فإن ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالم

ه. الشرحتوجد أغراض أخرى كما هو    أد
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٨الصورة 
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 يةفعال كالماألحتتوي على ا كلما  يف لقطة الشاشة أعاله ، وجد الباحث
 غورن نو يوميا يف فيديو بعنوان أغنية الباحث ة. وجدباشر املغري  ةتوجيهيال

Guren No Yumia . وهي ،شيئا اىل شريك الكالمأعاله  الكالميف  املتكلمطلب 
لتفصيل ما جيب على شريك  املتكلم، ال يشرح  كالمه. يف  هيتاريي إمي

 بعض أغاين األمني. الستمرارفقط  املتكلمطلب الكالم. 
بكلمة  ةإميي بشكل غري مباشر  يطلب املتكلمالكالم أعاله أن  يعىن

يف عمود التعليق. لذا فإن  من طلبه غناءال يرتجم المري الذ" استمرياألمر "
الذي  ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال مع شكل  ساويه يتأعال الكالم

  بناًء على منظور سريل. الطلبوظيفة ب
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٢٩الصورة 

  
  

ل افعاألكالم يف شكل ال الباحث يف لقطة الشاشة أعاله ، وجد
يف فيديو إميي  الباحثوظيفة الطلب. وجد بغري املباشر التوجيهية  يةالكالم
يكون املعىن فيها غري مؤكد  كالماجد الباحث  . و Blue Birdعلى أغنية  هيتاري
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لسابق الذي مت حتليله ا الكالممع  سواءشريك الكالم.  اىل املتكلم طلبما على 
اىل شريك الكالم، طلب لمر الذي يعين األ" استمريكلمة "  الباحث بدقة. وجد

 .ستمرار اإلبداعأمر إميي ية و األغنن تغين  هيتاريي إميي ه
أن الكالم يف لقطة الشاشة السابق لذلك ، ميكن االستنتاج من التحليل 

ظيفة ب ةغري املباشر  التوجيهية يةل الكالمافعاألنظرية ب انه مناسبا على تدلأعاله 
  نظور سريل.مبطلب تستند ال

  
  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣٠الصورة 

  
  

ل افعاألجد الباحث كالًما حيتوي على شكل الشاشة أعاله ، و يف لقطة 
يف فيديو بعنوان  الباحث طلب. وجدمع وظيفة ال ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالم
ظهر الكالم الذي حيتوي على الواحدة.  . هناك كلمتان يف الصورةOrangeأغنية 

. مث جعله (اليك) اإلعجاب املتكلمطلب  كالم األول،وظيفة الطلب يف ال
. بعده شريك الكالم اىلاملتكلم دعا هو  ةباشر املغري  ةتوجيهيال يةل كالمافعأل

 من شريك الكالم. اليكغري طلب  من لذلك هناك غرض آخر
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ستنتاج أن الكالم املوجود يف لقطة الشاشة أعاله حيتوي االلذلك ميكن 
وظيفة الطلب ب ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالم األفعال على شكل من أشكال

  نظور سريل.مببناًء 
  

  وظيفة الدعاء
متساو كما  ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماأليف  الدعاءوظيفة 
غري الدعاء إىل من ، هناك معىن ضمين لكن. و للمقبولشيء ال هي، هي طلب

، وهو طلب أشياء أخرى مثل شريك الكالمعلى  الدعاءهللا سبحانه وتعاىل و 
ت  اليت سيصفها الباحث. البيا

ذكر قد ، ألن الباحث الدعاءلوظيفة  بيانة واحدةجد الباحث سوى و 
ت بشكل كبري على البحث ةالسابقيف امل و الع ، فقد أثر البحث عن كمية البيا

  الذي كان يقوم به الباحث.
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣١الصورة 
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ل  افعمن األشكل  هة أعاله فيلقطة الشاش يف كالًما وجد الباحث
هذا البيان يف عمود  الباحث. وجد الدعاءبوظيفة  ةباشر املغري  ية التوجيهيةكالم

