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 ستهاللإ

َثِِن اْبنُ  َوُة َحدَّ ثَ َنا َحْرَمَلُة ْبُن ََيََْي التُِّجيِبُّ َأْخََبََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهٍب َأْخََبِن َحي ْ اْْلَاِد   َحدَّ
 َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َحْزٍم َعْن َعْمَرَة يَ ْعِِن بِْنَت َعْبِد الرَّْْحَِن َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ 

بُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ََي َعاِئَشُة ِإنَّ اَّللََّ َرِفيٌق َيُِ الرِِّْفَق َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َويُ ْعِطي َعَلى الرِِّْفِق َما اَل يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف َوَما اَل يُ ْعِطي َعَلى َما ِسَواُه 

 
Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha 
Lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan 
kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap 
yang keras, dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan 

pada sikap lainnya. - (HR Muslim) - 
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 
 والدي، أِب وأمي سؤرسيح أختاي، واألصدقائي 

 مث جلميع البشر الذين لديهم والء احلب يف قلوهبم 
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 توطئة 

هلل  احلم  ولطائف  د  النعم  أبنواع  علينا  وانعم  القلوب،  تطمئن  بذكره  الذي 
وأشهد   هللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  والبيان،  العلم  بتعليم  خلقة  سائر  على  وفضلنا  اإلحسان، 
أن سيدن حممدا رسول هللا. والصالة والسالم عليه املبعوث خبري امللل واألدَين، وعلى آله 

 وأصحابة بدور معامل ا إلميان، ومشوس عوامل العرفان. اما بعد.
  اسرتاتيجيِّات التِّأديب حتت املوضوع : قط متت كتابة هذا البحث العلمي 

خصيِّة الرِّئيسيِّة يف فيلم " الكنز "   ( Possitive Face)اإلجياِبِّ   لعبد ( TheTreasure)للشِّ
واعرتف الباحثة أنه كثري اخلطأ  .الكرمي كمال بنظريِّة بران و ليفينسون : )دراسة تداوليِّة(

الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة اجليدة بدون  رغم انه قد بذل جهدة إلكماله. وهذه 
مساعدة املدرسني الكرام والزمالء األحباء. ولذالك تقدم البحثة فوائق االحرتام وجالصة  

 الثناء إىل: 

جيد   .١ ومثال  واملشورة  احلافز  وتقدمي  صلواهتم   أفضل  قدموا  اللذان  الوالدين  كال 
 البحث.  سلسلني يف عملية إكمال ةللباحثة حبيث يكون الباحث 

احلكومية   .2 اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالن  جامعة  مدير  الدين،  زين  الدكتور  األستاذ 
 مباالنج. 

حممد فيصل، املاجستري ، عميد لكلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالن مالك  الدكتور .٣
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.  

العربية وأدهبا، جامعة موالن مالك   الدكتور عبد الباسط، املاجستري، رئيس قسم اللغة .4
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.  

املاجستري .5 رْحان،  والنصيحة   عبد  والتصحيح  اإلرشاد  فإعطاء  صَبه  على  شكرا   ،
 والتوصيات واملدخالت الىت نفعة يف عملية البحث حىت اإلنتهاء. 

املاجسرت .6 فوزي،  صاِن  األخالقية    حممد  املشورة  وقدم  اإلرشاد،  قدم  ، كمشرف 
 وساهم يف األفكار وقدم املدخالت واملشورة من أجل خري إعداد هذا البحث. 
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اإلسالمية   .7 إبراهيم  مالك  موالن  جامعة  وأدهبا،  العربية  اللغة  قسم  يف  املعلمني  مجيع 
 للباحث.  احلكومية مباالنج  الذين قدموا الكثري من املعرفة القيمة والتدريس 

الذين يقدمون دائًما الدافع واإلْلام ،  2٠١7مجيع األصدقاء قسم اللغة العربية وأدهبا   .8
  .يف كل خطوة على الطريق

واآلخرة  الدنيا  يف  نعمة  خريًا  هللا  هذه  ت  .وجزاهم  عملية كتابة  يف  أنه  الباحث  درك 
االنتقادات واالقرتاحات ولذلك فإن    .، ال تزال هناك العديد من النواقصالبحث اجلامعى

مشرتك تقدم  إحراز  يف  ابخلري  تبشر  أن  أتو  .البناءة  الباحث  اجلامعىمل  سوف    البحث 
 .العلم الكزنة تستفيد وتضيف إىل 

 
 

 2٠2١ديسمَب   8حتريرا مباالنج، 
 ة الباحث

 
 

   رياايغ ليست
 ١7٣١٠٠١5رقم القيد: 
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 املستلخص 

ليست اإلجياِبِّ     2٠2١.  رياايغ  التِّأديب  يف (  Possitive Face)اسرتاتيجيِّات  الرِّئيسيِّة  خصيِّة  للشِّ
  .لعبد الكرمي كمال بنظريِّة بران و ليفينسون : )دراسة تداوليِّة(  (The Treasure)فيلم " الكنز "  

 حممد صاِن فوزي، املاجسرت   : املسرف
 . اسرتاتيجية األدب اإلجياِب ، األدب براون وليفينسون ، الكنز ،   :الرئسيةالكلمات  

من  التواصل  يف  ألنه  البعض.  بعضنا  مع  التواصل  يف  مهمة  اسرتاتيجية  هو  األدب 
للمتحدث  اإلجياِب  الوجه  حفظ  خالل  من  الكالم  شريك  أي  احملاور  حالة  إىل  االنتباه  الضروري 

هتد الكالم.  شريك  إحراج  دون  جيد  اتصال  إنشاء  يتم  حبيث   ، الكالم  الدراسة وشريك  هذه  ف 
 ( براون ١إىل:  منظور  على  بناًء  الرئيسية  الشخصية  يف  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  شكل  حتديد   )

 ( و  يف 2وليفينسون.  الرئيسية  الشخصية  يف  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات  حدوث  عوامل  معرفة   )
 فيلم الكنز بناًء على منظور براون وليفينسون. 

حبثًا   البحث  هذا  الكنز يستخدم  فيلم  هي  األولية  البيانت  مصادر  حيث كانت   ، وصفًيا  نوعًيا 
تشرح  علمية  جمالت  يف  ومقاالت  شكل كتب  يف  الثانوية  البيانت  ومصادر  الكرمي كمال  لعبد 
اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية بناًء على منظور براون وليفينسون. تقنية البحث املستخدمة يف هذا 

القراءة تقنية  هي  تقليل   البحث  هي  املستخدمة  البيانت  حتليل  تقنية  املالحظات.  تدوين  وتقنية 
 البيانت وعرض البيانت واستخالص النتائج. 

من ١ وليفونسون  براون  منظور  على  بناًء  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات  من  أشكااًل  وجدت   )
وجدت   االسرتاتيجيات  من  منوذًجا  عشر  التأ  ١٣مخسة  اسرتاتيجيات  من  اإلجيابية شكالً  دب 

تتضمن   واليت  الرئيسية  و    ٣للشخصية   ، التأدب  اسرتاتيجيات  من  من   ٣أشكال  أشكال 
شكل من اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية على شكل  ١اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية مبالغ فيها ،  

ية شكل من أشكال اسرتاتيجية التأدب اإلجيابية املستخدمة يف عالمات هو  ١ ١اهتمام مكثف ، 
  ، ،    ١اجملموعة  لالتفاق  اإلجيابية  التأدب  إلسرتاتيجية  السعي  أشكال  من  من   ١شكل  شكل 

  ، املفرتضة  اإلجيابية  املتحدثني   ١اإلسرتاتيجية  أو  أتكيد  اإلجيابية  التأدب  إسرتاتيجية  من  شكل 
 ، الوعد   ، اإلجيابية  التأدب  إسرتاتيجية  من  واحد  شكل   ، املستمع  برغبة  واالهتمام  شكل   املعرفة 

أشكال من إسرتاتيجية األدب اإلجياِب مبا   ٣واحد من إسرتاتيجية األدب اإلجياِب يكون متفائالً ،  
  ، واملستمع  املتحدث  ذلك  ،    ٣يف  سبًبا  تسأل  أو  تعطي  اإلجيابية  التأدب  إسرتاتيجية  من  أشكال 



 

 ط 

 

وشكل واحد من شكل من أشكال اسرتاتيجية األدب اإلجيابية يفرتض أو يؤكد املعاملة ابملثل ،    ١
 ( للمستمع.  هدية  يعطي  اإلجيابية  التأدب  حلدوث 2اسرتاتيجية  عوامل  أو  أسباب  أ  الشرح   )

 اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية القائمة على منظور براون وليفينسون. 
 تعتَب كل هذه األقوال مصنفة كاسرتاتيجيات مهذبة إجيابية تستند إىل منظور براون وليفينسون. 
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ABSTRACT 

 
Lestari, Ega . 2021. Positive Disciplinary Strategies for the main character in the                 

movie "The Treasure" by Abdul Karim Kamal, according to Bran and 

Levinson's theory. 

Advisor : Moch.Sony Fauzi, M.Pd 

Keywords :brown dan levinson ,the treasure ,strategi kesantuanan positif, 

kesantunan. 

 

Politeness is an important strategy in communicating with each other. Because in 

communicating it is necessary to pay attention to the condition of the interlocutor, 

namely the speech partner by saving the positive face of the speaker and the 

speech partner, so that good communication will be created without embarrassing 

the speech partner. This study aims to: (1) determine the form of a positive 

politeness strategy in the main character based on the perspective of Brown and 

Levinson; and (2) knowing the factors of the occurrence of positive politeness 

strategies in the main character in The treasure film based on the perspective of 

brown and levinson. 

 This research uses descriptive qualitative research, with primary data 

sources being the film The Treasure by Abdul Karim Kemal and secondary data 

sources in the form of books and articles in scientific journals that explain positive 

politeness strategies based on the perspective of Brown and Levinson. The 

research technique used in this research is reading technique and note-taking 

technique. The data analysis technique used is data reduction, data presentation 

and conclusion drawing. 

1) found forms of positive politeness strategies based on the perspective of 

Brown and Levonson from fifteen forms of strategies found 13 forms of positive 

politeness strategies for the main character which includes 3 forms of notice 

politeness strategies, 3 forms of positive politeness strategies exaggerate, 1 form 

of positive politeness strategies in the form of intensify interest , 1 1 form of 

positive politeness strategy use in group identity markers , 1 form of seek 

agreement positive politeness strategy, 1 form of positive presuppose strategy, 1 

form of positive politeness strategy assert or speakers knowledge of and concern 

for hearer want, 1 form of offer positive politeness strategy , promise , 1 form of 

positive politeness strategy be optimistic, 3 forms of positive politeness strategy 

including speaker and hearer, 3 forms of positive politeness strategy give or ask a 

reason, 1 form of positive politeness strategy assume or assert reciprocity, and 1 

form of positive politeness strategy give gift to hearer.(2) explanation a reasons or 

factors for the occurrence of positive politeness strategies based on the perspective 

of Brown and Levinson. 

All of these utterances are considered categorized as positive politeness 

strategies based on the perspective of Brown and Levinson. 
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Kesantunan menjadi strategi yang penting dalam saling  berkomunikasi. 

Karena dalam berkomunikasi perlu  memperhatikan keadaan lawan bicara yakni 

mitra tutur dengan menyelamatkan muka positif penutur dan mitra tutur .sehingga 

akan tercipta komunikasi yang baik tanpa mempermalukan mitra tutur. Penelitian 

ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk strategi kesantuanan positif pada 

tokoh utama berdasarkan prespektif brown dan levinson; dan (2) mengetahui 

faktor terjadinya strategi kesantunan positif pada tokoh utama dalam film the 

treasure  berdasarkan prespektif brown dan levinson. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan 

sumber data primer film the treasure karya abdul karim Kemal dan sumber data 

sekunder berupa buku-buku dan artikel dalam jurnal ilmiah yang menjelaskan 

tentang strategi kesantunan positif berdasarkan perspektif brown dan levinson .  

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik baca dan 

teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan.   

1) ditemukan nya bentuk strategi kesantunan positif berdasarkan prespektif brown 

dan levonson dari lima belas bentuk strategi ditemukan 13 bentuk strategi 

kesantunan positif pada tokoh utama yang meliputi 3 bentuk strategi kesantunan 

notice, 3 bentuk strategi kesantunan positif exaggerate, 1 bentuk strategi 

kesantunan positif bentuk intensitify interest, 1 1 bentuk strategi kesantunan 

positif use in group identy markers , 1 bentuk strategi kesantunan positif seek 

agrement, 1 bentuk strategi kesantunan positif presuppose, 1 bentuk strategi 

kesantunan positif assert or speakers knowledge of and concern for hearer want, 1 

bentuk strategi kesantunan positif offer, promise , 1 bentuk strategi kesantunan 

positif be optimistic, 3 bentuk strategi kesantunan positif include speaker and 

hearer, 3 bentuk strategi kesantunan positif give or ask a reason, 1 bentuk strategi 

kesantunan positif assume or assert reciprocity, dan 1 bentuk strategi kesantunan 

positif give gift to hearer.(2) penjelasan alasan atau factor terjadinya strategi 

kesantunan positif berdasarkan prespektif brown dan levinson.  

Semua tuturan tersebut dianggap dikategorikan sebagai strategi 

kesantunan positif berdasarkan prespektif brown dan levinson.  
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 األول  بابال

 قدمة م

 البحث  خلفية .أ
األد اسرتاتيجية  تزال  موضوًعا  يال  هذه  اإلجيابية  يف ب  دائًما  مناقشته  تتم  ساخًنا 

األد اسرتاتيجية  ألن  الَباغماتية  يف  يالدراسات  بيئتنا  يف  توجد  ما  غالًبا  هذه  اإلجيابية  ب 
هبدف    ،اجملتمع شيًئا  يفعل  يزال  ال  جمتمع  وكل  جمموعته  يريح  أو  يرَيه  شخص  مثل كل 

عندما   ،سبيل املثالعلى     (.2٠١4،١٠7،)يويل القدرة على التقدير واالحرتام يف بيئتهم 
ابلفعل يفهمه  أنه  يعتقد  شيء  على  حصل  أنه  ما  شخص  قاله    ،يقول  ما  أن  حني  يف 

لكن ال يزال شركاء الكالم يؤكدون ذلك جيًدا كما لو أن شريك الكالم حصل   ، خاطئ
 .للتو على املعلومات منه.  وهذا يشمل حفظ املتحدثني واحرتامهم

وص مت  اليت  التعريفات  إىل  أعاله استناًدا  األد  ،فها  اسرتاتيجية  اإلجيابية  يتعد  ب 
األد اسرتاتيجيات  من  جزًءا  اسرتاتيجية  يهذه  فإن  لذا  والفينسون.   لَباون  وفًقا  األربع  ب 

إذا كان الشخص يتواصل أبسلوب لغوي دقيق يف نقل ما   ،ب اإلجيابية هذه ضروريةياألد
شخص يتعامل مع لغة فإن شخصية الشخص ستكون مهذبة وصقلها.  إذا كان ال  ،يريد

وقاسية ووقحة  ، قاسية  قاسية  أيًضا  تكون  الشخص  ذلك  شخصية    ، فرانووا  ).فإن 
2٠٠9 :١5.)  

وليفينسون براون  النظرية  هذه  نقشوا  الذين  اخلَباء  بني  فريزر    ،ومن  إىل  ابإلضافة 
لكن وليش.   األد  هموالكوف  عن  حًقا  براون ييتحدثون  هم  املواجهة  واسرتاتيجيات  ب 

األد اسرتاتيجية  من  الغرض  وجه يوليفينسون.   حنرتم  أو  حنفظ  هو كيف  اإلجياِب  ب 
بل هو    ، ومعىن الوجه ليس الوجه يف شكل املظهر اجلسدي لإلنسان  ،الشريك يف الكالم

وجه صورة العانة أو ما حنن عادة. تعرف مثل تسمية الصورة أو النظرة الذاتية لشخص ما 
    (.227: 2٠٠7 ،ريينطك)  يف جمتمع أو جمموعة معينة 
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التأد شخص يواسرتاتيجية  إلخبار  طريقة  هي  والفينسون  لَباون  وفًقا  اإلجيابية  ب 
يتم   أن  يف  آخر  شخص  رغبة  هو  اإلجياِب  الوجه  لآلخرين.   اإلجيابية  الوجوه  حبفظ  ما 

األد يقومون يقبوله.   الذين  األشخاص  سُيظهر  ما.   شخص  مع  ابلود  مرتبط  اإلجياِب  ب 
البعضأبدب   بعضهم  َيرتموا  أن  ميكن  املتحدثني  أن  أيًضا  التضامن  يُظهر   إجياِب كيف 

  (.١١١: 2٠١4 ،)يويل
األد اسرتاتيجيات  تضمني  واإلجيابية ييتم  اإلجياِب  الوجه  من  جزء  يف  اإلجيابية  ب 

يتم التعامل معها    ، حىت يتم احرتامها من قبل اآلخرين  ،هي حاجة على أمل أن يتم قبوْلا 
من   أيًضا كجزء  ويعِن  ميلكون  فيها.  يرغبون  اليت  الرغبات  عن  يعرفوا  حىت  اجملتمع  نفس 

قبل  من  تقديرهم  يتم  لكي  يفعلونه  ما  شيء.  اعتبارهم كل  يريدون  الذين  األشخاص 
اآلخرون عليه  يوافق  أن  يريدون  ما  إظهار  يكون  أن  أيًضا  ميكن   ،رهردي)   اآلخرين 

2٠٠5 :٣9.) 

