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Rivaldi Andi Wijaya • 18 Analisis Unsur-Unsur Intrinsik Pada Film
Animasi Kung Fu Panda - - * Garapm Ethan Reiff dan Cyrus Voris
(Kajian Sastra). Tujuan d fi p•n•litien ini a<alah untuk meng•qtahui
unsur intrinsik (tema, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang
cerita) di film animasi Kung Fu Panda - • * garapan Ethan Reiff dan
Cyrus Voris, dan untuk bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung
pada film animasi tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian adalah film
animasi Kung Fu Panda • * berbaliasa inggris dan menggunakan
terjemahan bahasa arab oleh Shimaa Adel. Objek penelitian ini adalah
unsur intrinsik didalam film animasi I ung Fu Panda 9771 yang
dipublikasan oleh situs Layarkaca9l.cont dan nilai-nilai yang
terkandung didalam lilm aniriiasi tersebut. Metode yang digunakan
untuk menganalisis data adalah deskripsi analisis. Hasil dari analisis
unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terdapat dalam film Kung Fu
Panda 977=. Tema yang terdapat didalam film ini adalah pe;juangan.
Alur yang terdapat dalam film ini adalah alur campuran. Tokoh yang
terdapat dalam film ini adalah Poo, Tai Lung, Grand Master Oogway,
Master Shifu, Tigress, Viper, Monkey, Mantis, Crane, Tuan Ping,
Zeng, Komandan Vachir. Latar yang terdapat dalam film ini adalah
lembah damai. Sudut pandang yang digunakan didalam film ini adalah
orang pertama yaitu Po. Nilai-nilai yang terdapat didalam film ini
adalah kcsungguhan untuk mtncapai Vita-cita, sabar atas rintangan,
anjuran untuk saling mcnolong.

Kata I?unci : Unsur-unsur intrinsik, Film Aniniasi, hung Fu Panda.

الباب األول
مقدمة
أ .خلفيات البحث
ةٕاءً عٍ ٟاًٍٝائ ٛاًٍّدؿكّح٢ٓ ،ىٕ دمً ّ١اٍفٕ إ ٍٟعكح إٔٝاع ،اأٍكة،
ٝاٍهًّٝ ،آٍٝدٝ ،اٍهمٓٝ ،ؽهٙ١إٙ .اى أ١

ٗا ٕٝع ّٕ اٍفٕ ٓ١ف ةعٗ
ً
عٕآه

اٍفٕ ُ١ٝىٍ أعّا ًًٍ فٕ١ح أؿهٓ ،ٟضَ اأٍفاُْ ٝآٌِهػ١اد ٝاًٍٝائ ٜآِذعككح ّٝا إىَ
مٍى .ػرلس اأٍفاُْ اٍمائٔخ عٍ ٟعٕآهٙا اٍدّٕ١ٝح ٖٓ ّى١ط ٖٓ اٍفٕ ٝاأٍكة
ٝاٍدٓ١ٝه ٝاٍكهاّا ّٝا إىَ مٍى ٖٓ .فبَُ عٕٓه اٍد١ٝٛه ٛنا٢ٓ ،ىٕ ّاٍػظخ إٔ
اأٍفاُْ َٛا عاٍمح م١ٝح

ط ًكا اةأٍكة ّٕ ػ١س ؽْد ٟٝاٍمٓحٍ ،مٍى فإٕ
ؽذٍَ٣

اٍمٓٓ ٣ق اأٍفاٍّ ةُىٍ أًاً٢ٓ ١ىٕ إٔ ً١دف١ك أ ٖٓ ً ١اأٌُاٍ١ة اأٍكة١ح،
ٗا
طٙٝهًًٝ ١ؿاهطً١ا .طٙٝهًًٍ ،١عٕآه اٍفٝ َّ٣اأٍكة رناهة ؿٓزَفٝ ،عًّّٝا ١ىٖٛ ٕٝط
اٍمٓح ّدّاس ًاٍ ًٕةً١ا ٣ق ىٍّٙ١ا ،ةٓهف اٍٗعه ػٖ اٍػٖآه اأٍؿه ٟاٍ٣ذ ّر٢ىٓٚا٣ .ق
رٜٝه اٍعٍ ّٝاأٍكة١حّ١ً ًٍ ،ا فّ١ا ٣زغٍم ثزٜٝه اًٍؿداٍفاد ٣ق اٍزقلاّ
اأُؼٔبٍ اأٍكة١ح ،رؼزوة اأٍفاُْ ىأعّاٍ ك٘٤خ ٍوك٣خ ٓذ إُٕاؤٙا ٣ق ّى١ط ّٕ اٍّٝاك

8

9

أَُؼ٤خ ٝاٍّهئ١ح عيءا ٖٓ رطٞه اأُؼٔبٍ اأٍكة١ح .اطٍّاٍ١ادٝ ،اٍد ًٛٝاٍٍؽ ،١ٝأ١
ُـخ آٍٝه.

اأُلبُْ ٗ َٛقً ٝظ٤لخ اأُؼٔبٍ اأٍكة١حٝ ،اٍ٣ذ ٛزلف إىَ دٝفه ١اٍهدفٙ١
ا

ٝاٍةٓه١ح ٍٍطّٝٙه ٖٓ .فبَُ ٍٝبئَ ٍوك اُؤٖ٢ٓ ،ىٕ ٍٍطّٝٙه إٔ ٣ذعٍّ
ثٌَْ ؿوٓ ١جبّو إٔ ْ٣ؼو ١ٝهله ْٓبًَ اػُ٢اح اٍّؿدٍكخ اُ٤ذ ٣نكّٙا اٍّؤٍف ػٖ
عّك ػىذ ٓ٢ىٕ ٍٍّٗزظاد اٍكٖ١ح ٝاٍصناف١ح إٔ طدػَ اطٍّٝٙه أىسه ػًٔخ ٝإًٕإ١ح.
اٍفهم ةٗ ٢اٍفٝ َّ٣اأُلة ٣ؼ ٖ٤إٔ ثؼ٘ اٍػٖآه
اٍفٕٛ ١ٕ١ت
ا

اُؼل٣ل ٖٓ أٝع اٍدُاةٙ
ٙ

1

ا٤ٌِ٤ِٛخ ِٛن ٖ٣اُؼِٔ٘٢

ٝاُقزبُق ،ػٍِ ٠ج َ٤آِشاٍ ػ٘بٕو ٍوك

اُؤٖ ٝاٍٍؿخ ٓٝغ مُي ،فإٕ اٍفٝ َّ٣اأُلة ٗ َّٛقً
ا
.

افِٖبئٔ

اأَُبٍ٤خ،

 ١ٙٝاؿٍٓائٓ اؿُ٢اٍ١ح ٝاطٍّاٍ١ح ٝاًٍهك١حً .غٍّ ًهك ،١ػ٣ذ ١ٝاٍف َّ٣عٍ ٟعٕآه
ٖٓ اٍّـٓ١ح ٝاػٍةًخ ٝاإُٜاه ٝاٍّٝٗٝع ٝاٍ١ًٍٝح.
٣ؼوة ٍٓٞبهع ٞإٔ اٍػٖآه

اُلافِ٤خ َُهٝا١ح رٍِّ ٓقَخ أّ٢اء.

اأُْ٤بء

آِؼ٘٤خ :٢ٛ
 .1اٍّٝٗٝع
 .2اؽِجٌخ
8 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada

University Press, 9772), Hlm. ;7.

:

 .3اٍّـٓ١اد ٝاٍدّقٓ٢
 .4اٍىّإ ٝاُّيإ
ٝ .5عٜخ ٗظو.

2

٣ق اأَُبًٓ ،غ٤غ

اأُلبُْ ػتاهح

ػٖ ٝاصئن اعذّاع١ح ٝسماف١ح رٌاعك ٣ق

إٓ١اٍ اٍٝمد اُنٓ ١ذ ك ٚ٤إٕداط اٍف َّ٣ػىذ ُ ٌٖ٣ َٓ ٞفٔٔ ً ُ 3.ٚأؽل اٍػٖآه
ٓا
اُ٤ذ رج ٖ٤اٍعٍّ اأُل٣ت َُفٗ َّ٣لَ ٞٛ ٚاٍػٖآه اُلافِ ٢اُن٣ ١ذّٕٗ اًٍّاد
ٝاٍّـٓ١اد ٝاٍد٣ٓٝقاد ٝاإٍعكاكاد ٝاػٍةًخ ٝٝطٙاد اٍٗعه ٝاٍّٝٗٝعاد.
ًه١ىى ٙما اٍثؼس عٍ ٟؽذٍ َ٣اٍّٝٗٝعٝ ،اػٍةًخ ،اٍُؿٓ١اد ٝاٍدّق،ٓ٢
اٍىّإ ٝاُّيإٝٝ ،عٗ ٜظو "ّوػ اٍػٖآه اُلافِ٤خ ٍٍف( َّ٣إِٔ ٢أ ّ ٝهدطّ)"٣ .ق
ح
ٛن ٙاُلهاٍخ ،افزبه اٍةاػس اٍىٕٝؽ

ك ٞاث٘لا ُغاّ  ٖٓ 977أدٍ١ف أالرٖ ه١ف
1

ًٝه ًٝ١فٝه ً١أُ٘ ٚةٕا ػِّ ٠عهفح اٍةاػس ،فإٕ اٍػٖآه اُلافِ٤خ (اٍّٝٗٝع،
ءً
ٝاؽِجٌخ ،اٍُؿٓ١اد ٝاٍدّق ،ٓ٢اٍىّإ ٝاُّيإٝٝ ،عٗ ٜظو) َٓ ٣ذّ
ح
ًّ ٍٛما .ؽ٤ذٛ ١ٝن اٍف َّ٣أ ً ١ػِ ٠اُؼل٣ل ٖٓ اٍهّ٢
ٗا
ا

ر٘ل٤نٙا

اإُغ٤بث٤خ اٍٝاهكح ٖٓ فبَُ

9 Jakob Sumardjo, Memahami Kesusastraan, (Bandung: ALumni, 821;),

;

hlm.<;.
: Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi;

Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta:
Jalasutra, 9788), hlm. 828.

