
 

 

 الباب األول
 مقدمة
 

 : خلفية البحثالفصُل األّولُ 
يُعترب الفيلُم يف تطوير علم األدب جزءا من تطوير األعمال األدبية. 

وسيلة  -الفيلم ىو إنتناج فين سردي )قصة( ذي خيايل مجايل، ولو وسيلة اللغة 
الصورة. لِلفيلم وظيفة شلاثلة ابلعمل األديب ىي يهدف إىل إعطاء الًتفيو وادلعرفة 

 (Nurgiyantoro, 2007). للمشاىدين كي يكونوا من العارفني واحلاكمني
الفيلم ابعتبار صفتو، رأى أفندي أن الفيلم ينقسم إىل عدة أنواع وىي 

ىو فيلم فيو قصٌة معروضة عادة يف ادلسارح  (story film)( فيلم القصة 1)
( فيلم االخبار ىو فيلم يُقّدم فيو عن 2وتوزيعها، وفيو قصة خيالية أو حقيقية. )

( فيلم واثئقي 3حقائق معروضة للجمهور مع قيمة األخبار؛ ضرورية وجذابية. )
يلم فو الفيلم ابلفيلم اإلخباري، فإن ىو فيلم يُقّدم فيو عن واقع. اختلف ىذا
( فيلم الكارتون ىو فيلم مصنوع 4واثئقي ىو نتيجة للتفسري الشخصي و )

  (Effendi, 2003) . الستهالك األطفال
 ونيماسي، عل  الرمم أنفيلم الكارتون كان معروفا ابسم الفيلم األ

يستهلكو األطفال، ولكنو يتصل أبمراض الفيلم ووظائفو، ليس رلرد الًتفيو 
كان مفعواًل إذا إذا حيتوى الفيلم عل  القيمة وحده، ولكنو وسيلة للتعليم. و 

 التعليم اجليد، واخليال، ويعطي معرفة جديدة، ويستخدم لغة مهذبة كما وردت
 "الدنيا روزي". الرسوم ادلتحركة يف الفيلم



 

 

 V&Sفيلم الرسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" لفيكي كورنر ىو من إنتاج 

Entertainment Ltd ومت إنتاجو ابلتعاون مع ،JCC ادلملوكة دلؤسسة قطر ،The 

Qatar Foundationىذه السلسلة ىي واحدة من أوائل ادلنتجات الدولية ادلشًتكة . 
co-produksi internasional  يون براعم اليت يتم بثها عل  تلفزBaraem TV،  واليت

 تتوفر يف مجيع الدول العربية واألوروبية ابللغة العربية.
، بث عل  بريطانيا م 2010مايو  3لقد مت االفراج عن الفيلم منذ 

Cbeebies  منطقة. ىذا فيلم الرسوم ادلتحركة ال يزال عل  قيد  160وبثت يف
بعد اىل اندونيسيا. مت حالًيا لغة، ولكن مل تصل  27احلياة اليوم، وترمجت إىل 

ربت اسم "الدنيا  youtobeالوصول إىل فيلم "الدنيا رزي" عل  قناة اليوتيوب 
وقد متت Subscriber.   مشًتًكا 199.338القنات الرمسية" اليت تضم  -روزي 

ألف مرة. مع تعليقات اجلمهور اإلجيابية الذين   ٢١ہ مشاىدة األفالم حىت
كانوا متحمسني ورحبوا ابلفيلم ، مشريين إىل أن الفيلم كان زلبواًب جًدا ، وليس 

 فقط األطفال وحىت ادلراىقني والبالغني.
فيكي كورنر ىو فيلم دلرحلة ما قبل زي" لو فيلم الرسوم ادلتحركة "الدنيا ر 

لبحث عن ادلعرفة واخلربة يف العامل اخلارجي. سنوات ل 3-6 ادلدرسة أو من سن
 يروي ىذا الفيلم ادلتحرك مغامرات فتاة صغرية إمسها روزي وأصدقائها.

كيفية احلفاظ عل  سلسلة   يشرح فيلم الرسوم ادلتحركة "الدنيا روزي"
، ويتفاعل مع بعضهم البعض ويعمل  ويتعلم قيم ادلهارات االجتماعية ،الصداقة

ىي روزي. عل  الرمم من أن ريزو يقود  وخصية الرئيسية في. الشكفريق واحد
، لديهم مبدأ ادلساواة إلظهار العمل وشخصيتو، إال أنو ال يؤدي دائًما. ألنو في
 دبساعدة من األصدقاء. اجلماعي، أن كل شيء سيكون أفضل



 

 

للغاية، وتؤثر عل  شخصية روزي لطيفة، ودودة، ومهذبة، وتقديرية 
مهتمني إبجراء البحوث التداولية، وىي مبدأ  الباحثة حدا عل أصدقائها. 

