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 االستهالل
 

 قال هللا تعايل يف القرآن الكرمي:
ن ﴿ وا َويَر ِخَرةَل  ٱذَر يَح ائِم َوقَا اَساِجد لِلَّي ٱءََءانَا نِت قَ وَه أَمَّ َمةََرح ج 

ونَيَع لَِّذينَٱتَِوييَس َهل ق ل ۦ َرب ِهِ وَن يَع َللَِّذينَٱوَلَم  يَتَذَكَّر إِنََّمالَم 

ل وا  َٱأ و   ﴾بِبَ ل ل 

 (9)سورة الزمح:


“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan 

sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran)”. 

 

.Zumar: 9)-AzQ.S) 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث إىل: 

الراحلني احلبيبني، أمي "حليمة عبد الرمحن" وأيب "أمري كرمي"، رّب  .1
صغريا. و أقول هلما شكرا جزيال. وحفظهما هللا يف ارمحهما كما ربّياين 

 السالمة الدين والدنيا واآلخرة و أخوايت يف األسرة ابرك هللا هلم.
زمالئي و زمياليت يف منظمات و قسم اللغة الغربية وأدهبا ال ميكن أن  .2

أذكر أمساءهم واحد فواحد الذين قد أعطوين محاسة يف إهناء هذا البحثن 
 يكم وابرك هللا فيكم أمجعني.يسر هللا عل

محلة اإلسالم العظيم الذي يرتقون بدينهم من شاهق إىل شاهق، 
يصدعون أبمر هللا وال خيافون لومة الئم، و مجيع أقدام هذا البحث أقدام 
البسيط، كلي ضراعة إىل هللا ورجاء، أن يسيقموا يف هذا السبيل، السبيل 

 يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد.الدعوة. نسأل هللا عز وجل نصر هللا و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 و
 

 توطئة
احلمد هللا الذي أنزل علينا القرآن عربيا، و أنعم علينا أبنواع النعم 
ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقة بتعليم العلم والبيان، والصالة 
على حممد املبعوث خبري امللل واأل داين، وعلى آله وأصحابه بدور معامل 

 ميان، وومو  عوامل العرفان. أما بعد: اإل
انتهاك قاعدة قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املواضوع: " 
فوزية   ألّفها التهذيب اللغوي يف نص املرسحي  نور ساطع من نورس 

". واعرتف الباحث كورنياوايت عند جيوفحي ليش )دراسة حتليلية تداولية(
 د بذل جهده إلكمال له.أنه كثري النقص واخلطأ رغم أهنا ق

وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعة األساتيذ الكرام 
 والزمالء األحباء. ولذلك تقدمي الباحث فوائق االخرتام وخالص الثناء إىل:

دكتور احلاج عبد احلار ، مدير جامعة موالان مالك الحضرة األستاذ  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

دة كلية العلوم اإلنسانية جامعة ي، املاجستري عمفضيلة الدكتورة شافية .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك  .3
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

املشرفة على كتابة هذا البحث ين، فطراي ليلي ةالدكتور فضيلة األستاذ  .4
 اجلامعي، جزاكم هللا احسن اجلزاء.

 مجيع أساتذيت، جزاهم هللا خريا كثريا على مجيع العلوم. .5
بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية  يكادميكاألأستاذي حليمي املشرف يف  .6

ج. العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
اقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلنا هللا وإيهم من 
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أهل العلم والعمال واخلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث 
 اجلامعي للباحث وسائر القراء. آمني ايرب العاملني.

 

 م 2019 ، مايو، 30ماالنج، 
 

  كرميمهدي أمري
 15310160رقم التسجيل: 
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 مرستخلص البحث
. انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املرسحي  نور ساطع من 2019. مهدي أمري كرمي

. البحث العلمي، قسم اللغة العربية نورس ألّفها فوزية كورنياوايت عند جيوفحي ليش
 ماالنج.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةامعة موالان وادهبا، كلية العلوم اإلنسانية، ج

 ليلى فطرايين، املاجستري ةالدكتور : ةمشرف
 التهذيب اللغويانتهاك، انتهاك قاعدة، قاعدة، : الكلمات املفتايية

فوزية كورنياوايت. والكالم فيها كالم عريب. يوجد يف هذا  أّلفهانور ساطع من نور  نص املسرحي العربية  
املسرحي كالم غري الئق ألنه يستخدم لغة أو كلمات قاسية. كالم غري الئق و قاسية هي الكالم اليت قد نص 

ينتهك مبادئ الكالم خاصة يف قواعد التهذيب. فلذلك يوّض الباحث لرتقيذ يف انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي 
 فوزية كورنياوايت. ألّفهامن نور   يف نص املسرحي نور ساطع

( كيف شكل انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من 1لة البحث على )تشمل مشك
( ما وظيفة الكالم يف نص املسرحي نور ساطع من نور  2فوزية كورنياوايت عند جيوفري ليش؟. ) أّلفهانور   
اللغوي يف نص  ( وصف شكل اإلنتهاك قاعدة التهذيب1فوزية كورنياوايت؟ أما أهداف هذه البحث ) أّلفها

( وصف وظيفة الكالم يف نص 2فوزية كورنياوايت عند جيوفري ليش. ) ألّفهااملسرحي نور ساطع من نور  
فوزية كورنياوايت. أما فوائد البحث، من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا  ألّفهااملسرحي نور ساطع من نور   

 فوزية كورنياوايت.  أّلفها نص املسرحي نور ساطع من نور لزايدة املعرفة انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف 
تتكون املنهجية يف هذه البحث بطريقة التثليث، وهي املنهجية و الطريقة و تقنية البحث. التحدي املستخدم 
هو النظرية التداولية، استخدم هذا البحث املنهج الكيفي، تستخدم الباحث طريقة القراءة والتسجيل يف مجع 

ت. بياانت البحث وهي الكالم اليت قد ينتهك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من البياان
فوزية كورنياوايت.  ألّفهانور . واملصادر البياانت يف هذه البحث وهي نص املسرحي نور ساطع من نور  

 .يتم حتليلها ابلتحليل الوصفي بنموذج ميلس وهابرمان فالبياانت اجملموعة
النتائج البحث فما يلي: وجد الباحث ستة شكل انتهاك من قواعد التهذيب. و تصنيف هذا شكل إما 

فوزيةكرنياوايت كما يلي: قاعدة احلكمة تسعة   أّلفها قواعد التهذيب  يف نص املسرحي نور ساطع من نور  
ضع واحد انتهاك، قاعدة انتهاك، قاعدة التسامح واحد انتهاك، قاعدة اإلستقبال تسعة انتهاك، قاعدة املتوا

االتفاق أحد عشر انتهاك، قاعدة الشفقة واحد انتهاك. وجد الباحث تسعة من وظائف الكالم. و تصنيف هذا 
فوزيةكرنياوايت كما يلي: وظيفة النقد، وظيفة مزاح،  أّلفهاوظائف الكالم  يف نص املسرحي نور ساطع من نور  

وظيفة األمر، وظيفة الشكوي، وظيفة  ،اء، وظيفة تعرب عن اخلالفوظيفة اإلهانة، وظيفة التعبري عن االستي
 املفاحرة، وظيفة التعبري غري التعاطف.
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Cahaya dari Nurs (English: Light from Nurs) is one of the Arabic-language drama scripts 

written by Fauziyah Kurniyawati. Utterances in this drama use Arabic. The drama script is  

lack of polite utterance because it uses harsh words. Such rude and rude speeches include 

speech that violates the principle of politeness. The refore, the researcher wanted to focus on 

violation of the principles of politeness in the drama script Light from Nurs by Fauziyah 

Kurniyawati. 

 

The research problems are (1) how are the forms of violations of language politeness 

Maxims found in drama scripts light from Nurs by Fauziyah Kurniawati based on Leech's 

perspective? (2) What are the utterance functions in a drama scriptby Fauziyah Kurniawati? 

The purpose of this research are (1) to describe the form of violation of language politeness 

maxims found in drama script Light from Nurs by Fauziyah Kurniawati based on Leech's 

perspective. (2) to describe the utterance function in the Light from Nurs drama by Fauziyah 

Kurniawati. The benefit of this research is of this research is increase knowledge about the 

violation of the principle of politeness in the drama of light from Nurs by Fauziyah Kurniawati. 

 

The methodology in this research consists of three aspects there are  approach, method 

and research techniques. The approach used is the pragmatic theory. And use the 

methodological approach of qualitative descriptive approach. Data collection techniques used 

in this research is the note-taking technique. The data of this research are utterances that violate 

the maxims of the principle of politeness in drama script light from Nurs. The source of data in 

this research is the drama script Light from Nurs by Fauziyah Kurniawati. Data were analyzed 

by using a descriptive method with analysis model according to Miles and Huberman. 

 

The results of this research are as follows:  Leech’s language politeness principle consists 

of six principles of violation: violations of the Tac maxim there are nine utterances, violations 

of Generosity maxims are one utterance, violation of Approbation maxim there are nine 

utterances, the violation of the Modesty maxim  is one utterance, violation of the Agreement 

maxim  there are eleven utterances, and violations Sympathy maxim are one utterance. And the 

utterance function in drama script Light from Nurs by Fauziyah Kurniawati includes criticizing 

functions, joking functions, derogatory functions, expressing upset feelings, functions 

expressing disagreement, governing functions, boasting functions and functions expressing 

sympathy. 
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Pragmatik). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Universitas 
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Cahaya dari nurs merupakan salah satu naskah drama berbahasa Arab karangan Fauziyah 

Kurniyawati. Tuturan dalam naskah drama Cahaya dari Nurs  menggunakan bahasa Arab. Dalam 

naskah drama tersebut terdapat tuturan yang kurang santun karena menggunakan bahasa atau kata-

kata kasar. Tuturan kurang santun dan kasar tersebut termasuk tuturan yang melanggar prinsip 

kesantunan. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan  pada pelanggaran perinsip kesantunan 

dalam naskah drama Cahaya dari nurs karangan Fauziyah Kurniyawati. 

 

Permasalahan penelitian ini meliputi (1) Bagaimana bentuk pelanggaran Maksim kesantunan 

berbahasa yang terdapat pada naskah drama Cahaya dari Nurs karangan Fauziyah Kurniawati 

berdasarkan presfektif Leech? (2) Apa sajakah fungsi tuturan dalam naskah drama Cahaya dari 

Nurs karangan Fauziyah Kurniawati? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan 

bentuk pelanggaran maksim kesantunan berbahasa yang terdapat pada naskah drama Cahaya dari 

Nurs karangan Fauziyah Kurniawati berdasarkan presfektif Leech. (2) Mendeskripsikan fungsi 

tuturan pada naskah drama Cahaya dari Nurs karanganFauziyah Kurniawati. Manfaat penelitian ini 

yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai pelanggaran prinsip kesantunan dalam drama 

Cahaya dari Nurs karangan Fauziyah Kurniawati. 

 

Metodologi dalam penelitian ini terdiri dari tiga aspek, yaitu ancangan, metode, dan teknik 

penelitian. Ancangan yang digunakan adalah teori pragmatik, Pendekatan metodologis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatifTeknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca catat. Data penelitian ini adalah tuturan 

yang melanggar maksim-maksim prinsip kesantunan dalam naskah drama Cahaya dari Nurs. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama Cahaya dari Nurs karangan Fauziyah 

Kurniawati.. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan model analisis data menurut 

Miles dan Huberman. 

 

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama prinsip-prinsip kesantunan 

berbahasa Leech terdiri dari enam prinsip yaitu: dari tuturan yang terdapat dalam naskah drama 

Cahaya dari Nurs terdapat pada pelanggaran maksim kearifan ada sembilan tuturan, pelanggaran 

maksim kedermawanan ada satu tuturan, pelanggaran maksim pujian ada sembilan tuturan, 

pelanggaran maksim kerendahan hati ada satu tuturan, pelanggaran maksim kesepakatan ada 

sebelas tuturan, dan pelanggaran maksim simpati ada satu tuturan. Dan Fungsi tuturan dalam 

naskah drama Cahaya dari Nurs karangan Fauziyah Kurniawati meliputi fungsi mengkritik, fungsi 

bercanda, fungsi menghina, fungsi mengungkapkan rasa kesal, fungsi menyatakan ketidak 

setujuan, fungsi memerintah, fungsi menyombongkan dan fungsi menyatakan ketidak simpatian. 
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 األول الباب
 مقدمة

 ة  البحثيفخل -أ 

اإلنسان كائن حي اجتماعي مل يعش متفردا أبد الدهر. وكل  من املعروف أن
اإلنسان أن يشارك بعضه بعضًا ويتواصلوا ويتعاملوا مع غريهم. وإلجياد التواصل 
والتعاون املطلوب فيحتاج إىل األداة والتجهيز. واجلهاز املنشود هو اللغة ألهنا ألة 

 .ياة اليوميةالتواصل والتعاون البليغة وتلعب دورا عظيما يف احل
واللغة عامة هي نظام صويت يستخدمها اجملتمع عند التواصل مع   

( أن اللغة نظام صويت مستأثر أو 2007اآلخرين. وذلك مبثابة ما قاله سوبراطا )
(. ومن هذا املفهوم، فمادة اللغة هي الصوت 40، ص. 2011متجرب )حممد، 

لتايل، يعرف أبن وظيفة اللغة تظل أنتجه اإلنسان. واللغة لديها نظام يصر عليها. واب
 .أداة يستوعبها البشر عند التواصل

وكينونة اللغة كألة التواصل هلا دور عظيم ألهنا وسيلة لتعبري أغراض   
األفراد عند اجملتمع. واللغة اليت يستخدمها الشخص تنعكس درجته عند اجملتمع. 

اختيار الكلمة، النوعية،  ففي هذا الصدد، تفرتق لغة العامل بلغة العادي من حيث
 .أو التهذيب

يطلق جناح استيعاب اللغة يف التواصل إذا كانت األغراض املطروحة مقبولة 
ومفهومة من قبل املخاطب. ومن مث، فالتواصل حيتاج إىل القوانني املرتابطة املراعاة 

  .عند حتقيق عملية التواصل الفصيح، حىت جتري أهداف التواصل كما يرام
 

ع التواصل االجتماعي جيدا إذا استوفت الشروط فيه. منها حتقيق سيطّل
الوعي إىل صورة التهذيب. التهذيب هو الكيفية أو العادة السارية أثناء اجملتمع. 
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من قبل واتفق هذا التهذيب وتقرر اجملتمع املعني حىت يصبح شرطا متفقا 
 .جمتمع اللغة

وميكن نظر التهذيب من شىت النواحي عند احلياة اليومية. ومن إحدى 
النواحي هي التهذيب يف التواصل أو يسمى بتهذيب اللغة. ينعكس التهذيب يف 
طريقة التواصل الشفهي أو طريقة إلقاء اللغة. "دخل إىل هذي طريقة إلقاء اللغة 

، 2005واعد اللغة، واللهجات" )رهاردي، اختيار الكلمة حىت عرض الكلمة، ق
 .(.  وطريقة إلقاء اللغة املنشودة يف هذا البحث حمددة يف اختيار الكلمة19ص. 

 
القوانني يف التواصل أو مبادئ الكالم خاصة يف قواعد هتذيب اللغة حمتاجة 
عند عملية الكالم للحفاظ على ختلصه لتجري كما هي. فاملتكلم واملخاطب 

ضه بعضًا عند إجراء الكالم إذا كان كالمها يستخدم اللغة املهذبة ويطيع سيحرتم بع
( 1983وكما يقول )ليش  على مبادئ الكالم ال سيما على قواعد هتذيب اللغة.

، 2009قلبه" )برانواو،  يّضرألهنا ال  املقبول عند ألخرينهي لغة  التهذيب اللغوي"
ءات الكالم، فيحفظ املتكلم ابحلفاظ على مبادئ التهذيب يف إجرا  (11 ص.

 .العالقة االجتماعية مع املخاطب بدون األذى، اإلجبار، ودون التكرب
 

كيان احلياة اإلنسانية متيل إىل اجلماعة تطالبهم للتواصل مع الغري كل  
يوم، وهناك شيء مهتم وهو انحية هتذيبية. طريقة التواصل اجليدة مع الغري مثل 

ة جودة احلياة االجتماعية. ولرتقية تلك اجلودة، فيحتاج التعاون، االحرتام، وترقي
 .اإلنسان كخلق اجتماعي إىل الكالم بلغة مهذبة جيدة

ويف واقعة احلياة اللغوية اليومية، فأغلب النا  ال يعرفون مبادئ التعاون عند 
التواصل. وهذا يؤدي إىل انتهاك املبادئ املوجودة بدون وعي. ويعين انتهاك املبادئ 

 .دم اإلطاعة، ووالء املتكلم واملخاطب على مبادئ التعاونبع
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وجدان كثريا عند التواصل املرء الذي يقول قوال غري الئق، ومل يطابق بقيمة 
 ,jancok, dasar lu التهذيب. إذا كنا يف احملطة مثال، مسعنا كلمة غري الئقة، مثل

suwe, asu, oke bro, alay lu, cangkemmu، لك الكلمات املذكورة وغريها. ولكن ت
ليست أمرا غريبا ألن الثقافة فيها تشتهر ابلقساوة. قد ال حيرتم املرء قيمة التهذيب 
يف إلقاء اللغة لنيل االهتمام ونيل القبول يف تواصل ما. فلننظر إىل طالب املدار ، 
ابتدائية كانوا أو متوسطة بل اثنوية قد يقول قوال جامدا مع أهنم قد تعلموا 

يب. ويوجد بعض أعضاء جملس النواب الذين جيادلون ويتخاصمون بقول غري التهذ
مهذب. ويوجد أيضا ذاك االنتهاك يف املسلسل، الربانمج الواقعي، الربانمج احلواري، 
الكوميداي وغريها من الربامج اليت تنتهك مبادئ التهذيب، فقط تفكر تسلية 

 .املشاهدين بدون النظر إىل أتثريها على أذهاهنم
 

وإذا رأينا تلك الواقعات، فعوامل العمر، خلفية الرتبوية، البيئة، والعمل   
قد أثر إىل السلوك واللغة املستخدمة لدى األفراد. لذلك ال بّد ملن يتواصل أن 
يفهموا سياق الكالم. فبفهم ذاك السياق، نعرف مع من تكلمنا، أين ومىت تكلمنا، 

 .ل مضمون كالمناوما هدفنا حىت مل يهن املخاطب ويقب
 
والدراسة حول انتهاك التهذيب اللغوي هي نطاق علم التداويل، إذ هو    

جزء من علم اللغة. فالتداويل تطبيقيا هو دراسة عن معاين الكالم يف الظروف 
( أبن "التداويل هو دراسة عن العالقة بني 1980املعينة. وهذا كما قال لفينسون )
ن التحرير أو املقابلة يف فهم اللغة. أو بعبارة أخرى، اللغة والسياق إذ مها أسا  م

هو دراسة عن كفاءة استخدام اللغة وتنسيب الكلمات والسياقات املناسبة" 
(. واملراد من استخدام اللغة عند لفينسون هو استخدام 31. ص، 2015، طريغن)

تعين دراسة  اللغة وفقا بوظيفة اللغة كألة التواصل. فدراسة اللغة من انحية تداولية
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اللغة للتواصل. ومن إحدى املباحث فيها هي التواصل املهذب. والكالم حول 
 ي(، حيث قال: "إن هتذيب اللغة أن تستو 1993التهذيب، فلننظر إىل قول ليش )

قاعدة  ،قاعدة اإلستقبال ،  قاعدة التسامح،  قاعدة احلكمة، منها القواعديف ستة 
 .(207-206، ص. 2015، " )ليش، شفقةال قاعدة تفاق،اال قاعدة، التواضح

أمرا غريبا، واملوضوعات متنوعة،  ة حول انتهاك التهذيب اللغوي ليسوالقيام ابلدراس 
منها الكالم املباشر يف األفالم حىت الكتابة يف الوسائل االجتماعية واألعمال 

استفسار األدبية. فعمل األدب هو عملية الكتابة اإلبداعية اليت تؤدي إىل نثرايت 
القراء. قواعد اللغة املستخدمة، اختيار الكلمة والتهذيب يف نصوصها تكون معيارا 

 .لديهم
وإذا تكلمنا عن األدب، فهو العمل اخليايل نتيجة من اإلبداعات حسب    

العواطف احلالية اليت تعرب انحية مجالية تتأسس على اجلهة اللغوية أو املعاين )فناين، 
األدب هو انعكا  اجملتمع، الثقافة والعادات والتقاليد (. عمل 6، ص. 2000

فيهم، اليت تؤثر إىل مسريه. وجبانب ذلك، يستخدم لوسيلة إلقاء األغراض حتزم يف 
اللغة اجلذابة والبديعة. عرب هذا العمل، كشف املؤلف املشاكل احليوية لدى املؤلف 

كثري من اجملتمع الذي يعني نفسه. ويقبل التأثري من اجملتمع ويؤثر إليهم. بل يوجد  
قيمة عمل الذي يعيش يف زمان ما، بسبب املؤلف من أعضاء اجملتمع املقيد بدرجة 

 .(103، ص. 2009اجتماعية خاصة ومل يبتعد عنها )سورصا، 
عن الرسائل وقيم احلياة. وكيف طريقة إلقاء  اعرب أتليفه هوأخرب املؤلف   

 أم ال، فالقارئ نفسه الذي يستطيع الرسالة واستيعاب اللغة، هل كان مهذاب
إجابتها. ألن عمل األدب مل يتطلب لتحصيل العمل املهذب، بل القارئ الذي ال 

 .بّد أن يتحرى يف اختيار ذاك العمل املليء ابلرسائل وقيمة احلياة
هناك أنواع كثرية يف نثرايت األدب؛ نوع األدب النثري أو الشعري،    

صرية، الرواية، والرومانسيا )نوع أساسي(. والشعر له أنواع: والنثر أنواع: القصة الق
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الشعر، األبيات، القصيدة، وغريها. وكل النوع نظام له القوانني اخلاصة )جرباهيم، 
 (. 94-93، ص. 2012

نص املسرحية هو أحد األمثلة يف استخدام اللغة التحريرية، وأما نوع اللغة 
سرحية حتتوي على الكالم من األشخاص عند يف احلوار هو اللغة الشفهية. نص امل

احلوار. وهكذا نص املسرحية العربية، حتتوي الكالم العريب من أشخاصها. ويتهم 
النص املسرحي العريب أبنه حيتوي على انتهاك مبادئ التهذيب لدى األشخاص. 
وهذا االنتهاك مسجل عمدا جلعل الظروف احليوية، وذلك عرب الكالم من 

 .ال االنتهاك هو االستهزاء، اإلذاءة، أو اللومة بكلمة جامدةاألشخاص. فمث
مل يكن االتفاق املوحد العاملي على مفهوم األدب بسبب الطبيعة 
الديناميكية لألدب وتطوره املستمر. أوضح ساابردي دجوكو دامونو أن "األدب هو 
مؤسسة اجتماعية تستخدم اللغة كوسيطها، واللغة ذاهتا هي خلق اجتماعي" 

واسطة األدب هو اللغة، لذلك جيب على قراء األدب  (.12، ص.2010، إنداح)
فهم قواعد اللغة املستخدمة يف النصوص األدبية. " هوراتيو  مفكر روماين يقول 

")بوداينتا ، dulce et utileعلى أن األدب يعمل كتسلية ويستفيد قرائه ويسمى" 
يء جيد وسيئ. وعادة (. يستخدم األدب لنقل رسائل حول ش19، ص  2003

 ما حيصل املتذوقون األدبيون على التسلية بعد قراءة أتليف أديب.
 جامعة ا يفوأدهبيف قسم اللغة العربية  ملاّدة الكليةهو واحد من  املسرحي

كوظيفة األخرية ملادة الكلية هي استعرض الفيّن موالان مالك إبراهيم ماالنج،  
والذي عقد هذا " نور ساطع من نور عنوان "ب سرحياملاملسرحي ابللغة العربية. 

 سرحاملهذا  لغة ا.اللغة العربية واألدهبقسم  2015 طبقةب طالّ ال الربانمج أيين
 نور ساطع من نور  سرحي، عندما قرأ الباحث نص امللكنلفهم. يف ا لةو سه
وهبذه األحوال اليت . فيها انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي بعض الباحثوجد ، بعناية

جيدهها الباحث يدفع والباحث أن يقوم ابلبحث  على سبيل االستمرار حبسب 
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فوزية   ألّفهانور ساطع من نور   املسرحيانتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص 
 .جيوفري ليشنظرية تداولية كورنياوايت عند 

والكالم يف النص املسرحي نور ساطع من نور  لفوزية كورنياوايت قد    
الكالم خاصة يف قواعد التهذيب. ويف هذا النص هناك كالم غري  ينتهك مبادئ

الئق، ألن هذا الكالم يهدف إىل االقرتاح بقول فاسد. وهناك أيضا قول ال حيرتم 
شعور الشخص األخر )املخاطب(. وذلك كالم لتحقري األشخاص بلغة قبيحة 

ص، فيحتاج . ولكن لفهم هذا النةليو حىت ينتهك مبادئ التهذيب لدى علم التدا
إىل معرفة اخللفية أو السياق من وقوع ذاك االنتهاك. وأتليف فوزرية كورنياوايت ميلك 

 عقدة بديهة، وشخصية قوية.
وإذا قرأان أتليفها سنجد القيم األخالقية، كما ورد يف النص املسرحي نور  

ساطع من نور  املليء ابإلحسا  الديين واالجتماعي الذي حيكي عن جعد بديع 
زمان سعيد نورسي يف إعالء القرآن يف تربة تركيا ويعارض احلكومة العلمانية. ال

وحيكي أيضا عن أحالم األشخاص الباهرة ولكن تناقض ابلوقائع الرذيلة من عند 
 األشخاص األخرين.

وسبب اختيار املوضوع عن النص املسرحي نور ساطع من نور  ألن هذا  
جود البطال الشجاع يبية. وله خصائص منها و التهذ القواعدالنص ميتلئ ابنتهاكات 

، من العلماء الكرباء يف دولة تركيا وجمدد اإلسالم املثقف. وأيضا وهو سعيد نور 
. وحقيقة، هناك كثري من كرئيس اجلمهورية وعدو سعيد نور   مصطفى كمال ابشا

التهذيب، لكن  قواعدالوسائل األدبية األخرى التحي حتتوي على املباحث حول 
ختار الباحث هذا النص ألن حيتوي على االنتهاك الذي جيلب رغبة الباحث ا

انتهاك مبادئ  قواعدللتعمق فيه، وألن وراء الكالم فيه هناك غرض الكالم و 
 .التهذيب اللغوي
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 أسئلة البحث -ب 
 حث سؤالني، ومها كالتايل:بيان اخللفية السابقة، أخذ البا استنادا من

نور ساطع  املسرحيدة التهذيب اللغوي يف نص كيف شكل انتهاك قاع -أ 
 فوزية كورنياوايت عند جيوفري ليش ؟ ألّفها من نور  

فوزية   ألّفهااملسرحي نور ساطع من نور  يف نص  لكالماما وظيفة  -ب 
 كورنياوايت؟

 
 أهداف البحث -ج 

 استنبط الباحث أهداف البحث كاآليت:
نور ساطع  املسرحيغوي يف نص وصف شكل اإلنتهاك قاعدة التهذيب الل . أ

 عند جيوفري ليش. فوزية كورنياوايت ألّفهامن نور  
فوزية   ألّفها نور ساطع من نور   املسرحييف نص  لكالموصف وظيفة ا . ب

 كورنياوايت.
 

