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 ستهاللإ
 

 اٍلقىٍلًب الىنٍػفىضٍُّوا ًمٍن حىٍوًلكى ًو لًٍنتى ٥بىيم كىلىٍو كيٍنتى فىظًّا غىًلٍيظى فىًبماى رىٍٞبىةو مِّنى اللٌ  
 (.ُٗٓ)العمراف: 

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (Q.S. Ali Imron: 159). 
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 هداءإ
 

 " الذم يهتم يل طاأيب احملبوب ُب حياٌب "سوجي
 نٌية" الٍب ٚبفرين دئمااْب ىئاأمي احملبوبة ُب حياٌب "اسر 

 أخٌب الكبّبة احملبوبة "ايكا انتيانا كحيوىن"
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 توطئة
٤بْب كل ا٢بمد لٌلو، ا٤بؤلف تسلق إىل الٌلو للنعمة، ىداية إىل اا٢بمد لٌلو رب الع

عناية ألنو ديكن تسهيل الباحثة ُب ٝبيع الشوؤف ٗبا ُب ذلك ُب إعداد البحث بعنواف 
لعلي أٞبد باكثّب على أساس  "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحي ال"مبادئ التهذيب ُب 
الصلوات كالتحيات أف ال تنسى ٔبيدا. ك  (Geoffrey Leech)“ نظرية جيفرم ليتش

 الباحثة تؤيد حضور النيب ٧بمد صلى الٌلو عليو كسلم، الذم كاف قدكة لنا ٝبيعا. 
تقوؿ الباحثة أيضا جويل الشكر ألكلئك الذين ساعدكا ُب ىذه عمالية البحث.  

 يشكر الباحثة: 
فز كا٤بشورة كمثاؿ جيد للباحثة كبل الوالدين الذاف قدموا أفضل صلواهتم  كتقدًن ا٢با .ُ

 ٕبيث يكوف الباحثة سلسلْب ُب عملية إكماؿ البحث. 
اإلسبلمية ا٢بكومية  موالنا مالك إبراىيم جامعة زين الدين، مديرالدكتور األستاذ   .ِ

 ٗباالنج.
 إبراىيم موالنا مالك لكلية العلـو اإلنسانية، جامعة ، عميد٧بمد فيصل الدكتور .ّ

 االنج. ٗب اإلسبلمية ا٢بكومية
موالنا مالك   ا٤باجستّب، رئيس قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة عبد الباسطالدكتور  .ْ

 االنج. ٗبا٢بكومية اإلسبلمية  إبراىيم
شكرا على صربه فإعطاء اإلرشاد كالتصحيح كالنصيحة أٞبد مزكى ا٤باجستّب،  .ٓ

 البحث حٌب اإلنتهاء.كالتوصيات كا٤بدخبلت الٌب نافعة ُب عملية 
 ٧بمد ىاشيم ا٤باجستّب، مشرؼ عنواف البحث )ا٤بخياـ البحث(. .ٔ
الدكتور عبد الباسط ا٤باجستّب، كمشرؼ قدـ اإلرشاد، كقدـ ا٤بشورة األخبلقية   .ٕ

 كساىم ُب األفكار كقدـ ا٤بدخبلت كا٤بشورة من أجل خّب إعداد ىذا البحث. 
اإلسبلمية جامعة موالنا مالك إبراىيم  ،دهباا٤بعلمْب ُب قسم اللغة العربية كآٝبيع  .ٖ

 االنج  الذين قدموا الكثّب من ا٤بعرفة القيمة كالتدريس للباحثة. ٗب ا٢بكومية



 ز 

 

كبّبة ايكا انتيانا كحيوين تعطى التصحيح كالنصيحة عندما يشعر الباحثة الأخٌب  .ٗ
 بالسائم ُب عملية صياغة البحث. 

ا الدافع ، َُِٕداهبا أك  . ٝبيع األصدقاء قسم اللغة العربيةَُ الذين يقدموف دائمن
األصدقاء الذين يستمعوف دائمنا إىل الشكاكل  .كاإل٥باـ ُب كل خطوة على الطريق

 ةنور رفقنظّبة ا٢بسنا، علما بوترل نورفينٍب،  نينغ ٠بياتى، مكيقدموف التشجيع، كى
 .سندل فرامسٍبرك٠با ك 

 . ٝبيع ا١بهات ا٤بباشر الٌب ساعدت الباحثة ُب استكمالو إٔباثو. ُُ
أنو ُب عملية كتابة ىذه  ةدرؾ الباحثت .كجزاىم اهلل خّبنا نعمة ُب الدنيا كاآلخرة

كلذلك فإف االنتقادات كاالقَباحات  .، ال تزاؿ ىناؾ العديد من النواقصىامعا١ببحث ال
سوؼ  البحث ا١بامعىأف  ةأمل الباحثتك  .مشَبؾالبناءة تبشر با٣بّب ُب إحراز تقدـ 

 .العلم كزنةالإىل تستفيد كتضيف 
 

 
 َُِِ سبتمرب ُّٙبريرا ٗباالنج، 

 الباحثة
 
 

 اثنا نور عزيزة
 ََُُّْْٕالقيد: رقم 
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 مستخلص البحث 
لعلي أٞبد باكثّب  "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحي المبادئ التهذيب ُب . َُِِ عزيزة، اثنا نور.

البحث ا١بامعي، قسم اللغة العربية   (Geoffrey Leech). نظرية جيفرم ليتشعلى أساس 
 كأدهبا لكلية العلـو اإلنسانية ٔبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية ا٢بكومية ماالنج. 

 ا٤بشرؼ: الدكتور عبد الباسط، ا٤باجستّب.
  جيفرم ليتش، النص ا٤بسرحى، امتثاؿ مكسيم، انتهاؾ مكسيم  الكلمات الرئسية:

. ألف ُب استخدـ اللغة البد أف ترعى التصاؿالتهذيب من أىم ا٤ببادئ ُب استخداـ ا
ل ا٣بسائر لآلخرين حٌب ٙبدث أفعل ر األربح لآلخرين كيقلراعة مشاعر اآلخرين من خبلؿ يكثا٤ب
مبادئ  امتثاؿل شكشرح ي( ُ) :هدؼ ٥بذ البحث ىويالكبلـ.  يكجيدا دكف إحراج شر  تصاؿاال

  التهذيب ُب النص ا٤بسرحي الدكدة كالثعباف لعلي أٞبد باكثّب على أساس نظرية جيفرم ليتش
(Geoffrey Leech)، الدكدة "مبادئ التهذيب ُب النص ا٤بسرحي  انتهاؾل شك شرحي( ِ)ك

 (Geoffrey Leech).  لعلي أٞبد باكثّب على أساس نظرية جيفرم ليتش "كالثعباف
ىو النص  األساسية باا٤بصدر البيانات. الكيفي الوصفي ىوالبحث نوعي اليستخدـ ىذا 

شكل كتب كمقاالت ُب كمصدر البيانات الثانوية ُب  الدكدة كالثعباف لعلي أٞبد باكثّبا٤بسرحى 
. طريقة (Geoffrey Leech) التذىيب على أساس نظرية جيفرم ليتششرح مبادئ ٦ببلت علمية ي

ٙبليل ستخدـ الباحثة ُب طريقة . تة كطريقة الكتابةتخدمة ىي طريقة القراءٝبع البيانات ا٤بس
 كعرض البيانات كاستخبلص النتائج. ل البيانات تقلالبيانات ىي 

 ُّشكل امتثاؿ ٗببادئ التهذيب ٗبا يصل إىل  ( كجدُ) ىذا البحث ىو أما النتائج ُب
 ّ ، االستقباؿ ميمكس كبلـ ٔ ، مكسيم التسامح كبلـ ْ  ،ا٢بكمةمكسيم  كبلـ ٖ  :منها امكبل

شكل  ( كجدِ). مكسيم الشفقة كبلـ ْ ، ك مكسيم االتفاؽ كبلـ ٔ  ،مكسيم التواضع كبلـ
مكسيم  كبلـ  ّا٢بكمة، مكسيم كبلـ   ٕ :منهاـ كبل ُِانتهاؾ ٗببادئ التهذيب يصل إىل 

 ُ مكسيم االتفاؽ، ك كبلـ ٕ مكسيم التواضع،  كبلـ ُ ، التسامحمكسيم  كبلـ ِ ، االستقباؿ
ش من تكتنتهكو كفقنا ١بيفرم ليالتهذيب  مبادئ ديتثل كبلـال اعترب كل ىذي. مكسيم الشفقة كبلـ

 . خبلؿ النظر إىل العناصر كا٤بفاىيم ا٤بوجود
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 زيةاإلنجيليمستخلص باللغة 
Azizah, Isna Nur. 2021. The Principle of Politeness in the Drama Script of Ad-

Duddah Wa Tsu'ban by Ali Ahmad Bakatsir Based on the Perspective of 

Geoffrey Leech. Thesis. Departement of Arabic Language and Literature, 

Faculty Of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang.  

Advisor: Dr. Abdul Basid, S.S. M.Pd 

Keywords: Drama script, Geoffrey Leech, maxim fulfillment, maxim violation. 
Politeness is an important principle in communication. Because in 

communicating it is necessary to consider the feelings of others by maximizing 

benefits for others and minimizing losses for others so that good communication 

will be created without embarrass the interlocutor. This study aims to: (1) 

determine the form of compliance with the principles of politeness in the drama 

script Ad-Duddah Wa Tsu'ban by Ali Ahmad Bakatsir based on the perspective of 

Geoffrey Leech; and (2) knowing the form of violation of politeness principles in 

the drama script Ad-Duddah Wa Tsu'ban by Ali Ahmad Bakatsir based on the 

perspective of Geoffrey Leech.  

This study uses a descriptive qualitative research, with primary data 

sources being the drama script Ad-Duddah Wa Tsu'ban by Ali Ahmad Bakatsir 

and secondary data sources in the form of books and articles in scientific journals 

that explain the principles of politeness based on the perspective of Geoffrey 

Leech. The research technique used in this research is reading technique and note-

taking technique. The data analysis technique used is data reduction, display data 

and conclusion drawing.  

The results of this study are (1) found form of fulfillment of politeness 

principles as many as 31 utterances which include 8 utterances of the maxims of 

wisdom, 4 utterances of the maxims of generosity, 6 utterances of the maxims of 

appreciation, 3 utterances of the maxims of humility, 6 utterances of the maxims 

of consensus, and 4 utterances of the maxims of sympathy; and (2) there are 21 

forms of violation of politeness principle which include 7 utterance of the maxim 

of wisdom, 3 utterances of the maxim of appreciation, 2 utterance of the maxim of 

generosity, 1 utterance of the maxim of humility, 7 utterance of the maxim of 

consensus, and 1 utterances of the maxim of sympathy. All these utterances are 

considered to fulfill and violate the principle of politeness according to Geoffrey 

Leech by looking at the elements and concepts that already exis. 
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 باللغة اإلندونيسيةمستخلص 
Azizah, Isna Nur. (2021). Prinsip Kesantunan Dalam Naskah Drama Ad-Duddah 

Wa Tsu’ban Karya Ali Ahmad Bakatsir Berdasarkan Perspektif Geofrey 

Leech. Skripsi, Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr. Abdul Basid, S.S, M.Pd.  

Kata kunci: Geoffrey Leech, naskah drama, pemenuhan maksim, pelanggaran 

maksim 

Kesantunan menjadi prinsip yang penting dalam berkomunikasi. Karena 

dalam berkomunikasi perlu  mempertimbangkan perasaan orang lain dengan 

memaksimalkan keuntungan bagi orang lain dan meminimalkan kerugian bagi 

orang lain  sehingga akan tercipta komunikasi yang baik tanpa mempermalukan 

mitra tutur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk pemenuhan 

prinsip kesantunan dalam naskah drama Ad-Duddah Wa Tsu’ban karya Ali 

Ahmad Bakatsir berdasakan perspekif Geoffrey Leech; dan (2) mengetahui bentuk 

pelanggaran prinsip kesantunan dalam naskah drama Ad-Duddah Wa Tsu’ban 

karya Ali Ahmad Bakatsir berdasarkan perspektif Geoffrey Leech.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan 

sumber data primer yakni naskah drama Ad-Duddah Wa Tsu’ban karya Ali 

Ahmad Bakatsir dan sumber data sekunder berupa buku-buku dan artikel dalam 

jurnal ilmiah yang menjelaskan tentang prinsip kesantunan berdasarkan perspektif 

Geoffrey Leech.  Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) ditemukan bentuk pemenuhan 

prinsip kesantunan sebanyak 31 tuturan yang meliputi 8 tuturan maksim 

kebijaksanaan, 4 tuturan maksim kedermawanan, 6 tuturan maksim penghargaan, 

3 tuturan maksim kerendahan hati, 6 tuuturan maksim pemufakatan, dan 4 tuturan 

maksim kesimpatian; dan (2) ditemukan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan 

sebanyak 21 tuturan yang meliputi 7 tuturan maksim kebijaksanaan, 3 tuturan 

maksim penghargaan, 2 tuturan maksim kedermawanan, 1 tuturan maksim 

kerendahan hati, 7 tuturan maksim pemufakatan, dan 1 tuturan maksim 

kesimpatian. Semua tuturan tersebut dianggap memenuhi dan melanggar prinsip 

kesantunan menurut Geoffrey Leech dengan melihat unsur-unsur dan konsep yang 

sudah ada. 
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 محتويات البحث 
 أ ............................................................. تقرير الباحثة

 ب .................................................................. تصريح
 ج ........................................................ تقرير ١بنة ا٤بناقشة

 د ................................................................ إستهبلؿ
 ق ................................................................... إىداء
 ك ................................................................... توطئة

 ح ........................................................ مستخلص البحث
 ط .......................................................مستخلص اإل٪بليزية

 م .................................................... ندكنيسيةستخلص اإلم
 ؾ ......................................................... يات البحث ٧بتو 

 مقدمةاألول:  الباب
 ُ ..................................................... خلفية البحث  -أ 

 ْ ..................................................... أسئلة البحث - ب
 ْ ................................................... أىدؼ البحث  - ج
 ٓ ...................................................... فوائد البحث - د
 ٔ ..................................................... حدكد البحث - ق
 ٔ ................................................. السابقة اتراسالد - ك
 ٗ ................................................... البحث يةمنهج - م

 َُ ................................................. نوع البحث -ُ
 َُ ........................................... الكيفيالبحث  (أ 
 َُ ........................................... الوصفي البحث (ب 
 ُُ ............................................ ا٤بكتيب البحث (ج 
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 ُُ ............................................. مصادر البيانات -ِ
 ُُ .................................. مصدر البيانات األساسية (أ 
 ُِ ..................................... مصدر البيانات الثنوية (ب 

 ُِ ......................................... طريقة ٝبع البيانات  -ّ
 ُِ ............................................ طريقة القراءة  (ُ
 ُِ ............................................. طريقة الكتابة (ِ

 ُّ ........................................ طريقة ٙبليل البيانات  -ْ
 ُْ .......................................... ٚبفيض البيانات (ُ
 ُٓ ........................................... عرض البيانات (ِ
 ُٓ ........................................ استخبلص النتائج (ّ

 الباب الثاني: اإلطار النظرى
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 ُٖ .......................................... مفهـو مبادئ التهذيب -ب 
 ُِ ......................................... أشكاؿ مبادئ التهذيب -ج 
 ِٖ ......................................... ا٤بقياس مبادئ التهذيب -د 

 الباب الثالث: عرض البيانات وتحليلها
 ُّ ..................................... شكل امتثاؿ مبادئ التهذيب - أ

 ِٔ ..................................... شكل انتهاؾ مبادئ التهذيب - ب
 الباب الرابع: اإلختتام

 ٕٖ ....................................................... ا٣ببلصة -أ 
 ٖٖ ..................................................... اإلقَباحات -ب 

 98 ............................................................ قائمة المراجع
 89 .................................................. المسرحىالتلخص النص 

 89 ............................................................. السيرة الذاتية



 

ُ 

 

 األول الباب
 مةمقد

 ة البحثيفخل -أ
 يعترب. األخرل ةنفس الثقافالُب اجملتمع أك الثقافة ليست بالضركرة  هذيبتال

 ُب اجملتمع يستخدـ الذم التهذيب مقياس أك حجم على يعتمد ال، أـ مهذبنا الكلم
قاعدة ُب احملادثة تنظم ال تهذيبالتصبح  (.ِ، ص. ََُِ ،وكأصدقئ زمزاىن) ثقافتهم

. (ُُٖ، ص. َُِٖكلوديا كأصدقئو، ) لبلنتباه إىل األخبلؽ الكبلـ شريكك  كلما٤بت
 إجراءات االتصاؿ أك تقوديهالذلك تصبح ا٢بياة اللغوية ُب اجملتمع مفتاحنا لتحسْب 

 .(ِٖٓ، ص. َُِْاه، )مصليح
تصاؿ أك إلشكل ا من يتكوفاالجتماعى الذم  من أشكاؿ أفعل لتهذيبا

ح صبٌ كسيطنا كتاللغة تصبح  إذاف،. طابقةا٤بلغة الأك رموز  ا٤بتنوعاتادثة باستخداـ احمل
من أشكاؿ فضبل عن شكل  (.َُٕ، ص. َُِٖ)شريعة كأصديقئها،  حاكيةاالتصاؿ 

الكبلـ ُب التواصل من  يككشر  كلملتأسيس عبلقة جيدة بْب ا٤بت التفاعل االجتماعي
، كاللغة ا٤بستخدمة يتحدثوف هبا سواء كانوا يتحدثوف أـ ال ذمظر إىل الطريقة الخبلؿ الن

. لذلك فإف التذىيب جيعل الشخص يتصرؼ (ِ، ص. َُِٗ)تانيا،  ىي مهذبة أـ ال
ـ، حٌب ال يتسبب ُب إيذاء احملاكر كتظل العبلقة بْب ا٤بتكلم بأدب ُب أنشطة الكبل
 كشريك الكبلـ راسخة. 

أف  البد اللغةاستخدـ ُب  ُب استخداـ اللغة. ألفبادئ ا٤بالتهذيب من أىم  
 Maximize benefit to) ينراعة مشاعر اآلخرين من خبلؿ تكثّب األربح لآلخر ترعى ا٤ب

others)  ينكتقليل ا٣بسائر لآلخر (Minimize loss to others)، حٌب ٙبدث أفعل 
 (.ِٔ، ص. ََِٓالكبلـ )راىاردم،  دكف إحراج ا٤بتكلم ك شريك اجيداالجتماعية 

، ك٩بتعة أف حيافظوا على احملادثة بسبلسة ألهنم جيب ،ىي عامل مهم ُب ا٤بتكلم تهذيبال
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بالراحة مع  عل ىذا احملاكر يشعر(. ديكن أف جيٕٗ، ص. َُِٕ)اكرب،  كليس عبثنا
 موضوع ا٤بناقشة الٌب جيريها االثناف.

