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َها قَاَلْت:   :صلَّى هللا عليه وسلَّم َرُسوُل هللاقَاَل َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعن ْ
 (والبيهقي )رواه الطرباين َأَحدُكْم َعَمالا َأْن يُ ْتِقَنهُ ِإَذا َعِمَل  ُيُِب  ِإنَّ هللَا تَ َعاََل 

 
Artinya: Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: 

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya 

secara profesional”. (H.R Tabrani dan Baihaqi). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 ه 
 

 إهااء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إَل:
 سودرسونو احملبوب أيب

  نياحملبوبة يوليات وأّمي
 احملبوب حممد الفارس، كبريال األخ

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ز 
 

 صمستخل

بنظرية  إلبن املقفع. التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون "كليلة ودمنة"2021وتري. نورفيانىت، ف
 قسم اللغة العربية وأدهباالبحث اجلامعي، . فمان )دراسة حتليلية تااولية(و إرفينج ج

 مية احلكومية ماالنج.لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسال
 : عارف رمحن حكيم، املاجستري.  املشرف 

 تداوليةال الفيلم،، التهذيب اللغوي:  الكلمات الرئسية
التهذيب اللغوي هو أحد اجلوانب اليت جيب مراعاهتا يف التواصل. تعتمد اجملاملة، على 

اللغة املستخدمة. يعترب األقل ابلنسبة للخطاب، حقاا على مقياس مهارة األشخاص الذين يتحدثون 
الكالم ابللغة اإلندونيسية بشكل عام مهذابا إذا كان املتحدث يستخدم كلمات مهذبة، واخلطاب 

 ال ُيتوي على سخرية مباشرة، وال أيمر بشكل مباشر، وُيرتم اآلخرين. 
 "ودمنة كليلة" كرتون  فيلم يف التهذيب اللغوي رصو  ملعرفة( 1 هو: البحث هذا أهداف

 "ودمنة كليلة"كرتون  فيلم يف التهذيب اللغوي وظيفة ملعرفة (2جوفمان؛  إيرفينج بنظرية املقفعإلبن 
  .جوفمان إيرفينج بنظرية إلبن املقفع

 البحث املكتيب ،هذا البحث أما نوع وصفيا كيفيا، امنهجاستخدمت الباحثة هبذا البحث 
(library research). املقفع إلبن ودمنة كليلة فيلم البحث هذا يف املستخدمة البياانت صدرامل .

 .اللغوي تهذيبال عن وجمالت ، ودمنة كليلة كتاب هي البحث هذا من الثانوية البياانت بينما
طريقة  أما. واالستماعالكتابة و  املشاهدة طريقة هي الباحث ة هبذاستخدمملا البياانت مجع طريقة
 .النتائج واستخالص، البياانت وعرض ،البياانت تقليلهبذا البحث فهي  البياانت حتليل

إلبن  صور التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون "كليلة ودمنة" (1 :نتيجة هذا البحث هي:
صور الوجه  3صور الوجه السليب،  6صور الوجه اإلجيايب،  6منها بنظرية إرفينج جوفمان  املقفع
بنظرية إرفينج جوفمان  إلبن املقفع التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون "كليلة ودمنة" ظيفةو ( 2؛ املهدد
  الوجه املهدد.وظيفة  3الوجه السليب، وظيفة  5الوجه اإلجيايب،  ظيفةو  5هي 
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ABSTRACT 

Nurviyanti, Putri. 2021. Language Politeness in The Film Cartoon Kalila wa 

Dimna by Ibnu Al-Muqoffa’ based on The Perspective of Erving 

Goffman (Pragmatic Study). Thesis. Departement of Arabic Language 

and Literature, Faculty Of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University Malang.  

Supervisor : Arif Rahman Hakim, M. Pd. I  

Keywords : Language politeness, movie, pragmatic 

Language politeness is one aspect that needs to be considered in 

communication. Politeness at least in an utterance really to be considered in te 

politeness og te community speaking te language used. Speec in Indonesian is 

generally considered polite if te speaker uses polite words, is speec does not 

contain direct ridicule, does not rule directly, and respect oters. Language 

politeness, especially in vebal communication, can be seen from several indicators.  

The aims of this study are: 1) to describe the image of language politeness 

in the cartoon Kalilah wa dimna based on Erving Goffman's perspective; 2) 

understand the function of language politeness in the cartoon film kalilah wa 

dimna based on the perspective of Erving Goffman. Kalila wa dimnah film 

consists of 27 episodes, but the researcher limits it to episodes that contain the 

form and function of language politeness. 

This research is a descriptive qualitative research, and this research is also 

a type of library research because it is based on documents in the form of 

literature books, journals, and other data sources in the library. In collecting data, 

the researchers used listening, watching, and taking notes. And the data analysis 

technique used by the researcher in this study is data reduction, presenting data, 

and drawing conclusions. 

The results of this study are: 1) The image of politeness in the cartoon 

"Kalilah wa Dimna" based on Erving Gofffman's perspective consists of 6 images 

of positive faces, 6 images of negative faces, and 3 images of threatening faces; 2) 

The function of politeness in language in the cartoon "Kalilah wa Dimna" based 

on Erving Goffman's perspective is 5 positive facial functions, 5 negative facial 

functions, and 3 face threatening functions. 
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ABSTRAK 

Nurviyanti, Putri. 2021. Kesantunan Bahasa  dalam Film Kartun Kalila wa 

Dimna karya Ibnu Al-Muqoffa’ Berdasarkan Perspektif Erving 

Goffman (Kajian Pragmatik). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : Arif Rahman Hakim M. Pd. I  

Kata Kunci : Film, kesantunan berbahasa, pragmatik 

Kesantunan berbahasa adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan 

dalam komunikasi. Santun setidaknya suatu tuturan sangat tergantung pada 

ukuran kesantunan masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Tuturan dalam 

bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan 

kata –kata yang santun, tuturannya tidak mengandung ejekan secara langsung, 

tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. Kesantunan 

berbahasa, khususnya dalam komunikasi verbal dapat dilihat dari beberapa 

indikator. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan gambar kesantunan 

bahasa dalam film kartun kalilah wa dimna berdasarkan perspektif Erving 

Goffman; 2) memahami fungsi kesantunan bahasa dalam film kartun kalilah wa 

dimna berdasarkan perspektif Erving Goffman. Film kalila wa dimnah terdiri dari 

27 episode, namun peneliti membatasi pada episode yang terdapat bentuk dan 

fungsi kesantunan bahasa. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dan penelitian ini 

juga termasuk jenis penelitian pustaka karena berdasarkan pada dokumen baik 

berupa buku literatur, jurnal, dan sumber data lainnya diperpustakaan. Dalam 

mengumpulkan data, peneliiti mengggunakan teknik simak, tonton, dan mencatat. 

Dan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu reduksi 

data, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Gambar kesantunan berbahasa dalam film 

kartun “Kalilah wa Dimna” berdasarrkan perspektif Erving Gofffman terdiri dari 

6 gambar wajah positif, 6 gambar wajah negatif, dan 3 gambar pengancaman 

wajah; 2) Fungsi kesantunan berbahasa dalam film kartun “Kalilah wa Dimna” 

berdasarkan perspektif Erving Goffman yaitu 5 fungsi wajah positif, 5 fungsi 

wajah negatif, dan 3 fungsi pengancaman wajah.  
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 األول الباب
 مقامة

 خلفية البحث -أ 
، يف عدد بة مشهد ترفيهي. ليس فقط لألطفالغالباا ما تُعترب فيلم كرتون مبثا

 فيلم كرتون، تعد العديد من مسلسالت دان مبا يف ذلك الوالايت املتحدةمن البل
للبالغني ال حتتوي  فيلم كرتونلبالغني. بعض عناوين أكثر مالءمة ملشاهدهتا من ا

اهر والنقد االجتماعي. بشكل فقط على قصص مسلية. هناك أيضاا من يصف الظو 
حتتوي على نكات تتنبأ بشكل غري مباشر ابملستقبل. ليس  فيلم كرتون، هناك فريد

، ص. 2009، )فرانوو ، ولكن أيضاا السياسة وعامل املشاهريعن التكنولوجيافقط 
150). 

اليت يطلبها األطفال بشدة هي حكاية. احلكاية هي  فيلم كرتونواحدة من 
واحدة من أكثر أشكال األدب الشعيب دميومة وأكربها شفهياا وكتابياا. ميكن العثور 
على هذه احلكاية اخليالية يف العديد من اآلداب يف كل بلد يف العامل تقريباا. تعترب 

القصص اخليالية لتمثيل الشخصيات البشرية. يقال الشخصيات اخلرافية يف 
للحيواانت يف اخلرافات أن تكون قادرة على التصرف مثل البشر ولكن ال تفقد 

 .(76-70، ص. 1968)جارل،  شخصياهتا احليوانية
نقال عن كيدل. عادة ما تكون القصص اليت يتم سردها يف القصص اخليالية 

مع إَل معرفة  ، ال ُيتاج القارئ أو املستخيالية ا وسهلة الفهم. لفهم قصةبسيطة جدا 
، غالباا ما قط شخصية واحدة مهمة. هلذا السبب، فكل شيء عن الشخصيات

ُتستخدم احليواانت أو احليواانت كأمثلة يف اخلرافات بطريقة يسهل فهمها ألهنا 
ت عادةا ، تُفسر اخلرافااخلرافات العربية. يف عامل األدبدائماا متطابقة. جمموعة من 

على أهنا قصص أو حكاايت خرافية تستخدم احليواانت كشخصية رئيسية. تصرفت 
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، يتم إنشاء اخلرافات ابعتبارها انعكاساا حلياة اإلنسان احليواانت مثل البشر. عادة
 .(7، ص. 1986)نباابن،  وهتدف إَل تقدمي دروس أخالقية وأدب للتواصل

، بل ترتبط أيضاا ب اللغوية فحسباللغوي ابجلوان التهذيبال ترتبط ظاهرة 
ابجلوانب الثقافية )القواعد االجتماعية أو األخالقية(. األدب هو مبدأ يتعلق 
ابلقواعد املتعلقة ابملسائل االجتماعية واجلمالية واألخالقية يف أفعال الكالم. هناك 
حاجة إَل معلومات دقيقة حول األدب يف التواصل يف خمتلف الثقافات حىت يتم 

 .(89، ص. 2005)راحردي،  حلصول على املعرفة الكافية يف التواصلا
مع تعترب املشاكل األخالقية والتأدب من التحدايت اليت جيب أن يواجهها اجملت

، بدأت القيم النبيلة للثقافة واألعراف تتالشى بشكل اليوم. إَل جانب تطور العوملة
، القي ضرورايا لغرسه بطرق خمتلفةخمتزايد يف جيل الشباب اليوم. يعترب التعليم األ

 .(95، ص. 2005)راحردي،  إحداها من خالل األعمال األدبية
، عند التفاعل مع أشخاص آخرين لدينا القدرة على حنن ككائنات اجتماعية

إيذاء أو اإلضرار ابحرتام الذات لدى اآلخرين. وهذا ما يسمى بفعل حتسني الوجه 
(FTA) ت. إن فعل احرتام الذات هذا يهاجم احرتام أو فعل يهاجم احرتام الذا

هامجنا احرتام  الذات أو أن اتفاقية التجارة احلرة هذه هلا عالقة أبدب اللغة. ألننا إذا
، فإننا سنؤذي اآلخرين بشكل غريزي. حىت نعد أيضاا الذات لدى شخص ما

اسرتاتيجيات مهذبة عند التحدث مع أشخاص آخرين من خالل البحث عن طرق 
 .(1 ص. ،2011)أانم،  ال تسيء أفعالنا إَل احملاور حىت

، فقد اهتمت الباحثة إبجراء حبث حول بناء على الظاهرة املذكورة أعاله
األدب اللغوي لفيلم كليلة ودمنة الكرتوين. حكاايت كليلة ودمينا هي واحدة من 

قدمية. قيم األعمال األدبية املاليو الكالسيكية الشهرية واليت مت تضمينها كمخطوطة 
، ها. انعكاساا للتعاليم األخالقيةاحلكمة يف هذه امللحمة هلا رسالتها األخالقية لقرائ

تعد خمطوطات حكاية كليلة ودمينا جزءاا من األعمال األدبية السابقة اليت ميكن 
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استخدامها كمصدر للتعلم األخالقي البشري من خالل قصص احلكمة. إن جوهر 
ودامينا هو دب الذي جيب نقله وحتقيقه من حكاية كليلة التعاليم األخالقية واأل
، أي يفهم القيم األخالقية ويتصرف هبا، أي اإلنسان الذي صورة اإلنسان املثايل
 .(485، ص. 1986)جوفمان،  شخص ذو شخصية

هو قاعدة للسلوك يتم حتديدها واالتفاق عليها بشكل متبادل من  التهذيب
دب يف نفس الوقت شرطاا يتم االتفاق عليه من قبل جمتمع معني حبيث تكون األ

خالل السلوك االجتماعي. إن األدب اللغوي أساساا هو أخالقياتنا يف التنشئة 
ام اللغة واختيار الكلمات ، ابستخديف اجملتمع، أو يف مكان وجودان االجتماعية

فة. ، ألن اللغة يف احلقيقة هي ثقااالهتمام أبين ومىت ومع من نتحدث، و اجليدة
 .(485، ص. 1986)جوفمان،  وحدها –لفهم اللغة حنن جيب أن يفهم الثقافة 
، جيب أن اللغوية، وخاصة اللغة املستخدمةكحقل جديد يف الدراسات 

كذلك متعلمي ، و ، سواء من قبل اخلرباء أو اللغوينيحتظى اللباقة يف اللغة ابالهتمام
ه اللغة األدبية ألن ل شخص هذ، من املهم أيضاا أن يفهم كجانب ذلك اللغة. إَل

طبيعتهم "خملوقات انطقة" دائماا ما ينفذون تواصالا لفظياا جيب أن  البشر الذين
 .(20، ص. 2007)زمزاين،  يكونوا أخالقيني