 فوائد البحث - د

 أما فوائد البحث حتت العنوان "انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص
فوزية كورنياوايت " تنقسم إىل قسمني، ومها  ألّفها  نور ساطع من نور  املسرحي

 الفوائد النظرية والتطبيقية. فالبيان كالتايل:
 الفوائد النظرية -1

من املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا لزايدة املعرفة انتهاك قاعدة  (أ
فوزية    ألّفها نور ساطع من نور  املسرحي التهذيب اللغوي يف نص

 .كورنياوايت
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دراسة التداولية انتهاك قاعدة  كاملساعدة يف تعميق علم اللغة، خاصة يف   (ب
فوزية   ألّفهاالتهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من نور  

 كورنياوايت عند جيوفري ليش.
أدوات املعلومات إىل جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   (ج

 اإلنسانية لتكون مرجع البحوث املقبلة. ماالنج ال سيما إىل كلية العلوم
 الفوائد التطبيقية -2

ابلنسبة للطالب، من املتوقع أن يشجع هذا البحث اهتمام الباحثني  (أ
 اآلخرين إبجراء حبث يف النظرية التداولية حبثية خمتلفة.

ابلنسبة ملدرسي اللغة العربية، من املتوقع أن يقدم هذا البحث نظرة  (ب
 ألّفهااملسرحي  نتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نصعامة على ا

 .زية كورنياوايتفو 
 أصبح معيارا إلقامة البحث بنظرة أخرى (ج
وللباحث نفسه ليتعمق يف النظرية التداولية عند انتهاك قاعدة  (د

 فوزية كورنياوايت. ألّفهاالتهذيب اللغوي يف نص املسرحي 
 املعلومات عن نطق علم اللغة. تطبيق النظرية التداولية وزايدة (ه

 
 يدود البحث - ه

فوزية   ألّفهااملسرحي  هذا البحث يؤدي إىل حتليل النصوص يف نص
حتليل نظرية انتهك قاعدة للغوي عند جيوفري  استخدمت الباحثكورنياوايت. 

 .ليش وهي نظرية تتوافق مع البحث
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 نطاق البحث - و

العبارات املبهمة أبهنا ال توجد قد ذكر يف أحد الكتاب أن املشكلة هي 
(. فلذلك، ينبغي 64، ص. 1984حد تفسريها )عبيدات، وعد ، واحلق، 

للباحثني أن حيددوا أسئلة البحث وحتديده سوف ال يوسع البحث إىل ألمور 
 خارج التحديد املعني.

مبا أن هلذا البحث يتضمن يف حتديد البحث التداولية الذي يركز يف 
نور ساطع من نور  اليت  نص املسرحيدمة يف احملاداثت ممثلة احلوارات املستخ

حتليل  . استخدمت الباحثحتتوي على تعبريات انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي
منها  القواعدستة  الذي يتكون من نظرية انتهك قاعدة للغوي عند جيوفري ليش

 قاعدة ،قاعدة املتواضع ،قاعدة اإلستقبال، قاعدة التسامح،  قاعدة احلكمة
 الشفقة. و قاعدة تفاق،اال
 

 حتديد املصطلحات - ز
 انتهاك  -1

وكانت الكلمة "حمالفة" تعين للتوضيحات أن هناك يوجد من يعمل 
، ص. 2009عملية اليت ختالف احلقوق أو القنون األساسي املقرر )فرانواو، 

نص احلوارات املستخدمة يف احملاداثت (. إعتمادا على هذا البحث 14
اليت حتتوي على  فوزية كورنياوايت ألّفها نور ساطع من نور  رحياملس

 .تعبريات انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي
 

 انتهاك قاعدة  -2
لتهذيب اللغوي قاعدة اوجود خمالفة املتكلم واملستمع يف التطبيق 

إعتمادا على هذا البحث الذي يتكون من سّتة قواعد.  جيوفري ليشعند 
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نور ساطع من نور  اليت  نص املسرحييف احملاداثت املستخدمة  الكالم
 .حتتوي على تعبريات انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي

 
 قاعدة -3

املبدأ هو القواعد للغوية داخل القواعد األخرى اليت تنظيمها، " 
، 2015" )اترين، استخداما لغتها، وأتويالهتا إىل الردود وقول املخاطب 

ا على أنه شكل من أشكال أيض  هذا القاعدة(. وجبانبها ُيشار إىل32ص. 
املرد من قاعدة  .لتهذيب اللغويالتداولية يستند إىل قاعدة التعاون وقاعدة ا

التهذيب اللغوي وهي املبدأ يهث على استخدام كلمات التهذيب اللغوي 
احلوارات املستخدمة يف ويبتعد الكالم غليظ. إعتمادا على هذا البحث 

نور ساطع من نور  اليت حتتوي على تعبريات  رحينص املساحملاداثت 
 ليش. جيوفريعند  انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي

 
 التهذيب اللغوي -4

. وكما يقول )ليش إنسانخلق من هو منعكس  التهذيب اللغوي
قلبه"  يّضرألهنا ال  املقبول عند ألخرينهي لغة  التهذيب اللغوي( "1983
ميكن أن تعكس  يالتهذيب اللغو فإن (. لذا 11، ص. 2009)برانواو، 

سلوك املتكلمني كبشر يتمتعون بكرامة كرمية ويكونون قادرين على جعل 
قاعدة التهذيب اللغوي يف هذا  شركاء الكالم متفقني مع تلك اللغة.

نور ساطع من  نص املسرحياحلوارات املستخدمة يف احملاداثت البحث 
 جيوفريعند  عدة التهذيب اللغوينور  اليت حتتوي على تعبريات انتهاك قا

 ليش اليت يتكون من سّتة قواعد.
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 الدراسات الرسابقة - ز

ليس أمرا  املسرحي البحث يف انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص
جديدا يف عامل البحوث. فبالطبع، هناك البحوث من قبل. ولكن كل من هذه 

تركيز البحث. وانطالقا  البحوث يتفرق بعضه ببعض، إما من انحية املوضوع، أو
من البياانت املكتسبة عرب اإلنرتنت، يوجد بعض اجلورنل والبحوث اجلامعية اليت 

 تكلمت عن انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي، منها:
 Pelanggaran Maksim-Maksim Kesantunan.2008إسدينطو.  -1

dalam Naskah Drama Tuk  البحث العلمي. قسم جافا. كلية العلوم
البحث هي انتهاك  افية. جامعة اندونيسيا. نتائج الباحث يف هذاثقال

،  قاعدة االستقبال"توك"  املسرحي قاعدة التهذيب اللغوي يف نص
 .قاعدة الشفقة، و قاعدة االتفاق، و  قاعدة املتواضع

 Pelanggaran Kesantunan dalam Naskah.2011سوبرايدى.  -2

Drama Bardji Barbeh Karya Catur Widya Pragolapati.

. قسمة اللغة واألدب اجلاوية. كلية اللغة والفن. جامعة البحث العلمي
البحث هي انتهاك قاعدة التهذيب  سيمارانج. نتائج هذا احلكومية

( قاعدة االستقبال، 1كما يلي، )  ابردجيي ابربه املسرحي اللغوي يف نص
( 5، )احلكمةدةأ ( قاع4، )( قاعدة االتتفاق3( قاعدة املتواضع، )2)

وظائف الكالم يف  و. التسامح( قاعدة  أقصر 6، و )الشفقةقاعدة 
( 3املزاح ) ةف( وظي2وظائف النقد، )تكون من  بردجى ابربه مسرحية

( وظيفة التعبري عن 5( وظيفة للتعبري عن االستياء، )4وظيفة إهانة، )
كوى، ( وظيفة الش8( وظيفة احلكم، )7) ( وظيفة احلكم،6اخلالف، )

 ( وظيفة التعبري عن التعاطف.10( وظيفة التفاخر، )9)
 Jenis Tindak Tutur dan Pelanggaran.2009نور هداية.  -3

Prinsip Kesantunan dalam Wacana Acara Empat Mata di 
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Trans-7 .ث العلمي. قسم األدب اإلندونيسي. كلية اللغة والفن. البح
ذه البحث ، وهي أفعال الكالم اليت جامعة احلكومية سيمارانج. نتائج ه

تتضمن  Trans-7 مت العثور عليها يف خطاب برانمج اربع عيون على
أفعال التخاطب يف الكالم، املوقع، املمثل، التوجيه، التعبريي، املخضوع، 
واإلعالن. حدث انتهاك قاعدة التهذيب يف الربانمج "العني األربعة" 

الذي اقرتحه  التهذيب اللغويقواعد ة اليف ستّ  Trans-7 على حدث
 .جيوفري ليش

 Pelanggaran Terhadap Maksim.2014بوتري ساتيا براتيوي.  -4
Prinsip Sopan Santun Dalam Komik Crayon Shinchan 

Volume 1.  البحث العلمي. قسم اللغة واألدب. كلية الثقافة. جامعة
انتهاك  9بياانت. ال 30براوجيااي ماالنج. مت العثور على نتائج البحث 

من  انتهاك القاعدة 14التسامح،  انتهاك القاعدة 5قاعدة احلكمة، 
. إن السبب يف انتهاك قاعدة من انتهاك النتواضع  2، واالستقبال
 قاعدة التسامح هو املنفعة الذاتية ، و قاعدة ، ويضر ابآلخرين احلكمة

 فاخر.تواضع هو التامل قاعدة ، وهو انتقاد اآلخرين الستقبالا
 Pelanggaran Bidal Prinsip Kesantunan. 2010آسيه فاطمة.  -5

Tuturan di Terminal Tamansari Salatiga .كلية اللغة والفن .
البحث شكل خمالفات هتذيب  سيمارانج. نتائج هذا جامعة احلكومية

اللغوي يف شكل كلمات وعبارات وبنود ومجل. وتشمل وظائف الكالم 
( وظيفة 1هتذيب يف حمطة اتمانسارى ساالتيغا: ) قاعدةاليت تنتهك 
( 5قول، )وظيفة ( 4إهانة، )وظيفة ( 3املزاح، )وظيفة ( 2النقد، )
( 8حتية، )وظيفة ( 7التعبري عن التهيج، ) وظيفة (6اهتام، )وظيفة 
 عزل.وظيفة 
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وانطالقا من البياانت السابقة اليت توضح املساوات واملخالفات بني 
بقة والبحث احلايل. ويستخلص عامة أبن املساواة تقع يف موضوع الدراسات السا

البحث ولكن ال مياثل موضوع هذا البحث. وتوجد أيضا البحوث بنفس 
النظرية. وأما املخالفة يف عنوان البحث وموضوعه. وهذا البيان يدل على أن 

نور  املسرحي البحث حتت العنوان "انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص
تداولية عند جيوفري )دراسة حتليلية ال فوزية كورنياوايت ألّفها ع من نور ساط

 ليش(" مل يوجد من قبل حىت يدجر استمراره كالوظيفة النهائية يف الدراسة.
 

 منهج البحث - ح
 نوعية منهج البحث -1

استخدم هذا البحث املنهج الكيفي الذي أنتج البياانت الكيفية 
أو الكالم من األشخاص أو األرابب املشهودين بوجود الكلمات املكتوبة 

(. وأما املنهج الكيفي عند سوغياان هو املنهج 15، ص. 2008)موليونج، 
املستخدم لبحث املوضوع الطبيعي وكان الباحث أداة رئيسية، وطريقة مجع 
البياانت هي التثليث، وحتليل البياانت االستقرائية أو الكيفية، وتركزت 

 (.15، ص. 2008ين ابلنسبة إىل التعميم )سوغياان، نتائجه يف املعا
وقد ازدهر البحث الكيفي يف جمال العلوم االجتماعية اليت تسمح 
للباحثني بدراسة املشاكل االجتماعية والظاهرة الثاقفة. وهو مرتبط ابلبياانت 
اليت ال تشكل الرقم عاما. البحث الكيفي هو املنهج االستقرائي الذي 

اب أعمق فهم عن اخلربة الفردية أو اجملموعات )وحيوين، يهدف إىل اكتس
 (.1, ص. 2012
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حبثا كيفيا ألن يف هذا البحث وصف عن ث ويسمى هذا البح
 ألّفها نور ساطع من نور  املسرحيانتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص 

 فيها من خالل نظرية جيوفري ليش. فوزية كورنياوايت
 

 خطة البحث -2
ية يف هذه البحث بطريقة التثليث، وهي املنهجية تتكون املنهج

والطريقة وتقنية البحث. التحدي املستخدم هو النظرية التداولية. "التداولية 
(. 29، ص. 2015هي دراسة املعىن فيما يتعلق مبواقف خمتلفة" )اترين، 

يستخدم هذا النهج العملي بناء على النظر يف العديد من اجلوانب اليت 
النظر يف التواصل. عند االتصال ، من املهم االنتباه إىل اجلانب حتتاج إىل 

التهذيب اللغوي للشريك الذي ال يتم اإلساءة إليه. انتهاك قاعدة التهذيب 
اللغوي يف هذه البحث تعين أن احملادثة قد انتهكت قاعدة عند جيوفري 

، التسامحة قواعد، وهي قاعدة احلكمة، قاعدة ليش. الذي يتكون من ستّ 
 .الشفقة، و قاعدة االتفاق، وقاعدة املتواضع، و قاعدة اإلستقبالوقاعدة 

 
 مصادر البياانت -3

البياانت اليت مجعها الباحث عرب املالحطة املباشر وفقا ابسئلة 
 البحث تنقسم إىل مصرين، ومها:

 البياانت الرئيسية (أ
ملواالة من البياانت الرئيسية هي البياانت اليت مجعها الباحث بنفسه وا

(. وهي البياانت اليت ذي 56، ص. 2012مصادرها )فيكتوريو ، 
نور ساطع  املسرحينص  يف صلة مباشرة مع البحث وهي توثيق بياانت

  . فوزية كورنياوايت ألّفها من نور 
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 البياانت الثانوية (ب

مصادر البياانت الثانوية هي البياانت املطبوعة أو املنتجة من 
(. وهي 56، ص. 2012مل تكن مديرها )فيكتوريو ،  اجملموعة اليت

البياانت املتممة واملوالية يف البحث بشكل الوثيقة املكتوبة، وهي 
إما من الكتب املتعلقة ابلبحث عن  نص املسرحياملطبوعات عن 

 وغري ذلك. التداولية
 طريقة مجع البياانت -4

ص.  ،2011البياانت هي اجلهاز إلجابه ألسئلة البحثية )حممد، 
(. يف كل البحث، جيب مجع البياانت مقدما مث حتليلها. أما طريقة 167

مجع البياانت فهي أهم خطوات يف البحث، ألن هدفها الرئيسي هو 
، ص. 1999جي، احلصول على بياانت الئقة، ودقيقة، وشاملة )قندلي

طريقة القراءة والتسجيل يف مجع البياانت. يتم  (. تستخدم الباحث87
 احلطوات التالية يف مجع البياانت: إجراء

قراءه الكتب املتعلقة بتداولية، وخاصة فيما يتعلق بنظرية القاعدة  (أ
التهذيب اللغوي، جنبا إىل جنب مع املبادئ أساسا مرارا وتكرارا 

 لتجنب التفسري الذي ال يصلح مع هذا املوضوع.
 فهم املعىن، يف معىن كلمة واحدة أو املعىن كلها. (ب
 رى ملعرفة تفسري املوضوع.قراءهتا مره أخ (ج
حتديد الكلمات أو العبارات اليت حتتوي على العناصر املوجودة يف  (د

 الكتاب للحصول على البياانت.
تسجيل األمور املتعلقة ابالتصاالت واملعلومات عن نظرية قاعدة  (ه

 التهذيب اللغوي.
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 طريقة تصديق البياانت -5

كل الظروف ميثل القيم الصديقة، ويفر   أن صدق البياانت هو
األسا  ليصح تطبيقها، ويبيح القرار اخلارجي املصطنع حول االتساق من 

 (.320، ص. 2011اخلطوات والتوسط من املوضوع والقرارات )موليونج، 
كما ذكر يف السابق، استخدم الباحث طريقة االختبار لتصديق 

ياانت من عدة املصادر ابية طرق  البياانت بطريقة التثليث، وهي تفتيش الب
(. ففي هذا الصدد، 372، ص. 2008كانت وأية األزمنة )سوغيناان، 

 استخدم الباحث تثليث املصادر وتثليث البياانت.
 وأما اخلطوات يف طريقة تثليث املصادر وتثليث البياانت هي:

 مجع نصوص البياانت املتعلقة بنظرية التداولية عند جيوفري ليش. (أ
 يوصل ويفق البياانت بعضها بعضا ابلنظرية املنشودة. (ب
 إعادة النظر إىل البياانت املكتسبة. (ج

 خطوات حتليل البياانت -6

فالبياانت اجملموعة يتم حتليلها ابلتحليل الوصفي بنموذج ميلس 
وهابرمان. كما اقتطف سوغياان، شرح ميلس وهابرمان أبن العملية لتحليل 

تفاعلي، وتستمر حىت تنفذ وتشبع. والعملية يف حتليل البياانت جتري ابل
البياانت هي تقليل البياانت، عرض البياانت واالستخالص )سوغياان، 

 (.337، ص. 2008
 تقليل البياانت (أ

أكد سوغياان أبن تقليل البياانت مبعىن التلخيص، أو اختيار الشياء 
، ص. 2008اهلامة والبحث عن املوضوع واألسلوب )سوغياان، 

 (. وأما يف هذا البحث، خطوات تقليل البياانت هي:338
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 بعد مجع البياانت، يلخص الباحث البياانت املكتسبة. (1
اختيار البياانت املتعلقة ابملوضوع الذي حيتوي املعاين، اخلطاب  (2

واألصول يف تشكيل البينة التحليلية التداولية عند نظرية جيوفري 
 ليش.

حسب الفروع اليت حتتوي املعاين، اخلطاب اختيار البياانت  (3
واألصول األخالقية املتضمنة يف البينة التحليلية التداولية عند نظرية 

 جيوفري ليش.
حذف البياانت غري املتصلة ابملوضوع الذي يتحتوي املعاين،  (4

اخلطاب واألصول يف تشكيل البينة التحليلية التداولية عند نظرية 
 جيوفري ليش.

 
 البياانت عرض (ب

يتم عرض البياانت  بشكل اخلالصة، التخطيط، عالقة بني  
األصناف، خمطط انسيايب وما أشبه ذلك. وعني ميلس وهابرمان أبن 
األدوات أكثر استخداما عند عرض البياانت يف البحث الكيفي هي 

 (.341، ص. 2008النصوص املروية )سوغياان، 
ما قاله ميلس وهابرمان مثل وبعد تقليل البياانت، تليه خطوة بعده ك

 اآليت:
البياانت املكتسبة حتت صورة املوضوع والفروع اليت حتتوي على  (1

املعاين، اخلطاب، والصول يف التحليل التداولية عند ضوء 
 جيوفري ليش.

 تبسيط البياانت. (2
 عرض البياانت بصورة النصوص املروية. (3
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 االستخالص (ج
تصنيف البياانت والبحث عن  وبعد اخلطوة السابقة، يليها

املوضوع، الفروع وأسلوهبا وخيتتم ابالستخالص. اخلالصة األوىل تكون 
موقوات إذا مل يوجد بعدها الرباهني الوثيقة لدع اخلطوة التالية. ولكن إذا 
دعمت الرباهني الوثيقة والصديقة عند مجع البياانت، فتكون اخلالصة 

 (.345، ص. 2008املكتشفة مثوقة هبا )سوغياان، 
واخلطوة التالية يف هذا البحث هي تصديق البياانت بعد مرورها يف 

 عملية تقليل البياانت وعرضها:
 كشف املغلطات عرب الرباهني الوثيقة .أ

 استخالص البياانت  .ب
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 الثاين الباب
 ر النظحياإلطا

 املرسحيية -أ 
 مفهوم املرسحيية -1

كنوع من األدب له غرض خمتلف عن نتائج األدبية يف شكل سرحية  امل
قيام هبا أو تنفيذها. "كلمة اصة، وهو الرض خمسرحية هلا ع. املشعرالنثر و ال
اننية "الدراما" اليت تعين الفعل، الدراما أتيت من الكلمة اليو سرحية أو امل

تعين الفعل ")حسن  سرحيةامل وما إىل ذلك. إذارك، العملية التمثيل، التح
وظهرت أتيت من كنوز الثقافة الغربية.  سرحيةامل(. 2 .، ص1996الدين، 
آلهلة. وفقا ، وعبادة الطقو  لمن االحتفاالت الدينيةالدراما ية أو املسرح

 Balthazar)ابلتزار فريغني ( و Ferdinan Brunetiereلفردينان برونيتري )

Verghen )هو "الفن الذي يصف طبيعة وموقف البشر وجيب أن  سرحيةامل
(. 2 .، ص1996ان مع العمل والسلوك" )حسن الدين، يلد إرادة اإلنس

شخص ما يلعب دورا وميكن أن يكون أي شخص ، وفقا  سرحيةامليف 
 لرغبات املخرج.
وصفها الدراما وفقا ملولتون هو "احلياة اليت املسرحية أو مفهوم  أما
تعبريها مباشرة" )حسن تشهد حياة اإلنسان اليت يتم  سرحيةامل، ابحلرك
هو شعور اإلنسان الذي يعمل أمام  سرحية(. ال3 .، ص1996الدين، 
 سرحيةالذي يكمن وراء امل عاطفيعمل الوجود من الهذا يعين و أعيننا. 

ل مبدعة يف شك سرحيةاملمن أنواع األديب ألن قصة  سرحيةأبكملها. "ال
(. وهكذا ميكن أن نستنتج أن 66 ص.، 2006، ودجاك و هداية" )النص

هي نوع أديب يوجه مظهره اجلسدي االنتباه إىل احلوارات أو  املسرحية
 ؤشرات للسلوك.املوجود  األحاديث بني الشخصيات املوجودة و
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 املرسحيية خصائص -2

األشكال األدبية األخرى. "تتضمن عرض عن  املسرحيةتلف عرض وخت
جزء من األدبيات وجوانب مًا جانبني، مها جانب القصة كعمو  املسرحية
أهنما على الرغم  . وهذا اجلانباناليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا بفنون املسرح املسرحي

يف  ما، ولكنهنطالقكم نفصلة، فاألحد يف شكل النص، واآلخر يف شكل اال
(. اجلانبان يف 157 ص.، 2006،  ودجاك و هداية) "ملاجملاألسا  

 القصة. وجود بسبب املسرحية وهي جوانب القصة وجوانب املسرحي
شارك يف األنواع األدبية من قبل العناصر كما ت املسرحيةيتم تشكيل و 

شكل وتبين عناصر ميكن أن تال، "بشكل عام هناك األخرى وخاصة نوع اخليال
 شكلتسمى العناصر الداخلية والعناصر اليت تؤثر على و من داخل العمل 

مى العناصر اخلارجية ")حسن الدين، األعمال اليت أتيت من اخلارج و تس
، الشخصيات، تتكون القصة من عناصر ومن داخل العمل(. 8 .، ص1996
ب اللغة. وانب من أسلو اجل، و واحلكمة، واملواضيع، والصراعات، والدسيسة

ميكن و . األديبؤلف املاألعمال األدبية ميكن أيضا أن تتكون بسبب حكمة و 
، والتشجيع اخلارجي هو خربة احلياة يدافع املؤلفني لتأليف القصصأن تكون 

 .املسرحيةارجي من نصوص اخلعنصر ال
 تسبب يف تنفيذاألداء يتم بناؤها بواسطة العناصر اليت فن املسرحية ك

مما يسبب  تفاظبه. وفقا لدميونو، هناك ثالثة عناصر تشكل وحدةاألداء و االح
عناصر ال، و العناصر من النص، وهي املسرحية أو الدراما اليت يتعني القيام هبا

جزاء األعدة األداء يتكون من  عناصر من اجلمهور. وعناصرالو  االستعراضي
، )حسن الدين ونظام الصوتاملكياج واإلضاءة  و مثل تركيب املسرح واألزايء 

(. عندما يتم العرض من النص املسرحي، جيب أن يفكر 8، ص. 2006
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، واملرحلة، ه ابلرغوة اليت سيستخدمها املمثل، وكيف عن املاكياجوفريق املخرج
 تؤثر على جناح عرض األداء.اليت واإلضاءة وما إىل ذلك 

 
 خالصة املرسحيية -3

وا أثناء اخلالفة ن عاشكان أحد العلماء الذي  نور الشيخ سعيد 
. كان 1887، يف شرق تكري يف عام اإلسالمية، ولد يف مقاطعة بيتليس

كتااًب من قبل علماء   80من  نور الشيخ سعيد  حفظو شخًصا ذكًيا يف عصره. 
فقط يومني حلفظ القرآن. إنه  سعيد نور حيتاج و . سنة 15كالسيكيني يف عمر 

 لقب بديع الزمان. على نور . وبسبب قدرته حصل سعيد ألمر مدهش
ور  جعل من حسد أصدقائه سعيد نالذي ميتلكه متيازات الاومن 

كل ما واجهه  مل يستسلم أبدا.   . لكن سعيد نور ه أيضاً ونيعارض واوكان، وأقاربه
حلسد ، زمالئه وإخوانه الذين كانوا يشعرون ابجبانب ذلك. كان شجاًعا وكرميًا
عظماء ابلتهديد. أدى وجود سعيد ال شعر العلماءوكذلك ، والغرية من قدراته

 .نور  إىل إبعاد النا . أهنم ألّه سعيد النور 
قادر دائًما على مواجهة  ومة الرتكية قلقة. ألن سعيد نور كانت احلك

،  ناظرة. ال يقتصر ذلكالتحدايت من أولئك املعادين له. كان يضرهبم دائما يف امل
خلص منه. إما عن طريق قيادته إىل كان املسؤولون احلكوميون حياولون سرا الت

ا إىل مصطفى  منطقة انئية أو سجنه. كان عليه أيضا التعامل مع كمال ابش
 ، يف األايم األوىل من احلرب العاملية األوىل.كمال

نه ليس السجن أ خالل السنوات اخلمس والعشرين اليت قضاها يف
األبدي اإلهلي. وجد . ألن هذا هو املكان الذي وجد فيه النور بل فخوراحزيًنا
، وقام لنار التوحيد. ومن خالل تعاليمه الذي قام ابلتدريس يف املسجد والسجنا

عن طريق ، سواء واردة أدانه بواسطة سعيد نور طالبه دائمًا بنشر التعاليم ال
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وعن طريق زايدة حماضر وعظه. متكن تالمذته  إعادة كتابة رسائل سعيد نور 
نور". وألن طالبه مل يف الوعظ بعنوان "رسالة ال نور  من تلخيص رسالة سعيد

 سالة النور من قبل سعيد نور .ر  اء تعليميرغبوا يف انته
 

 التداولية -ب 
 مفهوم نشأة التدولية -1

أول نشأت املصطلح التدولية هي من الفلوسف جارلس موريس 
(. ينقسم العلوم عن مسيو طيقية إىل ثالثة أسسي املفاهم يعين 1938)

النحو و علم الداللة و علم التدولية. قال موريس "أن التداولية علم 
أو دراسات عن  The study of relation of sign interpreterيسمى"

املقصود من العالمات   العالمات و الفسرين. بسبب ذالكالعالقة بني
يف ذالك التعريف هي اللغة اليت يف البداية الفكرة مث تتطورت التدولية  

 (.25، ص. 2002فروع العلم اللغة")حنلة،  كأحد من
ذالك  لقد حتدثنا عن التداولية )ينبغي عدم خلطها ابلنفعية،

 أسا  األمريكي وليا جاميس ي ميثلهاألمريكي( الذالتيار الفلسفي 
"William James" " وجون ديويJohn Dewey أو ريتشارد روريت "
"Richard Rortyت يف هذا اجملال. ففي " قبل أن تظهر مبدة طويلة دراسا

" Charles Morris، ميز الفيلسوف األمريكي شارلز موريس "1938سنة 
يف مقال كتبه يف موسة علمية، بني حمتلفة االحتصاصات اليت تعاجل 
اللغة: علم الرتكيب )و ابإلمجال النحوي الذي يقصر على دراسة 

داللة اليت العالقات بني العالمات(، و علم الداللة )الذي يدور على ال
ة بني العالمات وما تدل عليه(، تتحدد بعالقة تعيني املعىن احلقيق القائم

خريا التداولية اليت تعين، يف رأي موريس، ابلعالقات بني العالمات وآ
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قتصر على دراسة ومستخدميها. والذي أستخر يف ذهنه أن التداولية ت
هنا( والتعابري اليت طاب وظر يف املكان والزمان )اآلن، ضمائر التكلم واخل

تستقي داللتها من معطيات تكون جزئيا خارجا اللغة نفسها، أي من 
املقام الذي جيري فيه التواصل ومع ذالك ظلة التدولية كلمة ال تعطي أي 

 (.28-27ص.  ،2003)روبول و موشالر،  حبث فعلي"
التداولية هي إحدى من الدراسة عن خطاب اللغة من النا . 