كل االتصاالت جيب أف ، (politness principle) تذىيبال ئداىذا ىو مب
 كوف متسقة ُب ا٤بواقف، كاإلجراءات، أك الكلماتيجيب أف . ٙبدث ُب أفعاؿ الكبلـ

أٌما مبادئ التهذيب الذم قدمو ليتش ىو . (ُِٕ، ص. َُِٗ)عنديِب كأصدقئو، 
 احملادثة )ليتش، ُب إىل ا٤بهاذبةالكبلـ، لبلنتباه  يكتنظم ا٤بتكلم كشر احملادثة قواعد ُب 

 يككشر  كلمالتواصل بْب ا٤بت ، أنو ُبليتشعند التهذيب  بادئم (.ِّ، ص. ُّٖٗ
الكبلـ، من الضركرم أف يكوف لديك أخبلؽ تظهر ا٢بكمة كالكـر كالثناء كالتواضع 

 .(َُُ، ص. َُِٗليا، م  ) كاالتفاؽ كمنو التعاطف
 منالسلوؾ  تكوفي .التفاعل السلوؾ متكبلـ ُب الذم يكوف التهذيب مبادئ

االجتماعى ا٤بطبق لنظاـ كفقا با ا٤بعاير كا كبلـالفعاؿ أك األواقف، إما ُب شكل ا٤بشكل 
عل االجتماعى الذل سهارتنٌب، مبادئ التهذيب ىو التفاآخر على كو  ُب اجملتمع. رأل

شكل ا٤بهذبة ينو ُب االتصاؿ، أحدىا ىو الوعي على سيَبسخ إذا ًب استيفاء شركط مع
مل يكن ىناؾ  بادئ التهذيبم (.َُٓ، ص. ََِٓاللغة )كوسهارتنٌب،  استخداـ ُب
، ص. َُِٕ، )ستياكاف كركئيس التفاعل، لن يكوف ىناؾ مبدأ االتساؽتعاكف ُب ي

عل ا٤بتكلم كشريك الكبلـ يطيعاف القواعد ُب التواصل، كيتم مبادئ التذىيب جي .(ُْٕ
 ذلك ٕبيث تظل العبلقة بْب االثنْب راسخة دكف أم شعور باألذل بْب االثنْب. 

 كىذا النظاـ ليكوفعايّب التهذيب. م أف يطئ ، جيب على ا٤بتكلمُب التفاعل 
ل األخطاء أك اال٫برافات عن معايّب ، حٌب تقلٌ ةكمهذب كمتناغمةاؿ فعٌ  التفاعل يعمل 

مباشر أك ُب العمل ما غالبنا، إ ُب عملية التواصلاألخطاء ُب اللغة  التهذيب، ٙبدث
النظرية كتابة ال ةطريقباالالتهذيب ُب التواصل معايّب عن تشرح  األدب. حياكؿ اللغويْب

 (.ُ، ص. َُِّىو جيفرم ليتش )حاريسما،  التهذيب، أحدىم
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مكسيم، منها:  ٔيّب التهذيب ُب مبادئ التهذيب إىل اجيفرم ليتش مع ينقسم 
، (Approbation Maxim)، )ب( مكسيم االستقباؿ (Tact Maxim))أ( مكسيم ا٢بكمة 

 ،(Modesty Maximالتواضع ) )د( مكسيم (،Generosity Maxim)مكسيم التسامح  )ج(
 (Sympathy Maxim))ك( مكسيم الشفقة  (،Agreement Maxim))ق( مكسيم االتفاؽ 

 (.ِٔ، ص. ََِٗراىاردل، )
ا للبحث ألف نظرية ليتش مهمةه ، إف هالتفسّب  من  ا٢بياة  يتعلق با التهذيب جدن

 االتهذيب موجوديكوف ، بأشكل ٨بتلفة من التهذيب َب كل الثقافة. دائما االجتماعية
. لذلك، يهتم ديباألعمل األ اتصاؿ سواء بشكل مباشر أك ُب دائما ُب كل ٧بادثة أك

 وضوعٗب على شكل نص ا٤بسرحي موًضعالباحث بالبحث ُب ىذه النظرية باستخداـ 
 أٞبد باكثّب.  الدكدة كالثعباف لعلي

 لصر مإىل  (Prancis) الذم عن رحلة عسكرية فرنسية يركم نص ا٤بسرحي
(Mesir)،ْبكصف سلسلة من ا٤بشاكل الٍب عاىن منها مصري . ُب ىذا نص ا٤بسرحي 

ىذه ا٤بسرحية من عجم ا١بندم الذين ليس ٥بم القواة  بدءتبسبب ا٢بمبلت العسكرية. 
ا٤بماليك ا٤بصرية الذين يئمر با٢بكاـ ا٤بماليك كبار الكاف  .القادرة ُب ٙبصر ا٥بجـو

كما أهنم منغمسوف . (Dinasti Ottoman Turki) العثمانية الَبكيةلسبللة خيشعوف إىل ا
 Napoleon) ا٤بناصب كاكتناز ثركاهتم. لذلك عندما ىاجم نابليوف بونابرت قبضُب 

Bonaparte)  باكثّب،  مسعورين كمشغولْب ُب إنقاذ ثركتو، أصبحوا جندهك(َُٗٗ ،
  (.ُُّ-ُص. 

 الستخداـ ةعند الباحث الدكدة كالثعباف مناسب وضوعٗب تعترب نص ا٤بسرحي
ليتش. ألنو يصف التواصل أك  على ُب ىذا البحث باستخداـ نظرية التهذيب موًضع

باإلضافة إىل ذلك، فإنو يصف العبلقة بْب  .فاعل بْب الشخصيات ُب نص ا٤بسرحيالت
حٌب  اعى ٨بتلفككضع اجتم فيات كمستويات عمرية ٨بتلفةالشخصيات الٍب ٥با خل

 ياة االجتماعية.يتمكنوا من كصف ا٢ب
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الدكدة " سرحيا٤بنص الذيب ُب مبادئ الته"ىذا البحث ىو  َب لذلك موضوع
ألف  ،"(Geoffrey Leech) جيفرم ليتشنظرية  أساس علىلعلي أٞبد باكثّب  "الثعبافك 

كتوب، كذلك ا٤بلساف أك المبادئ التهذيب جيب أف يطبق ُب أنشطة االتصاؿ ُب شكل 
  .ٕبيث تكوف العبلقة بْب ا٤بتكلم كشريك الكبلـ متناغمة

ل امتثاؿ مبادئ شكشرح ي( ُأعبله هتدؼ ىذه البحث إىل: ) من الشرح 
أٞبد  لعلي "الثعبافالدكدة ك " ص ا٤بسرحينالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات التهذيب
انتهاؾ ل ( يعرض شكِ، )(Geoffrey Leech) جيفرم ليتشنظرية  أساس علىباكثّب 

 لعلي "الثعبافالدكدة ك " ص ا٤بسرحينالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب
 (Geoffrey Leech). جيفرم ليتشنظرية  أساس علىأٞبد باكثّب 

 أسئلة البحث -ب
 نظرا على خلفية البحث فأسئلة البحث ىي:

نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب امتثاؿل ما شك -ُ
 جيفرم ليتش نظريةأساس  أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافالدكدة ك " ا٤بسرحي

(Geoffrey Leech)؟ 
نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب انتهاؾما شكل  -ِ

 نظرية جيفرم ليتش أساس أٞبد باكثّب على لعلي "ثعبافالدكدة كال"ا٤بسرحي 
(Geoffrey Leech)؟  

 أهداف البحث -ج
 ىل أسئلة البحث، فأىدؼ ىذا البحث ىي: ا استناد 
نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيبل امتثاؿ شك٤بعرفة  -ُ

جيفرم ليتش  نظرية أساس أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافالدكدة ك " ا٤بسرحي
.(Geoffrey Leech) 
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نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات شكل انتهاؾ مبادئ التهذيب٤بعرفة   -ِ
نظرية جيفرم ليتش  أساس أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافالدكدة ك "ا٤بسرحي 

.(Geoffrey Leech) 

 فوائد البحث  -د
، ٍب من البحث أف يكوف ةعلى أىداؼ البحث ما حققو الباحث استناد   

النظٌريٌة  وائدنوعاف، كمها الف ٥بذ البحث فوائد خاصة للقراء. أما فوائد ىذا البحث
 . كسيأٌب بياهنا تقصيليا:طبيقٌيةالتٌ  وائدالفك 
  الفوائد النظٌريٌة .ُ

 على تطوير العلـوارئ للق يرجى ٥بذا البحث أف يستفيد لوسيلة على فهمأ( 
نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات لتهذيبالتداكلية، خاصة مبادئ ا

 Geoffrey). جيفرم ليتش على أساس نظرية "الثعبافالدكدة ك " ا٤بسرحي

Leech)  
أف يستفيد على إعطاء ا٤بسامهات العلمية أكسع على يرجى ٥بذا البحث  ب(

 ُب الكبلـ بْب الشخصيات لتهذيبمبادئ اتطوير العلـو التداكلية، خاصة 
 جيفرم ليتش على أساس نظرية "الثعبافالدكدة ك " نص ا٤بسرحيالُب 

.(Geoffrey Leech) 
على  تفيد على مسامهات ك٤برجع للباحث اآلخريرجى ٥بذا البحث أف يس ج(

ُب الكبلـ بْب  تداكلية، خاصة مبادئ التهذيبالتطوير الدراسة 
 على أساس نظرية "الثعبافالدكدة ك " نص ا٤بسرحيالُب  الشخصيات
 (Geoffrey Leech). جيفرم ليتش

 الفوائد التطبيقية .ِ
 للجامعة (أ 

، ا٤براجع مع إضافة معلومات ضيف علىيىذا البحث أف نتائج اليرجي 
 رية مبادئ التهذيب علىموالنا مالك إبراىيم ماالنج عن نظعة م١با خاصة
    (Geoffrey Leech). جيفرم ليتش نظرية أساس
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 للكلية   (ب 
ىذا البحث أف يستفيد على مسامهات ٤برجع كإضافة نتائج اليرجي 

مبادئ التهذيب رية اصة لكلية العلـو اإلنسانية عن نظالعلـو كالبصّبة، خ
خر، إضافة على اآل (Geoffrey Leech). جيفرم ليتش نظرية أساس على

بحوث ُب مكتبة كلية العلـو اإلنسانية عن الدراسة ٦بموعة الكتب كال
 التدكلية.

 ةللباحث  (ج 
ضيف على ا٤بعرفة كالبصّبة مع ىذه البحث أف تنتائج الرجي ت

غوم، خاصة الدراسة ُب البحث عن اجملتمع الل ةإضافة على القدرة الباحث
نص الُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات رية مبادئ التهذيبالتدكلية عن نظ

جيفرم  نظرية أساس على أٞبد باكثّب لعلي "الثعبافدكدة ك ال" ا٤بسرحي
 (Geoffrey Leech). ليتش

 حدود البحث -و
ع النصوص ُب النص ا٤بسرحي الدكدة كالثعباف، لذلك تركز الباحثة مل تناقش ٝبي 

نطاؽ البحث على ٝبيع الكبلـ بْب الشخصيات ُب النص ا٤بسرحي الدكدة كالثعباف 
 لعلى أٞبد باكثّب. 

 السابقة دراساتال -ز
 على مبادئ التهذيب تتعلق الباحثة الدراسات السابقة الٌبكجدت 

 ، ك ىي: (Geoffrey Leech) جيفرم ليتش نظرية أساس
مبادئ التهذيب ُب فيلم ىايدم الكارتوف  .َُِٗ. ٧بمد علمي حافظى .ُ

ىدؼ ٥بذ أما أ .(العريب )دراسة ٙبليلية تداكلية على الضوء جيفرم ليتش
ككظائف مبادئ التهذيب ُب الفيلم الكارتوف  لوصف أشكاؿالبحث ىو 

ىايدم بالعربية من خبلؿ نظرية جيفرم ليتش. ىذا البحث ىو ٕبث كيفي 
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نتائج البحث أف أشكاؿ مبادئ التهذيب ُب الفيلم الكارتوف الكصفي. أما 
من خبلؿ نظرية جيفرم ليتش ىي ستة القواعد من مبادئ ىايدم بالعربية 

(، ٓ(، مكسيم الكـر )ٗمكسيم اللباقة ) التهذيب، كىي تتكوف من:
(، ُْ(، مكسيم االتفاؽ )ّ(، مكسيم التواضع )ُُمكسيم االستحساف )
(. ككظائف مبادئ التهذيب ُب الفيلم الكارتوف ْكمكسيم التاطف )

-ُ، ص. َُِٗىايدم بالعربية من خبلؿ نظرية جيفرم ليتش )حافظي، 
ٖٗ.) 

التهذيب اللغوم ُب نص ا٤بسرحي دة . انتهاؾ قاعَُِٗمهدم أمّب كرًن.  .ِ
أما أىداؼ  ش.تنور ساطع من نورس ألٌفها فوزية كورنياكاٌب عند جيوفرم لي

٥بذ البحث ىو لوصف شكل اإلنتهاؾ قاعدة التهذيب اللغوم ُب نص 
ك لوصف كظيفة  ا٤بسرحي نور ساطع من نورس ألٌفها فوزية فوزية كورنياكاٌب

نورس ألٌفها فوزية فوزية كورنياكاٌب. الكبلـ ُب نص ا٤بسرحي نور ساطع من 
ما يلي: كجد ما النتائج البحث كأىذا البحث ىو ٕبث كيفي كصفي. 

الباحث ستة شكل انتهاؾ من قواعد التهذيب، كما يلي: مكسيم ا٢بكمة 
تسعة انتهاؾ، مكسيم التسامح كاحد انتهاؾ، مكسيم اإلستقباؿ تسعة 
انتهاؾ، مكسيم ا٤بتواضع كاحد انتهاؾ، مكسيم االتفاؽ أحد عشر انتهاؾ، 

رحي نور ك مكسيم  الشفقة كاحد انتهاؾ. ٍب كظائف الكبلـ ُب نص ا٤بس
ساطع من نورس ألٌفها فوزية كرنياكاٌب كمايلي: كظيفة النقد، كظيفة مزاح، 
كظيفة اإلىانة، كظيفة التعبّب عن االستياء، كظيفة تعرب عن ا٣ببلؼ، كظيفة 
األمر، كظيفة الشكوم، كظيفة ا٤بفاحرة، كظيفة التعبّب غّب التعاطف )كرًن، 

 (.ُّْ-ُ، ص. َُِٗ
 The. تنفيذ التهذيب اللغوم كانتهاكو ُب فيلم ٧ََِِبمد عارؼ موالنا.  .ّ

Ugly Duckling and Me .)أىداؼ  العريب عند جيفرم ليتش )دراسة تداكلية
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 ٥Theبذا البحث ىو ٤بعرفة أشكاؿ تنفيد التهذيب اللغوم كانتهاكو ُب فيلم 

Ugly Duckling and Me   العريب عند جيفرم ليتش. ىذا البحث ىو ٕبث
نتائج البحث أٌف أشكاؿ تنفيد التهذيب اللغوم الكيفي كصفي. أما 

العريب عند جيفرم ليتش  The Ugly Duckling and Meكانتهاكو ُب فيلم 
 The Uglyالبيانات. أشكاؿ تنفيد التهذيب اللغوم ُب فيلم  ِْتوجد 

Duckling and Me ( ّالعريب عند جيفرم ليتش كىي مكسيم حكمة ،)
(، ّ(، مكسيم االتفاؽ )ّالتواضع )(، مكسيم ْمكسيم االستقباؿ )

 Theد انتهاؾ التهذيب اللغوم ُب فيلم (. كأشكاؿ تنفيُمكسيم الشفقة )

Ugly Duckling and Me  العريب عند جيوفرم ليتش كىي انتهاؾ مكسيم
(، انتهاؾ مكسيم التسامح ّ(، انتهاؾ مكسيم االستقباؿ )ِا٢بكمة )

  (.ٕٔ-ُ، ص. ََِِ، ( )موالناّ(، انتهاؾ مكسيم االتفاؽ )ِ)
. التهذيب اللغوم ُب ََِِألديبل رزؽ كرتيك ديوم غستنور مهارين.  .ْ

الركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب الكيبلين )دراسة تداكلية على نظرية 
االمتثاؿ إف ا٥بدؼ ىذا البحث ىو لوصف أشكاؿ  جفرم ليتش(.

