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 و الغرض من التأدب. التأدب اللغوي طريقة التخاطب بني املتكلم و املستمع ابآلداب يف اللغة: املستخلص
 هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة مدى.اللغوي أتسيس شعور جيد و تقليل احلرج للمستمع
، مبدأ اللباقة- حتقيق فيلم بالل ساللة بطل جديد ملبادئ التأدب الستة عند جيفري ليتش
 مبدأ التعاطف – كفيلم كرتون، مبدأ االتفاق، مبدأ التواضع، مبدأ االستحسان،مبدأ الكرم
 أجريت الدراسة على املنهج الكيفي الوصفي أبدا.االنيميشن اإلسالمي املدبلج للغة العربية
 استنتجت. و مصدر البياانت فيديو الفيلم نفسه.دليل املراقبة أو املالحظة للمحاورات يف الفيلم
 و كان مبدأ االستحسان هو أكثر.الدراسة أن مبادئ التأدب الستة منفذ مجيعا يف الفيلم
. وبالل كاملمثل الرئيسي ينفذ املبادئ غاليا.تنفيذا
. فيلم كرتون االنيميشن، مبادئ التأدب، التأدب اللغوي: كلمات املفتاح
Abstrak: Linguistic politeness is the method of communication between the speaker and the
listener in literature. The purpose of linguistic politeness is to establish a good feeling
and reduce the listener's embarrassment. The current study was aimed at knowing the
extent to which the film Bilal A New Breed of Hero, achieved the six principles of
politeness at Jeffrey Leach - maxim of tact, maxim of generosity, maxim of
approbation, maxim of modesty, maxim of agreement and maxim of sympathy - such
as the Islamic cartoon film animated and dubbed for the Arabic language. The study
was conducted on a descriptive cualitative method, with observation guide tools for
the utterances in the film. And the data source is the film video itself. The study
concluded that the six principles of politeness are all implemented in the film and
maxim of approbation was more implemented. Bilal as the main actor executes
principles dearly.
Key Words: Linguictic Politeness, Principles of Politeness, Cartoon Film
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مقدمة
كما هو شائع ،فإن اللغة هي نظام للرموز الصوتية التعسفية املستخدمة التصاالت
اإلنسان ) (Wardhaugh, 1977: 3هذا يعين أن اللغة هي وسيلة لتوصيل الفكر أو املشاعر.
ابستخدام لغة اإلنسان ميكن توصيل املعلومات واحلفاظ على العالقة بني األعضاء من جمتمع
الكالم .يف توصيل األفكار و معلومات للمستمعني ،جيب على املتحدث أن يويل اهتماما جادا
كثريا هبذه الظاهر التداولية.
إلعداد حمادثة .يسمى حقل علم اللغة الذي يهتم ً
يذكر  )1986( Parkerيف ) (Wijana, 1996: 2أن التداولية ختتلف عن القواعد النحوية
اليت تدرس البنية الداخلية للغة .التداخلية هي دراسة كيفية استخدام اللغة للتواصل .هذا يعين أن
التداولية ليست دراسة حول قواعد اللغة ،ولكنها دراسة اللغة يف التواصل واليت تعتمد بشكل
كبري على السياق .فيما يتعلق ابلتداولية ،ذكر ) (Leech, 1983: 10على أن التداولية ميكن أن
عرف على أهنا دراسة كيف يكون للكلمات معىن يف املوقف .دون إمهال
تكون مفيد أبن تُ َّ
تعريف التداولية اليت قدمها  ،Leechميكن مالحظة أن التداولية هي دراسة حتاول فهم معىن
األلفاظ من خالل النظر إىل املوقف عند حدوث األلفاظ .تتحدث التداولية عن معىن التعبريات.
و التداولية هي إجياد القوانني الكلية لالستعمال اللغوي و التعرف على القدرات اإلنسانية
للتواصل ،تصبح التداولية من مث جدير أبن تسمى علم االستعمال اللغوي (صحراوي:5002 ,
.)16
و من ضمن مباحث التداولية التأدب أو التهذيب اللغوي .التهذيب هو العالقة بني
الذات و اآلخر .أثناء احلديث تعرف الذات على أهنا املتكلم و اآلخر هو املستمع .حيث يظهر
املتكلم التهذيب أو التأدب لألطراف األخرى اليت قد تكون حاضر أو غائبة .و للتأدب مبادئ
عديد بينها علماء التداولية .و لعل أول من قدم مبادئ التأدب جيفري ليتش .و الغرض من
مبدأ التأدب أتسيس شعور جيد يف اجملتمع و العالقات االجتماعية (واجااياي .)5012 ,مبدأ
التأدب يعين جمموعة من الطرائق املتعارف عليها داخل مجاعة لغوية يتمثل دورها يف احلفاظ على
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قدر من االنسجام يف أثناء التفاعل بني املتكلم برغم ما يرتتب على كل لقاء و احتكاك من
أخطار (عبيد.)5012 ,
و قد ذكر ) (Leech, 1983, 123أن للتأدب اللغوي ستة مبادئ أساسية .أوال ,مبدأ اللباقة
و هو يعين تقليل التكالف على اآلخر و تعظيم فوائده .اثنيا ،مبدأ الكرم و هو يعين تقليل الفوائد
على الذات و تعظيم التكالف عليه .اثلثا ،مبدأ االستحسان و هو يعين تقليل اإلنعقاد على
اآلخر وتعظيم الثناء عليه .رابعا ،مبدأ التواضع و هو يعين تقليل الثناء على الذات وتعظيم
ااالنعقاد عليه .خامسا ،مبدأ االتفاق و هو يعين تقليل اخلالف بني الذات واآلخر وتعظيم
االتفاق بني الذات وا آلخر .سادسا ،مبدأ التعاطف و هو يعين تقليل الكراهية بني الذات واآلخر
و تعظيم التعاطف بني الذات واآلخر .
اختار الباحث فيلم كرتون االنيميشن بالل :ساللة بطل جديد كموضوع البحث ألنه
فيلم جذاب و رائع .حيث أنه مستوحى من قصة حقيقة عن شخصية و أحداث اترخية .يف
اإلسالم .يتناول الفيلم سري مؤذن النيب حممد ” بالل بن رابح ” ،ويسلط الضوء على قصة
إسالمه وعبوديته يف مكة ،حيث تدور األحداث حول بالل فىت طموح حيلم يف يوم من األايم
اعدا ،لكنه يقع ضحية لالختطاف مع شقيقته بعد االعتداء الذي
يف املستقبل أبن يصري حمارًاب و ً
وقع على القرية اليت يعيشان فيها ،ويصريان يف عامل ال حيكمه سوى اجلشع والظلم ،فيصري
الشقيقان ُمقيدين إبراد أكثر رجل انفذ يف املدينة وهو (أمية) ،ومع الوقت حياول (بالل) أن
فيلما كرتونيًا يتحرك الرسوم التخطيطية أو الرسوم
خيتار مصريه بنفسه .وضحت ) (Titi, 2007أن ً
املتحركة اليت يتم تصنيعها بسلسلة من الصور املعروضة واحد تلي األخرى .عالو على ذلك،
مرجعا آخر أن فيلم الرسوم املتحركة هو وهم احلركة اليت مت إنشاؤها بواسطة العرض املتتايل
أضافت ً
من الصور من عناصر اثبتة .يتم استخدام التكنولوجيا جلعلها أكثر إاثر لالهتمام نتيجة لذلك
تنمية خيال املشاهدين.
هناك بعض الدراسات تتناول هذا اجملال .كدراسة )(Euclida, 2015
 .Principle Maxim In Yes Man Movieو استنتجت الدراسة أن انتهاك احلد األقصى يف اجلود