ن معظم فروع اللغة النطقية من خالل إشراك املعىن الكلي واقعية حيث أ
للخطاب احمليطة. مهم عن املعىن يف التداولية ألن هذا املعىن الذي حيدد 
أغراض خطااب. مرفق هلذا املعىن الذي جيعل مقصود لتكون خمتلفة على 

 الرغم من أن شكل التعبري نفسه. 
 

 تعحيف التداولية -2

دوال: انتقال  -يدول -ول. يقال : دال: مصدر تداالتداول لغة
ولية التدا رة وتلك مرةمن حال إىل حال. وأدال الشيئ: أخذته هذه م

: يسود اإلهبام كثريا من املصطلحات و املفاهيم املتاخعة طالحااص
للحقل التداويل. فالتداولية نفسها عبارة عن اجملموعة من النظرايت 

مقة يف النظر إىل اللغة نشأت متفاوته من حيث املنطلقات، ومصا
، 2012بوصفها نشطا مبار  ضمن سياق متعدد األبعاد )البستاين، 

 (.33ص. 
كانت التداولية فرع من فروع علم اللغة. وجاءت التداولية معاجلا 
التحليل الشكلي عند الرتكيبية الذي يهتم مبجّرد الشكل دون مراعاة 

للغوي من البيئة التساعية السياق إما السياق اللغوي و إما السياق غري ا
 يعّد التحليل الشكلي حتظى ابلفشل.واملؤقتة. و 
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" Pragmaticsالتداولية ترمجة للمصطلحني: "املصطلح اإلجنليزي "
مبعىن هذا املذهب اللغوي التواصلي اجلديد الذي تعرف يف هذه البحث، 

"  بنفس املعىن وليس ترمجة lapragmatiqueواملصطلح الفرنسي "
" الفرنسي ألن هذا اآلخري يعين "الفلسفة le pragmatismح "للمصطل

النفعية الذرائية". اما األول فرياد به هذا العلم التواصل اجلديد الذي 
 يفسر كثريا من الظواهر اللغوية كما أشران. ولذالك ال نتفق مع الباحثة

" ب pragmatics/la pragmatiqueن العرب الذي ترمو مصطلح "م
أو غريمها من املصطلحات املتحاقلة  و الذرائية"الذريعية أ

 (.15، ص. 2005معهما")صحراوي، 
لتداولية ليس علما لغواي حلضا، ابملعىن التقليدي، علما يكتفي فا

بوصف ونفسي البين اللغة ويتوقف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة، 
ولكنها علم جديد للتواصل يدر  الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال 

"التوصل اللغوي   ويدمج من مث مشاريع معريفة متعددة يف دراسة ظاهرة
فإن احلديث عن "التداولية" وعن "الشبكتها املفامهية"  وتفسريه". وعليه

يقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها وبني احلقول املختلفة ألهنا 
ية تشى ابنتمائها إىل حقول مفاهيمية تضم مستوايت متداخلة كالبن

اللغوية وقواعد التخاطب واالستدالالت التداولية والعمليات الذهنية 
املتحكمة  يف االنتاج والفهم اللغويني وعالقة البنية اللغوية بظروف 
االستعمال....اخل. فنحن نرى أن التداولية متثل حلقة وصل هامة بني 
ة حقول معرفة عديدة منها: الفلسفة التحليلية، ممثلة يف فلسفة اللغ
العادية ومنها علم النفسي  املعرفة ممثاال يف "تظرية املالئمة" على 
حصوص ومنها علوم التواصل ومنها اللسانيات بطبيعة احلال )الشهري، 

 (.22، ص. 2004
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أما األخرى الذي حدثه حتت املوضوع التداولية هو اللغوي 
املشهور جورج يول يتكون جورج يول التعريف على أربعة تعاريف. 

والثاين: جمال الذي يدر  معىن  ،ول: جمال الذي يدر  معىن املتكلماأل
يدر  املعىن  ،يف السياق، والثالث: جمال الذي يدر  معىن الكالم

الرابع : يدر  شكل التعبري مستندة إىل ملسافة  ،املتواصل بواسطة املتكلم
 يول،االجتماعية اليت حددهتا املشارك املتورط يف احملدثة املعينة. )

 (.4، ص. 1996
( Stephen Levinsonمفاهم التداولية عند ستيفن ليفنسون )

( أبن "التداولية هو دراسة عن العالقة بني اللغة والسياق إذ مها 1980)
أسا  من التحرير أو املقابلة يف فهم اللغة. أو بعبارة أخرى، هو دراسة 
ة" عن كفاءة استخدام اللغة وتنسيب الكلمات والسياقات املناسب

 (.31، ص. 2015)طريغن ، 
التداولية هي دراسة عن املعىن الكالم يف  وأضاف ليش أن "

أحوال الكالم. نظر ليس التداولية كالدراسة اللغة اليت تتعلق بعلم 
( يعين ينظر التداولية semantismeالداللة. هذه العالقة يسمى ابلداليل )
وهي ينظر الداللة فرع ( (pragmatismفرع من الداللة. ويسمى ابلتداويل 

ينظر الداللة والتداولية من  "komplementarismeمن التداولية. و "
 (.8ص.  ،1993، )ليش يتني نتكاملني"انح

اكتسب التداولية عددا من التعريفات، حسب اهتمام الباحث 
سياق التواصلي  نفسه فقد يكون اهتمام الباحث اهتمام ابملعىن يف

 (.22، ص. 2004 ،فيعرفها أبهنا: )الشهري
دراسة املعىن التواصلي أو املعىن املرسل، يف كيفية قدرته على  .1

  .إفهام املرسل إليه، بدرجة تتحاوز ماقاله
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 مةغة يف اخلطاب، شاهدة يف ذالك علأو دراسة استعمال الل .2
 درها اخلطابية.

كما نعرف من وجهة نظرة املرسل أبهنا:كيفية إرادك املعابري 
يت توجه املرسل عند إنتاج اخلطاب، مبا يف ذالك استعمال واملبادأ ال

حمتلف اجلوانب اللغوية يف ضوء عناصر السياق، مبا يكافل ضمان 
 الشهري،التوفيق من لدن املرسل إليه عند أتويل قصده وحتقيق هدفه )

 (.22ص. ، 2004
 

 أنواع التدولية -3

نظرايت لسعة الدراسات التداولية يف اللغة، فقد تفرقت عنها 
متعددة، اهم  كل منها جبانب تداويل معني وتطورت أحباثة يف عدة 

 (3، ص. 2007مسارات، فهناك: )الزليطين، 
ة شرائط االستعمال : اليت هتتم بدراسالتدولية اإلجتماعية (أ

 االجتماعي بطة من السياقاللغوي املستن
نظر  : الىت تدر  االستعمال اللغوي من وجههالتداولية اللغوي (ب

 تركيبية
تعين مبشكالت التواصل يف املوافق : الىت التداولية التطبقية (ج

 املختلفة
: اليت تعين األسس اليت يقوم عليها استعمال التداولية العامة (د

 اللغة.
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 موقف الكالم -ج
الكالم. "يتوافق هذا البيان مع  مواقف الكالم هي احلاالت اليت تنتج

الكالم هو السبب. يف  هو النتيجة بينما يكون حالة الكالمالرأي القائل أبن 
األخذ يف حالة الكالم أو موقف الكالم و التواصل ال يوجد أي خطاب دون 

(، 26، ص. 1999واقف الكالم مهم جدا يف التداولية " )روستونو، االعتبار م
قبل فرتة طويلة من والدة قول أبن "ي "Malinowsky "وكذلك مالينوفسكى 

 ")ر أبن وجود سياق احلالة هو ضرورة، خاصة يف الكالم الشفهيالتطو ة و التداولي
سيت نينغ،راهاردي  موقفقول أن أن ن، ميكن (. وابلتايل41 ص. ،دوي،

، وال ميكن فصلهما بينهما ئان دائًما يرافقان أحدمها اآلخرالكالم والكالم مها شي
م و هدف الكالألهنما مرتابطان. يف بعض األحيان ال ميكن وصف معىن أ

لنظر إىل موقف ابأو هدف الكالم  مباشرة يف الكالم. ميكن تفسري معىن الكالم
. وهذا يعين أنه ال ميكن التعرف على الكالم الفعلي إال من الكالم يف اخلطاب

 خالل موقف الكالم الذي يدعمه.
( 2املتكلم واملخاطب، )( 1انب من موقف الكالم من )و اجل"يتألف 
( 5، )( الكالم من أشكال فعل الكالم4( هدف الكالم، )3) سياق الكالم،

 .(20-19 ، ص. 1993،  ليشالكالم كمنتج من األفعال اللفظية" )
 

 املتكلم واملخاطب -1

الذي يلقي التحية واملخاطب هو ص كلم هو شخأن املتليش  أوضح و
 هاسلم الرسالة وأن يستهدفي الذي يتم تسليم التحية. واملخاطب هو الذي

 صكلم هو شخ"املت أبنروستونو  (. وكذلك يقول19 ص.، 1993،  ليش")
يف ، أي األشخاص الذين يعربون عن بعض الوظائف الرباغماتية الذي يتكلم
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لشخص املستهدف وكذلك ب هو ااطخامل أحداث التواصل. جبانب ذلك
 (.27، ص  1999، صديق املتكلم يف املناقشة" )روستونو

اليت ذكره ليش و روستونو، ميكن أنخذ االستنتاج أن اء واستنادًا إىل اآلر 
، سواء أولئك الذين حييون أو أولئك املتكلمني هم األشخاص الذين يتحدثون
. اليت هلا وظيفة براغماتية للمخاطبالذين يتحدثون ابستخدام اخلطب 

، يتم االتصال هبم، وهو صديق املتكلم لذينا اواملخاطب هم األشخاص
 ني.ن الرسائل يف شكل اخلطاابت من املتكلمن أو يتلقو شخاص يستمعو واأل

على األشخاص املشاركني يف كلم واملخاطب ال يقتصر مفهوم املت
األحداث وجهاً لوجه فقط عن طريق إصدار اخلطاابت الشفهية. وميكن أيضا أن 

، إذا كان الشخص يعطي  يقولون الكالم اللفظي كمتحدثنييقال النا  الذين ال
الذي ينص على  شليكتوبة. وهذا يتفق مع رأي املعلومات املوي على خطااًب حيت
 .، ص1993، ليشعلى اللغة الشفهية فقط" ) كلم واملخاطب ال يقتصرأن "املت
مدعوًما أيًضا من قبل وجياان الذي أوضح "إن مفهوم  ليش(. كان رأي 19
وسائل الكاتب والقارئ إذا مت نقل اخلطاب مع  شمل علىيكلم واملخاطب املت

راهاردي "إن  ذكر أيضا(. وقد 1 .، ص1990، اإلعالم املكتوبة" )وجياان
، ولكن أيضا يف وا فقط متواجدين يف الصنف الشفهيليسكلم واملخاطب املت

 (.19 ص.، 2005،  راهارديتنوع اللغات املكتوبة" )
ليسوا فقط كلم واملخاطب ن املتأبج استناًدا إىل الوصف، ميكن أن نستنت

غات ، ولكن أيًضا يف جمموعة متنوعة من اللللسانوعة متنوعة من اللغات ايف جمم
، بينما يعمل القارئ  املكتوبة. يف اللغة املكتوبة، يعمل الكاتب أو املؤلف كاملتكلم

 .كاملخاطب
، ولكن كلم واملخاطباملت، ال يتم دائًما حتديد موضع يف حدث الكالم

 كلماملتشخاص الذين تصرفوا يف األصل كميكن تبديله أو تبديل املواقف. ميكن لأل
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، يف حني أن األشخاص الذين املخاطبيف املرحلة التالية من الكالم أن يصبحوا 
يف املرحلة التالية. استبدال  كلماملتميكن أن يتصرفوا ك كاملخاطبتصرفوا يف األصل  

 ظمة.املخاطب بطريقة غري منأو تغيري موقف املتكلم ليصبح 
 

 سياق الكالم -2

كلم واملخاطب املتشرتكة بني امللفية اخلهو "معرفة  شليسياق الكالم يف 
فهم (. و 20 ص.، 1993، ليشعلى تفسري معىن الكالم" )كلم املت تساعد

ليت ا (backround knowledge)السياق وفقا لراهادي هو "مجيع املعارف األساسية 
، واليت واملخاطب كلماملتيفرتض أن يتم تقامسها وفهمها بشكل مشرتك من قبل 

 ".كلم يف عملية الكالم أبكملهااملتحول ما قصده املخاطب تدعم تفسري 
، ميكن االستنتاج راهارديو  ليشاستناًدا إىل تعريف السياق املوضح من 

أن تعريف سياق الكالم هو كل ما يُفرتض من املعرفة األساسية واملفهوم واململوك 
يف تفسري املخاطبني الذين يساعدون خاطبني كلمني واملاملتواملوافق عليه من قبل 
سياق الكالم له . املذكور كلمنيملتاملخاطبني من الكالم امعىن الكالم ودعم فهم 

يف  املقصوددور مهم جًدا يف الكالم ألنه ميكن استخدامه للمساعدة يف حتليل 
 الكالم.

 
 هدف الكالم -3

ث الكالم على عند التواصل يف أحد أحدا املتكلم واملخاطبتوي حي
الغرض من الكالم اهلدف أو اليت متثل خلفية حدث الكالم.  من الكالم اهلدف

. جيب فهم املتكلمني واملخاطبنييف أحداث الكالم هو شيء مطلوب من قبل 
املتكلمني واملخاطبني، حبيث يتوقع الغرض من الكالم يف اخلطاب مًعا من قبل 
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املتكلمني م الذي خيتلف بني . إن فهم الغرض من الكالحتقيق هدف الكالم
 يؤدي إىل عدم إجراء املناقشة بسالسة.واملخاطبني 

املتكلم واملخاطب واقعيا الذي حيققه  جيب أن يكون غرض من الكالم
مفيد للغاية يف املتكلم واملخاطب واضًحا. إن الغرض من الكالم الواضح بني و 

دي الذي ينص على التحدث لتفسري معىن اخلطاب. وهذا يتفق مع رأي راهار 
موجود عينة ومن الواضح أنه املصائص اخلأن "الغرض من الكالم يف اخلطاب له 

سبيل  الغرض من الكالم هو علىو (. 21 .، ص2005، راهاردي" )يف الكالم
االعتذار، أو إلقاء الرأي، أو طلب ، أو املثال املناقشة عن املشكلة املعينة

 النا . االستهزاء على، أو املساعدة
موعة متنوعة من ، ميكن التعبري عن هدف الكالم مبجيف حدث الكالم

ماثل للتعبري عن املتعبري الميكن استخدام على العكس ، األلفاظ املختلفة
 ختلفة.املغراض األ

 
 الكالم من أشكال فعل الكالم -4

. وهو فعل الكالمالكالم هو شكل من أشكال العمل أو النشاط 
 ، ص.1993، ليشعينة" )املواقف وأوقات امليف  املذكور فعل الكالم"حيدث 
كالم هي أفعاال" (. وهذا يتفق مع رأي أوسنت الذي ينص على أن "أفعال ال20

(. هذا املفهوم يتعارض مع اختصار حلف ومال 30، ص 1999)روستونو، 
اًل. ميكن والذي يرى أن التحدث ليس فع (no action talking only)األطلنطي 
 الم على أنه فعل.النظر إىل الك

. إهنا فقط كاألفعال تشبه الرقص والركلالكالم  فعل وقال روستونو إن "
ركل اليف و ، يف الرقص أن اليد اليت تلعب دورًاأن أجزاء اجلسم هلا أدوار خمتلفة. 

أن تلعب دورًا.  الكالم أداةالكالم أن فعل أن القدم الذي يلعب دوًرا، بينما يف 
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 .، ص1999)روستونو، "الكالجمزء من جسم اإلنسانات أدو واأليدي و األقدام و 
30.) 

ليش أو سنت و روسطونو أبن الكالم هو شكل من استنادًا إىل رأي 
 الكالم. يف يف الكالم هو نشاط يقوم به املتكلم فعلفعل الكالم. أشكال 

، فإن هذا النشاط هو قول كلمة معينة ابستخدام أداة أنشطة التواصل الشفوي
ب إجراًءا معيًنا حيتوي على . يشكل اخلطاأداة الكالم للمتكلماسطة منطوقة بو 
قدرة على اختاذ ميتلك الكالم الذي يتحدثه املتكلم الهداف معينة. األو  الغرض
 .كلمعينة من خالل األلفاظ املنطوقة من قبل املتاملجراءات اإل

 
 ةالكالم كمنتج للفعل اللفظي -5

عبري عن الكلمات أو اللغة مل هو تعالهذا و عمل. الالكالم هو نتيجة 
عل اللفظي يف حدث الكالم هو نتاج الفأن . هكذا من املتكلم يف الكالم

الذي قال أنه "بصرف النظر عن تفسريه على  ليش. وهذا يتفق مع رأي الكالم
" ريه أيًضا على أنه نتاج لفعل اللفظي، فإن الكالم يتم تفسالكالم أنه فعل

راهاردي أبن "األلفاظ اليت تنشأ يف  ابملثل، يقول(. و 20 .ص، 1993، ليش)
اللفظية للمتحدثني املعنيني"  األفعالعملية الكالم هي نتائج أو نتاجات 

 (.21 ص.، 2005،  راهاردي)
ألفعال الكالم هو نتاج اأبن و راهاردي،  شليراء اآلبناء على 

فعال الكالم يف . نتائج أكلمني و املخاطبنيبني املت اللفظية يف عملية التحدث
 .املخاطبويسمعه  كلمعملية التحدث هي يف شكل خطاب يتكلمه املت
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 أفعال الكالمية - د

سية للسانيات التداولية، و المية كنظرية من املوضوعات األساتعترب األفعال الك 
أفعال الكالم هي أفعال ينجزها االنسان مبجرود التلفظ هبا يف سياق مناسب، 

عن مدلول إجناز ذالك العمل، وتستعمل أفعال الكالم يف مواقف جبملة يعرب هبا 
تعبريية معينه حسب سياق التلفظ مثال: اإلعتذار أو الطلب او األمر او النهي أو 

)بوجادي،  واألفعال الكالمية تقتض لتحققها توفر شرطني مها: ،التمين أو غريها
 (.98، ص. 2009

للغوية، أي أن األفعال الكالمية تتحقق من االستعمال املناسب للغة و املعرفة ا -1
 .خالل

 إستعمال اللغة وفق قواعد معينة.  -2

ولعلى أو جز اآلن ماقدمه أو ستني لنظرية األفعال الكالمية فيها أييت: )حنلة، 
 (.44، ص. 2002

 أوال: ميز أو ستني نوعني من األفعال.
العامل اخلرجي، وتكون ، وهي إفعال تصف وقائم (constative)أفعال إخبارية  -1

 (.24، ص. 2002صادقة أو كاذبة )حنلة، 
، وهي تنجح هبا يف ظروف مالئم أفعال أو تؤدي، (performative)أفعال أدائية  -2

كما أطلق عليها أو   (happy)وال توصف بصدق وال كذب، بل تكون موفقة 
هان والنصح ، ويدخل فيها التسمية والوصية، والعتدار والر (unhappy)غري موفقه 
 والوعد

اثنيا: حني تبني ألويستني أن متمييزه األفعال اإلخبارية واألدائية غري 
حاسم وأن كثريا مما تنطبق عليه شروط االفعال الدائية ليس منها، وأن كثريا من 
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األفعال اإلخبارية يقوم بوظيفية األدائية رجع عوعد بدء إىل سؤال: كيف ينجز 
 (.45، ص. 2002 فعال حني ننطق قوال)حنلة،

مركب من ثالثة أفعال تعد  Austineلفعل الكالمي كما يرى أوستني افا 
، 1992ش، واحد ال ينفصل أحدمها عن اخلر:)ليجوانب خمتلفة لفعل كالمي 

 (24ص. 
 (Acte locutioreفعل القول )فعل الكلم(  ) -1

يتألف من اصوات لغوية تتنظم يف تركيب حنوي صحيح ينتج عنه معىن 
حد حمدد وهو املعىن األصلي و له مرجع حييل إليه ويشتمل بدوره على أفعال وا

و الفعل االنتباهي أي  Acte photiqueلغوية فرعية صغرى و هي الفعل الصويت 
وهو يتألف من أصوات .  Rehetiqueو املستوى الداليل  phatiqueالرتكيب 

وهو املعىن األصلي،  لغوية تنتظم يف الرتكيب حنوي صحيح ينتج عنه معىن حمدد
 وله مرجع حييل إليه.

 ( Acte parlocutifالفعل اإلجنازي  )الكالمية( ) -2
و هو عمل ينجز يقول ما هو ما يؤديه الفعل اللفظي من معىن إضايف 
ميكن خلف املعىن األصلي كالتحذير من عمل شيء أو رجاء عمل، أو إستفهام 

خلف هذه األفعال "ابلقوة عن شيء ويسمى "أو ستني" الوظائف الكامنة 
اإلجنازية"، فالفرق بني الفعل الكالم والفعل الكالمي أن األخري هو قيام فعل 
ضمن قول شيء ما، أما االول فيعين جمرد قول إذا فالفعل الكالمي االجنازي 

وهو مايؤ ديه الفعل اللفظية من املعىن إضايف يتعلق بتحقيق مبقاصد املتكلم.  
 ألصلي.ميكن خلف املعىن ا

 (Acte parlocutif)الفعل التأثريي  -3
و يقصد به األثر الذي حيدثه الفعل اإلجنازي يف السامع )أن يسعد، أن 
يغضب ...( إذ يرى أو ستني أن الفاعل بعد قيامه بكل فعل الكالم والفعل 
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الكالمي اإلجنازي فإنه يتسب حبدوث فعل اثلث هو الفعل التأثريي، مثلك 
والتضليل و التحفيز وغريها.  ويقصد به األثر الذي حيدثه الفعل  االقناع والرشاد

 اإلجنازي يف السامع.

أنه اعاد إقرتاح تقسيم آحرلألفعال الكالمية  ”Searle“أما ماقدمه سريل 
بعدما أن التمس بعض االضطرابت يف تصنيف "أو ستني" و ميز بني أربعة 

 (99، ص. 2002أقسام: )حنلة، 
 الرتكييب الصويتالفعل التلفظ:  -1
 الفعل القضوي: اإلحايل و اجلملي أي أفعال قضوية )حتمل قضوية معينة( -2
 : الفعل القصديالفعل اإلجنازي -3
 الفعل االجنازي: على حنو ما جاء به طأو ستني" -4

هي األفعال الكالمية  (Literal Speech Act)األفعال الكالمية احلرفية 
الكلمات اليت ترتتبه، و أما األفعال الكالمية غري اليت مقصود مالمه نفس معاين 

اليت مقصود كالمه عكس معاين الكلمات  ((Nonliteral Speech Act )احلرفية 
اليت ترتتبه، عندما اندجمت األفعال الكالمية  األربعة فسوف حصلت األفعال 

ة غري املباشرة الكالمية كالتايل: األفعال الكالمية املباشرة احلرافية، األفعال الكالمي
احلرفية األفعال، األفعال الكالمية غري املباشرة غري احلرفية، األفعال الكالمية غري 

 (.30، ص، 2007املباشرة غري احلرفية )بالنشية، 
، 2005،  راهاردي) األفعال الكالمية وعالقتها بوظائف  الكالمية كما يلي:

 .(18-17 .ص
كالم الذي يرتبط بني حمتوايت الكالم يف : هي شكل ال(Deklaratif) وجيهيالت -1

 الواقع 
أو التأكيد، أو :هي الكلمات املستحدمة عادة لتقول احلقيقة (Aserif) اجملازي -2

 الدعوية.
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: هي تستحدم الكلمات للتعبري عن املوقف النفسي (Ekspresif) تعبريي ال -3
 هنئة إىل الشخص.، والسحنة لشىء، والظالمة، ويعترب التاملتكلم حنو ضد املوقف

، مثال يف وليمة العرش : هي كلمات املستخدمة للتعبري أمر (Direktif) اإلعالين -4
 ”I now pronounce you man and wife“ابللغة اإلجنليزية: 

ض، : هي شكل خطاب يعمل على حتديد موعد أو عر  (Komisif) لتمثيليا -5
 مثال اإلجياب, املتطلبات، واحملاسبة.

 
 ة الكالموظيف - ه

له وظيفة حمددة  يف حدث الكالم املخاطبإىل  كلمإن الكالم من املت
فعل ال. ميكن رؤية وظيفة الكالم يف الكالم من فعل الكالم أو املعينة غرضو 
. "إن اإلجراءات التواصلية اليت صنفها براون هي كما كلمتصايل من قبالملتاال

 (.135 ص.، 1990، اترينيلي:" )
 عوة، والقبول، والرتفيهالتحية، والد -1
 الثناء، والتهنئة، واإلغراء، التغزل، واإلاثرة، واإلهبار، والتباهي. -2
 مقاطعة احملادثة. -3
 والرجاء. والدعاء، الطلب، -4
 املراوغة، والكذب، وعالج األخطاء، وتغيري املواضيع. -5
تهديد، ، واإلهانة، والسخريةاالنتقاد، والتوبيخ، والعقيم، والعزر، وال -6

 والتحذير.
 ويشكو، ويتذمر. -7
 االهتام أو اإلنكار أو الدحض. -8
 املوافقة أو الرفض أو التناظر أو اجلدال. -9

 االقناع أو املطالبة أو التأثري أو التذكري أو التأكيد أو التعبري عن املشورة. -10
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 التقرير، واملعدل، والتعليق. -11
 أو املطالبة األمر، أو الطلب، -12
 البحث. أو التحقق أوالطلب  -13
 التعاطف والتعبري عن التعازي. -14
 االعتذار، أو السامح. -15

االنتباه إىل حمتوى ميكن معرفة وظيفة الكالم يف الكالم من خالل و 
، وكلمة املرور املستخدمة من قبل كلمورغبة املت وموقف املخاطب،، الكالم
 .باملخاطو  كلم، والعالقة بني املتكلماملت

 
 قاعدة التهذيب اللغوي  - و

ابلقواعد املتعلقة أبمور اجتماعية ومجالية  ليش التأدب "يرتبط قاعدة
استناًدا إىل التعريفات  (.6 .، ص1996قية يف الكالم املؤثر" )روستونو، وأخال

احملادثة الذي ينظم حمادثة تتعلق ابلقضااي  قاعدةهو  التأدب، فإن مبدأ املوضحة
 جلمالية واألخالقية.االجتماعية وا
يدة اجلالعالقات االجتماعية واجلمالية واألخالقية  التأدب قاعدة ينظمو 
. سوف تنعكس العالقات االجتماعية واجلمالية كلم واملخاطببني املت
العالقات و ، وهو خطاب مهذب. ية اجليدة يف الكالم يف خطاب جيدواألخالق

جيدة بني املتحدثني ومعارضي  االجتماعية واجلمالية واألخالقية اليت ليست
يقال و ، أي خطاب أقل مهذب. إىل اخلطاابت اليت ليست جيدةالكالم ستؤدي 
أن الكالم األقل هتذيبًا هو و ، ملهذب هو خطاب يلتزم مببدأ األدبإن الكالم ا
 .خمالفة بقاعدة األدبخطاب 

 من خمتلف جوانب احلياة اليومية. واحد منهم هو التأدبميكن رؤية 
اللغة يف إجراءات  ينعكس أتدبو . يسمى أتدب اللغةيف االتصال أو  أدبالت
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أو يف اإلجراءات اللغوية. "هذا يؤدب كمفهوم حمدد موجود  التواصل الشفوي
، 1996، يوليف فكرة السلوك االجتماعي املهذب أو األخالقيات يف الثقافة" )

فهوم معني يف أن األدب ميكن تفسريه على أنه م نفهم (. ومن البيان98ص. 
 السلوك االجتماعي املهذب أو األخالق يف الثقافة.