<

اأُؾلاس اُ٤ذ ٓود ٛت
ا

اُْقٖ٤خ اٍهئ١ً١ح اُ٤ذ رَ ّٙإٍاً ُذػك٢ى ؽ٤بٛزْ ٝػلّ

اَُزَبُْ أة ػىذ دٓةػ
ًك
ا

اُْقٖ٤خ اٍهئ١ً١ح ً ١ػم١م ٍٍىٕٝؽ ك .ٞآِ٢ىح اُ٤ذ
ًكا ً١ا

ككغد اٍىادة إىَ اؿد١اه اٍىٕٝؽ ف ٝاث٘لا ُغاّ  2008أالرٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه٢ٛ ً١
إٔ ٕٙاى اٍػل٣ل ّٕ اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح اٍ٣ذ ٙر ّٕ٢عٍ ٟف َّ٣اٍىٕٝؽ ف ٝاث٘لا ُغاّ
 2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
ثٖاء عٍ ٟاٍمٓح ٣ق فُ ّ٢اُّنىٝهح ٣ق اأٍعٍ ٟفأهاك اٍةاػس إٔ ٛ١ذّ ٝؽ ٍٍ٢ػٖ
اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح (اٍّٝٗٝع،
ٝٝعٜخ ٗظو)

ٝاؽِجٌخ ،اٍّـٓ١اد ٝاٍدّق ،ٓ٢اٍىّإ ٝاُّيإ،

٣ق مٍى اٍفُ .ّ٢اُّضَ اٍّـٓ١ح اٍهئ١ً١ح ٣ق مٍى فُ"ٝٙٝ ّ٢ك "ٞمٝ

ّٙاهح ٣ق كفاع ١اٍٗقً ٝعكّ اًٌُدٍَ.
ب .مشكالت البحث
ٓ .1ب  ٢ٛاٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح اٍ٣ذ دٝطك ٣ق

ك َّ٤اٍهً ّٝآِذػهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا 977
1

أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه ً١؟
ٓ .2ب  ٢ٛاٍه ّ٢اُ٤ذ ٓذىٕ إٔ إٔفنٙا ٣ق ك َّ٤اٍهً ّٝآِذػهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا 977
1

=

أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه ً١؟

0

ج .أغراض البحث
ِٓ .1غهفح اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح اٍ٣ذ دٝطك

٣ق ف َّ٣اٍهً ّٝآِذػهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا 977
1

أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
ِٓ .2غهفح اٍه ّ٢اُ٤ذ ٓذىٕ إٔ إٔفنٙا ٣ق ك َّ٤اٍهً ّٝآِذػهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا 977
1
أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
د .فوائد البحث
 .1اٍفائلح اٍٗعه١ح
أ١ .دٝمع ّٕ ٛن
ا

اُجؾش إٔ ٣ق ّٙاطٍّٝٙه اٍه ّ٢اٍٝاهكح ٣ق ك" َّ٤ىٕٝؽ

ك ٞاث٘لا

 "2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝهٝ ،ً١ؿإخ ٣ق عٕآه ٙاٍكاؿٍ١ح.
ة٢ٓ .ىٕ إٔ ١ٗ١ف ٛن اُجؾش ٗظوح اصوجخ ٍٍثؼس ٣ق اأُلة ،فبٕخ كّ٢ا ٣زؼِن
ا
اةٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح ٣ق ف" َّ٣ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  "2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
 .2فٝائل عٍّ١ح
أ .دٝفه ١ف ّٙأعّم ٍٍمهاء ػ ٍٝكهاًح اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح اٍٝاهكح ٣ق ف" َّ٣ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا
 "2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١

1

ة .أ َٔ٣اٍّؤٍف إٔ ٌ٣اّٙ

اُجؾش ٣ق ةهإّط كهاٍخ اأُلة اُؼو٣ت ؽ٤ش ٓ٢ىٕ

اٍزقلاّ اأُؼٔبٍ اٌُّذٝةح ًٔوعغ ٍٍثؼس ٣ق اٍػٖ آه

اُلافِ٤خ

٣ق اُلهاٍبد

االُؾوخ.
ه .حتديد البحث
ّٕ أطٍ إٔ ١ىٙ ٕٝما اٍةػس أىسه دهىً ١ىا ٝىّاًًٍ ٝعّ ًما١ ،ه ٟاٍةاػس إٔ
اٍُّىاٍد اٍةػس١ح اٍ١د أسه١د ع٢ة إٔ دى ٕٝؽْكٝكح اةٍّدؽه١ادٕ ،ظًها ٍٝطٝك ساٍسح
إٔٝاع ٖٓ أفاُْ ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا ١ٙٝ ،أفاُْ ىٕٝؽ ف ٝاثٖكا .2011،2016 ،2008
ؽتس اٍةاػس ٣ق
أفبٍم١ح.

ف ٍّ١ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا ُغاّ  977كنٍٝ ٛطٝك عٕآه كافِ٤خ ٝمّ١
1

و .الدراسات السابقة
٣ق اٍماّ ،)1731 :2008 ،KBBI ( ًٝاٍّهاطػخ ٕ ٢ٛر٤غخ ّهاطػخ اآُواء
ٝاآُواء (ةعك اٍرؼم٣ن ٝاٍكهاًح ّٝا إىَ مٍى)٣ .ق ػٗ ٢إٔ اُّيدةاد عةاهح عٕ ىدة
ٝىدة ٝةهٓ٢ة ،)1253 977 ،KBBI ( ٕٝػ٘ل اٍزيّاٍ ٛن اُجؾش ٘ٛ ،بى
ا
:
1

2

ؽبعخ إىَ اٍّؤٍفاد ماد آٍُخ أُٖ ٗذائط اٍعٍّ اٍعٍّ ١ع٢ة إٔ رٌ ٕٞفبٙؼخ
ٌٍٍٓاءٍح ٝع٢ة إٔ ريٍٙ ٕٝا ة١اإد م١ٝح َٛٝا عاٍمح اةٍم١ ١دّ كهاًد.ٙ
ًٝاةهٕ٣ )2015( ٝق طِٓخ ةػٖٝإ "ٕبٍح اٍف َّ٣اإٍٕكٍ٥ ٢ٍ١ٕٝاةء" ،إٕ ًَ
عٍّ أك٣ت أ ٝف ُٚ َّ٣عٕٓهٚٓٝ ،ٕ١ا :اٍػٖآه اُلافِ٤خ ٝاٍػٖآه اؿٍاهط١حُ١ .دٍّ
اٍػٖٓه اطٍٙٝه ١عٍٓ ٟـًح طٝإة ١ٙٝ ،اٍّٝٗٝع ٝاإٍعكاك ٝاٍد١ٓٝف ٝاٍّؤاّهح
ٝاٍرغٍ٣ن ٝاٍٍؿخ ٝٝطٙح اٍٗعه.
اثٌاه١ة٣ )2017( ٝق أٛوٝؽز ٚثؼٖٝإ "ؽزِ َ٤اٍػٖآه

اُلافِ٤خ ٣ق اٍهٝا١ح"

اٍػ" ُ٢إٕ اٍػٖآه اُلافِ٤خ  ٢ٛػ٘بٕو رْبهى ةُىٍ

ٓجبّو ٣ق ثٖاء اٍمٓح.

اُلافِ٤خ :اًٍّحٝ ،اٍّؤاّهحٝ ،اإُؼلاك،

ٝاُْقٖ٤خ ٝاٍد٣ٓٝق،

رذّٕٗ اٍػٖآه

ٝٝطٛخ اٍٗعه ٖٛٓٝ ،اٍٍؽحٝ ،اٍهًاٍح.
٤٣نٝإ (٣ )2017ق أٛهٝػد ٙةػٖٝإ "ػدٍ َ٣اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح ػُج٤٤ت ٝهٝاً١د
أ ٕٕٝ١ىطٝٙك ُذأًٍ٢

اُْقٖ٤خ اٍ١ٕٛٝح" ٛه١هخ ٓٝف١ح .اٍرنٕ١اد اًٍّدؿكٓخ ٣ق

ٛنا اٍثؼس  ٢ٛرنٕ١اد اٍدٝس٣ن ٝدمٕ١اد كهاًح اأٍكة ٝدمٕ١اد اٍرؼٍ.َ٣

الباب الثان
اإلطار النظري
٣ق اٍثؼسٕٙ ،اى ػاعخ إىَ ٗعه١ح ىكٍ َ٣أٖٝٓ ٝمط ػ٣ذم ٟثٍُ ٚتاػس ٍكعّ
اٍةاؽشَٕٝٓ ١آُخ ٛن اُجؾشٝ ،اٍٗعه١ح
ا

 ٢ٛأكاح ٍٍرظهةح .ثلٗ ٕٝعه١ح
أْٛ

ٍزٌٕٞ

ٖٛاى ٓغهفح ةٍَِِخ ّٕ اؽِنائنٍ ،ىٕ ٍٕ ٣يٕٙ ٕٝاى عٍّ.
دًًدؿكّ اٍٗعه١ح ىأًاً

ُِزلٌوُ ١قّٝ ّٙوػ ٝدم ّ١١ىائٖ أ ٝة١اإد ٓذ

ٓغؼٜب ،اةإٍٗافح إىَ كُٝ١ َ٤طٝ١ٝ ٙفه اٍدٝط٣ ٙ١ق اٍةػسٝ ،اٍٗعه١ح اًٍّدؿكٓخ ٣ق
ٛنا اٍثؼس  ٢ٛاٍٗعه١ح ا٢ِٛىٍ١ح.
اٍٗعه١ح

ا٤ٌِ٤ِٛخ ٢ٛ

ٖٛط إّٔ ١امُح اٍعٍّ ػِ ٠اٍػٖآه اُ٤ذ رجٖ٤
طٙٝه،١

اٍعٍّ اأُل٣ت ٖٓ اُلافَ١ٝ ،فػٓ ٛن إٍٙط اٍعٍّ اأُل٣ت اةعدةاهٙ
ا

عّاًٍ
ًّدماًٍ

ػٖ افِِل٤خ اُغذّاع١ح ٝاٍداه١ؿ ًٝه١ح اٍّؤٍف ٢ّ ًَٝء فبهط اٍعٍّ اأٍك٣ت.