Politeness
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أيضا على االستحسان والكرم .على سبيل املثال ،عندما
والكمية يف احملادثة يف الفيلم حيتوي ً
وافق املتحدث على إعطاء كل أمواله لرجل بال مأوى ،أو عندما وافق على احلضور إىل املكتب
أيضا يستخدم املزيد من املشاعر .لذلك
يف يوم إجازته .يثبت أن انتهاك التعاونية جيعل الشخص ً
 ،ميكن استخدام هذه الدراسة كمبدأ أساسي لكيفية مساعد مبدأ األدب للمتحدث على
االستمرار يف التحدث أبدب بينما على مبادئ التعاونية األخرى املخالفة ويوفر للدراسات
موجزا لعالقة مبدأ األدب والتعاون.
املستقبلية وص ًفا ً
و دراسة
 .Forgivenمكسيم من األدب موضوع مثري لالهتمام للمناقشة ،حيث مت انتقاد األدب من
طفولتنا .حنن ملتزمون أبن نكون مهذبني مع أي شخص سواء يف التحدث أو يف التمثيل .بطريقة
ما  ،جنحنا يف إظهار التأدب يف تعبريان املنطوق على الرغم من أن نيتنا قد ال تكون مهذبة للغاية.
على سبيل املثال  ،جيب أن نقيم رأي اآلخرين على الرغم من أننا نشعر ابعرتاض على الرأي .يف
هذا املقال  ،يعتمد حتليل األدب على مقرتح مقرتح من علقة .اقرتح ستة أنواع من مبدأ األدب.
دلت نتائج الدراسة على أن الشخصية الرئيسية (كريستني وكامي) تستخدم مجيع أنواع مكسيم
شيوعا هو مبدأ االستحسان ومبدأ التوافق.
يف حمادثتهم .األكثر ً
)Popliteness Maxim of Main Character in Secret (Maharani, 2017