 أنه يف براغماتية التأدب اللغوي، إال أنه بدأ فقط يف جذب على الرغم من
 موجود لفرتة طويلة يف التواصل، فقد قيل إن مفهوم أخالقيات اللغة هذا باهاالنت

 للغة بشكل تقليدي من خالل معايرياللفظي يف أي جمتمع. يتم تنظيم مهارة ا
 فة واحلكمة احمللية. لطاملا عاشتوأخالق اجملتمع اليت يتم استيعاهبا يف سياق الثقا

 التواصل اللفظي، واليت بدأت يف الواقع األخالق اللغوية بني الصغار والكبار يف
 ي يف أعقاب التيارات السلبية للتغريب ، واليت جلبت األيديولوجية الليرباليةختتف

 .(43، ص. 2010)شاهر، 
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 أسئلة البحث -ب 
 :ومن خلفية البحث فأسئلة البحث هي

بنظرية  إلبن املقفع يلم كرتون "كليلة ودمنة"يف ف التهذيب اللغوي رصو  ما -1
 فمان؟و رفينج جإ

بنظرية  إلبن املقفع يلم كرتون "كليلة ودمنة"يف في التهذيب اللغو  ما وظيفة -2
 فمان؟و رفينج جإ

 أهااف البحث -ج 
 بناء على أسئلة البحث أعاله، إتضمن هذه الدراسة األهداف التالية:

بنظرية  إلبن املقفع يلم كرتون "كليلة ودمنة"يف ف التهذيب اللغوي رصو  ملعرفة -1
 ؟فمانو رفينج جإ

بنظرية  إلبن املقفع يلم كرتون "كليلة ودمنة"يف ف ب اللغويالتهذي وظيفة ملعرفة -2
 ؟فمانو رفينج جإ

 البحث فوائا -د 
وسيأيت . والتطبيقيةالفوائد النظرية  ي، وهمن نوعني ، تتكونهذا البحث أما فوائد

 :بياهنا نفصيلها
 نظريةال فوائدال -1

 الفوائد النظرية يف هذا البحث تتكون من:
 التهذيب اللغوي  التداولية عنالعلوم يف  خاصةاللغوية لتعمق ابلدراسة ل (1
 ، خاصة التهذيب اللغوي العلوم التداولية للمصادر واملعلومات يف (2
أن يكون هذا البحث قادرا على املشرتكة ابألفكار يف فهم اللغة العربية  (3

 خاصة يف علم التداولية.
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 الفوائد التطبيقية -2
 البحث تتكون من:الفوائد التطبيقية يف هذا 

 لجامعةل -1
لرتقية املصادر العلمية يف جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية  (1

 احلكومية ماالنج.
 كالبحث املقارن للدراسة التالية. (2

 لكلية اإلنسانية -2
 الدراسة علم اللغة خاصة التهذيب اللغوي.لتوفري املصادر يف  (أ 
 ة.كالبحث املقارن للدراسة التالي (ب 

 للباحثة نفسها -3
لزايدة املعلومات عن التهذيب اللغوي، صور التهذيب اللغوي  (أ 

 ووظيفتها.
لزايدة املعارف يف الدراسة علم التداولية للباحثة اليت هي متعّلمة بقسم  (ب 

 اللغة العربية وأدهبا.
 البحث حاود - ه

"كليلة  حددت الباحثة هبذا البحث على التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون
اصة يف صور التهذيب اللغوي بنظرية إرفينج جوفمان خإلبن املقفع ودمنة" 

  ووظيفتها.
 السابقة الاراسات - و

"التهذيب اللغوي يف الرواية الرجل  2020ألديال رزقي كرتكا دوي حماراين  -1
ولية على نظرية جفري ليتش( اجلامعة االذي آمن لنجيب الكيالين )دراسة تد
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احلكومية موالان مالك إبراهم ماالنج قسم اللغة العربية وأدهبا . إن اإلسالمية 
اهلدف هذا البحث هو لوصف أشكال االمتثال واالنتهاك يف التهذيب اللغوي 
يف الرواية الرجل الذي آمن. وأما النتائج البحث فيما يلي: أن أشكال االمتثال 

واضع وابلتفصيل تتكون اللغوي يف الرواية الرجل الذي آمن اثنان وثالثون امل
على مكسيم احلكمة يف اثنا عشر املواضع، ومكسيم التسامح يف ثالثة املواضع، 
مكسيم االستقبال يف أربعة املواضع، ومكسيم التواضع يف أربعة املواضع، 

، )حماراين ومكسيم االتفاق يف مثانية املواضع، ومكسيم الشفقة يف موضع واحد
2020 .) 

. "التهذيب اللغوي يف نص املسرحية األخرس املتكلم 2020ة سيت نفيال كمالي -2
ملارون ععبود يف ضوء نطرية جيوفوري ليتش" اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان 

( 1مالك إبراهم ماالنج قسم اللغة العربية وأدهبا. أما أهداف هذه البحث هو )
( 2ن عبود، )شكل التهذيب اللغوي يف نص املسرحية "األخرس املتكلم" ملارو 

عوامل التهذيب اللغوي يف نص املسرحية "األخرس املتكلم" ملارون عبود. 
. أما النتائج يف هذا البحث  لباحثة منهج البحث الوصفى النوعىتستخدم ا

كما يلي: أوال مبدأ التهذيب اللغوي يف ضوء نظرية ليتش هناك ستة مبادئ. 
ذي يطابق مببدأ التهذيب يف نص املسرحية األخرس املتكلم يوجد الكالم ال

اللغوي. مبدأ اللباقة ثالثة كالما، ومبدأ الكرم مخسة كالما، ومبدأ اإلستحسان  
كالمان، ومبدأ التواضع كالم واحد، ومبدأ اإلتفاق كالم واحد، ومبدأ 
التعاطف ثالثة كالما. والثاين، هناك ثالثة عوامل اليت تؤثر على التهذيب 
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 امل الوضع وعامل اإلجتماعى وعامل الثقايفاللغوي يف احملادثة، وهي: ع

 (.2021)كمالية، 
. "تنفيذ التهذيب اللغوي وانتهاكه يف فيلم العريب 2020حممد أريف موالان  -3

عند جيوفري ليتش: دراسة تداولية" اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك 
حث هو ملعرفة إبراهم ماالنج قسم اللغة العربية وأدهبا. إن اهلدف هلذا الب

 The Ugly Duckling  and Me أشكال تنفيذ التهذيب اللغوي وانتهاكه يف فيلم 

العريب عند جيوفري ليتش. هذا البحث هو حبث كيفي وصفي. ظهرت نتائج 
 The Uglyالبحث أّن أشكال تنفيذ التهذيب اللغوي وانتهاكه يف فيلم 

Duckling and Me البياانت. أشكال  24 العريب عند جيوفري ليتش توجد
العريب عند  The Ugly Duckling and Meتنفيذ التهذيب اللغوي يف فيلم 

(، مكسيم 4(، مكسيم االستقبال )3جيوفري ليتش وهي مكسيم حكمة )
(. وأشكال تنفيذ 1(، مكسيم الشفقة )3(، مكسيم االتفاق )3التواضع )

العريب عند  The Ugly Duckling and Meانتهاك التهذيب اللغوي يف فيلم 
(، انتهاك مكسيم االستقبال 2جيوفري ليتش وهي انتهاك مكسيم احلكمة )

 (.3(، انتهاك مكسيم االتفاق )2(، انتهاك مكسيم التسامح )3)
. "انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور 2019 ميمهدي أمر كر  -4

يش:دراسة حتليلية ساطع من نورس الفها فوزية كورنياوايت عند جيوفري ل
تداولية" اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهم ماالنج قسم اللغة 

( وصف شكل اإلنتهاك قاعدة 1العربية وأدهبا. أما أهداف هذه البحث )
التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من نورس ألّفها فوزية كورنياوايت 



8 
 

 

من م يف نص املسرحي نور ساطع ( وصف وظيفة الكال2عند جيوفري ليش. )
. و تصنيف هذا شكل قواعد التهذيب يف نص نورس ألّفها فوزية كورنياوايت

املسرحي نور ساطع من نورس ألّفها فوزيةكرنياوايت كما يلي: قاعدة احلكمة 
تسعة انتهاك، قاعدة التسامح واحد انتهاك، قاعدة اإلستقبال تسعة انتهاك، 

هاك، قاعدة االتفاق أحد عشر انتهاك، قاعدة الشفقة قاعدة املتواضع واحد انت
 الكالم. و تصنيف هذا وظيفة انتهاك. وجد الباحث تسعة من وظيفةواحد 

الكالم يف نص املسرحي نور ساطع من نورس ألّفها فوزيةكرنياوايت كما يلي: 
وظيفة النقد، وظيفة مزاح، وظيفة اإلهانة، وظيفة التعبري عن االستياء، وظيفة 

رب عن اخلالف، وظيفة األمر، وظيفة الشكوي، وظيفة املفاحرة، وظيفة تع
 .(2019كرمي، ) التعبري غري التعاطف

. "التهذيب اللغوي يف فيلم كارتون طاعة 2016سيىت غثىن نيلي نشيطة  -5
الولدين: دراسة تداولية" اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهم ماالنج 

ة وأدهبا. إن هذا البحث يبحث عن التهذيب اللغوي. ويهدفه قسم اللغة العربي
ملعرفة ما مكسيم التهذيب اللغوي يف فيلم كارتون "طاعة الوالدين"، وملعرفة ما 
عوامل التهذيب اللغوي يف فيلم كارتون "طاعة الوالدين". وأما النتائج البحث 

وي لليح فما يلي: األول أن مكسيم تقدير من إذعان أساس التهذيب اللغ
(Leech)  تنقسم إَل ستة أقسام وهي: مكسيم احلكمة قولني، ومكسيم

التسامح ثالثة أقوال، ومكسيم االستقبال قولني، ومكسيم التواضع ثالثة أقوال، 
ومكسيم اإلتفاق مخسة أقوال، ومكسيم الشفقة أربعة أقوال. وإن العوامل 
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ه وهي  تؤدي إَل ظهور التهذيب اللغوي يف فيلم كارتون "طاعة الوالدين" اليت
 .جتماعّية، وعامل السن، وعامل اجلنسيةثالثة عوامل: عامل حالة اإل

 السابقة هذا البحث والاراسات التشابه واإلختالف -1جاول 
 اإلختالف التشابه العنوان رقم

التهذيب اللغوي يف الرواية  1
الرجال الذي آمن لنجيب 
الكيالين )دراسة تداولية على 

 ليتس( نظرية جفري

النظرية املستخدمة من 
هذا البحث هي التداولية 
خاصة علم اللغة تعين 

 التهذيب اللغوي

املوضوع املستخدم 
هو الرواية الرجال 

آمن لنجيب الذي 
 الكيالين

التهذيب اللغوي يف نص  2
املسرحية األخرس املتكلم 
ملارون ععبود يف ضوء نظرية 

 جفري ليتس

النظرية املستخدمة من 
بحث هي هذا ال

التداولية خاصة علم 
اللغة تعين التهذيب 

 اللغوي

املوضوع املستخدم 
نص املسرحية هو 

األخرس املتكلم 
 ملارون ععبود

"تنفيذ التهذيب اللغوي  3
وانتهاكه يف فيلم العريب عند 
جيوفري ليتش: دراسة 

 "تداولية

النظرية املستخدمة من 
هذا البحث هي التداولية 
 خاصة علم اللغة تعين

 التهذيب اللغوي

املوضوع املستخدم 
 فيلم العريب هو

انتهاك قاعدة التهذيب  4
اللغوي يف نص املسرحي نور 
ساطع من نورس الفها فوزية  
كرنياوايت عند جيوفري 

 ليتش: دراسة حتليلية تداولية

النظرية املستخدمة من 
هذا البحث هي التداولية 
خاصة علم اللغة تعين 

 التهذيب اللغوي

ع املستخدم املوضو 
نص املسرحي هو 

نور ساطع من نورس 
 الفها فوزية كرنياوايت
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"التهذيب اللغوي يف فيلم   5
كارتون طاعة الولدين: دراسة 

 تداولية"

النظرية املستخدمة من 
هذا البحث هي التداولية 
خاصة علم اللغة تعين 

 التهذيب اللغوي

املوضوع املستخدم 
فيلم كارتون  هو

 طاعة الولدين

 
 منهجية البحث -ز 

  مدخل البحث ونوعه -1
 الوصفي الكيفي. البحث الكيفي الوصفي هو البحث هبذا مدخل البحث

ويتم وصفها وصفيا. غالبا ما  البحث تستخدم  البياانت النوعي هو طريقة
الكيفي لتحليل األحداث االجتماعية أو  الوصفييستخدم هذا النوع من البحث 

 الظواهر أو الظروف.
. البحث املكتيب هو نوع البحث البحث املكتيب ع هذا البحث،أما نو  
يتم إجراؤه عن طريق قراءة الكتب أو جمالت ومصادر البياانت األخرى الذي 

املكتبات أو يف أماكن أخرى.  جلميع البياانت من األدبيات املختلفة، سواء يف
 (. 33، ص، 2007)انواوي، 

 مصادر البياانت -2
مجيع املعلومات عن الظاهرة املراد دراستها. ميكن أن ، أي مصادر البياانت

 ,Barker) يكون مصدر البياانت هذا يف شكل واثئق رمسية مطلوبة يف الدراسة

dkk ،2002 .والبياانت  رئيسيةالفيما يلي شرح مفصل للبياانت . (92، ص
 الثانوية.
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 ةيالبياانت الرئيسمصادر  (أ 
من الكتب اليت تتفاعل بشكل هي مصادر  ةيرئيسمصادر البياانت ال

(. مصدر 70 .، ص2011شر مع موضوع مادة البحث )واليمان، مبا
يف  ن املقفعإلب "فيلم كليلة ودمنة" يف هذه الدراسة هي ةيرئيسالالبياانت 

-https//youtube.com/playlist?list=PLwD7) .يوتوب

46Rp0e2ikXNWqpEWsmiqW4mnyG7I). 
 مصادر البياانت الثانوية (ب 

احلصول عليها من خالل مصادر البياانت الثانوية هي البياانت اليت يتم 
مباشرة من موضوع البحث. عادة  ة، وال ُيصل عليها الباحثأطراف أخرى