املذكورة   التعريفات  على  األد  ، أعالهبناًء  أن  نعرف  أن  يف يميكننا  جًدا  مهم  ب 
عليه   التعرف  يتم  حبيث  لذاته  الشخص  احرتام  هو  اإلجياِب  الوجه  وأن  االجتماعية  احلياة 
عرفنا  وقد  بيئتهم  يف  االجتماعي  اجملتمع  أو  حوله  من  األشخاص  من  جمموعة  قبل  من 

لالسرتاتيجيات  متنوعة  أوصاف  دَيات  ،ذلك  هو  اإلجياِب  يقوم   ، والتأدب  السبب  وْلذا 
لفحص  للغاية  مثرية  النظرية  هذه  أن  الباحث  ويعتقد  الَباغماتية  النظرية  بفحص  الباحث 

لعبد  ( The trasure)   استخدام موضوع الفيلم املسمى الكنز  ةلذلك قرر الباحث  ،الشيء
 .الكرمي كمال

عنوان  السبب الذي جعل الباحثني يتخذون هذا العنوان الستخدامه كبحث هو  
بشكل  فقط  اإلجيابية  الوجوه  يفحصون  ما  دائًما  الناس  معظم  ويف  للغاية  لالهتمام  مثري 

واحد    ،عام جزء  هي  واليت  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  هو  الباحثون  يتخذه  ما  أن  حني  يف 
مرجعًيا  مصدرًا  تكون  أن  وميكن  تعمًقا  وأكثر  مفصلة  أكثر  ولكنها  اإلجياِب  الوجه  من 
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املستقب  األدللبحوث  السرتاتيجيات  الَباغمايت  ابلعلم  املتعلقة  )الوجه  يلية  اإلجياِب  ب 
 (.اإلجياِب

فيلم عن  الكنز    (The treasure)الكنز   حملة  وعن  امللكية  األنساب  حول  تدور 
ألسالفه أبن    ،الدفني  القائلة  واألسطورة  التاريخ  إىل  أيًضا  الفيلم  هذا  يف  القصة  وتستند 

حسن. امسه  األسرار  من  ابلعديد  وَيتفظ  شيء  قهر كل  على  قادرًا  شخًصا  أمره   ،هناك 
وعاد إىل  يوم عاد من أورواب  والديه برفقته إىل أورواب لدراسة علوم املعرفة املصرية.  وذات 

أوامر   ليتبع  لعائلته  ويتعلم    ،عائلتهمنزله  والديه  مهمة  ليواصل  وصية  وترك  تويف  والده  لكن 
هبا. عائلته مع مهمة القتال من أجل املمتلكات.الكنز.    واألسرار اليت احتفظ  كل اآلاثر 

التعاليم  وأيًضا  املصريني  األجداد  اتريخ  وتؤكد  الصراع  على  الفيلم  هذا  يف  القصة  تؤكد 
لمزيد من يخ كيف كانت املدينة املصرية يف ذلك الوقتالدينية املوجودة يف مدينة مصر واتر 

التايل الرابط  على  ومشاهدته  امللخص  قراءة  يرجى   ، الفيلم  هذا  حول   .التفاصيل 

https://m.imdb.com/title/tt6182954/?ref_=ext_shr_lnk 
ابستخدام   فيه  والبحث  لدراسته  جًدا  مناسب  الكنز  فيلم  فإن  الباحثة  وحبسب 

الَباغ لوجود  النظرية  نظرًا  اإلجيابية  األدب  وإسرتاتيجية  وليفينسون  بران  منظور  من  ماتية 
جيب   اليت  املختلفة  والشخصيات  السمات  ذوي  املمثلني  من  والعديد  املشاهد  من  العديد 
الذين  العاديني  األشخاص  وخاصة  فهمه  الناس.  يفعلها  ما  وندرًا  النظرية  هبذه  فحصها 

يشاهدون ما  الب  ،ندرا  أراد  الكنز  ةاحثلذلك  فيلم  ووصف  لعبد   (The treasure)  شرح 
الكرمي كمال ابستخدام النظرية الَباغماتية السرتاتيجيات األدب اإلجياِب )الوجه اإلجياِب( 

 .من منظور بران وليفينسون
أعاله شرحه  مت  الذي  الشرح  )  ،بعد  إىل:  الباحثون  أشكال ١يهدف  وصف   )

نظور بران  اسرتاتيجية الوجه اإلجياِب للشخصية الرئيسية يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال مب 
( الرئيسية  2وليفينسون.   الشخصية  يف  اإلجياِب  الوجه  إسرتاتيجية  عوامل  هي  ما  شرح   )

 .لفيلم الكنز لعبد الكرمي كمال من منظور بران وليفينسون
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 أسئلة البحث  .ب
 وهو   ، لقد مت شرحه أعاله قليالً  إىل اخللفية ةيف صياغة املشكلة يشري الباحث  

اسرتاتيجية الوجه اإلجياِب للشخصية الرئيسية يف فيلم عبد الكرمي كمال  ما هو شكل   -١
   .بران ليفينسون؟ من منظور كنز

ما هي عوامل إسرتاتيجية الوجه اإلجياِب يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال من منظور  -2
 . بران وليفينسون؟

 
 أهدف البحث .ج

ميكن االستنتاج أن الغرض من هذه الدراسة هو  ،بناًء على صياغة املشكلة أعاله
فيلم  يف  املوجود  احملتمل(  )الوجه  اإلجياِب  الوجه  إسرتاتيجية  وعامل  الشكل  حتديد 

  .لعبد الكرمي كمال بناًء على منظور بران وليفينسون ( (The treasureالكنز
 

 فوائد البحث  . د
البحث   هذا  عنه  ،من  البحث  جيري  نتائج    ،الذي  تكون  أن  الباحثون  أيمل 

يف   الَباغماتية  ويفهمون  اللغوَيت  أو  اللغة  جمال  يف  يشاركون  الذين  للقراء  مفيدة  البحث 
الكنز فيلم  يف  اإلجياِب(  )الوجه  اإلجيابية  التأدب  السرتاتيجيات  دراسة   The)شكل 

treasure)  وليفينسون وتنقسم فوائد هذه الدراسة إىل   ،لعبد الكرمي كمال من منظور بران 
 :قسمني ومها على النحو التايل

 الفوائد النظرية -١

الَباغماتية  (أ دراسة  يف  اثقبة  نظرة  اكتساب  يف  البحث  هذا  يساعد  أن    ، ميكن 
 .وخاصة اسرتاتيجية الوجه اإلجياِب ملنظور بران وليفينسون

 .البحث مرجًعا لقراءة وفهم فيلم الكنز لعبد الكرمي كمالميكن أن يكون هذا  (ب 
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 الفوائد العملية -2
 للباحثني (أ

من املتطلبات األساسية للباحثني أن يكونوا قادرين على احلصول على  
إبراهيم   مالك  موالن  جامعة  يف  اإلنسانية  العلوم  يف كلية  البكالوريوس  درجة 

ماالنج احلكومية  كعمل   ،اإلسالمية  للباحثني  جًدا  مفيد  البحث  وهذا 
 .علمي

 للجامعات  (ب 
يف  للطالب  إعالمية  كمواد  الدراسة  هذه  نتائج  استخدام  ميكن 

لطالب   وخاصة  ماالنج  إبراهيم  مالك  موالن  يف  اإلسالمية  الدولة  جامعة 
 .كلية العلوم اإلنسانية لتحسني معارفهم

 للقراء   (ج
هذا   مناقشة  نتائج  استخدام  للجماهريميكن  مكتبية   ،البحث كمواد 

العربية األفالم  مشاهدي  األفالم   ،وخاصة  من  غريها  أو  الكنز  أفالم  وحىت 
من   الكثري  على  َيتوي  الفيلم  هذا  ألن  التارخيية.   القيم  ترفع  اليت  العربية 
يف   شرح  إىل  حًقا  وحتتاج  الَباغماتية  للدراسات  دراستها  ميكن  اليت  املشاهد 

 .هذا (The treasure) ة يف فيلمفهم الشخصية الرئيسي
 

 حتديد البحث .ه
مل تناقش الباحثة مجيع األحاديث يف فيلم "الكنز" بسبب ذلك ، فقد تركز نطاق  
البحث على مجيع األحاديث اليت احتوت على عناصر من اسرتاتيجيات األدب اإلجيابية  

بناء على منظور بران  يف الشخصية الرئيسية يف فيلم "الكنز" للمخرج عبد. كرمي كمال 
 وليفينسون.
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 السابقةالدراسات  . و
الوجه  مع  التعامل  ابسرتاتيجيات  الصلة  ذات  الدراسات  من  العديد  تشمل 

اإلجيابية أو  منوذج     .Liliek Soepriatmadji اإلجيابية  يف  األدب  اسرتاتيجيات  تنعكس 
هذه   يف  السادس.   للصف  اإلجنليزية  اللغة  يف كتاب  اسرتاتيجيات   ،املقالةاحملادثة  نناقش 

السادس للصف  اإلجنليزية  ابللغة  املدرسية  الكتب  يف  الواردة  إذا كانت   SD األدب  وما 
هذه  تستخدم  احملتملة.   احلرة  التجارة  اتفاقيات  متثل  احملادثة  منوذج  يف  تعبريات  هناك 

للمشكالت   إجاابت  على  للحصول  الباحثون  ويسعى  نوعًيا  وصفًيا  حبثًا  متت املقالة  اليت 
يف  تنعكس  اليت  الَباءة  ابسرتاتيجية  املتعلقة  األعراض  وتفسري  شرح  خالل  من  صياغتها 

 (.8٠: 2٠١7 ،ليليك ) منوذج احملادثة

رْحي   قبل  من  حبثًا  أيًضا  األدب   ،وأجرى  اسرتاتيجيات  حول  اتجودن  سيفرودين 
تناقش  .  Tere Liye بقلم Tere Liye Bidadari-Bidadari Surga يف أفعال الكالم يف رواية 

الشخصيات يف رواية حوارات  بني   Tere Liye هذه املقالة اسرتاتيجيات األدب املوجودة 
ليي تريي  أتليف  من  سورجا  بيداداري  عميًقا    ،بيداداري  فهًما  أيًضا  وتضيف 

حتليل  منهج  يستخدم  نوعي  حبث  هو  البحث  هذا  اإلجيابية.   األدب  السرتاتيجيات 
القصة  يف  توكوه  حمادثة  من  أفعال كالمية  شكل  يف  عليه  احلصول  مت  الذي  البيانت 

 (. 8-6:  2٠١8 ، )رْحي
ذلك    بعد  رواية  Alifatul Hidayati, 2019  درس  يف  إجيابية   The Women وجوه 

Destroyed  أو األحاديث  حتليل  الدراسة  هذه  تناقش  وليفينسون.   بران  منظور  على  بناًء 
سيمون رواية  يف  اإلجياِب  الوجه  نظرية  يف  الواردة  هذا   The Women Destroyed التعبريات 

( ويناقش  وصفي بطبيعته  نوعي  ( خطاب َيتوي على موضوع املتعة.   ١البحث هو حبث 
(2( مفضلة.  مواضيع  على  َيتوي  الرغبة.   ٣( كالم  موضوع  على  َيتوي  الذي  الكالم   )
(4( الشركاء.   الكالم  احتياجات  موضوع  على  حتتوي  توتوتران  موضوع  5(  يف  ( كالم 
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( املو 6االهتمام.   موضوع  يف  )( كالم  يف7افقة.   وكلمات  )هداينت(  اخلامتة  موضوع   ، 
2٠١9 : ٣2٠.) 

رضا.     ،جريس عن 2٠١9حسن  الوجه  معاجلة  قانون  األدب:  اسرتاتيجية   .
لفيلم  الرئيسية  بران   Shauna Cross من If i Stay الشخصية  منظور  أساس  على 

الوا املسرحي  الوجه  قانون  ألدب  األربع  االسرتاتيجيات  يناقش  الفيلم.  والفينسون.   يف  رد 
 (.٣٠: 2٠١9 ،أنغرية  ) هذا البحث هو حبث وصفي نوعي

الرغم   على  احلالية  والبحوث  السابق  البحث  بني  االختالفات  من  العديد  هناك 
اجملالت   بعض  إىل  نظرن  إذا  لذلك  تشابه.   أوجه  أيًضا  هناك  ولكن  اختالفات  وجود  من 

أعاله استخدام   4فهناك    ،السابقة  بني  التشابه  أوجه  أعاله.   الباحثون  وصفها  دراسات 
يف   موجود  أنه  هو  األوىل  اجمللة  يف  االختالف  للغاية.   واضحة  النوعي  البحث  أساليب 

النظريتني   ،الكائن أن  حيث  البحث  نفس  مع  نفسها  هي  املستخدمة  النظرية  بينما 
 استخدام الرواية.   املستخدمتني متماثلتني بينما الكائن خمتلف وهو

بران  منظور  إىل  أيًضا  النظرية  نفس  استندت  الثانية  اجمللة  تستخدم  بينما 
واملوضوع    ،والفينسون متاًما  متشاهبة  األربع  النظرَيت  ذات  واجمللة  جديد  املوضوع  لكن 

لكن ما مييزه هو عنوان الفيلم وعلى الرغم من أن النظرية هي   ، املستخدم هو الفيلم أيًضا
ال متاًمانفس  خمتلف  الشيء  لكن  خمتلفة    ،شيء  وحتليالت  خمتلفة  تقنيات  يستخدم  ابلطبع 

للغاية منحرف  واالختالف  ابللغة   ، ابلطبع  اآلن كائنات  يستخدمون  الباحثني  أن  أي 
 .وابلطبع فهي تضيف إىل الصعوبة واالختالف ،العربية

 هجية البحثمن .ز
 
 نوع البحث -1

الدراسة   هذه  يف  النهج  النوعيةيستخدم  املقاربة  من  هذا    ،نوًعا  أن  أي 
البحث يعتمد على حتليل ومجع وتفسري البيانت اليت ميكن أن تكون مرئية أو سردية  



8 

 

 

دائمة   الطريقة  هذه  املرصودة.   الظواهر  ألحداث  عميق  فهم  على  احلصول  أجل  من 
أو وجهة  يكون املعىن يف سياق    ،وال ميكنها قبول آراء أخرى ألنه وفًقا خلَباء نوعيني

نظر  وجهات  شخص  لكل  ألن  النظر  وجهات  يغري  أن  ميكن  ألنه  منفصلة  نظر 
 (.١٠٠: 2٠١٣ ، ليو ) خمتلفة

 البحث الوصفي ( أ
ألن هذا    ،نوع البحث الذي استخدمه هذا الباحث هو البحث الوصفي

ما شخص  حياة  أو  االجتماعية  احلياة  من  عناصر  على  َيتوي  وهي   ،البحث 
االجتماعية العلوم  يف  الوصفي.     ،مدرجة  ابلبحث  البحث  هذا  يسمى  لذلك 

ابلتفاعل االجتماعي مع اجملتمع أو حميطه.  هذا  يرتبط هذا البحث ارتباطًا وثيًقا 
لتحسني حماولة  أو  طريقة  أيًضا  هو  الوصفي  عن البحث  والتعلم  التدريس  فهم   

 (.١٠٠: ١999 ،سوجونو و أبدرْحن ) الوصف
 

 مصدر البياانت -2
هذا   على  احلصول  مت  أين  ومن  هو كيف  البحث  هذا  يف  البيانت  مصدر 

املثال سبيل  على  جلمع    ،املوضوع.   واالستبيانت  املقابالت  الباحث  استخدم  إذا 
املستفىت  ،البيانت  من  البيانت  مصدر  معاجلة  على   ،تتم  جييب  الذي  الشخص  أي 

 (.١72: 2٠١٣ ،أريكونط  ) شفهًيا وكتابًيا  ،أسئلة الباحث
املوضوع   حسب  أو  اجملتمع  من  البيانت  مصادر  على  احلصول  ميكننا 

م   ،املطلوب  تنقسم  عام  البيانت وبشكل  مصادر  مها  قسمني  إىل  البيانت  صادر 
 :الثانوية واألولية واليت سيتم وصفها على النحو التايل

 مصادر البيانت الثانوية  (أ
بيانت   أو  اإلعالم  وسائل  من  عليها  احلصول  ميكن  إضافية  بيانت  هي 

وعادة ما تكون    ،مؤقتة يتم احلصول عليها من وسائط وسيطة بشكل غري مباشر
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شكل وما   يف  أدلة  يف شكل  تكون  أن  وميكن  منشورة  غري  أو  منشورة  مالحظات 
)فوزي ذلك  هذه  ١66ص    ،2٠٠9  ،إىل  يف  املتوفرة  الثانوية  والبيانت    .)

البحث  أشكال  ومجيع  اإلجيابية  األدب  ابسرتاتيجيات  تتعلق  هي كتب  الدراسة 
 .جيابيةاليت ترتبط بشكل غري مباشر مبنظور ليفنسون السرتاتيجيات األدب اإل

 مصادر البيانت األولية  (ب 
تسمى   أو  األصلي  املصدر  من  عليها  حنصل  اليت  البيانت  مصدر  هي 
يف  عادًة  أيًضا  البيانت  هذه  وتكون  مباشرة  عليها  احلصول  يتم  اليت  البيانت 
حادثة   شكل  يف  هي  املالحظة  هذه  نتائج  جمموعة.   أو  شخص  رأي  بيان  شكل 

مصدر  ١65:  2٠٠9  ،)فوزي الباحث  (.   استخدمه  الذي  األساسي  البيانت 
 . للمخرج عارف مالينمودو The treasure  كان فيلم

 
 تقنية مجع البياانت  -3

تقنية اجلمع هي نشاط يقوم به الباحثون للحصول على املعلومات من أجل  
البحث يف  املوجودة  املشاكل  لصياغة  إجاابت  (.   2٠6:  Creswell ،  2٠١٣تقدمي 

 :الطريقة املستخدمة جلمع البيانت يف هذه الدراسة على النحو التايلسيتم وصف 
 تقنية املشاهدة  (أ

مشهد  عن  الفيلم  من  البيانت  جلمع  املشاهدة  تقنية  الباحثون  استخدم 
مجعه   يتم  الذي  التحليل  يف  مهم  جزء  على  َيتوي  الذي  الفيلم  هذا  يف  الكنز 

عملية   ستسهل  على الستخدامه كبيانت.   العثور  الباحثني  على  هذه  املراقبة 
وآخرون )هيث  املشهد  تكرار  طريق  عن  صحيحة  (.   66:  2٠١٠  ،بيانت 

 جلمع البيانت من مشهد فيلم الكنز كالتايل:  ةاخلطوات اليت اختذها الباحث 

 ككل.   (The Treasure) فيلم الكنز ة الباحث ت شاهد .١
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الباحث .2 التأد   ةتشهد  ابسرتاتيجيات  تتعلق  بران  يمبشاهد  منظور  يف  اإلجيابية  ب 
 وليفينسون

الباحث  .٣ حول    6-5  ةثبت  مناسبة  بيانت  على  للحصول  مشهد  لكل  مرات 
 ب اإلجياِب ملنظور بران وليفينسون. ياسرتاتيجيات األد

 جيمع الباحث املشهد املناسب كبيانت يف الدراسة.  .4
 تقنية االستماع  (ب 

هذه   خالل  ُتستخدم  من  املستخدمة  البيانت  على  للحصول  التقنية 
رمسي وغري  شفهًيا  اللغوية  العملية  إىل  .   (١7١:  2٠١5  ،سودرينط  )  االستماع 

 .فيما يلي اخلطوات اليت اتبعها الباحث
 .تستمع الباحثة إىل كل حديث للشخصية الرئيسية يف الفيلم .١
الباحث .2 الشخصية   ةيويل  يف  اإلجياِب  الوجه  إسرتاتيجية  لنظرية  جادا  اهتماما 

 .الرئيسية يف فيلم عبد الكرمي كمال "كنز بران" ومنظور ليفينسون
 تقنية تدوين املالحظات  (ج

تكتيك  مجيع    ، يالحظ  تسجيل  خالل  من  البيانت  توضيح  تقنية  وهي 
الباحث  هبا  قام  اليت  االستماع  عملية  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البيانت 

 :(.  وفيما يلي اخلطوات اليت اتبعها الباحث كالتايل45: 2٠٠7 ،)كيسوما
الكنز  .١ فيلم  يف  الوجه اإلجياِب  إسرتاتيجية  بنظرية  املتعلقة  البيانت  مجيع  سجل 

 .بد الكرمي كماللع
للشخصية  .2 اإلجياِب  الوجه  إسرتاتيجية  هدف  لتحقيق  وتصنيفها  البيانت  فرز 

 .الرئيسية يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال
للبيانت   .٣ جتميعها  مت  واليت  عليها  العثور  مت  اليت  البيانت  تسجيل  إعادة  تكرار 

 .اليت ستكون مطلوبة يف الدراسة
 ت تقنيات التحقق من صحة البيان .4
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عليها احلصول  مت  اليت  البيانت  وأتكيد  صحة  الباحث    ،الختبار  يقوم 
 :مبا يف ذلك  ،ابلتحقق من صحة البيانت ابستخدام األساليب التالية

 زَيدة املثابرة  (د
ومستدامة   شاملة  بطريقة  البحث  جتري  تقنية  هي  االستمرارية  هذا  زَيدة 

األحداث   ،للغاية وسلسلة  البيانت  وصحة  وضوح  حتليل  ميكن  الطريقة  وهبذه 
)احلسيِن للغاية  منظمة  اخلطوات 287:  2٠٠6  ،بطريقة  الباحثة  اختذت    .)