4

ؽ٢ا ٍٝإٍٙط اٍةٕٕٝ ١ٝ١ق اُؼبُوخ ٝاٍٝظ٣لخ ٍىٍ ػٖ٘و ٖٓ ػ٘بٕو اٍعٍّ اأُل٣ت

; Satoto Soediro, Metode Penelitian Sastra 8, (Surakarta: UNS Press,
822:), hlm. :9.

1

2

ىٝػكح ١ٙىٍ١ح دٕدط ّ ًعا ٓغُ ٕٟاّ ًاٍٍ 5.مٍى ٓ٢ىٕ اًًٍدٕداط إٔ إٍٙط اٍةٕ١ٝ١
ٖٛ ٝٙط ٣ق اأٍكة ٣غٍّ ّٕ فبَُ ؽذٍ َ٣اٍػٖآه ا٢ُٙىٍ١ح اٍ٣ذ دث ٖ٤اأٍعّاٍ اأٍكة١ح ّٕ
اٍكاؿٍٝ ،اٍثؼس عٕ ّاٍءٓخ أ ٝاهدةاٙ ٛم ٙاٍػٖآه ّٕ أطٍ ؽذم٣ن إّطاع اُّغ.ٕٟ
كّ٢ا ٣زؼِن اةٍةٕ١ح ،ؽ٤لك ٍ١ٝى ٝٝاهٕ

إٔ ث٘٤خ اٍفٓ ّٙذّٕٗح ٣ق اؽِٔذٟٝ

ٝاٌَُْٛ ،بَٓ إٔ ىُّٙ٢ا ٙ١كف إىَ ؽزو٤ن أٛلا ٓظاٍ١حُ ،نا فإٕ ث٘٤خ اأُؼٔبٍ
ف
ا
اأٍكة١ح (اؿُ٢اٍ) رزي ّٕ ٕٝاٍُىٍ ٝاؽِٔذ 6.ٟٝاٍُىٍ ٛ ٝٙه١هخ اٍّؤٍف ٣ق اًٍذاةح،
ةّٕ١ا اؽِٔذ ٞٛ ٟٝاُلٌوح اُ٤ذ ػوة ػٖٙا اٍّؤٍف ٣ق ىداةدٝ .ٙفما ُ٢إ فإ ٍٝىٍٔتٝهؽ
( ،)38 :1986فإٕ اٍةٕ١ح اُّنٓٝكح دع ٖ٣عاٍمح ّدةاكٍح ةٗ ٢أطىائٙا ٝةٕ ١اٍىٍ.

7

 .1اٍفٍّ١
ٕٞه اٍف َّ٣أ ٝآٍٝه اؽِ٤خ ٕٞ ٢ٛه ٣ق إٛبه ؽ٤ش ٣ذّ ػوٗ إٛبه إثطبه
ٖٓ فبَُ ػلٍخ عٜبى

اٍعهٗ ؽج٢س رجلٝ
ّ١ىإ١ىً١ا

اُْبّخ ؽ٤خ .رزؾوى اأُلبُْ

< Teeuw A, Sastra dan Ilmu Sastra : Pengantar Teori Sastra,( Jakarta:

Dunia Pustaka Jaya, 821;(, hlm. 8:<.
= Rene Wellek dan Austin Warren (Terj. Melani Budianta). Teori Kesusastraan.

(Jakarta: Gramedia, 822;), hlm. <=.
0 Jan Van Luxemburg, Meikel Basl, Willem G Westeijin (Terj. Dick Hartoko).

Pengantar Ilmu Sastra, (Jakarta: Gramedia, 821=) . hlm. :1.
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ثٌهعح ٝاةٍدٕاٝةٝ١ ٔٓ ،فه هؤ١ح ًّدّهح .ػِ ٠ؿواه اٍف٢ٓ ،َّ٣ىٕ إٔ ٝٓ١ه
ا

اُل٤لٞ٣

ىائًٕا ١رؼهى ّع ٓٝد أٝٓ ٝد ٛج٤ؼٝ ٢ف ًما ٍمٍىّ .رٖػ مكهح اٍفٝ َّ٣اٍك٤ل ٝ١عٍٟ
هًّ ٓٝه ؽ٤خ ٛٝٓٝذا طامة١ح ؿإخ.

َ٣زقلّ ٛنا إٍٝعإ ّٕ اًٍٝائ ٜػٔٓٞب
ٕ

ُِورلٝ ٚ٤اٍدٝس٣ن ٝاأُـواٗ اٍدعُ١ّ٢ح ٌّٖٙ٤ٓ .رولٓ ٢اٍّعٍّٝاد ٕٝٝق اٍعُّ٢اد
ّٝوػ اُّقا ّ١ٙاُّغمكح ٝدعٍ ّ١اٍّٙاهاد ٝدمٓه ١أ ٝإٛبُخ اٍٝمد ٝاٍدأسه ١ػِ٠
اٍّٝامف.

8

 .2ف َّ٣اٍهً ّٝاُّزؼهىح
اٍهً ّٝاُّزؼهىح أ ٝاأُ٘ ٝٙ ْٖ٤ٔ٤عهٗ ًه١ع ٍدداثغ ٖٓ آٍٝه سٕائ١ح اٍةعك
أ ٝآٍٝه ساُش١ح اأُجغاك إٍط١اك إػ١اء اةػٍهىح ٝاٍرؼه١ى  ٝٙفلاع ةٓهٍٍ ١ػهىح،
ؽ٤لس ةًةة ظاٙهح اٍذّهاه ثناء اٍهؤ١ح ٢ٓٝىٕ ٓٗغ ٝعهٗ آٍٝه اُّزؼهىح ثٜهم
ٓذعككحٕٙٝ .اى أٗ١ا ٛهم أؿهّ ٟدعككح ُغهٗ آٍٝه اُّزؼهىح ّٝطٝكح ػاٍ٣ب.
ٝؽْاىاح اػٍهىح اٍ٣ذ ٓذ إُٕاؤٙا ةٝاٍطخ عهٗ ًَُِخ ّٕ آٍٝه أ ٝاإُٜاهاد اٍهًّٝ
عٍ ٟاٍدٍفىّ ٝٙ ٕٝ١ساٍ ٝاػك ٖٓ اٍهً ّٝاُّزؼهىح.

9

1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
977:), hlm. ;1.

 9هًّ-ّٝدػهىح (https://ar.wikipedia.org/wiki//اده١ؿ اٍٛبُغ ٕ١ 9 :ا١ه )2021
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"ىٕٝؽ

ك ٞاث٘لا َٓ "9771اًٍ١ا ىٝة  ٞٛف َّٙ٣ َّ٣إٍاً ُذػك٢ى ؽ٤بٛذّ١ .ه١ٝ

ك َّ٤هٖخ اٍةاٗلا اُ٤ذ ُلٙ١ا هؿجخ م١ٝح ط ٣ق إٔ دٓةػ ؽْا عظًّ ١ا .اُجلا٣خ
ًة
ه ا
ًكا
٣ق
ٍقو ٓ٘ ٚاعِٔ٤غ ٍٝىٕ هٝؽ ٚاػٍاهمح َٓ ٓز٘ؼٖٓ ٚ
اًٍّدّهح ّةا
هًىا
أُٖ اٍعك ٝاٌُجو،١

ًٍ ٣نٙه .آِووه إٔ ٌٕٞ٣
ّٕ

اَُزَبُْ .عؼِز ٚاٍّّاهًح

ك ٞاث٘لا ؽْا ٣ذٝمػٓ ٚغ٤غ اٍمه،١ٕ١ٝ
ًة
ه ا

رِ٘٤ؾ (٤ٍ ،)Tailungأ٣ذ مهٛ١ٝ ١اٍة اةًُ٘زناّ ّٕ
ةًا

Master

 Shifuاُنٓ ٞٛ ١لهً ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا .ؽتّاً ّٙٝاهح ىةهٓ ٕ١١ذىٕ أؿ ًه١ا ٙىٓ٢ح
ٖٓ
اٍعك ٝاُنً ١بٕ ف٢افٓ ٙغ٤غ اٌَُبٕ .اُوٖخ

ًٍ ٘ٛب،
دٕد١ٙ

اََُِِخ اٍداٍ١ح أًضو

إاصوح ٝؽذكًً١ .١رط٤غ اٍةاٗلا اٍم١ ًٍ ١دىعىع هزَ ّع٤غ أعكائ ،ٙػىذ ٓ١ةػ ٣ق إٍٙا١ح
ّةاهًىا ٓ٘نٛع اٍٗعه.١
 .3اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح
اٍػٖآه

اُلافِ٤خ ٣ق اٍفَّ٣

اٍمٓح .رذّٕٗ اٍٍةٕاد

 ٢ٛاُ٤ذ رْبهى ثٌَْ ٓجبّو ٣ق ثٖاء
اٍػٖآه

اأَُبٍ٤خ ٣ق اٍف َّ٣اٍّٝٗٝع،

ٝاؽِجٌخ ،اٍّـٓ١اد

ٝاٍدّق ،ٓ٢اٍىّإ ٝاُّيإٝٝ ،عٗ ٜظو .إٕ اعِٔغ ةٗ ٢اٍػٖآه اُلافِ٤خ اٍّؿرَفح
ح

89

ٓ ٞٛب ع٤ؼَ

اٍف َّ٣أ ٝاُؼٌٌ  ،ػ٘ل اُ٘ظو إٍٙ١ا
ًًٍّّ ٝا.

ٖٓ ٗظو اطٍّٝٙه،
ٝعٜخ

ٛن ٙاٍػٖآه ًٝف طرلٙا إما ُاٙكإ كًّ ٍ٢ا .فّ١ا َ٣ ١ٍ١زغهٗ اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح.
 )1اٍّٝٗٝع
ٝف ًما ُلب ،ٖ٣فإٕ اٍّٝٗٝعاد
اػُ٢اح اُ٤ذ ٓزضَ

 ٢ٛاأُلٌبه
10

افِِل٤خ إُْ٘بء اأُؼٔبٍ اأٍكة١ح.