ت التقرير املتاحة ما تكون البياانت الثانوية يف شكل بياانت التوثيق أو بياان
ياانت ، أتيت مصادر الب. يف هذا البحث(71، ص. 2011)واليمان، 

يعين ، والبحث اجلامعي بن املقفعإل "كالية ودمنة" يعين الكتابالثانوية 
التهذيب اللغوي يف الرواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين )دراسة "

"، و "انتهاك قاعدة التهذيب 2020تدولية على نظرية جفري ليتش( 
 عند اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من نورس الفها فوزية كورنياوايت

هبذا تعلقة املسابقة ال والبحث، "2019جيوفري ليش:دراسة حتليلية تداولية 
  .اللغوي لتهذيبالفيلم وتلك املتعلقة اب

 طريقة مجع البياانت -3
 لي:هي كما ي البحث يف هذامجع البياانت  طريقة
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 طريقة املشاهدة (1
. تتم طريقة املشاهدة هي تقنية تستخدم يف حتليل الفيلم كعمل أديب

املشاهدة من خالل النظر مباشرة إَل الشيء الذي سيتم استخدامه  طريقة
اخلطوات اليت مت اختاذها يف  (.274، ص. 1951ابليس، )كهدف للبحث 
 هذا البحث هي:

، البداية إَل النهاية لفهم القصة مشاهدة الكارتون كليلة ودمنة من (أ 
 ؛هااملهدد ووظيفت ومالحظة الوجه اإلجيايب والوجه السليب وواجله

، دة مرة أخرى من خالل حتليل الوجه اإلجيايب والسليب واملهددمشاه (ب 
 كارتون كليلة ودمنة.  فيلم ها يفتفظيوو 

 طريقة اإلستماع (2
طريقة االستماع هي طريقة تستخدم للحصول على البياانت من خالل 

تقنيات يف شكل مراقبة استخدام اللغة. هذه التقنية هلا تقنية أساسية 
يف حماولة للحصول على البياانت من  يتم تنفيذ الباحثةالتنصت. مبعىن ما 

(. 92، ص. 2014حمسون، )خالل االستفادة من استخدام لغة شخص ما 
 مبا يلي: ةيف التقنية يقوم الباحث

لم كرتون كليلة ودمنة لوصف الوجه مسعت الباحثة على  كل حوار يف في (أ 
 .ه املهدداإلجيايب والسليب والوج

وفمان مسعت الباحثة مرة أخرى إَل احملادثة املبنية على نظرية إرفينج ج (ب 
يف  لفهم وظيفة الوجه اإلجيايب والوجه السليب والوجه املهدد يف التهذيب
 كليلة ودمنة.  فيلم كرتون
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 طريقة الكتابة (3
لتسجيل  طريقة ميكن أن يستخدمها الباحثة هي طريقة الكتابة

 . يف هذه(242 .، صTreiman  ،2009)همة إلجراء التحليل األشياء امل
 ابخلطوات التالية: ةالباحث احلالة يقوم

اليت مت جتميعها بناء على الوجه اإلجيايب والسليب والوجه  كتبت احلوارات (أ 
 ؛افتهووظي املهدد

 ها.ل جدول وفقاا لتوزيع الوجوه ووظيفتسجل احلوارات يف شك (ب 
 بياانتال طريقة حتليل (4

طريقة حتليل البياانت هي عملية منهجية جلمع البياانت لتسهيل 
حصول الباحثة على االستنتاجات. وفقا ملايلز وهوبرمان يتكون التحليل من 

األنشطة اليت حتدث يف وقت واحدة، وهي: تقليل ثالثة تدفقات من 
البياانت، عرض البياانت، مجع البياانت، واستخالص النتائج / التحقق 

من الناحية التخطيطية، ميكن رؤية (.  16، ص. 1992)ميلس وهوبرمان، 
عملية حتليل البياانت ابستخدام منوذج حتليل البياانت التفاعلي اخلاص 

 ب ميلس و هوبرمان يف الرسم البياين:
 
 
 
 
 

 

 مجع البياانت
Pengumpulan Data 

 تقليل البياانت
Reduksi data 

 
 

 عرض البياانت
Penyajiann data  

 استخالص النتائج
Verifikasi / Penarikan 

Kesimpulan 
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 البياانت مجع  (أ 
مجع البياانت هي طريقة تستخدم جلمع املعلومات أو احلقائق يف 

 د علمية مجع البياانت يف الدراسة على النوع البحث املختارامليدان. تعتم
 :هياخلطوات يف تقليل البياانت  أما .(20 ، ص،1992)ميلس وهربمان، 

 لتجد احلوار اليت إلبن املقفع كرتون "كليلة ودمنة"الباحثة فيلم   شاهدت (1
 .التهذيب اللغويعن ضمن تت

بنظرية  ها إَل تقسيم الوجهمت قمات الباحثة بتسجيل احلوارات وتصنيف (2
 .إرفينج جوفمان

 تقليل البياانت (ب 
تقليل البياانت هو تبسيط وتصنيف وإزالة البياانت غري الضرورية بطريقة 
 ميكن أن تنتج عنها البياانت املعلومات مفيدة وتسهل استخالص النتائج

 :يف تقليل البياانت كما يلياخلطوات اليت  أما(. 76، ص، 2002ارون، ه)

تهذيب اللغوي يف احملصولة اليت تضمنت عن ال البياانت إختارت الباحثة (1
 بنظرية إرفينج جوفمان. إلبن املقفع فيلم كرتون "كليلة ودمنة"

 ابعتماد على عناصر املوضوع اليت تضمن عن الباحثة البياانتمجعت  (2
 الوجه اإلجيايب، الوجه السليب، والوجه املهدد.

لباحثة البياانت احملصولة اليت ال تضمنت عن أخرجت أو حذفت ا (3
 التهذيب اللغوي.
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 عرض البياانت (ج 
باحث والقرئ أن عرض البياانت هي تقدمي البياانت املرتّبة يتمكن ال

أما (. 219 ، ص،2012، سوحرسافرت)يستنجوا منها الستمرار البحث التايل 
 :ت هياحلطوات املستخدمة يف عرض البياان

 .إلبن املقفع حثة البياانت احملصولة من فيلم كرتون "كليلة ودمنة"رّتب البا (1
عرضت الباحثة البياانت بعبارة امللخصة من صور التهذيب اللغوي  (2

 ووظيفتها.
 استخالص النتائج (د 

يف  ةاستخالص النتائج أو التحقق مرحلة متقدمة حيث يستخلص الباحث
احلصول عليها. هذه اخلطوة هي هذه املرحلة النتائج من البياانت اليت مت 

، ص 2008، أجنوروعلى نتائجهم. ) ة التفسري اليت يقوم هبا الباحثةمرحل
 أما اخلطوات ستستخدم الباحثة يف اإلستنباط هي: (.630

 قرأت الباحثة النتائج واملناقشة كلها إبسهاب. (1
 حققت الباحثة البياانت ابعتبار الدالئل املوثوقة. (2
 تبطت الباحثة من النتائج واملناقشة.خّلصت واست (3
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 الثاين الباب
 اإلطار النظري

 مفهوم التااولية -أ
اليت قدمها  (pragmatic)التداولية ابسم الرباغماتية  أول نشأة املصطلح

(، التداولية كدراسة ملعىن التلفظ يف مواقف أو سياقات 1936) لس موريسجار 
معينة. يتضمن السياق على كل ما هو موجود يف حالة التواصل. ابلطبع، يف التواصل 
جيب أن يكون كل خطاب مناسبا أو موفقا للسياق الذي ُيدث. هلذ السبب، ُيب 

فق مع السياق. السياق على املتحدثيىن االنتباه إَل كل خطاب من أجل حتقيق التوا
هو شيئ مهم للغاية يف التواصل. امليزات أو األوصاف التالية للسياق هي معرفة ما 

عالم أو املرافق، يلي: املعايري واحلالة، املكان والزمان، ومستوى الشكليات، وسائل اإل
 (.49-48 ،، ص2012املوضوعات، ومناطق اللغة )جاجاسودرما، 

( على درجة من الغموض. إذ يقرتن pragmatique" )يبدو مصطلح "التداولية
به، يف اللغة الفرنسية، املعنيان التاليان: "حمسوس"  و "مالئم للحقيقة". أما يف 
اإلنكليزية، وهي اللغة اليت كتبت هبا أغلب النصوص املؤسسة للتداولية، فإن كلمة 

(pragmaticتدّل يف الغالب على "ما له عالقة ابألعمال والوق ) ائع احلقيقة". وهكذا
ألّول وهلة، أن احلقل الذي فتحة هذا االختصاص العلمي املسمي تداولية،  يبدو

ضخم. وتلقي عموما بوصفه كياان غامضا، أو قل جرااب جديدا توضع فيه األعمال 
اهلامشية اليت التنتمي إَل اإلختصامات املؤسسية، وهي اللسانيات وعلم اجتماع 

النفس اإلجتماعي والدالئلية،. ومن بني املنظرين األعالم املمثلني واألنرتبولوجيا وعلم 
امل وع (searle) وسورل  (Austin)للتداولية املذكرون هنا، جند فيلسوفني ومها أوستني 
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لك جند عاملا خمتما يف اللسانيات اإلجتماعية وكذ، (Goffman)اجتماع هو "جوفمان" 
ف إَل هؤالء مدرسة ذات توجه نفسي وتضا. (Gumperz)اإلثنوجلية هو "غمبور" 

 (.35 ، ص،2011)وجياان،  (Palo Alto)أساسا، هي مدرسة "ابلو ألتو" 
واصل والعالقة االستخدام اللغة يف الت دراسة هيالتداولية  أن Parera يوضح

والوضع والوقت قال يف اجلملة. التعريف الذي طرحه ابريرا ميكن بني اجلمل والسياق 
لكالم كيف يتم التفسري ويعتمد استخدام ا (لتفاصيل يف ما يلي:)أمزيد من ارؤية 

يستخدم املتحدث أفعال الكالم ويفهمها؛ كيف على معرفة العامل احلقيقي. )ب(
املستمع أو و ابلعالقة بني املتحدث أو املتحدث كيف يتأثر هيكل اجلملة )ج(

 (.126 ، ص،2001املتحدث )برارا، 
س املفاهيم اجملردة. الرباغماتية تدر  التداولية يشرح الفيلسوف واملنطق ذلك

 املفهوم الذي هو عالمة. عالوة على ذلك قال مونتاج ذلك دراسات العالقات
رجع ترتبط الرباغماتية بنظرية امل "املعىن" أو "الرابين". هبذا املعىنالرباغماتية هي دراسة 

اجع معينة حسب اليت تشري إَل مر ، أي استخدام اللغ (deixis) اإلشارايت أو
الرباغماتية هي دراسة املعىن  ليتس.وفقاا . (27 ، ص،1938، )كارانب استخدامها

ليل املعىن من خالل ، وهذا يعين أنه لتح(فيما يتعلق مبواقف الكالم )موقف الكالم
، akO)عرب  ، هناك حاجة إَل موقف الكالم الذي يصبح سياق الكالمهنج عملي

2011 ،8). 
للرباغماتية مخسة فروع للدراسة، وهي مستقل للعلم.  كمجال  التداولية

، والتضمني، واالفرتاضات، وأفعال الكالم أم ال، وهيكل (sieied) اإلشارايت
الذي يفحص التغيريات يف معىن  التداوليةهو فرع من  (deixis) اإلشارايتاخلطاب. 

ع من الرباغماتية الكلمات أو اجلمل الناجتة عن التغيريات يف السياق. التضمني هو فر 
يدرس املعىن الضمين. االفرتاض املسبق هو شيء أيخذه املستقِبل كأساس يتم مشاركته 
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، ميكن النظر إَل االفرتاضات ادثة. لذلك، من الناحية العمليةبني املشاركني يف احمل
املسبقة على أهنا افرتاضات املرحب يف جعل املرسل إليه يقبل ما ذكره املرحب. فعل 

، ص. 2007الذين يستخدمون لغتهم يف التواصل )زمزين، هو نشاط املتحدثني اللغة 
20.) 