اللغة املهذبة هي لغة تعكس سلوك املتكلمني كبشر خملصني وكريئني 
يتفقون مع تلك اللغة. حتدد العديد من األشياء  املخاطبوقادرين على جعل 

على أنه ( 1978) (Dell Hymesدل هيمس )مؤدبة. تنص  لغة لتكون اللغة
 هاختصار ااالنتباه إىل العديد من مكّوانت الكالم اليت يتم  على املتكلم "جيب

ختصار هو املصطلحات ال". كل حرف يف اSPEAKING" ابستخدام املصطلح
 (.16-14 ص.، 2009، برانواوالتالية: ")

1- (S )Setting and Scene  )يشري اإلعداد واملشهد إىل )اإلعداد واملشهد
هبدوء، شخص ال، عندما يتعبد . على سبيل املثالن و وقت االتصالكاامل

، مما يعين أن يزعج الشخصأمام املسجد أو الكنيسة حبيث  يصرخ املتكلم
 الشخص تصرف بطريقة غري مهذبة.

 2- (P)  )املشاركون(participants كني يف االتصال. شري إىل األشخاص املشار ي
فإهنما يؤذي كل منهما ملخاطب، اب على سبيل املثال، عندما يتصل املتكلم

، إذا كانوا ومع ذلك. اآلخر، مما يعين أنه قد قام مبحادثة غري التأدب
كانو ، فهذا يعين أهنم قد  عضهم البعض وحيرتمون بعضهم البعضيعتنون بب
 جيًدا. أتداب

3- (E)ـ Endsقها يف )أهداف التواصل( تشري إىل األهداف اليت جيب حتقي
م ليتو يف طلب املساعدة  يرغب املتكلم التواصل. على سبيل املثال،

أتخذ كتايب أن  مساعدته من قبل املخاطبني يقول ابلكلمات "عليك
لكي املخاطب أحضره على الفور هنا اآلن!". الغرض من اخلطاب هو و 
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. املخاطب، ولكن الطريقة املستخدمة يبدو أهنا جترب يريد أن يساعد املتكلم
 على الكالم. كلم جيرباملخاطبتهذه اخلطاابت ليست مهذبة ألن املو 
4- (A) Act Sequence يشري إىل )الرسالة اليت ينبغي نقلها( العمل"تسلسل "

توبة نقلها. ميكن تسليم شكل الرسالة بلغة مك يريد أنالنموذج والرسالة 
حمتوى الرسالة هو شكل من أشكال و ، على سبيل املثال يف شكل الطلب

 الطلب.
5- (K) Keyكيف مت نقل الرسالة إىل و هذا هو ادثة. احملشري إىل إجراء ي (فتاح)امل

. على لنقل الرسائلتنوعة الطريقة املني استخدام كن للمتكلممياملخاطب. و 
سبيل املثال، القصد هو السؤال عن كيفية توصيله ابستخدام مناذج األخبار. 

ورة. هذا حيتاج إىل النظر ألنه يف التواصل أحياان ال يقصد األشياء املذكو 
، ولكن سيكون من هذه القواعد جيدة "ل املثال، قال املتكلمعلى سبي

أن يتم إضفاء طابع اجتماعي عليها مسبقا  أن تنفيذها ال بداألفضل قبل 
، الحظنا الكالم املكتوبةحىت ال ختلق انطباعا عن احملسوبية والتعسفية". إذا 

لكن املقصودمن ذلك، تطبيق القواعد اجلديدة. و  املشورة بشأن كلميقدم املت
عادلة ابلقواعد اجلديدة فإن هو االحتجاج اخلفية على املعاملة غري 

، فإن االحتجاج تنسيك املخاطبال يرغب يف  . وألن املتكلماملفروضة
 دخالت.املنصيحة أو اليف شكل  مغلفتهاملقدم يتم 

جتماعية تشري إىل معايري سلوك اال ، وهي املؤسساتNors(N)القاعدة  -6
ختلفة. املجتماعية الاملؤسسات اله املشاركني يف االتصال. لكل جمتمع 

لزايرة  الزم عندما أييت الشخص أنه اخلاصةتتطلب املؤسسات االجتماعية 
أن أيكلوا على  جيب على الضيوف الذين جاءوا ،والشريك أيكل الشريك

عن  ، ميكن للضيف أن يعربء من األكل معاً الفور مع املضيف. بعد االنتها
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عتباره قد ، فسيتم اذا كان الضيوف ال يشارك يف األكلهدف وجوده. إ
 تصرف بطريقة غري مأدبة.

وعة متنوعة من اللغات املستخدمة  مثل ( يشري إىل جممG)Genres األنواع -7
زح أحد، تكون اللغة . عندما مينوع اللغة الرمسية ونوع اللغة العامية وغريها

يف ، إذا كان اللغة العامية. على العكس املناسبة لالستخدام هي نوع
 اللغة املناسبة لالستخدام هينوع اللغة الرمسية.، فإن االجتماع الرمسي

ملبدأ التعاون. إن اجلمع  وميكن قاعدة التأدب يف الكالم أن يكمل
والتواصلية للكالم وفقا  ناعمةالعملية  مبدأ التعاون ومبدأ التأدب سينتج بني

هو أن  إطالق مبدأ التأدب للغة . "إن السببواملخاطبنيني لرغبات املتكلم
اجة إىل احلال يكفي فقط لاللتزام مببدأ التعاون. هناك  يف خطاب املتكلم

مبدأ التأدب إلكمال مبدأ التعاون والتغلب على الصعوابت اليت تنشأ 
 (.61، ص 1996بب تطبيق مبدأ التعاون ")روستونو، بس

ن مفاهيم أتدب اللغة. أحد اللغويينو هو عمن اللغويني  وهناك اآلراء
جيب أتدب اللغة أن  ليشأوضح  "و أتدب اللغة.مفهوم  ليش الذي يرى عن

(. 207-206، ص 1993، ليش" )أتدب اللغةمن  قواعد ستة يهتمأن 
قاعدة التايل. من خالل تطبيق  البابالستة يف القواعد سيتم شرح هذه 

حىت يتم  املخاطباليت حتط من  األلفاظ التأدب، لن يستخدم املتكلم
 االتصال يف حالة مواتية.

 
 عند ليش ة التهذيب اللغويقاعد -1

 هي:ليش أن قاعدة التهذيب اللغة مرتبط بقواعد التهذيب و كما أوضح 
 قاعدة، قاعدة املتواضع ،قاعدة اإلستقبال، قاعدة التسامح، قاعدة احلكمة

بوجود احلكمة اللغوي عد هتذيب قوايتمّيز تطبيق و  .شفقةالقاعدة ، تفاقاال
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ومع ذلك قلل من . املخاطبوالتعاطف مع  تفاقااللثناء املتواضع و وا والكرم
 .هذه األشياء للنفس

 
 (Tact maxim) قاعدة احلكمة (أ 

  اإلعاليناحلكمة من خالل الكالم  قاعدة"يتم التعبري عن 

(Direktif)   لتمثيلي او(Komisif) .عل فقدان احلكمة هي )أ( ج قاعدة
جعل أرابح اآلخرين كبرية قدر آخرين صغرية بقدر اإلمكان، )ب( 

 .، ص1996ليش، على اآلخرين ") هز يترك  احلكمةقاعدة . اإلمكان
 (. على سبيل املثال:161
 أكل! )غري مؤدب( (1)
 تذوق املأكوالت الراقية )مؤدب( (2)

 ،( أن يعد الكالم الشخص2( و )1ملة )ميكن أن ينظر من اجلو 
وبعبارة أخرى ميكن القيام خرى. األن يكون مهذاب إىل رغبته ألوأكرب 

 .يرتبطه جيداحلكمة قاعدة اإذا كان  ابلتأدب اللغوي
 

 (Generosity Maxim)قاعدة الترسامح  (ب 

اإلعالين  وKomisif) ) التمثيليبكالم قاعدة التسامح  "يعرب عن
(Direktif) .فادة نفسك صغرية قدر هو )أ( تستمد االست التسامح قاعدة

قاعدة اإلمكان، )ب( جعل خسارة كبرية نفسك قدر اإلمكان. ومبدأ 
(. على سبيل 209 .، ص1996،  ليش")تركيزه يف النفس التسامح
 املثال:
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 سأطلب منك القيام بواجب منزيل (3)
 سوف أساعدك على القيام أبداء واجبك. (4)

ول حتقيق ربح ( غري مهذب ألن املتكلم حيا3يعترب الكالم )
 ( ، واملتكلم4العكس ، الكالم ) لنفسه عن طريق إزعاج اآلخرين. على

يف حماولة لزايدة فقدان اآلخرين عن طريق إعطاء القليل من األذى 
 .نفسال

 
 (appobation maxim) قاعدة من اإلستقبال (ج 

 و (Ekspresif) التعبريي بكلمة اإلستقبال قاعدة"يتم التعبري عن 
أ( انتقاد هو ) اإلستقبال قاعدة. من حيث املبدأ فإن Aserif)) اجملازي

يتم و ، )ب( مدح أكرب عدد ممكن من النا . أقل عدد ممكن من النا 
(. على 211.ص، 1996،  ليش")على اآلخرين اإلستقبال قاعدة ركيزت

 سبيل املثال:
 : من فضلك تذوق الكعكة اي سيدي!فا طمة (5)

 بشأن اختياره. ، وأان مرتبك هذا كثري جدا يوسف: مبوكجا
 الكعكة اي سيدي! تذوقمن فضلك : فا طمة (6)

 الكعكة. : نعم ، يف وقت الحق سوف ينتهييوسف

تقلل من  ألن املتكلم اإلستقبال( ب، إطاعة قاعدة 5الكالم )
لل من ألنه يق اإلستقبال خيتلف قاعدة( )ب( 6) والكالم. املتكلمقبح 

هلا مستوى أعلى  ب( 5، فإن الكلمة )القبح لنفسه. وبعبارة أخرى
 .ب (6الكالم )من التأدب 
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 (Modesty Maxim) قاعدة املتواضع (د 

 و  (Ekspresif) التعبريييف الكالم بكلمة تواضع امل قاعدة"يعرب عن 
هو )أ( ميدح نفسك  تواضعاملقاعدة . من حيث املبدأ فإن Aserif))اجملازي 

 تواضع تركيزهامل قاعدةقدر اإلمكان. ، )ب( يدين نفسك أبقل قدر ممكن
 (. على سبيل املثال:142، ص. 1996يش، لنفس ")حول ال

أان شخص غين ابخلرب، لذلك فأان أعرف الكثري من األشياء  (7)
 ابلتأكيد.

، العديد من اآلابء واألمهات الذين يريدون النا  مثلي الذكية (8)
 جعلين صهره.

ا تزيد ، ألهنتواضعامل قاعدة( هي كلمات خترق 8( و )7) الكالم
 الذايت. املديح لنفسك وتقليل القبح

 
 (agreement maxim) قاعدة االتفاق (ه 

و  Ekspresif) ) تعبرييالاالتفاق املتفق عليه يف اخلطاابت قاعدة "
االتفاق هي )أ( حماولة جعل قاعدة فإن  . من حيث املبدأAserif)) اجملازي

، )ب( حماولة جعل حيدث أبقل قدر ممكنذات واآلخرين االتفاق بني ال
، 1996، ليش")ذات واآلخرين حيدث أبكثر قدر اإلمكاناالتفاق بني ال

 (. على سبيل املثال:206.ص 
 : كيف لو ذهب غداً إىل املدينة.حممد (9)

 : أان أوافق متاما ، أان حباجة إىل الرتويح.علي
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 عن الذهاب إىل املدينة غدا كيف: حممد (10)
  أريد ذلك! لدي الوظائف اليت مل يتم تنفيذها.: العلي

االتفاق ألنه  قاعدةهو اخلطاب الذي يطيع  علي (9اخلطاب )
يقلل من اخلالف ويزيد من االتفاق بني النفس واألطراف األخرى ، يف 

هو خطاب خيالفه ألنه يزيد اخلالف ويقلل من  علي( 10حني أن الكالم )
 االتفاق بني الذات واآلخرين.

 
 (Sympathy Maxim) قاعدة الشفقة (و 

 Ekspresif) ) التعبريي مع خطاب شفقةال قاعدة "يعرب عن عطف
هو )أ( تقليل  شفقةالقاعدة ، فإن . من حيث املبدأAserif)) جملازياو 

زايدة ، )ب( ني النفس واآلخرين ألصغر حد ممكناإلحسا  ابلكراهية ب
ص. ، 1996، يشل) "التعاطف قدر اإلمكان بني نفسك واآلخرين

يعطي التهاين. إذا  فإن املتكلم على احلظ ملخاطب(. إذا حصل ا207
احلزن. على سبيل لقي كلمة ي ملخاطب على الكارثة فإن املتكلمحصل ا
 املثال:

 : مري، أان فراق مع حبييب.مصطفى (11)
 : آسف، أان حزين جداً هلذه األخبار. عمر   

 .أان فراق مع حبييب، مصطفى: مري (12)
 : حنتاج لالحتفال هبذا، جيب أن أنكل.عمر    

ألنه  شفقةال قاعدةهو خطاب يليب مبادئ  عمر (11اخلطاب )
يقلل من الكراهية ويزيد االستنتاجات بني الذات واآلخرين ، بينما النص 
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ينتهك ألنه يزيد التفاعل بني النفس واآلخرين ويقلل من  عمر( 12)
 .الستنتاجات بني النفس واآلخرين
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 الثالث الباب
 عحض البياانت وحتليلها

 
الكالم يف النص املسرحي نور ساطع من نور  لفوزية كورنياوايت قد 
ينتهك مبادئ الكالم خاصة يف قواعد التهذيب. ويف هذا النص هناك كالم 

، ألن هذا الكالم يهدف إىل االقرتاح بقول فاسد. وهناك أيضا غري الئق
قول ال حيرتم شعور الشخص األخر )املخاطب(. وذلك كالم لتحقري 

. ةليو األشخاص بلغة قبيحة حىت ينتهك مبادئ التهذيب لدى علم التدا
ولكن لفهم هذا النص، فيحتاج إىل معرفة اخللفية أو السياق من وقوع ذاك 

 ليف فوزرية كورنياوايت ميلك عقدة بديهة، وشخصية قوية.االنتهاك. وأت
نص املسرحية حتتوي على الكالم من األشخاص عند احلوار. 
وهكذا نص املسرحية العربية، حتتوي الكالم العريب من أشخاصها. ويتهم 
النص املسرحي العريب أبنه حيتوي على انتهاك مبادئ التهذيب لدى 

ل عمدا جلعل الظروف احليوية، وذلك عرب األشخاص. وهذا االنتهاك مسج
الكالم من األشخاص. فمثال االنتهاك هو االستهزاء، اإلذاءة، أو اللومة 

 .بكلمة جامدة
 

 املبحث األول:  -أ 
 (Leech). وجد الباحث ستة من أشكال انتهاك قواعد عند ليش 

تضمن هذا الشكل انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص املسرحي نور 
 كما يلي:  وايت فوزية كورنيا  ألّفها ع من نور  ساط
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 (Tact maxim) قاعدة احلكمةانتهاك  -1
 اإلعاليناحلكمة من خالل الكالم  قاعدةيتم التعبري عن 

(Direktif)   لتمثيلي او(Komisif) .جعل فقدان احلكمة هي )أ(  قاعدة
جعل أرابح اآلخرين كبرية قدر آخرين صغرية بقدر اإلمكان، )ب( 

املسرحي نص . و الكالم يف على اآلخرين هز ياحلكمة تركقاعدة . اإلمكان
اليت قد ينتهك قاعدة  وايت كورنيا فوزية أّلفها نور ساطع من نور 
 احلكمة فيما يلي.

 
عبري عارضه مع قرار جديد جاء سعيد نر  ليقابل كمال ابشا للت: 1 الرسياق

احلكومة  تركيا اليت مسحت الدراسة الدينية يف املدار  و القرآن 
مسحت دراستها يف اجملتمع تركيا. ولكن كمال ابشا يدعم سياسات 
احلكومة تركيا. مث سعيد نر  يستأذن إىل كمال ابشا ملقابلة مع الرئيس 

قرقر سعيد نر  أخريا و الدولة. لكن كمال ابشا رفض طلب سعيد نر . 
 .هللخروج من مكتب

 
حسنا، و أان عارف بذلك متاما. أأتكد ابإلستمرار : سعيد نر  

إلقامة املدار  يف بتليس و أحناء أنطاليا الشرقية و 
أعلمهم كذلك القرأن تليها العلوم اإلسالمية املرتتبة 
تلوى األخرى. سامح يل بلقاء الرئيس للبالغ عن 

 .مفامهي عند جوار الرئيس
أنت جمنون خاج، ما بك ؟ لن أسامح بلقائه، و كمال ابشا:   

 انت مبثل هذا الشأن.
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إذا سأخرج حاال، و هذا خري يل من أن أقابل  :سعيد نر 
 .ظاملةسسسسالسفهاء مثلك،كالعبيد للحكومة ال

أنت اجلحيح ابخلحوج  أيوه، بكل الفرح و السرور وكمال ابشا: 
 !! . اجليش !! خذهقبيل أن أخحجك

 
هو أمر أصدره  "أنت اجلحيح ابخلحوج قبيل أن أخحجك"خطاب 

شعر ي املخاطب، ألن املخاطب )سعيد نور ()كمال( إىل  املتكلم
وطلبه الذي ال ميكن املوافقة عليه. يزيد  ابالنزعاج من وجود سعيد نور 

من التكاليف أو النفقات ويقلل  املتكلمبه  كلمخطاب األمر الذي يت
يف اخلطاب املذكور  املقصوداملذكور. العبء  املخاطبمن األرابح إىل 

. من املتكلممبغادرة املكتب ألنه يزعج  املخاطبيوجه  املتكلمهو أن 
أعلى من  املتكلمإظهار موقف  املتكلمب، يريد اخالل هذه اخلط

، املخاطب. وابلتايلالتحكم يف خطاب  املخاطب. حبيث ميكن للمتكلم
. املتكلماحلكمة اليت يقوم هبا  قاعدة يف قاعدة التهذيبهناك انتهاك 

سرحي نص امليف احلكمة  قاعدة ُتظهر عينة البياانت التالية أيًضا انتهاًكا
 .نور ساطع من نور 

 
مث    : و بعد مدة جاء مصطفى كمال و معه القائد و اجليوش.2 الرسياق

سأل مصطفى إىل كمال و القائد كيف حبال املدار ، جمتمع، و تصفية  
قرآن يف األرضى الرتكية. و بعد مدة احلرا  لكمال ابشا و حتدث معه ال

 مرسان أمام الباب حيث أعطاه كتااب.
 
 معذرة اي سيدي، سأنبك عن شيء.مرسان: 
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 القائد: تفضل !
هذا اي سيدي" )حيمل معه الكتاب(. "اخلرب السيء من أنطلة مرسان: 
 الشرقية"
 و ما ذلك اي جيش  ؟القائد: 
 رسالة نور كتاب كتبه سعيد نر  لتالميذه. إنهمرسان: 

 )الكل يتعجب حيث يقول سائال "رسالة نور ؟؟"(
)فغضب كمال ابشا و القائد يفتح الكتاب و يرميه يف البالط 
تبا لسعيد نر  و مصطفى كمال ساكت، و يف كل سيالن 

 دمائه غضب و هو لن يدع أحد أن يعارضه(
د نر  يسم اجملتمع أبنطلية رسالة نور الذي كتبه سعيكمال ابشا: 

الشرقية حىت يتمسكون ابلقرأن و يطيعون بقول سعيد نر . 
 و ليس من املستحيل أبن يعارض احلكومة العلمانية تركية.

 ، الكراسة لن هتلك هذه الدولةأسكت  :مصطفى
 

)مصطفى( إىل  املتكلمبه كلم " هو أمر يتأسكتخطاب "
. جلبة مشغول و املخاطبن ، ألاملخاطب )كمال، القائد، واجلنود(

من التكاليف أو النفقات املتكلم به  كلميزيد خطاب األمر الذي يت
يف اخلطاب هو قصود املذكور. العبء امل املخاطبويقلل من األرابح إىل 

أن يكون هادًًئ وليس مشغواًل ألنه يزعج  املخاطبيطلب من  املتكلمأن 
 املتكلمإظهار موقف  املتكلم، يريد املتكلم. من خالل هذه اخلطاب

املخاطب. التحكم يف خطاب املتكلم  . حبيث ميكناملخاطبأعلى من 
احلكمة اليت يقوم هبا قاعدة يف  قاعدة التهذيب ، هناك انتهاكوابلتايل
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قاعدة . ُتظهر عينة البياانت التالية أيًضا انتهاًكا ملبدأ احلكمة من املتكلم
 .نور ساطع من نور سرحي نص امليف احلكمة 
 

: ال إله إال هللا يتكرر و بدأ السراج ينري حيث غرق سعيد نر  تالميذه 3 الرسياق
يف حالوة الذكر و توقف حيث قرأ سعيد نر  رسالة نور. و بعد مدة 

 قدم إليهم القائد و معه جيشان.
 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها واعلموا أن هللا معكم، هللا سعيد نر : 

 تقلق يف حب القرأن".)و الطالب يكتبون م يسهل أموركم،ال ختف و ال
 يقوله سعيد نر  حيث أاتهم اجليش(

 الكل هنا أن يحفع أيديه و ال يتححك !: القائد
 ما هذا ؟سعيد نر : 

ال أحد يتكلم ! أنت و تالميذك اي سعيد نر . سأنقلكم إىل  القائد:
إكسيغيهري. هذا األمر من مصطفى كمال، ألنكم ممن تعارضون 

 مار . 31مة العلمانية تركيا للحكو 
 

املتكلم هو أمر "الكل هنا أن يحفع أيديه و ال يتححك!" الكالم 
( القائد) املتكلم أمروطالبه(.  املخاطبني )سعيد نور ( إىل القائد)

وطالبه( أن يرفع يده صامًتا وليس ثراثرة وال  املخاطبني )سعيد نور 
، حىت يتمكنوا تميةل حيف الكالم كلمات أق املتكلميتحرك. يستخدم 
نور  و  املخاطبني )سعيد. من خالل قيادة املخاطبنيمن اإلساءة إىل 

( بزايدة العبء أو التكلفة وتقليل األرابح كلم )القائد، يقوم املتطالبه(
يف الكالم هو قصود مذكور. العبء امل الين املخاطب إىل الطرف
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مات برفع أيديهم، ال تلقوا تعليطالبه( الذين  و املخاطب )سعيد النور 
كمة. قاعدة احل، فإن الكالم ينتهك أحد يتحرك ، وال صوت. وهكذا

احلكمة من أقوال احلكمة  قاعدةُتظهر عينة البياانت التالية أيًضا انتهاًكا 
 .نور ساطع من نور سرحي نص امليف 

 
استغفر سعيد نر  هبذه اإلدعاءات مل تكن صحيحة حيث دفعه : 4 الرسياق

 طالبه
 

 إنه الكذب حجا لن يقوم هبذاسوف: يو 
 إنه احلق حجا ما علمنا هبذامسعود: 
 أيها سادة الكرام، عليكم أن تالحظ هذا اخلرب !حممود: 
 حسنا، هذه اهتام ابطل لن نرتك معلمنا حيكم ابلظلمرشيد: 
 ؟ هل تقلقون بنا ! اسكتوا أنتم :القائد

نا من يكفيكم ايها الطلبة و أستلم نفسي و لس سعيد نر :
 .اخلاطئني. فال تقلق سيأيت احلق

 
( إىل القائد) كلم" هو أمر يتكلمه املتأسكتو أنتمقول "
ال يقبل كالم القائد ، ونجيادل ألن املخاطبني الطالب(،املخاطبني )

و من التكاليف أ املتكلمبه  كلم. يزيد خطاب األمر الذي يتويزدحم
يف قصود به ذكور. العبء املامل النفقات ويقلل من األرابح إىل املخاطبني

أن يكون هادًًئ وليس  املخاطبنييطلب من  املتكلماخلطاب هو أن 
إظهار  املتكلم، يريد املتكلم. من خالل هذه اخلطبمشغواًل ألنه يزعج 

للمتكلم األمر إىل . حبيث ميكن املخاطبنيعلى من املتكلم موقف 
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احلكمة من  قاعدةتهاًكا . ُتظهر عينة البياانت التالية أيًضا اناملخاطبني
 .نور ساطع من نور سرحي نص امليف أقوال احلكمة 
 

ه : استغفر سعيد نر  هبذه اإلدعاءات مل تكن صحيحة حيث دفع5 الرسياق
 طالب

 إنه الكذب حجا لن يقوم هبذايوسوف: 
 إنه احلق حجا ما علمنا هبذاعود: مس

 أيها سادة الكرام، عليكم أن تالحظ هذا اخلرب !حممود: 
 حسنا، هذه اهتام ابطل لن نرتك معلمنا حيكم ابلظلمرشيد: 
 اسكتوا أنتم ! هل تقلقون بنا ؟القائد: 

و أستلم نفسي و لسنا من  يكفيكم ايها الطلبة: سعيد نر 
 سيأيت احلق. اخلاطئني. فال تقلق

 
" هو أمر ينطق به يكفيكم ايها الطلبةيف حني أن خطاب "

يقاتل  املخاطبني، ألن اطبني )الطالب(املخ( إىل ملتكلم )سعيد نور ا
به  كلمويدافع وال يقبل وحيدث ضوضاء. يزيد خطاب األمر الذي يت

 املخاطبنيمن التكاليف أو النفقات ويقلل من األرابح إىل املتكلم 
 املخاطبنيحيكم  ملتكلميف اخلطاب هو أن اقصود به املذكور. العبء امل

جل االستسالم. سيضحي من أ مملتكلعلى عدم القتال مرة أخرى ألن ا
أعلى من  املتكلمإظهار موقف املتكلم  ، يريدمن خالل هذه اخلطب

. مثال املخاطبنيالتحكم يف خطاب للمتكلم  . حبيث ميكناملخاطبني
 .احلكمة هو يف البياانت التالية قاعدة آخر على انتهاك
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حيث  قدم اجليش و حبس سعيد نر  و تالميذه حيكمون ابلظلم :6 الرسياق
 يبكون ألهنم ينظرون إىل معلمهم يعاقب كالبهيمة

 
 "دعنا...دعنا" :يوسف
 ارفع يدكم و القحفصاء الرسحيع.: ازميت

 
به  كلميت" هو أمر ارفع يديكم والقحفصاء الرسحيعإن قول "

معاٍد وغري املخاطبني  )الطالب(، ألناملخاطبني ( إىل مرسان)املتكلم 
من التكاليف أو املتكلم به  كلميتمقبول. يزيد خطاب األمر الذي 
يف قصود به . العبء املاملخاطبنيالنفقات ويقلل من األرابح إىل 

مع القرفصاء. لرفع يده والسري  املخاطبنياخلطاب هو أن املتكلم يرشد 
أعلى من  املتكلمإظهار موقف  املتكلم، يريد من خالل هذه اخلطب

مثال املخاطبني.  بالتحكم يف خطا لمتكلم. حبيث ميكن لاملخاطبني
 .احلكمة هو يف البياانت التالية قاعدة آخر على انتهاك
 

: جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف جملس العلوم لتقدمي 7 الرسياق
جديدة صناعي احلكومة الرتكية. وبعد مساعة االعالن بدأ إعالانت 

 الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة
  
ة حىت تقر ذلك النظام وحتكم شعبه مثل الغنم ماذا رأت احلكوم: يوسف

  ،، فأين عقوله وقلوهبم حىت ترضون بذ القرار الرذيلة
واان كذلك ال أدري ،، فالقرءان والدين البد من أن يكون عاليا : مسعود

  وحنن حنرتمه أوال أبول، لكن ليس إبخراج القرار الغاشم
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 فغضب القائد اجليش من مساعة هذه وبدأ يغضب 
وحيكم ....أنتم معارضون لنا ابلقول اليليق نطقه ئد اجليش: قا

  .اقتلواهم....اجليوش...
 