ٝاأُلٌبه ٝٝعٗ ٜظو اٍّؤٍف ٣ق
ح
اٍّٝٗٝعاد

 ٢ٛاأُلٌبه اُ٤ذ

رٌٖٔ ٝهاء اٍمٓح .دٍعة اٍّٝٗٝعاد كٝها ً٘وطخ اٗطبُن َُّؤٍف ٣ق ٕٝق
اأُؼٔبٍ اؿُ٢اٍ١ح اُ٤ذ إُٔأٙا اٍّؤٍف .اٍّٝٗٝع  ٝٙاُؼبُوخ ةٗ ٢اٍّعىٖ ٝاُـوٗ ٖٓ
رولٓ ٢اٍهٝا١ح إٍسه١ح ٍٍّؤٍف.

11

 )2اؽِجٌخ
اؽِجٌخ ٍَِِ ٢ٛخ ٖٓ اُؤٖ اُ٤ذ رِىٍد ٖٓ فبَُ ٓواؽَ اأُؾلاس
ُزٌْ َ٤هٖخ ٣نكّٙا اٍّّصَ٣ ٕٝق هٖخ أةهاّى٣ 12.وٌّ Sudjimanاػٍةًخ اٍهئ١ً١ح
87 Zainuddin Fananie, Telaah Sastra (Surakarta: UMS Press, 9777), hlm. 1;.
88 Aminuddin, Semantik Pengantar Studi Tentang Makna, (Bandung:

Sinar Baru, 9771), hlm. 8=8.
89 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra (Jakarta : PT. Grasindo,
9771), hlm. 8:0.

8:

ٝػةًخ اٍّهؤًَُِ ١ًٕٝخ ٖٓ اأٍػكاس اٍ٣ذ ؽذهى ف ٜاٍمٓح .اأٍؿكٝك اٍسإٝٙ ١ٝ
اأُقلٝك اٍسا ٖ٣أ ٝاإُٚب٣ق اُن٣ ١ذّ إكفبُ ٚةٗ ٢أعياء اأُقلٝك اٍهئ ٢ٍ١ىدٕٝع.
اٍرلكن اٍسإًٍٝ ٝٙ ١ٝى ٓ٘لَٖ ٍٝىٕ ًٍ ١ىاٍ ُ ٚعاٍمح اةٍرلكن اٍهئ٣ .٢ٍ١ق ثغٗ اأُؾ٢إ
ًا ١دّاّّ ٠ع
٣ي ٕٝاٍؽهٗ ٖٓ ٙما اأٍؿكٝك اٍسإ ٝٙ ١ٝؿٍم دةاٝ ،ٖ٣أػ١ا ٕ
اٍّؤاّهح اٍهئ١ً١ح.

13

ثٌَْ أٍبٍ٣ ،٢ذّ رنً ّ١اأُقلٝك إىَ عيأ ٖ٣هئ ٜٓٝ ،١ٕ١ً١اأُقلٝك
ا
اأُْآٝ ٢اأٍؿكٝك اٍػٌَ .٢ؽاٍةًا ّا  ٌّٟ٣اٍرلكن إىَ اأُْاّ اةٍرلكن اٍعاك ١اٍم١
٣ذّ دهد١ة ٙاةٍهدد١ة اٍدا:َ٣
 .1اٍّٝمف (١ثلأ اٍّؤٍف ٣ق ٓٝف اٍّٝمف).
 .2د٣ٍٝل اُعهٝف (اأٍػكاس) اٍ٣ذ ىإد ّهدثطخ ٝةكأد.
 .3ػَٔ اُزَؼو( ١اثزلاء ٖٓ اُنهٝح).
 .4مهٝح (أؽلاس اُنهٝح).
 .5اؿٍاّرخ (١مكّ اٍّؤٍف اٍدٕ١ٝه ػّ ٍٝع٤غ اأٍػكاس).
8: Panuti Sudjiman, Kamus Istilah Sastra. (Jakarta: Universitas Indonesia,
8227), hlm. ;-<.

;8

رغه١ف اؽِجٌخ

افِِل٤خ

(اُلبُِ اثي)  ٞٛػ٘لٓب ١م ّٝاٍّؤٍف ةدًٍٍَ

اأُؾلاس ٣ق اُوٖخ اُ٤ذ ٍ رجلأ ٖٓ اؽِلس اأٍُٝ ،َ٣ٞىٕ هٓتا ٖٓ أؽلاس اًٍٛٝ
أ ٝإٍٙا١ح.
 )3اٍّـٓ١اد ٝاٍدّقٓ٢
اُْقٖ٤خ ّ ٢ٛقٖ٤خ ّأٍٝفح ٣ق اٍعٍّ
" ٢ٛآِ٘لن" ٣ق

اُْقٖ٤خ

اُ٘لَٝ ٢ددػكس ػ٘.ٚ

اأٍكة٣ .ق اٍهٝا١ح دٍعة اٍّـٓ١ح كًٝها ًّّ ٙا ٍٍؽا١حٍ ،ىٕ ًٍ
ٓ٢ىٕ

كَٖٙا ػٖ مُي ،فاٍّـٓ١اد ٣ق اٍهٝا١ح دٍعة كٝها فْدٍ ًف اأُلٝاهٖٛ .اى ً
أٗ١ا
ا.
ّـٓ١اد ُٓٝ ٜٔؿٓ١اد إٗاف١ح،
ح
رَٔ٠

اُْقٖ٤خ اٍهئ١ً١ح

ٝاُْقٖ٤خ اُ٤ذ  َٛكٝه ٓ٣ ْٜق اُوٖخ
ا

أ ٝاُْقٖ٤خ اٍهئ١ً١ح٣ٝ .ق اٍٝمد

ٗلَ ،ٚفإٕ

اٍّـٓ١اد اُ٤ذ  َٛكٝه ٙئ َ٤أُٖ ّظٙهٙا كوٝ ٌَٔ٣ ٜف٢كّ ١ٝكعّ اٍّّصَٕ١
ا
اٍهئِٛ١ ١ٕ١ً١ن عُُ ّٙ٢ؿٓ١اد إٗاف١ح أُ ٝؿٓ١اد كاػٔخ.

14

8; Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, (Bandung: Sinar

8<

Baru Algesindo, 8210), hlm. 02.

=8

دؤك ١اٍُؿٓ١ح ٝاٍد١ٓٝف

ٝاُْقٖ٤خ إىَ ٌٓا
د

اُْقٖ٤خ ٝاٍّٝامف ىّا
15

٣لٌهٙا اٍماهئّّ ،ا ِ٣ه ١ثِىٍ أىهة إىَ إٍقاد اٍّـٓ١ح ٍُْـٓ١ح.
 )4اٍىّإ ٝاُّيإ
اٍىّإ ٝاُّيإ ٝٙ
اإُؼلاك ٓوَْ إىَ ساُشح

افِِل٤خ اٍّاك١ح ٝآٌِبٕ ٝاٍٝمد ٣ق اٍمٓح .اإُؼلاك أٝ
أعياء٢ٛٝ ،
إػلاك

آٌِبٕٙٝ ،ج ٜاٍٝمدٝ ،إعكاك اُـبُق

اطٍٓ١ .١ٝف إػلاك آٌِبٕ آٌِبٕ اُن ١ؽزلس ك ٚ٤اأُؾلاس ٣ق اٍهٝا١حُ١ٝ ،هػ
اإٍعكاك اٍىّٝ ٖ٣مد ٝمٝع اػُلسُ١ٝ ،هػ إعكاك اطٍ ٝط ٝاٍمٓح ٣ق اٍهٝا١ح.
ٝف ًما َٝٛكً٣ ٕٝق  ،Siswantoفإٕٙ
عَل١حٓ١ .ف اٍٗٝع

٣وَْ اٍة١ئح إىَ ث٤ئخ اعذّاع١ح ٝة١ئح

اُغزٔبػ ٢ؽبُخ اعِٔذّع ٝاٍكئاد اُغذّاع١ح ٝاٍّٝامف

ٝاٍعاكاد ٝأًاٍ١ة اػُ٢اح ٝاٍٍؿ ٝؽهٙ١ا اُ٤ذ رٌٖٔ ٝهاء اأُؾلاسْ٣ .و ١اٍّاك ١إىَ
ح
اأٌُْبٍ اٍّاك١ح ،أ ١آِتاٝ ٕ١اُّٖاٛن  ٓٝإىَ مٍى٣ 16.ق اُوٖخ اؿُ٢اٍ١ح٣ ًٍ ،عٙه
ا

8< Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: UGM Press,
9777(, hlm. 8=<.
8= Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra (Jakarta : PT. Grasindo,
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9771), hlm. 8<7.
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كائ ًّا اٍٗٝع

اُغزٔبػ ٢اةإٍٗافح إىَ اٍة١ئح اٍّاك١حٍٝ ،ىٕ ٓ٢ىٕ أ ١إٔ ٌٕٞ٣
ٗ
ً
ا

إعكاك اٍمٓح اٍةاهى  ٝٙػرل٣ل اٍىّإ ٝاُّيإ.
ٝ)5عٜخ ٗظو
ٝف ًما أُجوآيٝ ،ع ٜاُ٘ظو  ٢ٛاُٜه١هخ أ ٝاٍهأ ١اٍمً١ ١دؿكٓ اٍّؤٍف
ٙ
ح
ًِ٤ٍٞخ ُزولٓ ٢اٍّـٓ١اد ٝاأُلؼبٍ ٝاإُؼلاكاد ٝاأُؾلاس
اٍمٓح ٣ق عٍّ هٝائٍٍ ٢ماهئ.

آِقزِلخ اُ٤ذ رٌَْ

17

ٝاةٍدا ،َ٣فإٕ ٝع ٜاُ٘ظو ٣ ٢ٛق اأَُبً اًهدار٤ظ١حٝ ،دمٕ١ح،
ح

ٝدًز٤ي ،ف٤ذاهٙا

اٍّؤٍف عّ ًكا ٍٕمٍ اأٍفىاه ٣ق مٓد.ٙ

80 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi , (Yogyakarta: Gajah Mada
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University Press, 8221), hlm. 9;1.