هي دراسة اللغة والعوامل املتعلقة ابستخدام اللغة. العلوم هي فلسفة التداولية 
اللغة، واألنرتوبولوجية اللغوية اإلجتماعية وعلم اللغة. وخاصة حتليل اخلطاب ونظرية 

التداولية يدرس أفعال التخاطبة. من علم اللغة  من فلسفة. (deixis) اإلشارايت
اللغوية.  غوية والقدرات التواصلية والوظيفةالل إلجتماعي تناقش التداولية اإلختالفاتا

امل غري اللفظية من األنرتوبولوجية تدرس التداولية أخالقيات اللغة وسياق اللغة والعو 
 (.43 ، ص،2010)جاهري، 

وهو جمال دراستها. التداولية تدرس جمالت مثل التداولية هلا نطاقها اخلاص 
  اللغوي، والتضمني، وأفعال الكالم:، التهذيب (deixis) اإلشارايت

 (Deixis) اإلشارايت -1

هي العالقة بني الكلمات املستخدمة يف فعل الكالم واملرجع للكلمة غري 
 (.57 ، ص،2004 وتتحرك )جاهري وليوين، الثابتة أو الىت ميكن أن تتغري

 (Kesantunan bahasa)  التهذيب اللغوي -2

التهذيب اللغوي هي أحد جوانب اللغة اليت ميكنها حتسني املهارات اللغوية 
الذكاء العاطفي للمتكلم. ألنه يف التواصل، املتحدثون واملخاطبون ال يفعلون ذلك 

 ةمطلوب فقط لنقل احلقيقة، ولكن جيب أن يظل ملتزما للصيانة وائم العالق
  (.21 ، ص.2020)نشيطة، 
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 (Implikatur) التضمني -3

التضمني احملادثة هو  .هو فرع من الرباغماتية يدرس املعىن الضمينالتضمني 
)جاهري وليوين،  النية الواردة يف الكالم، ولكنها أقول أو اليتم ذكرها بشكل مباشر

 (.59 ، ص،2004
 (Tindak tutur) أفعال الكالم -4

يف مجيع التفاعالت اللغوية هناك أفعال الكالم. التفاعل  سريل أبنه رأي
اللغوي ليس فقط رموز أو كلمات أو مجل يف شكل سلوك فعل الكالم )مؤدي 
فعل الكالم(. ابختصار، ميكن القول أن أفعال الكالم هو نتاج أو نتيجة جلملة يف 

 (.60 ، ص،2004ل اللغوي )جاهري وليوين، ظل للتفاع
 (Kesantunan Berbahasa) يب اللغويمفهوم التهذ -ب

، ليس فقط الدراسة يف املدرسة ولكن ة هي أداة أو وسيلة للشخص للتعلمللغا
فهم أخالقيات التحدث إَل  ، وتعلمتمع مثل تعلم التواصل االجتماعيالتعلم يف اجمل

ظر إَل ال يُنلشخص اآلخر ابستخدام لغة مهذبة .، وتعلم كيفية احرتام اشخص ما
أيضاا تكييف األدب مع الكالم ، ولكن جيب فقط من خالل السلوكاألدب 

م ال يبدو اللغوي اجليد. سيتم تسمية اخلطاب أبنه مهذب إذا كان املشارك يف الكال
تم املتحدث ابلكلمات واللغة ، فسيكون اخلطاب مهذابا إذا اهانتهازايا أو متعجرفاا

 (.21، ص، 2020اليت سيتم نقلها إَل احملاور )نشيطة، 
من حيث اجلوهر، فإن اللغة اليت ميتلكها ويستخدمها البشر ليست أفضل أو 
أسوأ. إذا كانت هناك لغة قادرة على التعبري عن معظم األفكار واملشاعر أكثر من 
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اللغات األخرى، فهذا ليس ألن تلك اللغة أفضل ولكن ألن مالكي اللغة 
أكثر من اآلخرين. لذا فإن  ومستخدميها متكنوا من استكشاف إمكاانت تلك اللغة

األفضل ليس اللغة بل القدرة البشرية. مجيع اللغات هي نفسها بشكل أساسي، أي  
كوسيلة اتصال. صرح مرخامة وعتيقة صبارديلة أن اللباقة هي طريقة يستخدمها 
املتحدثون عند التواصل حىت ال يشعر املتحدثون ابلضغط واحملاصرة واإلهانة. تسعى 

يف هذه احلالة إَل احلفاظ على احرتام الذات لدى كل من املتحدث  األدب اللغوي
واملستمع. استخدام لغة مهذبة عند االتصال سيجعل شركاء الكالم واحملاورين يشعر 

 (.153 ،، ص2013ابالحرتام ومرُية، ولن سبب سوء الفهم )مرخامة وسابرديال، 
دب من اللغة ميكن أن يطلق عليه األ التهذيب اللغوي وقال النضر أنّ 

املستخدمة من قبل املتحدثني للحد من استياء، أو مشاعر األذى بسبب خطاب 
يتحدث هبا مكربات الصوت. هذا هو، مع لغة التواصل مهذاب ميكن أن جتعل 

(. كما قال 251 ،، ص2013أنشطة االتصاالت اخلري واالحرتام املتبادل )النضر، 
د جيب إطاعتها مثل؛ شكلي واملساواة شاير، األدب يف اخلطاب، هناك ثالث قواع

والرتدد. قاعدة الشكليات تعين عدم وجود إكراه يف اخلطاب. تعين قاعدة املساواة 
أن هناك مساواة بني املتحدث واحملاور، وقاعدة الرتدد تعين أن احملاور لديه خيار 

 (.10 ،، ص2010استدعاء اخلطاب الذي مت إلقاؤه )شاير، 
حد اجلوانب اليت جيب مراعاهتا يف التواصل. تعتمد التهذيب اللغوي هو أ

اجملاملة، على األقل ابلنسبة للخطاب، حقاا على مقياس مهارة األشخاص الذين 
يتحدثون اللغة املستخدمة. يعترب الكالم ابللغة اإلندونيسية بشكل عام مهذابا إذا  

اشرة، كان املتحدث يستخدم كلمات مهذبة، واخلطاب ال ُيتوي على سخرية مب



21 
 

 

وال أيمر بشكل مباشر، وُيرتم اآلخرين. ميكن رؤية التهذيب اللغوي، وخاصة يف 
 (.1 ،، ص2011االتصال اللفظي من عدة مؤشرات )أانم، 

جيادل سومارسونو أبن التهذيب اللغوي هي إحدى دراسات الرباغماتية وأن 
أحد احلديث عن التحدث يتحدث أيضاا عن الرباغماتية. التهذيب اللغوي هي 

جوانب اللغة اليت ميكن أن حتسن الذكاء العاطفي للمتحدثني ألنه يف التواصل، ال 
يُطلب من املتحدثني واحملاورين نقل احلقيقة فحسب، بل جيب أن يظلوا ملتزمني 

 (. 148، ، ص2010ابحلفاظ على عالقات متناغمة )سومارسونو، 
ملصممة لتسهيل التهذيب اللغوي هي أيضاا نظام من العالقات الشخصية ا

التفاعل من خالل تقليل الصراع واملواجهة املتأصلة يف البشر. يتم جتنب اخلالف 
ابستخدام لغة ترضي الشخص اآلخر. حتقيق لغة مهذبة ال ميكن فصلها عن سياق 

 ،، ص1973الكالم والعوامل االجتماعية والثقافية اليت تكمن وراء ذلك )الكوف، 
2). 

ليدي، أييت مفهوم التهذيب الذي يطورونه من مفهوم يف اجملتمع الصيين التق
وجه اجملتمع. يقال إن املتحدثني مهذبني أو مهذبني إذا كانوا قادرين على احرتام 
اآلخرين وشركاء ميانزي يف خطاهبم وحتقيق أفعال الكالم اخلاصة هبم يتوافق مع 

لياابن، فإن ( يف اwakimaeتوقعات اجملتمع ابلنسبة هلم. مثل مفهوم التهذيب )
( يتطلب أيضاا من املتحدثني إظهار االحرتام limaoاملفهوم الصيين للتهذيب )

 ،، ص1944لآلخرين من خالل التواضع ووضع أنفسهم يف موقع أدىن )مائو، 
، هناك أربعة مبادئ رئيسية، وهي االحرتام limaoوأضاف قو أنه يف مفهوم  (.463

والصقل. يشري الشرف إَل التقدير اإلجيايب  )االحرتام(، والتواضع، ودفء املواقف،
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لآلخرين أو احرتام وجوه اآلخرين ومكانتهم. يعكس التواضع فرشاة الفطنة جتاه 
اآلخرين. يُظهر املوقف الدافئ االهتمام والعطف جتاه اآلخرين من خالل االلتزام 

اجتماعية  مبعيار معني. قد يؤدي عدم االمتثال ملبدأ احلياء يف حد ذاته إَل عقوابت
  (.239 ،، ص1990)قو، 

 يتم التعبري عن التهذيب اللغوي بعدة شخصيات، وهي:
   (Leech) ليتس (1

 :هناك ستة مبادئ للتهذيب وهي، Leechوفقا ل 
 Tact Maxim)) مكسيم احلكمة (أ 

احلكمة هو املبدأ الذي ينص على أن كل مشارك يف خطاب  مكسيم 
ه دائماا وتعظيم فوائد اآلخرين يف أنشطة جيب أن يلتزم مببدأ تقليل أرابح

 .التحدث
 (Approbation Maxim) مكسيم االستقبال (ب 

هو املبدأ الذي جيعل الناس يعتربون مهذبني إذا مكسيم االستقبال 
حاولوا دائماا أثناء التحدث تقدمي التقدير للطرف اآلخر. حىت ال يسخر 

 ن من قدر الطرف اآلخر.املشاركون يف اخلطاب من بعضهم البعض أو ُيطو 
 (Generosity Maxim) مكسيم التسامح (ج 

هو مبدأ الكرم ، والذي يتطلب من املشارك يف الكالم مكسيم التسامح 
احرتام اآلخرين. ُيدث هذا االحرتام عندما يكون املشارك قادراا على تقليل 

 .الفوائد لنفسه وتعظيم الفوائد للطرف اآلخر
 (Modesty Maxim) مكسيم التواضع (د 

مكسيم التواضع هو مبدأ يتوقع من املشارك يف الكالم أن يكون متواضعاا 
 من خالل تقليل املديح لنفسه.
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  (Agreement Maxim) مكسيم االتفاق (ه 
مكسيم االتفاق هو مبدأ يتطلب من املشاركني يف الكالم أن يكونوا 

التحدث. إذا كان التوافق مع بعضهم البعض يف أنشطة قادرين على بناء 
 هناك تطابق بني االثنني ، فيمكن القول إهنم مهذبون.

 (Sympathy Maxim)مكسيم الشفقة  (و 
هو املبدأ الذي يتوقع من املشاركني يف اخلطاب زايدة مكسيم الشفقة 

 التعاطف بني أحد الطرفني واآلخر.
 (Grice)  ريسغ (2

لقة بقواعد األشياء وفقا لغريس، فإن مبدأ التهذيب هو املبدأ املتع
االجتماعية واجلمالية واألخالق يف أفعال الكالم. يهدف مبدأ التعاون أيضا إَل 

تحدث أبدب والقدرة على احلفاظ العالقات متكني املشاركني يف اخلطاب ال
 االجتماعية مع قال الشريك.

لتزام هبا يف تطبيق مبادئ جيب اال مكسيمأربعة  Grice)) ريسطرح غ
 :، وهياألدب

، يتطلب من كل مشارك املسامهة (maksim kuantitas) مكسيم الكّمّية (أ 
 بشكل كاٍف وفقاا ملا ُيتاجه احملاور.

شيئاا ، يتطلب من كل مشارك أن ينقل (maksim kualitasمكسيم اجلودة ) (ب 
، وليس تقليله أو تضخيمه حىت ال يتسبب يف ما وفقاا للحقائق املوجودة

 عائق اتصال.
، يتطلب من كل مشارك املسامهة (maksim relevansiيم مالئمة )مكس (ج 

 .وفقاا ملوضوع احملادثة
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، يتطلب من كل مشارك (maksim pelaksanaanمكسيم التطبيق ) (د 
 .االهتمام مبوضوع احملادثة وطريقة وحالة اخلطاب

 إرفينج جوفمان (3
ه" أو ، جيادل أبن كونك مهذاي يعين القلق بشأن "الوج1967جوفمان 

"الوجه"، وكالمها ينتمي إَل املستمع. يف هذه النظرية، يتم تقسيم الوجه بعد 
 ذلك إَل ثالثة أنواع: الوجه اإلجيايب، الوجه السليب، والوجه املهدد.

 تهذيب اللغوي عنا إرفينج جوفمانالمفهوم  -ج
جتماع وينظر إليه على أنه شخصية "عبادة" يف إلعامل ا هو إرفينج جوفمان

رايت علم االجتماع. حصل على درجة أكادميية من جامعة شيكاغو ومعروف  نظ
، الرمزي. يف تكوين منظوره النظري كعضو يف مدرسة شيكاغو ومنظّر للتفاعل

طرح إرفينج جوفمان  يعتمد جوفمان على العديد من املصادر وخيلق توجهاا مميزاا.
دى النظرايت اليت حتظى إح ".اللغوي و "التهذيب "دارماتورجيا"، ومها نظريتني

بشعبية كبرية عند جوفمان هي نظرية الدراما املكتوبة يف كتابه "عرض الذات يف 
 .(The Presentation of Self in Everyday Life) احلياة اليومية"

 القيم وترتيب لرسالة انعكاس هو عند إرفينج جوفمان اللغوي التهذيب نإ
تمع، وفقا ملا قاله سوري مشاعر اجمل علىيضا أن ُيافظ أ وجيب اجملتمع يف السائدة
 من وكاير أن الشخص جيب  أن يكون مطيعا للمعاير يف جمتمعة ساوري. ويدرك

لف واحدة قد خت ثقافة يف التعربات أن من الرغم على اللغوي التهذيب خلق أجل
 إجراءت التعبري عن األدب يف اللغة اليت تنطبق على الثقافات األخرىعن 

ذلك، بناء على الرأي الذي عرب عنه ومع  .(496، ص، 1986 )جوفمان،
 ثاللة أشكال الوجوه وهي:إرفينج جوفمان، فإن التهذيب اللغوي ينقسم إَل 
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 (positive face) الوجه اإلجيايب (أ 
الوجه اإلجيايب هو "رغبة كل عضو يف أن يكون مرغوابا لدى البعض اآلخر 

أن يتم تقديره وقبوله من قبل اآلخرين  على األقل". إنه يعين رغبة الشخص يف
 وهو ما يرتبط بقيم التضامن واالعرتاف وعدم الرمسية والسخرية. 

 (negative face)الوجه السليب  (ب 
هو "رغبة كل" عضو ابلغ مؤهل "يف أن ال يعيق اآلخرون الوجه السليب 

بشكل أفعاله". إنه يعين رغبة شخص ما يف أال يزعجه اآلخرون، وأن يعيشوا 
 مستقل وأن يتمتعوا حبرية التصرف واالحرتام من الغرابء الستقالليتهم. 