"الرجل الذم آمن". ُب ىذا  كاالنتهاؾ ُب التهذيب اللغوم ُب الركاية
البحث، استخدمت الباحثة طريقة كيفي كصفي. كأما النتائج البحث فيما 
يلي: أٌف أشكاؿ االمتثاؿ للتذىيب اللغوم ُب الركاية الرجل الذم آمن اثناف 

ُب اثنا عشر كثبلثوف ا٤بواضع كبالتفصيل تتكوف على مكسيم ا٢بكمة 
واضع، مكسيم االستقباؿ ُب أربعة ا٤بواضع، كمكسيم التسامح ُب ثبلثة ا٤ب

ُب أربعة ا٤بواضع، كمكسيم االتفاؽ ُب ٜبانية  ا٤بواضع، كمكسيم التواضع
ا٤بواضع، مكسيم الشفقة ُب موضع كاحد. أما أشكاؿ االنتهاؾ للتهذيب 
اللغوم ُب الركاية الرجل الذم آمن ٜباين عشر ا٤بواضع كبالتفصيل تتكوف 

واضع، كمكسيم االستقباؿ ُب تسعة على مكسيم ا٢بكمة ُب سبعة ا٤ب
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ا٤بواضع، كمكسيم االتفاؽ ُب موضع كاحد، كمكسيم الشفقة موضع كاحد 
 .(ٕٗ-ُ، ص. ََِِ)مهارين، 

. مكسيم ا٢بكمة ُب فيلم ََِِسٍب نفيلة ٟبالية ك كحيوين أيو ليستارم.  .ٓ
Si Doel The Movie  .٤بعرفة إف ا٥بدؼ ىذا البحث ىو عند جيفرم ليتش

 .Si Doel The Movieمكسيم ا٢بكمة الٍب تستخدمها الشخصيات ُب فيلم 

ىو فيلم ا٤بسرحي العائلي إندكنيسيا الذم  Si Doel The Movie ىذا فيلم
. يعترب مكسيم ٍَُِٖب إنتاجو مرة أخرل ُب عاـ  َٗمشهور ُب عاـ 

 Si Doel Theفيلم لا٢بكمة ُب مبداء التهذيب مناسبان الباحثْب إذا يتعلق با

Movie ،مكسيم ا٢بكمة ُب  ألف حوارات من الشخصيات الٍب االمتثاؿ
طريقة كيفي  ُب ىذا البحث، استخدـ ُب ىذا البحث ىو التهذيب. مبادئ

 Siكصفي. أما النتائج ىذا البحث يعِب حوار بْب الشخصيات ُب فيلم 

Doel The Movie  ،(.ُُٓ-ُُّ، ص. ََِِ)ٟبالية ك ليستارم 
التشابو ديكن أكجو تشابو كاختبلؼ. أما  ةالباحث ت، كجدالبحوث من   

 نظرية أساس ستة مكسيم علىبالُب النهج كا٤بوضوع ا٤بستخدـ ىو مبادئ التهذيب 
ُب موضع الٍب استخدامها  . بينما االختبلؼ(Geoffrey Leech) جيفرم ليتش

النتائج يركز فقط على  اختبلؼالبحث. كلكن، للبحث ٟبالية كليستارم لديهم 
من . ليتش، كىي مكسيم ا٢بكمةعلى تهذيب الكاحدة من ستة مكسيم  البحث

البحث ُب الدراسات السابقة على الباحث كضع نفسو إلثراء األدب ُب ٦باؿ 
جيفرم ليتش ُب  هة نظر الباحثة القائمة على النظريةالدراسة التداكلية باستخداـ كج

   ا٤بوضع ٨بتلفة.
 البحث يةمنهج -ه

إطار يوفر إرشادات حوؿ كيفية إجراء البحث ُب سياؽ  ية ىيمنهج   
 تول على نوعالبحث حي يةمنهج(. ُٖٓ، ص. َُِٗمنوذج معْب )سوىارجيطو، 
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. أما التوزيع  ياناتطريقة ٙبليل البالبيانات، طريقة ٝبع البيانات ك  البحث، مصادر
 : كما يلي

 نوع البحث  -ُ
ي، كالبحث ىو البحث الكيفيستخدـ نوع البحث ُب ىذا البحث 

 كسيشرح كما يلي:  .الوصفي، كالبحث ا٤بكتيب
 البحث الكيفي أ(

البحث الكيفي ىو البحث الذم يركز على شكل الكلمات كليس ُب   
، ََِٖعملية ٝبع البيانات أك ٙبليل البيانات )بردياف، الشكل أرقاـ، إما ُب 

وعة من ساندلوسكى، البحث الكيفي ىو ٦بم. كرأل (ّٔٔص. 
 لتحليل الذم يهدؼ لفهم ك تفسّب كيعطئا ا٤بصطلحات ُب البحث ليعمل
 تعريف دكرنيي آخر، رأل(. ُ، ص. َُِّالنتائج ُب البحث )ىاٌمرسلي، 

لفهم ا٤بوضع البحث  أنو الَبكيز على الوصف ا٤بفيد ،البحث الكيفي ُب
 ىوة ٥بذا البحث الباحث ستخدـسبب ت(. أما ُِٔ، ص. ََِٕدكرنيي، )
ُب الكبلـ بْب أشكاؿ امتثاؿ كانتهاؾ مبادئ التهذيب بحث على ي (ُ)

أٞبد باكثّب على  لعلي "الثعبافالدكدة ك " ص ا٤بسرحينالُب  الشخصيات
( ُب ىذا البحث يأخذ ِ) .(Geoffrey Leech) جيفرم ليتش نظريةأساس 

 أٞبد باكاثّب.  لعلي "الثعبافالدكدة ك " ص ا٤بسرحينالا١بمل أك النص ُب 
 البحث الوصفيب(  

. البحث الوصفي ىو أيضا البحث الوصفييستخدـ ىذا البحث  ُب 
البحث بأنو استقصاء ينصب على ظاىرةو من الظواىر كما ىي قائمة َب 
ا٢باضر، بقصد تشخيصها ككشف جوانبها، كٙبديد العبلقات بْب عناصرىا 

 ختيارسبب ا(. أما ُُّ، ص. َُِْكبينها كبْب ظواىر أخرل )سليماف، 
ل امتثاؿ شكيصف ىذا البحث على  (ُ) :٥بذا البحث ىو الباحث
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 نص ا٤بسرحيالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات التهذيبهاؾ مبادئ كانت
 جيفرم ليتش نظرية أساس أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافالدكدة ك "

(Geoffrey Leech)( .ِىذه البيانات الوصفى )  باستخداـ طريقة القرأة
 . الكتابةطريقة ك 
 البحث ا٤بكتيب ج(

 سألةا٤با٣بربأ ُب  ا٤بصادر أك الرأمالبحث  يفحص البحث ا٤بكتيب ىو 
 يأخذ البحث آخر، البحث ا٤بكتيب ىوٗبعُب تتعلق بأىداؼ البحث.  الٌب

)جيواندكنو،  من ا٤بصادر ا٤بكتبات ُب ا٤بكتبة تتعلق ٗبوضوع البحث
 :البحث ا٤بكتيب ىو ة ٥بذاستخدـ الباحثأما سبب ت (.ِٕ، ص. َُِٓ

الدكدة " ا٤بسرحينص الُب البحث من خبلؿ ٝبع البيانات  اىذإعمل  ( ُ)
مع  الكتاىبتحليل ال أدل ىذا البحثي( ك ِ) ثّب.أٞبد باك يلعل "ك الثعباف

ثّب، مع تركيز أٞبد باك لعلي "الثعبافالدكدة ك " رحيص ا٤بسنالقراءات من 
 نظرية أساس علىعلى أىداؼ البحث يعِب امتثاؿ كانتهاؾ مبادئ التهذيب 

 .(Geoffrey Leech) جيفرم ليتش
 مصادر البيانات  -ِ

شيئ أك  يقدـ در البيانات ىواُب البحث، مص مصادر البيانات ىو عامل ىاـ  
(. كمصادر البيانات ِْ، ص. َُِٕ)بسي،  للباحث البيانات بكاملوشخص 

الثنوية. ك مصدر البيانات  در البيانات األكليةا٤بستخدمو ُب ىذا البحث ىو مص
 كسيشرح كما يلي: 

 مصدر البيانات األساسية أ(
مصدر أصلية كتبها ا٤بشاركوف َب ا٢بدث  ىو مصدر البيانات األساسية     

. تعريف آخر من (ِْ، ص. َُِْأك ا٤ببلحظوف ا٤بباشركف لو )سليماف، 
األصلي صادر البيانات األساسية ىي مصادر البيانات الٌب ٝبعها من ا٤بصدر ا٤ب
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(. مصادر البيانات ّٕٓ، ص. َُِِلئلجابة على أسئلة البحث )تافاكوىل، 
ثّب. أٞبد باك لعلي "الثعبافالدكدة ك "سرحي نص ا٤بالاألساسية ُب ىذا البحث 

 . َُٗٗيصدر ُب عاـ ك  صفحة ُُّٙبتول على نص ا٤بسرحي ال
 در البيانات الثنويةمصب( 
در لٍب ال حيصوؿ من ا٤بصادر البيانات مصدر البيانات الثنوية ىي مص   

در البيانات الٌب ًب ٝبعها أك ٙبليلها من قبىل اآلخرين األصلي، كلكن من مص
(. ّٕٓ، ص. َُِِمثل اجملبلت كالكتب كالصحف كغّبىا )تافاكوىل، 

عن ٦باؿ التداكلية خاصة مبادئ التهذيب بيانات الثنوية ُب ىذا البحث در المص
  ليتش.

 طريقة ٝبع البيانات -ّ
الباحث ٝبع أكال قبل مرحلة غرض البيانات،  ُب البحث الكيفي  

 لكتابةكا القراءةٝبع البيانات عن طريق  ة أف تفعلكن للباحثالبيانات لتحليلها. ٛب
(. طريقة ٝبع البيانات ُب ىذا البحث طريقْب، ُٓ، ص. ُْٗٗ)كينع كأصدقائو، 

 كما يلي: 
 ( طريقة القراءةُ

٢بصوؿ البيانات ُب ىذا ىي طريقة األكىل ا٤بستخدـ طريقة القراءة    
حث. تستخدـ طريقة القراءة لتحديد مشكلة من البحث. كديكن طريقة الب

قائمة  ُبمن خبلؿ النظرل إىل الكتابة ُب ا٤بكتبة أك من خبلؿ النظرل  القراءة
(. كمن ٕٓ، ص. ََُِ)سوراستينا ك ددم،  أسئلة البحثعلى  ا٤بقَبحةا٤بواد 
 و: خطوات

ألكؿ مرة كمبلحظة أكال ٤بعرفة  "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحية ال ةتقرأ الباحث أ(
 جيفرم ليتش نظرية أساس متثاؿ كانتهاؾ مبادئ التهذيب علىشكل ا

(Geoffrey Leech). 
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بْب  ليعترب الكبلـ الثانية، مرةلل "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحية ال ةب( تقرأ الباحث
جيفرم نظرية  أساسمبادئ التهذيب على الشخصيات الذل ديتثل كينتهك 

 .(Geoffrey Leech) ليتش
متثاؿ تصنيف ال ،للمرة الثالثة "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحية ال ةج( تقرأ الباحث

 Geoffrey) جيفرم ليتش نظرية أساسؾ مبادئ التهذيب على انتهاك 

Leech). 
 كتابةطريقة ال( ِ

كتب رحلة البحث. طريقها تا٤ب ُب كلطريقة ٘بف الىي  لكتابةطريقة ا  
إىل  ةستمع الباحثت كاألفكار الٍب تعترب مهمة، بعدلخص ا٢بقائق ة أك تالباحث

 ذلك ( أك قراءت على ا٤بوضعTape Recorder) مسجلالتسجيل من خبلؿ 
 (. كمن خطواتو: ٔ، ص. ََِٗ)اكليفيا، 

مبادئ التهذيب الشخصيات ا٤بتعلقة بإمتثاؿ كانتهاؾ  بْب الكبلـ ةكتب الباحثأ( ت
 Geoffrey) جيفرم ليتش نظرية أساس على "الثعبافالدكدة ك " نص ا٤بسرحيالَب 

Leech).  
مبادئ التهذيب التهذيب ا٤بتعلقة بإمتثاؿ كانتهاؾ  ة األنواع مبادئكتب الباحثب( ت

 Geoffrey) جيفرم ليتش نظريةأساس  على "الثعبافالدكدة ك " نص ا٤بسرحيالَب 

Leech). 
نظرية  أساس مبادئ التهذيب على نع ستة مكسيم حسب ةصنف الباحثج( ت

 . (Geoffrey Leech) جيفرم ليتش
 طريقة ٙبليل البيانات -ْ

عملية تقسيم البيانات إىل أجزاء صغّبة على ىو  البياناتطريقة ٙبليل    
، ُٓٗٗللحصوؿ على فهم جديد )ديي، ؿ، ٍب تفسّب النتائج االعناصر أك ا٥بيك

ا٣بطوات العملية الٍب  ىوك  يانات،ف آخر من طريقة ٙبليل البي(. تعر َّص. 
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 سبقا يستخدمها الباحثوف ُب ٙبليل البيانات لتحقيق األىداؼ البحث استهدافها
إىل منوذج  البياناتطريقة ٙبليل البحث، تشّب  (. ُب ىذاٗٔ، ص. َُِٕ)بسي، 

ٚبفيض البيانات، كعرض البيانات، كاستخبلص ف الذل يتكوف من ميليس كىوبّبما
 . (ٕ، ص. ََِٕ)سوجيونو،  النتائج

 
 
 
 
 
 
 

 ٚبفيض البيانات (ُ
ٝبعها َب ا٤بيداف،  البيانات الٍب على عملية الَبكيزالٚبفيض البيانات ىو   

البيانات ا٤بختارة درجة الصلة بأىداؼ البحث. ٍب الاختيارىا لتحديد ٍب 
البيانات ا١بمع بْب  ا٤برحلة ىيبعد ذلك  خيصها حسب االحتياجات كمل

 (. كمن خطواتو: ُُ، ص. َُِْها )نوفرييانشة، ا٤ببعثرة على تصنيف
بإمتثاؿ الٍب عبلقة  "الدكدة كالثعباف" نص ا٤بسرحيالالبيانات ُب  ةر الباحثتاأ( ٚب

 . (Geoffrey Leech) جيفرم ليتش نظرية أساس ب علىكانتهاؾ مبادئ التهذي
هاؾ أشكاؿ امتثاؿ كانتعرؼ ة البيانات ُب شكل جدكؿ لتف الباحثيصنب( ت

الدكدة " نص ا٤بسرحيالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب
 Geoffrey) جيفرم ليتش نظريةلعلي أٞبد باكثّب على أساس  "لثعبافاك 

Leech) . 

 عرض البيانات

البيانات ٚبفيض  استخبلص النتائج 

البيانات ٝبع  
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هاؾ أشكاؿ امتثاؿ كانتب عبلقةنات الٌب البيا فيٍب تصنالبيانات  ةالباحث فرؽج( ت
الدكدة " نص ا٤بسرحيالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب

 Geoffrey) جيفرم ليتش نظريةأساس  أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافك 

Leech) . 
 عرض البيانات (ِ

ة ٙبليل البيانات، بعد مرحلة الثاين من مرحل عرض البيانات ىو ا٤برحلة  
٨بتصرة ك منظمة كأساس اٚباذ  ةقدـ الباحثا٤برحلة، تل البيانات. ُب ىذه تقلٌ 

 كمن خطواتو: (. َُٔ، ص. ٍَُِٗب تطبيقها )تارجو،  القرار
أشكاؿ امتثاؿ كانتهاؾ وجز لوصف ا٤بشكل الالبيانات ُب  ةعرض الباحثأ( ت

الدكدة " ص ا٤بسرحينالُب  ُب الكبلـ بْب الشخصيات مبادئ التهذيب
 Geoffrey) جيفرم ليتش لعلي أٞبد باكثّب على أساس نظرية "الثعبافك 

Leech). 
 بادئنظرية م يها ُب الوصف بالعبلقةصوؿ علالبيانات الٌب ٧ب ةعرض الباحثتب( 

 . (Geoffrey Leech) جيفرم ليتشأساس نظرية على 
من خبلؿ ٘بمع البيانات  البيانات ُب شكل كصف بالَبتيب ةحثعرض الباج( ت

 من قبلها.عمل تالٌب 
 ( استخبلص النتائجّ

مثل  الذم جيعل الباحثمتكامل كشامل  ىذا استخبلص النتائج  
الباحث قادرا على استخبلص النتائج كامل جيب أف يكوف  مقصودالفيلسوؼ. ك 
استخبلص على َبؾ ا٢بصائص العلمية. حيتول يا٤بنفصلة دكف من البيانات 

نتائج البحث  الاكلة تقدًن ٝبيع احملالنتائج ملخص منهجي كإصطانعي من خبلؿ 
 (. كمن خطواتو:َُّ، ص. َََِكوحدة كاملة )جوجوسوراتو كسومارياتى، 
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أىداؼ  تعديل نتائج البحث ُب الوصف موجز من خبلؿال ةلخص الباحثأ( ت
ُب الكبلـ بْب  هاؾ مبادئ التهذيبأشكاؿ امتثاؿ كانتالبحث، كىو 

 أٞبد باكثّب على لعلي "الثعبافالدكدة ك " نص ا٤بسرحيالُب  الشخصيات
 . (Geoffrey Leech) جيفرم ليتش نظرية أساس

تكوينية ُب ا٣ببلصة الالبيانات للحصوؿ على  ٝبع ثوفة أف ٙبفعل الباحثب( ت
 قبلها. ةحلا٤بر 

إلضافة النظر  االستخبلص على ٝبع البيانات من النتائج ةثوف الباحثٙبج( 
  ا٣باصة. ةكجهة نظر الباحث وضوعية كٛبنح٤با
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 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 
 مفهوم التداولية -أ 

التداكلية فرع علم اللغة الذل يتعلم اللغة ا٤بستخدمة للمواصلة ُب حالة 
معينو. عند التداكلية، معُب ىو الشيئ ا٤بتعلق با٤بتكلم أك مستخدـ اللغة. ليتش يقوؿ 
أف سعي إخراج حقيقة اللغة لن جيمل النتيجة ا٤برجوة دكف أساس فهم التداكلية، أم  

 (. ْ-ّ، ص. ُٔٗٗانا، كيف اللغة مستخدمة ُب االتصاؿ )كجي
ٗبعنىع ىذا  (Pragmatics)التدكالية: ترٝبة للمصطلحْب: ا٤بصطلح اإل٪بليزم 

  ، كا٤بصطلح الفرنسي ا٤بذىب اللغوم التواصيب ا١بديد الذم نعرؼ بو ُب ىذه ا٤بقالة
(La pragmatique)  بنفس ا٤بعُب، كليس ترٝبة ٤بصطلح(Le pragmatisme)  ،الفرنسي

ة النفعية الذرائعية"، أما األكؿ فّباد بو ىذا العلم األخّب يعِب "الفلسفألف ىذا 
التواصلي الذل يفسر كثّبا من الظواىر اللغوية كما أشرنا. كلذلك ال نتفق مع 

ب "الذريعية"  (Pragmatics/ La pragmatique)الباحثْب العرب الذين ترٝبوا مصطلح 
، ص. ََِٓا٤بتحاقلة معها )صحراكم، أك "الذرائعية" أك غّبمها من ا٤بصطلحات 

ُٓ.)  
بلقة بْب األشكاؿ اللغوية كاستخداـ تلك األشكاؿ عالتدكلية ىي دراسة ال

بلقة بْب اللغة ع(. التداكلية ىي دراسة ذلك يناقش الُٕ، ص. َُِٕ)جاكين، 
رؼ ع(. يٗ، ص. ُُّٖٗب اللغة ) ليفنسوف، عليو تفسّب ا٤بعكالسياؽ الذل يقـو 

لم اللغة الذم يناقش ما يتم تضمينو ُب بنية اللغة  ع عمن فرك  عللتداكلية ىو فر آخر 
إلشارات اللغة ُب األمور  عكوسيلة للتواصل بْب ا٤بتكلم كشريك الكبلـ، كمرج

 (.ُْ، ص. ُٔٗٗن اللغة الٌب مناقشتها )فرىار، عا٣بارجة 
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الكبلـ. التداكلية لق ٕباالت عُب فيما يتعرأل ليتش، التداكلية ىي دراسة ا٤ب
الكلمة  عكض عُب الذل ينطق بو ا٤بتكلموف الذين تكييفهم معضركرية لتحليل ا٤ب

ُب الذم يقصده ا٤بتكلم ىو كبلـ ينطق بو ا٤بتكلم ع(. ا٤بٗ، ص. ُّٗٗ)ليتش، 
 (.ُِّ، ص. ُُٓٗٗب جيب أف يفهمو ا٤بتكلم فقط )جهيونو، عكالذل يكوف لو م

ُب الذل الذل ينقلو ا٤بتكلم عة ىي دراسة ا٤بيل، فإف التداكليو أل جورجي ير 
ُب الكبلـ الٌب ينقلها عوف، كنتيجو لذلك فإف التداكلية أكثر ارتباطا ٗبعا٤بستمكيفسره 

بارات الكبلـ عجمى للكلمات أك عُب ا٤بعا٤بتكلم. ينقلها شخص ما بدال من ا٤ب
   (.ِٖ، ص. ََِٔ)يويل، 

 مبادئ التهذيب مفهوم -ب 
يب على ليتش تضع التهذيب من حيث "ا٣بطابة بْب نظرية التهذ  

بْب علم الداللة  األكسعاختبلفات ٛبكن  (.Retorika Interpersonal)األشخاص" 
تنفيذ )كمجاؿ القواعد، كالنظم اللغوية، كالرمز( كالتدكلية )كمجاؿ ا٣بطابة، أم 

لية بالعبلقة لتدك . تتناكؿ الدالالت با٤بعُب أك ا٤بنطيقى للجملة، بينما تتعلق ا(الرمز
ُب حاالت  معكا٤بست "للمتكلم ا٤بقصد من تداك٥با ىي، بْب الشعور ٔبملة كالتدك٥با

ا٤ببادئ بوصف طبيعة كنسبية ُب  ا٤بعياف". كعند ليتش، فإف التدكلية تنظم الكبلـ
 (.ِ، ص. َُٖٗمبادئ التهذيب )ليتش، ك تطبيقها

شاركْب ُب االتصاؿ، بْب ا٤بلق ايتع مبادئ التهذيب ىو أف رأل ليتش  
 أفهبدؼ  كبلـ. كلذلك، استخدـ اسَباتيجية ُب تدريس  معكا٤بست ا٤بتكلم كىم

، ُّٖٗمهذبا دكف العاتب إىل ا٤بستمع )ليتش،  متكلم تكوف ا١بملة الٍب ٙبدث
لتهذيب كمفهـو ثابت، مثل فكرة ا، عندما نتحدث بكمن الشائع(. ِٕص. 