. عدد من مقتطفات من احلوار الذي قدمتو والتأدب يف الشخصية الرئيسية في
 :ووى والشخصية الرئيسية في

 "حسنا.. اان.. اان  مل اصنع اخلبز من قبل لكنو يّد سهال".

 اثنية( 10، مدة  50:  28) الدنيا روزي، الدقيقة   
 السياق:
 انرومبا. ومن انحية قرابة ىذ ىو  ادلخاطب وروزي  ة ىيادلتكلم

 ن.األصدقاء ادلقراب ا)بتعّلم معا( تدل عل  أهنم انالشخص
أثناء النهار يف منازل روزي و رومبا، يتناوب ادلتكلم واألصدقاءىا عل  

تعّلم ادلتكلم    و بينون، سوف تعليم بعضهم البعض بدروس سلتلفة. بعد كارز
ع اخلبز. وقال رومبا "أان ال أعرف وأان مري متأكد من ىذا النموذج ا صن يةكيف

 .السابق الكالميف  كما  ةو ادلتكلمت)اخلبز(". مث أجاب
 التخليل:

 قاعدة و ىيدب، تأال مبادئ من أمبدعل   متثالإ يى الكالم السابق
التعابري الداّلة عل  أّن  ، ومدارىا عل  التقليص مناالّتفاققاعدة . االّتفاق



 

 

واإلكثار من التعابري اليت تظهر الذات عل  اّتفاق  ،الذات يف خالف اآلخر
مًتددون قلياًل يف قدرهتم عل  صنع اخلبز معتربين أن ىذه ىي  كلمةادلت. السامع

مري مراتحني عند مساع أقوال ادلعارضني بتكرار   كلمةادلرة األوىل. كما يبدو ادلت
كلمايت مرتني. ولكن سرعان ما تكيف مع كلمة كل احلق ولشرح وإقناع اليت 

 .صنع اخلبز أمرا سهال
 اللباقةقاعدة ( 1. وىي )اىل ستة قواعدمبدأ التأدب  Leechليتش ينقسم 

 (Tact Maxim) اليت ميكن أن ىي تقوم عل التقليل من التكاليف واخلسائر  و
  قاعدة الكرم( 2. )يتكّبدىا ادلخاطب والًتفيع من الفوائد اليت جينيها

(Generosity Maxim)  ومدارىا عل  جعل التكّلم جيين من الفوائد أقّلها، وجعل
 Approbation)قاعدة اإلستحسان ( 3. )ادلخاطب جيين من تلك الفوائد أكثرىا

Maxim) دلخاطب والقدح فيو واإلكثار من مدحو ومدارىا عل  التقليل من ذّم ا
ومدارىا عل  التقليل من  (Modesty Maxim)قاعدة التواضع ( 4) .والثناء عليو

 (Agremeent Maxim) االّتفاققاعدة (  5. )إطراء الذات واإلكثار من نقدىا
ومدارىا عل  التقليص من التعابري الداّلة عل  أّن الذات يف خالف اآلخر 

قاعدة ( 6) .خاطبل  اّتفاق ادللتعابري اليت تظهر الذات عواإلكثار من ا
ومدارىا عل  التقليص عل  كّل ما من شأنو أن  (Sympathy Maxim)التعاطف 

يولد الكراىة والنفور بني ادلتكّلم وادلخاطب واإلكثار من التعابري الداّلة عل  
 (Al-Fatle, 2017) التعاطف بينهما

 
 
 



 

 

  :وأيًضا يف احلوار التايل
 " أحسنت اي لني انت معّلمة افضل مّنا"

 اثنية( 9، مدة 06:  46 ) الدنيا روزي، الدقيقة
 السياق:
 نا. ومن انحية قرابة ىذىي لني ةادلخاطب روزي و ة ىيادلتكلم

 ن.األصدقاء ادلقراب ان )بتعّلم معا( تدل عل  أهنماالشخص
رسم اىل  ، ادلخاطب تعّلم كيفّيةروزي و رومباأثناء النهار يف منازل 

لني أيضا شرح كيفية . راقب نتائج صورة لني اجليدةتبتسم روزي تمث صديقتها. 
كما ورد يف  لني اىل كلمادلت تشيد و إىل صديقتها يف التفاصيل. واستدراج
 .السابق الكالم

 التخليل:
قاعدة  وىيدب، تأال عل  أحد مبادئ متثالإ يى الكالم السابق

ومدارىا عل  التقليل من ذّم ادلخاطب والقدح فيو واإلكثار من  .اإلستحسان
 نتائج صورة ادلخاطبةظهر . تشيد ادلتكلمة اىل ادلخاطبة. تمدحو والثناء عليو

ميكن  يف التفاصيل. اعل  شرح كيفية رسم ألصدقائه تقتدر ادلخاطبةجيدة. 