 (face threatening) الوجه املهدد (ج 
يف حني أن التهديد هو عندما يتصرف شخص ما عادة كما لو أن آماله 
فيما يتعلق ابلسمعة الطيبة جملتمعه أو رغبات وجوههم، سيتم احرتامها. ابلنظر 

هلا قيم كما ذكران، فإن هذه القيم تستحق احلفاظ عليها، إَل أن الوجوه 
 ذبة اليت ال تدمر قيم الوجه نفسه.وإحدى الطرق هي استخدام أمناط اللغة امله

الوجه شكل شخصي لشخص يف اجملتمع. يشري الوجه أيضاا إَل املعىن 
االجتماعي والعاطفي نفسه الذي لدى كل شخص ويتوقع أن يعرفه اآلخرون 

(. عرب إرفينج جوفمان عن الرأي الذي نقله براون 105 ،، ص2006)يوال، 
وليفينسون أبن الوجه هو صورة ذاتية أو تقدير للذات أو مسعة لشخص ما 
استثمره شخص عاطفياا. أوضح جوفمان أيضاا أن الوجه مسة اجتماعية، لذلك 

ون ُيشار إَل الوجه على أنه عنصر شخصي ميتلكه كل فرد ويكون عاملياا )برا
(. وابملثل، أوجد براون وليفينسون انطباعاا أبن 61 ،، ص1987وليفينسون، 
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الوجه هو مسة مسبقة لفرد مهدد ابلتفاعل، وجيب محايته قبل كل شيء )تركورايف، 
 (.320 ،، ص2007

، يطلق عليه وجهاا، اليركز فقط على يسمى الوجه جوفمان إلرفينجوفقاا 
أيضاا على وجه املتحدث نفسه. تقدير الذات  محاية الوجه أو شريك الكالم، ولكن

لدى املتحدث، ابلطبع، له عالقة وثيقة للغاية مبسألة كرامة املتحدث نفسه. وابملثل، 
يُذكر أيضاا أن فكرة الوجه اليت طرحها جوفمان، السيما يف السياق اإلندونيسي، 

فسه )فرانوو، ُيشار إليها بدقة أكرب على أهنا احرتام الذات أو كرامة املتحدث ن
(. تتمثل وظيفة الوجه وفقاا جلوفمان يف تقدمي األداء وإظهار 150 ،، ص2009

الفوائد اليت ُيصل عليها اآلخرون، واليت ستعزز الثقة والوعي الذايت، يف انطباع 
 (.10 ،، ص1957الواقع، حيث يكتشف الفرد من هو )جوفمان، 

تماعية اإلجيابية للشخص جن أيضاا الوجه على أنه القيمة اإلعّرف جوفماي
اختذه أثناء  الذي يدعي نفسه فعلياا من خالل اخلط الذي يرى اآلخرون أنه قد

جوفمان عن رأيه يف أن طرح  (.204، ص، 1971اتصال معني )جوفمان، 
اور ابلضياع عند األدب هو إحدى الطرق اليت ميكن تطبيقها حىت ال يشعر احمل

 (.6 ،، ص2016التفاعل )يسري، 
عمل براون وليفينسون على ترسيخ فكرة الوجه والوجه الضعيفة إَل حد لقد 

ما. حاول عدد من العلماء حتييد هذا االهتام عن املركزية العرقية من خالل تطوير 
تصور نظري بديل للوجه، مع الرتكيز بشكل خاص على توسيع التمييز بني الوجه 

ات. أييت مفهوم الوجه هذا من اإلجيايب والسليب الستيعاب االختالفات بني الثقاف
مفهوم تقليدي يف الصني، مت تطويره بواسطة كونفوشيوس فيما يتعلق ابلقيم 
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اإلنسانية. على الوجه يف التقاليد الصينية، يتم إرفاق السمات االجتماعية وهي 
احرتام الذات، وهي جائزة مينحها اجملتمع من قبل اجملتمع، أو مملوكة بشكل فردي. 

قرض عام"، مثل الدرجة األكادميية اليت متنحها الكلية، واليت ميكن الوجه هو "
للمانح سحبها يف أي وقت. لذلك جيب على صاحب ذلك الوجه توخي احلذر 

 (.172 ،، ص2008يف سلوكه مبا يف ذلك يف اللغة )عزيز، 
، وسيحاول كل مالك تماعية متتلكها كل روح. إنه مقدسجالوجه هو مسة إ

جه على أنه أيضاا أنه ميكن تفسري الو  (Yule)يوال ته. مث صرحت احلفاظ على قدسي
" الوجه له  ، "الوجه يعين الصورة الذاتية العامة للشخص.الصورة الذاتية للشخص

معىن الصورة الذاتية أو الصورة الذاتية للشخص يف عامة الناس. هذه الصورة هي 
رتم وُيرتم اآلخرون شيء عاطفي وهلا انطباع اجتماعي أبن كل شخص يريد أن ُي

 .(60 ،، ص1996)يوال،  الصورة الذاتية لبعضهم البعض
 هو جوفمانرفينج إلاللغوي  التهذيب، وهي حثةوهي النظرية الرئيسية للبا

مشاعر  علىأن ُيافظ أيضا  وجيب اجملتمع يف السائدة القيم وترتيب لرسالة انعكاس
ب  أن يكون مطيعا للمعاير يف أن الشخص جي تمع، وفقا ملا قاله سوري ويدركاجمل

 التعربات أن من الرغم على اللغوي التهذيب خلق أجل من وكاير جمتمعة ساوري.
إجراءت التعبري عن األدب يف اللغة اليت تنطبق على لف عن واحدة قد خت ثقافة يف

ومع ذلك، بناء على الرأي  .(496، ص، 1986)جوفمان،  الثقافات األخرى
جوفمان، فإن التهذيب اللغوي ينقسم إَل ثاللة أشكال  الذي عرب عنه إرفينج

 يعين الوجه اإلجيايب، الوجه السليب، والوجه املهدد. الوجوه
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 الفيلم -د
 الفيلممفهوم  (1

الفيلم هو أداة إتصال مجاهريية ظهرت يف هناية القرن التاسع عشر. الفيلم 
احلر يف عملية  عبريهو أداة إتصال غري حمدودة يف نطاقة حيث يصبح مساحة للت

التعلم اجلماعي. قوة الفيلم وقدرته على الوصول إَل العديد من القطاعات 
اإلجتماعية، مما جيعل خرباء الفيلم لديهم القدرة على التأثري لتشكيل وجهة نظر 

 (.126، ص. 2004يف اجملتمع تتضمن حمتوى الرسالة فيه )صابور، 
له أتثري كبري على تدفق  لوجيالفيلم كواحد من منتجات التقدم التكنو 

اإلتصاالت الذي ُيدث يف وسط اجملتمع. عند مشاهدته أكثر فإن الفيلم ليس 
جمرد مشهد أو ترفية، ولكن كوسلية اتصال فعالة. من خالل الفيلم، ميكننا التعبري 
عن الفنن واإلبداع مع توصيل قيم أو ثقافة الظروف املختلفة يف اجملتمع. الفيلم 

اتصال صويت ومرئي لنقل رسالة إَل جمموعة عن األشخاص هو وسيلة 
 (.127، ص. 1986)أيفيندي، 

 :هيتعريف الفيلم حسب اخلرباء 
 (Efendi) 1986 أفندي  (أ 

تعريف الفيلم منتج ثقايف ووسيلة للتعبري الفين. يعترب الفيلم هنا مبثابة 
لفوتوغرايف اتصال مجاهريي وهو مزيج من التقنيات املختلفة مثل التصوير ا

والتسجيل الصويت والفن والفنون اجلميلة والفنون املسرحية واألدب والعمارة 
 وكذلك املوسيقى. الفيلم عبارة عن صورة متحركة.
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 (Himawan Pratista) 2008هيماوان براتيستا  (ب 
املسموعة اليت جتمع بني وحبسبه فإن تعريف الفيلم هو الوسائط املرئية و 

لسرد والسينمائي. يرتبط العنصر السردي نفسه ابملوضوع ، ومها االعنصرين
 بينما العنصر السينمائي هو احلبكة أو القصة.

 (Michael Rabiger) 2009مايكل رابيجر  (ج 
نشاؤها أو إنتاجها األفالم هي وسائط على شكل مقاطع فيديو يتم إ

من ، فيجب أن حتتوي فيها على عناصر ترفيهية ومعاين. يكأبفكار حقيقية
عنصر الرتفيه واملعىن هذا يف شروط صناعة األفالم ، واليت ميكن أن تكون 

 أو يف شكل اتريخ.أحياانا يف شكل كوميداي 
 (Palapah dan Syamsudin) 1986ابالاب وسيمسودين  (د 

تعريف الفيلم هو وسيلة ترفيهية جتمع بني القصة والصور املتحركة 
، لذلك ثالثة يف عناصر كل صناعة فيلمال والصوت. يتم تضمني هذه العناصر

 .غالباا ما تستخدم األفالم كعنصر من عناصر وسائط التعلم
، ميكن القول أن الفيلم هو لتعاريف األربعة للفيلم، وفقاا هلؤالء اخلرباءمن ا

 .وسيلة ترفيه عامة يتم احلصول عليها من مزيج من الفيديو والصوت والصور
 وظيفة الفيلم (2

 هي: يلمالف وظيفة
 للفيلم وظيفة متكنه من نقل الرسائل يف شكل معلومات وتعليم وترفيه. -1
كوسيلة للتنشئة االجتماعية واملنشورات الثقافية   ميكن استخدام الفيلم -2

 املقنعة.
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 تساعد عملية دروس احلياة الفيلم  -3
 تعزز التغيري االجتماعي الفيلم  -4

 الفيلم أنواع (3
 (:129 ، ص،1986دي هي كما يلي )إيفيندي، فينعند إ أنواع الفيلم

 (Film Cerita) فيلم القصة (أ 
فيلم القصة هو نوع من األفالم ُيتوي على قصص تظهر بشكل شائع 
يف املشارح مع ممثلني أو ممثالت مشهورات ويتم توزيعها كسلع. ميكن أن 

ستند إَل تكون القصة اليت مت إبرازها كموضوع فيلم يف شكل قصة خيالية أو ت
حبيث حتتوي على عناصر مثرية لالهتمام، ويفضل أن  قصة حقيقة معدلة،

 تكون طريقة متعمدة أو جانبا فنيا.
 (Film Berita) فيلم إخبارية (ب 

فيلم إخباري )نشرة إخبارية( هو نوع من األفالم حول احلقائق أو 
هذا نظراا لطبيعة األخبار جيب أن ُيتوي األحداث اليت حدثت ابلفعل. 

الفيلم املقدم للجمهور على قيمة إخبارية. معاير األخبار مهمة ومثرية 
 لالهتمام.

 (Film Dokumenter) فيلم واثئقي (ج 
روبرت فالهرييت، فيلم واثئقي هو عمل إبداعي عن الواقع )املعاجلة 
اإلبداعية للواقع( ليس مثل الفيلم اإلخباري الذي هو تسجيل للواقع، مث فيلم 

 تج عن التفسري الشخصي )منشئ هذا الواقع(.واثئقي ان
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 (Film Kartun) رتونفيلم ك (د 
لألطفال. الشخصيات الكرتونية الشهرية هي  فيلم كرتونيتم إنتاج 

دوانلد داك، سنو وايت، ميكي ماوس، من صنع الفنان األمريكي والت 
ت هي عبارة عن فيلم للسينما أو التلفيزيون أو شاشا فيلم كرتون ديزين.

فيلم  ، على عكس كرتونالكمبيوتر، واليت يتم تصنيعها ابستخدام الصور  
بشكل عام، واليت تشمل األفالم املصنوعة ابستخدام الطني والدمى  كرتون

 (.12 ، ص،2007)أواتمي،  ومناذج ثالثية األبعاد ومواد أخرى
يف األصل جمرد سلسلة من الصور اليت مت نقلها هبيث  فيلم كرتونكانت  

على أهنا فن أساسي يف دراسة حركة شيئ،  فيلم كرتونو حية. يتم شرح تبد
ما فاحلركة هي األساس الرئيسي حبيث تبدو الشخصية حقيقة. احلركة هلا 

 (.9، ص. 2006)سوهريي،  فيلم كرتونعالقة وثيقة يف توقيت 
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 الثالث الباب
 عرض البياانت وحتليلها

 
 ملخص فيلم كرتون كليلة ودمنة -أ 

تقول مقدمة الكتاب أن العامل اهلندي بيداب كتبها لدبشليم ملك اهلند. 
، واليت تشري بشكل انت والطيور كشخصيات رئيسية فيهايستخدم املؤلف احليوا

عالقة أساسي إَل الشخصيات البشرية. تغطي اخلرافات عدة موضوعات من أبرزها ال
  .، فهي تشمل عدداا من األمثال واخلطبامللك ورعاايه. ابإلضافة إَل ذلكبني 

من ب يتكون هذا الكتا هي قصة من أتليف ابن املقفع. فيلم كليلة ودمنة
يد من احلكاايت اخليالية أبطاهلا مخسة عشر فصالا رئيسياا حتتوي على العد

دور  يلعبذا الكتاب األسد الذي لبارزة يف هحيواانت. ومن الشخصيات احليوانية ا
تعترب كليلة ودمنة من إلضافة إَل الذئبني كليلة ودمنة. ، ابامللك، وخادمه الثور شرتبة
وأكثرها زايرة على اإلطالق. إنه ، ومها من أشهر الكتب يروائع األدب العريب والعامل

 العامل العريب ويف  يُقرأ على نطاق واسع يف العربية اليوم وال يزالجزء من ثقافة البوب 
 لغة. 100كل مكان آخر تقريباا أبكثر من 

كليلة ودمنة هو فيلم كرتون عريب التعليمي خمصص لألطفال، وقد مت بثه ألول 
مرة على قناة األطفال على قناة اجلزيرة. تدور أحداث املسلسل بني عامل األدب 

دمنة" وقصص اهلندي والفارسي والعريب، ويصور أحاديث األخوين"كليلة"و "
حيواانت أخرى. القصة مأخوذة من كتاب كليلة ودمنة املكتوبة ابللغة السنسكريتية 
إحداها اللغة اهلندية القدمية وترجم إَل الفارسية مث نقلها عبد هللا بن املقفع إَل 

 حلقة. 27ودمنة من يتألف فيلم كرتون كليلة  العربية.
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بنظرية إرفينج  إلبن املقفع يلة ودمنة"التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون "كل رصو  -ب 
  جوفمان

لفيلم بعض البياانت يف ا كليلة ودمنة، وجد الباحثة  فيلم كرتونبعد مشاهدة 
. وفقاا لوجهة نظر جوفمان، ال تركز ووجه مهدد ،ووجه سليب ،املتعلقة بوجه إجيايب

اية وجه الوجوه على محاية الوجه أو شركاء الكالم فحسب، بل تركز أيضاا على مح
 .املتحدث