الباب الثالث
مناهج البحث
دٝفه ٛوم

اُجؾش اُّغهفح ٝاٍّٙاهاد اٍاُيّح ؽَِ اًٍُّبٍد ٞٓٝاعٜ
ح

اٍرؾلً١د اٍة١ئ١ح ػ١س ع٢ة اؿدام اٍمهاهاد ثٌهعح .أد٣ذ ٛه١هخ اٍىٍٓخ ٖٓ اٍٝ١إٕ١ح،
 ٢ٛٝاُٜه١هخ اُ٤ذ رؼ ٖ٤اُٜه١م أ ٝاٍٛه١مٝ .اةٍدا ،َ٣فإٕ ٌِْٓخ اُٜه١هخ ددعٍم
ٓجِاىٍ اٍعٍّ ّٕ أعَ ف ّٙاُْ٢ء اُنٞٙٞٓ ٞٛ ١ع اٍعٍّ اٍّع .ٖ٣اأٌُاٍ١ة ٢ٛ
ٛوم ٓلهٍٝخ طّٕٝ ١ظٓ
ح
ًكا

ُزؾو٤ن اِٛلف (١ف اٍعٍ ّٝإفَ)ٛ ،ه١هخ ٖٓٙط١ح ٍٍعٍّ

ٍدً َ٣ٙدٗل٤ن ِٗاٍ ٛرؼم٣ن اأٍٙكاف اؽِٔلكح.
اُٜه١هخ اًٍّدؿكٓخ ٣ق ٛن
ا

18

اُجؾش  ٢ٛآِٖٙط آٍٝك ٢إٍٝع .١آِٖٙط

آٍٝكٛ ٞٛ ٢ه١هخ ؽَِ اًٍُّبٍد اُ٤ذ ٣ذّ

اُزؾو٤ن كٙ٢ا ٖٓ فبَُ ٕٝق ؽبُخ

ٓٞٙٞع أّٝٗٝ ٝع ؽتس اٍّـٓٝ ،اٍّؤًًاد اعِٔذّع١حٝ ،ؽهٙ١ا ٣ق اٍٝمد اػٍاٗه

81 Fatimah Djasudarma, Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian

dan Kajian, (Jakarta: Refika Aditama, 822:), hlm. 8.
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ةٕاءً عٍ ٟاؽِنائن اٍّهئ١ح أ ٝىّا
ٍفػٓ ظوٝف

٘٣جـ 19.٢اٍثؼس إٍٝع ٝٙ ١أٍَٝة ؽتس ٍ١زـكّ

اأُْ٤بء اٍٛج٤ؼ٢ح ،ؽ٤ش  ٌٕٞ٣اٍةاػس  ٞٛاأُلاح اٍهئ١ً١ح١ٝ ،دّ

إعواء رو٘٤خ ٓغغ اٍة١اإد ػٖ ٛه١م اٍرضِ٢س (طٓذّػخ)
،
اٍثؼس إٍٝع ١دؤىك اٍّعىٖ ةكًًٍ ّٕ اٍدعٓ.ّ٢

ٝاُزؾَِ٤

اٍزووائٕٝ ،٢دائط

20

ٕٝ .1ع اٍثؼس
إٕ ٛنا اٍثؼس ؽتس ٌٓز٤ت١ .عىٖ إٔ آٍّاكه ٝاٍة١اإد ٝاٍّهاطع اٍ٣ذ اٍزـكّٙا
اٍةاػس ٣ق ٛنا اٍثؼس ّأؿمح ّٕ اًٍذة أ ٝاٍثؼٝس أ ٝاُّنههاد أ ٝؽهٙ١ا ٖٓ
ّٓاكه ٌٓذث٢ح.2 .
ٕلخ اُجؾش
إٕ ٓكخ ِٛنا اٍثؼس ؽتس ً٤ل١ .٢ع ٖ٣ماّ اٍةاػس ٣ق ؽذٍُ ٝ َ٣هػ اٍػٖآه
اُلافِ٤خ ٣ق
فٝه.ً١

ك َّ٤اٍهً ّٝاُّزؼهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  977أالرٖ ه١ف ًٝهًٝ١
1

82 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis
Yang Kompetitif, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 9778), hlm. =:.
97 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,

(Bandung: ALFABETA, 978:), hlm. 981.
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ّٓ .3اكه اٍة١اإد
إٕ ّٓاكه اٍة١اإد ٣ق ٛنا اٍثؼس ٕٝعإ ّٓ :اكه أًاً١ح ّٓٝاكه اصٖ١ٝح.
ّٓاكه أًاً١ح ٣ق ٛنا اٍثؼس  ٢ٛف َّ٣اٍهً ّٝاُّزؼهىح ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  2008أالرٖ
ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه . ً١أّا ّٓاكه اصٖ١ٝح  ٢ٛاٍىدة  ٝاُّنههد ٝاٍثؼٝس
اُّزغٍهخ ٛجناس اٍثؼس.4 .
ٛه١هخ ّعغ اٍة١اإد
إٕ ٛه١هخ ّعغ اٍة١اإد ٣ق ٛنا اٍثؼس ٛ ١ٙٝه١هخ اٍٝاسئن١ح ١ع ٖ٣عتّع آٍّاكه
ٖٓ اٍة١اإد اأٌُاً١ح  ٝاٍة١اإد اٍسإ١ٝح ٝاُّغٍّٝد اػِٓذاطح ٛجنا اٍثؼس.
افِٜٝاد ٣ق ّعغ ٛنا اٍة١اإد  ٢ٛىّا : ١ٍ١
ٓ .1ؾَ اٍةاػس

ك َّ٤ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  977أالرٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه٣ ً١ق
1

أػك ّٝامع اإُٖهدٕد.
ُ .2اٙك اٍةاػس ف َّ٣ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
ًٍ .3ػظ اٍةاػس ف َّ٣ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
ٛ .5ه١هخ ؽذٍ َ٣اٍة١اإد
افِٜٝاد ٣ق ؽذٍٛ َ٣نا اٍثؼس  ٢ٛىّا : ١ٍ١

97

 .1ؽتس اٍةاؽش ػٖ فُ ّ٢ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
ُ .2اٙك اٍةاػس فُ ّ٢ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  2008أٍارٖ ه١ف ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
 .3ؽَِ

اٍةاػس اٍػٖآه اٍكاؿٍ١ح ٣ق فُ ّ٢ىٕٝؽ ف ٝاث٘لا  977أالرٖ ه١ف
1

ًٝه ًٝ١فٝه.ً١
 .4ؽتس اٍةاؽش ػٖ اإُٜاه اٍٗعه ١اُّزغٍم  ٝاّالٍئّ ٛجنا اٍثؼس.

الباب الرابع
نتائج البحث
أ .حملة عن الفيلم الرسوم املتحركة ك ونغ فو ابندا 8002
يروي

فٌلم كونغ ؾو ابندا  9771قصة بو ،الباندا الذي كان اب لرجل أعما
ل
نً
ا

معكرونة تشتهر أجًاله بشدة .ومع ذلك ،ؾإن بو لدٌه حلمه اخلاص ،وهو
للكونغ ؾو.

أن يصبح
حمارًاب

بو الباندا ،ابن اببع املعكرونة الذي كان حٌلم دائ ًما أبن يصبح سي ًدا ٌؾ الكونغ ؾو.
ٌتحقق حلمهٌ ،كون عم بو مؽري حقا .إنه سٌد كونغ فو قادر على دعوة
ل

عندما

الضحك .أللسؾ خٌشى حتقٌق حلمه ألنه ال يريد أن خًٌب ظن والده .أيمل األب ح ًقا أن
يرث بو أعما النودلز اخالصة ابلعابلة .حٌلم بنؾس الشًء كل يوم ،جٌعل رؼبة بو ٌؾ أن
ل
يصبح حمارًاب للكونغ ؾو أمًرا ال مًكن إٌقاؾه.
ذات مرة ،كانت مدرسة الكونغ فو الشهرية تبحث عن حمارب تنني .ذهب أي ً
ضا
االختبار حىت

قادته حظ ضربة

إىل أن يصبح

ٌؾ طالبًا الكلية واعترب حمارب

إىل مكان

98

،

99

التننيٌ .ؾ الكلًة ،التقى

بو أبساتذة الكونغ ؾو الذٌن لطاملا أحبهم ،اخلمسة الغاضبون.

أساتذة الكونغ ؾو اخلمسة :منر قرد ،ؾرس النٌب ،أفعى وكرين .ل يرتك لقاءه األوٌل مع
،
اخلمسة احملاربني انطبا ًعا جي ًدا عن

بو .ألن األبطال اخلمسة قاموا مبضاٌقة بو ،الذي اختاره

املعلم اوغواي عن عمد .يعترب بو غري البق ليصبح حمارب تنني ويهزم اتي لونج .وهو طالب
سابق للماجستري شٌؾو .ومع ذلك ،ؾقد كان بسبب جشعه هو الذي دؾع اتي لونغ إىل
الرتاجع ٌؾ السجنٌ .شعر املعلم أووجواي أبن اتي لونج سوؾ يهرب .اتضح أن حدسه
كان صحي ًحا .استطاع اهلروب من السجن رغم حراسة آالؾ اجلنود .بينما متكن اتي لونج
من اهلروب والسعً اللنتقام ،ال يزال
جسده الدهٌن أكرب نقاط

بو ٌعاٌن من انعدام األمن

لدٌه كمحاربٌ .عترب

ضعفه ٌؾ تعلم الكونغ ؾو .حىت معلمه سٌد

شٌفو شكك ٌؾ

ذلكٌ .ؾ وقت الحق ،بعد وؾاة املعلم اوغواي ،بدأ املعلم شٌؾو يعتقد أن بو مًكن أن يصبح
حمارب تنني .قام بتدريب بو على حٌلة خاصة كانت خمتلؾة ،عندما كان ال يزال ٌدرب
اخلمسة احملاربنيٌ .ؾ النهاية ،هزم

بو اتً النػ ٌؾ املعركة

ابستخدام قبضة إصبع ووكسً

( )Wuxiالغامضة إلخضاعه .مت اإلشادة بـ بو من قبل وادي السالم وكسب احرتام اخلمسة
احملاربني ،الذٌن ٌعرتؾون به متا ًما ابعتباره سي ًدا حقيقيًا للكونغ ؾو.