، ص. ُٔٗٗسلوؾ االجتماعى ا٤بهذب" أك اآلدب، الٌب توجد ُب الثقافة )يلي، "
َُْ .) 
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مبادئ التهذيب الذم يكوف السلوؾ متكبلـ ُب التفاعبلت. تتكوف   
كفقا با ا٤بعاير كالنظاـ  كبلـالسلوؾ من شكل ا٤بواقف، إما ُب شكل األفعاؿ أك ال

هارتنٌب، مبادئ التهذيب ىو االجتماعى ا٤بطبق ُب اجملتمع. رأل آخر على كوس
التفاعل االجتماعى الذل سيَبسخ إذا ًب استيفاء شركط معينو ُب االتصاؿ، أحدىا 

، ص. ََِٓ)كوسهارتنٌب،  ىو الوعي على شكل ا٤بهذبة ُب استخداـ اللغة
َُٓ .) 
. )شريك الكبلـ( أف التهذيب يرتبط دائما بوكجود ا٤بستمع ،ليتش رأل  

، كلكن يب فقط ذات الصلة بوجود شريك الكبلـمبادئ التهذبل، فإف استخداـ 
يتصرؼ الشخص بأدب إىل ا٢بفاظ على الصورة الذاتية للمتكلم.  العبلقةأيضا 

التهذيب للحافظ على  أمهية ىو أفلآلخرين ُب  الواقع ٦برد االحَباـ اآلخرين. 
 (.ُُ، ص. ََِٗالكرماة ا٤بتكلم )فرانوك، 

)شرريك  ا٤بتكلم كا٤بستمع األفعل افجيعل  ادئالتهذيب ىو مب مبادئ
. يعرب التهذيب على ا٤بتكلم قاحةو الللتعبّب أك يضمنا اللغة التهذيب بدال من  الكبلـ(

ىي  الوقاحةبينما،  أف يفيد اآلخرين ك ال يفيد نفسو. ديكن الكبلـجيب أف يكوف 
 . (ّْ، ص. َُِْ، الذم ال يفيد اآلخرين كلكن يفيد نفسو )ليتش لكبلـا

 ىو انتهاؾ الشركط كالشركط الٍب ٙبدث ُب احملادثة االتصاؿ وقاحةال
 يدفع التهذيب ُب التفاعل ىو بادئأىداؼ ىذا م(. ُٓ، ص. ََِٔ)ايلْب، 

بْب ا٤بتكلم كا٤بستمع لتعويز اال٪بساـ  )شريك الكبلـ( ا٣ببلفات بْب ا٤بتكلم كا٤بستمع
 (. ٕٖ، ص. َُِْ)ليتش، 

تتعلق با٣بلفية بْب  الٌب سياؽ ما حيتول على ا٤بعرفةكقاؿ ليتش أنو ُب    
تفسّب ا٤بعُب ا٤بتكلم ُب  لسهيكوف أف يحٌب ، ـ(ا٤بستتمع )شريك الكبلك ا٤بتكلم 
ىذه عبلقة مع التداكلية الٌب ك (. َِ، ص. َُُِ)ليتش،  والذل حيدث الكبلـ

 تكوف معرفة الٌب سياؽال ُبمعُب التواصل، كىي شكل التعبّب اللغول  تستحق فيها
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ديكن العثور عليها ُب شكل  تضمنة ُب القواعد اللغة الٍبا٤بُب كبلـ ُب حاالت معينة 
يك )قوئر  ـ(مع )شريك الكبلكا٤بستا٤بتكلم  اىميفهمأك ا٤بكتوب. حٌب  اللساف

  (.ُِ، ص. ُٖٓٗ، كأصدقئو
شريك هذب تقليل التعبّبات الٌب ال تؤذم قلب إىل ا٤ب الكبلـؿ حياك   

الذل يتكوف من ستة مكسيم، دأ التهذيب اللغة ايعرض ليتش مبالكبلـ. ُب ىذا 
: تقليل ا٣بسائر اآلخر، تكثّب األرباح (Tact Maxim)كىي: )أ( مكسيم ا٢بكمة 

: تقليل الرباح لنفس، زيادة (Generosity Maxim)التسامح اآلخر. )ب( مكسيم 
: تقليل ا٤ببلمة (Approbation Maxim)التضحية لنفس. )ج( مكسيم االستقباؿ 

: تقليل ا٤بدح (Modesty Maxim). )د( مكسيم التواضع كبلـ، تكثّب ا٤بدح للكبلـلل
: تقليل (Agreement Maxim)مكسيم االتفاؽ  ا٤ببلمة لنفسي. )ق(، تكثّب يلنفس

. ك )ك( مكسيم تكلمغّب االتفاؽ بْب نفس كا٤بخاطب، زيادة االتفاؽ بْب نفس كا٤ب
بْب  ، تكثّب السفقةبْب نفس كاآلخر : تقليل الكراىة(Sympathy Maxim)شفقة ال

 (.ُِّ، ص. ُّٖٗآلخر )ليتش، نفس كا
لتهذيب ىناؾ بعض القواعد ا من ا٤باكسيم ُب مبادئ ، أفؤكد ليتشكىكذا ي

للمكاسيم الٌب لديها مقياس  ىي قطب كاحد.ك بعض ا٤باكسيم  مقياس قطبْب، الٌب
على نفس  ى اآلخر، ك بعض أف تركزقطبْب، تبْب بعض ا٤بكسيم أف تركز عل

 (. ّٔ، ص. َُُِ)راىاردم كأصدقائو، 
 ٔينقسم جيفرم ليتش معايّب التهذيب ُب مبادئ التهذيب إىل    

 كالتمثيلي (،Direktif أك Impositif) لئلعبلىنا على شكل الكبلـمكسيم، 
(Komisif)،  كاجملازم(Asertif،)  كالتعربم(Ekspresif.) يقصد الكبلـ الئلعبلىن 
(Impositif أك Direktif،) طلب، ثار من خبلؿ تصرفات احملقق مثل يبالتسبب ُب آ

، َُُِينصح )راىاردم كأصدقائو، كيأمر، كيتضرٌع، كيلتمس، كيقَبح، كحيٌث، ك 
ا٤بتكلم ُب بعض  الكبلـ ُب يشارؾ ىو (،Komisif)(. أما التمثيلي َٔص. 
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، ُٔٗٗالقادمة مثل الوعود، كالتهديدات، كالرفض، كالتعهدات )يلي، اإلجراءات 
 (.ْٗص. 
غّبىا من كبلـ ا٢بقيقة أك ىو بيعد  (،Asertif)ٍب شكل الكبلـ اجملازم    

أك رٗبا اقَباحنا.  بيانات شخص يقوؿ عندما شيئا، ك أيضا الشخص عندما يتكلم
لتعبّب عن ا٤بشاعر، كالتعبّب عن  (Ekspresif)يستخدـ شكل الكبلـ التعربم  بينما

النفسية للشخص. مثل،  ٢بالةتدفق القلب، أك ديكن استخدمو ايضا لتعبّب عن ا
دحو عن شعور الشفقة من ا٤بعانة اىل آخر، كامتنانو، كهتنئتو، كم٤برء أف يعرب كن ادي

 (.َٔ، ص. َُُِكغّب ذلك )راىاردم، كأصدقئو، 
التعاكف الذم يطبقو غريس  ائليتش ىو مكمل ٤بب إىلمبادئ التهذيب   

(Grice)حيث عن التهذيب ُب الشكل السليب ليتش يعرب التهذيب . مبادئ ،
، بالكبلـ الذم ديكن أف عن التهذيب ُب الشكل إجيايبتعبّب ك  .اليسيء اآلخرين

 ينليكثّب التذىيب لآلخر  ل أف ٫بشويب ُب التواصيتطلب التهذ. يفيد اآلخرين
كتنعكس ديناميكات (. ِٗ-ُٗ، ص. ََِٖ)ليتش،  ينكتقليل الوقاحة لآلخر 

حٌب يب، كاأللفة أك النطق ُب الكبلـ. خص ُب التحدث أك التواصل ُب التهذالش
)ليتش ك  شريك الكبلـتماعية بْب ا٤بتكلم ك ديكن أف يظهر ىذا ا٤بواقف االج

 (.ِْٕ، ص. ََِٕصورت، 
  مبادئ التهذيبأشكال  -ج 

الٌب جيب  مكسيم ةستاليب الذل نقلو ليتش، حيتول على مبادئ التهذ  
 :منها. كسيشرح لكبلـَب ابلـ كشريك الكأف ينظر على ا٤بتكلم 

 (Tact Maxim)( مكسيم ا٢بكمة ُ
 مة ىو الٌب تتطلب من ا٤بشاركْبأف فكرة مكسيم ا٢بك ،رأل يسرم   

، )يسرم ُب أنشطة الكبلـ ينّب األرباح لآلخر تقليل األرباح نفسو كتكثالكبلـ ل
عن اإللتزاـ إىل مكسيم ا٢بكمة، سيكوف  كلم(. الشخص الذل يتٕ، ص. َُِٔ
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 لشريك الكبلـالوقاحة ا٤بواقف من  كغّبىا ا٢بسد، الضغينة، ك قادرا على ٘بنب 
(. كشدد ندار أف مكسيم ا٢بكمة يعرب عن الكبلـ ْٖ، ص. َُُِ)فوزل، 

 (.َّ، ص. ََِٖ)ندار،  (Komisif)كالتمثيلي  (Direktif أك Impositif)الئلعبلىن 
كمة، أف توضح ُب الكبلـ التهذيب جيب على كل كسيم ا٢بُب ىذا ا٤ب   

الٌب ستظهر ُب مكسيم ا٢بكمة  ليل ا٣بسائر لآلخر. اذا، بعدلتق مشارؾ ُب الكبلـ
(Tact Maxim)  ىو بعد اآلخر(Others)  كليس بعد النفس(Self ) راىاردل(

عطى دائما ينصح مكسيم ا٢بكمة على ا٤بتكلم ي(. ٗٓ، ص. َُُِكأصدقئو، 
عند التواصل. الٚباذ إجراء حكيمة ال جيب أف يكوف شخصا   ا٤بتكلماألرباح إىل 

كبّبنا، كاألرقاـ، كا٤بسؤكلْب الذين يفكركف ُب األشياء العظيمة الٌب بشأف كثّب من 
شخص كفقا ٤بوقعة كمواطن من اجملتمع ال على أف يعمل ا٢بكمةالناس. ديكن 

 (. ُٖ، ص. ََِٗ)فرانوك، 
إذا سارت مكسيم ا٢بكمة بشكل  التذىيب ُب الكبلـم، أف رأل ٥بذا ا٤بكسي

. لتوضيح التنفيذ مكسيم ا٢بكمة ُب التواصل، ديكن أف ينظر ُب ا٤بثاؿ على اجيد
 الكبلـ التايل: 

 
 "أريد أف أبْب لكم كلمات صعبةطٌيب، قبل أف ندخل اىل ىذا ا٤بوضوع، "

 
 ا٤بعلم إىل طبلبو على التعلم ُب الفصوؿ. معلومات الفهرسة الٌب يتكلم

بدء ُب ا٤بواد درستها معا، اناقش ا٤بعلم أكال ا٤بفردات الكبلـ أف ا٤بعلم قبل ي يقصد
اقستها. كديكن جيد الطبلب أنو من األسهل فهم ا٤بود الٌب من حٌبالصعبة، 

، م يسهل الطبلب قبل التعلم )كاحدة ككجايالأف ا٤بع الكبلـاستخبلص ىذا 
  .(ٗ، ص. َُِٕ
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  (Generosity Maxim)مكسيم التسامح ( ِ
على من ا٤بتواقع أف تكوف  الكبلـفكرة ىذا ا٤بكسيم ىو ا٤بشاركْب ُب    

عندما يتمكن الناس من تقليل األربح اآلخرين. سيحتدث احَباـ اآلخرين ـ حيَب 
 (. ْٗ، ص. َُُِألنفسهم كتكثّب األربح لآلخرين )فوزم، 

كبلـ الشخص لكي يكوف   أف (Generosity Maxim)التسامح مكسيم  ينص
ب أف يكوف الؤلشخاص الذم قدر اإلمكاف. جيالبسيط  مهذبنا، جيب الكبلـ

ُب ا٤بوضع متغطرس ك متعجرؼ. بوضع شخصيتو  هبا متواضعْب، كليس وفيتكلم
أف الشخص لطيف، ككرًن، كتتصرؼ   أدىن أك ُب ا٤بوضع ا٤بنخفض، فهذا يعِب

 (.َٔ، ص. َُُِلآلخرين )راىاردم ك أصدقئو،  سحمتك
الكبلـ ك  ،(Ekspresif)ُب مكسيم من خبلؿ الكبلـ التعربم  الكبلـعادة ما 

 لشريكيريدكف أف خيسركا  يفرض مكسيم التسامح أف ا٤بتكلم (.Asertif)اجملازم 
. لتكوف تسا٧با هالكبلـ من تلبية احتياهتم ا٤بادية كغّب  يتمكن شريك كىذاالكبلـ. 

حٌب األشياء الصغّبة ديكن القياـ هبا، حٌب الثركة الغزيرة.  عندال جيب أف يكوف 
 شخص أف يكوف تسمحان. ضع ُب اعتبارؾ ا٤بثاؿ التايل لتوضيح ىذا العبارة: اليتعلم 

  
بقد ذىبت إىل ا٤بغسلة   ،انا: "دعِب آخذ ا٤ببلبس ا٤بتسخة إىل ا٤بغسلة

 .إلحضار مبلبسي ا٤بتسخة"
 كقت الحق بعد الظهر، أيضنا".أسنا: "ال انا. سأكوف ىناؾ ُب 

 
البيت  ُب احملادثة بْب األطفاؿىو  الكبلـمعلومات الفهرسة ىذا    

تكثّب  أف انا ٙباكؿ يوضح أعبله، أف الكبلـا. ُب الصعود. لديهم صداقة جيد
٤بكسيم  الكبلـاألربح صديقتها من خبلؿ تقدًن مبلبسها إىل ا٤بغسلة. مقتطف 

 (.ٗ، ص. َُِٔ)يسرل،  حاسبا التسامح
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 (Approbation Maxim)( مكسيم االستقباؿ ّ
إلعطاء يتوضح الناس سيعتربكف مهذبا عندما ُب الكبلـ أف ُب ىذا مكسيم، 

ال يسخركا  الكبلـ ذا مكسيم االستقباؿ، ييتوقع من ا٤بشاركْب ُبهبالتقدير لؤلخر. 
إذا كاف  بعضهم البعض. يهينوا بعضهم البعض أك يصرخوا من بعضهم البعض أك

، فسيقاؿ ُب أنشطت الكبلـ خرينما يسخر من ا٤بشاركْب اآل ا٤بشاركْب ُب الكبلـ
 (.ّٔ، ص. ََِٓإنو شخص غّب مهذب )راىاردم، 

رأل فرانوك، ديكن أف يسمى مكسيم االستقباؿ يعُب مكسيم ا٤بدح. فكرة 
 دح على ٪باح أك مزايا شريكمكسيم االستقباؿ ىي رغبة ا٤بتكلم ُب أعطاء ا٤ب

 مهذب. ليعطىح اآلخرين سيتمجدىا كشخص الكبلـ. كلذلك، فإف طبيعة مد 
 شريك الكبلـ، ال جيب أف ينتظر مصرفات شريك الكبلـ ىلإا٤بديح أك االستقباؿ 

مة ك البلد. حٌب األشياء ٌب تكوف رائعة جدا كتأثّب كبّب على التغيّبات َب األح
ا٤بتكلم كالقيم اإلجيابية تستحق ا٤بدح أك االستقباؿ من ا٤بتكبلـ  علىديكن  الصغّب

الذل أطلق على  (Chaer)اير كىذا خيتلف عن ش (.َُ، ص. ََِٗ)فرانوك، 
ىناؾ عدة طريق  (.ٕٓ، ص. ََُِاير، شمكسيم االستقباؿ ىو مكسيم القبوؿ )

للتعبّب عن األقواؿ كفقنا ٤بكسيم االستقباؿ، كىو: التعبّب عن التهذيب بشكل مباشر 
 (. ُُِ-َُِ، ص. ََِٗكغّب مباشر مع يقلل ا٤بعُب )سومارسونو، 

ن قبل طرؼ الكبلـ أك م ي قبولو بسهولة من قبل شريكلك ، أفأكد ليتش
راؼ ح أك تعظيم االستقباؿ لؤلطخارجو، جيب أف يكوف على استعداد لتكثّب ا٤بدي

أف يقلل أك يقضى على اإلىانات للطرؼ اآلخر  األخرل. من ناحية أخرل، جيب
التواصل، لتوضيح التنفيذ مكسيم االستقباؿ ُب (. ُّٓ، ص. ُّٖٗ)ليتش، 

 ديكن أف ينظر ُب ا٤بثاؿ على الكبلـ التايل:
  

 الٌسيد، لقد طبخت استعدادنا لتناكؿ العشاء الليلة"خادمة: "
ا"الٌسيد  : "نعم، لقد تذكقت ذلك، كاألذكاؽ الطبخ ا٣باص لذيذن
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ادمة تعد كا٣ب الٌسيد ار بْبو ا٢بىي مقتطف من  لكبلـمعلومات الفهرسة ل

 ا للغاية با٤بديح على مكبلـالٌسيد جيديستجيب أف  الكبلـالعشاء. يظهر تناكؿ 
، َُِٔ)يسرل،  متوافقا أعبله مع مكسيم االستقباؿ الكبلـا٣بادمة. حٌب يكوف 

 (.ُُ-َُص. 
 (Modesty Maxim)( مكسيم التواضع ْ 

مهذب، جيب الشخص على  يقاؿ كيد أفمكسيم التواضع، يؤ  ىذا ُب   
استعداد لتقليل ا٤بدح لنفسو. من ناحية أخرل، جيب على استعداد لتكثّب استهبلكو 

ألنفسهم، أك كلما ركجوا الذاتى أك إمهالو على نفسو. كلما زاد مدح الناس 
(. ِٔ، ص. َُُِذلك الشخص غّب مهذب )راىاردل كأصدقئو، ك  ألنفسهم،

الكبلـ لتكثّب  مكسيم من كل مشارؾيتطلب مكسيم التواضع ىو كجيانا ،  عند
لنفسو كتقليل االحَباـ لنفسو. ٗبعُب، ىذا مكسيم التواضع يتمحور على  عدـ احَباـ

 (. ٖٓ، ص. ُٔٗٗالنفس )كجيانا، 
أف يسمى مكسيم الباسطة. مكسيم التواضع، ديكن  عن رأل يسرم   

يزيد النقد لنفسو ا٤بديح ك تقليل ل الكبلـيتوقع ىذا ا٤بكسيم أف يتمكن ا٤بشاركوف ُب 
من أجل ٙبقيق  أف لكلمات ليتش،(. ىذا مشابو  ُُ، ص. َُِٔ)يسرم، 

جيب أف يكوف الناس على استعداد لتقليل  (،Modesty maxim)مكسيم التواضع 
ك تكثّب اإلىانات أك استهزاء نفسها  (Minimize praise to self)ا٤بديح نفسها 

(Maximize dispraise of self)  ،(.ُّٔ، ص. ُّٖٗ)ليتش  
عدـ مدح على النفس. أحياننا ديكن ٩بارسة مكسيم التواضع من خبلؿ 

 ا٤بفيدتكوف الشخص على عدـ نفسو أمرنا صعبنا. كلما تنفيذ النجاح ككانت النتائج 
لتوضيح التنفيذ مكسيم التواضع ُب (. َِ، ص. ََِٗلكثّب من الناس )فرانوك، 

 ا٤بثاؿ على الكبلـ التايل:التواصل، ديكن أف ينظر ُب 
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أ: "أخٌب، ال حقا سيفتتح االجتماع بالدعاء أكال، حسنا! إنك  سكرتّب
 تقود الدعاء ىذه ا٤برة"

 ب: "نعم. كلكن صوتى قبيح". سكرتّب 
 

إىل سكرتّب آخر. عندما  "أ" معلومات الفهرسة الٌب يتحدث هبا سكرتّب
الكبلـ على  من ا٤بثاؿ أعبله، ديكن أف استخبلص يعملوف معا ُب مساحة عملهم.