( انتهاًكا القاعد، يثري اخلطاب الذي ألقاه )يف احملادثة أعاله
هو قيام القائد خبسارة اآلخرين، أي  احلكمة. سبب هذا االنتهاك قاعدة

 اجلنرال. . أسفرت اخلسارة عن مقتل طالبه على يدطالب سعيد نور 
يسبب أذى لآلخرين )الطالب( ألن  القائدما يقوله  !"قتلوهماخطاب"

متمردين  القاعد أيمر اجلنود ليقتل الطالب. مل يكن طالب سعيد نور 
جلنود عمداً ا القاعديعرف ذلك. أمر  القائدوكان  القائدحيث اهتمهم 

نظرًا . يستخدم اخلطاب خطااًب غري منطقي بقتل طالب سعيد نور 
، لكي يطلب من شخص ما القيام ألن القائد يوجه تعليماته

 .احلكمة هو يف البياانت التالية قاعدة مثال آخر على انتهاكابلنشاط.
 
 

  عمر مصطفى إىل القائد أن يقتل سعيد نر : 8 الرسياق
 

 أسكت، الكراسة لن هتلك هذه الدولةمصطفى: 
 أان مستعد لقتاهلم اي سيديقائد: ال

هذه وظيفتك اي أمحق. املهم ال أريد أن أمسع حسنا،  مصطفى:
 اسم سعيد نر  هنا يف دولتنا

 أمرك اي مواليالقائد: 
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ابشا، غدا ال أريد أن أمسع املدرسة القائمة و أنت اي مصطفى: 
إن تدع سعيد نر  يف حر طليق. يعلم القرأن و  سأقتلكقائد 

سال يكتب رسالة نور اخلسيسة. ال أريد أن أرى أو أمسع اسم اإل
 يف أرض تركيا".

 
 قاعدة ، يثري اخلطاب )مصطفى( انتهاًكايف احملادثة أعاله

ابلعبء على احلكمة. هذا النوع من االنتهاك انتج عن قيام مصطفى 
على يد  القاعد. أسفرت اخلسارة عن مقتل القائد، أي  اآلخري

 .نور مصطفى إذا فشل يف قتل سعيد 
 

ون يف سجن ألنكهم ممن تعارضون : سعيد نر  و طالبه يعاقب9 الرسياق
 للحكومة

 هل اشرتكتم يف املعارضة ؟ إزميت:
 ما قمنا هبايوسف: 
وحيكم، ما بكم، هل ستعزه، غيب، اي أمحق، قابلة كردي  مرسان:

 مالديه األخالق !!
 يكفيكم، أريد أن أقول ش ء: رشيد
)ازميت امحله إىل هنا( قل بسرعة ! أنكم قمتم من  القائد:
  املعارضني

  
يتكلمه " هو أمر يكفيكم أريد أن أقول ش ءاخلطاب "إن 

املخاطب مستمر يف تعذيب ، ألن لقائد()ا املخاطب( إىل شيد)ر كلم املت
من التكاليف أو النفقات كلم ه املتب يتكلم. يزيد خطاب األمر كلماملت
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يف اخلطاب هو أن قصود املذكور. املاملخاطب  ويقلل من األرابح إىل
 أن يوقف تعذيب نفسه وأصدقائه. املخاطبب من يطل كلماملت

 
 (Generosity Maxim) قاعدة الترسامح انتهاك -2

و اإلعالين Komisif) ) التمثيليبكالم قاعدة التسامح  يعرب عن
(Direktif) .هو )أ( تستمد االستفادة نفسك  التسامح قاعدةبدأ وم

كان. و صغرية قدر اإلمكان، )ب( جعل خسارة كبرية نفسك قدر اإلم
نور ساطع  املسرحينص تركيزه يف النفس. و الكالم يف  التسامحقاعدة 

قد ينتهك قاعدة التسامح فيما اليت  كورنياوايت فوزية ألّفها من نور 
 يلي:

 
: كمال أخرب إىل مصطفى أبنه اليزال أشخاص يقومون بتدريس 10 الرسياق

حلرا  لكمال ابشا و بعد مدة االقرآن واللغة العربية يف األرضى الرتكية. 
 و حتدث معه مرسان أمام الباب حيث أعطاه كتااب.

 
 أسكت، الكراسة لن هتلك هذه الدولةمصطفى: 

 أان مستعد لقتاهلم اي سيديقائد: ال
حسنا، هذه وظيفتك اي أمحق. املهم ال أريد أن أمسع اسم سعيد  مصطفى:

 نر  هنا يف دولتنا
 أمرك اي مواليالقائد: 

و أنت اي قائد  ا ال أريد أن أمسع املدرسة القائمةغد ابشا،مصطفى: 
سأقتلك إن تدع سعيد نر  يف حر طليق. يعلم القرأن و يكتب 
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رسالة نور اخلسيسة. ال أريد أن أرى أو أمسع اسم اإلسال يف أرض 
 .تركيا

 
كمال أخرب إىل مصطفى أبنه اليزال أشخاص  يف احملادثة أعاله

عربية يف األرضى الرتكية. املعرقل هلذه  يقومون بتدريس القرآن واللغة ال
كلها  إنسان امسه سعيد نر ، وبعد مسع بيان كمال فغضب املصطفي. 
ألنه ال يزال هناك أشخاص يعارضون أوامره وال يطيعون، ألنه قد منع 

" غدا ال أريد أن أمسع املدرسة القائمةبتأسيس املدرسة. فإن اخلطاب "
. تسبب هذا الشكل من تسامحا عدةقاألقاه )مصطفى( يثري انتهاًكا 

 وجعل خاسرة نفسه صغرية. االنتهاكات مصطفى لزايدة األرابح لنفسه.
 

 (appobation maxim) اإلستقبال قاعدة انتهاك -3
 و (Ekspresif) التعبريي بكلمة اإلستقبال قاعدة"يتم التعبري عن 

( انتقاد أهو ) اإلستقبال قاعدة. من حيث املبدأ فإن Aserif))اجملازي 
يتم و ، )ب( مدح أكرب عدد ممكن من النا . أقل عدد ممكن من النا 

  بوجودالقاعدة  هذا انتهاك يتميزاإلستقبال على اآلخرين.  ركيز قاعدةت
 إىل لثناءوتقليال  التفسري لزايدة خال من توبيخ أو إهاانت أوكالم أتين 

 فوزية  األّفه نور ساطع من نور   املسرحينص خمطب. و الكالم يف 
 فيما يلي. اإلستقبالاليت قد ينتهك قاعدة  كورنياوايت
 

ليخرب والدهتا إبعاد الشاي أمر عبدهللا مريزى للذهاب حنو املطبخ : 11 الرسياق
. دخل موال إىل البيت مبتسما لتصرف صديقه الذي مل يعرف للضيف

 أن هذ الضيف هو موال صديقه
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 ذ زمان ،،، ماحاجتك ايحبييب؟ههههه.. وأان كذلك مل أراك منعبدهللا : 
إنه ابنك مريزى ، قابلين يف بييت للالعتذار . إنه رجل صاحل مثلك  موال :

 وقت شباب
 ههههههه...هذا اعتزازك فقط أدام هللا لك اخلري ....عبدهللا : 
  حسنا ..... هذه زوجيت  عائشة  وابنيت  الوحيدة نوراي "موال : 
 وأما والدك صارميف مجال أمك سبحان هللا ....أنت عبدهللا : 
 ههههههه..... أنت ايحبييبموال : 

 
فهذا إهانة املتكلم )عبد هللا(   ."وأما والدك صارمخطاب "

 املخاطبني،ويقلل من مدح  للمخاطب )موال(. يزيد اخلطاب من التقبيح
يف املخاطبني . إهانة قاعدة اإلستقبالحبيث ينتهك اخلطاب احلد 

 ابنته األنيقة. تمثلوليس مشاكساخلطاب كشخص 
 

: جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف جملس العلوم لتقدمي 12 الرسياق
. وبعد مساعة االعالن بدأ إعالانت جديدة صناعي احلكومة الرتكية
 الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة

 مار  30االعالن ....امسعوا جيدا بعد القرار اجلماعي اتريخ ازميت : 
وبصراحة احلكومة سلطنة تركيا مسحت الدراسة الدينية يف  1907

املدار  أم فئة قليلة ، القرءان مسحت دراستها يف اجملتمع تركيا، 
وأخريا الأحد أن خيالف أو ممن مل يقبل للقرار، ون خيالف ويعارض 

 فاليلومن إال نفسه فاحلكومة ستعا قبه، وشكرا.
 غضب معارضني لرجال احلكومة وبعد مساعة االعالن بدأ الطلبة ت

 ماذا رأت احلكومة حىت تقر ذلك النظام وحتكم شعبه مثليوسف : 
  ،، فأين عقوله وقلوهبم حىت ترضون بذ القرار الرذيلةالغنم



58 
 

 

واان كذلك ال أدري ،، فالقرءان والدين البد من أن يكون عاليا مسعود : 
  غاشموحنن حنرتمه أوال أبول ، لكن ليس إبخراج القرار ال

 
 قاعدة اإلستقبال احملادثة املذكورة أعاله تصنف على أهنا انتهاك

، خاطب إىل حد األدىويقلل من مدح امل تقبيحألن اخلطاب يزيد من ال
". إن لعن غنمقاعدة اإلستقبال. استخدام كلمة "حبيث ينتهك خطاب 

، خاطب مبثابة عنزةيعترب امل املتكلميف هذه الكلمة يعين أن املخاطبني 
املتكلم ، لعن تنبعث منه رائحة. يف هذه احلالة وهو حيوان ذو أربعة أرجل

أدرك أن اإلعالن  املتكلم" ألن غنمخاطب )إزميت( بكلمة ")يوسف( امل
ا جًدااجلديد الصادر عن احلكومة ال

ً
، وقهر علمانية الرتكية كان ظامل

ة إىل األشخاص الذين درسوا القرآن والعربية على هذا النحو. ابإلضاف
 ، سيتم إلغاء القرآن من األراضي الرتكية.تعلم اللغة العربية

 
 : فغضب القائد اجليش من مساعة اجلواب  وبدأ يغضب 13 الرسياق

واان كذلك ال أدري ،، فالقرءان والدين البد من أن يكون عاليا مسعود : 
 وحنن حنرتمه أوال أبول ، لكن ليس إبخراج القرار الغاشم

 
....أنتم معارضون لنا ابلقول اليليق نطقه  حيكمو قائد اجليش: 

 ....اجليوش....اقتلواهم 
 

يف احملادثة أعاله املتكلم )القائد(  " اليت يستخدمهاوحيكمعبارة "
لتقبيح ويقلل من مدح . يزيد اخلطاب من اقاعدة اإلستقبالتنتهك 

قاعدة اإلستقبال. يعين هذا التعبري أن ، حبيث ينتهك اخلطاب خاطبامل
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، مثل الشخص املخاطب يتصرف بطريقة غري حمرتمةيعترب أن  املتكلم
ي ال يدر  السلوك. يف هذه احلالة، يتكلم هبا ملتكلم )القائد( الذ

( الذين عارضوا ومل يتلقوا إعالانت للمخاطب )طالب سعيد نور 
املتكلم جديدة صادرة عن احلكومة الرتكية العلمانية. على الرغم من أن 

، إال ات طالب سعيد نور  الذين عارضوهتصرفن يغضب ب)القاعد( كا
 مهذب أعاله.غري أنه مل يكن جيب أن يستخدمه بتعبري 

 
: جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف جملس العلوم لتقدمي 14 الرسياق

إعالانت جديدة صناعي احلكومة الرتكية. وبعد مساعة االعالن بدأ 
 كومةالطلبة تغضب معارضني لرجال احل

 
واان كذلك ال أدري،، فالقحءان والدين البد من أن مسعود : 

يكون عاليا وحنن حنرتمه أوال أبول ، لكن ليس إبخحاج القحار 
 الغاشم

 
فالقحءان والدين البد من أن  ،، واان كذلك ال أدريخطاب "

يكون عاليا وحنن حنرتمه أوال أبول ، لكن ليس إبخحاج القحار الغاشم 
يف  مرسان(. انتقد املتكلم)لمخاطب ( لمسعودلمتكلم )"هو انتقاد ل
الذي أصدر إعالاًن غري عادل إبلغاء تعليم القرآن املخاطب اخلطاب 

الكرمي واللغة العربية يف األراضي الرتكية. إبخبار النقاد أبن املتحدث يزيد 
. حبيث ينتهك املخاطبأو يضيف انتقادات ويقلل من الثناء على 

 .ستقبال قاعدة اإلاخلطاب 
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سعيد نر  ليقابل كمال ابشا للتعبري عارضه مع قرار جديد  : جاء15 الرسياق
احلكومة  تركيا اليت مسحت الدراسة الدينية يف املدار  و القرآن 
مسحت دراستها يف اجملتمع تركيا. ولكن كمال ابشا يدعم سياسات 

الرئيس  احلكومة تركيا. مث سعيد نر  يستأذن إىل كمال ابشا ملقابلة مع
سعيد وأخريا قررت الدولة. لكن كمال ابشا رفض طلب سعيد نر . 

 .هنر  للخروج من مكتب
 

فىت مسكني أنت جمنون مغرور حتلم ! أليس هذا  كمال ابشا:
 األمر منعه احلكومة ؟.

حسنا، و أان عارف بذلك متاما. أأتكد ابإلستمرار سعيد نر : 
ا الشرقية و أعلمهم  إلقامة املدار  يف بتليس و أحناء أنطالي

كذلك القرأن تليها العلوم اإلسالمية املرتتبة تلوى األخرى. 
 . سامح يل بلقاء الرئيس للبالغ عن مفامهي عند جوار الرئيس

خاج، ما بك ؟ لن أسامح بلقائه، و  "أنت جمنون" :كمال ابشا
 انت مبثل هذا الشأن.

ل إذا سأخرج حاال، و هذا خري يل من أن أقابسعيد نر : 
 السفهاء مثلك ،كالعبيد للحكومة الظاملة

أيوه، بكل الفرح و السرور و أنت اجلرير ابخلروج  كمال ابشا:
 قبيل أن أخرجك. اجليش !! خذه !!

 
)كمال( يف احملادثة أعاله  دمه املتكلم" اليت يستخجمنونعبارة "

ويقلل من مدح  قاعدة اإلستقبال. يزيد اخلطاب من التقبيحتنتهك
تعين كلمة  .قاعدة اإلستقبالحبيث ينتهك اخلطاب من، املخاطب

سعيد )كمال( أن نفرتض أن الشريك ) " اليت يستخدمه املتكلمجمنون"
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ألنه يف هذه  الشخص اجملنون، أي نور ( مل يعد له أي عقل صحة
اعرتاضه حول ( عن رأيه حول املخاطب )سعيد نور احلالة أعرب 

وهو سيستمر بناء غة العربية. ذف تعلم القرآن واللإعالن احلكومة حل
ألانطويل الشرقية. ومجيع أحناء ا ،وفان ،تليساملدار  الدينية يف مناطق ب

املتكلم )كمال( أال علمهم اإلسالم. جيب على اسأعلمهم القرآن و 
 ." ألنه جيعل احملادثة غري مأدبةاجملنونيستخدم الكالم "

 
 سعيدت قرر . مجهوري ئيسالر  مبقابلة استأذن على مليحصل : ألنه16الرسياق 

 من مكتبه لخروجلنور  
 

أنت جمنون خاج، ما بك ؟ لن أسامح بلقائه، و كمال ابشا: 
 الشأن. انت مبثل هذا
 إذا سأخرج حاال، و هذا خري يل من أن أقابلسعيد نر : 
 ،كالعبيد للحكومة الظاملةالرسفهاء مثلك

 
د )سعيكلم " املستخدمة من قبل املتالرسفهاء مثلكعبارة "

 ( يف احملادثة أعاله تنتهك قاعدة اإلستقبال. يزيد اخلطاب من نور 
، حبيث ينتهك اخلطاب التقبيح ويقلل من مدح شريك الكالم )كمال(

كلم يعترب املخاطب  . هذا التعبري يعين أن املتقاعدة اإلستقبال من
كلم )سعيد ، قال املتكشخص صريح، جاهل، غيب. يف هذه احلالة

 كمال( الذي مل يسمح لسعيد نور )ارة ملخاطب النور ( هذه العب
كلم )سعيد بلقاء الرئيس لنقل أفكاره مباشرة. على الرغم من أن املت
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، إال أنه مل يكن جيب أن منزعًجا جًدا من سلوك كمال( كان نور 
 مهذب أعالهغري يستخدمه بتعبري 

 
ى : جاء مصطفى كمال و معه القائد و اجليوش. مث  سأل مصطف17 الرسياق

إىل كمال و القائد كيف حبال املدار ، جمتمع، و تصفية  القرآن يف 
 األرضى الرتكية.

 
 كيف حبال املدار  اليوم اي ابشا ؟  :مصطفى

الكل يف آمان. املدار  احلكومة يف أحناء تركيا دون كمال ابشا: 
 الدراسة الدينية
 حسنا اي قائد. كيف ابجملتمع اليوم ؟ مصطفى:
دي، اجملتمع كلها يؤدون األمر ليس هنالك أمرك اي سي: اجليش

آذان ابلعربية كلها مبدلة برتكية. لئن وجدت ألقتلنهم. و هؤالء  
كذلك ال يقرؤون القرأن ابلعربية و هم قارؤون القرأن ابللغة 

 تركية.
حسنا ! بدءا لن أسغي ملن حتدث العربية و كل رموز : مصطفى
 ال بد من مسحها عن وجه األرض. ماإلسال
لكن اي سيدي هناك األمر جعلنا نتعرض جلعل ال ابشا: كم

 تركية دولة علمانية
)واحلال حينئذ يف آمان. التفت مصطفى ابشا بعني حادة و 

 ابشا ينطق قائال(
املعرقل هلذه كلها إنسان امسه سعيد نر  من أحد كمال ابشا: 

العلماء املشهور بنر  و هو من يقو بتأسيس املدار  ولو منعته 
 مةاحلكو 
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 !!. تبا له كمال: مصطفى
 

صطفى( يف )م كلم" املستخدمة من قبل املتتباله كمالعبارة "
ويقلل  احملادثة أعاله تنتهك قاعدة اإلستقبال. يزيد اخلطاب من التقبيح

قاعدة اإلستقبال. ، حبيث ينتهك اخلطاب مناملخاطب )كمال(من مدح 
، للغة اإلندونيسيةا كلمة أقسمت اب" على أهنتبالهميكن تفسري مصطلح "

وهذا يعين أن األشخاص الذين يتعرضون للتخويف قد جعلوا احلظ 
السيئ هلؤالء الذين يلعنون. استخدام هذه الكلمة جيعل احملادثة غري 

يعترب أن  كلممهذبة. ألن هذه الكلمة هي كلمة مبهمة مما يعين أن املت
تخدام هذه ، مت اسكلم سيئ احلظ. يف هذه احلالةقد جعل املتاملخاطب

)مصطفى( كان غاضًبا جًدا من )كمال(. كان  كلمالكلمة ألن املت
كمال يف تنفيذ األوامر اليت أمر هبا الرئيس  سبب غضبه هو عدم كفاءة 

. هذا هو على حجر العقبة املسمى سعيد نور ع القضاء يومل يستط
ث كان )مصطفى(. على الرغم من أن املتحد كلممتللاحلظ السيء 
، إال أنه مل يكن جيب استخدامه مع تعبري ًدا من سلوك كمالمنزعًجا ج

 مهذب أعالهغري 

 
: و بعد مدة جاء مصطفى كمال و معه القائد و اجليوش. مث  سأل 18الرسياق 

مصطفى إىل كمال و القائد كيف حبال املدار ، جمتمع، و تصفية  
معه  القرآن يف األرضى الرتكية. و بعد مدة احلرا  لكمال ابشا و حتدث

 مرسان أمام الباب حيث أعطاه كتااب.
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رسالة نور الذي كتبه سعيد نر  يسم اجملتمع كمال ابشا: 
أبنطلية الشرقية حىت يتمسكون ابلقرأن و يطيعون بقول سعيد 
 نر . و ليس من املستحيل أبن يعارض احلكومة العلمانية تركية.

 "أسكت، الكراسة لن هتلك هذه الدولة"مصطفى 
  مستعد لقتاهلم اي سيديأانالقائد: 
. املهم ال أريد أن أمسع وظيفتكيا أمحقحسنا، هذه  مصطفى:

 اسم سعيد نر  هنا يف دولتنا
 : أمرك اي مواليالقائد
 

)مصطفى( يف  كلم" اليت يستخدمها املتوظيفتك اي أمحقعبارة "
ويقلل  قبيح. يزيد اخلطاب من التقاعدة اإلستقبالاحملادثة أعاله تنتهك 

قاعدة ، حبيث ينتهك اخلطاب من القائد() املخاطبح من مد 
املخاطب كشخص صريح، يعترب  كلم. هذا التعبري يعين أن املتاإلستقبال

 يقول إىل املخاطب)مصطفى(  املتكلم، جاهل، غيب. يف هذه احلالة
دون أن حيكمه  على الفور بواجبه بقتل سعيد نور ( لالضطالع القائد)

كان منزعًجا جًدا من )مصطفى(   املتكلم الرئيس. على الرغم من أن
 ، إال أنه مل يكن جيب أن يضربه بتعبري غري حمرتم أعاله.سلوك القائد

 
: اإلدعاءات الىت قاهلا القائد مل تكون صحيحة  هبذه حيث دفعه 19 الرسياق

 طالبه
 

 إنه الكذب حجا لن يقوم هبذاسوف: يو 
 إنه احلق حجا ما علمنا هبذامسعود: 
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 ا سادة الكرام، عليكم أن تالحظ هذا اخلرب !أيهحممود: 
 لن نرتك معلمنا حيكم ابلظلم اهتام ابطلحسنا، هذه : رشيد

 اسكتوا أنتم ! هل تقلقون بنا ؟القائد: 
 

( يف احملادثة أعاله رشيد) املتكلميستخدمها  "اهتام ابطلعبارة "
 ويقلل من مدح قاعدة اإلستقبال. يزيد اخلطاب من التقبيحالنتهاك 
 .قاعدة اإلستقبال، حبيث ينتهك اخلطاب القائد()املخاطب 
 

:  سعيد نر  و طالبه يعاقبون يف سجن ألنكهم ممن تعارضون 20الرسياق 
 للحكومة

 
 هل اشرتكتم يف املعارضة ؟إزميت: 
 ما قمنا هبا: يوسف
اي أمحق، قابلة كحدي مالديه  وحيكم، ما بكم، هل ستعزه، غيب، مرسان:

 !! األخالق
 يكفيكم، أريد أن أقول شيء: رشيد
 )ازميت امحله إىل هنا( قل بسرعة ! أنكم قمتم من املعارضني   : القائد
 .أيوه، كنا معارضنيرشيد: 
مثلكم  الكالبملا مل تقل آنفا. كنا قد خدمنا  تباله،وحيكم: القائد

 فأخربواان أين أخبأمت سالحكم!
 اهلن متلك السالح لن هتلك السالح و لن متسو : رشيد

 !وحيكمأهتزء بنا ؟ القائد: 
 3xسالحنا رسالة نور رشيد: 
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 )الكل يتابعه سالحنا رسالة نور(
 سنجعل رسالة نور كسالح لرد من الظلم الذي قمتم بهحممود: 
 وحيكم: مرسان
 

" يستخدمها اي أمحق، قابلة كحدي مالديه األخالق"إن عبارة   
قبال. يزيد اخلطاب من قاعدة اإلستيف احملادثة أعاله تنتهك  كبماملت

 ، حبيث ينتهك اخلطاب مناملخاطب )الطالب(ويقلل من مدح  التقبيح
كلم يعترب املخاطب كشخص . هذا التعبري يعين أن املتقاعدة اإلستقبال

املتكلم يقول إىل . يف هذه احلالة ، صريح، جاهل، بال عقول، غري مأدب
طون يف حالة التمرد )الطالب( لالعرتاف على الفور أبهنم متور  املخاطب

 مار . 31للحكومة العلمانية الرتكية يف 
يف احملادثة أعاله تنتهك  كلم" املستخدمة من قبل املتلهتباعبارة "
املخاطب ويقلل من مدح  التقبيح. يزيد اخلطاب من قاعدة اإلستقبال

. ميكن تفسري قاعدة اإلستقبال، حبيث ينتهك اخلطاب من )الطالب(
، وهذا يعين أن ا كلمة شتيمة ابللغة اإلندونيسيةى أهن" علتبالهمصطلح "

األشخاص الذين يتعرضون للتخويف قد جعلوا احلظ السيئ هلؤالء الذين 
يلعنون. استخدام هذه الكلمة جيعل احملادثة غري مهذبة. ألن هذه الكلمة 

كلم قد جعل املت املخاطبيعترب أن  كلمهي كلمة مبهمة مما يعين أن املت
غاضب كلم املت ، يتم استخدام الكلمة ألنيف هذه احلالة سيئ احلظ.

جًدا من )الطالب(. كان غضبه انجًتا عن الطالب الذين مل يرغبوا يف 
 31االعرتاف أبهنم كانوا متمردين ضد احلكومة العلمانية الرتكية يف 

، ولكن ال ينبغي و احلظ السيئ للمتكلم. سلوك كمالمار . هذا ه
 ري مهذب أعاله.استخدامه مع تعبري غ
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" جيعل احملادثة املذكورة أعاله تنتهك كالباستخدام كلمة "
ويقلل من الثناء على  قبيح. يزيد اخلطاب من التقاعدة اإلستقبال

" هي كلمة أقسم تشري إىل حيوان مثري لالومئزاز كالب. كلمة "املخاطب
 املخاطب( هذه الكلمة لعنة كلم )القائدذو أربعة أرجل. يستخدم املت

)الطالب( الذين ال يريدون االعرتاف أبهنم قاموا بتمرد للحكومة 
مار . هذا هو ما جيعل احملادثة أعاله غري  31العلمانية الرتكية يف 

 مهذبة.
" جيعل احملادثة املذكورة أعاله تنتهك وحيكماستخدام كلمة "

ويقلل من الثناء على  قاعدة اإلستقبال. يزيد اخلطاب من التقبيح
خاص غري " هي كلمة أقسم تشري إىل أشوحيكمكلمة "  .املخاطب

 املخاطب( هذه الكلمة لعنة مرسان) مهذبني. يستخدم املتكلم
)الطالب( الذين يرغبون يف قتال احلكومة أبسلحة من ممرض الرسالة. 

 هذا هو ما جيعل احملادثة أعاله غري مهذبة.
 