 :التالية
الباحثت .١ الدراسة    ة قرأ  قيد  الدراسة  معادلة  خالل  من  مجعها  مت  اليت  البيانت 

للشخصية   اإلجياِب  الوجه  اسرتاتيجية  وأهداف  نظرية  فيلم  وفق  يف  الرئيسية 
 .الكنز لعبد الكرمي كمال

الباحث .2 املراد   ةكرر  الفيلم  شاهد  مث  والغرض  النظرية  حسب  البيانت  قراءة 
 .دراسته

اإلجياِب   .٣ الوجه  إسرتاتيجية  نظرية  وفق  البيانت  قراءة  الباحثة  أعادت 
 .للشخصية الرئيسية يف فيلم )الوجه احملتمل( الكنز لعبد الكرمي كمال

 .ا الفيلم الذي سيتم البحث فيه حىت يكون أكثر إقناًعاأيضً  ت شاهد .4
العنوان بتعديل  الباحثة  البحث  ،قامت  منهجية    ،وأهداف  ونظرية 

التأدب    ، واملناقشة  ،البحث اسرتاتيجيات  على  حتتوي  اليت  االستنتاجات  وكذلك 
 .اإلجيابية )الوجه اإلجياِب( يف الشخصية الرئيسية لفيلم الكنز لعبد الكرمي كمال

 
 تقنية حتليل البياانت -4

النوعي البحث  البيانت   ،يف  وجتميع  تصنيف  عملية  هو  البيانت    ، حتليل 
معناها يستخدم    ،لفهم  الدراسة  هذه  ويف  موضوعات  أو  أمناط  عن  البحث  يتم 

له وفًقا  وهيَبمن  مايلز  منوذج  على  بناًء  التحليل  مكونت   ،الباحث  ثالثة  وهناك 
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البيانت  البيانت   ،لتحليل  تقليل  البيانت   ،وهي  النتائج   ،وعرض    واستخالص 
 :(.  واخلطوات هي كما يلي١٠4ص  ،2٠٠7 ،)ابويتو

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 تقنيات تقليل البيانت  (أ

البيانت  حتليل  يف  الباحثون  يبذله  جهد  هو  البيانت  فقط    ،تقليل  ليس 
 ، طاملا أن إزالة البيانت غري الضرورية هي إحدى خطوات حتليل البيانت )ابويتو

 :(.  فيما يلي اخلطوات ١٠4ص  ،2٠٠7
للشخصية   ةالباحث  ت حدد .١ اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  يف  الواردة  البيانت 

 .الرئيسية يف فيلم عبد الكرمي كمال الكنز بران ومنظور ليفينسون
اإلجياِب   ة حثالبا  تقام .2 األدب  اسرتاتيجيات  تضمنت  اليت  البيانت  بفرز 

 ))الوجه اإلجياِب
 .ما هي البيانت املتضمنة يف إسرتاتيجية الوجه اإلجياِب ةشارك الباحث ت .٣

 عرض البيانت مجع البيانت 

 تقليل املعلومات  سحب االستنتاجات
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 تقنية عرض البيانت  (ب 
عرض البيانت هو املكان الذي ميكن للباحث أن يصنف فيه بيانت مع 

مجيع   يتم تصنيف  ملا  أخرى حبيث  ووفًقا  واحدة  وحدة  مت حتليلها يف  البيانت اليت 
)ابويتو مطلوب  هذه ١٠6-١٠5:    2٠٠7  ،هو  يف  اخلطوات  يلي  فيما    .)

 :املرحلة
بنظرية    ةالباحث   تشرح .١ واملتعلقة  مجعها  مت  اليت  البيانت  عن  شيء  كل 

فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  اإلجياِب(  )الوجه  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات 
 .الكرمي كمال كنز بران ومنظور ليفينسون عبد

على  .2 بناًء  األهداف  وشرح  لذلك  وفًقا  وربطها  البيانت  جبمع  الباحثة  قامت 
الكرمي   لعبد  الكنز  فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  اإلجياِب  الوجه  اسرتاتيجية 

 .كمال من منظور بران وليفينسون
 .بيانت النتائج اليت سبق جتميعها  ةالباحث  تمث عرض .٣

 حب االستنتاجات س (ج
النتائج.    استخالص  هي  الباحث  اختذها  اليت  األخرية  اخلطوة  كانت 

واختزاْلا   جتميعها  مت  اليت  البيانت  من  أتيت  عليها  احلصول  مت  اليت  االستنتاجات 
ووضوح   بسهولة  الدراسة  ْلذه  النهائية  النتائج  لشرح  ص. ،  Berg  ،2001)ووصفها 

 التالية:  يتوصل الباحث إىل استنتاجات من خالل املراحل  (.36.
 النقاط وجيمعها من عرض البيانت يف اخلطوة السابقة. ة ستكشف الباحثت .١
استنتاجات    ة قوم الباحثت .2 السرد يف الفقرة األوىل يف شكل  بعد ذلك بتجميع 

 موضوعية حول النتائج اليت حصل عليها الباحث يف هذه الدراسة. 
الثانية   .٣ الفقرة  يف  الباحثتمث  التحليل   ةقدم  نتائج  من  تكوينية  استنتاجات 

    واملناقشة اليت مت إجراؤها. 



١4 

 

 

 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 

 

الوجه  ابسرتاتيجيات  املتعلقة  الرئيسية  املناقشة  نقاط  بعض  القسم  هذا  يصف 
القسم   يف  صياغتها  متت  كما  املشكالت  حلل  املستخدمة  وليفينسون  لَبان  اإلجياِب 

 قشة اليت ميكن ذكرها هي كما يلي: النقاط الرئيسية للمنا ،ابلتفصيلالسابق.  
وليفينسون،    -١ بران  الوجه،    -2سرية  األدب،    -٣مفهوم   -4اسرتاتيجية 

وأجزائها البِن  لليفنسون  اإلجيابية  التأدب  اإلعالم   -5،  اسرتاتيجية  وسائل  فهم 
 السينمائية. 

  
 سية براون وليفينسون  -1

 ١965درجة البكالوريوس يف علم النفس من كلية كارلتون عام  حصل بران على  
عام   أيوا  جامعة  من  واللغوَيت  األنثروبولوجيا  يف  درجة  ١97٠وماجستري  على  وحصل   .

جامعة كاليفورنيا األنثروبولوجيا من  يف  عام    ، الدكتوراه  جون    ١979بريكلي  إشراف  حتت 
األنثروبولوجيا النفسية يف عام    ج. جومبريز.  حصل على جائزة ستريلنغ ألفضل عمل يف

املكسيك ١992 يف  ماَي  تزيلتيل  املتحدث  مع  سنوات  لعدة  اجملال  هذا  يف  بران  عمل   .، 
قسم  يف  فخري  عضو  حالًيا  وهو  اجلديدة.  غينيا  اببوا  يف  روسيل  جزيرة  يف  أيًضا  وعمل 

 .اكتساب اللغة يف معهد ماكس بالنك لعلم اللغة النفسي يف نيميغن
ن سي.  وكلية    ،يميغنستيفن  بيداليس  مدرسة  يف  تعليمه  ليفنسون  تلقى  هولند   

حيث حصل على درجة البكالوريوس يف علم اآلاثر واألنثروبولوجيا    ،كينجز يف كامَبيدج
كاليفورنيا  ، االجتماعية يف    ، وجامعة  الدكتوراه  درجة  على  حصل  حيث  بريكلي 

[ عمل يف جامعة كامَبيدج وجامعة ستانفورد واجلامعة الوطنية  ١األنثروبولوجيا اللغوية.  ]
ديسمَب    ،األسرتالية يف  رادبود.   جامعة  يف  املقارنة  اللغوَيت  أستاذ  حالًيا   ،2٠١7وهو 
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بال واإلدراك يف معهد ماكس  نك لعلم اللغة النفسي.   تقاعد من منصب مدير قسم اللغة 
األخرى املميزات  بني  لعام    ،ومن  ستريلنغ  جبائزة  الفائز  ملركز    ،١992فهو  منتخًبا  وزمياًل 

السلوكية العلوم  يف  املتقدمة  للدراسات  يف  ،ستانفورد   ، Academia Europaeaوعضًوا 
لعام   األمريكية  اللغوية  اجلمعية  يف  هيل  عام  2٠٠9وأستاًذا  يف  حصل   ،2٠١7.  

 .يفنسون على جائزة الدكتوراه الفخرية من جامعة أوبساالل
 

 مفهوم اجلبهة -2
ب اللغوي بينيلوب يمن الشخصيات املهمة اليت كان ْلا أتثري كبري يف دراسة األد

األد مصطلح  مع  مرتادفان  االمسني  ليفينسون. كال  سي  وستيفن  )يبران  ،  Eelenب 
بران  4 :2٠٠6 يرى   ، الكوف  مثل  األد(.  ،  يوليفينسون  الصراع  بتجنب  يتعلق  فيما  ب 

ب لَبان وليفينسون ، ومها العقالنية والوجه. مت ذكر  يوهناك شيئان رئيسيان يف نظرية األد
جتسيدهم  مت  الذين  الكالم  وشركاء  املتحدثون  ميتلكها  عاملية  خصائص  أهنما  على  كالمها 

 (.Model Person-MP)يف شخص منوذجي عاملي 
 

تتكون  العقالنية   ذاتية  صورة  هو  الوجه  بينما   ، الغاية  منطق  أو  املنطق  منطق  هي 
يعيق  أال  يف  الرغبة  هو  السلِب  الوجه  إجياِب.  ووجه  سلِب  وجه   ، متعارضتني  رغبتني  من 
اآلخرون تصرفات املرء ، بينما الوجه اإلجياِب هو الرغبة يف أن َيب اآلخرون شخًصا ما. 

 حفظ ماء الوجه. عليه و األدب اللغوي هو وسيلة للمحافظة 
حلالة  وفًقا  خمتلفة  أشكااًل  يقدم  الذي  األدب  مبدأ  من  جزء  هو  "الوجه"  مفهوم 

ما  وقت  يف  أدوارًا    ،احملادثة.   عدًوا أو  أو  مقراًب  صديًقا  أو  معلًما  "الوجه"  يكون  أن  ميكن 
ويفسروا   احملادثة  يف  املشاركون  يفهم  أن  جيب  احلياة.   يف  مواجهتها  يتم  ما  غالًبا  أخرى 

 . الكلمات اليت يتحدث هبا احملاور )احملاور( حسب "الوجه" الذي يقدمه
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وم "الوجه" هو أكثر لصاحل الضوء على أن مفه Widdowson (1978: 263) يسلط
وحبسبه احملادثة.   يف  املشاركني  بني  الشخصية  احملادثة    ،العالقات  يف  املشاركني  على  جيب 

االنتباه إىل الوجه الذي يقدمه ألنه سيؤثر على العالقة بني االثنني. ويف حتقيقه يتم تنفيذ  
وجه "السلِب".  و  اإلجياِب"  "الوجه  مها  بطريقتني  "املسبق"  هو ."العرض  اإلجياِب  الوجه 

الوجه   أن  حني  يف  واملستمع.   املتحدث  بني  الوثيقة  العالقة  تضامن  تظهر  اسرتاتيجية 
ممكن من التهديدات أو األشياء اليت جتعل حرية   هو اسرتاتيجية لتجنب أقل قدر  السلِب 

 (١976 ،املشارك مضطربة من قبل املشاركني اآلخرين.  )جوفمان

 اسرتاتيجية التأدب -3
الغرب. تشري   من  خَباء  وضعها  اليت  النظرية  إىل  دائًما  األدب  دراسة 

 بعض األمثلة على اخلَباء تشمل الكوف )
١97٣( علقة   ، التأدب  نظرية  أبو  يعتَب  الذي  األد١99٣(  يف  أبقواله  ، ي(  ب 

( ليفنسون  التهديد(. ١987وبران  أعمال  )مواجهة  احلرة  التجارة  اتفاقية  بنظرية   )
األد دراسة  تطورت  وبوشفيلد مث  كولبيَب  يقودها  أدب  قلة  دراسات  إىل  ب 

األد2٠٠8) دراسة  اجليد  من  ليس  أنه  ابفرتاض  اجلانب يي(  إىل  النظر  دون  ب 
األد نظرية  أصل  أييت  األدب.  عدم  وهو   ، احلكمة ياآلخر  قيمة  من  الواقع  يف  ب 

عنها  التنقيب  مت  اليت  وليان  ميانزي  وابلتحديد   ، الصني  من  نشأت  اليت  احمللية 
اإلندونيسيون  ب )يذكر  تزو  فو  كونغ  فلسفة  من  هو  تشني  هسني  واسطة 

  ( ذلك  بعد  جوفمان  وضعها  واليت  وجه  ١967،    ١959الكونفوشيوسية(  يف   )
 مفهوم يف النظرية الدرامية. مث تقدمت احملادثة جبهد 

األصل   يف  الغربية.  والنسخة  الشرقية  النسخة   ، قسمني  إىل  املتقدم  املفهوم  تقسيم 
 يفها على أهنا مسة شخصية موجودة وموجودة يف، مت تعر 

 كل اجملتمعات وهو عاملي. 
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ووجوه    وجهه  لتمجيد  حماولة  يف  املسؤولية  بتحمل  مكلف  شخص  كل 
  ، )عزيز  اآلخرين  اجملتمع  بني 2٠٠7أفراد  الوجه  مفهوم  أبن  املفهوم  متيز  مث   ،  )

األمامي أكثر اجتماعية  الغرب والشرق خمتلف. تعتَب النسخة الشرقية من املفهوم  
اعتبارات  وتؤكد   ، ومساواة   ، فردية  أكثر  الغربية  النسخة  أن  حني  يف   ، بطبيعتها 

 (. Leech   ،2٠٠7احلرية الفردية )
 

تناقش التقدير الذي يظهره األفراد يف حماولة لتجنب أو  األدب هو دراسة علمية 
الرو  اإلجراءات  أو  اللغة  عادات  يف  األقوال  من  سلسلة   Lecch (1994)  لكن  ،تينيةإدراك 

على   احلفاظ  هبدف  يظهر  الذي  اللغوي  السلوك  أشكال  من  شكالً  األدب  يعتَب 
ص.  ،  ١98٣،  Leech)  وهي جزء من مبادئ البالغة الشخصية  ،االنسجام. التفاعالت 

68.) 
لفينسون اللغوي كمحاولة    ،وفًقا  السلوك  أشكال  من  شكل  هو  األدب  فإن 

أسلوب   املتحدثني.   من  العدوانيني  املشاركني  بني  َيدث  الذي  التواصل  على  للحفاظ 
العاملي الصعيد  على  الثقافات.   خمتلف  يف  عاملًيا  مقبول  تطويره  مت  الذي  الفكرة   ،األدب 

الناس يف التفاعل اللغوي جيب أن  األولية هي أن هناك جهًدا أو رغبة يف فهم أن مشاركة  
 (6٣ ص.  ،١978،  Brown and Levinson) تستند أو تستند إىل إشباع رغباهتم

يقسم بران والفنسون أربع اسرتاتيجيات مهذبة أو عادات سلوكية عامة ميكن استخدامها 
إسرتاتيجية إغالق  طريق  إسرتاتيجية(  Bald-on Record عن  األدب   ،)بدون  إسرتاتيجية 

ودية(  / إجيابية  )إسرتاتيجية  التأدب    ، اإلجياِب  )إسرتاتيجية  السلِب  األدب  إسرتاتيجية 
الرمسية(  / مقنعة(   ،السلبية   / مباشرة  ليست  )اإلسرتاتيجية  املسجلة  التأدب  إسرتاتيجية 

 .(١٠١ . ص ،١987 ،وتوصف على النحو التايل: )الفينسون
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 (رتاتيجيةإسرتاتيجية أصلع )بدون إس  (أ
من   األقصى  احلد  املتحدث  يريد  عندما  اإلسرتاتيجية  هذه  ُتستخدم 
على  تطبيقها  أو  اإلسرتاتيجية  هذه  استخدام  يتم  الوجه.   هتدد  اليت  اإلجراءات 
املقربني  األصدقاء  مثل  جًدا  قريبة  االجتماعية  مسافتهم  تكون  الذين  األشخاص 

 .االسرتاتيجية أثناء الطوارئواألقارب املقربني وميكن أيًضا استخدام هذه 
 (. إسرتاتيجية التأدب اإلجيابية )إسرتاتيجية إجيابية (ب 

الوجه   اآلخر.   للشخص  اإلجياِب  الوجه  على  احلفاظ  هي  االسرتاتيجية  هذه 
أو   جمموعة  يف  هبا كأعضاء  اآلخرين  وإعجاب  قبوْلا  يتم  أن  يف  الرغبة  هو  اإلجياِب 

هذه   يف  من   ،اإلسرتاتيجيةجمتمع.   احملاور  مع  االجتماعية  املسافة  املتحدث  يقلل 
 .خالل التعبري عن صداقته للمتحدث 

 ( اسرتاتيجية األدب السلِب )إسرتاتيجية سلبية (ج
ميكن  ال  اليت  اإلجراءات  عبء  تقليل  إىل  هذه  األدب  اسرتاتيجية  هتدف 

اإلسرتاتيجية هذه  يف  الوجه.   هتدد  واليت  على   ،جتنبها  احلفاظ  حًقا  املتحدث  َياول 
 .مسافة اجتماعية من احملاور 

 ( اسرتاتيجية األدب خارج السجالت )اسرتاتيجية غري مباشرة (د
استخدامها   يتم  ما  ندرًا  اليت  اإلسرتاتيجيات  إحدى  هي  اإلسرتاتيجية  هذه 

من   اإلسرتاتيجية  هذه  استخدام  يتم  العامة.  احملادثة  يف  مواجهتها  يتم  ما  قبل وندرًا 
 .املتحدث إلعطاء الكود حملاوره