9:

ب .العناصر الداخلية اليت توجد ف فيلم الرسوم املتحركة كونغ فو ابندا 8002
.8

املوضوع
املوضوع الرئيسً ٌؾ

فٌلم كونغ ؾو ابندا لعام ٌ 9771دور حول النضالٌ .ؾ فٌلم

كونغ ؾو ابندا لعام  ، 9771تصوير كؾاح بو
مت
ضا العمل مع اخلمسة
أي ً

الؽاضبنً هلزمًة العدو

()Po

لتحقٌق هدؾه اآلن ٌ ،تعنً علٌه
.

اتً النػ ( )Tai Lungالذي ٌنوي إزعاج

وادي السالم .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .8

عندما وصل بو متأخ ًرا لدخول الساحةٌ ،ؾ حماولة يئسة لرؤية حمارب التنني ،ربط بو
نفسه

أخ مبجموعة األلعاب النارية وأطلق
ًيا
ر

نفسه ٌؾ منتصؾ الساحة أما اوؼواي
م

;9

هو
) (Oogwayوه ٌشري إىل حمارب التنني .لدهشة اجلمٌع ،أعلن اوؼواي أن بو
حمارب
و
التنني املفضل.

98

البياانت .9

عندما يرى

شٌفو ( )Master Shifuأن بو حًب الطعام حقاٌ ،قوم شٌفو بتدريب

بو من خالل اجلمع بني الطعام كتعزيز إجياٌب ،وكؾاح بو الذي ال يلني ،وٌؾ النهاية ٌتمكن
شٌؾو من تدريب بو من خالل دمج هذا اإلجناز ٌؾ أسلوب مبتكر للكونغ ؾو.
 .9احلبكة

 98ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8<::8-88:78( ،9771
 99ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)<;:;<-<;::1( ،9771
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<9

ستتبع

احلبكة ٌؾ

احلادث عندما كان

فٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771من حبكة خمتلطة بدأ هذ
ا
.
ط

شٌفو ٌدرب مخسة حماربني

)(Furious Five

فجأة جاء زينػ

)(Zeng

لرؤية شٌفو قائالً املعلم اوغواي اتصل به ،مث ركض شٌفو إىل قصر اليشم ملقابلة املعلم
إن
اوغواي ،مث شعر املعلم اوغواي أن اتً النػ سٌعودٌ ،ؾ ذلك الوقت ،يتذكرشيؾو ما حدث
ٌؾ املاضي والذي جعله أكثر خوؾًا من مواجهة اتً النغ .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .:

" أيها املعلم (شٌؾو) .ماذا؟ .إنه املعلم (اوغواي) ،يريد أن يراك .أيها املعلم (اوغواي) ،هل
استدعٌتٌن؟ هل هنالك خطبا ما؟ .ل سأريد أن أراك من أجل وجود خطب ماي صدٌقً

=9

القدمً؟ .إذا ،ليس هنالك مشكلة؟ .حسنا ،ل أقل هذا .كنت تقول؟ .لقد راودتٌن رؤية
(اتً النػ) سوؾ ٌعود .هذا مستحٌل ،إنه ٌؾ السجن .ال شًء مستحٌل".

9:

بشكل عام  ،سٌحلل الكاتب منط احلبكة بناءً على التسلسل التاٌل:
.8

املوقؾ (يبدأ املؤلؾ ٌؾ وصؾ املوقؾ).
يصؾ املؤلؾ قصة يهزم ؾيها بو ،الذي حٌلم مع مخسة حماربني ،املاات من أعدابه.

وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت ;.

 9:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)70:7:-7<:<=( ،9771
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"تروي أسطورة حمارب أسطوري ...مٌتلك مهارت كونغ ؾو أسطورية .لقد جاب األرض من
أجل البحث عن خصوم جديرون .أرى أنك حتب امل ضغ .لرمبا جٌدر بك أن متضغ ...على
قبضة يدي .احملارب ل يقل شيئا ألن فمه كان ممتلئا ابلطعام .وبعد ذلك بلع ،وبعدها
حتدثٌ .كفً حديثا ،لنتقاتل".

;9

تولٌد الظروؾ (األحداث) الٌت كانت مرتبطة وبدأت.

.9

عندما تلقى

شٌؾوا()Shifu

كلمة من اوؼواي ()Oogway

( )TaiLungستعود .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت <.

; 9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)78:8;-77::1( ،9771

أن اتً النػ
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"لقد راودتٌن رؤية( .اتي النغ) سوؾ ٌعود".

 .:عمل التسعري (ابتداء من الذروة).
بدأت األمور تتأرجح عندما شٌؾو ( )Master Shifuأن اتي لونغ ( )Tai Lungقد
هرب من السجن .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت =.

=9

"أيها املعلم ،رؤيتك كانت صحيحة( .اتي النغ) هرب من السجن إنه ٌؾ طريقة".

; .ذروة (أحداث الذروة).

< 9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)7=:<;-7=:<7( ،9771
= 9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .);9<=-;9:<8( ،9771

92

حدث الذروة ٌؾ هذ القصة هو عندما ٌتحدى املعل م شٌفو للقتال
ه
أجل حل مجٌع املشاكل وال يريد سكان الوادي املسال أن يصبحوا ضحاي .قبل
ضا التحدي
أي ً

املتمثل ٌؾ املعلم

اتً النػ من
اتً النػ

شٌفو ،وبدأوا القتال إبطالق كل طاقتهم وحركات الكونغ

فو ،لكن املعلم شٌؾو ل يستطع حتمل

حماربة اتً النػ

بسبب ابنه ابلتبٌن ،عندما أراد املعلم

شٌؾو أن يًقتل على يد اتً النػ ٌؾ الوقت املناسب ،وصل حمارب تننيٌ .ؾ الواقع الشخص
الذي أنقذ املعلم شٌفو ،مث بدأت املعركة احلقٌقًة ،وضعوا كل طاقتهم وحركات الكونغ فو.
وٌؾ النهاية ،ؾقد اتً النػ واختفى بسبب حركة قفل إصبع ووكسً ) .(Wuxiوهذا ظهر ٌؾ
االقتباس اآلٌت:
البياانت .0

:7

"قبضة اصبع "ووكسً" .تعرؾ هذه القبضة .أنت ختدعٌن( ،شيؾو) ل ٌعلمك هذا .كال ،لقد تعلمتها
90

بنؾسً".

<.

اخلامتة (يقدم املؤلؾ التنوير حول مجٌع األحداث).
ٌتم االنتهاء من هذ القصة عندما ٌؾوز الرباز ٌؾ املعركة مع
ه

اتً النػ .رحب هب
م

مجٌع سكان الوادي املسال بقلوب سعٌدة ألهنم قد حترروا من اضطراابت اتي لونغ  ،وٌؾ
النهاية مًكن جلمٌع السكان العًش بسالم .إن وجود بو هو مثال للمحارب الذي حٌتاجه
معظم اجملتمع .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .1

 90ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:82:;1-8:87:7:( ،9771
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91

"انظر ...احملارب التنيٌن .هذا هو ابٌن ،حمارب (كونغ ؾو) احملبوب هذا هو ابٌن".

الشخصيات والتشخًص

.:

فًما يلي شرح

لتحلٌل الشخصية الذي متتلكه الشخصيات ٌؾ

فٌلم كونغ ؾو ابندا

لعام  .9771الشخصيات الٌت سيتم مناقشتها هنا و هً بو ،املعلم اوغواي ،املعلم شيؾو،
بًنػ ،مخسة احملاربني ،اتً النػ ،زنغ.
.8

بو

يوصؾ بو ٌؾ

فٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه ابندا عمالقة نشطة ولكنها

عرضة للحوادث ومروحة الكونغ ؾو الٌت سيتم وصؾ شخصيتها على النحو التاٌل:

 91ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:97:;0-8:97:72( ،9771
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 .8عدم اإلستسالم
بو هو ابندا عدم اإلستسالم ،عندما مت اختيار بو لًصبح حمارًاب تنينًا ،يتم اختبار
بو
ًي وهذا ظهر ٌؾ
ٌؾ الدؾاع عن النؾس بواسطة املعلم شٌؾو على الرغم من سقوطه أخ ر
ا.
االقتباس اآلٌت:
البياانت " .2احملارب احلقيقً ال يستسلم أبدا".

92

.9

مضحك
مٌتلك بو أي

ضا طبٌعة مضحك عند إغاظة املعلم شٌؾو .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس
ً

اآلٌت:
البياانت .87
"لن تصبح احملارب التنٌٌن أبدا إال بعد أن ختسر

<77

رطل وتؼسل أسنانك .ما هذه

الضوضاء الٌت حتدثها ؟ ضحكة ؟ ل أمسع عنها من قبل! ابذل ما بوسعك ،أيهاالباندا ،ورمبا
يوما من األيم ...سوؾ متتلك آذان مثل آذاٌن".

:7

 92ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .):1:70-:1:7:( ،9771
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 .:اتً النػ

مت تصوير اتً النػ ٌؾ ؾٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه منر ثلجً متعجرؾ
وعدواٌن كان ذات يوم االبن والطالب

ابلتبٌن للماسرت شٌفو الذي لدٌه شخصيات سيتم

وصؾها على النحو التاٌل:
 .8متكرب
عندما كان اتي لونغ ٌتعامل مع اخلمسة احملاربني وقلل اتي لونغ من قوهتم .وهذ
ا
ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .88

 :7ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .);0:87-;=:<<( ،9771

;:

"أٌن احملارب التنٌٌن ؟ كيؾ تعرؾ أنك التنظر إليها ؟ تعتقدٌن أنٌن أمحق ؟ أعلم أنك لست
احملاربة التنينية وال واحد منكم".
;.