 (Modesty Maxim) قاعدة املتواضعانتهاك  -4
  (Ekspresif) التعبريييف الكالم بكلمة  تواضعامل عدةقايعرب عن 

هو )أ( ميدح  تواضعاملقاعدة . من حيث املبدأ فإن Aserif))اجملازي و 
 قاعدة، )ب( يدين نفسك قدر اإلمكان. نفسك أبقل قدر ممكن

 فإن تواضع،املقاعدة  انتهاك كان إذانفس. حول ال تواضع تركيزهامل
 لألقوال االنتهاك هذا . يتميزلتكربا أي ذلك، عكس سيكون تواضعملا

. اآلخرين منشأن وتقليل متكربة عناصر على حتتوي ألفاظ بوجود املأثورة
 كورنياوايت فوزية  أّلفها نور ساطع من نور   املسرحينص و الكالم يف 

 د ينتهك قاعدة املتواضع فيما يلي:اليت ق
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ه يف املسجد بقااي : ذهب يوسف إىل املسجد للتعلم و بعد وصول21 الرسياق

 الطالب مل أيتوا بعد
 

 وعليكم السالم. تفضل بدخول أنتم متأخروسف: 
 آسف اي يوسف حنن متأخرمسيت: 
نعم البعس، ال تكرر ملرة أخرى. و اآلن إجلس ىف  يوسف:

 مكانكم األن خاج سيأيت بعد قليل
 اي يوسف أنت شاب انشطرشيد: نعم. 
 أان شاب انشط واضح،يوسف: 

 
" هو تعبري عن الفخر واضح، أان شاب انشط" إن قول

، خر(. من خالل التعبري عن هذا الفرشيد)للمتكلم )يوسف( املخاطب 
لل من فإن الشخص املقابل يزيد من الثناء على نفسه إىل أقصى حد ويق

أن اخلصم قال إنه كان  االنتقاد لنفسه. يف اخلطاب، كشف املتكلم
حح ما قاله املتكلم. اخلطاب ينتهك ل اخلصم إنه يصجمتهًدا للغاية وقا

 تواضع.امل قاعدة
 

 (agreement maxim) قاعدة االتفاق انتهاك -5
و  Ekspresif) ) تعبرييالاالتفاق املتفق عليه يف اخلطاابت قاعدة "
االتفاق هي )أ( حماولة قاعدة فإن  . من حيث املبدأAserif))اجملازي 

، )ب( حماولة قل قدر ممكنذات واآلخرين حيدث أبجعل االتفاق بني ال
ذات واآلخرين حيدث أبكثر قدر اإلمكان. و الكالم جعل االتفاق بني ال
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اليت قد  كورنياوايت فوزية  ألّفها نور ساطع من نور   املسرحينص يف 
 فيما يلي: االتفاقينتهك قاعدة 

 
 : عبدهللا يسأل إىل ماال ماحاجتك أتيت إىل البيت؟22 الرسياق

 
 علي عبدهللا !!!!! ايحبييب ماهذ الغياب الطويل عبد هللاموال : 

  ومازلت أنت مل تتغري أنت مستحي
ههههه.. وأان كذلك مل أراك منذ زمان ،،، ماحاجتك عبدهللا : 
 ايحبييب؟
إنه ابنك مريزى ، قابلين يف بييت للالعتذار . إنه رجل موال : 

 صاحل مثلك وقت شباب
 أدام هللا لك اخلري .... يك...إنه جمحد تباههههههههعبدهللا : 

 
املتكلم )عبد هللا(  ما قاله "إنه جمحد تباهيكخطاب " 

قا عدة . كان شكل انتهاك ال( كان انتهاًكا قاعدة االتفاق)مو  للمخاطب
بتقليل االتفاق بينه  )عبد هللا( فاق األقصى يرجع إىل قيام املتكلماالت

تفاق عبد هللا مل يوافق المن قاعدة ا(. شكل انتهاك موال) وبني املخاطب
على رأي موال الذي قال إن مريزا كان طفاًل صاحلًا. مثلك جدا عندما  

 كنت صغريا.
 

 : سأل نوراي إىل زوجه عن من أفضل النا  عندك يف البيت23 الرسياق
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حجا ...من أفضل النا  عندك يف البيت ؟ ) وهي نوراي : 
  تسأل زوجها(
  ابلضبط أنت ايحلوةمريزى : 
حجا الأقصد ذلك ، من أفضل عندك من أبناءان وبناتنا   :نوراي

  ) وهي مبتسمة فمها(
 . حنن منهم وهم منا. ابنيت الكل أفضل ايمريزى : 

 
لذي "، اابنيت. حنن منهم وهم منا الكل أفضل ايخطاب "

التفاق. كان شكل قاعدة اكان ميثل انتهاًكا ل  أن نوراي أخرب مريزى
من االتفاق بينها قصى يرجع إىل تقليل مريزى فاق األاالتقاعدة انتهاك 
أن مريزى مل تتفق . شكل انتهاك احلد األقصى لالتفاقية هو وبني نوراي

ألكثر خاصة. ألنه ، وسأل من هو من بني أطفاهلا امع رأي نوراي
 ، فإن مجيع أطفاهلا مميزون.ابلنسبة ملريزى
 

 جملس العلوم لتقدمي : جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف24 الرسياق
إعالانت جديدة صناعي احلكومة الرتكية. وبعد مساعة االعالن بدأ 

 الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة
 30االعالن ....امسعوا جيدا بعد القرار اجلماعي اتريخ ازميت : 
وبصراحة احلكومة سلطنة تركيا مسحت الدراسة  1907مار  

ة ، القرءان مسحت دراستها يف الدينية يف املدار  أم فئة قليل
اجملتمع تركيا ، وأخريا الأحد أن خيالف أو ممن مل يقبل للقرار، و 
عن خيالف ويعارض فال يلو من إال نفسه فاحلكومة ستعاقبه ، 

 وشكرا.
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 وبعد مساعة االعالن بدأ الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة 
كم ماذا رأت احلكومة يىت تقح ذلك النظام وحتيوسف : 

فأين عقوله وقلوهبم حىت ترضون بذ القرار  ،، شعبه مثل الغنم
 الرذيلة 

كذلك ال أدري ،، فالقحءان والدين البد من أن واان مسعود : 
، لكن ليس إبخراج القرار يكون عاليا وحنن حنرتمه أوال أبول

  الغاشم
 

ماذا رأت احلكومة يىت تقح ذلك النظام وحتكم شعبه خطاب "
كذلك ال أدري ،، فالقحءان والدين البد من أن يكون مثل الغنم و  

"هو خطاب يعرب عن رفض املتكلمني عاليا وحنن حنرتمه أوال أبول
ميسيت( إبعالن قرأه املخاطب )إزميت(. أعرب املتكلم عن  )يوسف و

عدم موافقتهم إذا مت تنفيذ اإلعالن على األراضي الرتكية. ألن املتكلم 
ثري سليب، وهذا إذا مت تنفيذ اإلعالن سيؤدي يشعرون أن اإلعالن له أت

إىل القضاء على التعلم القرآين والعربية من األراضي الرتكية. مع هذا 
اخلطاب، يزيد املتكلم من اخلالف ويقلل االتفاق بني املتكلم واملخاطب. 

 اخلطاب ينتهك قاعدة االتفاق.
 

ضه مع قرار جديد : جاء سعيد نر  ليقابل كمال ابشا للتعبري عار 25 الرسياق
احلكومة  تركيا اليت مسحت الدراسة الدينية يف املدار  و القرآن 
مسحت دراستها يف اجملتمع تركيا. ولكن كمال ابشا يدعم سياسات 

 احلكومة تركيا
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أه، تفضل ابلدخول و اجلس. ما بك كخبري شاب  :كمال ابشا
 تريد لقائي؟
 شيء. العفو اي سيدي. أريد أن تسغي يل عن: سعيد نر 
 يبدو أن األمر مجيل، قل يل ذلك !: كمال ابشا
ابلنسبة لقرار احلكومة تركيا مبحو الدراسة الدينية و : سعيد نر 

القرأن، و ابلصراحة أان معارض بذلك، كيف سيتمسك اجملتع 
ابإلميان و القرأن حتت سيطرة احلكومة الغاشم. و كيف بشأن 

 .اجملتمع لو قتل اخلرباء اي هلول ما رأيت
أه، إذا هذا ما تحيد إلقاؤه ؟ أفلم تفكح لتقدم :كمال ابشا

دولة تحكيا مثل الغحبيني و أورواب، فنحاول الرتكيز يف تدريس 
 .العلوم العصحي ألسلوب الغحبيني هلم

 
أه، إذا هذا ما تحيد إلقاؤه ؟ أفلم تفكح لتقدم دولة  الكالم "

تدريس العلوم  تحكيا مثل الغحبيني و أورواب، فنحاول الرتكيز يف
 هو خطاب يعرب عن رفض املتكلم." العصحي ألسلوب الغحبيني هلم
عن  املتكلم رب(. عخاطب )سعيد نور )كمال( مع اآلراء أعرب عنها امل

ى األراضي الرتكية. ألن عدم موافقتهم عند تطبيق اللغة العربية والقرآن عل
، وهذا له أتثري سليبربية و القرآن يشعرون أبهنم يتعلمون اللغة الع املتكلم

ثل إذا مت تنفيذه سيؤدي إىل أتخر األمة الرتكية لتصبح دولة متقدمة م
اخلالف ويقلل من حدة املتكلم ، يزيد الغرب و أورواب. مع هذا اخلطاب

 التفاق.قاعدة ا. اخلطاب ينتهك املخاطبو  االتفاق بني املتكلم
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عد مدة قدم إليهم : سعيد نر  و طالبه يدرسون يف املسجد و ب26 الرسياق
 القائد و معه جيشان.

 الكل هنا أن يرفع أيديه و ال يتحرك !". :القائد
 ما هذا ؟: سعيد نر 
ال أحد يتكلم ! أنت و تالميذك اي سعيد نر .  :القائد

سأنقلكم إىل إكسيغيهري. هذا األمر من مصطفى كمال، ألنكم 
 مار . 31ممن تعارضون للحكومة العلمانية تركيا 

 فر سعيد نر  هبذه اإلدعاءات حيث دفعه طالبه()استغ
 إنه الكذب يجا لن يقوم هبذا: يوسوف

 
الذي صرح يوسف " إنه الكذب يجا لن يقوم هبذاالكالم "

التفاق كان قاعدة االتفاق. شكل انتهاك انتهاك قاعدة اأبنه كان  قائدلل
ى ل. شكل انتهاك احلد األقصالقائدألن يوسف قلل االتفاق بينه وبني 

القائد الذي قال إن سعيد لالتفاقية هو أن يوسف مل يوافق على مزاعم 
 مار . 31قد مترد على احلكومة العلمانية يف تركيا يف  نور 

 
 : سأل إزميت إىل طالب سعيد نر  اشرتكتم يف املعارضة ؟27 الرسياق

 هل اشرتكتم يف املعارضة ؟إزميت : 
 ما قمنا هبايوسف : 

 
قاعدة كان انتهاًكا   يت" أن يوسف لعزما هباما قمنوقال البيان "

التفاق ألن يوسف قلل االتفاق بينه وبني قاعدة االتفاق. شكل انتهاك ا
التفاق هو أن يوسف مل يوافق على قاعدة ا. شكل انتهاك القائد
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وطالبه كانوا يثورون على  ت قال إن سعيد نور االدعاءات أبن عزمي
 مار . 31احلكومة العلمانية الرتكية يف 

 
كامل ابشا يف سجن لينظر سعيد نر . مث : زار مصطفى كامل و  28 الرسياق

هل ستتغري فكرتك لتؤيد القرار من الدولة سأل مصطفى إىل سعيد نر  
 العلمانية تركيا ؟

اي ويلي، ال بد معارضتهم و أقتلهم قبل أن يعاقب سعيد نر : 
  ربطلبيت، كيف أحتمل و تالميذي حيكم ابلظلم، اغفر يل اي

 أه حجا، أراك تعبان آتيك ألعرف أنك خبريمصطفى: 
 أيوه أان خبريسعيد نر : 
بوركتم ابشا، حقيقة أان ال مبال بك. دعين مع هذا : مصطفى

العامل اخلبري، كيف اي حجا ؟. قبل احملكمة هل ستتغري فكرتك 
 لتؤيد القرار من الدولة  العلمانية  تركيا ؟.

قراري أبدًا ليكون القرار األكثر ، و هللا، لن أتغري: سعيد نر 
 حقريًا وغري املعقول"

 
إىل مصطفى  " الذي ذكره سعيد نور وهلل، لن أتغريإن عبارة "

قاعدة التفاق. كان هذا الشكل من أشكال انتهاك قاعدة اهو انتهاك 
إىل  لقائدبتقليل االتفاق بينه وبني ا يرجع إىل قيام سعيد نور التفاق ا

 هو عدم موافقة سعيد نور التفاق قاعدة ال انتهاك احلد األدى. شك
لدعم مجيع السياسات  لى عرض مصطفى الذي دعا سعيد نور ع

 العلمانية للحكومة الرتكية.
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: قاعة احملكمة، احلكام و انئبان دخل القاعة و احلاكم العايل سيقرء 29 الرسياق
احملكمة  اعةاإلهتام و أقام سعيد نر  ولو كان ضعيفا ليس لديه القوة. ق

 الدعوة. لقراءةا جاهز العام مستعدة. املدعي
 

 هل أنت سعيد نر  ؟ :احلاكم األول
 حسنا اي مواليسعيد نر : 
 املدعي العام تفضل بقراءة الدعوى :احلاكم األول
أشكرك اي موالي سأقرء الدعوى حتت اإلسم : املدعي العام

مينع و  أ يسم جمتمع تركيا و شباب بكتابتهسعيد نر . بد
احلكومة متابعة أسلوب الغربيني و عرب رسالته يعارض احلكومة. 

مار  فسعيد نر  هو من يقوم  31و دليل على ذلك احلادثة 
 بتخطيط هذه املظاهرة

. رسالة نور ما فعلت اخلرسيرسةأسف اي موالي : سعيد نر 
ليس مسا حىت يعارض اجملتمع احلكومة عرب سنوات ألوف النا  

ر و يطمئن فكيف املدعي العام يقول أبن من يقرء رسالة نو 
 رسالة نور مسا هذا هبتان فتنة كبرية".

 : إنه الكذباملدعي العام
كيف تقولون أبنين كاذب مع أن اجملتمع يتعحضون "سعيد نر  

و مبفاهيم العالنية مبسح الدراسة الدينية و  العنف من احلكومة
 القرأ.  أان أجنيهم برسالة نور"
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فعلت اخلرسيرسةو كيف تقولون أبنين كاذب مع أن ملا البيان "
ي أخربه سعيد نور  املدعي " الذاجملتمع يتعحضون العنف من احلكومة

كان التفاق  قاعدة االتفاق. شكل انتهاك إىل العام كان انتهاًكا قاعدة ا
قاعدة ل االتفاق بينه وبني العام. شكل انتهاك يقل ألن سعيد نور 

ن سعيد نور  تلف مع اهتام املدعي العام أبخي كان سعيد نور التفاق  ا
، بكتاابته وأصبح العقل يف ثورة مسم السكان األتراك، وخاصة الشباب

 مار  للحكومة العلمانية الرتكية. 31
 

الرسلة النور اليت  هل  3و  2القضي  إىل 1القاضي  : سأل30 الرسياق
 ؟الرتكية أراضييف  مسفيال هيكتبهاسعيد نور  

 
و أان أعرتف أبن هذه القاضية أصعب بكثري يف : احلاكم األول

 احلياة
 ال بد أن نقر ابلعدالة ايموالاياحلاكم الثاين: 
أيوه، لكن رسالة نور ليس كا يزعمون هؤالء احلاكم األول: 
 فانظر ماذا ترى
 أقول إنه أخطء ألن اخلرباء من أنقرة يقرون هذا: احلاكم الثاين
يك على العكس حنن ندر  هذه برأ أان ال أوافق: احلاكم األول

 القاضية و احلاكم الثاين احبث يف هذه القاضية"
 

 2للقاضي  1" الذي عرب عنه القاضي ال أوافقيعد بيان "
 1التفاق هو أن القاضي قاعدة االتفاق. شكل انتهاك قاعدة اانتهاًكا 

التفاق هو أن قاعدة ا. شكل انتهاك 2يقلل االتفاق بينه وبني القاضي 
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رسلته نور  و أبن سعيد نور  2ق مع رأي القاضي ال يتف 1ي القاض
 مذنبان دون أدلة صحيحة.

 
: بعد ذلك طرقت املطرقة و هذه عالمة أبن احملكمة وصلت إىل 31 الرسياق

هناية و النا  خارجون من القاعة و طلبة سعيد نر  يقربه و ميسك 
 بركبتيه و أيمرهم ابلقيام
   قرأن و رسالة نور فال حتزنقموا أنتم أبطال السعيد نر : 

نعتذر منك اي حجا ألنه كثريا مزعجك )و هو يبكي  : يوسف
 كذلك الكل(
 افتخر بكم. لرستم من املخطئني: سعيد نر 

 
كان انتهاًكا   "لرستم من املخطئنيقال سعيد نورسي إن قوهلم "

قاعدة االتفاق. كان هذا الشكل من أشكال انتهاك قاعدة االتفاق 
بتقليل االتفاق بينه وبني يوسف وطالبه.  م سعيد نور قيا يرجع إىل

الذي مل يوافق على رأي  هو سعيد نور التفاق قاعدة اشكل انتهاك 
 .إهنم كثرياً ما يزعجون سعيد نور يوسف وطالبه الذين قالوا 

 
: فعانق سعيد نر  مجيع طالبه فقدم أمامهم الشيخ إصفاين كور 32 الرسياق

ي و هم يشكون أبهنم سيعارضون احلكومة حسني ابشا و الشيخ أفند
 العلمانية تركية
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لن أشرتك يف هذا األمر لن نصلح الشر بشر و ليس من  :سعيد نر 
احلالل أن نسفك الدماء . لو حنارهبم إذا لقد حاربنا األبرايء. 

 اجلهاد يف الدولة ابلعلم و املعرفة و ا سوى ذلك فاتركواه
 لن نفعل شيئا قبل التباين حسنا اي حجا، نؤمن بك: كور حسني

)الكل يف القاعة جييبون نعم اي حجا حنن معكم إال شخصني و هو 
 يتمسك ملعارضة احلكومة(

أان آسف اي حجا أنت ال تعطيين احلل  ال سأقوم ابملعارضة :شيخ سعيد
 سأنطلق إىل أنقرة

 
الذي قال الشيخ سعيد لسعيد ".ال سأقوم ابملعارضةخطاب "

قاعدة هذا الشكل من انتهاك  .التفاققاعدة ااك ، وهو انتهالنور 
ل االتفاق بينه وبني سعيد التفاق كان بسبب قيام الشيخ سعيد بتقليا

اض الشيخ سعيد على التفاق هو اعرت قاعدة ا. كان شكل انتهاك النور 
الذي قال إن اجلهاد يف ترتيب بلد ما جيب أن يتم  رأي سعيد نور 
سوى تلك  ،بصرف النظر عن تلك الطرق الصحيح.ابلعلم ويتبع املسار 

 اترك األمر! الطرق،
 

 (Sympathy Maxim) انتهاك قاعدة الشفقة -6
 Ekspresif) ) التعبريي  مع خطاب شفقة"يعرب عن عطف ال

هو )أ( تقليل  شفقةالقاعدة ، فإن . من حيث القاعدةAserif))جملازي او 
زايدة ، )ب( ممكنني النفس واآلخرين ألصغر حد اإلحسا  ابلكراهية ب

 املسرحينص . و الكالم يف التعاطف قدر اإلمكان بني نفسك واآلخرين
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اليت قد ينتهك قاعدة  كورنياوايت فوزية  ألّفها نور ساطع من نور  
 فيما يلي: شفقةال

 
كامل ابشا يف سجن لينظر سعيد نر . و : زار مصطفى كامل و  33 الرسياق

كرتك لتؤيد القرار من الدولة هل ستتغري فسأل مصطفى إىل سعيد نر  
 العلمانية تركيا ؟

 
اي ويلي، ال بد معارضتهم و أقتلهم قبل أن يعاقب طلبيت،  : سعيد نر 

 كيف أحتمل و تالميذي حيكم ابلظلم، اغفر يل اي رب
 أه حجا، أراك تعبان آتيك ألعرف أنك خبريمصطفى:  
 أيوه أان خبري سعيد نر : 
. دعين مع هذا العامل بكان ال مبال يقيقة أ وركتم ابشا،ب: مصطفى

اخلبري، كيف اي حجا ؟. قبل احملكمة هل ستتغري فكرتك لتؤيد 
 القرار من الدولة العلمانية تركيا ؟.

 
 هو خطاب يتكلم به املتكلم"  يقيقة أان ال مبال بكعبارة "

قاعدة ( الذي ينتهك طفى( إىل شريك الكالم )سعيد نور )مص
، أي مصطفى صطفى مل يتعاطف مع اآلخرينألن م . كان ذلكالشفقة
الذي تعرض للتعذيب. يستخدم  الواقع مل يهتم حبالة سعيد نور  يف

نه ألن مصطفى مل يساعد سعيد ، الذي يسخر محازماخلطاب خطاب 
 بدالً من السخرية منه. نور 
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 املبحث الثاين: -ب 
م  تسعة من  وظائف الكالم. وتصنيف هذا وظائف الكال وجد الباحث

ظيفة و  كما يلي:  كرنياوايت فوزية  ألّفها يف نص املسرحي نور ساطع من نور  
تعرب عن ال وظيفة التعبري عن االستياء، يفةاإلهانة، وظيفة زاح، وظامل يفةالنقد، وظ
، وظيفة األمر، وظيفة الشكوي، وظيفة تعرب عن اخلالفالوظيفة  ،اخلالف

 املفاحرة، وظيفة التعبري غري التعاطف.
 

 وظيفة النقد -1
وظيفة النقد هي عمل أو إجراء يستخدم إلظهار األشياء اجليدة 

هو خطاب خيدم والسيئة من كائن أو سلوك أو تصرفات اآلخرين. ما يلي 
 فوزية كورنياوايت.  ألّفها  ساطع من نور نور االنتقاد يف مسرحي 

 
لوم : جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف جملس الع34 الرسياق

لتقدمي إعالانت جديدة صناعي احلكومة الرتكية. وبعد مساعة 
 االعالن بدأ الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة

 
صحيح واان كذلك ال أدري ! ال يهم يًقا ما ه  األشياء مسعود : 

،، فالقرءان القصرية النظح اليت تندلع يف أذهان احلكومة
مه أوال أبول، لكن والدين البد من أن يكون عاليا وحنن حنرت 

  ليس إبخراج القرار الغاشم
 

ال يهم يًقا ما ه  ! صحيح واان كذلك ال أدريخطاب "
إنه  "األشياء القصرية النظح اليت تندلع يف أذهان احلكومة
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املخاطب ( انتقاد مسعود) خطاب مهمته النقد. يريد املتكلم
القرآن  نقل إعالاًن غري عادل إبلغاء تعليم املخاطب، ألن )إزميت(

الكرمي واللغة العربية يف األراضي الرتكية. متيز االنتقاد بكلمات 
صحيح! ال يهم يًقا ما ه  األشياء القصرية النظح اليت تندلع "

الذي يستمع للنقد أنه املخاطب حىت يدرك  " يف أذهان احلكومة
يعتزم إظهار  املتكلم، كان ا شريرًا للمتكلم. مع هذا النقدفعل شيئً 
 كان شيًئا مل يكن جيًدا.  املخاطبقاله أن ما 
 

 وظيفة املزاح -2
، إما يف شكل خطاب أو وظيفة املزاح هو إجراء يقوم به املتكلم

، حبيث يشعر اآلخرون ابلسعادة أو أشياء مضحكةسلوك خيلق 
يلي هو الكالم الذي يعمل مازحا يف مسرحي ساطع من الضحك. ما 

 فوزية كورنياوايت.  ألّفها  نور 
 

ليخرب والدهتا إبعاد الشاي هللا مريزى للذهاب حنو املطبخ  : أمر عبد35 لرسياقا
لتصرف صديقه الذي مل يعرف أن ا. دخل موال إىل البيت مبتسم للضيف

 هذ الضيف هو موال صديقه
 

ههههه.. وأان كذلك مل أراك منذ زمان ،،، ماحاجتك عبدهللا : 
 ايحبييب؟
 بييت للالعتذار . إنه رجل إنه ابنك مريزى ، قابلين يف موال :

 صاحل مثلك وقت شباب
 ههههههه...هذا اعتزازك فقط أدام هللا لك اخلري ....عبدهللا : 
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  حسنا ..... هذه زوجيت  عائشة  وابنيت  الوحيدة نوراي "موال : 
 أنت يف مجال أمك وأما والدك صارمسبحان هللا ....عبدهللا : 
  ههههههه..... أنت ايحبييبموال : 

 
فهذه هي   "، أنت يف مجال أمك وأما والدك صارمخطاب "

إىل  وظيفة الكالم اليت تعمل على املزاح. يريد املتكلم )عبد هللا( أن ميزح
 بلفظ " زاح)موال( ألنه مل يلتق بصديقه لفرتة طويلة. متيزت امل املخاطب

زاح من قبل املتكلم " مت املأنت يف مجال أمك وأما والدك صارم
أن  املتكلم، يستطيع زاح. من خالل التعبري عن املاملخاطبمع  تجلماليا
 يضحك.املخاطب  جيعلوا

 
 وظيفة اإلهانة -3

بكلمات قاسية أو  املخاطبوظيفة اإلهانة هي عملية تشويه 
غري مألوفة ويعترب شريك الكالم شخًصا غري مناسب الحرتامه. ما يلي 

فوزية    ألّفها  ر ساطع من نو  نوريف مسرحي هو خطاب خيدم إهانة 
 كورنياوايت.
 
:  سعيد نر  و طالبه يعاقبون يف سجن ألنكهم ممن 36 الرسياق

 تعارضون للحكومة
 

 هل اشرتكتم يف املعارضة ؟: إزميت
 ما قمنا هبا: يوسف
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اي أمحق، قابلة   وحيكم، ما بكم، هل ستعزه، غيب، :مرسان
 !! كحدي مالديه األخالق

 يءيكفيكم، أريد أن أقول ش: رشيد
)ازميت امحله إىل هنا( قل بسرعة ! أنكم قمتم من  :القائد

   املعارضني
 أيوه، كنا معارضني.: رشيد
 الكالبملا مل تقل آنفا. كنا قد خدمنا  تباله،وحيكم: القائد

 !أخبأمت سالحكممثلكم فأخربواان أين 
 لن متلك السالح لن هتلك السالح و لن متسواه: رشيد
 !كموحي أهتزء بنا؟: القائد
 3xسالحنا رسالة نور رشيد: 

 )الكل يتابعه "سالحنا رسالة نور"(
 سنجعل رسالة نور كسالح لرد من الظلم الذي قمتم به: حممود
 وحيكم: مرسان

 
يستخدمه " محقاء، غبية، قبيلة غري متحضحةإن عبارة "

( إهانة املتكلم )القائد( هي خطاب مهني. القائد) املتكلم
املخاطب  يعترب التعبري يعين أن املتكلم  ب(. هذا)الطال املخاطب

، بال عقول، غري متحّضر. كشخص صريح، محقاء، جاهل
 غري متحضرة"، جاهلة، متيزت اإلهانة بقوهلا "قبيلة كردية غبية

 " الذي يستخدمه املتكلموحيكم والكالبعبارة "
( إهانة املتكلم )القائد( هي خطاب يعمل مهيًنا. القائد)

  املخاطبيعترب  املتكلم. هذا التعبري يعين أن )الطالب( املخاطب
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احلظ وشخص مثري لالومئزاز ألن   نر  كشخص جيعله سعيد
" هي كلمة أقسم تشري إىل حيوان ذو أربعة أرجل كالبكلمة "

وهو مثري لالومئزاز للغاية للشريك الذي يسمع الكالم ولن حيرتمه 
 خاطب.امل

 
 وظيفة التعبري عن االستياء -4

النزعاج الذي يعاين منه عبري عن االستياء هي الغضب أو اوظيفة الت
، سواء كان ذلك املخاطب أو طرف آخربسبب شيء انتج عن  املتكلم

أو طرف آخر. فيما يلي خطاب يعمل املخاطب  فعاًل أو بيااًن غري سارة من
 نور ساطع من نور   املسرحينص يف على الكشف عن اإلهاانت املهينة 

 ورنياوايت.ك   فوزية  ألّفها
 

: جاء سعيد نر  ليقابل كمال ابشا للتعبري عارضه مع قرار جديد 37 الرسياق
احلكومة  تركيا اليت مسحت الدراسة الدينية يف املدار  و القرآن مسحت 
دراستها يف اجملتمع تركيا. ولكن كمال ابشا يدعم سياسات احلكومة تركيا. 