 
 ب اإلجيابية لربان وليفينسون ياسرتاتيجيات التأد -4

وليفينسون من جزأين.  اجلزء األول هو نظريتهم األساسية عن  يتكون عمل بران 
ابسرتاتيجيات  قائمة  عن  عبارة  الثاِن  اجلزء  التفاعل.   يف  عملها  وكيفية  "التأدب"  طبيعة 

من   أمثلة  مع  اإلجنليزية"األدب"  لغات:  النظري   ،والتسلتال  ،ثالث  اجلزء  يف  والتاميل.  
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عملهم ابملعىن    ،من  "األدب"  لوصف  ابلتتابع  "الوجه"  مفهوم  وليفينسون  بران  قدم 
نوعني  يتفاعلون لديهم مصلحة يف احلفاظ على  مجيع األشخاص الذين  الواسع.  أي أن 

 .""الوجوه السلبية من "الوجوه" أثناء التفاعل: "الوجوه اإلجيابية" و
بتأد يتعلق  )يفيما  جونروان  ينص   ، وليفينسون  بران  أن 9٠:  ١994ب  على   )

السلبية  الوجوه  أي   ، قسمني  إىل  تنقسم  اليت  الوجه  مفاهيم  حول  تدور  اللغوية  اللباقة 
أن   يريد  )عاقل(  شخص  لكل  الذاتية  الصورة  إىل  السلِب  الوجه  يشري  اإلجيابية.  والوجوه 

 ما يكافأ بطريقة 
الوجه  ما.  شيء  فعل  إىل  االضطرار  من  حراً  اتركه  أو  أبمره  القيام  يف  حراً  اتركه 
ما   يريد  )عقالِن(  شخص  لكل  الذاتية  الصورة  إىل  يشري   ، أخرى  نحية  من   ، اإلجياِب 
قبل  من  يعرفه(  وما  يفعله  ملا  )نتيجة  هبا  يؤمن  اليت  القيم  هي  ما  أو  لديه  وما   ، يفعله 

وممتع    ، يقول اآلخرين كجيد   ، ذلك  على  عالوة  ذلك.  إىل  وما   ، ابلثناء  وجدير   ،
Yule (١996 :62 أن الوجه السلِب هو احلاجة إىل احلرية ، بينما الوجه اإلجياِب هو )

 احلاجة إىل الرتابط أو القبول. املصطلحات اإلجيابية والسلبية هنا ال تتعلق ابخلري والشر.
"الوجه   يعرِّفان  ميتلكها ولفنسون  اليت  واملتسقة  اإلجيابية  الصورة  أنه  على  اإلجياِب" 

أخرى نحية  من  القبول.   يف  ورغبتهم  أنفسهم  عن  هو   ،الناس  السلِب"  "الوجه  فإن 
ابألرض األساسية"  الشخصية  ،"املطالبة  ")ص    ،واحلماية  التدخل  عدم  يف  (.  6١واحلق 

"الوجه"  مفهوم  مزد  ،ابستخدام  طبيعة  ذا  "التأدب"  و  يعتَب  اإلجياِب  "التأدب"  وجة: 
 ""التأدب السلِب".  يتم التعبري عن "األدب اإلجياِب" بشكل مرض "إجياِب

 :الوجه بطريقتني
 إبظهار أوجه التشابه بني أولئك الذين يتفاعلون ؛  أو  (أ

 .ابلتعبري عن التقدير للصورة الذاتية للمحاور  (ب 
 :بطريقتنيميكن أيًضا التعبري عن "األدب السلِب" 
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تقليل   (أ طريق  عن  "إجيابًيا"(  أو  "سلبًيا"  )سواء كان  احملاور  "وجه"  حفظ  طريق  عن 
احلرة(  التجارة  اتفاقية  ابسم  يلي  فيما  إليها  )املشار  التهديد  أعمال  تقدمي    ،وجه  مثل 

 املشورة والرفض ؛ 
عدم  (ب  يف  املتلقي  حلق  االحرتام  إظهار  خالل  من  السلِب"  "الوجه  إرضاء  خالل  من 

 .إكراهه

احلرة  ، ابختصار التجارة  اتفاقية  لتقليل  فقط  ليس  "التأدب"  عن  التعبري  يتم   ، ال 
التجارة   اتفاقية  إذا كانت  عما  النظر  بغض  املتفاعلني  الفاعلني  وجوه  إلرضاء  أيًضا  ولكن 
يبدو أنه يتمتع إبمكانية   احلرة حتدث أم ال.  على الرغم من أن اجلزء النظري من عملهم 

على   املختلفةتطبيقه  التفاعالت  أنواع  من  بران    ،العديد  اسرتاتيجيات  قائمة  فإن 
"التأد السرتاتيجيات  من يوليفينسون  جًدا  حمدوًدا  نوًعا  أساسي  بشكل  تغطي  ب" 

مسبًقا  تفرتض  أو  ْلا  فردية  أقوال  من  الغالب  يف  يقدموهنا  اليت  األمثلة  تتكون  التفاعل.  
 .تاب أو تقدمي املشورةمثل طلب استعارة ك ،غرًضا واضًحا للتواصل

الواقع  يف  هي  املنفردة  األقوال  معظم  أن  حقيقة  جتاهل  إىل  وليفينسون  بران  مييل 
أوالً  أكثر.   أو  تفاعلني  بني  أكَب  لتبادل  مكونت  حتدث    ،جمرد  اليت  للظواهر  ينتبهون  ال 

 Schegloff and راجع ) مثل القنوات اخللفية أو تسلسل الكالم ابلكامل  ،خالل اخلطاب 

Sacks،  1973  ؛ Scollon and Scollon،  1981 ؛ Usami،  ١998  .)أي    ، اثنًيا يتجاهلون 
للمحادثة  ،تفاعل املريح  ابجلو  ببساطة  االستمتاع  حمدًدا   ،مثل  هدفًا  يتضمن  ال  والذي 

لذلك  على   ،مسبًقا.   وليفينسون  بران  نظرية  تطبيق  ميكن  الورقة كيف  هذه  تناقش 
ا غري  حتدث التفاعالت  اليت  العرضية  احملاداثت  استخدام  خالل  من  اْلدف  حنو  ملوجهة 

أمثلة  عدة  التحليل  يُظهر  الياابنية.   هي  احملادثة  هذه  لغة  طبيعي كبيانت.   بشكل 
  ، ب" لَبان وليفينسونيب" اليت مل يتم تضمينها يف قائمة اسرتاتيجيات "األديلظواهر "التأد

اعتبارها   ميكن  الدراسة.   هذه  بيانت  يف  متكرر  بشكل  مالحظتها  متت  ولكن 
حتدث  فهي  "األدب":  ل   العام  وليفينسون  بران  لتعريف  وفًقا  "مهذبة"  اسرتاتيجيات 
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احلرة التجارة  اتفاقية  حدوث  عن  النظر  بغض  التفاعل  "وجه"  اتفاقية   ،إلرضاء  لتقليل  أو 
 .التجارة احلرة

للمشك موجهون  احلسابالناس  عن  البحث  يوضح  التفاعالت.  كما  أثناء   لة 

(Cody & McLaughlin،  1985)،  والخجل (Petronio،  1984)،  االجتماعي  ،  والتوافق 
عليها.     ،(١989 واحلفاظ  املرغوبة  اْلوية  إبراز  هو  النموذجية  االهتمامات  أحد  فإن 

تقريبً   ،لذلك  التفاعالت  مجيع  يف  "الوجه"  على  احلفاظ  الناس  عن َياول  نظريتهما  يف  ا.  
( أمشل عالج للوجه واللغة حىت اآلن.  يستخدم  ١978يقدم بران وليفينسون )  ،بياألد

املثال سبيل  )على  لالمتثال  االمتثال  لدراسة  األدب  نظرية  االتصال   ،ابكسرت  ، علماء 
املثال) واإلفصاح  ،(١984 سبيل  سبيل  ) واحلجة  ،(١987  ،Schimanoff  ،على  على 

 ..(١99٠ ،Wilson & Putnam ، على سبيل املثال ) والتفاوض ، (،املثال
األدب  نظرية  نستخدم  االفرتاضات   ،عندما  حول  نقدي  موقف  على  احلفاظ  املهم  من 

شامل بشكل  األدب  نظرية  تقييم  من  بدالً  النظرية    ،األساسية.   حتليل  الورقة  هذه  تنتقد 
متى حمدد:  واحد  موضوع  للوجه؟  يحول  هتديًدا  الرسائل  نقد )  تصبح  على  للحصول 

 . انظر ،أكثر مشوالً 

األد نظرية  )يأثبتت  وليفينسون  لَبان  املهتمني  ١987ب  للباحثني  قيم  إطار  أهنا   )
أحداث  قوائم  تتضمن  لوجه.   وجهاً  احملادثة  إعدادات  يف  البشري  اخلطاب  إنتاج  بشرح 

الشرح   يف  ساعدت  اليت   Donohue ؛Donohue  ،Diez  ،& Stahle  ،1983) التفاوضاحملادثة 

& Diez ،١985)،، (. ١984 ،والرسائل اليت تثري االمتثال )ابكسرت 
ذلك  إىل  مبثابة   ،ابإلضافة  البشري  اخلطاب  إنتاج  يف  وليفينسون  بران  هنج  كان 

املتكلم  أهداف  أو  ملصاحل  نتيجة  يكون  ما  غالًبا  اخلطاب  أبن  النظري  لالفرتاض  مثال 
  / العقالنية  األساليب  مجيع  أساس  هو  الرسائل  تقود  األهداف  أبن  االفرتاض  املتنافسة.  

ال النحو  على  وفهمها  اللغة  إلنتاج  )اإلسرتاتيجية  جاكوبس  حدده  "يقرتح   ،( ١985ذي 
اللغة اختيار  يعتمد  ")ص  .هو:"  للعقالنية  العام  واملبدأ  املتحدث  أهداف  على   ..٣٣6 )
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وليفينسون  براون  ونظرية  عام  بشكل  االسرتاتيجي   / العقالِن  النموذج  من  يشري كل 
إىل  يؤدي  أن  جيب  اْلدف  حاالت  يف  االختالف  أن  إىل  اخلصوص  وجه  على  للتأدب 

ومت    تباين األساسية  الفرضية  هذه  الدراسة  هذه  تستكشف  الرسالة.  اسرتاتيجية  يف 
تريسي   قبل  من  التغيري   ،(١984)تشجيعها  من  البحث  سيستفيد   .." أن  اقرتح  الذي 

 املنهجي لألهداف الرئيسية اليت قد تعمل عَب نطاق
التأد اسرتاتيجية  التحدث  يإن  هي كيفية  لليفنسون  وفًقا  اإلجيابية  إنقاذ ب  هبدف 

والوجه اإلجياِب هو رغبة اآلخرين يف أن يتم قبوْلم أو االتصال   ، الوجوه اإلجيابية لآلخرين
شخص (  Brown and Levinson  ،1987)  هبم مع  ودوًدا  تكون  أبن  اإلجياِب  األدب  تتعلق 

أن   مالحظة  وميكن  تضامنهما  مدى  سُيظهر  إجياِب  بتأدب  يقوم  الذي  والشخص  ما.  
البعض بعضهما  وَيرتمان  َيرتمان  يقسم  ١١١ص    ،Yule،  2٠١4)  املتحدثني    .)

 :ب اإلجيابية إىل مخسة عشر قسًما اتلًيا يليفنسون اسرتاتيجيات األد
)مصلحته  ،الحظ (أ املستمع  االهتمام    ، وحاجته  ، ورغباته  ،حضور  وهو  وبضائعه( 

"جيب  املثال:  سبيل  على  الكالم.   يف  الشريك  أو  للمتحدث  والرغبات  واإلعجاب 
عطشانً  تكون  أشكال   ،أن  من  شكل  "إنه  ابستمرار  نتحدث  أليس كذلك؟  كنا 

 .االنتباه يعتمد على ما َيتاجه الشخص اآلخر
 تضخم االهتمام ابحملاور.   التعاطف مع املستمع( اليت  ،املبالغة )املوافقة على املصلحة (ب 

املثال سبيل  ولكنه    ، "واو  ،على  ممتًعا  شيء  اليوم."  كان كل  جًدا  مجيل  مكياجك 
 .جاذبية مبالغ فيه

ابملستمع  (ج االهتمام  "أكلت   ، تكثيف  املثال:  سبيل  على  ابحملاور.   االهتمام  زَيدة  أي 
 .العسل".  إنه شكل من أشكال تكثيف االنتباه إىل الشخص اآلخر

اجملموعةاست (د هوية  حمددات  يف  جمموعة  ، خدم  يف  حمدد  مصطلح  استخدام  على   ، أي 
 ؟  "معىن إىل أين أنت ذاهب َي أخيت؟nio kama uni" : سبيل املثال
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هل توافق   ، السعي التفاق هو إجياد اتفاق.  على سبيل املثال: "بناًء على ما وصفته (ه
 .توصل إىل اتفاقعلى هذا؟  "إنه شكل يعَب فيه شخص ما عن رأيه ويريد ال

 .جتنب التجزئة هو جتنب اخلالف ( و
مشرتكة ( ز أرضية  على  أكد   / ارفع   / مسبًقا  أوجه    ،افرتض  وجود  على  التأكيد  وهي 

الذي    ،تشابه الشخص  نفسها"  هي  مالبسنا  تكون  أن  "مرحًبا  املثال:  سبيل  على 
 .يكشف أنه يرتدي نفس املالبس وهو ما يدل على وجود أوجه تشابه بينهما

الدعابة (ح تستخدم  اليت  تقابله؟  ،النكتة  أن  حتب  فنان  "أي  املثال:  سبيل    على 
Adipati Salken" هذا مثال على كلمة أو لفظ َيتوي على عنصر من الفكاهة. 

املتحدثني   (ط معرفة  مسبًقا  افرتض  أو  ابملستمعني ٠fأكد  الذي    ،واالهتمام  األمر 
 اوريفرتض مسبًقا معرفة املتحدث واالهتمام برغبات احمل

الوعد  ،العرض ( ي على  ينص  الذي  هي    ،الوعد  أتركك"  أال  "أعدك  املثال:  سبيل  على 
 .كلمة قاْلا الرجل حلبيبته الذي يعد بعدم تركه وهو شكل من أشكال الوعد

على سبيل املثال: "أن متأكد من أننا    ،وهو ما يعِن التعبري عن التفاؤل  ،كن متفائالً  (ك
 .ائل على أمل أن يفوزواسنفوز". قال أحد أصدقائه إنه متف

واملستمع (ل املتحدث  بتضمني  الكالم  ،قم  وشريك  املتحدث  يتضمن  على   ،والذي 
الكالم  وشريك  املتحدث  أن  أي  هنا"  الطعام  تناول  ميكننا  "هل  املثال:  سبيل 
دعوة  وهبدف  الكالم  شريك  يسأل  املتحدث  ألن  البعض  بعضهما  مع  متورطان 

 .شريك الكالم للجلوس معا 
ط (م أو  سببإعطاء  سبب  ،لب  طرح  أو  إعطاء  آسف    ، وهو  "أن  املثال:  سبيل  على 

من  دعوة  يرفض  شخص  أي  تؤملِن"  معديت  ألن  أواًل  أكون  أن  أستطيع  ال  ألنِن 
 .صديق بسبب آالم يف املعدة هو شكل من أشكال التفكري
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ابملثل ( ن املعاملة  أتكيد  أو  ابملثل  ،افرتاض  املعاملة  أمل  على  التعاون  ذكر  على   ،أي 
إهنا   الحًقا".  مساعديت  من  أيًضا  تتمكن  أن  بشرط  ولكن  "سأساعدك  املثال:  سبيل 

 .تطلب املساعدة مع احملاور على أمل أن يتمكنوا من ذلك ساعد
)خريات  ( س هدية  املستمع  لشريك   ،خجل  ،امنح  هدية  تقدمي  وهي  وتعاون(  مقنع  غري 

 .الكالم
 

 فيلم ميداي -5
 معىن وسائل اإلعالم  (أ

ل  أو   Sadiman (1993: 6) وفًقا  وسيط  هي  اإلعالم  وسائل  أن  إىل  يشري 
يوضح الرسالة.  متلقي  إىل  املرسل  من  : ١99٣  ،Gagne Sadiman et alيف    رسول 

والبيئة(  ١ املكونت  من  خمتلفة  أنواع  هي  الوسائط  ل    .أن   :Raharjo  1989 )  وفًقا 

اْلدف  فإن    ،(25 إىل  توجيهها  إعادة  املصدر  يريد  اليت  للرسائل  حاوية  هي  الوسائط 
 .أو املستلم للرسالة

أعاله التعريفات  بعض  من    ،من  خمتلفة  أنواع  هي  الوسائط  أن  استنتاج  ميكن 
 .املكونت والبيئة كوسيط من املرسل إىل مستلم الرسالة

 معىن الفيلم  (ب 
يف   الصور  من  جمموعة  هي  الصور  أو    ( Kustandi  ،2011  ،73)   إطار األفالم 

املتحركة الصور  أيًضا  األفالم  تنزلق   ،تسمى  اليت  الثابتة  الصور  من  سلسلة  وهي 
الفيلم يعتَب  ومتحرك.   حي  أبنك  انطباع  إلعطاء  عرضها  ويتم  ْحزة    ،بسرعة  حسب 

وفًقا   ،(١9٠:  ١98١) اإلرشاد.   أو  اإلضاءة  أو  للتعليم  وبصرية  مسعية  أداة 
( أرصياد  أزهر  أفالم  دكتور.   إطارات 48:  2٠٠٣للَبوفيسور.   يف  صور  هي   )

عر  يتم  تبدو  حيث  حبيث  ميكانيكًيا  بروجيكتور  عدسة  خالل  من  إبطار  إطار  ض 
أداة   عن  عبارة  الفيلم  أن  االستنتاج  ميكن  أعاله  التعريفات  بعض  من  حية.   الشاشة 
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حي   أبنك  انطباًعا  ختلق  حبيث  املسقطة  الصور  من  جمموعة  شكل  على  بصرية  مسعية 
 .ومتحرك

 مزاَي وسائط األفالم  (ج
 :( هي كما يلي١9١: ١98١سب ْحزة )مزاَي اإلعالم السينمائي ح 

 عملية ميكن أن يصف الفيلم ،ابإلضافة إىل احلركة مع الصوت  .١
 .املكان والزمان ميكن أن يعطي انطباع .2
 .ثالثي األبعاد يف التصوير .٣
 .ميكن أن يؤدي الصوت الناتج إىل ظهور واقع يف الصورة يف شكل انطباع نقي .4
حول درس .5 يدور  ويف نفس الوقت   ،إذا كان الفيلم  فيمكنه أن ينقل صوت اخلبري 

 .يظهر مظهره
فيمكنه إضافة الواقع إىل الوسط الذي هو    ،وإذا كان أصلًيا  ،إذا كان الفيلم ملونً  .6

 .ابلفعل واقع
 .ميكن وصف نظرية العلوم بتقنيات الرسوم املتحركة .7

والفيديو كوسا األفالم  وسائط  ابستخدام  عليها  احلصول  مت  اليت  ئط  املزاَي 
    (Kustandi ،2011 ،75)  تعليمية هي كما يلي

الفيديو .١ ومقاطع  لألفالم  القراءة   ميكن  عند  للطالب  األساسية  اخلَبات  تكمل 
 .واملناقشة واملمارسة وما إىل ذلك 

بشكل  .2 مشاهدهتا  وميكن  بدقة  العملية  الفيديو  ومقاطع  األفالم  تصف  أن  ميكن 
 .متكرر إذا لزم األمر

إىل   .٣ التحفيزابإلضافة  وزَيدة  واجلوانب   ،تشجيع  الفيديو  موقف  وغرس  أفالم 
 .العاطفية األخرى

األفكار  .4 دعوة  إجيابية  قيم  على  حتتوي  اليت  الفيديو  ومقاطع  لألفالم  ميكن 
 .جمموعة الطالب  واملناقشات يف األماكن العامة
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الفيديو  .5 ومقاطع  األفالم  تكون  أن  أو    ميكن  جملموعات كبرية  األحداث  تقدمي 
 .جمموعات صغرية أو جمموعات غري متجانسة أو أفراد

إبطار .6 إطارًا  التصوير  وتقنيات  إمكانيات  الذي   ، ابستخدام  الفيلم  عرض  ميكن 
 .يستغرق أسبوًعا يف العادة بسرعة عادية يف دقيقة أو دقيقتني
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 الثالث  الباب
 وحتليلها  البياانت عرض

 
النتائج   الباحثة  توضح  الفصل  هذا  األديف  ابسرتاتيجيات  املتعلقة  ب يواملناقشات 

براون   منظور  من  الرئيسية  الشخصيات  على  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  اإلجيابية 
الباحثة   حتلل  األول  اجلزء  يف  قسمني.  إىل  الفصل  هذا  الباحث  يقسم  وليفينسون. 