من الدراسات السابقة يظهر أن الدراسة احلالية تشبهها يف اختيار بعض نظرايت مبادئ
التأدب .و لكن ختتلف يف اختيار نوع الفيلم .حيث أن الفيلم هو كرتون االنيميشن بل هو
مستوحى من قصة حيقيقية عن شخصية اترخيية يف اإلسالم.
منهجية الدراسة
استخدمت هذه الدراسة املنهج الكيفي الوصفي .البياانت هي فيديو لفيلم كرتون
االنيميشن بالل :ساللة بطل جديد مدبلج للغة العربية الذي حلل جلمع الكلمات أو احملاورات
من قبل املمثلني خاصة بالل كاملمثل الرئيسي الذي يُفرتض أن يستنتج منه مبادئ التأدب كثريا.
جلمع البياانت ،يستخدم الكاتب دليل أدا املالحظة أو املراقبة ،مبا يف ذلك عد خطوات.
الباحث ينسخ البياانت املطلوبة ابإلعداد واجلدول الزمين والشخصيات املعنية و حوار .الباحث
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جيعل هذا النسخ لتحديد ظهور و تواجد مبادئ التأدب يف الكالم .الباجث هو األدا الرئيسية
للدراسة .وفقا لباتون ( ، )5001الباحث هو اآللة .اىل جانب ذلك  ،يستخدم الباحث أيضا
أدوات مثل فيما يلي :حاسوب حممول ،مساعة ،قرص فالش ،مشغل فيديوهات
( ،)KMPLAYERوتطبيق إدار التنزيل ،وقلم ،ودفرت.
نتائج الدراسة ومناقشتها
البياانت احملصولة من الفيلم اليت تتضمن التأدب اللغوي تصنف وفق مبادئ التأدب عند
جيفري ليتش ابلرتتيب من مبدإ اللباقة مث مبدإ الكرم مث مبدإ االستحسان مث مبدإ التواضع مث مبدإ
االتفاق مث مبدإ التعاطف.
مبدأ اللباقة