شريك الكالم  املتكلم دعا. Blue Birdبعنوان  هيتاريالتعليقات بفيديو إميي 
 املتكلم ، ولكن بشكل غري مباشر أمرهيتاريي إميي ، وهأعاله يف البداية
 " مبعىن الكلمة هلا معىن متحيز أو معىن ضمين.استمري" كلمةالستمرار يف ال

 جانب، بل يطلب أشياء أخرى فقط شريك الكالم املتكلمدعوا ال ي
 ميكن تفسريها من خالل طلب ، واليتطلب االستمرار ,وهو، الدعاءسياق 

 احملاور مبواصلة حتميل الفيديو أو طلب الغناء.
 لقطة الشاشة أعاله حيتوي لذلك ، خلص الباحث إىل أن الكالم يف

بناًء  الدعاءبوظيفة  ير املباشرة التوجيهية يةالكالماألفعال على شكل من أشكال 
  على منظور سريل.

  
  ةوطيفة الدعو
دعوة. الجيد الباحث وظيفة  ال، املباشرة التوجيهية يةفعال الكالماأليف 

يف                                                                                         ها، إذا مت تطبيقصلةنقصان ال، هذه الوظيفة ألنه وفًقا للباحث
 يةفعال الكالميف األ، لذلك جيد الباحث وظيفة واحدة فقط لدعوة عمود التعليق

  يف شكل غري مباشر. التوجيهية
  

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣٢الصورة 
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الكالمية ل افعاأللشاشة أعاله كالًما حيتوي على لقطة ا يف ُتظهر
يف كل  الكالم، وجد الباحث حقيقة. يف الدعوةوظيفة ة بباشر املغري  ةتوجيهيال

، اعترب الباحث شيئني ، أوًال ، كان الكالم يف كل فيديو هو هيتاريفيديو إلميي 
ت فسيكون ذلك عائًقامتساو نًيا، و  .، لذا إذا أدخل الباحث مجيع البيا

ت يستطيع لبيا  .الواحدة وسيكون مضيعة للوقت أن ميأل صفحة 
  عندي مشرتكنيوه، اىل شريك الكالم املتكلم، طلب الكالم ذلك يف

النتظار األلبوم اجلديد على قناته، لكن هناك غرًضا  هيتاريقناة يوتيوب إميي 
 أميي هيتارييظهر اليت الويب للوصول اىل  )link( جد الباحث رابطًاآخر عندما و 

 الستماع إىل ألبومه اجلديد. وجودلضغط على الرابط امل دعاه املشرتككلم كمت
غري  التوجيهية يةل الكالمافعااألستنتج الباحث أن الكالم يف لذلك ، ا

وظيفة بغري املباشر  التوجيهيةأعاله هو شكل من أشكال فعل الكالم  ةاملباشر 
  دعوة تستند إىل منظور سريل.

  
  ظيفة السؤالو 

ال ختتلف كثريًا  ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألوظيفة السؤال يف 
هذه الوظيفة هو عالمة  املزية من،  ةاملباشر  التوجيهية يةفعال الكالمأل مع

اية اجلملةاالستفهام   حبثالذي  املوضوع، فإن ولكن، اليت تظهر عادًة يف 
، ولكن االستفهامعالمة  يستخدم الذي الكالم غري الرمسي، ال الباحث هو

  ميكن رؤيته من الكلمة األوىل ، والسياق.
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣٣الصورة 

  
  

ل افعاأل، الصورة يف لقطة الشاشة أعاله واليت حتتوي على للوهلة األوىل
أيًضا على أعاله  الكالم، حيتوي ولكن. ةاملباشر يف الشكل  التوجيهية يةالكالم

فقط أي شخص  املتكلم. ال يسأل ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماأل
حية أخرى ، يطلب  Unravelيستمع إىل أغاين  آخر، شيًئا  املتكلم، ولكن من 