التأد اسرتاتيجية  الكنزيمعطيات  فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  اإلجيابية  الكرمي    ب  لعبد 
كمال من منظور بران وليفينسون. يف اجلزء الثاِن يصف الباحث ويشرح املعطيات حول 

التأد اسرتاتيجيات  منظور  ي شكل  على  بناء  الكنز  فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  اإلجيابية  ب 
 .بران وليفينسون. ها هو الشر

  
 ب اإلجيابية لرباون وليفينسون ياسرتاتيجيات التأد .أ

األدإن   إنقاذ ياسرتاتيجية  هبدف  التحدث  هي كيفية  لليفنسون  وفًقا  اإلجيابية  ب 
والوجه اإلجياِب هو رغبة اآلخرين يف أن يتم قبوْلم أو االتصال   ، الوجوه اإلجيابية لآلخرين

مع (  ١987،  Brown and Levinson)  هبم ودوًدا  تكون  أبن  اإلجياِب  األدب  تتعلق 
والشخص الذي يقوم   وميكن مالحظة شخص ما.  تضامنهم  سُيظهر مدى  بتأدب إجياِب 

البعض بعضهما  وَيرتمان  َيرتمان  املتحدثني  قسم ١١١ص    ،Yule،  2٠١4)  أن   .)
لكن الباحثني وجدوا ثالثة عشر  ،ليفنسون اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية إىل مخسة عشر

الرئيس  الشخصية  يف  املوجودة  اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  من  الكنز شكالً  فيلم  يف  ية 
 :  ووصف الباحثون على النحو التايل ،بناًء على وجهات نظر بران وليفينسون
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 أشكال االمتثال ملبادئ األدب  .١اجلدول 
شكل من أشكال 

 األداء 
 مكرب الصوت شريك الكالم

أنواع اسرتاتيجيات  
 األدب اإلجيابية 

 تنويه  حسن  اجلد انتبه إىل احملاور 
  حسن  األم  
  حسن  حمبوب 

 مبالغة حسن  ملكة  يعطي الكثري من الثناء
  حسن  حمبوب 
  حسن  حارس السجن  

 اهتمام مكثف  حسن  األم  انتبه إىل شريك الكالم 
استدعاء اجلد يف اللغة 

 احمللية
 

 اجلد
 

استخدامها يف  حسن 
 عالمات هوية

 اجملموعة
 إبداء الرأي

 
 القائم أبعمال

 
 حسن 

 
السعي للحصول  

 اتفاقعلى 
تنص على أن هناك  

 أوجه تشابه 
 حمبوب

 
 حسن 

 
 افرتض

 
إعطاء االفرتاض  

 املسبق لالنتباه 
أتكيد أو املتحدثني   حسن  حارس السجن 

على دراية وقلق من  
 يريد املستمع 

 األم  قدم وعودا حلوة 
 

 حسن 
 

 وعد ،عرض

اإلدالء ببيان هبدف    كن متفائل  حسن  اجلد
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 دعوة شريك الكالم
 رفض دعوة

 
تشمل املتحدثني  حسن  حارس السجن 

 واملستمعني
  حسن  حمبوب 
  حسن  حمبوب 

إعطاء ورفض 
 الدعوات مع األسباب

إعطاء أو طلب  حسن  ملكة 
 سبب

  حسن  حمبوب 
  حسن  األم  

طلب املساعدة على 
 أمل املعاملة ابملثل

تفرتض أو تؤكد   حسن  اجملرمون
 املعاملة ابملثل

 امنح اْلداَي 
 

إعطاء هدية  حسن  األم 
 للمستمع

 
أعاله1) . اجلدول  على  شكالً    ،بناًء  عشر  ثالثة  مع  تتوافق  أقواالً  الباحث  وجد 

وليفينسون.   بران  منظور  من  الرئيسية  الشخصيات  يف  اإلجيابية  الوحدة  اسرتاتيجيات  من 
 :أما ابلنسبة لوضع األشكال الثالثة عشر على النحو التايل

 حضور املستمع ،الحظ

 
هذه   األد  ، احلالةيف  اسرتاتيجية  أشكال  من  شكالً  اإلشعار  اإلجيابيةييعد   ، ب 

اآلخر ابلشخص  االهتمام  خالل  من  ما  شخص  به  يقوم  سلوك  شكل   ،وهو  يف  إما 
 .(Yule، 2٠١4) االنتباه أو يف شكل اإلعجاب ابلشخص اآلخر
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منظور   على  بناًء  الرئيسية  للشخصية  الكنز  فيلم  يف  لإلشعار  أشكال  ثالثة  هناك 
 :الثالثة األوىل موصوفة على النحو التايل ،براون وليفينسون

األول مالحظة يف اسرتاتيجية األدب اإلجيابية اليت حتدث عنها حسن الشخصية الرئيسية  
 :جلده عندما جاء جده إىل منزله

تريد  أو  أتكل؟  أن  تريد  هل  جدي  اي  اجلس  فضلك  من  حسن: 
 .أعطي   ،مشروابا فقط؟ سأفعل

 .تريداجلد: ما  

أو   السياق: أيكله  ما  عليه  ويعرض  بيته  إىل  لتوه  جاء  الذي  جده  حسن  أيخذ 
سيأيت إىل املنزل حسن يعلم أن جده  فلما علم    ،يشربه يف منزله. يف ذلك الوقت مل يكن 

 .أن حسن عرضه على شكل اهتمام
مع  يتوافق  واخلطاب  جبده.  يهتم  أنه  يعِن  جده  إىل  حسن  نقله  الذي  والكالم 

األدب  اسرتاتيجيات  واخلطاب   شكل  وليفينسون.  براون  منظور  على  القائمة  اإلجيابية 
األدب   إسرتاتيجية  يف  ملحوظة  أهنا  على  تصنيفها  سبب  هو  جده  إىل  حسن  نقله  الذي 
الذي   اخلطاب  أن  الواضح  من  ألنه  وليفينسون  براون  منظور  على  القائمة  اإلجيابية 

 .يستخدمه حسن هو شكل من األسئلة املفضلة أو االهتمام
والدته  ا:اثنيا  إىل  حسن  والدته  ،ينتبه  مع  التعاطف  من  نوع  إهنا  حسن  قال    ، اليت 

 :واحلديث كالتايل

 ..…حسن: هل أكلت اليوم يبدو أنك جائع جدا

أو    السياق: مبكرًا  اهتماًما  يويل  ما  ودائًما  والدته كثريًا  َيب  شخص  هو  حسن 
قلياًل من االهتمام لوالدته بسبب احلب االستثنائي لوالدته يف كل مرة يعود فيها إىل املنزل 
من التجارة فهو دائًما ما يعود إىل املنزل وأول ما يبحث عنه و يسأل هو رقم والدته ألن  
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ل عازب  والد  هي  اليوموالدته  املنزل    ،ديه  تنظف  اليت كانت  والدته  وجد  األَيم  أحد  يف 
 .وسأل والدته أن هذا هو شكل التعاطف الذي فعله حسن مع والدته

اخلطاب الذي أدىل به حسن هو شكل من أشكال اإلشعار يف إسرتاتيجية مهذبة إجيابية  
أش  أو  عناصر  على  َيتوي  حديثه  ألن  وليفينسون  براون  منظور  إىل  من تستند  كال 

 .االهتمام الذي يوليه لوالدته 

وهي   والثالث حمبوبته  مع  حمادثته  وهي  املشهد  منتصف  يف  تدور  اليت  احملادثة  هو 
اخلطاب  شكل  يف  به  يقوم  والذي  حببيبته  العادي  غري  االهتمام  أشكال  من  شكل  أيًضا 

 :التايل

 .…حسن: كيف يبدو القصر اليوم وأنت متعب جدا عزيزي 

فإن حسن أيًضا مغرم جًدا بعشيقه ويهتم دائًما   ،إىل جانب حب والدته  السياق:
أعاله قال  حبيبه  ،حببيبته كما  أينما كان  عشيقه  حالة  عن  دائًما  يسأل  مرة    ،فهو  يف كل 

حًقا كيف   يعرف  حسن  ألن  القصر  موجوًدا.  يكون  دائًما كيف  يسألون  هسان  يقابلون 
 .اب الذي قاله يف لقاء مجع بينهما وقد انتبه حسن للخط ،يعامله والد حبيبته

إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  إشعار  أنه  على  الكالم  هذا  تصنيف  يتم 
من  شكل  وهو  لعشيقه  قلق  عنصر  على  َيتوي  الكالم  ألن  وليفينسون  براون  منظور 

 .  أشكال اإلشعار
 

 مبالغ فيه 
األدب   اسرتاتيجية  أشكال  من  شكل  أيًضا  منظور  هذا  على  القائمة  اإلجيابية 

اهتمامها   أو  اهتمامه  يعطي  أن  املتحدث  من  تتطلب  النظرية  وهذه  وليفينسون  براون 
فيها  مبالغ  بطريقة  مبالغ    ،للمحاور  بطريقة  ما  شخص  مدح  يعِن   .( Yule ،  2٠١4)مما 

اليت   حببيبته  اهتمامه  إبداء  خالل  من  أحالمه  امرأة  إىل  حسن  نقله  الذي  اخلطاب  وهي 
 :بعد تعابريه الثالثة األوىل  ،بها كثريًاأح
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واو جدا  ، حسن:  رائع  القصر  عزيزي  ،هذا  مصنوعة   ، اي  اجلدران 
 فقط 

 ..إهنا رائعة حقاا  ، مع اللوحات اليت رمسها امللوك السابقون
 

املبالغة  السياق: من  عشيقته  إىل  حسن  يتحدث  األمر   ،عندما  يكون  فلماذا 
مبالًغا فيه ألن مبىن القصر يف الواقع ليس كبريًا جًدا كإطراء حسن ولكنه متواضع. أجرى  
وتظاهر  حبيبته  إىل  اإلساءة  يف  مل يرغب  ألنه  االنسيابية  شديدة  اليت كانت  احملادثة  حسن 

وسعادته حمبوبته  إبسعاد  عندما   ،حسن  حبيبته  قصر  إىل  حسن  إحضار  مت  عندما    وذلك 
 .التقيا للمرة األوىل

املبالغة  أشكال  من  شكل  هو  لعشيقه  أعاله  حسن  عنه  عَب  الذي  الكالم  شكل 
شكل  يعطي  حسن  ألن  وليفينسون.  براون  منظور  إىل  تستند  إجيابية  أدب  اسرتاتيجية  يف 

فيه ومبالغ  فيه  مبالغ  بشكل  عنه  ويعَب  بشيء  الذي    ،االهتمام  الكالم  شكل  يصبح  حىت 
   .يلقيه حسن شكالً من أشكال اسرتاتيجية األدب اإلجيابية

يف   اثنياا: تغايل  اليت  حبيبته  مع  احلسن  قول  وقت  املبالغة  على  حتتوي  مقولة  هناك 
 :الثناء على حبيبته بعد تعبريه

وجهك  يشبه  اليوم  جدا  مجيلة  انت  عزيزيت  اليت   حسن:  الشمس 
 ميل تشرق يف صباحي اجل

وعندما   ،كالعادة  السياق: ملقابلة معبوده الذي َيبه كثريًا  وقًتا  حسن دائًما  أيخذ 
جًدا مجيلة  حبيبته  أن  يشعر  ألنه  حبيبته  مع  خمتلف  بشيء  يشعر  حسن  مثل   ،يقابلون 

لكن حسن ميدح حبيبته كثريًا. يوم السبت يف ذلك الوقت التقى وجًها لوجه    ، املرأة عادةً 
 .مع حبيبته بينما كان يعَب عن قلبه من خالل مدح حبيبته اليت كانت مفرطة يف اإلفراط
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احلالة هذه  تستند   ،يف  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  املبالغة  اخلطاب  هذا  يتضمن 
اخل ألن  وليفينسون  براون  منظور  خالل إىل  من  ابملعايري  يفي  حسن  حتدثه  الذي  طاب 

   .اإلشادة حببيبته أكثر من الالزم

السجن  والثالث: وحارس  حسن  بني  املفرط   ،احلديث  لشريكه  مدح    ، وفيه كالم 
 :على النحو التايل

جيعل وجهك السميك  شاربك  وكأنه   حسن:  ويبدو  جاذبيته  تزداد 
 .…غين نبيل

يستعد   السياق: حسن  أن كان  بعد  للغاية  مشرقًا  اجلو  الصباح كان  ذلك  يف 
جيدة   مزاجية  حالة  يف  ألنه كان  وْحاس كبري  حبماس كبري  للعمل  السجن  إىل  للذهاب 
وغادر أخريًا لالحتجاز وعندما وصل إىل املكتب التقى حبارس السجن. يف غرفة احلارس 

 .بالغ فيه للغاية حلارس السجنورد حسن إبطراء م ،واستقبل الرجل حسن ،يف السجن
السجن  حلارس  املفرط  حسن  مدح  بسبب  فيه  مبالغ  عنصر  على  الكالم  َيتوي 

  . وفًقا لنظرية اسرتاتيجيات األدب اإلجيابية القائمة على منظور براون وليفينسون 
 

 ايدة االهتمام ابملستمعنيز
 

أشكال   من  شكل  هو  للمستمع  مكثف  اهتمام  شكل  يف  الكالم  االهتمام هذا 
حماوره ابسم  أيًضا  املعروف  أو  احملاور  قلق  حتديد  أجل  من  فيما  .(Yule،  2٠١4) ابحملاور 

حدده   الذي  االهتمام  شكل  مع  الرئيسية  الشخصية  يف  املوجود  املشتق  الشكل  يلي 
 :املتحدث حملاوره على النحو التايل
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مالبسك حسن: أمي العزيزة هل تريدين شراء مالبس جديدة؟ ألن  
لالرتداء صاحلة  تعد  هذه   ،مل  يف  سوق كبي  إىل  أوصلها  دعين 

 ... قال حسن ألمه.املدينة

للغاية    السياق: جيد  عرض  تقدمي  خالل  من  والدته  إىل  حسن  يتحدث  عندما 
اسرتاتيجيات  لسماع  املكثف  االهتمام  أشكال  من  شكل  هو  بوالدته  عالقته  وتكريس 

منظور على  القائمة  اإلجيابية  حسن    األدب  رأى  عندما  ذلك  حدث  وليفينسون.  براون 
وقال ألمه  حسن قد عاد لتوه من مكان ما  ويف ذلك الوقت كان  والدته عند ابب املنزل 
الكثريين.   متزق  بسبب  لالرتداء  مناسبة  غري  والدته  مالبس  أن  رأى  ألنه  العرض  وعرض 

وهذ السوق  والدته إىل  اصطحاب  حسن  ْلذا السبب يريد  واألسفل.  ا شكل من  احلواف 
 .أشكال االهتمام ابلشخص اآلخر ومييز الشخص اآلخر حًقا

االهتمام  شكل  والدته  إىل  حسن  نقله  الذي  اخلطاب  من  الشكل  هذا  حقق  لقد 
وهذا  وليفينسون.  براون  منظور  إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  للسمع  املكثف 

أن   ويظهر  يقول  أن  املتحدث  من  نتوقع  أن  هو  خالل  اْلدف  من  للغاية  مهتم  املتحدث 
  . االهتمام ابلتفاصيل حملاوره

 

 استخدم يف عالمات هوية اجملموعة
 

مصطلحات  أو  اللغة  يستخدمون  املتحدثني  أن  االسرتاتيجية  هذه  شكل  يعِن 
 .( Yule، 2٠١4 ،H. 112)  العالمات يف جمموعة أو منطقة معينة جتاه كبار السن

وهو شكل من أشكال االستخدام هناك حمادثة يف فيلم   الكنز لعبد الكرمي كمال 
براون   منظور  إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  اجملموعة  هوية  عالمات  يف 

 :وليفينسون. قال حسن جلده ما يلي
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املشكلة  حلل  حسن  أييت  هل  ذاهب؟  أنت  أين  إىل  جدي  حسن: 
 اليت يتعامل معها اجلد؟ 

يف   السياق: العمل  إىل  الذهاب  وأراد  السجن  إىل  الذهاب  حسن  أراد  عندما 
وحارس السجن   ،ذلك الوقت جده  بني  بسبب مشكلة  جده الذي كان متوترًا جًدا  رأى 

ألن   جده  ملساعدة  املبادرة  زمام  أخذ  وحسن.  املشكلة  مع  للتعامل  الذهاب  جده  وأراد 
رأي عن  سأل  حسن  ولكن  احلقيقية  املشكلة  يعلم  ميكنه    حسن كان  هل  أوالً  جده 

 .التدخل يف األمر أم ال
القائمة   اإلجيابية  التأدب  السرتاتيجية  املستهدف  الشكل  حقق  اخلطاب  هذا  ويف 
مت   جمموعة  يف  عالمات  أو  ألقااًب  يستخدم  حسن  ألن  وليفينسون  براون  منظور  على 