وجدت .أعرف أنك مل تقصد إضاعته .ال يزال ميكنك أن تقدمه قرابان.
 -1غفري  :انظر ماذا
ُ
مسعت الكاهن يقول النعم أتيت من هدااي صغري
بالل  :ال أحتاجها .لن أمتىن أي شيئ جمددا .إنين عبد ،و ال يستطيع أي إله تغيريه هذا

قالته غفري حىت ال حترجه .بالل جلده أمية فما أرادت غفري أن تقول أن أخاه خمطئ
ألنه يريد أن يرد ما فعله صفوان هبا .هذا يدل على لباقتها له.

 -5بالل  :ال جيب فعل ذلك (سرقة مال الصنم)
الغالم  :لكين أشعر ابجلوع
بالل  :هنا ،خذ هذه (اخلبز )

كف بالل الغالم الذي أراد أن يسرق مال الصنم .منعه البالل بلطف حىت يهدأ
الغالم و ال يشعر ابحلرج .هذا يدل على لباقتاه له.

 -3أبو بكر  :هل ركعت ألنك تعتقد أنين كاهن ؟ أو سؤايل هو الذي أخافك ؟ اهنض بين ال
ختف
بالل  :ال ،سيدي أان لست خائفا

754 | Konferensi Nasional Bahasa Arab VI (KONASBARA) 2020

سأل أبو بكر بالال ملاذا يركع أمامه هل خيافه ألنه يعتقد أن أاب بكر كاهن أو أن السؤال
أخافه فأمره أن ينهض من ركوعه ألنه ال يليق بذلك.
مبدأ الكرم

 -1بالل  :ماذا سأشرتي بدرهم ؟
غفري  :مثال قدمه قرابان لرتضى آهلتنا لعلها تنفق تلك الكوابيس الريت تراودك
بالل  :أين كانت اآلهلة عندما احتاجتها أمي ؟ أفضل شراء شيئ أتكلينه
عندما عرضت غفري بالال ليقدم ماله قرابان لألصنام رفض بالل و قال أن األصنام ال
تتواجد عندما احتاجت أمه .و يفضل شراء شيء به لتأكل أخته .هذا يدل على كرم بالل
ألخته.

 -5حارس السيد  :غفري ....أحضري املاء لسيدي بسرعة
بالل  :سأحضره أان

جرى احلوار بني بالل و غفري مث مسعا صوت حارس سيده طلب غفري لتحضر
للسيد املاء .فآثر بالل و فضل نفسه لتقدمي املاء لسيده .و هذا يدل على كرم بالل ألخته.

 -3بالل  :ال أحتاجها .لن أمتىن أي شيئ جمددا .إنين عبد ،و ال يستطيع أي إله تغيريه هذا
غفري  :حسنا ،سأحتفظ به و لن أقوم إبنفاقه ،إنه لك سوف أبقيه معي إىل أن تطلبه مين

تفضلت أخت بالل غفري لالحتفاظ مباله حىت يطلب منها و الذي ال يريد بالل
أن يقدم ماله لألصنام.

 -2الغالم  :لكين أشعر ابجلوع
بالل  :هنا ،خذ هذه (اخلبز )

أعطى بالل الغالم اخلبز ألنه يشعر ابجلوع و ال أحد يشفق عليه من قبل .أنقذه بالل
من بطش عظماء أمية ألن الغالم يريد أن يسرق مال األصنام فكفه و أعطاه خبز .

مبدأ االستحسان
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 .1بالل  :شكرا لك اي أخيت الرائعة املذهلة
غفري  :على الرحب و السعة اي أخي العزيز
أثىن بالل على أخته غفري أبهنا رائعة مذهلة ألهنا أعطته درمهاٍ .هذا يدل على
استحسان بالل ألخته.