 

 

عل   بينون. يأفضل من روز  ةمالحظة ىذا اجملاملة من كلمة لني وىي معلم
 أساسا وفقا حلقوذلم وقدراهتم. يدّرسون مالرمم من أهن

 أدبتدلبدأ الامتثال  وى ا روزيالذي ألقاى الكالميف ادلباحثة السابقة، 
ومدارىا عل  التقليل من ذّم ادلخاطب . اإلستحسانو ىي قاعدة  Leechليتش 

ع األخرى ىناك العديد من ادلقاط. والقدح فيو واإلكثار من مدحو والثناء عليو
الذي أنتج فيلم تأدب، أ المبد امتثالوربتوي عل   وزيللحوار اليت ألقاىا ر 
فيكي كورنر مثري جدًا لالىتمام دلزيد من البحث " لروزيرسوم ادلتحركة "الدنيا 

  يف حبث الرسالة. بحثلاكائن  موواستخدا
احثة هبذا البحث ربت استنادا إىل خلفية ادلشكلة السابقة، ستقوم الب

دنيا روزي" لفيكي كورنر )دراسة "مبدأ التأدب يف فيلم رسوم ادلتحركة "ال  عنوان
 تداولية(. 

يف فيلم  الشخصية الرئيسيةىذا البحث يف امتثال مبدأ التأدب يف الكالم 
وفقا جليفري  تأدباستخدام نظرية ال الرسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" لفيكي كورنر

  Geoffrey Leech ليتش
 الفصُل الثاين: حتديُد البحث  

استنادا إىل خلفية البحث السابقة، فتصيغ الباحثُة مشاكال مبحوثة ىي 
  عل  النحو التايل:

 رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" ؟ الامتثال مبدأ التأدب يف فيلم  كيف .1
 مبدأ التأدب يف فيلم رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي"؟ال استعمكيف  .2

 
 



 

 

 الفصل الثالث: أهداُف البحث  
 استنادا إىل ربديد البحث، فأىداف ىذا البحث ىي: 

 معرفة امتثال مبدأ التأدب يف فيلم رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" ووصفو.  .1
ال ادلبدأ التأدب يف فيلم رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" استعممعرفة  .2

 ووصفو.
 الفصُل الرابُع: تْقييد البحث  

ذبنُّبا مباحثة واسعة جّدا، ىذا البحث زلدود عل  امتثال مبدأ التأدب 
ينقسم اىل ستة قواعد، وىي قاعدة اللباقة و قاعدة الكرم و  Leechليتش 

قاعدة اإلستحسان و قاعدة التواضع و قاعدة اإلتفاق و قاعدة التعاطف يف  
 ي" لفيكي كورنر. كالم الشخصية الرئيسية يف فيلم الرسوم ادلتحركة "الدنيا روز 

 الفصل اخلامس: فوائُد البحث  
 الفوائد النظرية .1

عس  أن يكثر ىذا البحث الكنوَز العلمية يف رلال اللغة واألدب خاصة  . أ
 فيما يتعلق "التداولية".

تعطي قليال أكثر فكرة خاصة يف عامل اللغة األدبية العربية، وميكن  . ب
 استخدامها كوسيط للبحث يف ادلستقبل.

 لعمليةالفوائد ا .2
زلاولة تقدمي ادلنتج األديب، أي ادلنتج األديب لنوع األفالم ادلتحركة،   . أ

وخاصة األفالم ادلتحركة العربية خلرباء األدب وعامل أفالم األطفال 
 اإلندونيسية.