 .حتديدها من قبل اجملموعة
 

 احبث عن اتفاق 
 

مهذ إسرتاتيجية  هو  النموذج  وليفينسون هذا  بران  منظور  إىل  تستند  إجيابية  بة 
وكذلك من عدة أشكال أخرى. يتطلب هذا النموذج من املتحدث أن جيد اتفاقًا عندما 

 .(Yule، 2٠١4)  يريده شخص ما أن َيصل على اتفاق من احلجة اليت يقدمها

فيلم  من  مشهد  يف  الرئيسية  الشخصية  عن  الباحث  وجده  ملا  شرح  يلي  وفيما 
 :الكنز لعبد الكرمي كمال حتدثه حسن جلده الذي كان يف منزله يف ذلك الوقت يف التايل

جدي الراحل  والدي  من  شرح  الفيديو  يف   ،حسن:  ورد  ما  كل 
 الفيديو هو أمر والدي مبواصلة إرثه على الفور؟ ماذا تعتقد ؟ 

ده على الفور   عندما كان حسن يف غرفته يف الطابق الثاِن واستدعاه ج  السياق:
الذي   الفيديو  شرح  حسن  من  يطلب  أن  جده  وأراد  حسن  مكتب  دخول  منه  وطلب 
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صنعه والده الراحل جلده والذي احتوى على العديد من الرسائل و وال بد أن يفعله جده  
لدموع ألهنا كانت آخر رسالة أرسلها  وحسن. وأخريًا بعد مشاهدة الفيديو وتذكر والده اب

 .والد حسن إىل حسن وجده وحسن يسأله عن إبداء الرأي
إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  شكل  يف  التماس  اتفاقية  يف  مدرج  جلده  حسن  خطاب 

املتكلم يسأل عن رأيه يف اخلطاب الشريك يف سياق    ،مبنية على منظور براون وليفينسون
أيًضا    ،األدب  تضمينه  ويتم  ال  أم  به  مسموح  ذلك.  سواء كان  اتفاق  عن  يسأل  أن  يريد 

 .يف حفظ وجه الشريك احلديث
 

 افرتض / ارفع / أكد على أرضية مشرتكة
 

من املتوقع أن يؤكد املتحدث على أن املتحدث وشريك   ،هذا الشكل من الكالم
 .(Yule، 2٠١4) الكالم ْلما نفس الشيء ابلضبط

الكرمي كمال لعبد  الكنز  فيلم  يف  وعشيقه  حسن  بني  حديث  ويشعران    ،وهناك 
 :أهنما يشرتكان يف شيء واحد على النحو التايل

واو على   ، حسن:  التغلب  يف  العقلية  نفس  منتلك  أننا  اتضح  لقد 
 ...أعتقد ذلك أيضاا  ، هذه املشكلة اي عزيزيت

على   السياق: النهر  حول  يتجوالن  وعشيقه  حسن  عندما كان  املرات  إحدى  يف 
اخليل مشاكلهما  ،ظهور  ويناقشان  يتحداثن  املشكلة   ،وكان  احلبيب  أاثر  الوقت  ذلك  يف 

 .ا قالته صديقته بذكر معادلة يف افكارهوكذلك رد حسن وحسن على م

يف   مشرتكة  أرضية  على  التأكيد   / رفع   / املسبق  االفرتاض  األقوال  هذه  تتضمن 
خطاب  مع  تتوافق  واليت  وليفينسون  براوند  منظور  إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية 

الكالم شريك  إنقاذ  أجل  من  ألنه    ،املتحدث  الكالم  شريك  إىل  التحدث  األدب  فمن 
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على   احملادثة  تصنيف  يتم  حبيث  للغاية  إجياِب  برد  يرد  أو  الكالم  شريك  حمادثة  على  جييب 
   .أهنا اسرتاتيجية مهذبة إجيابية تعتمد على منظور براون وليفينسون

 
 واالهتمام ابملستمعني يريدون كيد أو افرتاض معرفة املتحدثني أت

للمتحدث هذا   قلق  مصدر  وأيًضا  ابملعرفة  اهتماًما  مسبًقا  يفرتض  أو  افرتاض 
 (. Yule، 2٠١4) للمحاور

ندرًا ما يتم العثور على هذا النموذج ألنه ندرًا ما يستخدمه املتحدثون وندرًا ما  
الشكل من اسرتاتيجية   ،يتم استخدامه يف سيناريوهات األفالم لكن الباحثني وجدوا هذا 

 :التأدب بناًء على منظور براون وليفينسون يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال. يتبع

التدمي  قصدت  إذا  أن  حسن:  على  وافقت  مث  األخطبوط  عائلة 
 .......أفعل الشيء نفسه

مبشكلة    السياق: وأخَباه  السجن  حبارس  التقى  السجني  إىل  حسن  جاء  عندما 
خططوا  قد  وكانوا  الفرعون  قصر  حراس  على  احلقد  نفس  لديهم  وكان  األسرى  أحد 

أحدهم قيود  بسبب  ينفذوا  مل  ولكنه كان  نفسه  وَيكي   ،للشيء  السجن  يدخلون  فهم 
 .حارس السجن القصة ورد املتحدث كما ذكر أعاله

شكل تضمني  املتحدثني    يتم  معرفة  افرتاض  أو  أتكيد  فئة  يف  أعاله   ٠احملادثة 
براون   منظور  على  تعتمد  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  يف  ابملستمعني  االهتمام  ويريد 
نفس   على  َيصلوا  حىت  والكالم  للمتحدث  معروفة  معرفة  يظهر  التعبري  ألن  وليفينسون 

 .التعليقات من شريك الكالم يف حفظ الوجه اإلجياِب
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 وعد ،قدم
ضرورة املتحدثني يف ذكر الوعد الذي جيب الوفاء به أو الكالم  هذه النظرية هي 

عليه  احلفاظ  وجيب  الكالم  شريك  إىل  املتحدث  من  يقال  أن  جيب    ، Yule) الذي 
2٠١4). 

والدته   مع  حسن  حديث  يف  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  الباحثون  اكتشفه 
 :شرحهااليت وعدت والدته مع 

اتركك إال إذا قدر هللا أن  حسن: أمي أعدك أبين لن أتركك مثل أيب
 أموت قبل أمك 

يف    السياق: تركه  والده  ولكن  ووالده  والدته  مع  مدينة  يف  حسن  مرة كان  ذات 
وبعد    ،املدينة القدمية ليصبح قائًدا مشهورًا يف ذلك الوقت وكان على استعداد لرتك أسرته

إىل املدينة حيث كان والده يعيش ولكن على أمل أال يريد مًعا  ذلك انتقل حسن ووالدته
وكان   املرأة  يغري  ما  دائًما  الذي  والده  وطبيعة  والده  من  جًدا  حمبطًا  ألنه كان  أخرى  مرة 

جًدا صغرية  عشيقة  الدموع    ، لديه  ذرفت  والدته  حسن  رأى  املدينة  إىل  وصلوا  وعندما 
وكان تركه    ،كانت خائفة جًدا من حسنوشعرت ابخلوف الشديد من حسن ألن والدته  

والدته خماوف  أكَب  والده  َيب    ،مثل  حسن كان  ألن  االتفاق  ذلك  حسن  قال  لذلك 
 .والدته ويكره والده 

وهو وعد يف   ،يتم تصنيف شكل احملادثة اليت حتدث هبا حسن إىل منوذج العرض
إسرتاتيجية مهذبة إجيابية تستند إىل منظور براون وليفينسون ألن الكالم يلِب الفئة ويظهر  

 اهتماًما بوالدته. 
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 كن متفائل
 

حىت  الكالم  لشريك  تفاؤل  يقول كلمات  أن  املتحدث  من  النموذج  هذا  يتطلب 
 .(Yule، 2٠١4)يكون شريك الكالم متحمًسا لتحقيق شيء ما

يف   حقوقهم  وجد  هي  ما  أجل  من  للنضال  متحمسون  أهنم  جلده  حسن  كالم 
حتقيقها عليهم  جيب  اليت  الكرمي كمال   ،احلقيقية  لعبد  الكنز  فيلم  ختام  يف  موجودة  وهي 

 :واحملادثة التالية

يف   حسن: اطمئنوا أن جدان سيتمكن من احلصول على ما حيق لنا
 ..…الواقع وكل ما هو حق لنا سيعود إىل سيده

ذلك    السياق: يف  حكمه  فرتة  خالل  حسن  عائلة  ثروات  على  اجملرمون  سيطر 
الوقت بسبب ضعف دفاع عائلة احلسن منذ وفاة والده وقد جاء لتوه من اخلارج ليدرس 
له   والده  يراقبها  اليت كان  السلطة  ويدير كل  املدينة. يتحكم  خارج  من  عودته  بعد  فلسفة 

  ، م الشديد من أن كل شيء سيعود إىل طبيعتهيف ذلك الوقت شعر جده ابلتشاؤ   ،وجلده
 .لذلك أكد حسن جلده أنه مهما كان حقنا فإنه سيعود إىل سيده احلقيقي

إجيابية   مهذبة  إسرتاتيجية  يف  متفائاًل  ملموس كن  بشكل  احملادثة  هذه  أن  ويقال 
متفائل عنصر  على  حتتوي  احملادثة  ألن  وليفينسون  براون  منظور  إىل  وهو   ،تستند  أال 

إىل إع يعود  أن  ميكن  ممتلكاته.  من  متأكًدا  يعد  ومل  يؤمن  ال  الذي  جلده  التشجيع  طاء 
عائلة  إىل  سيعود  ذلك  أن كل  من  أتكد  لتهدئته.  الكلمة  قال  حسن  وأخرياً  طبيعته 

 حسن.
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 يشمل املتحدث واملستمع 
على  القائمة  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  أشكال  من  شكل  هو  النموذج  هذا 
الكالم  شريك  إشراك  التحدث  عند  املتحدث  من  تتطلب  واليت  وليفينسون  براون  منظور 

 .(Yule، 2٠١4) أو بقصد دعوته للقيام بعمل أو ما شابه
يف الفيلم التشويقي لعبد الكرمي كمال يكتب الباحث ثالث حماداثت هي عناصر 

الفيلم هذا  يف  الباحث  وجدها  واملستمع  املتحدث  تضمني  هو   ،من  األول  والتفسري 
 :احملادثة بني حسن وحارس السجن

 حسن: ممكن نتكلم هنا او أنكل هنا؟ 

ودخل   السياق: احملتجزين  مرؤوسيه  أو  صديقه  لزَيرة  السجني  يزور  حسن  كان 
حارس   مع  الدردشة  وأثناء  املشاكل  مجيع  مناقشة  يريد  أنه  حبجة  السجن  حارس  غرفة 
ولكن   املدينة  يف  األكشاك  من  واحدة.  غرفة  يف  اجللوس  منه  طلب  احلارس  لكن  السجن 

 .حسن دعاه إىل األكل والشرب يف غرفة احلارس
مهذبة  تتوافق   إسرتاتيجية  يف  واملستمع  املتحدث  تضمني  فئة  مع  احملادثة  هذه 

يف  الكالم  شريك  تتضمن  حسن  حمادثة  ألن  وليفينسون  براون  منظور  إىل  تستند  إجيابية 
 ريك من أجل حفظ وجه اخلطاب شريك.احرتام بعضهم البعض وطلب موافقة الش 

صديقته  والثاين  مع  حسن  حديث  لالن  ، هو  حمبوبته  دعا  لتناول حيث  إليه  ضمام 
 :طعام الغداء مًعا هبدف جعلها تبدو رومانسية يف عيون حبيبته 

 حسن: اي حبييب أأتكل معي ومع أمي؟ 

مثل   السياق: بسعادة  ويضحكان  السوق  وسط  يف  وعشيقه  حسن  يسري  عندما 
ابلرومانسية خممورين  والدته   ،حبيبني  منزل  يف  مًعا  الطعام  لتناول  حبيبته  دعوة  حسن  يريد 

نواَي  هبد ويريد  رومانسي  أنه  احلبيب  يشعر  ولكي  األم  حبيبته.  على  حبيبته  تعريف  ف 
 .كما يدعو حسن حبيبته  ، جادة يف عالقتهما
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مهذبة  إسرتاتيجية  يف  واملستمع  املتحدث  تضمني  شكل  يف  هذا  تضمني  يتم 
هبدف   يتحدث  أو  يتحدث  املتحدث  ألن  وليفينسون  براون  منظور  إىل  تستند  إجيابية 

 يك الكالم فيما يريد املتحدث القيام به. إشراك شر 
من   والثالث اْلروب  حبيبته  من  طلب  عندما  وعشيقه  حسن  بني  احلديث  هو 

 :فقال حسن ذات مرة ،قصر والده ألن تربية والده كانت سيئة للغاية 

عش   حسن: حبييب إذا مل يعد إبمكانك البقاء هنا وأنت تريد ذلك
 ونعيش حياة جديدة؟ معي مث نغادر هذه املدينة  

حبيبته    السياق: أهل  مباركة  على  حتصل  مل  الواقع  يف  وحبيبته  حسن  بني  العالقة 
الوقت  ذلك  يف  حسن  بينما كان  الثروة  من  الكثري  ولديها  نبيلة  عائلة  حبيبته كانت  ألن 
شخًصا جديًدا يف املدينة وليس من الطبقة النبيلة. لكن عشيق حسن أحبه كثريا. حسن 

أجل   من  شيء  أي  لفعل  استعداد  على  جيدة  وهو  ليست  حسن  حلبيب  األبوين  تربية 
الفتاة ابلسعادة   ،لعقلية  يشعر  ألنه  حسن  مع  والذهاب  الزواج  حسن  حبيب  يريد  لذلك 

 .عندما يكون كذلك. وحده مع حسن
مهذبة   اسرتاتيجية  يف  واملستمع  املتحدث  تضمني  أنه  على  يلي  ما  تصنيف  يتم 

الكال  ، إجيابية شريك  مع  للغاية  متورط  املتحدث  أن  اليت  أي  احلقيقية  املشكلة  ويعرف  م 
 . يواجهها شريك الكالم

 
 إعطاء أو طلب سبب 

التأد اسرتاتيجية  أشكال  من  شكل  هو  النموذج  على  يهذا  القائمة  اإلجيابية  ب 
منظور بران وليفينسون هبدف طرح أو إعطاء سبب لرفض شريك الكالم ولكن بكلمات 

 .(Yule، 2٠١4) إجيابية أو أبدب 
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تصف   يلي  حسن ميا  فيلم  مشهد  يف  وراتو  حسن  أجراها  اليت  احملاداثت  الباحثة 
القصر إىل  الكرمي كمال  ،قدوم  لعبد  الكنز  فيلم  تضمنه  األوىل    ،والذي  الثالثة  واحملاداثت 

 :هي كالتايل

حسن: آسف ال أستطيع أن آيت معك ألن ظرويف ال تسمح بذلك 
 ..…يف هذا الوقت

حسن  كانتيكس  ذهب  عندما  يوم  ذات  والعمل :  اخلدمة  بسبب  السجن  إىل 
أن   امللكة  وعرضت  ابمللكة  التقى  وأخرياً  ما  شيء  شراء  أراد  ألنه  السوق  يف  لفرتة  توقف 

واالسرتخاء احلديث عن نفع الناس هبدف دعوته على األكل  ولكن    ،أتيت معه إىل املنزل 
 .حسن يرفضه ويعطي سبًبا مهذاًب للرفض

ت أهنا  على  احملادثة  هذه  تصنيف  مهذبة  يتم  إسرتاتيجية  يف  سبًبا  تطلب  أو  عطي 
إجيابية تستند إىل منظور براون وليفينسون ألن املتحدث يقول رفًضا جيًدا لشريك الكالم 

   .على أمل أن يتم قبول بيان السبب الذي قدمه املتحدث من قبل الكالم الشريك جيدا
حديث حسن مع صديقته حسن يعطي أسبااًب حلبيبته حىت يفهم حبيبته    والثاين:

 :حالته وسبب رفض طلب حبيبته

ال ميكنين أن أجعلك سعيداا مثل اآلخرين   ،حسن: أان آسف عزيزي
ألنين ال أملك ما يكفي من املال وأنت تعلم أن مجيع أصول والدّي 

 ...مل تعد موجودة

يف    السياق: يبيع  حسن  مرة كان  البضائع ذات  مجيع  بيعت  هلل  واحلمد  السوق 
نزهة   يف  صديقته  أخذ  يف  وفكر  الكثري  على  وحصل  املشرتون  وابعها  حسن  ابعها  اليت 
مجعه   الذي  املال  بينما  خامت  شراء  ذلك  منه  طلبت  صديقته  أن  يبدو  ولكن  األقدام  على 
ذلك  رفض  حسن  أن  صديقته  قالت  وعندما  خامت  لشراء  بعد  يكن كافياً  مل  حسن 

 .باب مثل احملادثةألس
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قسم  أشكال  من  شكل  هو  أعاله  املتحدث  به  يتحدث  الذي  اخلطاب 
منظور   ،اإلسرتاتيجية إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  سبب  طلب  أو  إعطاء  أي 

أكثر  لغة  يف  ولكن  للرفض  أسبااًب  للمتحدث  تعطي  ألهنا  تصنيفها  ويتم  وليفينسون  براون 
  .مهذبة حبيث يقبل الشريك احلديث السبب

ابحلديث  والثالث: مشغوالً  عندما كان  والدته  مع  حسن  والدته   ،حديث  وأمرته 
 :ومثاله يف الفيلم كالتايل ،بفعل شيء جيد حبسب والدته

ألن   ، أوالا حسن   ، حسن: آسف األطفال  طُعم  أخيب  أن  أريد  ال 
 .........حياتنا غي مالئمة وال تتناسب مع أسرهم

مالبسه    السياق: لتغيري  الفور  على  وعاد  املنزل  أمام  للتو  حسن  وصل  عندما 
غرفته جبانب   ،وتنظيف  وجلس  املطبخ  يف  تطبخ  اليت كانت  أبمه  والتقى  الغرفة  من  خرج 

يف والدهتا  مساعدة  أثناء  وسألت   ،الطهي.  والدهتا  جادة  حمادثة  أجرَي  الوقت  ذلك  يف 
فالرجاء    ،إذا كنت تريد الزواج   ، والدهتا شيًئا هل يريد حسن الزواج من احلبيب الذي حتبه

لكن حسن يرفض عرض والدته إببداء األسباب لذلك   ،أال تقاتل والدتك أبًدا أي شيء
 .ال تصبح والدته عبًئا إذا مل يرغب طفلها يف الزواج

اإلجياِب اس األدب  إسرتاتيجية  يف  سبب  طلب  أو  إعطاء  فئة  أعاله  النموذج  توىف 
املصحوب   الرفض  يستخدم  املتحدث  خطاب  ألن  وليفينسون  براون  منظور  على  القائمة 
من  من كل  إجياِب  وجه  حفظ  أجل  من  الكالم  يف  الشريك  ويقبله  معقولة  أبسباب 

   .املتحدث والشريك احلديث 
 

 املعاملة ابملثلافرتض أو أكد 
 

ب اإلجيابية اليت تستند إىل منظور براون وليفينسون يأحد أشكال إسرتاتيجية األد
  ، واليت تتطلب من املتحدث أن يقول بياًن يف شكل تعاون ولكن على أمل املعاملة ابملثل
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على   احلصول  أمل  على  الكالم  شريك  مع  رأًَي  يطلب  أو  املساعدة  يطلب  أنه  مبعىن 
 .(١١١ص  ،2٠١4 ،املساعدة )يول املساعدة أو

الكرمي كمال لعبد  الكنز  فيلم  حسن   ،يف  أجراها  اليت  احملاداثت  إحدى  يف  بيان 
 :والقتلة الذين جاءوا فجأة يف منتصف الليل إىل منزله احملادثة أدنه 

حقوقي  أعيد  طاملا  شيء  كل  وسأتبع  تريد  ما  سأفعل  حسن: 
 .…وعائليت

ابلطابق العلوي   السياق: يشاهدان التلفاز يف املنزل  وجده  حسن    ،ذات مرة كان 
جده مع  يتحداثن  للدردشة  ،وبينما كان  رائًعا  أصبح  األشخاص    ،فجأة  بعض  جاء 

منزل   يفككون  اآلن كانوا  بعد  واحدة  بكلمة  يتفوهوا  ومل  الرمسي  الزي  يرتدون  اجملهولني 
  ، لقتلة حىت ال يقتلوه هو وجده حسن وجده تفاجأ حسن بسماع تالوة خاطب ا  ،حسن

جده يفقد  بداًل من أن  رساًل    ،فاستقال من أخذ كل األشياء املوجودة  هؤالء القتلة كانوا 
ال َيبون حسن. ماضي األب بينما تويف والده ولكن حسن وعائلته أجَبوا على قبول أن  

 .كل ما كان يفعله والده يف املاضي
ا أحد  حسن  به  أدىل  الذي  اخلطاب  اإلجياِب يعتَب  الوجه  حلفظ  املبذولة  جلهود 

لتجنب األشياء غري املرغوب فيها. وقد مت تضمني خطابه أيًضا يف فئة "افرتاض أو أتكيد  
ألن  وليفينسون  براون  منظور  إىل  تستند  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  ابملثل"  املعاملة 

صل ما يفعله خطاب املتحدث يطلب ذلك اتفاق بني املتحدث وشريك الكالم حبيث َي
  .على تغذية راجعة وفًقا لتوقعات املتحدث 

 
 غي مقيد وتعاون(  ،خجول ،امنح املستمع هدية )بضائع
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أهنا   على  إليها  ويشار  سلع  شكل  يف  هداَي  تقدمي  املتحدث  من  يتطلب  جهد 
الذات  وإيثار  الكالم  شريك  مع  التعاطف  من  واملزيد  االهتمام  من  مبزيد   ، Yule)إحساس 

2٠١4). 