 -5قال عقبة ألمية  :اي جلودك

قاله عقبة ألمية ألن أمية اشرتى منه عبدا بثمن مضاعف فأثىن عليه عقبة جلوده له

 -3سعد  :تدهشين يف كل مر  ،تطري عن ظهر ذلك احلصان ال أمل هذه أبدا
بالل  :إهنا املر الثالثة فقط

احلقيقة أن بالال فشل أو مل يتقن ركوب احلصان حىت يسقط منه ثالث مرات و لكن
أثىن عليه سعد أبن ذلك يدهشه و يفرحه و لن ميل من رؤيته.

 -2قال الغالم لبالل  :أنت طيب جدا
أثىن الغالم اجلائع على بالل لعطائه له من اخلبز  .ألنه طيب إىل جانب الناس
اآلخرين الذين أمهلوه عند تسوله.

 -2بالل  :أعتذر سيدي ،أان جمرد عبد ،ال يفقه شيئا
أبو بكر  :ال تفقه ؟ أو تفقه جيدا

أثىن أبو بكر على بالل ألنه يرى أن بالال يهتم أكثر ابلغالم الذي أنقذه على اآلهلة
(األصنام) و لكن مل يع بالل ذلك .رأى أبو بكر يف نفس بالل شخصية طيبة .هذا يدل
على استحسانه له.

 -6أبو بكر  :بين مل يولد ولد عبدا ،كنت حرا يف املاضي ،أليس كذلك ؟
بالل  :كنت حرا منذ وقت بعيد جدا .غزت الشياطني قرييت ،دمروا منزيل ،أخذوين و أخذوا
غفري أخيت
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أثىن أبو بكر على بالل أبنه حر يف املاضي و ال يزال حرا إال هو الذي استعبد
نفسه .هذا يدل على استحسان أيب بكر له.

 -2أبو بكر :رأيت العظمة يف اليد اليت أنقذت الصيب اليوم .و تذكر العظماء هم من ميلكون
اإلراد الختيار قدرهم
أثىن أبو بكر على بالل أبنه رأى أن يف نفس بالل شخصية طيبة ألنه أنقذ الغالم
اجلائع من بطش عظماء أمية و أعطاه اخلبز .

 -8غفري  :إهنا المعة جدا
بالل  :عمل رائع اي صهيب
صهيب  :أجل ،هذا ما أفضل ما صنعت

أثىن غفري و بالل على صهيب لسلعة صنعها صهيب .هذا يدل على تقليل الذم
لآلخر و تعظيم الثناء عليه.

 -9أمية  :لنشرب خنب ابين صفوان .لقد مجع ماال كثريا من األصنام الصغري .

أثىن أمية على ابنه صفوان الجنازه يف مجع األموال الكثري عن طريق األصنام اليت
أنفق الناس عليها لطلب النعم و إزالة الضرر.

 -10محز  :كيف تفعل ذلك ؟
بالل  :تعلمت من األفضل

أعجب محز أسلوب قتال بالل و كيفية استخدامه للسيف .فأجاب بالل أنه تعلم
من األفضل و يقصد به محز مدحا له.

مبدأ التواضع

 -1أمية  :و ما هو الفرق بينك و بني هذه التفاحة ؟
بالل  :ال فرق سيدي

هدد أمية بالال و سأله ما الفرق بينه و بني تفاحة سيده ،فأجاب بالل أنه ال فرق
بينه و بني التفاحة ألنه و التفاحة ملك لسيده .و هذا يدل على تواضع بالل ألن ال يبغض
أمية.
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 -5سعد :قل يل اي بالل ،مل ال تركب اخليل و متضي قدما اعرب التالل و اتبع إىل حيث ما
توصلك
بالل  :ألجد قصري مثال ؟ إن حدث و وجدت فعلى األرجح سأخدم فيه
حث سعد بالال على اهلروب و الرحلة من مكة ابحلصان للذهاب إىل حيث شاء.
و لكن رده بالل ملاذا جيب أن يفعل ذلك ،هل ليجد قصرا ،و إن وجد رمبا سيكون خادما
فيه .هذا إجابة بالل .فاملال ال يعجبه.