ع الرئيس الدولة. لكن كمال مث سعيد نر  يستأذن إىل كمال ابشا ملقابلة م
 سعيد نر  للخروج من مكتبه. تر وأخريا قر  ابشا رفض طلب سعيد نر .

 
فىت مسكني أنت جمنون مغرور حتلم ! أليس هذا  :كمال ابشا

 األمر منعه احلكومة ؟".
حسنا، و أان عارف بذلك متاما. أأتكد ابإلستمرار : سعيد نر 

طاليا الشرقية و أعلمهم  إلقامة املدار  يف بتليس، و أحناء، أن
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كذلك القرأن تليها العلوم اإلسالمية املرتتبة تلوى األخرى. 
  سامح يل بلقاء الرئيس للبالغ عن مفامهي عند جوار الرئيس".

أنت جمنون خاج، ما بك ؟ لن أسامح بلقائه، و  :كمال ابشا
 انت مبثل هذا الشأن.

قابل و هذا خري يل من أن أ ،إذا سأخحج ياال: سعيد نر 
 الرسفهاء مثلك،كالعبيد للحكومة الظاملة

أيوه، بكل الفرح و السرور و أنت اجلرير ابخلروج  :كمال ابشا
 قبيل أن أخرجك. اجليش !! خذه !!

 
تعبري عن االنزعاج. عرب املتكلم الكالم هو خطاب خيدم لل

 املخاطب، ألن االنزعاج للمخاطب )كمال(( عن شعورهم )سعيد نور 
السماح للمتحدثني أن يكونوا قادرين على مقابلة الرئيس. مل يرغبوا يف 

إذا سأخحج ياال و هذا خري يل من أن متيز التعبري عن االستياء بقوله "
لتعبري كلم ابينوي املت ".أقابل الرسفهاء مثلك ،كالعبيد للحكومة الظاملة

على الرغم من قوهلم خلطب قاسية. سيشعر  للمخاطبعن غضبهم 
 .كلمتمع إىل اخلطاب ابألذى ولن حيرتمه املتالذي يس املخاطب
 

 : سأل نوراي إىل زوجه عن من أفضل النا  عندك يف البيت38 الرسياق
 

حجا ...من أفضل النا  عندك يف البيت ؟ ) وهي نوراي : 
 تسأل زوجها( 

  ابلضبط أنت ايحلوةمريزى : 
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، من أفضل عندك من أبناءان وبناتنا يجا الأقصد ذلك: نوراي 
 ي مبتسمة فمها( ) وه

 الكل أفضل ايابنيت . حنن منهم وهم منا.مريزى : 
 

تعبري عن لل هو خطاب يعمل "يجا الأقصد ذلكخطاب "
ري( عن شعورهم ابألسف جتاه املخاطب )نو  االنزعاج. عرب املتكلم

حاول التحدث. على الرغم من أن ما ُسئل  ملخاطب، ألن )مريزا(
و من بني أطفالنا األكثر خاصة؟ وقد )نورية( ه املتكلمابلفعل من قبل 

آه، هودجا. هذا ليس ما عبري عن االستياء من الكلمات "متيز الت
. ألن املخاطبمن  " للتعبري عن االستياء. املتكلم غاضب أقصده

 فعلًيا. املخاطب ال جييب على أسئلة املتحدث
 

 وظيفة تعرب عن اخلالف -5
ري عن اخلالف حول شيء وظيفة التعبري عن اخلالف هي إجراء للتعب

قيل من قبل طرف آخر. فيما يلي خطاب يفضي إىل الكشف عن 
  فوزية  ألّفها نور ساطع من نور   املسرحينص يف اإلهاانت املهينة 

 كورنياوايت.
 

: سعيد نر  و طالبه يدرسون يف املسجد و بعد مدة قدم إليهم 39الرسياق 
 القائد و معه جيشان.

 
 رفع أيديه و ال يتحرك !الكل هنا أن يالقائد: 

 ما هذا ؟سعيد نر :  
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ال أحد يتكلم ! أنت و تالميذك اي سعيد نر . : القائد
سأنقلكم إىل إكسيغيهري. هذا األمر من مصطفى كمال، ألنكم 

 مار . 31ممن تعارضون للحكومة العلمانية تركيا 
 )استغفر سعيد نر  هبذه اإلدعاءات حيث دفعه طالبه(

 يجا لن يقوم هبذا إنه الكذب: يوسوف
 

هو خطاب خيدم  "إنه الكذب يجا لن يقوم هبذا: "الكالم
م اجلنرال الذي قال إن للتعبري عن اخلالف. مل يوافق يوسف على مزاع

مار . يتميز  31مترد على احلكومة الرتكية العلمانية يف  سعيد نور 
 .ل هذا غري صحيح. مل يتمرد حودةالتعبري عن اخلالف ابلقو 

 
. و سعيد نر  قابل: زار مصطفى كامل و كامل ابشا يف سجن لي40 الرسياق

هل ستتغري فكرتك لتؤيد القرار من الدولة  سأل مصطفى إىل سعيد نر 
 العلمانية تركيا ؟

 
اي ويلي، ال بد معارضتهم و أقتلهم قبل أن يعاقب : سعيد نر 

 طلبيت، كيف أحتمل و تالميذي حيكم ابلظلم، اغفر يل اي رب
 أه حجا، أراك تعبان آتيك ألعرف أنك خبري: مصطفى

 أيوه أان خبريسعيد نر : 
بوركتم ابشا، حقيقة أان ال مبال بك. دعين مع هذا : مصطفى

العامل اخلبري، كيف اي حجا ؟ قبل احملكمة هل ستتغري فكرتك 
 لتؤيد القرار من الدولة العلمانية تركيا ؟.
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يكون القرار األكثر قراري أبدًا ل، و هللا، لن أتغري: سعيد نر 
 حقريًا وغري املعقول

 
 عن " هو خطاب يعمل للتعبري وهللا، لن أتغري" إن قول

لى عرض مصطفى الذي دعا سعيد ع اخلالف. مل يوافق سعيد نور 
لدعم مجيع السياسات للحكومة الرتكية. يتم التعبري عن الرفض  نور 
 كثر حًقا وغري املعقول"لن أغري قراري أبداً ليكون القرار األ وهللا،بقول "

 
 وظيفة األمح -6

مر هي إجراء خيرب شريًكا أو طرفًا آخر أن يفعل أو ال وظيفة األ
يف يفعل شيًئا. فيما يلي خطاب يفضي إىل الكشف عن اإلهاانت املهينة 

 كورنياوايت.  فوزية  ألّفها نور ساطع من نور   املسرحينص 
 

أ السراج ينري حيث غرق سعيد نر  تالميذه : ال إله إال هللا يتكرر و بد41 الرسياق
يف حالوة الذكر و توقف حيث قرأ سعيد نر  رسالة نور. و بعد مدة قدم 

 إليهم القائد و معه جيشان.
 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها واعلموا أن هللا : سعيد نر 
 معكم، هللا يسهل أموركم،ال ختف و ال تقلق يف حب القرأن.

 يقوله سعيد نر  حيث أاتهم اجليش( الطالب يكتبون م)و 
 الكل هنا أن يحفع أيديه و ال يتححك!: القائد

 ما هذا ؟: سعيد نر 
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ال أحد يتكلم ! أنت و تالميذك اي سعيد نر . : القائد
سأنقلكم إىل إكسيغيهري. هذا األمر من مصطفى كمال، ألنكم 

 مار . 31ممن تعارضون للحكومة العلمانية تركيا 
 

". هو خطاب ل هنا أن يحفع أيديه و ال يتححكالكالكالم "
وطالبه( إىل إطاعة  كلم )القائد( املخاطب )سعيد نور . يرشد املتمراأل

أيديه و عبري عن األمر ابلقول "كل من هنا، أن يرفع ما يقوله. يتم متييز الت

املخاطب )سعيد ( بتوجيه تعليمات إىل القائد) ". يقوم املتكلمال يتحرك
، حبيث ميكن أن يتسبب يف إصابة ( خبطاب قاسيهوطالب نور 

 ابألذى وعدم الشعور ابلتقدير. املخاطب
 

: جاء القائد و اجليشه ليقابل سعيد نر  يف جملس العلوم لتقدمي 42 الرسياق
. وبعد مساعة االعالن بدأ إعالانت جديدة صناعي احلكومة الرتكية
 الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة 

 
رأت احلكومة حىت تقر ذلك النظام وحتكم شعبه ماذا : يوسف

  مثل الغنم ،، فأين عقوله وقلوهبم حىت ترضون بذ القرار الرذيلة
واان كذلك ال أدري ،، فالقرءان والدين البد من أن : مسعود

يكون عاليا وحنن حنرتمه أوال أبول ، لكن ليس إبخراج القرار 
  الغاشم

 دأ يغضب فغضب القائد اجليش من مساعة هذه وب
وحيكم....أنتم معارضون لنا ابلقول اليليق نطقه ش: اجليقائد 

  .اقتلواهم....اجليوش...



90 
 

 

إىل ( القائد) أمر املتكلم. لألمرب اهي خط أقتلوهم!"عبارة "
طاعة ما يقول. يتميز تعبري األمر ابلكلمات إل( اجلنود) املخاطب
اجلنود( ) املخاطبإىل ( بتوجيه تعليمات القائد) وهم!". يقوم املتكلم"أقتل

ابألذى  املخاطب، حبيث ميكن أن يتسبب يف إصابة خبطاب قاسي
 وعدم الشعور ابلتقدير.

 
 وظيفة الشكوى -7

وظيفة الشكوى هي عمل إصدار شكوى على شيء ما. يتم عرض  
أو األطراف األخرى. ما يلي هو خطاب خيدم  املخاطبكل الشكاوى إىل 

 نور ساطع من نور   املسرحينص  يفالشكوى و الكشف عن االستياء 
 كورنياوايت.  فوزية  ألّفها

 
: جاء مصطفى كمال و معه القائد و اجليوش. مث  سأل مصطفى إىل  43 الرسياق

كمال و القائد كيف حبال املدار ، جمتمع، و تصفية  القرآن يف األرضى 
 الرتكية.

 كيف حبال املدار  اليوم اي ابشا ؟: مصطفى
آمان. املدار  احلكومة يف أحناء تركيا دون  الكل يف: كمال ابشا

 الدراسة الدينية
 مصطفى: حسنا اي قائد. كيف ابجملتمع اليوم ؟

أمرك اي سيدي، اجملتمع كلها يؤدون األمر ليس هنالك : اجليش
آذان ابلعربية كلها مبدلة برتكية. لئن وجدت ألقتلنهم. و هؤالء  

 ن القرأن ابللغة تركية.كذلك ال يقرؤون القرأن ابلعربية وهم قارؤو 
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حسنا ! بدءا لن أسغي ملن حتدث العربية و كل رموز : مصطفى
 اإلسال ال بد من مسحها عن وجه األرض.

لكن اي سيدي هناك األمح جعلنا نتعحض جلعل  :كمال ابشا
 تحكية دولة علمانية

)واحلال حينئذ يف آمان. التفت مصطفى ابشا بعني حادة و 
 ابشا ينطق قائال(

املعحقل هلذه كلها إنرسان امسه سعيد نحس من : ابشا كمال
و هو من يقو بتأسيس املدار  ولو  أيد العلماء املشهور بنحس

 منعته احلكومة
 "تبا هلكمال !!". :مصطفى

 
لكن اي سيدي هناك األمح جعلنا نتعحض جلعل تحكية "الكالم 

دولة علمانية.املعحقل هلذه كلها إنرسان امسه سعيد نحس من أيد 
املتكلم كان خطااًب يعمل للشكوى. لقد اشتكى "لعلماء املشهور بنحسا

سعيا يف الذي ظل  طفى( عن سعيد نور )مص )كمال( إىل املخاطب
ظران ذلك. حييط خطاب شكوى املتكلم بوضع ، رغم أننا حيناء املدار 
 .املخاطب بوجع القلب، حبيث ميكن أن يتسبب يف إصابة املخاطب
 

 وظيفة املفاخحة -8
وظيفة املفاخرة هي موقف ميدح نفسه أو يتفاخر بشيء ميتلكه. ما 

نور  املسرحينص ى يف شكو خطاب خيدم الكشف عن االستياء اليلي هو 
 كورنياوايت.  فوزية  ألّفها ساطع من نور  
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: ذهب يوسف إىل املسجد للتعلم و بعد وصوله يف املسجد بقااي 44الرسياق 
 الطالب مل أيتوا بعد
 م السالم. تفضل بدخول أنتم متأخروعليكوسف: 
 آسف اي يوسف حنن متأخرمسيت: 
نعم البعس، ال تكرر ملرة أخرى. و اآلن إجلس ىف يوسف: 

 مكانكم األن خاج سيأيت بعد قليل
 نعم. اي يوسف أنت شاب انشطرشيد: 
 واضح،  أان شاب انشطيوسف: 

 
 املخاطب" هو تعبري عن الفخر واضح، أان شاب انشطالقول "

، فإن رشيد(. من خالل التعبري عن هذا الفخر) وسف( للمتكلمي)
لل من الشخص املقابل يزيد من الثناء على نفسه إىل أقصى حد ويق

إنه كان جمتهًدا املخاطب أن  االنتقاد لنفسه. يف اخلطاب، كشف املتكلم
 .ملخاطب إنه يصحح ما قاله املتكلمللغاية وقاال
 

 غري التعاطف وظيفة التعبري -9
هو إجراء ال يتعاطف مع شيء يعاين منه  غري التعاطف التعبري ظيفةو 
غري اآلخر. فيما يلي خطاب يفضي إىل التعبري عن  الشخصأو  املخاطب

 كورنياوايت.  فوزية  ألّفها نور ساطع من نور   املسرحينص التعاطف يف 
 

قابل سعيد نر . و : زار مصطفى كامل و كامل ابشا يف سجن لي45الرسياق 
ستتغري فكرتك لتؤيد القرار من الدولة الهل  ل مصطفى إىل سعيد نر سأ

 العلمانية تركيا ؟
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اي ويلي، ال بد معارضتهم و أقتلهم قبل أن يعاقب طلبيت،  : سعيد نر 

 كيف أحتمل و تالميذي حيكم ابلظلم، اغفر يل اي رب
 أه حجا، أراك تعبان آتيك ألعرف أنك خبري :مصطفى
 خبريأيوه أان : سعيد نر 
. دعين مع هذا العامل يقيقة أان ال مبال بك ،بوركتم ابشا: مصطفى

اخلبري، كيف اي حجا ؟. قبل احملكمة هل ستتغري فكرتك لتؤيد 
 القرار من الدولة العلمانية تركيا ؟.

 
 هو خطاب يستخدمه املتكلم "يقيقة أان ال مبال بكالعبارة: "

(. افتقر يد نور خاطب )سع)مصطفى( للتعبري عن التعاطف مع امل
، أي مصطفى يف الواقع مل التعاطف مع اآلخرين )مصطفى( إىل املتكلم
 . الذي تعرض للتعذيب تم حبالة سعيد نور يه
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 الحابع الباب
 اخلالصة و اإلقرتايات

 اخلالصة -أ 

انتهاك قاعدة شكل يل نتائج البحث من حتليل البياانت السابق يعىن عن حتل
  ألّفها يف نص املسرحي نور ساطع من نور   و وظيفة الكالم اللغوي التهذيب

 . واختصرها الباحث كما يلي:فوزية كورنياوايت
ما النتائج البحث فما يلي: وجد الباحث ستة شكل انتهاك من قواعد إ -1

ساطع يف نص املسرحي نور   قواعد التهذيب شكل و تصنيف هذا التهذيب.
، قاعدة انتهاك: قاعدة احلكمة تسعة كرنياوايت كما يليفوزية  ألّفها من نور  

، قاعدة املتواضع واحد انتهاك، قاعدة اإلستقبال تسعة انتهاكالتسامح واحد 
 .انتهاك، قاعدة الشفقة واحد انتهاك، قاعدة االتفاق أحد عشر أانتهاك

هذا وظائف الكالم  يف نص  و تصنيف .وجد الباحث تسعة من وظائف الكالم -2
فوزيةكرنياوايت كما يلي: وظيفة النقد،   ألّفها املسرحي نور ساطع من نور  

وظيفة مزاح، وظيفة اإلهانة، وظيفة التعبري عن االستياء، وظيفة تعرب عن 
اخلالف، وظيفة األمر، وظيفة الشكوي، وظيفة املفاحرة، وظيفة التعبري غري 

 التعاطف.
 

 تاإلقرتايا -ب 

بعد أن حتليل هذا البحث، قدمت الباحث بعض األقرتاحات ليكمل 
 البحث يف احلاضر، و هي:

اللغوي يف نص املسرحي نور ساطع من  البحث عن انتهاك قاعدة التهذيب -1
 يةفوزية كورنياوايت ال يزال بسيطا وال يزال بعيدا عن كلمات الكمال  ألّفها نور  
ظيفة الكالم يف نص املسرحي نور ساطع و ن هذا البحث تبحث عن القاعدة أل
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فوزية كرنياوايت. بناء على ترجوا الباحث إىل الباحثون اآلخرون   ألّفها من نور  
أن يكتمل هذا املوضوع أبغراض اآلخر كمثلي أبغراض إىل انتهاك قاعدة 

 يف فيلم أو قصة أو غري ذلك. اللغوي التهذيب
 رجاء أن يكون هذا البحث انفعا خاصة للباحث وعامة للقراء. -2
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 سرية ذاتية
مايو  23اتريخ ولد مهدي أمري كرمي يف ديلي تيمور ليشىت يف 

م. و هو أول طفل من مخسة للزوجني أمري كرمي و 1998
جنوب شرق ابو -و جاء من مدينة ابو حليمة عبد الرمحن. 

سة اإلبتدائية واحد ليابوكو احلكومية والتحق ابملدر . سوالوسي
م. مث التحق مبعهد  2009يف مدينة ابو.ابو و خترج فيها عام 

ـ ابو جنوب شرق سوالوسي و دار السالم ليابوكو مدينة ابو
كلية العلوم .  فالتحق بعد ذلك ب2015خترج فيها عام 

اإلنسانية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
حىت حصل على درجة البكالوريو  يف قسم اللغة   النجما

م هي على  20019م. و من املقاالت اجلديدة الىت كتبها يف عام  2019العربية وأدهبا عام 
املسرحي نور ساطع من انتهاك قاعدة التهذيب اللغوي يف نص شكل البحث العلمي ابملوضوع "

 دراسة حتليلية تداولية(".) فوزية كورنياوايت عند جيوفري ليش ألّفهانور  
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 ماليق
 فوزية كورنياوايت  ألّفهانص املرسحي  نور ساطع من نورس 

 
 1املرسلرسل 

املسرح يف ظالم ،  ثغاء الغنم مسموع  يتبادل يف الثغاء من واحد تلوى األخرى من 
فرح  بعيد. يبدو شاب حيمل معه أغنامه والسراج ينريه كأنه تعبان، وبعد مدة

 بوصوله إاىل احلقل . 
مريزى : احلمد هلل  الإله إال هللا  سبحان هللا الذي أنعم ألغنامي عشب احلالل ) 

 حيث التفت ألغنامه ويربته مبتسما(. 
وبعد فرتة اسرتح حتت الشجرة الكثيفة وفمه اليتوقف عن ذكر هللا وترك 

ك اجلماعة  ماشيته أتكل ماتريد. لكن توقف عن الذكر ورأى أن غنمه تر 
فتصبب العرق من جسمه وغلبه القلق  فأخذ يبحث عن غنه يف احلقول 
فوجد أيكل العشب يف حقل اليعرف صاحبه وبدأ القلق يزعجه وهو يبحث 

 عن صاحب للحقل . 
مريزى : إان هلل وإن إليه راجعون , ايهلول مارأيت , من صاحب هلذ احلقل , لقد 

من مالكه ) ويده ميسك رأسه ميشي أكل غنمي العشب فيه وأان ال أعلم 
 ميينا ووماال(

 الفالح :  مابك ايبين !!!!! أراك متحريا 
مريزى : لو سحت ساعديين اي جد!! ن صاحب هذ احلقل؟ لقد أكل غنمي 

 العشب فيه ، أان من نر  وال أعلم شيئا هنا.
ت( . الفالح : اه  ..... صاحبه موال طاهر رجل طيب , فاذهب إليه ) مشريا للبي

 ماحاجتك ترحل إىل بلكان ؟ 
 مريزى :  اه..... سأذهب إليه,  أان  مأمورا بوظيفيت كالراعي 
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 انطلق إىل بيت موال طاهر القريب من مكانه ,وأحذ يدق الباب . 
 مريزى:  السالم عليكم  ) وهو يقلق حياول أبن يكون مطمئنا( 

 جيئ هذ الشاب أمامه( موال: عليكم السالم , من أنت اي فىت ؟ ) وهو متحري مب
مريزى : أان مريزى من نر  , أان آسف ايسيدي ، أأنت صاحب احلقل ؟ لقد أكل 

 غنمي العشب فيه من فضلك ساحمين ايسيدي 
موال: مامسك ايبين ؟ أين تسكن يف نر ؟ ) وهو متعجب وأخذ يفكر من األب هلذ 

 الولد الصاحل الذي يقوم أمامه( 
فضلك . فإين الأترك غنمي أيكل من عشب حقلك. مريزى: ايسيدي ساحمين من 

والخترب والدي عن هذ األمر حتما سيعاقبين . ) راجيا ملوال وهو ميسك بيديه 
 والرعب يغلبه (

موال : على رفقتك ايبين ) وهو مبتسم وجهه ملريزى حلسن تصرفه(  حتما لن أدعك 
 حزينا , حذين إىل نر  حاال "

  نر  , وكان مريزى ساكتا الينطق . اندى موال زوجته وأخذ معه إىل
 موال : عائشة !!! تعايل  اي حلوة 

عائشة : لبيك وسعديك اي حجا ) يبدو صوهتا من بعيد ( من هذ الفىت اي حجا؟ ) 
 وهي متحرية ( 

موال : إنه ضيفنا مريزى , سأنزل إىل بيته . أرجو أن تشاركي معي أنت و نوراي . 
 و مبتسم (أهذ ما تريده اي زوجيت؟ ) وه

 عائشة : اه ... حجا ... حسنا نستعد وسأدعو نوراي لرتحل معنا " 
 دعت عائشة بنتها نوراي وهي متعجلة يف مشيها ملقابلة أمها ورتبت لباسها 

 نوراي : مابكما اي أماه أيب ؟
عائشة : إستعدي متام االستعداد , سنرحتل إىل نر  , والتسأيل ملاذا , هللا يلطف 

 "بك ايابنيت 
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 إستعد اجلميع لذهاب ومريزى خائفا ال ينطق و أخذ ينطلقون إىل نر  . 
 

 2املرسلرسل 
املسرح يف ظالم , فكلمة ال إله إال هللا تكرر صوهتا تسمع  يسحر القلوب ملن مسعها 

 . رجل استعد  لزرع حبة احلقل , وساعدته زوجته , والسراج  ينريمها. 
لزراعة ايحلوة , عسى أن تكون هذه كلها سبيل عبد هللا : احلمد هلل لقد بدأان يف ا

للعبادة وابتغاء مرضات هللا لريزقنا من حالل وأحسن ذريتنا ابلصاحلني 
 والصاحلات ) قائال وهو يعد احلبات للزراعة يف احلقل(

آمنة : آين عسى هللا أن يرضي ماكسبنا , اذهب للراحة سآخذ لك الشاي لرتتوى 
 تنظر لزوجها راحة واسرعت إىل املطبخ(  من عطشك , أراك تعبان ) وهي
 عبدهللا : أحلمد هلل ...أشكرك ايحلوة 

 جلس عبدهللا  واسرعت آمنة إىل املطبخ , وبعد مدة جاء مريزى وموال وكذ أسرته 
 مريزى : السالم عليكم اي والدي )  واسرع لدخول البيت ألبيه( 

أبغنامنا , هل شبع من  عبد هللا  : وعليكم السالم , لقد وصلت ايبين , كيف
 األكل؟ ياله إجلس والدتك ستأخذ لك الشاي )حيث أمسك كتف ابنه( 

 مريزى : أحلمدهلل ..... ولكن ....) وهو خائف منه( 
 عبد هللا :  ولكن....مالشأن ايبين؟ ) سائال ابنه يكاد أن يغضب ( 

قائم فزعا  مريزى : هناك من يريد لقائك ) كأنه مستعد من العقاب من والده وهو
 خائفا( 

 موال : السالم عليكم 
عبدهللا : وعليكم السالم .. تفضل ابلدخول ,,,نتأسف حبال داران هذه  ) وهو 

 يرتب أمتعته يف غرفة استقبال الضيف( 
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أمر عبدهللا مريزى للذهاب حنو املطبخ ليخرب والدهتا إبعاد الشاي للضيف . دخل 
لذي مل يعرف أن هذ الضيف هو موال إىل البيت مبتسما لتصرف صديقه ا

 موال صديقه . 
عبدهللا  :  مريزى مريزى ... أن مل خترب أن لنا الضيف اليوم . قل لوالدتك لتعد كلها 

 ) وهو متأجل ويف قلبه يقول لنفسه أن له الضيف ول سيتعد إلكرامهم(.
 ي ؟موال   : على رفقتك ايسيدي ...إن جيئنا حنن هنا لنعرف هل أنت عبد هللا عل

عبدهللا : لبيك أان عبدهللا هل أنت حباجة إيل ؟ ) وهو انظرا لضيفه ويعلم أن ضيفه 
 هو موال ( ...موال طاهر؟ 

موال : عبد هللا علي عبدهللا !!!!! ايحبييب ماهذ الغياب الطويل ومازلت أنت مل تتغري 
 أنت مستحي 

 ايحبييب؟عبدهللا : ههههه.. وأان كذلك مل أراك منذ زمان ,,, ماحاجتك 
موال : إنه ابنك مريزى , قابلين يف بييت للالعتذار . إنه رجل صاحل مثلك وقت 

 شباب
 عبدهللا : ههههههه... آه، أنت. إنه جمرد تباهيك أدام هللا لك اخلري ....

 موال : حسنا ..... هذه زوجيت  عائشة  وابنيت  الوحيدة نوراي " 
 مك وأما والدك صارم عبدهللا : سبحان هللا ....أنت يف مجال أ
 موال : ههههههه..... أنت ايحبييب 

 عبدهللا  : حلظة,,, سأخرب زوجيت ......اي آمنة تعايل ...أاتان الضيف الكرمي!!!
 دخلت آمنة صالة استقبال الضيوف وهي حتمل الشاي .