بالقوؿ إف صوتو قبيح.  يقلل من ا٤بديح لنفسو ة للغاية. ألفالسكرتّب "ب" مهذب
أف السكرتّب "أ" يفهم أف صوت السكرتّب "ب"  ا١بهورٌم )راىاردل  على رغم،

 (. ْٔ، ص. ََِٓ
 (Agreement Maxim)( مكسيم االتفاؽ ٓ

، ُٔٗٗمكسيم التطابق )كجيانا، ديكن أف يسمى مكسيم االتفاؽ يعُب 
تقليل التنافر بْب لا٤بتكلم  يتوقع مكسيم(. مكسيم التطابق أك االتفاؽ ىو ٗٓص. 

، ص. َُِٔين كزيادة التوافق بْب النفس مع اآلخرين )يسرم، النفس مع اآلخر 
كالتعربم  (،Asertif)مكسيم االتفاؽ من خبلؿ الكبلـ اجملازم يعترب (. ُّ

(Ekspresif)  ،(.ّٔ، ص. َُُِ)راىاردل كأصدقئو 
تعزيز التطابق أك  اف الكبلـ ديكنهم د على شريكيأككسيم، ُب ىذا م

ىناؾ التطابق أك االتفاقبْب ا٤بتكلم أك شريك إذا كاف . كبلـتفاؽ ُب أنشطة الاال
كل منهما مهذبنا. ُب أنشطة الكبلـ، جيب ، فسيتم اعتبار  أنشطة الكبلـالكبلـ ُب 

األطراؼ األخرل )فوزم، على ما تقولو  على الناس ال يقطعوا أك يتناقضوا مباشرة 
 (.ِٓ، ص. َُُِ

اتفاؽ مع شريك الكبلـ. إذا   إىل لّبفع حد ٩بكن جيب السعى إىل أقصى 
ا٤بواجهة.  وافقة عليو، ينصح ا٤بتكلم بعدـالفعل رأم شريك الكبلـ ال مىناؾ بكاف 

صراع بْب ال خيلق أك يتسب ال وقف األشخاص الذين دييلا٤با٤بواقف ا٤بهذب ىو 
كلكن إذا تقريب االختبلفات ُب النظر من النظر.  ُب ا٤بشاركْب بسبب االختبلفات
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، ََِٗشحذ االختبلفات )فرانوك، العناصر التشابو، فسيكوف ذلك بكثّب من ال
 (.َِص. 

مكسيم االتفاؽ، جيب على  على من أجل ٙبقيق أف ،كشدد ليتش أيضا
استعداد لتقليل غّب االتفاؽ بْب نفس كاآلخرين، كأنفسهم كشركائهم. من ناحية 

، ُب بعبارة آخرلتكثّب االتفاؽ بْب نفس كاآلخرين. على استعداد جيب أخرل، 
الكبلـ جيب أف يكوف ىناؾ جهد مشَبؾ لزيادة  كشريك الواقع بْب ا٤بتكلم

(. فيما يلي مثاؿ على ُّٖ، ص. ُّٖٗت كتقليل عدـ التوافق )ليتش، التطبقا
 لتوضيح ىذا البياف:  اف يستخدـديكن  الكبلـ

 
  "طيب، ماذا درسنا اآلف ؟"

 
الدركس ُب الفصل.  على إىل طبلبوهبا ا٤بعلم  معلومات الفهرسة الٍب الكبلـ

يتعلق بأ٠باء ا٤بواد قيد الذم  وطبلبإىل سئلة األا٤بعلم يطرح لو معُب أف  الكبلـىذا 
ىذا أيضا اسَباتيجية ا٤بعلم للطبلب الٍب ينبغى تذكّبىا كالَبكيز على ك  الدراسة.

من طبلبو. إذا ا٤بعلم استجابة يريد  يوضح ىذا الكبلـ أف ا٤بوضوعات ذات الصلة.
 (.ٖ، ص. َُِٕتطابقنا )كاحدة ككجيايا، مرأينا من إجابات الطبلب، ديكن 

 (Sympathy Maxim)الشفقة ( مكسيم ٔ
فقة بْب نفس هد لتكثّب الشجي أف، جيب أيضا بلـكُب ٩بارسسة ال   

شخص الكراىة ٘باه اآلخر، يطرح الإذا بْب نفس كاآلخر.  كاآلخر كتقليل الكراىة
ىذه  ْب طرؼ كآخر. بعبارة أخرل، ُبب ا٤بتناغمة غّب فإف ما حيدث ىو موقف

حَباـ بْب طرؼ كآخر. حٌب ال يظهر االا٤بواقف كالسلوؾ ال يوجد بالتأكيد 
 (. ّٔ، ص. َُُِالتذىيب ُب الكبلـ )راىاردل كأصدقئو، 

تقديرنا إجيابينا ٤با يفعلو ا٤بتكلم  الشفقة عن الشعور يعطوفمكسيم يعرب    
صعوبة ُب إظهار الشفقة مع حظ آالخرين أك الالكبلـ. أحياننا جيد الناس  شريك
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موقف ف يكوف مؤشرنا على شخصنا ما لديو الشفقة أ ا٤بواقف فشلهم. ُب حْب
ا٤بتكلم فيما يتعلق  نشعور ع يعرب وقف الشفقة ىوا٤بالكبلـ.  مهذب مع شريك
 (.ُِ، ص. ََِٗك، شريك الكبلـ )فرانو  إىلبالظركؼ الٌب دير 

الدرجة السخرية من الكراىية مع اآلخرين، خاصة إىل  األشخاص الذين
غالبنا ما يظهر الشفقة مع ال يعرفوف آداب ُب اجملتمع.  سيعتبار أشخاص اآلخرين

، ص. َُُِذلك )فوزم،  آالخرين باالبتساـ، كاإلدياء، كمسك األيدم، كغّب
كالتعربم  (،Asertif)أف يتجلى مكسيم الشفقة من خبلؿ الكبلـ اجملازم  (. ديكنِٓ

(Ekspresif)  ،(. ضع ُب اعتبارؾ ا٤بثاؿ التايل ّٔ، ص. َُُِ)راىاردل كأصدقئو
 لتوضيح ىذا العبارة:

 
 ين: "توتى، جٌدتى ماتت."عا

 عوف. تعازم عميقة."ا إليو راجنٌ نٌا لٌلو كإإتوٌب:  
 

ارتباطنا كثيقنا  اآلخر، معبلقةوظف ا٤بإىل وظف ا٤ب  معلومات الفهرسة الٍب مكبلـ
 ساحة عملهم. تلقى بياف عاين، الذل أخربىا بأف جدهتا توفيتا٤بعندما يكوف ُب 

، ص. ََِٓراىاردل، ُب كفاة جدتو )اىل عاىن مع ا٢بزف  الشفقة من زمبلئها ُب العمل
ٔٔ) .  

 التهذيبمبادئ المقياس  -د 
 ا٤بقياسجيب على ا٤برء االنتباه إىل ، لتحديد مستول التهذيب ُب الكبلـ

، ََِٓالتهذيب ليتش تسليمها )راىاردل،  مبادئ التهذيب. ىنا مقياس مبادئ
 (: ٖٔ-ٔٔص. 

جم ا٣بسائر الناٝبة حيشّب إىل  (،Cost benefit scale)( مقياس ا٣بسائر كاألرباح ُ
، كلما كاف لنفسو يضر ا٤بتكلم كبلـَب االنظمو. كلما كاف ال لكبلـفعل اأعن 
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ربح، كاف األس من ذلك، كلما كاف ا٤بتكلم على عك الكبلـ أكثر هتذيبنا.
 الكبلـ أقل هتذيبنا.

األقل ا٣بيارات  إىلأك  ، يشّب إىل األكثر(Optionality scale)( مقياس االختيار ِ
(Options) كلما كبلـنشطة الـ ُب األالٌب ينقلها ا٤بتكلم إىل شريك الكبل .

مركنة، كلما كاف ك الكبلـ باٚباذ خيارات أكثر  يك٠بح السرد للمتكلم أك شر 
للمتكلم كشريك  من ناحية أخرل، إذا مل دينح الكبلـالكبلـ أكثر هتذيبنا. 

 مهذبنا.  كبلـفلن يعترب ال ،الكبلـ إمكناية االختيار
ىا يشّب إىل الرتبة ا٤بباشرة أك غّب  (،Inderectness scale)( مقياس عدـ االستدامة ّ

. على عكس من أقل هتذيبا كاف الكبلـ مباشرنا، كاف الكبلـللكبلـ. كلما  
 . كأكثر مهذبا يكوف الكبلـ ذلك، كبطريقة غّب مباشرة كىو معُب الكبلـ

عبلقة ا٢بالة االجتماعية بْب ال، يشّب إىل (Authority scale)( مقياس السلطات ْ
 Rankالكبلـ ُب الكبلـ. كلما كانت ا٤برتبة االجتماعية ) يكا٤بتكبلـ كشر 

rating)  ا٤بستخدـ أكثر هتذيبنا. الكبلـ الكبلـ، كلما كاف يك بْب ا٤بتكلم كشر
نْب، كسوؼ ثرتبة االجتماعية بْب االا٤بعلى عكس من ذلك، كلما اقَببت 

 .مة ُب الكبلـٛبيل إىل خفض مستول ٦باملة الكبلـ ا٤بستخد
ت يشّب إىل ترتيب العبلقا(، Social distance scale)االجتماعى  لتباعد( مقياس آ

ىناؾ، . ك الكبلـ الذين يشاركوف ُب الكبلـاالجتماعية بْب ا٤بتكبلـ كشري
أقل  كبلـكلما اقَببت ا٤برتبة االجتماعية بْب االثنْب كلما كاف ال  ميل أف

االجتماعى بْب  تباعدهتذيبنا. على عكس من ذلك، كلما زادت مسافة ال
 ا٤بستخدـ أكثر هتذيبنا.  م كشريك الكبلـ، كلما كاف الكبلـا٤بتكل

، لكل جيب أف يستخدـ كلمات مهذبة كبلـَب ال رأل ليتش أيضا، أف
نعرفهم كاألشخاص الذين لديهم سن أكرب أك كضع من األشخاص الذين ال 

ألف  (.ُّ، ص. ََِِ)ليتش كسفرتفيك، جتماعى أعلى من أنفسنا اإل
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اللغوم، ىو خلق جو من التفاعل  لتهذيبا، ٗبا ُب ذلك لتهذيبمن ا ا٥بدؼ
 . (ٗ، ص. َُِٗمشاكير، ) بطريقة ٩بتعة كغّب مهددة كفعالة
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 الثالث الباب
 عرض البيانات وتحليلها

 
بادئ التهذيب ا٤بتعلقة ٗب عرض البيانات كٙبليلهافصل، توضح الباحثة ُب ىذا ال 

 لعلي أٞبد باكثّب على أساس نظرية جيفرم ليتش "الدكدة كالثعباف"ُب النص ا٤بسرحي 
(Geoffrey Leech) . قسمْب. ُب الفصل األكؿ، قاـ التقسم الباحثة ىذا الفصل إىل

الدكدة "امتثاؿ مبادئ التهذيب ُب النص ا٤بسرحي باحثة بتحليل البيانات حوؿ شكل ال
. ُب (Geoffrey Leech) أٞبد باكثّب على أساس نظرية جيفرم ليتش لعلي "كالثعباف

بتحليل البيانات حوؿ شكل انتهاؾ مبادئ التهذيب ُب النص الفصل الثاين، قاـ الباحثة 
 Geoffrey) لعلي أٞبد باكثّب على أساس نظرية جيفرم ليتش "الدكدة كالثعباف"ا٤بسرحي 

Leech) :ىذا تفسّبىا . 
 
 مبادئ التهذيبشكل امتثال  -أ 

ا٤بتكلم جيب أف مبادئ التهذيب ىو  االمتثاؿالكبلـ  رأل ليتش، شكل   
)ليتش،  (self)ك ال يفيد نفسو  (Other)يكوف الكبلـ ديكن أف يفيد اآلخرين 

لعلي أٞبد باكثّب،  "الدكدة كالثعباف"(. ُب النص ا٤بسرحي ّْ، ص. َُِْ
شكل االمتثاؿ مبادئ التذىيب على أساس نظرية حيفرم  ُّكجدت الباحثة 

 ليتش. كاستنادا إىل ىذه ا٤بكسيم الستة، أظهر الباحثة ا١بدكؿ التايل: 
 

 . شكل امتثاؿ مبادئ التهذيبُا١بدكاؿ 
 نموذج سمة فرعية شريك الكالم المتكلم المكسيم أنواع

 يسأؿ ا٤بوقف ا١بوسقى ركسٍب كسيم ا٢بكمةا٤ب
 الوعد داكد ناصحة 
 إعطاء يفيد لشريك الكبلـ ثةالثبل وقائأصد ا١بوسقى 
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 ا١بوسقى
 ا٢بماية إعطاء ْباجملرم نفيسة 
 إعطاء ا٤بساعدة نفيسة ا١بوسقى 
 إعطاء ا٢بماية لقادهتا نابليوف بوسليج 
 آسف على الكلمها نفيسة نابليوف 
 يساعد ا٤بصا٢بة اـ داكد )ناصحة( ىا١بوسق 

 ظ، حاف كسيم التسامحا٤ب
 بدر

 قدًن آخر األخباري ا١بوسقى

 إعطاء تفسّبا ا١بوسقى القاضى 
 إعطاء ا٤بساعدة ٞبزة  ا١بوسقى 

سيد أدىم  ركسٌب كسيم االستقباؿا٤ب
 )القاضى(

 أمدح اىل سيد أدىم

 أمدح مهارة داكد داكد ناصحة 
 أمدح عظيمة سٌب نفيسة نفيسة أيوب 
 إىل شيخ ا١بوسقى ء ا٤بدحاإعط ا٢باجيب نابليوف 
 أمدح ا٤بزايا إىل شيخ ا١بوسقى   ا١بوسقى نابليوف 
مدح الطعاـ ا٤بقدـ ُب منزؿ أ ا١بوسقى طوبار 

 ا١بوسقى
 نفسو إذا كاف أعمييتواضع  القاضى ا١بوسقى كسيم التواضعا٤ب

تواضع نفسو إذا كاف ال يستحق ي ا١بوسقى نفيسة 
 أف يتم الَبحيب بو

 يتواضع نفسو إذا كاف أعمي برطلمْب العمياف 
 تفق مع كبلـ العدكسىي كسىالعد ا١بوسقى كسيم االتفاؽا٤ب

 إعطاء بياف أف يتفق عليو ا١بميع ا١بميع ا١بوسقى 
 إعطاء التقدير لكبلـ ا١بوسقى ا١بوسقى القاضى 
 تفق مع كبلـ ابراىيم بكي ابراىيم بك ا١بوسقى 
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 ا١بوسقىتفق مع كبلـ ي ا١بوسقى ابرىيم بك 
 أمدح موقع سٌب نفيسة نفيسة ا١بوسقى 

 نأسف للمعركة الٌب حدثت ركسٌب ا١بوسقى كسيم الشفقةا٤ب
 شعر بالدىشةت زعيم إقليمي ا١بوسقى 
 شعر بالسعادة ٤بهارة ابنوت داكد ناصحة 
 اىتموا بالشيخ ا١بوسقي ا١بوسقى أيوب بك 

  
استنادان إىل ا١بدكاؿ أعبله، كجدت الباحثة الكبلـ تتوافق مع ستة مكسيم 

 أما شرح الستة ا٤بكسيم كما يلي:على أساس النظرية جيفرم ليتش. 
 مكسيم ا٢بكمة  -ُ

التمسك يب ا٤بشاركْب الكبلـ ذهيتطلب مكسيم ا٢بكمة ُب مبادئ الت
(. ّٔ، ص. َُِٖطريانا، ح لآلخرين ُب أنشطة الكبلـ )فٗببادئ لتكثّب األرب

 ، ىو: "الدكدة كالثعباف"أما شكل الكبلـ مكسيم ا٢بكمة ُب النص ا٤بسرحي 
 إىل شيخ ا١بوسقى. ، شكل الكبلـ مكسيم ا٢بكمة من ركسٌبأكالن 

 . إىل ا٤بنزؿ شيخ ا١بوسقىعندما يزكر حالة الشيخ ا١بوسقى  ركسٌب عن سأؿيك 
 

؟ كيف انتركسٌب: أجل    يا شيخ سليماف اليـو
  (ُّ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ا١بوسقى: قل يل كيف انت يا ميو ركسٌب؟

 
ستهدؼ ا١بيش ا٤بماليك يعن اسَباتيجية  ا١بوسقىيتحدث : السياؽ

. كمع ذلك، عندما كاف يناقش شيخ ا١بوسقى نزلوُب م مع عناصر من كل ا٤بنطقة
حياكؿ ركسٌب أف يسأؿ ا٢بالة جاء مسيو ركسٌب  مع شخص موثوقو ا٠بو القاضى. 