الوحيد  ، أنه سيكون الشخصمل ،يسألو  املتكلماليك" واإلجابة. كأن ي "وه
وجود آالف األشخاص قد مسعوا  ةيف احلقيق، لكن الذي استمع يف ذلك العام

 يف ذلك العام.
 لمن شك لذلك ، خلص الباحث إىل أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله

  تستند إىل منظور سريل. السؤالوظيفة ب ةغري املباشر  التوجيهية األفعال الكالمية
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  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣٤الصورة 

  
  

ل افعاألالباحث كالًما حيتوي على  يف لقطة الشاشة أعاله ، وجد
 واء. الكالم أعاله سالسؤالوظيفة ب ةباشر امليف شكل غري  التوجيهية يةالكالم

، ولكن اإلجابة من شريك الكالميسأل فقط  ة الذيتوجيهيال الكالمية لافعأل
شكل من  الكالمأن  يدل على التايل الكالم، عميقا بعد ان الحث الباحث

 .ةغري املباشر  التوجيهية يةلكالمل اافعاألأشكال 
من  اري كثيطلب شيًئا   املتكلمأن  يدل على ملتكلمعند اشكر الكلمة    

اليك بشريك الكالم، األخرى هي طلب  املتكلم قصد، وميكن إجابة لسؤاله
 مستخدم اإلنرتنت الذي رأى تعليقه. وهو

 ل على يد لذلك ، استنتج الباحث أن الكالم يف لقطة الشاشة أعاله    
  نظور سريل.مبتستند  السؤالوظيفة ب ةباشر املغري  ةتوجيهيال الكالمية ل افعاأل

  
  
  
  



٦٤ 
 

  التوجيهية. وظيفة األفعال الكالمية ٣٥الصورة 

  
 

يف شكل  التوجيهية يةفعال الكالماألجد الباحث ,أعاله،  الكالميف 
 . وجدن الكالم أعاله له معىن خفي، أعامقا بل، اذا كان يبحث،  املباشرة
يسأل  املتكلم. تعليق Guren No Yumiaالبيان أعاله يف فيديو بعنوان  الباحث

أعاله، له معىن  الكالم. من فقط ديداجلبتحميل فيديو  هيتاريمىت ستقوم إميي 
 إال طلب اإلجابة، وليس يوفيداللغناء وصنع  شريك الكالم، وهو مطالبة آخر

 بنعم أو ال.
تنتاج أن الكالم أعاله هو شكل من أشكال من الشرح أعاله ، ميكن اس

  نظور سريل.مبتستند  السؤالوظيفة ب ةغري املباشر  التوجيهية يةالكالماألفعال 
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  الرابع فصلال
  االختتام

  
ت التحليل، توصلبعد  تو إىل عرض البيا  واالختتام ستنتاجاالإىل  الباحث أن 

 األفعال الكالمية التوجيهية"حث بعنوان ، وهي أن البمسألة البحث سابًقاجابة من اإلو 
يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل (دراسة  بقناة )(نيتزنتعليقات مستخدم االنرتنت  يف

إىل  التوجيهية يةفعال الكالماأل، ينقسم شكل أجاب على سؤالني. أوالً  "تداولية)
غري  التوجيهية ةيفعال الكالماألو  ةاملباشر  التوجيهية يةفعال الكالماأل، ومها قسمني
نًيااملباشر   ةفووظي، طلبال ةفإىل وظي التوجيهية يةالكالماألفعال ، تنقسم وظيفة ة. 

  .قرتاحاال ةفووظي وظيفة االرشادة،و  ة،فووظي، السؤال ةفووظي، والدعوة ةفووظي، الدعاءو 
  

 اخلالصة  . أ
 )يتزن(نتعليقات مستخدم االنرتنت  يف األفعال الكالمية التوجيهيةشكل الينقسم  .١

شكل الإىل قسمني ، مها  يوتيوب اميي هيتاري بنظرية سريل (دراسة تداولية) بقناة
 .ةغري املباشر  التوجيهية يةفعال الكالماألو  املباشرة التوجيهية يةفعال الكالماأل