هذا الكنز  فيلم  مشهد  على   ، يف  َيصل  عندما  ووالدته  حسن  بني  حمادثة  هناك 
لذا فهو يعطي والدته هدية خامت ابإلضافة إىل احملادثة اليت    ،معدل دوران كبري إىل حد ما

 :تشري إىل أن حسن قدم هدية كدليل على حبه حلبيبته. أم

أمي أردهتا  ، حسن:  لطاملا  هدية  استغرق حسن   ،آسف  ،هذه   لقد 
 ..…وقتاا طويالا يف تقدميها ولكن هذا أفضل وقت حسب حسن 

النهار  السياق: خالل  السوق  يف  ابلتسوق  ووالدته  حسن  حسن   ، يقوم  لكن 
كان حسن جيمع األموال    ،لذلك لديهم مسارات خمتلفة  ،يتاجر بينما تتسوق والدته فقط

ومن قبيل الصدفة أن حجم مبيعاته يف ازدَيد لذا فقد قرر جانبا    ، من مبيعاته لفرتة طويلة
ذلك   يف  ولكن  ذلك  يف  والدته  رغبته  لطاملا  خامت  شكل  على  هدية  والدته  ملنح  املال 

حًقا اخلامت  حتب  والدته  أن  اكتشف  أن  وبعد  املال  من  املزيد  لديه  يكن  مل  اول  ح  ،الوقت 
حسن جاهداً كيفية فعل ذلك. احصل عليه ألن حسن أراد أن يرى والدته سعيدة وكان  

 .ذلك شكالً من أشكال مودة حسن ألمه احلبيبة
 ، هذا الشكل من الكالم هو خطاب مناسب مع إعطاء هدية للمستمع )خريات 

براون   ،خجل منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  وتعاون(  تقييد    عدم 
لوالدته   خامت.  شكل  على  هدية  يعطي  حسن  أن  يثبت  اخلطاب  هذا  ألن  وليفينسون 

 . كإحساس مودة ألمه
 

 عوامل حلدوث اسرتاتيجيات اإلجيابية القائمة   .2اجلدول 
عوامل حدوث  

اسرتاتيجيات التأدب    مكرب الصوت شريك الكالم
أنواع اسرتاتيجيات  

 األدب اإلجيابية 
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 اإلجيابية 

 تنويه  حسن  اجلد االهتمام هناك رغبة يف 
  حسن  األم  
  حسن  حمبوب 

هناك مصلحة يف  
 الكالم الشريك

 مبالغة حسن  ملكة 

  حسن  حمبوب 
  حسن  حارس السجن  

هناك شفقة على الكالم 
 الشريك 

 اهتمام مكثف  حسن  األم 

 العادات املعتادة
 

 اجلد
 

استخدامها يف  حسن 
 عالمات هوية

 اجملموعة
 هناك غرض حمدد

 
 القائم أبعمال

 
 حسن 

 
السعي للحصول  

 على اتفاق
 حمبوب اسأل الرأي 

 
 حسن 

 
 افرتض

 
أتكيد أو املتحدثني   حسن  حارس السجن  تعرف ما يقوله احملاور 

على دراية وقلق من  
 يريد املستمع 

هناك حب وشعور 
 ابملسؤولية 

 األم 
 

 حسن 
 

 وعد ،عرض
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الرغبة اليت جيب على 
 املتحدث حتقيقها 

 كن متفائل  حسن  اجلد

هناك شعور ابلرغبة يف  
 إشراك شريك الكالم

 

تشمل املتحدثني  حسن  حارس السجن 
 واملستمعني

  حسن  حمبوب 
  حسن  حمبوب 

رفض الدعوة مع بيان 
 األسباب

إعطاء أو طلب  حسن  ملكة 
 سبب

  حسن  حمبوب 
  حسن  األم  

طلب املساعدة على 
 أمل املعاملة ابملثل

تفرتض أو تؤكد   حسن  اجملرمون
 املعاملة ابملثل

الرغبة يف أن تكون  
 سعيدا

 

إعطاء هدية  حسن  األم 
 للمستمع

 
شكل  يف  حدثت  اليت  العوامل  الباحث  وجد   ، أعاله  اجلدول  على  بناًء 
اسرتاتيجيات مهذبة إجيابية مبنية على منظور براون وليفينسون ، واليت اجتمعت مع ثالثة  

من   شكالً  براون  عشر  منظور  من  الرئيسية  الشخصية  يف  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات 
اسرتاتيجية   من  الشكل  هذا  يف  حتدث  اليت  عشر  االثِن  العوامل  وصف  وليفينسون. 

 التأدب اإلجيابية هو كما يلي:
الرئيسية  2 الشخصية  عنها  حتدثت  حماداثت  ثالث  هناك  أن  الباحث  وجد   ، أوالً  أ(.   .)

لع الكنز  فيلم  إسرتاتيجية  يف  شكل  من  مالحظة  عنصر  تضمنت  واليت  الكرمي كمال  بد 
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عن  واالستفسار  االلتفات  هبدف  وليفينسون.  براون  منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة 
 رغبات جده مع ثالث أحاديث مع شرح العامل األول:

تريد   أو  أتكل؟  أن  تريد  هل  جدي  اي  اجلس  فضلك  من  حسن: 
 مشروابا فقط؟ سأفعل ، أعطي. 

 اجلد: ما تريد. 
بناًء على احملادثة اليت حتدث هبا املتحدث أعاله ، من الواضح جًدا أن العامل يف  

شريك  على  املتحدث  شفقة  هو  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  من  الشكل  هذا  حدوث 
 الكالم حبيث ينشأ شعور ابلتعاطف أو االهتمام بشريك الكالم.

والشري املتحدث  حمادثيت  تصنيف  مت  أشكال كما  من  شكالً  أهنما  على  الكالم  يف  ك 
هذه  وليفينسون.حتدث  براون  منظور  على  تعتمد  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  اإلشعار 

 احملادثة من قبل الشخصية الرئيسية حسن لوالدته على النحو التايل: 
 حسن: هل أكلت اليوم يبدو أنك جائع جدا….   

 
ش الباحث  وجد  أعاله  احملادثة  على  واالهتمام بناًء  االهتمام  أشكال  من  كالً 

وعامل   ، احملادثة  من  نرى  أن  ميكننا  جًدا  حقيقي  وهذا  الشريك  احلديث  جتاه  للمتحدث 
فضول  أي   ، وليفينسون  براون  من  املنظور.  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  حدوث 

 احلديث عن حالة الشريك حىت ينشأ شعور ابلقلق .. ويذكره الكالم.
أشكال   والثالث من  كشكل  تصنيفها  ويتم  حبيبته  مع  املتحدث  حمادثة  هو 

 اإلشعار يف إسرتاتيجية مهذبة إجيابية تقوم على منظور براون وليفينسون بعد حديثهما: 
 

 حسن: كيف هو القصر اليوم يبدو أنك متعب جدا عزيزي ....... 
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من   شكالً  هناك  أن  الباحث  وجد   ، أعاله  اخلطاب  على  االنتباه  وبناًء  أشكال 
حدوث  يف  العامل   ، املوقف  معرفة  يف  والرغبة  الكالم  الشريك  حالة  سؤال  خالل  من 
هو  وليفينسن  براون  منظور  على  تقوم  إجيابية  مؤدبة  إسرتاتيجية  شكل  يف  اإلشعار  منوذج 

 شعور ابلقلق الذي يسبب الرغبة يف طرح أسئلة حول الوضع على الشريك الذي قاله. 
 

ذلك ، فإن الشكل املبالغ فيه يف اسرتاتيجية األدب القائم على منظور  ب(. وعالوة على
براون وليفينسون ، هناك ثالث حماداثت ملتحدثني مت تصنيفهم يف هذه األشكال ، األول 
حارس   والثالث حمادثته مع  و   ، حبيبته  والثاِن حديثه مع  حبيبته ،  حديث حسن مع  هو 

 ل أدنه ، أول خطاب له: السجن يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كما
بلوحات  ، واجلدران مزينة  رائع اي عزيزي  القصر  ، هذا  حسن: واو 

 رمسها ملوك سابقون…. 
 

وجد   ، أعاله  اخلطاب  على  وبناًء   ، للحبيب  حسن  به  نطق  الذي  الكالم 
براون   منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  يف  فيه  املبالغ  الشكل  الباحث 
إن  عامل  وهو   ، ومتعمد  مفرط  بشكل  املتحدث  أبداه  الذي  املديح  يف  وليفينسون 
حدوث   إىل  يؤدي  مما   ، مفرطة  وخَبة  عاطفة  وجود  هو  فيه  املبالغ  الشكل  هذا  حدوث 

 حمادثة جتعل العشاق سعداء وَيدث هذا الشكل.
بر  منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  يف  املبالغة  من  الثاِن  اون الشكل 

حمادثة   يلي  وفيما   ، الباحثة  به  التقت  الذي  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  وليفينسون 
 مع عاشق يظهر عاطفته من خالل االغتسال املفرط مع صديقه. خطاب: 

 
يف   تشرق  اليت  الشمس  مثل  وجهك  اليوم  جدا  مجيلة  انت  حبيِب  حسن: 

 جلميل جدا .. ..  صباحيا
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مي  ، أعاله  اخلطاب  على  فيه  بناًء  املبالغ  الشكل  يف  مدرج  أنه  االستنتاج  كن 

يستخدمه  والذي   ، وليفينسون  براون  منظور  على  القائمة  اإلجيابية  األدب  السرتاتيجيات 
من   ذلك كذلك  يكن  مل  وإذا  مفرط  مدح  على  حتتوي  اليت  اخلطب  لقول  املتحدثون 

هو املرة  هذه  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات  حدوث  عامل  أن   ، ابلرغبة    املنطقي  الشعور 
أن   لدرجة  جًدا  حمبوب  أبنه  الكالم  شريك  يشعر  ومهتًما.  للغاية  حمًبا  تبدو  أن  يف 

 املتحدث ينطق الكالم الذي جيب تبسيطه. 
ومها  الكالم  وشريك  حسن  الرئيسية  الشخصية  بني  حمادثة  الثالث  الباحث  ووجد 

يصنف   اخلطاب  وهذا  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  السجن  شكل  حارس  انه  على 
 مبالغ فيه يف اسرتاتيجية مهذبة اجيابية مبنية على منظور براون. وليفينسون بعد حديثهما: 

 
يبدو أكثر جاذبية وكأنه غين   السميك جيعل وجهك  حسن: شاربك 

 نبيل ....... 
 

يتم  هذا  أن  الباحث  استنتج   ، أعاله  املتحدث  ألقاه  الذي  اخلطاب  إىل  واستناداً 
أيًضا   منظور تضمينه  على  تعتمد  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  مبالغة  شكل  يف  وتصنيفه 

عدم  نقطة  إىل  ابلنسبة  للغاية  مفرطة  مدح  عناصر  على  حتتوي  ألهنا  وليفينسون  بريون 
هذا  يف  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجيات  على  تؤثر  اليت  العوامل   ، احلقائق  مع  التوافق 

الكال  شريك  من  املتحدث  قرب  هي:  عن  اخلطاب  التعبري  على  الَبوتور  جيرؤ  حىت  م 
 حديثه حملاوره. 

 
يف   اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  شكل  حول  إضافية  حبثية  نتائج  على  العثور  مت  ج(. 
به   التقى  الذي  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  الباحثني  قبل  من  شديد  اهتمام  شكل 
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تصنيفه   مت  واحًدا  ووجدوا كالًما   ، الشكل  هبذا  والذي  ابحثون   ، االهتمام  شدة  أنه  على 
 حتدث به حسن ووالدته من خالل االنتباه إىل حديثه على النحو التايل: 

 
حسن: أمي العزيزة هل تريدين شراء مالبس جديدة؟ مبا أن مالبسك 
مل تعد صاحلة لالرتداء ، دعين أوصلها إىل سوق كبي يف هذه املدينة  

 .. ... 
 

  ، أعاله  اخلطاب  على  شكل وبناًء  أنه  على  يصنف  هذا  أن  إىل  الباحث  خلص 
براون   منظور  على  بناًء  اإلجيابية  التأدب  ابسرتاتيجية  الشديد  االهتمام  أشكال  من 
هذا   من  اسرتاتيجية  الكالم.  بشريك  يهتم  املتحدث  من  عناصر  هناك  ألن  وليفينسون 

 النموذج. 
يف االستخدام  أشكال  من  شكالً  الباحث  جيد  التايل  اخلطاب  يف  اْلوية    د(.  حمددات 

الكنز  فيلم  يف  وليفينسون  براون  منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  يف  اجلماعية 
تصنيفها   يتم  اخلطاب.  وهذا  وجده  حسن  الرئيسية  الشخصية  على  الكرمي كمال  لعبد 

أو  اللغة  تستخدم  ألهنا  اجلماعية  اْلوية  حمددات  يف  االستخدام  أشكال  من  كشكل 
 ريك الكالم ابلكالم املعتاد جملموعة أو منطقة بعد الكالم:الكالم. حتية ش

 
يف   يشارك حسن  أن  ميكن  هل  ذاهب؟  أنت  أين  إىل  حسن: جدي 

 حل املشكلة اليت يعمل عليها اجلد؟ …. 
 

جيادل   ، أعاله  الكالم  شريك  إىل  املتحدث  حتدثه  الذي  اخلطاب  إىل  استناًدا 
عالما يف  االستخدام  من  الشكل  هذا  أبن  هبا الباحث  يتحدث  اجملموعة  هوية  ت 

 املتحدث بناًء على عادة استخدام مكاملة مع حتية إقليمية معينة أو جمموعة جمتمعية.  
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على   مبنية  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  لالتفاق  السعي  يف شكل  الباحثة  وجدته  ما  ه(. 
وقع   حيث  وصنف  أشار  الفيلم  يف  واحًدا  مشهًدا  هناك  أن  هو  املنظور  الشكل هذا  هذا 

الكرمي كمال   لعبد  الكنز  فيلم  الفيلم.  يف  وجده  حسن  أن  َيك  الرئيسية  الشخصية  بني 
 وخطابه: 

 
حسن: الفيديو شرح من والدي الراحل جدي ، كل ما مت شرحه يف الفيديو 

 هو أمر والدي مبواصلة اإلرث فوراا ما رأيك…. 
ال طلب االتفاق وبناًء على اخلطاب أعاله ، وجد الباحث هذا الشكل من أشك

على   الرد  طلب  أو  اآلراء  طلب  هبدف  الكالم  شريك  إىل  املتحدث  به  يتحدث  الذي 
 شريك الكالم.

اإلجيابية  ف األدب  اسرتاتيجيات  يف  مشرتكة  أرضية  أتكيد   / رفع   / افرتاض  شكل   .)
  ، حسن  وهي   ، الرئيسية  الشخصية  يف  موجود  وليفينسون  براون  منظور  على  القائمة 

 حدث إىل حمبوبته يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال و خطابه؛ خطابه الذي يت
 

هذه   على  التغلب  يف  العقل  نفس  من  أننا  اتضح   .. واو  حسن: 
 املشكلة اي عزيزي ، أعتقد ذلك أيضاا ....... 

 
من  الشكل  هذا  أن  الباحث  وجد   ، أعاله  املتحدث  قاْلا  اليت  األقوال  على  بناًء 

التأدب   بني اسرتاتيجية  مشرتك  أمر  وهو   ، رأي  عن  يعَب  وكأنه  املتحدث  بدا   ، اإلجيابية 
 املتحدث وشريك احلديث.

مبعرفة  للمتحدثني  املسبق  االفرتاض  أو  التأكيد  أشكال  من  شكالً  الباحث  وجد  ز(. 
الذي   وليفينسون  براون  منظور  على  تقوم  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  املستمعني  واهتمام 

 الرئيسية حسن وشريكه حارس السجن بعد خطابه:حدث بني الشخصية 
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حسن: إذا كنت تقصد تدمي عائلة األخطبوط فأان موافق على نفس 

 الشيء ……
 

أشكال  من  شكل  هذا  أن  الباحث  يستنتج   ، أعاله  الكالم  شكل  على  بناًء 
الشكل   هذا  حدوث  وعامل   ، يعرفه  ما  يقول  املتحدث  ألن  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية 

اس الكالم من  شريك  قاْلا  هو  ما  معرفة  يعرف  املتحدث  أن  هو  اإلجيابية  التأدب  رتاتيجية 
 حىت ينقل املتحدث رغباته وآرائه إىل شريك الكالم. 