 شيخ ا١بوسقى عندما يرحب ا١بوسقى بوصوؿ ركسٌب. 
يعِب أنو سأؿ  إىل شيخ ا١بوسقى ككاف الكبلـ الذل نقلو مسيو ركسٌب

يتوافق مع شكل امتثاؿ مكسيم ا٢بكمة  ركسٌب شيخ ا١بوسقى عن حالو. كالكبلـ
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لكبلـ الذم نقلو الٌب تكثّب األربح شيخ ا١بوسقى بشريك الكبلمو. ك أيضا ا
 (Cost benefit scale)ديتثل ا٤بقياس التهذيب مع جيفرم ليتش يعُب مسيو ركسٌب 

نتج ي إىل حجم ا٣بسائر كاألرباح الذل شّبالذل ي ا٣بسائر كاألرباحا٤بقياس  أك
ـ مسيو ركسٌب أحيانا عن أفعاؿ الكبلـ ُب الكبلـ. ىذا ديكن أف ينظر من الكبل

اىل شيخ ا١بوسقى كاف صاحب ا٤بنزؿ ككذلك قائد ا٤بناقشة ُب  عندما يسأؿ ا٢بالة
 اجملتمع ذلك اليو.

إىل داكد.ٙباكؿ ناصحة أف تقنع  الذل ألقاه ناصحة ثانيان، شكل الكبلـ
ا   كالد داكد بأف ألف براعتو ُب الركوب كهتجئة ا٢بركؼ ُب ا٤بلعب يدريب كاف سعيدن

 . ا٣بيل
 

 ا١بوسقى: ال داعى يا بُب. يكفى ما ٠بعت. 
 ابوؾ ميوط منك يا داكد.ناصحة: 

 ( ِٓ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  داكد: صحيح يا أبو؟
 

: يتحدث ا١بوسقى مع زكجتو ا٠بها ناصحة. يتحدثوف عن السياؽ
حٌب ناصحة العظمة كيل عهده ا٤بسمى داكد. لكن ا١بوسقى مل يؤمن بعظمة ابنو. 

دعا ا١بوسقى لرؤيتو مهارة داكد ُب ركوب ا٣بيل كهتجئة ا٢بركؼ. عند كصولو إىل 
ا٤بلعب تدريب ا٣بيوؿ، رأل ا١بوسقى مهارة داكد ُب ركوب حصانو ككاف سعيدا 

 ناصحةاتصل بو ألف داكد كاف جيدا بالفعل ُب الركوب. بينما يتدرب داكد، 
طلب ناصحة من داكد هتجئة ا٢بركؼ أماـ ا١بوسقى. تللتوفيق عن الركوب. ٍب 

    للمرة الثانية، كاف ا١بوسقى سعيدا ألف ابنو جيدا بالفعل ُب هتجئة ا٢بركؼ. 
شكل الكبلـ الذل أعربت عنو ناصحة إىل ا١بوسقى يعِب أٌف زكجها 

جعلت داكد هتجئة ا٢بركؼ. كلمات ناصحة ا٣بيل ك  كر ٗبهارة داكد َب ركوبر مس
ألف ما تعلمو مع ا٤بعلم من أجل ال شئ. حٌب يكوف كبلـ ناصحة  بالسعادة
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متوافقا مع شكل امتثاؿ مكسيم ا٢بكمة الٌب تكثّب األربح شريك الكبلمو ىو 
ع ا٤بقياس التهذيب أم مقياس ، فإف الكبلـ ناصحة يتوافق مداكد.  ككذالك
إىل داكد الذل  ناصحة األربح ّبحيث تكث. (benefit scale cost) ا٣بسائر كاألرباح

من  ناصحة قللعظمة الٌب يتمتع هبا داكد اآلف كتيقوؿ إف كالد داكد سعيدا بال
عدـ االستدامتو الا٤بقياس ا٣بسائر حٌب ال يتوقف داكد عن التعلم. ٍب على 

(Inderectnes Scale) با٤بتعة من كالد داكد ُب التعبّب من خبلؿ أـ داكد. على ،
إىل داكد، لكن قالت أمو بثقة كنربة ناعمة مباشر الرغم كالده كشفها بشكل غّب 

 جعلت داكد بالسعيدة. 
أصدقائو الثبلثة ا٤بسمى  ىلإثالثنا، مكسيم ا٢بكمة الٌب قا٥با ا١بوسقى 

ينويوف االحتفاظ ثركتو شيخ الشرقول، كشيخ السادت، كشيخ ا٤بهدل. الذل 
 . للجوسقى ُب منزلو

 
 )يدخل الشيوخ الثبلثة(

 السبلـ عليكمالثبلثة: 
مرحبا بكم. اجلسوا )جيلسوف( , كعليكم السبلـ كرٞبة اهللا١بوسقى: 

 ؟ىل من حاجة فافطيها لكم
، َُٗٗ)باكثّب، الشرقول: انت دائما صاحب الفضل يا شيخ سليماف 

 (ِٕص. 
 

: زار ا٤بشايخ الثبلثة اىل ا٤بنزؿ ا١بوسقى هبدؼ توفّب ثركهتم السياؽ
لثبلثة كدعاىم للجلوس.  كمضيف يرحب ا١بوسقى بااللشيخ سليماف ا١بوسقى.

كما عرض مساعدة الشيوخ الثبلثة كىم شيخ الشرقاكل كشيخ السادات كشيخ 
ألف ا٤بكاف الذل يعيشوف فيو سيكوف ٛبردا أك معركة كخيافوف من ضياع ا٤بهدل. 

كالذىب للشيخ  ،ثركهتم، فيَبكوف بعض ٩بتلكاهتم على شكل ا٤باؿ، ا١بواىر
  من من التمراد أك ا٤بعركة. ؤ ُب ما١بوسقى ألف بيتو دائما 
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اؿ ا١بوسقى شكل امتث إىل أصدقائو الثبلثة يتضمن الكبلـ الذل ألقاه 
ر األرباح إىل شريك الكبلـ من خبلؿ تقدًن مكسيم ا٢بكمة ألف ا١بوسقى يكث

سقى مع ا٤بقياس شريك الكبلـ. يتوافق كبلـ ا١بو كا٤بساعدة للشيوخ الثبلثة  
 .(Cost benefit scale)التهذيب بنظرية جيفرم ليتش ىو مقياس ا٣بسائر كاألرباح 

رٕبا لشريك الكبلـ من خبلؿ تقدًن ا٤بساعدة أحيث يكوف ا١بوسقى أكثر 
ألصدقائو الثبلثة كىذا ديكن أف يقلل ا٣بسائر صديقو حٌب تظل ٩بتلكاهتم آمن. ٍب 

، أف الكبلـ الذل عرب عنو (Inderectnes Scale)على ا٤بقياس العدـ االستدامو 
أحد ا٤بشايخ الثبلثة  ا١بوسقى يتم التحدث بو بشكل مباشر كىذا ديكن أف جيعل

 شرقول يشعر بالذىوؿ كالسعادة لوجود صديق مثل ا١بوسقى. الشيخ ال كىم
اجملرمْب من إىل كطردت نفيسة  .اجملرمْبإىل  رابعنا، شكل الكبلـ نفيسة

 ا١بوسقى ألهنم يفتشوا منزؿ ا١بوسقى دكف إذف.منزؿ 
  

 نفيسة: من ىذا الذم تريدكف القبض عليو؟
 ا٤بقدـ: الشيخ سليماف ا١بوسقى.

 نفيسة: ايها اجملرموف اياكم اف ٛبسوه بسوء. 
 ا٤بقدـ: موالنا مراد بك ىو الذل امرنا. 

)باكثّب،  ارجعوا اىل مراد بك كقولوا لو انُب هتيتكم عن تنفيذ امرهنفيسة: 
 (ْٖ، ص.َُٗٗ

 
: عندما مل يكن الشيخ ا١بوسقى ُب ا٤بنزؿ جاء اجملرموف بأكامر من السياؽ

يفتش اجملرموف  ناصحة، لذلك هامراد بك حيمل السبلح. أف اجملـر مل يصدؽ كبلم
على الفور ٝبيع جوانب منزؿ ا١بوسقى للبحث عن الشيخ سليماف ا١بوسقى، 

جارية ا٠بو سٌب نفيسة، كانت ىي جاءت فأحدث جلبة ُب منزؿ ا١بوسقى. ٍب 
نفسها زكجة مراد بك. كبدا اجملرموف متفاجئْب من كصوؿ ا٤بعتدة نفيسة ُب منزؿ 
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مر اجملرمْب باعتقاؿ الشيخ ا١بوسقى، ا١بوسقى. بعد أف علم أف مراد بك ىو من أ
العودة إىل مراد بك كإخبارىم  طاردت سٌب نفيسة اجملرمْب على الفور كطلبت منو

 د إثارة ضجة َب منزؿ ا١بوسقى مرة أخرل. بع
شكل  إىل اجملرمْب عن يصف شكل الكبلـ الذل أعربت عنو سٌب نفيسة

خرين من حو٥با، كخاصة االمتثاؿ ٗبكسيم ا٢بكمة الذل تعظم فيو الفوائد لآل
ل األربح من فة إىل ذلك، ٙباكؿ سٌب نفيسة تقلباإلضابالنسبة إىل ناصيحة. 

خبلؿ ٧بابرة مراد بك الذل يظهر بكلماهتا للمجرمْب لنقل رسالتها إىل مراد بك 
بعدـ إحداث فوضى ُب منزؿ ا١بوسقى. يليب الكبلـ الذل ألقتو سٌب نفيسة ديتثل 

ٙباكؿ سٌب  ،(Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح اس مقياس التهذيب ىو مقي
 نفيسة تقليل ا٣بسائر لنفسها من خبلؿ التحدث إىل اجملرمْب. 

 و ا١بوسقى إىل سٍب نفيسة.شكل الكبلـ الذل أعربت عنخامسنا، 
ة ال يتم أخذ ثركهتا من قبل غزكر أردت نفيسة أف توكل ثركهتا إىل ا١بوسقى حٌب 

 .ا٢برب ُب ذالك اليـو الذين كانوا يشنوف
 

ا١بوسقى: كبل ال تبكى ياسيدتى. انت على العْب كالراس. ىاكى كل 
 أفظها لك. ما عندؾ من النفائس.  

، َُٗٗ)باكثّب،  نفيسة: اىن تركت ذلك َب البيت حٌب أستأذف اكال
   (َٓص.

 
: طلبت سٌب نفيسة الٌب كانت ُب منزؿ ا١بوسقى للمساعدة إىل السياؽ

سٌب  من ا١بوسقى طلب كمع ذلك، رفضا١بوسقى، َب ٚبزين ٩بتلكاهتا ُب منز٥با. 
كمع ذلك، بعد ٠باع . إىل زكجها نفيسة ا٠بو مراد بك كما فعل ا١بوسقىنفيسة  

كَب منز٥با  .تهاإىل عذر سٌب نفيسة بأهنا ربة ا٤بنزؿ فقط، كليست عاملة َب مدين
فهي تعتُب أيضا باأليتاـ كاألرامل. ٚبشى سٌب نفيسة أنو إذا ًب االستيبلء على 
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فلن تتمكن من إنفاؽ احتياجات األيتاـ كاألرامل. حٌب كافق ا١بوسقى ٩بتلكاهتا 
 أخّبنا على رغبتو َب االحتفاظ بكنز سٌب نفيسة. 

كسيم مىو جزء من ٙبقيق إىل سٌب نفيسة شكل كبلـ ا١بوسقى 
كبلـ يعُب سٌب نفيسة.  األربح لشريك الّبا٢بكمة. حيث يقـو ا١بوسقى بيكث

ل ا٣بسائره من خبلؿ تقدًن ا٤بساعدة إىل سٌب نفيسة. باألضافة إىل قلكا١بوسقى بي
مقياس التهذيب بنظرية جيفرم ليتش ذلك، حقق الكبلـ الذم ألقاه ا١بوسقى 

ر ا١بوسقى أرباحو الذل يكث .(Cost benefit scale)كىو مقياس ا٣بسائر كاألرباح 
 . كىذا يتماشى مع مقياس السلطاتبا٤بساعدة ُب اإلنقاذ ثركتو إىل سٌب نفيسة

(Authority scale) ا ، حٌب أك مقياس ا٤بسافة االجتماعية بْب ا١بوسقى كنفيسة بعيدن
 فإف الكبلـ الناتج بينهما يبدك مهذبا. 

كنابليوف يناقشاف سادسنا، شكل كبلـ بوسليج إىل نابليوف. كاف بوسليج 
استّباتيجية ا٢برب القادمة ُب منزؿ نابليوف. من أجل ٞباية زعيمها، تطوع بوسليج 

 لئلصابة خبلؿ ا٢برب ضد الربيطانيْب. 
 

نابليوف: سنكتفى اذف ٗبشاركتهم َب احتفاالهتم الدينية ٫ببها اليهم 
 كتعاطف معهم.

. دعُب اجرح كانت تداكل كٛبسحوسليج: ىذا ٝبيل يا سيدل القائد. ب
 (ْٔ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  دع الكراىية ىل كخد انت ٙبب

 
إىل منززؿ نابليوف ألف يفتقد بوسليج زعيمو. : يزكر بوسليج السياؽ

ٙبدث كبلمها عن ماضيهما الذل جعلها يتذكراف نضا٥با عندما كانا يقاتبلف 
إىل جانب أهنا ٙبدث أيضنا عن اسَباتيجية ا٤بعركة ضد  للدفاع عن كطنهما،

كاف بوسليج أحد ا٤بقربْب من نابليوف الذل أحبو أكثر ٩با أحب   الربيطانيْب.
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نفسو. من ناحية أخرل، فإف التقارب بْب االثنْب جيعل بوسليج على استعداد 
   للسماح لنفسو باألذل من أجل ٞباية زعيمو، كىذا كاضح من قصة بوسليج. 

حيقق مكسيم  إىل نابليوف الكبلـ الذل عرب عنو بوسليجإف شكل 
كيقلل بوسليج من ا٣بسائره ا٢بكمة الذل يكثّب األرباح عن زعيمو ىو نابليوف. 

بقولو إنو مستعد للتضحية بنفسو ٢بماية زعيمو. يتماشى ىذا ايضنا مع مقياس 
  ،(Cost benefit scale) التهذيب بنظرية جيفرم ليتش ىو مقياس ا٣بسائر كاألرباح

أفعل الكبلـ ُب الذل يشّب إىل حجم ا٣بسائر كاألرباح الٌب تنتج أحيانا عن ك 
حديثو  ،(Inderectnes Scale)الكبلـ. ٍب ٛبشيا أيضا مع مقياس عدـ االستدامة 

مباشرة دكف مزيد من اللغط كىذا بسبب التقارب بْب االثنْب. كلذلك بوسليج 
 sosial)كمقياس التباعد االجتماعى  (Authority scale)با٤بقياس السلطات 

distance scale )ال حيب أف يكوف  بْب قريباف ككضعها االجتماعى ٨بتلف، لكن
 ال يزؿ يبدك مهذبا.  النطق بْب االثنْب

سابعنا، مكسيم ا٢بكمة من نابليوف إىل نفيسة. يعتذر نابليوف إىل نفيسة 
 . معها كسأؿ نفيسة سؤاالن غّب مهذب ألنو ٙبدث

 
 . فما اردت اغضابكنابليوف: )مقاطعا( معذرة اف أغضبك ىذا السؤاؿ 

 نفيسة: ماذا اردت اذف من سؤالك ىذا يا سارل عسكرز.
  ( ٕٗ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  نابليوف:  ال شئ يا سيدتى ... ٦برد سؤاؿ

 
دخلت سٌب نفيسة َب بعد يذىب ا١بوسقى من ا٤بنزؿ نابليوف : السياؽ

زكر إىل ا٤بنزؿ نابليوف ليعيد كاف ينتظر َب الغرفة االنتظار. ي  ا٤بنزؿ نابليوف الذل
ة كهدية لو ألف ىدية كاف قد قدمها لو زعيم فرنسيس على شكل الساعة الذىبي

تعترب نفيسة ا٤برأة العظيمة قادرة على استيعاب ٨بتلف مشاكل ا٤برأة ُب بلدىا. 
ش مشكلة كضع ا٤برأة ُب بلدىا، فجأت قاؿ نابليوف كلماتو عندما كانت تناق
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كلذالك  تغضب من كبلـ نابليوف.بالصدفة خارج احملادثة ٩با جعل سٌب نفيسة 
  يعتذر نابليوف عما قالو إىل نفيسة.

مع شكل االمتثاؿ  إىل سٌب نفيسة شكل الكبلـ الذل ألقاه نابليوف
ٗبكسيم ا٢بكمة حيث يزيد نابليوف بشريك الكبلمو باالعتذار عن كلماتو الٌب 

يضا مع مقياس التهذيب أغضبت سٌب نفيسة كجعلتها تغادر منز٥با. يتماشى ىذا أ
 Cost benefit)ا٣بسائر كاألرباح  نظرية جيفرم ليتش، كىو مقياسعلى أساس 

scale)، ر األرباحها إىل سٌب نفيسة حٌب ال تغضب سٌب يكث الٌب حاكؿ نابليوف
كمقياس التباعد  (Authority scale)كلذلك با٤بقياس السلطات نفيسة من كبلمها. 

متقارباف ككضعهما  بْب نابليوف كسٌب نفيسة (sosial distance scale)االجتماعى 
االجتماعى ٨بتلف، لكن النطق بْب االثنْب ال حيتاج إىل أف يكوف صغّبا كلكن ال 

 يزاؿ يبدك مهذبنا. 
ثامننا، مكسيم ا٢بكمة اىل قا٥با ا١بوسقى إىل ناصيحة. يظلم ا١بوسقى 

على ا١بوسقى. ٍب يطلب ا١بوسقى  إىل ابنو، فتسأؿ ناصيحة عما جعل داكد يبكي
 ناصيحة أف يصلح قلب داكد حٌب ال يبكى مرة أخرل.  إىل

 
 اـ داكد: ماكاف ينبغى اف تدعوه. 