احرتام الذات لدى بعض املتحدثني له عالقة وثيقة ابحلفاظ على كرامة 
املتحدثني أنفسهم. ميكن القول أيضاا أن تعليق جوفمان على الوجه، خاصة يف 
 السياق اإلندونيسي، يُعرف بشكل أفضل ابسم احرتام الذات أو كرامة املتحدث

يف  ف للمعطيات اليت وجدها الباحثةوصفيما يلي  (.150 ، ص،2009)برانوو، 
جيايب والسليب والوجه ه اإلاملتعلقة ابلوج إلبن املقفع "كليلة ودمنة" فيلم كرتون

 :املهدد
 (positive face)  الوجه اإلجيايب -أ 

الوجه اإلجيايب هو "رغبة كل عضو يف أن يكون مرغوابا لدى البعض 
ن يتم تقديره وقبوله من قبل اآلخر على األقل." إنه يعين رغبة الشخص يف أ

 .اآلخرين وهو ما يرتبط بقيم التضامن واالعرتاف وعدم الرمسية والسخرية
 ُيظى أن ما شخص يريد عندما "ودمنة كليلة" لفيلم اإلجيايب الوجه يظهر

 وفقاا. واحملاور املتحدث بني التواصل عند اآلخرين قبل من واالحرتام ابلتقدير
 احملاور، أو الوجه حراسة على فقط الوجه ركزي ال جوفمان، نظر لوجهة
 املتحدثني بعض لدى الذات احرتام. املتحدث وجه حراسة على أيضاا ولكن
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 كليلة" فيلم يف .أنفسهم حدثني املت كرامة على ابحلفاظ وثيقة عالقة له
 من اإلجيايب الوجه تقابل أقوال ستة الباحثة وجدت ،إلبن املقفع  "ودمنة
 وأشكال الشخصيات خلطب وصف يلي فيما. وفمانج إرفينغ منظور
 :أدائها

 (Flattery) اإلطراء (1

 
 "جند: لكم هيبة جتعل الناس يهربون اي سيدي

 "(1:59) )كليلة ودمنة

يريد امللك زايرة مواطنيه إلظهار جاللته ويريد إقامة العدل جلميع 
شعبه. لكن عندما وصل امللك، توافد اجملتمع أبكمله للفرار ومغادرة 

لك. حىت ارتبك امللك لريى أن القرية القرية ألن الناس يعرفون غطرسة امل
هجرت من سكاهنا. هذا التعبري اإلجيايب للوجه موجود يف مجلة "لكم 

 هيبة" وهذا يثبت أن اجلندي ميدح بسبب سلطته.
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  ء هلل..." "قلت لنفسي، إنك رجل كرمي جدا ماشارجل: 

 ة محيلة، قل يل من أين تشرتي...؟"قبع (0:52)كليلة ودمنة، 
 (1:04) )كليلة ودمنة، هل يشرتي اي مفتحة؟؟" 

 
مث حوار يعرب عن املديح لرؤية ثروة املرء. معىن هذا اإلطراء 
موجود يف حديث الشاب "قبعة مجيلة قل يل من أين تشرتي". يذكر 

منزل اتجر ثري. مث دار لريى املنزل كله هذا احلوار أن شاابا جاء إَل 
ا تلو اآلخر عن األشياء اليت ميلكها التاجر الثري. هذان  وسأل واحدا
الكالمان مها شكالن إجيابيان للوجه مع معاين إطراء تستند إَل منظور 

 إرفينج جوفمان.
 (Conciliation) الفوضى (2
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 (0:36)، قلت لك يكفي.... )كليلة ودمنةمعلم: 
أنظر كيف يقف علي واحدا... أن تستطيع أن تفعل ذلك أنظر... 

 (0:45)، )كليلة ودمنة
 

يف الغابة املظللة، يدرس الطفل القرد وأصدقاؤه مع مدرس. لكن 
. استمر يف القفز كان هناك طالب واحد أغضب معلمه بسبب أفعاله

حىت كاد يضرب رأس املعلم. استمر الطفل القرد يف القفز وهو يضايق 
املعلم. هذا التعبري اإلجيايب للوجه موجود يف احلوار "أنظر كيف حتقق 
حتقق ... أن تفعل ذلك". هذا يثبت أن هذا الطفل القرد ميزح حىت 

 يالحظه املعلم.

 
 السنور: لقد عهدتك ولن أخلف بوادي..

  (15:45)، كليلة ودمنةتقدي هذا اي صديقي...)
 (15:50)، كليلة ودمنةمنذ مىت وحنن أصدقاء؟ ) : صدقي؟.... اجلرذ

 
 نم حتريرها يتم حىت املساعدة طلب السنور تريد عندما

 ظلت القطة لكن .أيكله مل ألنه منه يسخر ما دائماا الفأر فإن الشبكة،
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 القط نطق أن بعد طويل وقت ميض مل. ملساعدته الفأر تتوسل
 حديث على الضحك يف الفأر استمر صديقه الفأر ودعا ابلكلمات

 .صديقني كاان أبهنما للتو اعرتفت اليت القطة
صدقي؟ الفأرة " كلمات ىعل ُيتوي للوجه اإلجيايب الكالم هذا 

 مع املزاح يريد الفأر أن القصة هذه تثبت منذ مىت وحنن أصدقاء".
ذان الكالمان مها شكالن ه .أصدقاء كنا الوقت من كم بقول القطة

 .تستند إَل منظور إرفينج جوفمان الفوضىللوجه مع معاين إجيابيان 

 (Care) نتباهإ (3

      
 كيف مرة قلت له أن يستبهوا.. األب:  

 (0:56)، أضربوا؟ هل أضربوا؟ )كليلة ودمنةهل   ماذا يفعل؟؟

نتيجة ألفعال القرد املشاغب، مل يستطع املعلم كبح مشاعره مث 
لقرد واشتكى لوالده مما فعله ألقى القرد على الشجرة. يف النهاية سقط ا

املعلم. الكالم اإلجيايب للوجه موجود يف مجلة "ماذا يفعل ؟؟ هل 
أضربوا؟ هل أضربوا؟". يثبت احلكم أن األب يبدي اهتمامه ابلطفل، 

 لذلك فهو قلق للغاية بشأن وضعه.
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 (Recognition) اإلعرتاف (4

     
 (2:18)، )كليلة ودمنةساحمين اي أيب... امللك دفعين من أعلى القرد: 

 (2:28) ،نسه أبدا اي أيب.. )كليلة ودمنةلكنه درسا ال ي

، وخبه األب لصغري ألقى يف شجرة من قبل معلمهوألن القرد ا
 وأخرب ابلواقعة اليت ألنه مل يكن مهذابا مع معلمه. مث بكى القرد الصغري

فعلها املعلم به. الكالم اإلجيايب للوجه موجود يف اجلملة "لكنه ال ينسه 
أبدا". تثبت اجلملة أعاله أن القرد الشاب اعرتف أبنه آسف على 

 .األخطاء اليت ارتكبها ولن ينسىها
 (negative face) الوجه السليب -ب 

"أال يعيق اآلخرون  الوجه السليب هو "رغبة كل" عضو ابلغ مؤهل
أفعاله". إنه يعين رغبة الشخص يف أال يزعجه اآلخرون، وأن يعيش 
بشكل مستقل وأن يتمتع حبرية التصرف واالحرتام من الغرابء هلذا 

، سيكون الشخص أكثر تقديراا ةه السلبيو االستقالل. مع موقف الوج
جوه السلبية واحرتاماا من قبل عامة الناس. فيما يلي شرح أكثر تعمقاا للو 

 وأشكال أدائها بناءا على منظور إرفينج جوفمان:
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 (Angry) الغضب (1

   
 (2:28)، لصوت؟ مالذي مسعت؟ )كليلة ودمنةملك: ما هذا ا

 (2:35)، لشجرة اي سيدي.... )كليلة ودمنةجند: رجل على ا
  ملك: ملاذا جلست هناك، ومل تذهب إَل بيتك؟

 
عندما وصل امللك إَل قرية، مل جيد أي شخص خارج منزله. 

ا عنه. سأل امللك ذات مرة، مسع امللك ص واتا هامساا ليس بعيدا
اجلندي على الفور، فتبني أن الصوت جاء من شجرة. رجل عالق بني 
أغصان شجرة مع حيوانه األليف. توجد تعابري الوجه اإلجيابية اليت 
حتتوي على معىن الغضب يف مجلة "ملاذا جلست هناك". يف تلك 

ا من رجل مل خيض  ع له.اجلملة كان امللك غاضباا جدا
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  أن حتصو يل على فرحني أخرى... الثعلب: أنِت تستطيعني
 ( 2:25)، كليلة ودمنةأما أان فأكد أموت من اجلوع )

 احلمامة: كيف أرمي إليك بفرحني يبرتاحك غري مقبوال أيها الثعلب...
 (2:33)، كليلة ودمنةإذهبوا لك يف مكان أخر هيا... )

ي الثعلب محامة بعض الطعام، لكن احلمامة تعتذر يستجد
ألن ما أيكله لن جيعل الثعلب يشعر ابلشبع. ألن كل ما أكله كان 
طعاماا صغرياا للثعلب. ومع ذلك، طلب الثعلب أكل شبليه حديثي 
الوالدة. كان الثعلب غري حمرتم لدرجة أن احلمامة كانت منزعجة جداا 

ا عن مسكنه. الكالم من كلماته لدرجة أنه صرخ ملطار  دة الثعلب بعيدا
ذو الوجه السليب موجود يف حوار احلمام " يبرتاحك غري مقبوال أيها 
الثعلب، إذهبوا لك يف مكان أخر هيا ". وهذا يثبت أن احلمامة 

هذان  تغضب من الغزال إببعاده وإخباره ابالنتقال إَل مكان آخر.
تستند إَل  غضب الالكالمان مها شكالن إجيابيان للوجه مع معاين

 منظور إرفينج جوفمان.
 (Repentance)  ندامة (2

 
 (2:15... امللك دفعين من أعلى. )"ساحمين اي أيبالقرد:    
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ا من القرد لعدم طاعته للدرس الذي  كان األب غاضباا جدا
ه معلمه. مث اعتذر الصيب القرد ألبيه وأخربه مبا فعله لريكله علمه إاي

املعلم إَل شجرة. اشتكى القرد لوالده كما لو كان كل خطأ معلمه. 
هذا التعبري اإلجيايب للوجه موجود يف مجلة "ساحمين اي أيب" يقول هذا 

 .القرد الصغري وهو يبكي. هذا يثبت أنه آسف للغاية الرتكابه خطأ
 (Want to be Appreciated) قدرإست (3

       
 (6:54)، د... )كليلة ودمنةسلحفاة: شكرا لك أيها القر 

 (7:07)، كن يل أن أصدقك.. )كليلة ودمنةقرد: هل مي
 ....سلحفاة: هل ميكن أن تنزل لك بصافحك ونتعرف عن قرب

 (7:23 ) ،)كليلة ودمنة 

مت طرد مدرس القرد من مسكنه، لذلك عليه أن جيد غابة 
جديدة ميكنه استخدامها كمأوى. مث متكن من العثور على غابة ال يزال 
هبا الكثري من الطعام. يف الصباح شعر القرد ابجلوع ويف النهاية وجد 

فاكهة يف النهر شجرة هبا مثار كثيفة. شعر القرد ابلسعادة، وألقى ال
واتضح أن هناك سلحفاة كانت تتضور جوعاا. التهمته السالحف على 
الفور وتساءلت عمن كان لطيفاا معه. يتم تقدير تعابري الوجه السلبية يف 
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احلوار الذي تتحدث به السلحفاة "هل ميكن أن تنزل لك بصافحك 
ونتعرف عن قرب". هذا يثبت أن السالحف تريد أن حتظى بتقدير 

لقردة من خالل مصافحتها ابهتمام حىت ميكن للقرود أن تثق يف ا
 نفسها.

        
 حىت تصدقين قل يل على ماذا؟على ماذا أقسم لك أيها اجلرذ...السنور: 

 (15:03)، )كليلة ودمنة
 صحيح؟ اجلرذ: لكنك بعد خروج، ستحدث متأخرا جبوعك.. 

 (15:52)، )كليلة ودمنة
 

بينما كانت القطة تنتظر أكل الفأر املختبئ، سرعان ما جاء 
القطة اليت  حلم. وضع شبكته يف منتصف الطريق وطعمه بقطعة صياد

شعرت ابجلوع الشديد ذهبت مباشرة إَل اللحم دون رؤية الشبكة 
احمليطة هبا. يف النهاية، حوصرت القطة يف الشبكة. سرعان ما اقرتب 
منه اجلرذ وسخر منه ألن الرغبة يف االفرتاس به قد ألغيت. الكالم 

 الرغبة يف أن يتم تقديره ُيدث يف حديث السليب للوجه مع معىن
حىت تصدقين". مت إثبات ذلك ، القطة، أي "ماذا أقسم لك أيها اجلرذ
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ألن الفأر ال يريد مساعدة القط احملاصر يف الشبكة، فالقط يقسم للفأر 
هذان  حىت ُيظى ابالحرتام ويؤمن بنفسه أنه ُيتاج مساعدته حقاا.

تستند إَل منظور  يقدر لوجه مع معاينالكالمان مها شكالن إجيابيان ل
 إرفينج جوفمان

 (Independent) مستقل (4

     

 الثعلب: اي إهلي...  أكد اموت من اجلوع،
 (3:13)، كليلة ودمنةسأرى إن كان مسك يف هذه البحرية ) 
 

توسل الثعلب إَل محامة أن ترمحها إبعطائها شبليها. لكن 
احلمامة رفضت طلبه وأخرجت الثعلب من مكانه. يف النهاية ترك 

عر الثعلب ابجلوع الشديد ومل ، ش منتصف الرحلةالثعلب احلمامة. يف
إبمكانه مواصلة رحلته. وجد حبرية مياهها كانت صافية جدا. يعد 

غاص الثعلب على الفور ليجد مسكة ليأكلها. مت العثور على تعبريات 
الوجه السلبية مع هذا الشكل من األداء املستقل يف كلمات الثعلب 

ة". كان واضحاا من كلمات "سأرى إن كان مسك يف هذه البحري 
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الثعلب أنه كان عليه أن جيد مسكته اخلاصة يف البحرية دون أن 
 يساعده أحد. ألنه يف الغابة ال أحد يسكنها.