:8

املعلم اوغواي

مت تصوير املعلم اوغواي ٌؾ فٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه ؼٌلم
غاالابغوس ( )Galapagosالقدمً ومعلم شٌؾو الذي لديه الشخصيات التالية:
.8

اآلٌت:

هاد
ئ يوصؾ املعلم أبنه شخص هاد ٌؾ إعالم شًء .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس
ئ
اوغواي

:8ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)<2:;1-<2::7( ،9771

<:

البياانت .89
"اعلم هذا ،يصديقي القدمً .أيً كان من سأخختاره لن جًلب السالم للوادي
ؾحسب...بل سيجلب السالم لك أيضاً".

:9

 .9حكٌم
املعلم اوغواي هو غٌلم حكًم .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .8:
" قد تتمىن أن تصبح شجرة برتقال أو تؾاح ،ولكنك سوؾ حتصل على شجرة دراق .لكن
الدراق ال مٌكنه أن يهزم (اتً النغ) .رمبا مٌكنه ،إذا صممت على
على اإلمان به".
<.

::

املعلم شٌؾو

:9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)87::1-87::7( ،9771
::ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .);;:91-;;:8:( ،9771

توجيهه...على تربيته،

=:

مت تصوير املعلم شٌؾو ٌؾ ؾٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه ابندا محراء داكنة
وسٌد الكونغ ؾو لـلخمسة احملاربني و بو الذي حٌتوي على الشخصيات التالية:
 .8ؼاضب
ذات مرة كان املعلم شٌؾو غاض اىل بو لعدم موافقته على اختيار املعلم اوغواي.
بًا
وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت ;.8
"ماذا تؾعل هنا ؟ .مرحباً ،صباح اخلري ،أيها املعلم ،اعتقدت أنه مًكنٌن ببعض التحمية".

 .9مستعجل

;:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .):<:<=-:<:<<( ،9771

;:

:0

عندما تلقى املعلم شٌؾو األخبار أبن اتً لونغ يريد اهلروب من السجن ،املعلم شٌؾو
أخرب زينػ بؾارغ الصرب أن يرسل رسالة إىل حراس السجن لتشدٌد حراسه .وهذا ظهر ٌؾ
االقتباس اآلٌت:
البياانت <.8
"(زينغ) طر إىل سجن "تشورغوم" وأخربهم...أبن يضاعؾوا احلراس ،ويضاعؾوا أسلحتهم ،ويضاعؾوا كل
<:

شًء( ،اتي النغ) عليه أال ٌػادر هذا السجن".
=.

النمرة

مت تصوير النمرة ٌؾ ؾٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أهنا منر صٌٌن جنوٌب وزعيم
اخلمسة احملاربني الذي لديه الشخصيات التالية:
<:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)70:8:-70:7<( ،9771

:1

.8

غاضبة

عندما كان بو على وشك الذهاب إىل الغرؾة وإٌقاظ النمرة عن طريق اخلطأ ،أغضبه
ذلك .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت =.8
" أنت ال تنتمٌن هلنا .نعم ،ابلطبع ،هذه غرؾتك .أعين ،أنت التنتمي لقصر "جاٌد" ،أنت عار
على "كونغ ؾو" ،وإذا كان لدٌك ...أي احرتام لنا وملا نؾعله ...سوؾ ترحل حبلول
صباح الؼد".

=:

 .0األفعى

=:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)92:9:-92:7=( ،9771

:2

مت تصوير األفعى ٌؾ ؾٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  9771على أهنا ثعبان شجرة خضراء
هلا الشخصيات التالية:
.8

الطًبة النؾس
عندما ٌشعر

بو ابألل بعد تدريبه على فنون الدؾاع عن النؾس ،األفعى ٌساعد

سرعوؾ و بو ٌؾ التقاط صور

ألعصاب بو حىت ٌعرؾ مكان النقاط

العصبٌة الٌت تريد

معاجلتها .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت " .80رمبا جًدر بك أن تنظر هلذا جمدداً".

:0

.1

القرد

مت تصوير القرد ٌؾ ؾٌلم كونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه قرد ذهٌب أفطس األنؾ
وله الشخصيات التالية:
رشٌق

.8

عندما كان ؾريق اخلمسة احملاربني يتدرب ،أظهر القرد رشاقة .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس
اآلٌت:
 :0ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .):2:7:-:1:<2( ،9771

;7

البياانت .81

"أيها القرد ،سرعة أكرب".

:1

 .2سرعوؾ

:1ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)7<:;2( ،9771

;8

يوصؾ السرعوؾ ٌؾ فٌلم الكونغ

فو ابندا لعام  9771أبنه جندب صٌٌن جاؾ

لديه الشخصيات التالية:
 .8مضحك
ٌتمتع السرعوؾ أي بطابع روح الدعابة عندما ٌسخر من بو .وهذا ظهر ٌؾ
ض
ً
ا
االقتباس اآلٌت:
البياانت " .82عندما ٌسري ،األرض هتتز".

:2

 .87اللقلق

مت تصوير اللقلق ٌؾ فٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  9771على أهنا طابر اللقلق األمحر
الذي حٌتوي على شخصيات سيتم وصؾها على النحو التاٌل:
:2ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)9=::=( ،9771
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 .8ساخر
بعد أن رأى اخلمسة احملاربني بو ٌفشل ٌؾ تدريبه ،سخر كرين من بو .وهذا ظهر ٌؾ
االقتباس اآلٌت:
البياانت " .97إنه ضخم جداً ،احملارب التنيين وقع من السماء ٌؾ كرة من النار".

;7

 .88بٌنػ

مت تصوير

بٌنػ ٌؾ فٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  9771على أنه األب

ابلتبٌن لـلبو،

وهي أوزة صٌنٌة حمظوظة تدير مطع ًما للمعكرونة توصؾ شخصيته على النحو التاٌل:
.8

رحيم
;7ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)9=::;-9=:90( ،9771

;:

املعلم

بو  ،ويريد من بو أن يواصل مسريت املهنٌة ٌؾ إدارة
بٌنػ كإوزة حًب
ه
ًيا
كث ر

مطعم معكرونة .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت " .98مرحباً ،أيب( .بو)! من اجلٌد عودتك ،بٌن".

;8

 .89زينػ

يوصؾ زينػ ٌؾ فٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  9771أبنه أوزة صٌنٌة أرسلها
الذي لديه شخصية سيتم وصؾها على النحو التاٌل:
 .8خواؾ

;8ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:70:;=-8:70::<( ،9771

شٌفو

;;

يصور زينػ على أنه أوزة خجولة عندما يدخل غرؾة السجن للتأكد من أن اتي لونغ
لن يهرب .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .99
"سوؾ أنتظر هنا ؾحسب .ال داعي للقلق املكان هنا آمن متاماً".

;9

 .8:القابد ؾاشري

مت وصؾ القابد ؾاشري ٌؾ ؾٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  9771أبنه وحٌد القرن اجلاوى
وهو حارس سجن ٌؾ تشورغوم ( )Chorh Gomوسيتم وصؾ شخصيته على النحو التاٌل:
 .8متكرب
;9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)81:::-81:91( ،9771

<;

يوصؾ القابد ؾاشري أبنه وحٌد القرن الؾخور  ،ؾهو ٌعتقد أنه ال مًكن ألحد
اهلروب من هذ السجن ألنه ٌضم ألؾ حارس لسجنً واحد .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس
ا
اآلٌت:
البياانت " .9:اهلرب من سجن "تشورغوم" مستحٌل".
;.

;:

الزمان واملكان
الزمان واملكان الذي وقعت فٌه األحداث املوصوؾة ٌؾ فٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام

 9771هو كما يلي:
 .8مطعم املكرونة
يعد مطعم املكرونة ٌؾ قرية الوادي اهلادئة مكاًا لتناول الطعام لسكان قرية الوادي
ن
اهلادئة .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت ;.9

;:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)80:91-80:90( ،9771
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"آسؾ ،آسؾ الؾ مرة".

;;

 .9وادي السالم
وادي السالم هو املكان الذي ٌسكن فٌه سكان األرض ٌؾ الصني القدمٌة حيواانت
تتكلم جمس ًما .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت <.9

;;ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)71:71( ،9771
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"هٌا ،هٌا ،قاربت على الوصول ،ماذا؟ ال ،ال ،ال".

<;

 .:قصر جاٌد
قصر جاٌد

هو لبطولة خلمسة حماربني
مكان

ؼاضبنً حىت ٌتمكن

التعرؾ على حمارٌب التنني .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت =.9

"تو قؾوا ،انتظروا ،من أخربكم أن تؾعلوا هذا ؟".

=;

; .سجن تشورؼوم

<;ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)72:<0-72:9<( ،9771
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اوؼواي
من

;1

سجن تشورؼوم هو مكان ٌتم فٌه اعتقال احملارب الشرير،

وابلتحدٌد

اتً النػ

الذي يريد اهلروب من السجن .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .90

"اهلرب من سجن تشورغوم مستحٌل".
<.

;0

قاعة احملاربون املقدسة
قاعة احملاربون املقدسة هً مكان ختزين أللدوات القتالية

ألساتذة الكونغ ؾو

السابقنً مثل درع مدرس وحٌد القرن الطابر  ،وسيؾ األبطال  ،وتراٌدنت وغريها الكثري.
وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:

;0ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)80:90( ،9771

;2

البياانت .91

"قاعة احملاربون املقدسة ،مستحٌل".
=.

;1

غرؾة تدريب احملاربني اخلمسة
كانت غرؾة تدريب احملاربني اخلمسة ساحة تدريب للمحاربني املدربني مباشرة

بواسطة املعلم شٌؾو .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .92

;1ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)82:;2( ،9771

<7

"لنبدأ .انتظر ،انتظر ،ماذا ؟ اآلن ؟ .نعم ،اآلن".
.0

;2

غرؾة نوم احملاربني اخلمسة
غرؾة نوم احملاربني اخلمسة عبارة عن منرة ،قرد ،سرعوؾ ،أفعى ،اللقلق ،بو .وهذ
ا

ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .:7

;2ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)9::90-99:;=( ،9771

<8

"لقد كان يومي طويال و خميباً لآلمال كذلك ،لذا ...أجل ،جًدر ٌب اخللود للنوم اآلن".
.1

<7

تل شجرة اخلوخ
كان تل أشجار اخلوخ املقدس هو املكان الذي هد فٌه املعلم اوغواي.
أ

وهذا
ظهر

ٌؾ االقتباس اآلٌت)92::;( :
البياانت .:8

"أرى أنك وجدت شجرة الدراق املقدسة احلكًمة .هل هذه ما قلته ؟ آسؾ ،لقد اعتقدت
<8

أهنا شجرة دراق عادٌة".