 عبد هللا : زوجيت آمنة ...هذ صديقي منذ نعومة أظفاري موال طاهر وعائلته 
 بتسمت ورحب الضيف بلطف( وهذه احللوة  ؟؟مامسك ايبنيت؟ آمنة : ) ا

 نوراي : أان نوراي ايسيديت 
 آمنة : اسم يشبه مجالك ولطفك 
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 فسكتت نوراي 
 عائشة :  وكذ مريزى أراه صاحلا ومجيال 

 عبد هللا : ماذا ترى لو....."
 نوراي موال : حسنا ايحبييب أنتيكم لذلك ) حيث التفت لزوجته( أليس كذلك ايأم 

 عائشة : أيوه حسنا 
 عبدهللا : أما أان الأحتمل لرفضها "

 شكر موال وزوجته 
 عبد هللا : حلظة.... سأدع مريزى ...ايبين تعال 

فقدم مريزى ألبيه وهو يفزع وخياف واستعد للعقاب . لكن األمر ليس كما يرام 
ريزى مع فعبدهللا اليغضب ابملرة وابلعكس بل كان يفرح ويقول أبنه سيزوج م
 نوراي وبقي األخرون مبتسمني , فبهتا مريزى ونوراي . إنطفأ السراج 

 3 املرسلرسل
املسرح يف ظالم . والسراج بدأ ينري امرأة يف حجرة الضيف ينشد املدائح للولد بني 

 يديها . 
 نوراي : حجا ...من أفضل النا  عندك يف البيت ؟ ) وهي تسأل زوجها( 

 ة مريزى : ابلضبط أنت ايحلو 
نوراي : حجا الأقصد ذلك , من أفضل عندك من أبناءان وبناتنا ) وهي مبتسمة 

 فمها ( 
 مريزى : الكل أفضل ايابنيت . حنن منهم وهم منا .

 نوراي : حسنا اي حجا , لكن أرى سعيدا خيتلف عن الباقني ) رد نوراي بلطف( 
كأنه صائما مثلنا   مريزى : ابلضبط ايحلوة , هل تعلم أنه مل يشرب يف هنار رمضان

 حنن "
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نوراي : أيوه وهو ذو الفهم والعبقري ومل أأتمل ن والدته قط, وهل تعلم أن قبل الوالدة  
 أرى كوكبا يف املنام خيرج من بطين "

مريزى : ماشاء هللا .. عسى أن يكون من الصاحلني مع زمرة األولياء سلطان صالح 
د اخلاين املولودين أبرض  الدين االيويب, ونورالدين زنكي, والشيخ أمح

 كردستان " 
 نوراي : آمني .. وأمتىن ذلك اي أاب سعيد " 

توجه مريزى إىل وجه نوراي راجيا , ورفع أيديهما إىل السماء ويدعو هللا ". إنطفأ 
 السراج 

 
 4املرسحح 

 ذهب يوسف إىل املسجد للتعلم و بعد وصوله يف املسجد بقااي الطالب مل أيتوا بعد
سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. كيف هذ؟ بقااي الطالب مل أيتوا بعد و يوسف: ال

خاج سيأتى بعد قليل )مباشر يرتب املكتب للتعلم. وبعد عشرين دقيقة جاء 
 التالميذ اآلخر(

 حممود: السالم عليكم اي يوسف
 يوسف: وعليكم السالم. تفضل بدخول أنتم متأخر

 مسيت: آسف اي يوسف حنن متأخر
عم البعس، ال تكرر ملرة أخرى. و اآلن إجلس ىف مكانكم األن خاج يوسف: ن

 سيأيت بعد قليل
 رشيد: نعم. اي يوسف أنت شاب انشط

 يوسف: واضح، أان شاب انشط 
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وبدأ السراج ينري شااب قائما وبيده اليمىن سبحة حيث سبح هبا وهو شديد القامة 
سة عنده . وأب واملسد  جبنبه  حيث توجه حنو طالبه املستعدين للدرا

 السراج ينري 
سعيد نرسي : ايبين هل تعلن أننا عبد ولنا االهتمام الكبري للدين ,,الترتك اجلهاد 

 واجعل القرءان دستورا للحياة 
 فسأله أحد من طالبه 

يوسف : آسف اي حجا ,,لو كان فئة تناقض القرءان لفظا ومعىن واعرتفوا ابإلسالم 
 ,فانظر ماذا ترى ؟

ام ... هناك الكثري من يناقض وخيالف وكذ الشتم للقرءان حيث يقول حممود : مت
 بعضهم أبن القرءان الأييت ابلنفع للحياة "

مسيت : وحىت احلكومة مينع التطور للعربية لغة القرءان واليسح لنا األذان ابلعربية إال 
 ابلرتكية 

 رشيد : ماذا سنفعل اي حجا ؟ 
م أبن القرءان مرتوك. وبدأ املسح تعليم فسكت سعيد نرسي من سؤال طلبته وعل

اللغة العربية من احلكومة العلمانية تركيا . فسكت ابكيا وعيناه تدمع واحلزن 
 يغلبه حينذاك 

سعيد نرسي : لذلك متسكوا ابلقرءان وبذه الرسالة جناهد وهو سيف مستور اليرى 
أ ها من األمم جهرا. فاكتبوا واكتبوا مث فاكتبوا واعتقد أن الرسالة نور سيقر 

ويدخل يف أعماق قلوهبم ويزعزع قارئه فال تتوقفوا عن الكتابة رسلة نر  
 ايأبنائي "

 وبدا الطالب يستمر يف الكتابة وبعد مدة قدم إليهم قائد وجيوشه 
 جيش : الكل .....حتت مشيئتنا حاال ، وفقا ألمر احلكومة  ومسؤولية األمري 

 سعيد نر  : تفضل "
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 ت اقراء  القرار بصراحة  القائد  : أزمي
 1907مار   30ازميت : االعالن ....امسعوا جيدا بعد القرار اجلماعي اتريخ 

وبصراحة احلكومة سلطنة تركيا مسحت الدراسة الدينية يف املدار  أم فئة 
قليلة ، القرءان مسحت دراستها يف اجملتمع تركيا ، وأخريا الأحد أن خيالف 

ون خيالف ويعارض فاليلومن إال نفسه فاحلكومة أو ممن مل يقبل للقرار ، 
 ستعاقبه ، وشكرا.

 وبعد مساعة االعالن بدأ الطلبة تغضب معارضني لرجال احلكومة 
يوسف : ماذا رأت احلكومة حىت تقر ذلك النظام وحتكم شعبه مثل الغنم ,, فأين 

 عقوله وقلوهبم حىت ترضون بذ القرار الرذيلة 
ري ! ال يهم حًقا ما هي األشياء القصرية النظر اليت تندلع مسعود : واان كذلك ال أد

يف أذهان احلكومة,, فالقرءان والدين البد من أن يكون عاليا وحنن حنرتمه 
 أوال أبول , لكن ليس إبخراج القرار الغاشم 
 فغضب القائد اجليش من مساعة اجلواب  وبدأ يغضب 

قول اليليق نطقه قائد اجليش : وحيكم ....أنتم معارضون لنا ابل
 ....اجليوش....اقتلواهم 

بدأ النزاع , يوسف و مسعود يعارضان وأما حممود و رشيد حيميهما من ضرب رجال 
 احلكومة  وكذ سعيد نر  مينعهما 

سعيد نر  : يكفيكم ..... إطئمئنوا فرجال احلكومة هم من يقوم بتنفيذ القانون من 
دعهم يعمل كما أمر احلكومة  احلكومة  كمثلكم أنتم تطيعون ألوامري .

 فرسالة نر  ما أمركم ابلدعوة عرب النهب واإلرهاب
فأطاعوا الطلبة ألمر سعيد نرسي ، وأما رجال احلكومة فهم يف احلقد وتركوا اجمللس 

 وبعد مدة إذ أتى طاهر ابشا أمري منطقة فان ومعه مرافقه 
 طاهر ابشا : حجا هل كنت يف أمان ؟ مسعت الغوغاء هنا 
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سعيد نرسي : الكل خبري وإن شاء هللا , هل مسعت عن قرار احلكومة مبحو الدراسة 
 الدينية  والقرءان ؟

طاهر ابشا :يواه حجا.. قرأت اخلرب يف الصحيفة األوىل للجريدة . ورئيس الوزراء 
الربيطاين  ويليام إيدوارد يداعم هلذا. حيث يقول مادام املسلمون يتمسكون 

 من النا  من سيغلبهم ويسجدون لألوروبيني ابلقرءان فال أحد 
سعيد نرسي: إان هلل ... لن يهلكوا القرءان وهو أبدي اليزال , هو كالم هللا املنزل , 

 سأبرهنهم أبن القرءان كالشمس لن تزول ضوؤها إىل األبد .
 طاهر ابشا : صدقت اي حجا..ومباذا أيضا ستقومون؟

كذا للعلوم العصري. وأرحل إىل اسطنبول حلل سعيد نرسي : سأبين املدار  للقرءان و 
 هذه املشاكل عند احلكومة 

طاهر ابشا: حنن معكم ايحجا....أمتىن لك القبول حلوائجك عند احلكومة. سأعد 
 كل احلوائج عندك لذهاب غلى اسطنبول 

 
 5املرسلرسل 

 اسطنبول مليئ أبان  يلبسون املعطف مثل الغربيني وتركيا مستعدة للعلمانية 
شيد الغربيني يف كل انحية ومن احلكومة من يتدخن ويستمتع للموسيقى . و هو  أان

كمال ابشا, رئيس الوزراء الرتبوي تركيا. و هو فارح ابإلجنازات الرتبوية يف 
تركيا. فاملدار  الدينية تغيب من السطح, و املدار  العمومة اليت ال تدر  

 الدينية مرغوب .
ها مليء للخرباء, يربزون اإلبداعات يف تكنولوجيا كمال "على رفقتك!!! فتكيا كل

 سنكون مثل أورواب. و الدراسة الدينية ستزول من أرض تركيا هاهاها !!!
 )دخل اجليوش, و أخرب بقدوم الضيوف, و أمر كماُل سعيَد نر  ابلدخول(. 

 اجليش "آسف اي سيدي, هناك من سيقوم بلقائك, و هو يف اخلارج.
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 دخول"كمال ابشا "مره ابل
 اجليش " مسعا و طاعة اي سيدي"

 )و قدم أمام كمال ابشا سعيد نر (
 سعيد نر  "السالم عليكم"

 كمال ابشا "أه, تفضل ابلدخول و اجلس. ما بك كخبري شاب تريد لقائي ؟"
 سعيد نر  "العفو اي سيدي. أريد أن تسغي يل عن شيء".

 كمال ابشا "يبدو أن األمر مجيل, قل يل ذلك !"
نر  "ابلنسبة لقرار احلكومة تركيا مبحو الدراسة الدينية و القرأن, و ابلصراحة سعيد 

أان معارض بذلك, كيف سيتمسك اجملتع بلب اإلميان و القرأن حتت سيطرة 
 احلكومة الغاشم. و كيف بشأن اجملتمع لو قتل اخلرباء اي هلول ما رأيت".

ر لتقدم دولة تركيا مثل الغربيني و كمال ابشا "أه, إذا هذا ما تريد إلقاؤه ؟ أفلم تفك
 أورواب, فنحاول الرتكيز يف تدريس العلوم العصري ألسلوب الغربيني هلم".

سعيد نر  "ولكن ليس مبحو دراسة القرأن. هناك سبيل عظيم نفيس لتقم الرتبية يف 
 دولتنا حنن, أال و هي إقامة املدار  و كذا التعليم للعلوم العصري".

مسكني أنت جمنون مغرور حتلم ! أليس هذا األمر منعه احلكومة كمال ابشا "فىت 
 ؟".

سعيد نر  "حسنا, و أان عارف بذلك متاما. أأتكد ابإلستمرار إلقامة املدار  يف 
بتليس و أحناء أنطاليا الشرقية و أعلمهم كذلك القرأن تليها العلوم اإلسالمية 

غ عن مفامهي عند جوار املرتتبة تلوى األخرى. سامح يل بلقاء الرئيس للبال
 الرئيس". 

كمال ابشا "أنت جمنون خاج، ما بك ؟ لن أسامح بلقائه, و انت مبثل هذا 
 الشأن".
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سعيد نر  "إذا سأخرج حاال, و هذا خري يل من أن أقابل السفهاء مثلك ,كالعبيد 
 للحكومة الظاملة"

ل أن أخرجك. كمال ابشا "أيوه, بكل الفرح و السرور و أنت اجلرير ابخلروج قبي
 اجليش !! خذه !!

)فقدم اجليش, و أخذ معه سعيد نر  إىل اخلارج و كمال ابشا غاضب لتصرفات 
سعيد نر  له و ضرب مكتبا. و بعد مدة جاء مصطفى كمال و معه القائد 

 و اجليوش(.
 اجليش  "عندان الضيف من أنقرة"
 كمال ابشا "مره ابلدخول !"
 اجليش "أمرك اي سيدي".

 يس مصطفى كمال()فدخل رئ
 كمال ابشا "أه سيد الرئيس, أنت قادم هنا ؟"

)سكت مصطفى كمال, و أخذ يفتش و يدور حول القاعة كلها يف آمان, ليس 
هنالك رمز لإلصالح يف القاعة و بدأ يتكلم و كمال ابشا ميسك بكتف 

 القائد أبنه مل خيرب مبجيء الرئيس(
 "مصطفى "كيف حبال املدار  اليوم اي ابشا ؟

 كمال ابشا "الكل يف آمان. املدار  احلكومة يف أحناء تركيا دون الدراسة الدينية"
 مصطفى "حسنا اي قائد. كيف ابجملتمع اليوم ؟"

اجليش "أمرك اي سيدي, اجملتمع كلها يؤدون األمر ليس هنالك آذان ابلعربية كلها 
رأن ابلعربية مبدلة برتكية. لئن وجدت ألقتلنهم. و هؤالء كذلك ال يقرؤون الق

 و هم قارؤون القرأن ابللغة تركية".
مصطفى "حسنا ! بدءا لن أسغي ملن حتدث العربية و كل رموز اإلسال ال بد من 

 مسحها عن وجه األرض".
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 كمال ابشا "لكن اي سيدي هناك األمر جعلنا نتعرض جلعل تركية دولة علمانية"
 دة و ابشا ينطق قائال()واحلال حينئذ يف آمان. التفت مصطفى ابشا بعني حا

كمال ابشا "املعرقل هلذه كلها إنسان امسه سعيد نر  من أحد العلماء املشهور 
 بنر  و هو من يقو بتأسيس املدار  ولو منعته احلكومة"

 مصطفى "تبا له كمال !!".
)فدخل احلرا  لكمال ابشا و حتدث معه مرسان أمام الباب حيث أعطاه كتااب. 

ا و غاضبا حيث محل معه ذاك الكتاب ملصطفى كمال فقابله مرسان متعجب
 و اجليوش( 

 مرسان "معذرة اي سيدي, سأنبك عن شيء"
 القائد "تفضل !"

 مرسان "هذا اي سيدي" )حيمل معه الكتاب(. "اخلرب السيء من أنطلة الشرقية"
 القائد "و ما ذلك اي جيش  ؟"

 مرسان "إنه رسالة نور كتاب كتبه سعيد نر  لتالميذه".
 )الكل يتعجب حيث يقول سائال "رسالة نور ؟؟"(

)فغضب كمال ابشا و القائد يفتح الكتاب و يرميه يف البالط تبا لسعيد نر  و 
مصطفى كمال ساكت, و يف كل سيالن دمائه غضب و هو لن يدع أحد 

 أن يعارضه(
كمال ابشا "رسالة نور الذي كتبه سعيد نر  يسم اجملتمع أبنطلية الشرقية حىت 

تمسكون ابلقرأن و يطيعون بقول سعيد نر . و ليس من املستحيل أبن ي
 يعارض احلكومة العلمانية تركية".

 مصطفى "أسكت, الكراسة لن هتلك هذه الدولة"
 القائد "أان مستعد لقتاهلم اي سيدي"
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مصطفى "حسنا, هذه وظيفتك اي أمحق. املهم ال أريد أن أمسع اسم سعيد نر  هنا 
 يف دولتنا"

 ئد "أمرك اي موالي"القا
مصطفى "ابشا, غدا ال أريد أن أمسع املدرسة القائمة و أنت اي قائد سأقتلك إن 
تدع سعيد نر  يف حر طليق. يعلم القرأن و يكتب رسالة نور اخلسيسة. ال 

 أريد أن أرى أو أمسع اسم اإلسال يف أرض تركيا".
 )الكل يقول أمرك اي موالي, فذهب مصطفى كمال و مع جيشه.

 
 6املرسلرسل 

ال إله إال هللا يتكرر و بدأ السراج ينري حيث غرق سعيد نر  تالميذه يف حالوة 
الذكر و توقف حيث قرأ سعيد نر  رسالة نور. و بعد مدة قدم إليهم القائد 

 و معه جيشان.
سعيد نر  "ال يكلف هللا نفسا إال وسعها واعلموا أن هللا معكم, هللا يسهل أموركم, 

 تقلق يف حب القرأن". ال ختف و ال
 )و الطالب يكتبون م يقوله سعيد نر  حيث أاتهم اجليش(

 القائد "الكل هنا أن يرفع أيديه و ال يتحرك !".
 سعيد نر  "ما هذا ؟"

القائد "ال أحد يتكلم ! أنت و تالميذك اي سعيد نر . سأنقلكم إىل إكسيغيهري. 
حكومة العلمانية تركيا هذا األمر من مصطفى كمال, ألنكم ممن تعارضون لل

 مار . 31
 )استغفر سعيد نر  هبذه اإلدعاءات حيث دفعه طالبه(

 يوسوف "إنه الكذب حجا لن يقوم هبذا"
 مسعود "إنه احلق حجا ما علمنا هبذا"
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 حممود "أيها سادة الكرام, عليكم أن تالحظ هذا اخلرب !"
 رشيد "حسنا, هذه اهتام ابطل لن نرتك معلمنا حيكم ابلظلم"

 القائد "اسكتوا أنتم ! هل تقلقون بنا ؟"
سعيد نر  "يكفيكم ايها الطلبة و أستلم نفسي و لسنا من اخلاطئني. فال تقلق 

 سيأيت احلق"
 يوسف "دعنا...دعنا"

 ازميت " ارفع يديكم والقرفصاء السريع "
)قدم اجليش و حبس سعيد نر  و تالميذه حيكمون ابلظلم حيث يبكون ألهنم 

 .يعاقب كالبهيممعلمهم  ينظرون إىل
 

 7املرسلرسل 
 إزميت "هل اشرتكتم يف املعارضة ؟"

 يوسف "ما قمنا هبا"
مرسان "وحيكم، ما بكم، هل ستعزه، غيب، اي أمحق، قابلة كردي مالديه األخالق 

"!! 
 رشيد "يكفيكم, أريد أن أقول شيء"

 ني  "القائد " )ازميت امحله إىل هنا( قل بسرعة ! أنكم قمتم من املعارض
 رشيد "أيوه, كنا معارضني".

القائد "وحيكم, تب له، ملا مل تقل آنفا. كنا قد خدمنا الكالب مثلكم فأخربواان أين 
 أخبأمت سالحكم !"

 رشيد "لن متلك السالح لن هتلك السالح و لن متسواه"
 القائد "أهتزء بنا ؟ وحيكم !"
 "3xرشيد "سالحنا رسالة نور 
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 الة نور"()الكل يتابعه "سالحنا رس
 حممود "سنجعل رسالة نور كسالح لرد من الظلم الذي قمتم به"

 مرسان "وحيكم"
)و بدا اجليش يعاقب تالميذ سعيد نر  كلما ازداد ضراب هلم ازدادوا ذكرا و كربوا هلل 
"هللا أكرب" فالدموع و العرق تصبب واللبا  املمزق لكن القلب ال يتوقف 

خيف بدأ السراج يضيء سعيد نر  و هو عن ذكر هللا, يف ذاك املكان امل
 يرجتف من الربد و الدموع مث يليه البكاء و األصوات بسبب األمل من طلبته. 
سعيد نر   "هللا اي هللا. احفظ طلبيت ماذا سأفعل ارجوك اي هللا. عبد أان مسكني 

 ارحم ضعفي و اغفر زليت اان الباكي على ابب الرجاء إليك".
يريد أن يعارض احلكومة لكنه ال يطيق و يصب نفسه لكنه  )يف ظالم الليل وحده

عارف أبن هناك القدر األعلى و هو قدرة من هللا حيث كتبه يف الكتاب 
 الصغري عنده(

سعيد نر  "اي ويلي, ال بد معارضتهم و أقتلهم قبل أن يعاقب طلبيت, كيف أحتمل 
 و تالميذي حيكم ابلظلم, اغفر يل اي رب"

 راك تعبان آتيك ألعرف أنك خبري"مصطفى "أه حجا, أ
 سعيد نر  "أيوه أان خبري"

مصطفى "بوركتم ابشا, حقيقة أان ال مبال بك. دعين مع هذا العامل اخلبري, كيف اي 
حجا ؟. قبل احملكمة هل ستتغري فكرتك لتؤيد القرار من الدولة العلمانية 
 تركيا ؟".

لقرار األكثر حقريًا وغري سعيد نر  "و هللا, لن أتغري قراري أبدًا ليكون ا
 املعقول "

مصطفى "صدق اجلميع عن أخبارك. أنت متمسك و شديد القامة لكن بعد هذا 
 لن متلك الطلبة احملبوب عندك و هم سيقتل".
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سعيد نر  "هللا حيميين و طلبيت و كل شيء بسم هللا لن أخاف سوى هللا وحده 
 األحد".

 مصطفى "وحيك....... اي ابشا تعال!"
 ل ابشا "أمرك اي موالي"كما

 مصطفى "بكرة ال أريد أن أرى هذا اإلنسان يف أرض تركيا. أريد أن أقتلهم"
 كمال ابشا "أمرك اي موالي"

 8املرسلرسل 
)قاعة احملكمة مستعدة, احلكام و انئبان دخل القاعة و احلاكم العايل سيقرء اإلهتام 

هي الفرصة له أبن  و أقام سعيد نر  ولو كان ضعيفا ليس لديه القوة. هذه
 يقول للجميع أن رسالة نور ليس مسا كما يزعمون(

 احلاكم األول "هل أنت سعيد نر  ؟"
 سعيد نر  "حسنا اي موالي"

 احلاكم األول "املدعي العام تفضل بقراءة الدعوى"
املدعي العام "أشكرك اي موالي سأقرء الدعوى حتت اإلسم سعيد نر . بدأ يسم 

بكتابةه و مينع احلكومة متابعة أسلوب الغربيني و عرب  جمتمع تركيا و شباب
مار  فسعيد نر   \31رسالته يعارض احلكومة. و دليل على ذلك احلادثة 

 هو من يقوم بتخطيط هذه املظاهرة"
سعيد نر  "لألسف اي موالي ما فعلت اخلسيسة. رسالة نور ليس مسا حىت يعارض 

ن يقرء رسالة نور و يطمئن اجملتمع احلكومة عرب سنوات ألوف النا  م
 فكيف املدعي العام يقول أبن رسالة نور مسا هذا هبتان فتنة كبرية".

 املدعي العام "إنه الكذب"
سعيد نر  "كيف تقولون أبنين كاذب مع أن اجملتمع يتعرضون العنف من احلكومة 

 "و مبفاهيم العالنية مبسح الدراسة الدينية و القرأ.  أان أجنيهم برسالة نور
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 احلاكم األول "يكفيكم القرار سيبني"
 )التفأ السراج و بقي الضوء للحاكم و انئبيه(

 احلاكم األول "و أان أعرتف أبن هذه القاضية أصعب بكثري يف احلياة"
 احلاكم الثاين "ال بد أن نقر ابلعدالة ايموالاي"

 ترى"احلاكم األول "أيوه, لكن رسالة نور ليس كا يزعمون هؤالء فانظر ماذا 
 احلاكم الثاين "أقول إنه أخطء ألن اخلرباء من أنقرة يقرون هذا"

احلاكم األول " أان ال أوافق برأيك على العكس حنن ندر  هذه القاضية و احلاكم 
 الثاين احبث يف هذه القاضية"

 احلاكم الثاين "حبثت يف هذه القاضية و سأستنبط ابلقرار"
 ()واحلكام بدأ يشاور مث يعود للمحكمة

احلاكم األول "الرباهني قدمت للمحكمة و الدعوى من اخلرباء  من أنقرة بعد 
 التفتيش للقضية و حان الوقت للقرر"

املعي األول "يقر أبن ليس هنالك جرمية من رسالة نور و احملكمة قررت أبن احلجة 
عن اجلرمية. و نقرر أن ليس من قبل الدعي العام لن يستوىف الشروط للربهان 

 اإلدعاء".هناك 
)بعد ذلك طرقت املطرقة و هذه عالمة أبن احملكمة وصلت إىل هناية و 
النا  خارجون من القاعة و طلبة سعيد نر  يقربه و ميسك بركبتيه و أيمرهم 

 ابلقيام(
 سعيد نر  "قموا أنتم أبطال القرأن و رسالة نور فال حتزن  "
 كي كذلك الكل(يوسف "نعتذر منك اي حجا ألنه كثريا مزعجك )و هو يب

 سعيد نر  "لستم من املخطئني افتخر بكم  ".
)فعانق سعيد نر  مجيع طالبه فقدم أمامهم الشيخ إصفاين كور حسني ابشا 

 و الشيخ أفندي و هم يشكون أبهنم سيعارضون احلكومة العلمانية تركية(
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 سعيد نر  "شيخ سعيد إصفاين كور حسني ابشا كيف حالكم ؟ "
 ري"حسني ابشا "حنن خب

 شيخ سعيد "أان خبري اي حجا, و لكن....."
 سعيد نر  "و لكن ماذا ؟ أرا حزينا"

 شيخ سعيد "اجملتمع يف قرييت حيكم ابلظلم. منعت البنات أن يستخدمن اخلمار"
 سعيد نر  "إان هلل"

 شيخ أفندي "حسنا اي حجا, سنعارض احلكومة الظاملة"
دة و اجليوش ينتظرون األمر منك اي شيخ سعيد "ألجل ذلك قدمنا هنا الرماة مستع

 حجا"
 )الكل جييب نعم اي حجا(

 سعيد نر  "إذا ستعارض احلكومة ؟"
 كور حسني "حسنا, سنقوم مبا يقول شيخ سعيد"

سعيد نر  "و كان األمر كذلك من سيذهب هل هذا صحيح ؟ تنفيذ الشريعة دون 
 قتل جمتمع تركيا"

عة ال نعارض احلكومة. لو مل يقم ملسح شيخ سعيد "حسنا اي حجا, حنن نريد الشري
 القرأن من األرض"

 شيخ أفندي "نعم اي حجا و هم يعاقبون هؤالء من كردستان"
سعيد نر  "لن أشرتك يف هذا األمر لن نصلح الشر بشر و ليس من احلالل أن 
نسفك الدماء . لو حنارهبم إذا لقد حاربنا األبرايء. اجلهاد يف الدولة ابلعلم و 

 ة و ا سوى ذلك فاتركواه"املعرف
 كور حسني "حسنا اي حجا, نؤمن بك لن نفعل شيئا قبل التباين"

)الكل يف القاعة جييبون نعم اي حجا حنن معكم إال شخصني و هو يتمسك ملعارضة 
 احلكومة(
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شيخ سعيد "ال سأقوم ابملعارضة أان آسف اي حجا أنت ال تعطيين احلل سأنطلق إىل 
 أنقرة"
 ه اي شيخ ال تتعجل نزيل هذه األشياء برسالة نور اي شيخ"سعيد نر  "ايو 

)فخرج شيخ سعيد و سعيد نر  يشعر ابلقلق كور حسني و شيخ أفندي حياول أن 
 يفرح سعيد نر  فانطفأ السراج

 
 9املرسلرسل 

)السراج ينري سعيد نر  وهو جالس يذكر هللا و بعد مدة جاء كور حسني للخرب أن 
 انتقل إال جوار ربه(شيخ سعيد و تالميذه قد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