 ا١بوسقى: لكنو كاهلل شفى نفسى. اين ىو؟ 
 اـ داكد: ىو يبكى ىناؾ مذا تريد منو بعد. ؟

  (َُْ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  سأصا٢بوا١بوسقى: 
 

)مَبجم أحبلـ  ا٤بهدلمع : يزكر نابليوف بونابرتإىل منزؿ ا١بوسقى السياؽ
إذا كاف ا٤بهدل معُب ا٢بلم ك٤با قاؿ ا١بوسقى عن حلمو قاؿ مشهور ُب مصر(. 

نابليوف ىو الذل سيقود ا٤بعركة ضد ا٤بماليك كلكن يرفض نابليوف معُب ا٢بلم 
كأثار غضبو على ا١بوسقى. يعتقد نابليوف أنو كاف ٦برد خياؿ ا١بوسقى. من أجل 



ُْ 

 

 

كيل عهده ا٤بسمى داكد إىل نابليوف بونابرت،  إقناع غضبو. قدـ ا١بوسقى
الستخدامو كجنود ُب ا٤بعركة. بشكل غّب متوقع إذا أفعاؿ داكد حٌب أحرجت 

النهاية يصفع ا١بوسقى خد داكد كيبكو. بعد أف كدع نابليوف للعودة كالده. حٌب 
زكجتو عن سبب بكاء وسقى أنو أخطاء بضرب أبنو، حٌب ، يدرؾ ا١بوإىل ا٤بنزل

 . حٌب ال يبكي مرة أخرل فقاؿ ا١بوسقى إىل زكجتو إنو سيصلح قلب داكد .داكد
 ديتثل مكسيم ا٢بكمة. إىل ناصحة شكل الكبلـ الذل ألقاه ا١بوسقى

أنو سيصلح قلب داكد  ناصحةر األرباح ا١بوسقى إىل داكد بإخباره حيث يكث
يتماشى ىذا مقياس التهذيب بنظرية  اؿ حٌب ال يبكى دكاكد بعد اآلف.كيعطيو ا٤ب

حيث يقلل  .(Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح جيفرم ليتش ىو مقياس  
. لذنب ألفعالو إىل داكدر إال نفيسة من خبلؿ االعَباؼ باا١بوسقى من ا٣بسائ

، الذل يظهر أف كبلـ ا١بوسقى (Inderectnes Scale)أك مقياس عدـ االستدامة 
التباعد ككذلك، ٗبقياس د من اللغط، لكنو ال يزاؿ مهذبنا. مباشر دكف مزى

بْب ا١بوسقى ك ناصيحة قريبا، ألف كبلمها  (sosial distance scale)االجتماعى 
 يتمتعاف ٗبكانة الزكج كالزكجة.

 
 التسامحمكسيم   -ِ

يتطلب مكسيم التسامح أف يكوف ا٤بتحدث كرمنا مع شريك الكبلـ من 
يك الكبلـ حٌب يتم تلبية احتياجات شّبؾ الكبلـ ر خبلؿ يعطئ شيء لش

(. أما شكل كبلـ من مكسيم التسامح من النص ّٕ، ص. َُِٖ)فطريانا، 
 ، كىو: "الدكدة كالثعباف"ا٤بسرحى 
دخل حافظ إىل شيخ ا١بوسقى.النقلو حافظ إىل أكالن، الكبلـ الذل  

 .الٍب يعرفهامنزؿ ا١بوسقى، ككاف ينوم إخبار الشيخ ا١بوسقى باألخبلر 
 

 ا١بوسقى: اىبل حافظ... انا ىنا يا حافظ. 
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 جئتك بآخر خّب.حافظ: موالنا الشيخ... 
 ا١بوسقى: خّب.

  حافظ: الفرنسيس ٙبركو عشية امس من كرداف يقصدكف اـ دينار
 (ٔ ، ص.َُٗٗ)باكثّب، 

  
يدخل دة ا٤بنطقة. ئا١بوسقى يقدـ اإلفطار َب منزلو لقاعندما : السياؽ

عمى ا٠بو حافظ إىل منزؿ ا١بوسقى. ينوم حافظ أف ينقل ا٣برب الذل األ لرجال
كقاؿ حافظ إف ا١بنود الفرنسيْب توجهوا الليلة ا٤باضية  .شيخ ا١بوسقىالكصلو إىل 

 إىل ا١بوسقى شكل الكبلـ الذل ألقاه حافظ إىل كرداف أك ا٤بعركفة باسم أـ دينار.
ظ أرباحو بإخبار جديدا إىل يدؿ على شكل ٛبثل مكسيم التسامح. يقلل حاف

شيخ ا١بوسقى فوائد حٌب علم ا١بوسقى بأخبار جديدة النح ديشيخ ا١بوسقى ك ال
 Cost)ا١بيش الفرنسيس. ىذا  يفي ٗبقياس التهذيب أم مقياس ا٣بسائر كاألرباح 

benefit scale)شيخ ا١بوسقى الك  بشريك الكبلـ . الذ يريد حافظ أف خيسره
من حافظ. ٛبشيا ٧بظوظ ألنو يستطيع معرفة األخبار ا١بديدة الٍب حصل عليها 

. كحيث أف حافظ ك (sosial distance scale)مع مقياس التباعد االجتماعى 
 شيخ ا١بوسقى ٥بما مسافة بعيدة جدا، فكبلـ حافظ يكوف مهذبا. ال

كل الكبلـ الذل ٍب شكل الكبلـ الذل نقلو بدر الدين ا٤بقدسى ٍب ش 
نقلو بدر الدين ا٤بقدسى إىل القائدة ا٤بنطقة ُب منزؿ ا١بوسقى. يتكلم بدر الدين 

 إف لديو أنباء عن عمر القلقجى. إليهم ا٤بقدسى 
 

جئت اآلف بدر: ال لـو عليكم. بعد الذل كقع من ذلك ا٣بائن. لقد 
 الخربكم انو سيسر بقيلقو اليـو اىل كفر عشا. 

 ىو؟ابن شعّب: من 
 (ّٗ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  بدر: عمر القلقجى
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بدر الدين ا٤بقدسى بزيارة منزؿ ا١بوسقى إلببلغو بأف عمر : قاـ السياؽ
عرؼ عمر القلقجى القلقجى ذاىب إىل كفر عشا كسيكشق عن افَباءه ىناؾ. ي

بأنو أمّب حرب ضد فرنسا، لكنو خاف كعده. بدال من ذلك، خاف ببلده بتشكيل 
جيش شعىب ُب مصر كما خاف الدكلة العربية كترؾ اإلسبلـ. لذلك قاؿ بدر الدين 
ا٤بقديسى كجاسوس من ا١بوسقى إف عمر القلقجى سيذىب إىل كفر عشا 

 الشعب الذل شكلو بنفسو.  ٤بواصلة مهمتو ضد الدكلة الفرنسية مع جيش
يدخل ُب ٛبثل إىل القائد ا٤بنطقة كالكبلـ الذل ألقاه بدر الدين ا٤بقدسى 

أرباحو بإببلغ قائدة ا٤بنطقة الذين  مكسيم التسامح. يقلل بدر الدين ا٤بقدسى 
 كانو ُب منزؿ ا١بوسقى. ىذا يتواقف مع مقياس التهذيب بنظرية ليتش أم 

أما بالنسبة ٤بقياس عدـ االستدامة  .(Cost benefit scale)مقياس ا٣بسائر كاألرباح 
(Inderectnes Scale) .فقد قالو بدر الدين ا٤بقدسى مباشرة دكف مزيد من اللغط ،

التباعد االجتماعى لكن، الناس حوؿ بدر يعتربكنو مهذبنا. ككذلك مع مقياس 
(sosial distance scale) فإف لدل بدر كٝبيع الناس ُب منزؿ ا١بوسقى مسافة ،

حيَـب بدر من حولو من ىم طويلة حٌب فإف الكبلـ الذل ينقلو ال يزاؿ مهذبنا ألف 
 أعلى مرتبة من بدر. 

ضى ُب منزؿ إىل ا١بوسقى. كاف القا ثانيان، شكل الكبلـ من القاضى
و ضد اشا استّبا٘بيكاف قد يوضح لبكر بغ ا١بوسقى إذا  ا١بوسقى، ينوم أف يبل

  ا١بيش ا٤بماليك.
 

. قلت لو اف ىؤالء ا٤بكفوفْب سيكونوف شرحتها ككضحتهاالقاضى: 
فقط النواة االكىل للجيش ا٤بنشود رٗبا يتالف قوامو من ابناء 

 الفبلحْب كالعرباف.
     (ُٖ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  ا١بوسقى: ٝبيل... فماذا قاؿ؟
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سليماف ا١بوسقى حيث يتحدث عن شيخ الالقاضى ُب منزؿ : السياؽ
ُب  ا٤بشاركة العميافذكر ا١بوسقى فكرتو عن سَبتيجيات حملاربة ا٤بماليك. ٍب يا

ا٢برب ضد ا١بيش ا٤بماليك. فأمر القاضى بإقناع بكر باشا ٗبساعدتو بكر باشا 
ضد ا٤بماليك، لكن بكر باشا رفض الطلب.  عميافماعة الا١بكاالنضماـ إىل 

قاؿ  بكر باشا. ىلإاضى عن ذلك ىل صحيح أنو شرح فسأؿ ا١بوسقى الق
القاضى الذل كاف ُب منزؿ ا١بوسقى إنو شرح لبكر باشا، لكن بكر باشا يرفض 

 الطلب.
بلـ القاضى يتوافق مع مكسيم التسامح. يريد القاضى أف خيسر أماـ ك

بشريك الكبلـ  بالقوؿ إنو يوضح لبكر باشا تنفيذا ألكامر ا١بوسقىشريك الكبلـ 
 يتماشى ىذا أيضا مقياس التهذيب بنظرية جيفرم ليتش أم مقياس كالقائده. 

. كىو ما استفاد منو القاضى، ألف القاضى (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح 
بْب ( Authority scale)السلطات شرح إىل بكر باشا بأكامره. ككذلك، فإف مقياس 

  عنو القاضى مهذبنا. حٌب يعترب الكبلـ الذل عرٌب القاضى كا١بوسقى بعيد جدا 
 عمر ىلإشيخ سليماف ا١بوسقى الثالثنا، مكسيم التسامح الذل عرب عنو 

لعمر  صوؿ على ستة أكياس من الذىب أعطيٞبزة با٢بإىل يأمر ا١بوسقى . مكـر
  مكـر كشكل من أشكاؿ مساعدتو ُب ا٢برب.

 
 الستة.احضر ٥بم االكياس ا١بوسقى: يا ٞبزة 

 )حيضر ٞبزة االكياس الستة َب اسرع من ٤بح البصر(
: َب خجل. لقد ظلمتك يا شيخ سليماف فسا٧بُب )باكثّب،  عمر مكـر

 ( ّّ، ص.َُٗٗ
 

. كاف ُب منزلو : جاء عمر مكـر للقاء شيخ سليماف ا١بوسقىالسياؽ
طلب ا٤باؿ يينوم أف يطلب من شيخ ا١بوسقى ا٤بساعدة من خبلؿ  عمر مكـر
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لذلك استجاب ا١بوسقى ليطلب عمر الحتياجات ا٢برب ضد ا١بيش الفرنسيس. 
٢بملها أثناء ا٢برب. أعطى موقف  الذل اخذىا ٞبزة بإعطائو ستة أكياس

ا لؤلشخاص من جولو.  ا١بوسقى الكرًن انطباعنا جيدن
من  من خبلؿ إعطاء ستة أكياس هر ا٣بسائر شيخ سليماف يكثالاكؿ حي 

. حاكؿ شيخ سليماف ا١بوسقى يقلل ا٣بسائر لشريك الكبلـ  الذىب لعمر مكـر
أم عمر مكـر باتباع أقوالو. كىذا يتفق مع مقياس التهذيب بنظرية ليتش ىو 

الذل يشّب إىل حجم ا٣بسائر  (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح مقياس 
 ألرباح الٌب تنتج أحيانا عن أفعل الكبلـ ُب الكبلـ.كا

  
 االستقباؿمكسيم   -ّ

يهدؼ ىذا مكسيم لتقليل ا٤بدح ُب نفسو كتكثّب ا٤بدح على اآلخرين 
(. أما شكل امتثاؿ من مكسيم االستقباؿ ُّ، ص. َُِٗ)ىيتجاىوبسي، 

 كىو: 
أكالن، شكل امتثاؿ من مكسيم االستقباؿ الذل ألقاه ركسٌب للسيد أدىم 

ا للقاضى ألف القاضى قاـ بعملو بشكل جيد.   .)القاضى( يقدـ ركسٌب تقديرنا جيدن
كانت ا٤بهمة ا٤بوكلة للقاضى ىي أف يشرح إىل بكر باشا عن ا١بيش الشعيب الذل 

  شكلو ا١بوسقى. 
 

 يا سيد ادىم.  ىذا مدىشركسٌب: 
)باكثّب،  القاضى: الفصل َب ذلك للشيخ ا١بوسقى فهو الذل لقنُب اياه

 (ُٗ ، ص.َُٗٗ
 

الركسٌب ُب منزؿ ا١بوسقى يسمع كبلـ القاضى، الذل أكضحو : السياؽ
ا١بيش الذل شكلو ا١بوسقى ا٤بكوف من  ، بسببالقاضى حملافظ بكر باشا
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العمياف قد انتصر ُب ا٢برب ُب ذلك الوقت. كأكضح ركسٌب أيضا لبكر باشا أف 
سمع ىذا الشرح، ا١بوسقى ٝبع آالؼ العمياف كبُب مكاننا للعمياف فقط. عندما ي

قدـ ركسٌب تقديرا جيدا إلرضاء يذىل ركسٌب من الكلمات الٌب قا٥با القاضى ك 
 القاضى.

إف شكل الكبلـ الذل نقلو ركسٌب إىل القاضى ديتثل من مكسيم 
اكؿ ركسٌب أف ينسب الفضل للقاضى بشريك الكبلـ باإلشادة أفعالو حيالتسامح. 
. ُب ا٢بوار أعبله، مكسيم التسامح ألهنم يقاموا بعملهم بشكل جيد عّب العادية

. كامتدح رسٌب إىل القاضى بشكل (Inderectnes Scale)ُب مقياس عدـ االستدامة 
كىذا جيعل القاضى يشعر باالطراء بسبب الثناء الذل ديباجة. مباشر دكف أم 

ديتلك  ،(sosial distance scale)قدمو رسٌب. ٛباشيا مع مقياس التباعد االجتماعى 
ركسٌب كالقاضى مسافة طويلة ألف القاضى ٦برد أمر من ا١بوسقى كرسٌب كصديق 
للجوسقى. لذلك يعترب كبلـ من ركسٌب مهذبنا، ألنو كلما كانت عبلقة الشخص 

  ا٤بكتوب أكثر هتذيبنا. أبعد كلما كاف الكبلـ 
ثانينا، مكسيم االستقباؿ الٌب ألقاء ناصيحة إىل داكد. ٛبدح ناصيحة 

 مهارة إىل داكد ُب ركوب ا٣بيل. 
 

 فارس من لعومة اظفاره! سلطاف عظيم!ناصحة: أرايت ؟ 
، َُٗٗ)باكثّب،  ا١بوسقى: ا٢بمدهلل الذل ال حيمد على مكركه سواه

 (ِْ ص.

   
ف عن ناصيحة، يتحدثو قى مع زكجتو ا٠بها يتحدث ا١بوس: السياؽ

هارات كيل عهده ا٤بسمى داكد. كمع ذلك، مل يؤمن ا١بوسقى ٖبربة ابنو لذلك ا٤ب
دعا ناصيحة لرؤية مهارة داكد َب ركوب ا٣بيل. عند كصولو إىل ملعب تدريب 
ا٣بيوؿ، رأل ا١بوسقى مدل مهارة داكد ُب ركوب حصانو. فمدحت ناصيحة 
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ا١بوسقى، فهو ٩بًب أيضا ألف ابنو جيد ابنها كاصفة إياه بالفارس. كذلك مع 
بالفعل ُب ركوب ا٣بيل كيستحق أف يكوف السلطاف ليحل ٧بل منصبو ُب 

 ا٤بستقبل. 
قياس التهذيب بنظرية لكبلـ، يتماشى مكسيم االستقباؿ ٗبُب شكل ا

يقدر ناصيحة حقنا نضاؿ داكد ُب  .(Authority scale)السلطات ليتش ُب شكل 
كأشاد ناصيحة ٗبهارة داكد ُب ركوب ا٣بيل كاصفا إياه تعلم الركوب مع معلمو. 

بالفارس القول مباشر. كبكذلك مع ا١بوسقى الذل كاف مسركرا ٖبربة داكد. يظهر 
. لديهم مكانة اجتماعية قريبة، ا ايضا من الوضع االجتماعى بْب داكد كناصحةىذ

 هم اليزاؿ مهذبنا. لكن كبلم
نها أيوب بك موىجة إىل سٌب ثالثنا، كانت مكسيم االستقباؿ الٌب عرب ع

كأشا أيوب بك الذل كاف ُب منزؿ ا١بوسقى بعظمة سٌب نفيسة الٌب  نفيسة. 
 . كانت قوية للغاية مع تصرفات زكجها مراد بك

 
 نفيسة: شكرا يا شيخ سليماف )ٚبرج كجاربتها كخيرج خلفهما االربعة(

 ا١بوسقى: )يدنو من الباب الثالث( يا أيوب بك. تعاؿ يا أيوب بك. 
 أيوب: )يدخل( خرجت الست نفيسة؟

 ا١بوسقى: نعم
 ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  ال يستحقها ىذا ا٤براد ا٢بقر سيدة عظيمةأيوب: 

َٓ)  
 

تزكر سٌب نفيسة إىل منزؿ ا١بوسقى كتعتـز أف تطلب من : السياؽ
ا١بوسقى ٤بساعدهتا ُب  توفّب ا٤باؿ الذل ٛبلكو. كمع ذلك، شعرت سٌب نفيسة 
با٢برج من سلوؾ زكجها الذل اعتربتو سيئا للغاية. ُب البداية رفض ا١بوسقى طلبو 

فيسة كلكن بعد ٠باعة قصتو ا٢بزينة، حٌب كانت األمواؿ الٌب كانت سٌب ن
ستدخرىا ىي ا٤بمتلكات الوحيدة الٌب كاف عليو أف يليب ٝبيع احتياجات األرامل 
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. باإلضافة إىل ذلك، كانت سٌب نفيسة ىي الٌب طردت اجملرمْب  كاأليتاـ كل يـو
الذين أمرىم زكجها باعتقاؿ ا١بوسقى. حٌب النهاية ساعد ا١بوسقى إىل سٌب 

أيوب يقف أماـ بابو ٍب اتصل بو  نفيسة ُب توفّب ا٤باؿ. ا١بوسقى الذم رأل
سٌب  قالتهاكطلب منو االقَباب من ا١بوسقى. أيوب الذل ٠بع القصة الٌب 

بقولو إف بينما كاف يقف أماـ الباب أشاد على الفور بعظمو سٌب نفيسة نفيسة
 سٌب نفيسة امرأة عظيمة ال ينبغى أف تستحق معاملة سيئة من زكجها.