<7ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)90:<1-90:<8( ،9771
<8ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)92:;1-92::;( ،9771

<9

.2

مطبخ احملاربني
كانت غرؾة مطبخ احملاربني عبارة عن منطقة للطهي ابإلضاؾة إىل مكان لتناول

الطعام للجًاع اخلمسة احملاربني .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت .:9

"هذا جيد جدا .الهيا ،جرب حساء والدي السري ،إنه يعرؾ املقادير السرية حقاً".

<9

غرؾة ختزين الطعام

.87

غرؾة ختزين الطعام هً مكان لتخزين طعام اخلمسة احملاربني .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس
اآلٌت:
<9ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .);=:97-;=:7=( ،9771

<:

البياانت .::

"ماذا ؟ أان آكل عندما أكون مستاء ،حسناً".

<:

 .88بركة الدموع املقدسة
بركة الدموع
والرتكيز ،وهو أي

املقدسة املكان الذي حًل فٌه املعلم اوغواي ألؽاز
هً

ضا مسقط رأس الكونغ ؾو .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
ً

البياانت ;.:

<:ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)<9:::-<9:71( ،9771

االنسجام

;<

"ابندا ،حنن ال نؽسل أجسامنا ٌؾ بركة الدموع املقدسة".

;<

 .89اجلسر املعلق
اجلسر املعلق هو املكان الذي ٌقاتل اخلمسة احملاربني فٌه
االقتباس اآلٌت:
البياانت <.:

;<ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)<=:89-<;:70( ،9771

اتً النػ .وهذا ظهر ٌؾ

<<

"شيؾو عليكم جيداً ،لكنه ل يعلمكم كل شيء".

<<

< .وجهة نظر
وؾ ًقا ألبرامز ،وجه النظر هً الطريقة أو الرأي الذي يستخدم املؤلؾ كوسٌلة
ه
ة
لتقدمً الشخصيات واألفعال واإلعدادات واألحداث

املختلفة الٌت تشكل القصة ٌؾ عم
ل

روابً للقارئ.
ٌؾ ؾٌلم الكونغ ؾو ابندا لعام  ، 9771كانت وجه النظر املستخدم
ة
ة
نظر الشخص األول .وهذا ظهر ٌؾ االقتباس اآلٌت:
البياانت =.:

<<ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:79:79-<2:91( ،9771

هً
وجهة

=<

" لقد ؾشلت اليوم أكثر من أي شخص ٌؾ اتريخ ال "كونغ فو" على األرجحٌ ،ؾ اتريخ الصنيٌ ،ؾ
اتريخ الؾشل رمبا ،واخلمسة ،ليتك رأيتهم ،إهنم يكرهو نين متاماً ،كيؾ سيحولين
(شًؾو) إىل احملارب التنٌٌن ؟ ،أعٌن ،أان لست مثل اخلمسة الغاضبون ،ليس لدي خمالب،
الأجنحة ،ال سم ،حىت ؾرس النٌب لدٌه تلك ...الشؾرات".

=<

البياانت .:0

" ليس هنالك مقادير سرية .مهال حلظة ،إنه حساء شعريية بسٌط فحسب ؟ ،ال تقم
ابلضاؾة صلصلة خاصة أو ما شابه؟ .ليس علي هذا ،حىت جتعل أي شًء خاص ،علًك
فحسب أن تؤمن أبنه خاص".

<0

=< ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .):7::<-:7:87( ،9771
<0ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:72::7-8:72:82( ،9771

<0

البياانت .:1

" صدٌقً ،أان احملارب التنٌٌن .أنت ؟ ،هو ؟ إنه ابندا ،أنت ابندا ،ماذا ستؾعل ،أيها الؾىت الضخم
؟ سوؾ جتلس علي ؟ .ال حتثٌن ،ال ،سوؾ أستخدم هذه ،تريدها ؟ تعال
<1

وخذها".

ج .القيم اليت متكن أن أنخذها ف فيلم الرسوم املتحركة كونغ فو ابندا

9771

أالتن

ريف وسريوس ف وريس
حٌتوي ؾٌلم الكونغ ؾو ابندا هذا لعام  9771ألاتن ريؾ وسريوس ؾوريس ،وهو ؾٌلم
سخًؾ للغاية ،على جاذبية شخصية الباندا السمًنة هذه ،وقد اتضح أنه مٌكننا العثور على

<1ؾيلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا .)8:8;:82( ،9771

<1

رسابل قٌمة حول قًم احلًاة .من بنً رسابل

احلًاة اليت مًكن أن جندها ابلطبع تلك اخلاصة

بضريح السٌد الروحي احلقٌقً ،املعلم اوغواي.
إن نصٌحة

األستاذ أوجواي بشأن ال شًء عرضيًا احلًاة جتعلنا ندرك أن كل
ٌؾ

حادثة جندها ٌؾ احلًاة واضحة ج ًدا لقواعد السبق ٌؾ يد هلال .لذلك من املستحٌل أن حتدث
أشًاء خمتلفة ٌؾ هذا العال منؾصلة

عن خطة هلال .هو املكان الذي جًب أن يتحقق فٌه
هذا

دور هلال ابعتباره الشخص الذي حٌدد مجٌع األحداث ونقبله.
هذا يقلب ابلتأكٌد اؾرتاض غالبية البشر الذٌن ٌدعون أهنم ٌؾ الواقع الؾاعلون
الرئيسيون الذٌن لديهم احلق ٌؾ حتدٌد ما إذا كان شًء ما سٌحدث أم ال ٌؾ هذا العال.
كان األمر كما لو أهنم نسوا أنه ال يزال هناك ؾوقهم الكابن األمسى.
القًم الٌت متكن أن أنخذها ٌؾ فٌلم
ريؾ وسريوس ؾوريس:

الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا  9771أالتن

)8التؾاٌن واالجتهاد التام ٌؾ حتقٌق اآلمال)9 .الصرب على العراقٌل

والعقبات واملشقات من أجل حتقًق اآلمال): .احلث على الرتاحم والتعاون والتعاطؾ.

الباب اخلامس
اخالمتة
أ .اخاللصة
استنا ًدا إىل نتائج حبث املؤلؾ ومصادر البياانت
العناصر

املستخدمة كمراجع فحص
ؾ

الداخلٌة ؾ فٌلم الكونغ ؾو ابندا  9771والقًم الواردة ؾ الؾٌلم،

استخلص

املؤلؾون االستنتاجات التالية.
أ .العناصر الداخلية ؾ ؾٌلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا 9771
 .8املوضوع
استنا ًدا إىل نتائج حبث املؤلؾ ،ؾإن املوضوع الوارد ؾ

فٌلم كونغ ؾو ابندا 9771

ٌدور حول النضال .ؾ هذا الؾٌلم ،قٌل كيؾ قاتل الشخصية الرئيسية بو و اخلمسة احملاربني
م ًعا هلزمًة اتً النػ الذي أراد تدمري وادي السالم.

<2

=7

 .9احلبكة
احلبكة

املستخدمة هذ الؾٌلم عبارة عن قطعة أرض خمتلطة بدأت عندما كان
.
ؾ ا

من املقرر أن يهزم بو اتي لونغ مث تدرب

بو جبدٌة مع املعلم

شٌفو ؾ النهاية متكن بو من

هزمًة اتي لونغ من خالل معركة شرسة للغاية.
 .:الزمان واملكان
تدور أحداث ؾٌلم الكونغ ابندا لعام  9771ؾ وادي السالم.
; .الشخصيات والتشخًص
سيتم عرض النتائج املتعلقة ابلشخصيات والشخصيات ؾ فٌلم الكونغ ابندا لعام
 9771ؾ اجلدول التاٌل  :بو شخصياته عدم اإلستسالم و مضحك ،اتً النػ شخصياته
متكرب ،املعلم اوغواي شخصياته هادئ وحكًم ،املعلم شٌؾو شخصياته غاضب ومستعجل،
النمرة شخصٌاهتا غاضبة ،األفعى شخصياته الطًبة النؾس ،القرد شخصياته رشٌق ،سرعوؾ
شخصياته مضحك ،اللقلق شخصياته ساخر ،بٌنػ شخصياته رحيم ،زينػ شخصياته
خواؾ ،القابد ؾاشري شخصياته متكرب.

=8

< .وجهة نظر
وجهة النظر املستخدم ؾ ؾٌلم الكونغ ؾو ابندا 9771
ة

هً نظر الشخص
وجهة

األول .العناصر الداخلية الٌت مت وصؾها تبٌن وتكمل بعضها البعض لتشكٌل كالً موح ًدا.
ب .القًم ؾ ؾٌلم الرسوم املتحركة كونغ ؾو ابندا 9771
 .8التؾاٌن واالجتهاد التام ؾ حتقًق اآلمال.
 .9الصرب على العراقٌل والعقبات وحتمل املشقات من أجل حتقًق اآلمال.
 .:احلث على الرتاحم والتعاون والتعاطؾ.
ب .االقرتاحات
إدرا ًكا أن الكاتب ال يزال بعي ًدا عن الكمال ،ؾ املستقبل الكاتب

سٌكون أكثر

تركي ًزا وتؾصيالً ؾ شرح البحث أعاله بواسطة املزيد من املوارد الٌت مًكن حساهبا ابلتأكٌد.
أيمل املؤلؾ أي

ضا ؾ إمكانية استخدام هذا البحث كمرجع أو مصدر قراءة لـلباحث القادم.
ً

=9

ٌقرتح املؤلؾ أي ً أن القراء أو املتحمسني أللدب مٌكنهم العطاء تفسريه اخلاص
ضا
لؾٌلم كونغ ؾو ابندا  ،9771ألنه ؾ العطاء غالبًا تكون هناك اختالؾات ؾ الرأي ردا
ما
على العمل إلضاؾة البصرية وإثراء الذخرية ؾ عامل األعمال األدبية.

=:
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