 -3أبو بكر  :قل يل أال تؤمن بوعود الكهنة ؟
بالل  :أعذر سيدي ،أان جمرد عبد ،ال يفقه شيئا

سأل أبو بكر بالال عن عدم إميانه بوعود الكهنة ،فأجاب بالل أنه جمرد عبد ال
يفهم شيئا ،برغم أن أاب بكر يعرف أن لبالل إمياان بذلك.

 -2قال محز لبالل  :تعال ،لن أرحل بدونك

قاله محز لبالل مع عظمته كفارس و حمارب عظيم ال يريد أن يرتكه مظلوما .و قد أنقذه
ممن أراد أن يرميه ابلسهم.

مبدأ االتفاق

 -1أمية  :آخذه
عقبة  :حقا ؟ ما أعين ....أحسنت االختيار

كان عقبة جتعب مبا يف أمية من اختيار العبد الذي عرضه له فيشعر عقبة كأن أمية
أيخذه بسرعة مث أثىن عليه عقبة على حسن اختياره للعبد.

 -5بالل  :و أريد أن أركب على حصان كبري و سأحارب األعداء و أمحيك أنت و غفري
أم بالل  :هذه بنل منك اي بالل ،لكن تذكر السيف و احلصان ال جيعالنك رجال عظيما

كانت أم بالل توافق و تفرح أبمنية ابنه ليكون حماراب عظيما فتبتسم و متدحه و
توافقه .بعد ذلك أخربته أن السيف و احلصان ال جيعالنه حماراب عظيما و لكن ما يف داخل
نفسه .هذا يدل على تقليل عدم االتفاق.
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 -3بالل  :ال أحتاجها .لن أمتىن أي شيئ جمددا .إنين عبد ،و ال يستطيع أي إله تغيريه هذا
غفري  :حسنا ،سأحتفظ به و لن أقوم إبنفاقه ،إنه لك سوف أبقيه معي إىل أن تطلبه مين
طلبت غفري من بالل ليقدم ماله لآلهلة يعطوه النعم .فرفض بالل ذلك الطلب ألنه
تيقن أن اآلهلة (األصنام) ال ينفعونه و ال يضرونه .ففهمت غفري و وافقت أال يقدم املال
قرابان .هذا يدل اتفاق غفري لبالل.

 -2سعد  :حتتاج ألكثر من املال لتكون ابرعا ،مقدارا كبريا من العزمية
بالل  :صحيح ،و عزميتك هي اصطياد الفاكحة ؟

احلوار يدل على اتفاق بالل لقول سعد أن املال حمتاج ليكون رجال ابرعا .و من
املمكن أال يتفق بالل ألنه يعرف أن املال ليس كل شيئ و لكنه يريد أن يفرح سعد فيوافقه.

 -2بالل  :أتؤمنني أن التغيري سيحدث ؟ حىت معنا ؟
غفري  :رمبا .كانت أمي أتمل يف هذا .ملاذا تسأل ؟ بالل ؟
بالل  :هذا الصباح ذهبت لرؤيته اثنية
غفري  :يبدو أن أمنا كانت حمقة
بالل  :أجل ،كانت كذلك
غفري  :هذا ما توقعت .كانت دائما حكيمة جدا.

احلوار بني بالل و أخته عن أن أمهما غري خمطئة يف أهنما يستطيعان أن حيققا األمنية
ليكوان عظيمني فيوافق بعضهما بعضا.

مبدأ التعاطف

 -1قال رجل لصفوان  :أعذرين .كنت أشهد أنك موجود هنا اي سيدي صفوان ،ساحمين ،هل
يزعجك هذان العبدان ؟ أضرهبما إن فعال .قل لوالدك سأواصل طليب يده اليوم.
عندما أراد بالل أن يضرب ضفوان ألنه آذى أخته قال رجل لضفوان أنه يريد أن
يدافع عنه إذا أراد بالل و أخته أن يؤذايه .هذا يدل على أن الرجل تعاطف مع صفوان
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بدون النظر إىل هل هو خملص أم ال .ألنه رجل عبد كذلك فيجب أن حيرتم و يساعد سيده
و هو صفوان.