براون   منظور  على  تقوم  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  الوعد   / العرض  شكل  ح(. 
م يتوافق   ، والدته  أي   ، وحماوره  املتحدث  به  يتحدث  الذي  ، وليفينسون  الشكل  هذا  ع 

 وفيما يلي اخلطاب:
 

حسن: أمي عاهدتك أن ال أتركك كما تركك أيب إال إذا قدر هللا أن  
 أموت قبل أمك ... 

 
يف  الوارد  احلديث  الشريك  إىل  املتحدث  حتدثه  الذي  اخلطاب  شكل  على  بناًء 
حدوث  عامل  فإن   ، اخلطاب  لشريك  بوعده  املتحدث  ، يصرح  الكرمي كمال  لعبد  الكنز 
أن   أي   ، اإلسرتاتيجية  من  الشكل  هذا  حدوث  عامل  هو  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية 
شكل  ينسى  لن  اتفاقًا  خيلق  حبيث  شريكه  أو  والديه  جتاه  املودة  إحساس  املتحدث  لدى 

 املودة جتاه والديه. 
براون  إ منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  إسرتاتيجية  يف  املتفائل  الشكل  هو  التايل   .)

الشخصية وليفين حتدثه  الذي  اخلطاب  وهو  الشكل  هذا  على  الكالم  الباحث  وجيد  سون 
 الرئيسية حسن مع شريكه يف الكالم وهو جده يف احملادثة التالية. : 
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 حسن: اطمئنوا أن جدان سيتمكن من احلصول على ما حيق لنا 

 يف الواقع وكل ما هو حق لنا سيعود إىل سيده… ..
 

الذي   اخلطاب  على  شكل بناًء  فهو   ، أعاله  احلديث  لشريك  املتحدث  به  أدىل 
بثقة.   الشريك  به  يتحدث  الذي  املتحدث  تفاؤل  أي   ، متفائاًل  تكون  أن  أشكال  من 
احلصول  يف  ابلرغبة  شعور  هو  النموذج  هذا  يف  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  حدوث  عامل 

يث يؤدي إىل على شيء جيب حتقيقه وحتقيقه هبدف احلصول على ما كان لديه سابًقا حب
 الكالم أثناء حديثه. 

وجد  خ أن  بعد   ، واملستمعني  املتحدثني  تضمني  شكل  هو  التايل  العامل  مناقشة   .)
 ، حسن  وهي  الرئيسية  الشخصية  نفذهتا  أقوال  أو  حماداثت  ثالث  هناك  أن  الباحث 

والثال  حمبوبته  مع  حمادثة  حمادثة  والثانية كانت   ، السجن  حارس  مع  حمادثة  ثة  األوىل كانت 
 كانت ايضا حمادثة مع شريك حمبوبته الكالم وفيما يلي وصف االول: 

 
 حسن: ممكن نقطع الطعام وأنكل هنا…. 

 
وشريك  حدث هذه املرة ، فإن احملادثة بني املتحدث  واستناداً إىل اخلطاب الذي 

الكالم من هذا الشكل عادة ما يريد شريك الكالم أن يشاركه شريك الكالم وأن يشرك  
ألن  كل   اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  من  الشكل  هذا  حدوث  يف  العامل  اآلخر  منهما 

 املتحدث ليس مبفرده ويشعر أيًضا أنه حباجة إىل شريك حديث وهذا َيدث.
الكنز  فيلم  يف  الباحث  وجده  الذي  واملستمع  املتحدث  تضمني  هو شكل  والثاِن 
اإلجيابية   التأدب  إسرتاتيجية  أشكال  من  كشكل  الباحث  وصنفه  كمال  الكرمي  لعبد 
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حسن   الرئيسية  الشخصية  قاله.  الذي  والكالم  وليفينسون  براون  منظور  على  القائمة 
 وحماوره ومها حبه وخطابه: 

 
 تأكل معي ومع أمي ... حسن: اي حبييب ب 

 
استناًدا إىل الكالم أعاله الذي يتحدث به املتحدث ، وعادًة ما َيدث هذا ألن 
حمبوب   أبنه  الكالم  شريك  يشعر  حبيث   ، الكالم  شريك  أو  احملاور  إشراك  يريد  املتحدث 

 وحمبوب.
الشكل الثالث يشمل املتحدثني واملستمعني إبسرتاتيجية مهذبة إجيابية مبنية على  

،  م ابحثون يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال  واليت اكتشفها الحًقا  وليفينسون  براون  نظور 
 وهي حمادثة حتدثت عن الشخصية الرئيسية حسن وعشيقه. بعد حديثه: 

 
حسن: حيب إذا مل يعد إبمكانك البقاء هنا وتريد أيضاا العيش معي ، 

 فلنغادر هذه املدينة ونعيش حياة جديدة ... 
 

بناًء على اخلطاب أعاله الذي حتدثت به الشخصية الرئيسية يف فيلم الكنز لعبد   
املتحدث  تضمني  أشكال  من  شكالً  هناك  أن  إىل  الباحث  خلص   ، كمال  الكرمي 
خطاب  شكل  على  يكون  اخلطاب  ألن  خطاهبم  شركاء  يشمل  املستمعني  للمتحدثني 

 .دعوة هناك ارتباط بني االثنني
هو التايل  الشكل  على    ك(.  بناًء  اإلجيابية  التأدب  إسرتاتيجية  يف  سبب  طلب  أو  إعطاء 

منظور قائم على منظور براون وليفينسون ووجد الباحث أن هناك ثالثة أقوال مت تصنيفها  
على أهنا شكل من أشكال اسرتاتيجية األدب اإلجياِب يف فيلم الكنز لعبد الكرمي كمال ،  

 خطاب امللكة يلي احلديث: اخلطاب األول الذي أدىل به حسن للشريك 
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  حسن: أان آسف ألنين ال أستطيع أن آيت معك بسبب وضعي احلايل

 
الكالم  هذا  أن  الباحث  يستنتج   ، أعاله  املتحدث  قاْلا  اليت  األقوال  إىل  استناًدا 
ألن املتحدث يتحدث مبا  وَيدث   ، سبب  السؤال عن  أشكال العطاء أو  هو شكل من 

العوامل.   أسباب  على  الشعور َيتوي  بسبب  التأدب  اسرتاتيجية  من  الشكل  هذا  وَيدث 
والتحدث هبا أخريًا   خالل إبداء األسباب  يتم النظر إليها من  ولكن  بعدم الرغبة يف ذلك 

 كالم املتحدث.
يف   السؤال.  أو  العطاء  أشكال  من  شكل  أنه  على  أيًضا  الثاِن  الكالم  ُيصنف 

منظو  على  القائمة  اإلجيابية  األدب  الكنز  اسرتاتيجية  فيلم  يف  الواردة  وليفينسون  براون  ر 
 لعبد الكرمي كمال ، أي خطاب الشخصية الرئيسية حسن وعشيقه بعد كالمه:

 
ا مثل اآلخرين   حسن: أان آسف عزيزي ، ال ميكنين أن أكون سعيدا
ألنين ال أملك ما يكفي من املال وأنت تعلم أن مجيع أصول والدّي  

 .......... مل تعد موجودة 
 

من  شكل  هو  اخلطاب  أن  يستنتج  أن  للباحث  ميكن   ، أعاله  اخلطاب  على  بناًء 
شريك  من  املتحدث  شكوى  بسبب  َيدث  وهذا  سبب  عن  السؤال  أو  العطاء  أشكال 
الكالم والعامل الذي جيعل شكل اسرتاتيجية التأدب هو الشعور بعدم القدرة على ذلك.  

 كر أسباب الرفض.حتقيق شيء ، وأخرياً قال الكالم بذ 
اسرتاتيجية  يف  السؤال  أو  العطاء  أشكال  من  شكالً  جيد  الباحث  أن  والثالث 
األخري  املشهد  يف  أنه  الباحث  ويرى   ، وليفينسون  براون  منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة 
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وهي    ، الكالم  يف  وشريكته  حسن   ، الرئيسية  الشخصية  من  املتحدث  بني  حمادثة  هناك 
 ه: والدته ، بعد كالم

 
آمال  خييب  أن  يريد  ال  حسن  شيء  وقبل كل  أوالا  آسف  حسن: 

 بنات اآلخرين ألن حياتنا غي مالئمة وال تتناسب مع عائلته .. .. 
شكل من أشكال اسرتاتيجية التأدب اإلجيابية ، يعطي  بناًء على اخلطاب ، فهو 

من   شكل  بسبب  عشيقه  دعوة  رفضه  بسبب  هذا  َيدث   ، سبب  عن  يسأل  أشكال  أو 
نفس  من  نساء  عن  ويبحث  اآلخرين  قبل  من  إجياِب  بشكل  إليه  ينظر  الذايت.  الوعي 

 الطبقة.
ل(. مث هناك صيغة افرتاض أو أتكيد املعاملة ابملثل الواردة يف اسرتاتيجية التأدب اإلجيابية  
لكن   ، جًدا  ندرًا  النموذج  هذا  يكون  ما  وعادة  وليفينسون.  براون  منظور  على  املبنية 

الشخصية الب قبل  من  الكرمي كمال.  لعبد  الكنز  فيلم  يف  ورد  واحًدا  وجد كالًما  احث 
والده   عدو  من  املرسلني   ، اجليش  أفراد  قال   ، والده  قتلة   ، وحماوره  حسن   ، الرئيسية 

 وحسن ، ما يلي:
 حسن: سأفعل ما حيلو لك ما دمت تعيد يل حقوقي….

 
ميكننا    ، أعاله  رأيناه  الذي  اخلطاب  على  جًدا  بناًء  املناسب  من  أنه  نستنتج  أن 

أن يتم تصنيفهم كشكل من أشكال املصادقة أو التأكيد على املعاملة ابملثل ألهنم يريدون  
بعضهم  بني  الصراع  من  التخلص  يريدون  حقوقهم.  إرجاع  يف  األمل  مقابل  شيء  حتقيق 

 ة جديرة. البعض واآلمال الكبرية حىت ينقل املتكلم رغبته ويريد متابعتها ولكن مبكافأ
مهذبة   إسرتاتيجية  يف  املستمع  إىل  هدية  إعطاء  فإن   ، الباحثون  فحصه  ما  على  بناًء  م(. 
ويوجد  النموذج  هذا  استخدام  يتم  ما  ندرًا   ، وليفينسون  براون  منظور  على  تعتمد  إجيابية 
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هذا وقد وجد الباحث حمادثة واحدة توضح هذا النموذج ، وهي    The Treasureيف فيلم  
 مع والدته بعد احلديث:كلمة حسن 

 
حسن  آسف   ، طويلة  لفرتة  أمي  أرادهتا  هدية  هذه  أمي!  حسن: 

 . استغرق وقتاا طويالا لتحقيقها ولكن هذا هو أفضل وقت حلسن ..
تقدمي  أشكال  من  شكل  هذا  أن  يستنتج  أن  للباحث  ميكن  أعاله  اخلطاب  على  بناًء 

هذ حدوث  على  يؤثر  الذي  العامل  ألن  للمستمعني  اسرتاتيجية  اْلداَي  من  الشكل  ا 
األدب اإلجيابية هو الرغبة يف حتقيق شيء مت الوعد به وذكره يف الوقت املناسب. لذا فإن  

 اْلدية تعطى كشكل من أشكال املودة جتاه والدته. 
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 الباب الرابع 
 واالقرتاحات اخلالصة

 اخلالصة  .أ
الباحثة   قدمتها  اليت  واملناقشات  النتائج  على  األدب بناًء  اسرتاتيجية  خبصوص 

براون   منظور  على  بناًء  الكرمي كمال  لعبد  الكنز  فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  اإلجياِب 
( النتائج اليت توصلت ١يستنتج الباحث نتائج الدراسة على النحو التايل : )  ،وليفينسون

 مخسة عشر  إليها إسرتاتيجية التأدب اإلجيابية املبنية على منظور براون وليفونسون من بني
وجدت   اإلسرتاتيجيات  من  يف   ١٣شكاًل  اإلجياِب  األدب  إسرتاتيجيات  من  شكاًل 

تشمل   واليت  الرئيسية  التأدب   ٣الشخصية  اسرتاتيجيات  من  من   ٣و    ،أشكال  أشكال 
اإلجيابية التأدب  اسرتاتيجيات  يف   ،املبالغة  اإلجياِب  األدب  اسرتاتيجيات  من  واحد  شكل 

مكثف اهتمام  يف  أشك  ١  ،شكل  املستخدمة  اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  من  ال 
اجملموعة هوية  املوافقة  ١  ،عالمات  إىل  تسعى  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  من    ، منوذج 

مسبًقا يفرتض  اإلجيابية  التأدب  اسرتاتيجية  من  واحد  أتكيد    ،شكل  من  واحد  شكل 
عرض    ،املستمع واالهتمام به إسرتاتيجية التأدب اإلجيابية أو معرفة املتحدثني ابحتياجات  

اإلجيابية األدب  إسرتاتيجية  من  واحد  التأدب    ،وعد  ، منوذج  إسرتاتيجية  من  واحد  شكل 
متفائل املتحدث   ٣  ،اإلجيابية  ذلك  يف  مبا  اإلجياِب  األدب  إسرتاتيجية  من  أشكال 

شكل واحد   ،أشكال من إسرتاتيجية التأدب اإلجيابية تعطي أو تسأل سبًبا  ٣  ،واملستمع
ابملثلم املعاملة  تؤكد  أو  تفرتض  اإلجيابية  التأدب  إسرتاتيجية  من   ، ن  واحد  وشكل 

للمستمع  هدية  يعطي  اإلجيابية  التأدب  يف  ( .(2) إسرتاتيجية  العامل  أو  األسباب  شرح 
   .حدوث اسرتاتيجيات التأدب اإلجيابية بناًء على منظور براون وليفينسون 

ذ اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  أن  التعبري حىت  يتم  اليت  املتعددة  األشكال  ات 
األفالم أعمال  يف  موجودة  واألسباب  أمثلة  أعطيت  قد  أن   ،عنها  ميكن  الواقع  يف  ولكن 

املثال سبيل  على  الفيلم.  يف  شهرة  أكثر  ولكنها  رواية  يف  أيًضا  حدثت    ،تكون  إذا 
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اإلجيابية التأدب  تصويرها  ،اسرتاتيجية  مت  أو  ،إذا  عليها  العثور  من   فيمكننا  رؤيتها  ميكننا 
هبا ينظر  اليت  فيلم   ، الطريقة  حقق  وقد  املنطوق.  الكالم  وحمتوى  الكالم  تدوين  من  حىت 

وليفينسون  براون  منظور  على  مبنية  إجيابية  مهذبة  اسرتاتيجية  الكرمي كمال  لعبد  الكنز 
من   العديد  على  العثور  يتم  حبيث  حديثه  وأيًضا  الرئيسية  الشخصية  حالة  تعكس  واليت 

القائمة  اخل اإلجيابية  األدب  اسرتاتيجيات  من  أشكال  على  اليت حتتوي  األحاديث  أو  طب 
  .على من وجهة نظر براون وليفينسون اليت حتدث يف الفيلم

 االقرتاحات  .ب
الدراسة هذه  يف  الباحثون  له  تعرض  ما  على  جزيالً    ،بناًء  شكرًا  الباحثون  يقول 

األوساط خمتلف  من  للجميع  مفيًدا  البحث  هذا  قراء  يكون  أن  الباحثون  وأيمل  مبا    ،لكم 
احمليط. واجملتمع  والطالب  الناس  عامة  ذلك  إذا كانت    .يف  بغزارة  الباحثة  تعتذر  كما 

  .حمتوَيت هذا البحث هبا أخطاء كثرية يف الكتابة واحملتوى
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 للعبد الكرمي كما  (The Treasure)   "ملخص " الكنز
 

يف  والقصة  أجداده  وعن كنوز  امللكي  النسب  حول  يدور  الكنز  الفيلم  ملخص 
شيء   غزو كل  على  قادر  شخص  فهناك  واألسطورة  التاريخ  على  مبنية  أيضا  الفيلم  هذا 
وَيتفظ ابلعديد من األسرار امسه حسن هو حىت أنه مت إجباره وإرساله من قبل والديه إىل 
  ، وعمه  والدته  حسن يف االبتعاد عن  أورواب لدراسة املعرفة مبصر بينما يف الواقع مل يرغب 

ه ، اتبع حسن أخريًا وصية عائلته وهو مت إرساله إىل أورواب يف إحدى  ولكن بسبب اإلكرا
 اجلامعات املعروفة يف ذلك الوقت يف أورواب.

والده   ولكن  عائلته  أوامر  لينفذ  عائلته  منزل  إىل  وعاد  أورواب  من  عاد  يوم  وذات 
جده.  هي  وعائلته  والديه  مهمة  حسن  ليواصل  وصية  وترك  تويف  حسن    حسن  ودرس 

اآل والده  مجيع  تركه  الذي  الكنز  على  القتال  ملهمة  عائلته  هبا  احتفظت  اليت  واألسرار  اثر 
  ، والديه  حقوق  أجل  من  للقتال  حسن  هرب   ، مرة  ذات  به.  القيام  عليه  والذي كان 
والدته ،   وأخذ حسن والدته إىل بلدة صغرية حيث بدأ حسن حياته كلها من الصفر مع 

 ال لدعم حياته و أن والدته. من خالل التجارة يف السوق لكسب امل
من  ومجياًل  جًدا  مجياًل  وجهها  فتاة كان  رأى   ، يبيع  حسن  عندما كان  مرة  ذات 
تكون   أن  وأراد  جًدا  مهتًما  حسن كان  أن  إال   ، بعيد  من  رآها  أنه  من  الرغم  على  بعيد. 

املرأة كانت   أن  واتضح  قصره  مقدمة  إىل  أخريًا  املرأة  طارد  حسن  أن  إال   ، الفتاة  أيًضا ْلا 
حب   يف  وقعا  أهنما  اتضح   ، سرا  حسن  رأى  املرأة.  هي  الواقع  يف  ألهنا  حبسن  مهتمة 
ولكن   املرأة  أسرة  عليهما  يوافق  مل  ولكن  زوجني.عاشق  أصبحا  وأخريا  البعض  بعضهما 

 حسن ال يزال َيئًسا رغم أنه يعلم أنه من عائلة عادية. 
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واحلب وتؤكد على اتريخ   تؤكد القصة يف هذا الفيلم على صراع من حيث املرياث 
األجداد املصريني وأيًضا التعاليم الدينية اليت كانت موجودة يف مدينة مصر واتريخ كيف  

    ملزيد من التفاصيل عن الفيلم هنا هو الرابط كانت املدينة املصرية يف ذلك الوقت.
 

   .https://m.imdb.com/title/tt6182954/?ref_=ext_shr_lnkاملصادر :                   
 
 

https://m.imdb.com/title/tt6182954/?ref_=ext_shr_lnk