 

 

ىذا البحث ميكن فكرة للجمهور فهم القصة يف فيلم الرسوم ادلتحركة  . ب
لق بتحليل مبدأ "الدنيا روزي" لفيكي كورنر، وخاصة فيما يتع

 التأدب.
 الفصُل السادس: أساس الفكر 

ىف الفيلم حواراٌت ربتوي عل  عناصر اللغة اليت ميكن دراستها. عل  
الرمم ىف الواقع إّن لديو مصادرا شفهية للدراسات التداولية مري الطبيعية، ولكن 

 بواسطة الفيلم ميكننا أن نرى حواراٍت مستندات إىل احلياة اليومية . 
ال إنفصل ىذه احلوارات عن العناصر التداولية نستطيع أن ندرسها 

 ."Politeness"ابلتعميق، أحدىا ىي مبدأ التأدب أو 

التأدب ىو ادلفهوم الذي يشري إىل كلمة "مهذبة" يف التفاعالت  
االجتماعية يف ثقافة معينة. ادلفهوم بشكل عام يف صورة حكيمة، كرمية، 

 خرين. ويف الواقع ادلفهوم يف اجملتمع األوسع.متواضعة، ومتعاطفة مع اآل
، Geoffrey Leechأحد مبدأ التأدب يف التداولية اليت انقشها جورج ليتش 

 مبدأ التأدب إىل ستة قواعد، وىي: Leechيَقسم ليتش 
ىي تقوم عل التقليل من التكاليف و  (Tact Maxim)  اللباقةقاعدة  .1

ادلخاطب والًتفيع من الفوائد اليت واخلسائر اليت ميكن أن يتكّبدىا 
، ميكن لشخص االمتناع عن احلسد، والغرية، اللباقة. مع القاعدة جينيها

وموقف األذى نتيجة لعالج ال يفيد الطرف اآلخر. عندما يتحدث 
، يقال إن الشخص مهذب. وفًقا ذلذا اللباقةشخص ما وينفذ قاعدة 

 اللباقةمت تنفيذ قاعدة القاعدة، ميكن ربقيق التأدب يف الكالم إذا 
 بشكل صحيح.



 

 

ومدارىا عل  جعل التكّلم جيين من  (Generosity Maxim)قاعدة الكرم  .2
. قاعدة الفوائد أقّلها، وجعل ادلخاطب جيين من تلك الفوائد أكثرىا

 الكرم ىو قاعدة اليت يتطلب ادلتحدثني احًتام اآلخرين.
عل  التقليل من ذّم ومدارىا  (Approbation Maxim)قاعدة اإلستحسان  .3

. ىذه القاعدة اليت ادلخاطب والقدح فيو واإلكثار من مدحو والثناء عليو
تطلب من ادلتحدث احًتام اآلخرين. تتجنب اجلائزة أيًضا السخرية و 

 يتسّنع و يتعرّي و يتذّلل.
ومدارىا عل  التقليل من إطراء ىي  (Modesty Maxim)قاعدة التواضع  .4

. قاعدة التواضع ىي قاعدة اليت تتطلب من دىاالذات واإلكثار من نق
ادلتحدثني هبا عدم الثناء دائًما عل  أنفسهم. األشخاص الذين ميتدحون 
ويفضلون أنفسهم دائًما عند التحدث، سوف يؤدي إىل الغطرسة 
والغطرسة. يف الثقافة اإلندونيسية ، تعد البساطة والتواضع معلمات 

 لتقييم أدب شخص.
او ما تعرف ابسم  االّتفاققاعدة  (Agremeent Maxim) االّتفاققاعدة  .5

ومدارىا عل  التقليص من  (Wijana, 1996, p. 59)قاعدة الواتم 
التعابري الداّلة عل  أّن الذات يف خالف اآلخر واإلكثار من التعابري اليت 

. يف ىذه القاعدة، يتم التأكيد عل  خاطبل  اّتفاق ادلتظهر الذات ع
يكون ىناك تطابق بني ادلتحدثني وشركاء الكالم. إذا كان أنو جيب أن 

ىناك تطابق، فسيكون ىناك اتفاق بني ادلتكلم وادلخاطب. يف أنشطة 
 التحدث، ال جيوز للشخص قطع أو دحض مباشرة ما قالو الشريك.



 

 

ومدارىا عل  التقليص عل  كّل ما  (Sympathy Maxim)قاعدة التعاطف  .6
والنفور بني ادلتكّلم وادلخاطب واإلكثار من من شأنو أن يولد الكراىة 

و ىذه القاعدة اليت تطلب مكربات  .التعابري الداّلة عل  التعاطف بينهما
الصوت لتحقيق أقص  قدر من التعاطف ذباه اآلخرين. يعترب 
األشخاص الذين يتسمون ابلشفقة وحىت الساخرين ذباه اآلخرين 

 (Fauzi, 2012, p. 48-52)أشخاًصا ليس لديهم أخالق يف اجملتمع. 
وىكذا، استناداً إىل الشرح السابق، أتيت الدراسة التداولية يف ىذا البحث 

الشخصية الرئيسية يف فيلم رسومة ادلتحركة  قول من البياانت ادلستمدة من
"الدنيا روزي" لفيكي كورنر. تسع  ىذه الدراسة إىل التعرف عل  االمتثال دلبدأ 

ة الرئيسية يف حوار فيلم رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي" الشخصي قولالتأدب يف 
 لفيكي كورنر.