 -5قال بالل لغفري  :لن أدع أحدا يؤذيك جمددا.
قال بالل ألخته أنه لن يدع أحدا يؤذيها جمددا ألن صفون قبل ذلك أراد أن جيعلها
غزالة فريميها ابلسهم .فهدأها بالل لتطمئن.

 -3غفري  :ملذا قاموا جبلدك ؟ أن مل تفعل شيئا
بالل  :هذا ال يهم .السيد أمية يفعل بنا ما يشاء

رأت غفري ظهر بالل جملودا مع أنه ليس خمطئا فأشفقت عليه و عزته.

 -2قال صهيب لبالل عندما يركع  :هذا الوضع ال يليق بك اي أخي ،اهنض اي صديقي .سأريك
ما صنعت لالحتفال الليلة سيعجبك.
رأى صهيب بالال يركع حقريا أمام صفوان .و بعد ذهاب ضفوان طلب صهيب منه
ليقوم ألنه أشفق عليه و رأى ذلك ال يليق به كرجل طيب.

 -2قالت غفري لصفوان  :ال ال ،أرجوك سيموت

بكت غفري ملا حيدث يف أخيه بالل عندما عاقبه أمية و صفوان بوضع احلجر على
بطنه مث ضغط صفوان احلجر حىت يشتد األمل فحزنت غفري لبالل و طلبت من صفوان أن
يتوقف من تعذيبه.

 -6قال محز لبالل  :ال شيء أقوله سيشعرك ابلتحسن ،أسألك فقط أن تبقي ذهنك صافيا و
قبلك خملصا .عليك أن تتأكن أن هللا سيكون دوما جبانبك.
عندما رأى محز بالال يعتزل و يتفكر وحده على احلر بعد معرفة خرب وفا أخته
غفري من صفوان حزن بالل فأاته محز يشعر مبا يشعر بالل مث يسليه حىت يتفاءل وال يقنط
من رمحة هللا.

اخلالصة
استنتجت الدراسة بعض األمور التالية:
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 -1احملاروات يف فيلم بالل :ساللة بطل جديد تتضمن مبادئ التأدب اللغوي الستة كلها.
 -5يوجد على األقل اثنان و ثالثون مشهدا يف الفيلم يتضمن مبادئ التأدب اللغوي الستة .و
ابلتفاصيل ملبدإ اللباقة  3مشاهد و ملبدإ الكرم  2مشاهد و ملبدإ االستحسان  10مشاهد
و ملبدإ التواضع  2مشاهد و ملبدإ االتفاق  2مشاهد و ملبدإ التعاطف  6مشاهد .و مبدأ
االستحسان هو أكثر تنفيذا يف الفيلم.
 -3املمثل بالل كممثل رئيسي يعلب دورا كبريا يف متثيل مجيع املبادئ .كان ينفذ مجيع املبادئ
الستة.
 -2الفيلم اجليد هو الذي يتضمن مبادئ التأدب اللغوي .حيث أن املشاهدين ال يستفيد منه
القصة فقط بل القيم كذلك.
التوصيات
 -1أن يكون النص املنطوق كالفيلم أو املسرحية أو األخبار من التلفاز أو املذايع وكذلك النص
املكتوب كاجلريد أو كتاب القصص يتضمن مبادئ التأدب اللغوي ليستفيد منه املشاهد
أو القارئ القيم اللسلوقية احلميد .
 -5أن يكون النص املنطوق أو املكتوب يتضمن مبادئ التأدب الستة الكاملة ليكون النص
جذااب لدى املستفيدين.
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