 (pengancaman wajah) الوجه املهاد -ج 
الوجوه املهددة هو عندما يتصرف الشخص بشكل طبيعي كما لو 

تمعه أو رغبات وجهه، سيتم أن توقعاته فيما يتعلق ابلسمعة الطيبة جمل
احرتامها. ميكن أيضاا قول هتديدات الوجه على أهنا نية أو نية أو خطة 

 .لفعل شيء ضار أو صعب أو مزعج أو ضار لطرف آخر
 (Want to be Respected) تريد أن حترتم (1

   
 (1:59)، كليلة ودمنة).عل الناس يهربون اي سيدي..جند: لكم هيبة جت

 (2:03)، كليلة ودمنة) ملك: هذا جيد، المعىن يل ملك دون هيبة 
 

عندما وصل امللك إَل قرية، مل جيد أي شخص يرحب به أو 
ا، مث سأل امللك ملاذا كان اجلميع غري  يقرتب منه. وجد القرية هادئة جدا

ده أن اجلميع فروا خوفاا ألهنم رأوا قدوم امللك النبيل مرئيني. رد جنو 
ا وله سلطة عالية. وجه التهديد موجود يف كالم امللك "المعىن يل  جدا
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ملك دون هيبة". هذا يثبت أن امللك تفاخر بتمجيد نفسه أبن امللك 
 .جيب أن يكون له سلطة جتعل اجلميع خيضعون له

 (Praise) مديح (2

 
أسفقي على صديقي   (1:54)، كليلة ودمنةالثعلب: أيها احلمامة طيبة )

 (2:00)، كليلة ودمنة.. ورمي إيل ببعض الطعام )اجلائعي املسكي
 احلمامة: ولكن الطعاما على يصدو جوعك أيها الثعلب...

 (2:07)، كليلة ودمنة) أان آسيفة جدا 

عندما كان الثعلب يشعر ابجلوع الشديد، جاء إَل احلمامة 
مبدحه مبكراا. مت التصريح ابجملاملة فقط حىت تشعر احلمامة ابألسف 
جتاهها مث تعطيه بعض الطعام الذي كانت احلمامة فيه. لكن احلمامة 

ثعلب.  رفضت طلبه قائلة إن الطعام الذي لديه ال يستطيع أن يشبع ال
كالم التهديد ابلوجه موجود يف كالم الثعلب "ايها احلمامة طيبة". 
تثبت هذه الكلمات أن الثعلب مدح احلمامة مبهارة أوالا ليذيب قلبه 

 ويعطي الثعلب بعض طعامه.
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 (Frigt) اخلوف (3

 
 اجلرذ: يبدو أنه ذهب، ما هذه احلياة التعيسة.. 
  ال أخرج يل الرز مرة إَل وأجل من يرتبصوا يب..

 يبد مكان أمنا سأضحف على الرز،
 (4:20)، كليلة ودمنةلكن جيب علي توهي هذا )

يواصل ابن عرس مطاردة الفئران الستخدامها كغذاء. لكن 
متكن من االختباء حتت شجرة مع جتويف يف جذوره. حتافظ  اجلرذ

الفئران على االختباء ألن ابن عرس يرتبص دائماا عندما خيرج. سرعان 
ما غادر ابن عرس وقال إنه سيستمر يف انتظار الفأر ليخرج من اجلوع. 
ا ويريد أن  ظل الفأر يلقي نظرة خاطفة على اخلارج ألنه كان جائعاا جدا

. ولكن عندما كان الفأر يلتهم طعامه، ظهر ابن عرس فجأة جيد طعاماا
أمامه كما لو كان سيفرتس الفأر. هرب الفأر خبوف شديد وعاد على 
الفور إَل جوف الشجرة اليت جعلها خمبأ له. فالكالم الذي يهدد 

سأضحف  الوجوه بشكل اخلوف موجود يف كالم الفأر "يبد مكان أمنا
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فأر ينتظر جواا آمناا للبحث عن الطعام ألنه على الرز". إنه يثبت أن ال
ا من ابن عرس. هذا احلوار يتماشى مع هتديد وجه يف  خائف جدا

 شكل خوف على أساس منظور إرفينج جوفمان.
بنظرية  إلبن املقفع التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون "كليلة ودمنة" وظيفة -ج 

 إرفينج جوفمان 
طي معىن خمتلفاا بناءا على املوقف، وظيفة تعابري الوجه يف كل حادثة تع

ميكن أن يكون يف شكل وجه إجيايب ووجه سليب ووجه مهدد. فيما يتعلق بوظيفة  
ويف نتائج احلصول . جوفمان لة ودمنة بناءا على منظور إيرفينجكل وجه يف فيلم كلي

 هة أن وظيفة الوجه تنقسم إَل وجه إجيايب، ووجعلى البياانت أعاله، أوضح الباحث
يف  وظيفة لوجه إجيايب ووجه سليب ومهدد 13ليب، ووجه مهدد. وجد الباحثة س

 هللا بن املقفع إَل منظور إيرفينجحيث تستند ترمجة عبد  " دمنةكليلة و   "فيلم 
الوجه اإلجيايب والوجه السليب  ائج بياانت وظيفةجوفمان. املناقشة املتعلقة بنت

 لي:واملهدد هي كما ت
 (fungsi wajah positif) ايبالوجه اإلجي وظيفة -1

لكل حادثة تعبري وجه خمتلفة، سواء يف إظهار التعبريات السعيدة 
واحلزينة والغاضبة. يؤكد إرفينج جوفمان أن الوجه هو صورة ذاتية أو مسعة أو 
تقدير للذات لشخص يتم استثماره عاطفياا كسمة اجتماعية، حبيث يكون 

 ان وهو عاملي.الوجه جهازاا شخصياا ميتلكه كل إنس
 (Glorify) جمد (1

 "جند: لكم هيبة جتعل الناس يهربون اي سيدي"
 (1:59 ) ،)كليلة ودمنة
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أييت امللك الذي يشعر أنه أقام العدل جلميع أفراد شعبه لزايرة قرية. 

ا من سكاهنا. ولكن عندما وصل امللك، وجد القرية مهجورة ج دا
اجلندي الذي يقول أن للوجه موجودة يف خطاب  الوظيفة اإلجيايب

امللك يتمتع بكاريزما عالية حبيث يهرب اجلميع خوفاا. هبذه الكلمات 
 يظهر أن الوجه اإلجيايب يستخدم لتمجيد شخص ما.

 (want to get love)تريد جذب االنتباه  (2

 (0:36)، : قلت لك يكفي.... )كليلة ودمنةمعلم
 أنظر كيف يقف علي واحدا... 

 ذلك أنظر...  أن تستطيع أن تفعل
 (0:45)، )كليلة ودمنة

الفىت القرد الذي مل يتوقف عن إزعاج معلمه عن طريق القفز إَل 
اليسار واليمني. حذره املعلم من خالل الصراخ عليه مبا فيه الكفاية 
لكن القرد مل يستمع إليه. يف النهاية انزعج املعلم وركل الطفل القرد فوق 

توجد وظيفة الوجه اإلجيابية اليت جيب  شجرة. مث سقط وبكى أمام أبيه.
مالحظتها يف حديث الطفل القرد الذي يطلب ابستمرار من معلمه 
رؤية اإلجراء أو اإلجراء الذي يقوم به. مع موقف القرد يظهر أن الوجه 

 اإلجيايب يستخدم لطلب االهتمام.
 (Mocking) السخرية (3

 اي صديقي...السنور: لقد عهدتك ولن أخلف بوادي.. تقدي هذا 
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  (15:45)، كليلة ودمنة)
 اجلرذ: صدقي؟.... منذ مىت وحنن أصدقاء؟

 (15:50)، كليلة ودمنة) 

عند رؤية السنور احملاصر يف الشبكة، جاءه الفأر على الفور. 
دون انتظار طويل، توسل السنور على الفور إَل الفأر ملساعدته يف فك 

فض طلبه ألنه كان الشبكة اليت كانت تربط جسده. لكن الفأر ر 
غاضباا من أفعاله اليت أرادت أن تفرتس اجلرذ. مث توسل السنور على 
الفور وقال إن التيكوت هي صديقه. عند مساع كلمات السنور، 
ضحك الفأر على الفور وسأله منذ مىت كنا أصدقاء. تتضح وظيفة 
الوجه اإلجيابية بقصد السخرية من تصرفات اجلرذ الذي ضحك على 

ألنه وصفه أبنه صديق. يُظهر حديث اجلرذ أن الوجوه اإلجيابية  السنور
 بوظيفة االستهزاء تستند إَل منظور إرفينج جوفمان.

 (Show Affection) ظهار املودةاإل (4

 األب: كيف مرة قلت له أن يستبهوا.. 
 (0:56)، ضربوا؟ هل أضربوا؟ )كليلة ودمنةماذا يفعل؟؟  هل أ

يسقط من الشجرة، سأل والد القرد على عند رؤية ابنه الذي كان 
الفور عما حدث. أثناء البكاء، أخرب القرد الصغري على الفور ابحلادثة 
اليت حدثت له. مث شعر األب القرد ابلقلق واقرتب على الفور من ابنه 
بسؤاله عما إذا كان املعلم ماموكوليمو، ابين. تتضح وظيفة الوجه 

لذي يشعر ابلقلق من رؤية طفله اإلجيابية من موقف األب القرد ا
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يبكي. لذلك سأل على الفور عما إذا كان قد تعرض للضرب. يوضح 
 ايب يستخدم إلظهار املودة للطفل.موقف والده أن الوجه اإلجي

 (Regret the deed) أنسف على الفعل (5
 

 القرد: ساحمين اي أيب... امللك دفعين من أعلى 
 (2:18)، )كليلة ودمنة

 (2:28) ،نسه أبدا اي أيب.. )كليلة ودمنةال يلكنه درسا 

نتيجة لسلوك القرد الشرير للغاية، ألقى معلمه أخرياا شجرة. 
بعد فرتة وجيزة، سقط أمام والده وهو يبكي. وخبه األب ألنه مل يرغب 
يف االستماع إَل نصيحة معلمه. لذلك اعتذر الطفل القرد ألبيه أال 

احلادث إَل األبد. تتضح وظيفة يكرر خطأه مرة أخرى ووعد بتذكر 
الوجه اإلجيابية من كلمات القرد الذي اعتذر لوالده ووعد بعدم تكراره. 

تخدم للندم أظهر موقف القرد الذي يعتذر ويبكي أن الوجه اإلجيايب يس
 على أفعاله بسبب خطأ.

 (fungsi wajah negatif) الوجه السليب وظيفة -2
فقط، ولكن  توجد وجه إجيايب بع اليف وظيفة الوجه يف الفيلم، ابلط

. مع وظيفة تفسري كل شكل وجه، فإنه جيعل أيضاا وجه سليب ووجه مهدد
من السهل فهم تعبري كل شخص. يوضح براون وليفينسون أيضاا أن الوجه 
له معىن النظرة العاملية أو الصورة الذاتية اليت يريدها كل فرد يف اجملتمع دائماا 

احثة إَل (. وخبصوص هذا الرأي، توصلت الب11 .، ص2010)شاير، 
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بناء  إلبن املقفع لة ودمنة"يف فيلم "كلي بياانت توضح وظيفة الوجه السليب
 جوفمان. على منظور إيرفينج

 (Show Anger) إظهار االنزعاج (1

 (2:28)ملك: ما هذا الصوت؟ مالذي مسعت؟ )كليلة ودمنة، 
 (2:35)يلة ودمنة، جند: رجل على الشجرة اي سيدي.... )كل

 ملك: ملاذا جلست هناك، ومل تذهب إَل بيتك؟ 
 (3:06))كليلة ودمنة، 

يف وسط قرية هادئة جدا، مسع امللك صوت رجل يبدو أنه يف 
ورطة. مث سأل امللك جنوده عن مصدر الصوت وهل مسعه فقط. رد 
اجلندي أن الصوت كان رجالا مع حيوانه األليف عالق يف شجرة 

الوجه السلبية من كالم امللك الذي سأل الرجل ألنه مل  تتضح وظيفة
يهرب عندما زار امللك قريته. مبوقف امللك الذي استخدم نربة عالية 
عند التحدث إَل شاب، أظهر وجهاا سلبياا كان يستخدم للتعبري عن 

 االنزعاج جتاه شخص ما.
 (Drive away) يطرد (2

 ن الثعلب: ملا ال ترمي إيل بفرحيك الصغريي
 (2:14)، كليلة ودمنة، )

 (2:16)، كليلة ودمنة) حلمامة: ماذا تقول أيها الثعلبا
 الثعلب: أنِت تستطيعني أن حتصو يل على فرحني أخرى... 

 ( 2:25)، كليلة ودمنةأما أان فأكد أموت من اجلوع )
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 احلمامة: كيف أرمي إليك بفرحني يبرتاحك غري مقبوال أيها الثعلب...
 (2:33)، كليلة ودمنةمكان أخر هيا... ) إذهبوا لك يف

جاء ثعلب جائع جدا إَل احلمامة لبعض الطعام. لكن الطريقة 
اليت سأهلا الثعلب كانت غري حمرتمة لدرجة أهنا أغضبت احلمامة منه. 
طلب الثعلب استخدام احلمامني كغذاء. تتضح وظيفة الوجه السلبية 

عندما تطلب  من كلمات محامة غاضبة تصرخ يف وجه الثعلب
جه السليب يستخدم إلبعاد شبليها. يشري غضب احلمامة إَل أن الو 

 شخص ما.