 بقناة )(نيتزنتعليقات مستخدم االنرتنت  يف األفعال الكالمية التوجيهيةوظيفة  .٢

 الكالمية فعالاألشكل اليف  ية سريل (دراسة تداولية)يوتيوب اميي هيتاري بنظر 
، ووظيفة السؤال، ووظيفة الدعاء، ووظيفة وظيفة طلبترتكب من باشرة املتوجيهية ال

غري املباشرة  التوجيهية يةالكالماألفعال شكل الن م إما .قرتاحاالة، ووظيفة اإلرشاد
استنبط  ووظيفة السؤال.، ، ووظيفة الدعوةالدعاء، ووظيفة طلبوظيفة الترتكب من 

األفعال الكالمية التوجيهية املباشرة  الباحث اّن أكثر األفعال الكالمية التوجيهية هي
األفعال الكالمية  كالما. وأقّل األفعال الكالمية التوجيهية هي  ٨بوظيفة الطلب قدر 
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ية التوجيهية التوجيهية املباشرة بوظيفة اإلرشاد ووظيفة االقرتاح إما من األفعال الكالم
 غري املباشرة بوظيفة الدعاء ووظيفة الدعوة، هم الذي يتكون بكالم واحد.

 
  االقرتاحات  . ب

من خالل هذا البحث، وعى الباحث على الضعيف والنقصان يف البحث، سواء 
ت ومن حيث النظرية اللغوية بشكل عام، وخاصة يف البحث  من حيث حتليل البيا

نظور سريل واليت جيب على الباحث لتوسيعها بشكل أكرب األفعال الكالمية التوجيهيةمب
فع وفائدة يف  حبيث يسهل احلصول على الدراسة. والرجاء من هذا البحث أن يكون 

م القادمة.  األ
اقرتح الباحث اىل مجيع الطالب الذي أراد البحث بنظرية األفعال الكالمية مبنظور 

ت تخدم االنرتنت متطورا. اذا كان الباحث التعليقات مس سريل أو بنفس مصدر البيا
يبحث التعليقات يف يوتيوب مع أن الباحث املستقبل يبحث التعليقات يف انستجرام 

لنظرية املناسبة ألفعال الكالمية فقطوفيسبوك      .  ، ليس اّال 
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  املراجع واملصادر
 املصادر واملراجع

  دراملص
  عمود التعليق يوتيوب بقناة اميي هيتاري

 ملراجع العرابيةا
يف خطبة طارق عند فتح  التوجيهيةية الكالم األفعال). ٢٠٢٠الفان، كرمي رمضان. (

ا، كلية االنسانية، جامة االندالوس،  البحث العلمي، قسم اللغة العربية واد
  موال مالك ابراهيم ماالج.

ابو  .منهجيةلتطبيق   ايطار مقرته). ٢٠١٤، نضى احلمدان ودمحم امحد االغى. (ير املص
   Khalifa Award for Education ظيب:

ية اإلخبارية والتوجهية يف الكالم األفعال). ٢٠٢٠تيغار، دمحم عارف فؤادي الفضيل. (
ا، كلية االنسانية، ١٤٥٣فيلم فاتح  ، البحث العلمي، قسم اللغة العربية واد
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  سرية ذاتية
  

ريخ  يفولد  ،ين نوكراحاتيياس    ١٩٩٨ اغسطس ١٧جنريانج 
سة األبتدائية احلكومية جايت املدر  بتدائية يفدرسة اإلملج من ار ختم. 

ملمثم  ٢٠١١سنة وارجنني يف  سنة التنس من توسطة املدرسة  التحق 
التحق  مث ٢٠١٧ال تنس يف سنة درسة الثانوية ملالتحق  مث ٢٠١١

حصل على درجة  ىتعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج حمجلا
اشتغل يف معهد اجلامعة قد م .و  ٢٠٢١ا سنة  قسم اللغة العربية وأديفالبكالوريوس 

ن امبيل العايل كاملشرف.  سو
 