 

 

صورة أساس الفكر ىف ىذا البحث تصّوره الباحثة يف الرسم البياين التايل:   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل السابع: الدراسات السابقة
شلاثلة ذلا أمراض رمسية  معلومات حبثية ةد الباحثذب، مل يف ىذه الدراسة
، لكن روزي" لفيكي كورنر دنياادلتحركة "ال يف فيلم رسوممتشاهبة، وىي حوار 

رسوم ادلتحركة "الدنيا روزي"الفيلم   

الرئيسيةكالم الشخصية   

 Leechمبدأ التأدب لليتش 

 التداولية

 قاعدة اللياقية

 قاعدة التعاطف قاعدة التواضع قاعدة الكرم

 قاعدة التوافق قاعدة اإلستحسان 



 

 

دأ سابقة اليت ذلا أوجو تشابو مادية، وىي مببعض الدراسات ال قدمتس ةالباحث
 مع البحث الذي سيتم دراستو. من بينها: التأدب

يف  االّتفاققاعدة اللباقة و قاعدة ، ربليل Askarman Liaأسكرمان لييا  .1
، ربدد ىذه Lua-Lua Mbowo Sebuah Karya Ponti Gea" ،2018 فيلم "

 ، ومهاوتركز فقط عل  حالتني لتأدبالدراسة االمتثال وانتهاك مبدأ ا
 "مجيع الشخصيات يف فيلم  الكالميف  االّتفاققاعدة اللباقة و قاعدة 

Lua-Lua Mbowo Sebuah Karya Ponti Gea". 
 "، Laskar Pelangi"يف فيلم  مبدأ التأدب، Ria Desnawati ناوايتسراي دي .2

يف  دأ التأدب، يصف ىذا البحث االمتثال وانتهاكات مب2018
 ." Laskar Pelangiمجيع الشخصيات يف حوار فيلم  الكالم

" Boss My Stupid" يف حوار فيلم تأدبك مبدأ ال، انتهاHerlinaىرلينا  .3
، 2017يم الشخصيات يف ادلدرسة الثانوية، وأمهيتو يف تعلألويف أفينتو 

، دون تعميق شكل أدب فقطسة عل  انتهاك مبدأ التركز ىذه الدرات
 االمتثال.

الكالم بني األشخاص يف أدب ، Soviana Rosarini سوفياان روزاريين .4
، يف 2017ليلي نورميندا، ل "Ijinkan Aku Menjadi Perempuan "الرواية 

، تصف امتثال األدب يف السرد بني الشخصيات يف ىذه الدراسة



 

 

، وشرحت داليلي نورمينل "Ijinkan Aku Menjadi Perempuan "الرواية 
 .Leechمستوى األدب ابستخدام نظرية مقياس األدب 

، "Tullah" اللغوية يف فيلم  دأ التأدب، انتهاك مبSuci Elviraسوجي الفريا  .5
دون  تأدبانتهاك مبدأ الاسة عل  شكل ، تركز ىذه الدر 2017

 .تأدبتوضيح امتثال مبدأ ال
 Sweet""يف فيلم  دأ التأدب، انتهاك مبSuci Rahmayantiسوجي رمحاينيت  .6

 تضمني عل  تأدبالدراسة عل  انتهاك مبدأ ال، تركز ىذه 2017، "20
 ."Sweet 20"" الذي يظهر يف احلوار بني اجملموعات يف فيلم

-Ayat"يف فيلم  مبدأ التأدب اللغوية، ربليل Amrin Rosadaأمرين رشادا  .7

Ayat Cinta"  إمتثال، تصف ىذه الدراسة 2016، التداوليةكدراسة 
-Ayat"يف احلوار بني الشخصيات يف فيلم  دأ التأدب اللغويةوانتهاك مب

Ayat Cinta " ذلانونج برامنتيوHanung Bramantyo. 
علومات خبصوص نفس ، مل يتم العثور عل  أي مدراسة السابقةعل  ال

أدب الكالم للشخصيات الرئيسية يف فيلم التالبحث فيما يتعلق ابمتثال مبدأ 
فقط  يعين أن ىذه الدراسة تركز زي" لفيكي كورنر.و "الدنيا ر رسوم ادلتحركة 

الشخصية  الكالموالذي ىو يف  Leech ليتش حسب تأدبعل  االمتثال دلبدأ ال
 الرئيسية فقط.

 