 (Give trust) إعطاء الثقة (3

 (6:54)، لك أيها القرد... )كليلة ودمنة سلحفاة: شكرا

 (7:07)، كن يل أن أصدقك.. )كليلة ودمنةقرد: هل مي
 ....سلحفاة: هل ميكن أن تنزل لك بصافحك ونتعرف عن قرب

 (7:23)، )كليلة ودمنة

ا  عندما ذهب القرد حبثاا عن الطعام، وجد شجرة كثيفة جدا
ابلفاكهة. سعيد جدا، أكل الفاكهة وهو يرميها يف البحرية. عن غري 
قصد، أكلت السلحفاة اليت شعرت ابجلوع على الفور الفاكهة اليت 
  سقطت يف البحرية. كانت السلحفاة سعيدة للغاية ألن شخصاا ما

كان لطيفاا معه. ذهب على الفور إَل القرد ليقول لك شكراا. تتضح 
وظيفة الوجه السلبية من كلمات السلحفاة اليت تقدم الصداقة للقرود 
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حبيث تكون أقرب. يوضح موقف السلحفاة أن الوجوه السلبية 
 تستخدم للتعبري عن الثقة من خالل املصافحة.

 (Ask for help) طلب املساعدة (4

  ر: على ماذا أقسم لك أيها اجلرذ...السنو 
 (15:03 ) ،)كليلة ودمنة حىت تصدقين قل يل على ماذا؟

 اجلرذ: لكنك بعد خروج، ستحدث متأخرا جبوعك..
 (15:52)، صحيح؟ )كليلة ودمنة

السنور اليت حوصرت يف الشبكة أرادت أن تطلب من الفأر 
نزعجاا من املساعدة. لكن الفأر مل يرغب يف مساعدته ألنه كان م

السنور اليت أرادت أكله. وعد السنور الفأر أبنه سيساعده يف أوقات 
الشدة. ال يزال الفأر ال يريد مساعدة السنور ويرفض عرضه، لذا 
يقسم القط على جعل الفأر يؤمن به. مت العثور على وظيفة الوجه 
السلبية يف كالم القطة الذي أقسم على أن يثق به الفأر. تظهر 

 أن الوجه السليب يستخدم لطلب املساعدة من اآلخرين. الكلمات

 (Survive) إعتصم احلياة (5

 الثعلب: اي إهلي...  أكد اموت من اجلوع،
 (3:13)، دمنةكليلة و سأرى إن كان مسك يف هذه البحرية )

بعد أن طاردت احلمامة الثعلب، ذهب على الفور إَل غابة 
ام يعاجل جوعه. يف أخرى ليجد مكاانا يعيش فيه ويبحث عن طع
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، وجد حبرية صافية للغاية. هذا هو املكان الذي توقف فيه الطريق
الثعلب وأراد أن يرى ما إذا كانت البحرية حتتوي على أمساك للطعام. 
ذهب الثعلب مباشرة إَل النهر وحبث عن مسكة، لكنه مل يستطع 
اصطيادها. ظل الثعلب ُياول احلصول على مسكة حىت ال يشعر 

وع بعد اآلن. مت العثور على وظيفة الوجه السلبية يف عمل الثعلب ابجل
الذي ُياول العثور على مسكة ليأكلها. تشري تصرفات الثعلب إَل أن 

 الوجوه السلبية تستخدم للبقاء على قيد احلياة.

 (fungsi pengancaman wajah) املهاد الوجه وظيفة -3
معىن النظرة العاملية أو يوضح براون وليفينسون أيضاا أن الوجه له 

فرد يف اجملتمع دائماا. يف الوجه اإلجيايب  الصورة الذاتية اليت يريدها كل
، هناك أيضاا هتديدات تعمل على احلفاظ على السلوك أو املواقف والسليب

 عندما يريدون القيام بعمل ميكن أن يسيء إَل اآلخرين.
 (Bragging about one self) الغطرسة (1

 (1:59)، كليلة ودمنة)ة جتعل الناس يهربون اي سيدي. م هيبجند: لك
 (2:03)، كليلة ودمنةملك: هذا جيد، المعىن يل ملك دون هيبة )

عندما وصل امللك إَل القرية يف حالة مهجورة، سأل جنوده عن 
سبب فقدان القرية جلميع سكاهنا. رد اجلندي أبن امللك كان له درجة 

مواطنيه خيضعون له وخيافونه. قال امللك  عالية جدا وكرامة جعلت كل
أيضاا إن امللك ال ُيتاج إَل درجة عالية، وبدون ذلك لن خيشى امللك 
وُيرتم. وظيفة هتديد الوجوه موجودة يف موقف وخطاب امللك الذي 
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يقول بصوت عاٍل أن امللك جيب أن يكون لديه الكاريزما. تظهر  
 شخص ما للتفاخر. الوجه يستخدمها كلمات امللك أن هتديدات

 (Want to be pitied) تريد أن تشفق (2

  (1:54)، كليلة ودمنةالثعلب: أيها احلمامة طيبة )
 أسفقي على صديقي اجلائعي املسكي

 (2:00)، كليلة ودمنة.. ورمي إيل ببعض الطعام )
 احلمامة: ولكن الطعاما على يصدو جوعك أيها الثعلب...

 (2:07 ) ،كليلة ودمنةأان آسيفة جدا ) 

الثعلب الذي امتدح احلمامة يف األصل قصد أن يطلب من 
ا. لكن احلمامة رفضت أبدب  احلمام بعض الطعام ألنه كان جائعاا جدا
وقالت آسف ألن الطعام الذي كان لديه لن يشبع الثعلب. حىت أن 
الثعلب طلب من طفلي احلمام حديث الوالدة استخدامهما كدعم 

يد الوجه يف خطاب الثعلب الذي ميدح احلمام للمعدة. توجد وظيفة هتد
أوالا قبل أن يطلب الطعام. يشري الثناء من الثعلب إَل أن احلمامة 

 تستخدم للتهديد ابلوجه.
 (Avoid threats) جتنب التهديدات (3

 اجلرذ: يبدو أنه ذهب، ما هذه احلياة التعيسة.. 
 ال أخرج يل الرز مرة إَل وأجل من يرتبصوا يب.. 

 مكان أمنا سأضحف على الرز، يبد
 (4:20 ) ،كليلة ودمنةلكن جيب علي توهي هذا )
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للهروب من ابن عرس، خيتبئ الفأر يف جتاويف جذر الشجرة 
حىت ال أيكله الغرير. لكن ابن عرس ينتظر دائماا أن جيوع اجلرذ وخيرج 
من جتويف الشجرة. غامر اجلرذ ابخلروج ورأى ما إذا كان ابن عرس ما 

طارده أم أنه غادر. اندفع الفأر على الفور ليأخذ الطعام وأكله. زال ي
سرعان ما ظهر ابن عرس، هرب الفأر على الفور يف خوف وعاد إَل 
التجويف. مت العثور على وظيفة التهديد للوجه يف كلمات اجلرذ أنه 
يشعر ابحلزن واخلوف من حياته. تظهر كلمات اجلرذ وأفعاله أن 

 جهها تستخدم لتجنب التهديدات.التهديدات اليت يوا
شرح أكثر إجيازا للبياانت اليت حصل عليها الباحثة فيما يتعلق 

 ابلتهذيب اللغوي بناء على منظور إرفينج جوفمان على النحو التاَل:
 

 التهذيب اللغوي يف فيلم كرتون كليلة ودمنة والعاد من .التصنيف1 جاول
 دقيقة الكالم نوع الوجه الرقم
 1:59 لكم هيبة جتعل الناس يهربون اي سيدي اإلجيايبالوجه  1

قلت لنفسي، إنك رجل كرمي جدا ما شاء   
هلل... قبعة مجيلة، قل يل من أين تشرتي.. 

 هل يشرتي اي مفتحة؟

0:52 
1:04 

 قلت لك يكفي...  
كيف يقف علي واحدا..  أنظر  

 أن تستيع أن تفعل ذلك، أنظر..

0:36 
0:45 

خلف بوادي.. تقدي لقد عهدتك ولن أ  
 هذا اي صديقي..

 صديقي؟ منذ مىت وحنن أصدقاء؟

15:45 
15:50 
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كيف مرة قلت له أن يستبهوا.. ماذا يفعل   
 هل أضربوا؟ هل أضربوا

0:56 

 ساحمين اي أيب.. امللك دفعين من أعلى..  
 لكنه درسا ال ينسه أبدا اي أيب..

2:28 

 ت؟ما هذا الصوت؟ مالذي مسع الوجه السليب 2
 رجل على الشجرة اي سيدي...

 ملاذا جلست هناك، ومل تذهب إَل بيتك؟

2:28 
2:35 
3:06 

 ملا ال ترمي إيل بفرحيك الصغرين..  
 ماذا تقول أيها الثعلب..

أنت تستيعني أن حتصو يل على فرحني 
 أخرى.. أما أان فأكد أموت من اجلوع..
كيف أرمي إليك بفرحني يبرتاحك غري 

ثعلب.. إذهبوا لك يف مكان مقبوال أيها ال
 أخر هيا..

2:14 
2:16 
2:25 
2:33 

 2:15 ساحمين اي أيب.. امللك دفعين من أعلى..  
 شكرا لك أيها القرد..  

 هل ميكن يل أن أصدقك..
هل ميكن أن تنزل لك بصافحك ونتعرف 

 عن قرب..

6:5 
7:07 
7:23 

 على ماذا أقسم  لك أيها اجلرذ..  
 ى ماذا؟حىت تصدقين قل يل عل

لكنك بعد خروج، ستحدث متأخرا 
 جبوعك.. صحيح؟

15:03 
 

15:52 

اي إهلي.. أكد اموت من اجلوع، سأرى إن    
 كان مسك يف هذه البحرية

3:13 

 1:59 لكم هيبة جتعل الناس يهربون اي سيدي.. الوجه املهدد 3
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 2:03 هذا جيد، ال معىن يل ملك دون هيبة
لى صديقي أيها احلمامة طيبة، أسفقي ع  

 اجلائعي املسكي.. ورمي إيل ببعض الطعام
ولكن الطعاما على يصدو جوعك أيها 

 الثعلب.. أان اسيفة جدا

2:00 
 

2:07 

يبدو أنه ذهب، ما هذه احلياة التعيسة.. ال   
أخرج يل الرز مرة إَل وأجل من يرتبصوا 

يب.. يبدو مكان أمنا سأضحف على الرز، 
 لكن جيب على توهي هذا..

4:20 
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 الرابع الباب
 اإلختتام

 اخلالصة  -أ
فيلم كليلة  شكالا للوجه من 28النتائج يف  ةالباحث ت، وجدالبحثيف هذه 

إَل قسمني. تفاصيل  ، وتلك أشكال تنقسمودمنة بناءا على منظور إرفينج جفمان
 :يلي كمانتائج هذه الدراسة  

 تعبريات وجه إجيايب 6إَل  صور التهذيب اللغوي تنقسم 15ن هناك أ -1
الوجه السليب  صورأقوال يتم تضمينها يف  6الوجه، و  صورتتلخص يف أداء 

 . كليلة ودمنةيف فيلم  تواجه خطباا هتديدية ال لأقو  3وفقاا لشكل أدائها و 
 5 إجيايب وجه وظيفة 5إَل  تنقسم التهذيب اللغوي وظيفة 13 هناكأن   -2

 مهدد للوجه . وظيفة 3 و وظيفة وجه سليب
 اإلقرتاحات - ب

  :وهيبعد أن هذا البحث، قدمت الباحثة بعض اإلقرتاحات ليكمل البحث 
أن يستفيدوا  ، هم يستطيعونوالقراء ابلعلم اللغةللجمهور كاملستمعني فائدة  -1

علم  حبثتطورات من  كثريا، وهذا البحث جزء  من هذا البحث استفادا
 .هيف حتليل الواقعيةألنه يستخدم النظرايت  اللغة،

فيمكن أن تواصل الدراسة إليه ابلنظرايت واملوضوعات األخرى يف املستقبل  -2
 .ألن ال خيلو من النقائص واألخطاء

جتعل نتيجة هذا البحث منطلقا للبحوث الالحقة ال سيما  يرجو الباحث أن -3
 .لغويما يتعلق ابلتهذيب ال
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 املراجعو  املصادر قائمة
 املصادر -أ 

(https//youtube.com/playlist?list=PLwD746Rp0e2ikXNWqpEWsmiqW4mn

yG7I). 
  كتاب "كالية ودمنة" ترمجة عبد هللا ابن املقفعال

 العربية املراجع -ب 

وي يف نص املسرحية األخرس املتكلم ملارون (. التهذيب اللغ2020كمالية، سيت نفيال. )
ععبود يف ضوء نطرية جيوفوري ليتش. ماالنج، الكلية العلوم اإلنسانية، اجلامعة 

 اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهم.
(. التهذيب اللغوي يف الرواية الرجل الذي 2020حماراين، ألديال رزقي كرتكا دوي. )

تداولية على نظرية جفري ليتش(. ماالنج، الكلية آمن لنجيب الكيالين )دراسة 
 العلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهم.

(. انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور 2019كرمي، مهدي أمر. )
ساطع من نورس الفها فوزية كورنياوايت عند جيوفري ليش:دراسة حتليلية 

النج، الكلية العلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان تداولية. ما
 .مالك إبراهم

فيلم كرتون "طاعة الوالدين"  التهذيب اللغوي يف(. 2020نيلي. ) نشيطة، سيت غثنا
 .)دراسة تداولية(
 The Ugly (. تنفيذ التهذيب اللغوي وانتهاكه يف فيلم2020موالان، حممد عارف. )

Duckling and Me  )ماالنج، الكلية العريب عند جيوفري ليتش )دراسة تداولية
.العلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهم
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سرية ذاتية
 16يف التاريخ  نىت ولدت يف فروبولنكواوتري نورفيف

املدرسة اإلبتدائية تلكاندانج  يف ت. خترج1998ديسمبري 
املدرسة املتوسطة  يف تخترج مث م. 2012يف السنة 

 التحقتم. مث 2015اإلسالمية احلكومية بيطان يف السنة 
 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.جبامعة موالان مالك إ

 زت ابملركز األول يف فن اخلط على مستوى املنطقة، القد ف
واملركز األول يف اخلط على مستوى املنطقة الفرعية، واملركز الثالث يف اخلط على مستوى 

مث حصلت على درجة البكالوريوس يف كلية العلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية  املنطقة.
 ا.وأدهب

 