عدـ االستدامة التهذيب ىو مقياس قياس كبلـ أيوب أعبله يتوافق مع م
(Inderectnes Scale).  ف مزيد من اللغط بقولو مباشر دك ألف أيوب يقدـ أف ديدحو

إف سٌب نفيسة "امرأة عظيمة" التزاؿ تعامل زكجها معاملة حسنة رغم أف زكجها 
 ال يتصرؼ بشكل جيد معو. 

ديتدح ا١بوسقى نابليوف . ـ من نابليوف منقوشة على ا٢باجبرابعنا، كبل
 ٤با كاف ا١بوسقى ُب زيارة إىل منزؿ نابليوف بالكلمات التالية:

 
ا٢باجب:  رجل أعمى يا سيدل زعم انك قابلتو َب فصر مراد بك َب ا١بيزة 

 قبل دخولك القاىرة.
 نابليوف: )كانو حياكؿ اف يتذكر(... سليماف ا١بوسقى؟

 ا٢باجب: نعم. ىذا ا٠بو يا سيدل. 
 أعمى؟بوسليج: رجل 

(ْٔ ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  رجل عجيب. ما رأيت أذكى منونابليوف: 
  

رب ا٢باجيب حارس ُب منزؿ نابليوف، إذا كاف ىناؾ شخص : خيالسياؽ
يريد مقابلة نابليوف. كقاؿ ا٢باجب إف الرجل التقى نابليوف ُب الغزل قبل دخولو 
مدينة القاىرة. نابليوف حاكؿ أف تتذكر الرجل، كالنتيجة شيخ سليماف ا١بوسقى. 
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عيوب ُب  كديدح نابليوف بالشيخ سليماف ا١بوسقى بقولو إنو رجل عجيب من
  كمل يرل نابليوف أذكى من شيخ ا١بوسقى. بصره. 

ر ا٤بدح كسيم االستقباؿ ألنو يكثشكل الكبلـ من نابليوف ديتثل م
. كىكذا باا٤بقياس ىو شيخ سليماف ا١بوسقى اآلخرين كيقلل من إىانات اآلخرين

ألف  .(Inderectnes Scale)عدـ االستدامة التهذيب بنظرية ليتش أم مقياس 
نابليوف ذكر القصة مباشرة دكف مزيد من اللغط من خبلؿ مدح ا١بوسقى إذا كاف 

حٌب ديتثل الكبلـ نابليوف مبادئ رجبل غّب عادم مل يسبق لو رؤيتو من قبلو. 
 التهذيب بنظرية جيفرم ليتش. 

ىل م االستقباؿ الٌب نقشها نابليوف إخامسنا، شكل الكبلـ من مكسي
كاف ا١بوسقى يزكر منزؿ ف كثّبنا بتصرفات ا١بوسقى عندما  يأثر نابليو  .ا١بوسقى

 مثل الرجل األعمى.  ال يدؿ أف ا١بوسقى نابليوف ألف فعلو يصبح
 

 نابليوف: اجلسو ىناؾ. َب ذلك ا٤بقعد. )يشّب اىل مقعد امامو(!.
ا١بوسقى: اآلف اعنديت اىل طريقى )يسّب كحده اىل حيث جلس َب ا٤بقعد 

 دكف اف ينتظر ارشاد ا٢باجب( 
    (ٓٔ ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  ... كانك غّب كفيفعجبانابليوف: 

 
يسأؿ ا١بوسقى إىل نابليوف أين جيلس. ٍب يظهر نابليوف إىل : السياؽ 

ا١بوسقى إىل الكرسي الذل عرضو . مشى الفارغ ا١بوسقى جالسا على الكرسي
. كأشاد نابليوف )حارس ُب منزؿ نابليوف( نابليوف دكف انتظار أف يقوده ا٢باجيب

كبوسليج بعظمة ا١بوسقى. كاف ا١بوسقى أعمى كلكن كاف بإمكانو أف يعرؼ إىل 
أين يشّب نابليوف إىل الكرسي مثل شخص غّب أعمى. شكل الكبلـ الذل عرب 

ألف يعطئ أيوب  .(Inderectnes Scale)٤بقياس عدـ االستدامة عنو نابليوف كفقنا 
ا٤بدح على ا١بوسقى دكف كسيط، فقد عرب عن ذلك أيضا دكف مزيد من اللغط. 
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، الذل يشّب إىل العبلقة (Authority scale)يتماشى ىذا مع مقياس السلطة 
بليوف ال االجتماعية بْب ا٤بتكبلـ كشريك الكبلـ. حٌب أف الكبلـ الذل ألقاه نا

  يزاؿ يعترب مهذبنا ألنو قالو لصديقو. 
إىل ا١بوسقى. كاف طوبار  سادسنا، مكسيم االستقباؿ من طوبار 

كاصدقاؤه من القائدة ا٤بنطقة ُب منزؿ ا١بوسقى. تناكلوا اإلفطار الذل أعدتو 
  خادمة ا١بوسقى.

 
 ابن شعّب: صحيح... ليس الفوؿ ا٤بدمس كحده. 

 .  ا١بوسقى: ا٢بمد هلل اذ اعجبكم فطورنا اليـو
طوبار: )٩بازحا( يدك ىل يا شيخ سليماف اف طعامك اليـو َب عهد 

 اشهى كادسم من طعامك من قبل.الفرنسيس. 
 (ْٖ ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  ابن شعّب: ىذا صحيح

    
: طوبار كأصدقاء القائد ا٤بنطقة اآلخرين يستميعوف بوجبة السياؽ 
أكلوىا بنهم حٌب مل يتبق طعاـ. لقد  ُب منزلو، الٌب أعدىا خداـ ا١بوسقىاإلفطار 

توف كا٢ببلكة يالبيض ا٤بقلى كا١بنب كالز أحبو الطبق حقنا ذلك الصباح. يوجد 
مثل الطعاـ الفرسي، أكثر  ُب ذلك اليـو يقوؿ طوبار إف الطعاـ .كالعسل كا٤برىب

 ليونة كلذيذ من السباؽ. ككاف ا١بوسقى سعيدا ألهنم أحبو طعاـ خدمو. 
يتوافق شكل الكبلـ طوبار إىل ا١بوسقى مع مقياس عدـ االستدامة  

(Inderectnes Scale)  باإلشارة إىل الَبتيب ا٤بباشر أك غّب ا٤بباشر للكبلـ. يعرب
ت أكال بالقوؿ إف الطعاـ ا٤بقدـ مثل الطبق طوبار عن الكبلـ أعبله ٗبجامبل

ا.  ىذا الفرنسي. بعد ذلك أثُب عليو طوبار بقولو إف الطعاـ كاف شهينا كلذيذن
، الذم من االثنْب، (Authority scale)الكبلـ يتوافق أيضا مع مقياس السلطة 
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يتناكؿ ا١بوسقى كطوبار تربطهما عبلقة كثيقة مثل األصدقاء ألف طوبار كأصدقائو 
  اإلفطار ُب منزؿ ا١بوسقى كل صباح تقريبنا.

 
 مكسيم التواضع  -ْ

يتطلب مكسيم التواضع أف يقلل كل مشاريك ُب الكبلـ من ا٤بدح على 
(. أما شكل ُّ، ص. َُِٗنفسو كيزيد من النقد على نفسو )ىيتجاىوبسي، 

 الكبلـ من مكسيم التواضع، كىو: 
إىل القاضى. حياكؿ ا١بوسقى سقى ، مكسيم التواضع من الكبلـ ا١بو أكالن 

  .أف يتواضع بالقوؿ أنو كاف أعمى
  

 القاضى: انك تسعى لتكن سلطانا على مصر
 ؟كانا أعمىا١بوسقى: سلطانا ؟ 

 القاضى: ىذا ما ٠بعت.
 اليك عشى ليوغركا صدر الدكلة علىا١بوسقى: ىذا ما يشيعو ا٤بم

 ( َِ، ص. َُٗٗ)باكثّب، 
 

قى إذا قاؿ القاضى للجوس ،منزؿ ا١بوسقى ر القاضى إىليزك : السياؽ
لكن  ف ا١بوسقى يريد أف يصبح سلطننا ٤بصر.يسمع األخرب من ا٤بماليك ا

نفى ذلك بقولو إذا كاف أعمى كرٗبا يكوف مُب سلطنا مصريا من يا١بوسقى 
سيعْب داكد ليكوف حٌب القاضى يسمع أيضا أف ا١بوسقى  شخص أعمى مثلو.

ك كاف ٦برد افَباء ألقاه ا٤بماليك على ا١بوسقى حٌب ال ابنا للمملكة. لكن كل ذل
 يتبع القاضى ا١بوسقى بعد اآلف. 

 Cost)ا٣بسائر كاألرباح توافق شكل الكبلـ ُب ا٢بوار أعبله مع مقياس ي

benefit scale) حياكؿ ا١بوسقى أف يقلل من االحَبامو بالقوؿ إنو إذا مل يستطع .
تماشى ىذا أيضا مع مقياس يالرؤية، فهو ال يستحق أف يكوف سلطاف ُب ا٤بصر. 
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باإلشارة إىل الَبتيب ا٤بباشر أك غّب ا٤بباشر  (Inderectnes Scale)عدـ االستدامة 
أم كلمات أخرل  شرة دكفللكبلـ. حيث يتم التحدث بكبلـ ا١بوسقى مبا

 ل ا٤بديح لنفسو. كذلك بيقل
إىل  ثانينا، الكبلـ الذل يظهر مكسيم التواضع من تأليف سٌب نفيسة

ٚبجل من تصرفات زكجها عندما يفتش منزؿ  سٌب نفيسة . كانتا١بوسقى
 ا١بوسقى دكف إذف كلذلك شعرت أهنا ال تستحق الَبحيب. 

 
نفيسة: على ال شىء تشكرينُب يا أـ داكد؟ انا كاهلل خجبلتو من 

 اعماؿ زكجى كاعمالو زبانيتو. 
 ناصحة: ليس ىذا ذنبك يا ست نفيسة. 

 ا١بوسقى: )يدخل( مرحبا بك يا ست نفيسة. شرفت بيتنا.
انا ال أستحق لن ترحب يا شيخ سليماف. انا استحق اف نفيسة: 

 (ْٗ- ْٖ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  نطردىن
 

: ٠بعت سٌب نفيسة صوت ٦برمْب يفتشوف منزؿ ا١بوسقى فأتوا السياؽ
ىذا الشيء على الفور ٤بصدر الصوت كطلبوا من اجملرمْب الذين امركىم بفعل 

ل أمر اجملرمْب، قامت سٌب نفيسة الشنيع. بعد أف عملت أف زكجها ىو الذ
ها إلحداث كقالت أماـ زكجة ا١بوسقى إهنا ٚبجل من تصرفات زكج .طردىات

ُب  فوضى َب منزؿ ا١بوسقى. ٍب جاء ا١بوسقى الذل رحب بوصوؿ سٌب نفيسة
. كمع ذلك قالت سٌب نفيسة إهنا ال تستحق الَبحيب من ا١بوسقى كسيكوف منزلو

 من األفضل إذا ًب طرده. 
ٗبكسيم التواضع مع مقيلس  إىل ا١بوسقى يفي كبلـ سٌب نفيسة 

. ُب الكبلـ من سٌب (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح التهذيب أم مقياس 
نفيسة أعبله يقلل من شرفها بقو٥با إهنا ٚبجل من تصرفات زكجها لعائلة 

باإلضافة إىل ذلك، قاؿ أيضا إنو ال يستحق الَبحيب مثل الضيوؽ ا١بوسقى. 
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 ،(sosial distance scale)الكبار اآلخرين. ٛباشينا مع مقياس التباعد االجتماعى 
الذل يشّب إىل مرتبة العبلقات االجتماعية بْب ا٤بتكلم كشركاء الكبلـ، حيث 
تتمتع سٌب نفيسة بعبلقات اإلجتماعية بعيدة مع عائلة ا١بوسقى. سٌب نفيسة  
كخادمة ُب منزؿ ا١بوسقى كا١بوسقى كمضيفة ُب منز٥با. ٕبيث يعترب الكبلـ 

اعية بْب ا٤بشاركْب ُب الكبلـ الذل ألقاه مهذبنا ألنو كلما زادت ا٤بسافة االجتم
 يعترب الكبلـ مهذبنا. 

حياكلوا  .من كبلـ العمياف إذا اعتذرك لربطلمْبثالثنا، شكل التواضع 
أف يتواضع لنفسو بالقوؿ إهنم ال يستطيعوف الرؤية فقاموا بضرب برطلمْب العمياف 

 . طريق ا٣بطأالعن 
 

العمياف: امرؾ يا موالنا الشيخ. )يتحلقوف حوؿ برطلمْب فيعاتقونو 
٫بن كما كاحدا كحدا ( سا٧بنا يا فرط الرماف . ا٤بساح كرًن. 

. كالشجار الذل بيننا ترل عمياف ٧بركموف من النور البصر
 اعمانا زيادة. اهلل يلعن العمى...

احدىم طالبا  برطلمْب: )يتافف منهم كانو يستقدرىم كال سيما اذا ضمو
)باكثّب،  كفاية... سا٧بتكم.. سا٧بتكم.. كفاية.منو الصفح(

 (ُُِ، ص. َُٗٗ
 

عندما ُب منزؿ  يتجادؿ العمياف ككأهنم خيططوف لشيء: السياؽ 
. كىي مقسمة إىل ٦بموعتْب تدفع كل منهما األخرل. كبالصدفة، قاـ ا١بوسقى

الرجاؿ األعمى باالنقاض كدفعوا برطلمْب الذىى كاف جالسنا هبدكء ُب كرسية بقوة 
إىل جانب الفريق اآلخر، كقاـ الفريق اآلخر بدفعو إىل الفريق األكؿ كما لو كاف 

ب ا١بدؿ بْب الفرقْب، لكن اكؿ برطلمْب ٘بنحيبرطلمْب ىو الكرة ُب أيديهم. 
جهودىم بالفشل. لذلك التـز الصمت كمل جيرؤ على طلب ا٤بساعدة. حٌب 
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سقى أف يطلب من ضحك ا١بنراؿ ديبوم الذل رأل ذلك كقاؿ للشيخ ا١بو ي
 عدـ تعذيب برطلمْب بعد اآلف كيطلب منهم االعتذار لربطلمْب. العمياف

سيم التواضع الذل يعِب في ٗبكإىل برطلمْب أعبله ي إف أقواؿ األعمى
أهنم إذا يقلل من احَبامهم لذاهتم، قائلْب إهنم عمياف كأف الشجار بينهم ليس 

الذم  ،(Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح مقصودنا. ىذا يتوافق مع مقياس 
أفعل الكبلـ. كبذلك، فإف مقياس التباعد االجتماعى يوضح حجم ا٣بسارة ُب 

(sosial distance scale) كبرطلمْب بعيدا، حٌب يعتذر العمياف إىل  بْب العمياف
برطلمْب عن ا٤بعاملة الٌب قدموىا إىل برطلمْب. كىذا أيضا شكل من أشكل 

مهذبنا ككفقنا  ْب. كبا اإلختصار، يعترب كبلـ العميافاحَباـ من العمياف إىل برطلم
 ٤ببادئ من جيفرم ليتش.

 
 مكسيم االتفاؽ  -ٓ

مكسيم االتفاؽ ىو مكسيم يتوقع من ا٤بتكلم أف تقليل التناقضات 
، ص. َُِٔبنفسو مع اآلخرين، كزيادة التوافق بْب النفسو مع اآلخرين )يسرل، 

، كما "الدكدة كالثعباف"نص ا٤بسرحي الكسيم االتفاؽ ُب ا٤ب(. أما امتثاؿ من ُّ
 يلي: 

.  عندما كاف العدسيمن ا١بوسقى إىل و شكل الكبلـ الذم نقل ،أكالن 
سى يتناقشوف ُب منزؿ ا١بوسقى ٤بناقشة ا٣بطط الٌب سيتم تنفيذىا كالعدا١بوسقى 

 .ضد ا٤بماليك
 

 ا١بوسقى: اف نتحصن َب بيوتنا كنتاىب.
 سي: لقتاؿ الغزاة؟.العد

)باكثّب،  اجل... بعد أف يقضى  على سلطاف ا٤بماليكا١بوسقى: 
  (ٕ، ص. َُٗٗ
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: يتحدث ا١بوسقى مع أصدقائو ُب منزلو ناقشوا كيف كاف من السياؽ 

ا٤بناسب تشكيل ا١بيش الشعيب حملاربة الغزاة. كقاؿ أحدىم، كا٠بو ابن شّب، إنو 
من األفضل تشكيل ا١بيش الشعىب من النفس الدائرة مثلهم أم من الفبلحْب. 

كانت ُب سوؽ العبيد فإف ببلدىم ستظل ضعيفة كما  الألنو إذا أخذت جيش من 
، كتسأؿ: "ما ىو افكاره العدسي الذل ال يزاؿ ُب حّبة بْبالقركف السابقة. 

تشكيل جيش الشعب حملاربة الغزاة؟". ككافق ا١بوسقى على رأم العدسى بقولو 
". حٌب يفهم العدسي معُب تكوين  كمالياجل... بعد أف يقضى على سلطاف ا٤ب"

ا٣بسائر الشعىب ُب ببلده. يفي كبلـ ا١بوسقى ٗبكسيم اإلتفاؽ كفقنا ٤بقياس  ا١بيش
الذل يقلل فيو ا١بوسقى من التناقض ُب نفسو من  ،(Cost benefit scale)كاألرباح 

 فقة على األسئلة الٌب طرحها العديسى. خبلؿ ا٤بوا
إىل القائد ا٤بنطقة.  ثانينا، شكل ٛبثيل مكسيم اإلتفاؽ من كبلـ ا١بوسقى 

تفق ا١بميع على أقواؿ ا١بوسقى من القائدة ا٤بنطقة الذين كانوا ُب منزؿ يالذل 
  ا١بوسقى. 

 
ا١بوسقى: لن ينقطع رجاىل عنكم... سيزكدكنكم باالخبار كينقلوف 

 اليكم ماجيب عملو.
 (َُ، ص . َُٗٗ)باكثّب،  أتفقناا١بميع: 

 
: يعطى ا١بوسقى األكامر لقائدة ا٤بنطقة ٕبراسة كل منطقة. كذلك السياؽ

من الغزاة كخاصة الغزاة من الدكلة الفرنسية. كمع ذلك سأؿ بعضهم  ٢بماية ببلده 
كيف سيعرفوف ما إذا كاف الغزاة قد أتو إىل بلدىم. ٍب أعطى ا١بوسقى رأية قائبلن 

ا لو. ٍب كافقوا على رأم إف حراسو سيبلغوهنم كخيربكهنم ٗبا جيب أف يستعدك 
كبلـ ا١بوسقى ألصدقائو الوفاء شكل ا١بوسقى كغادركا منزؿ ا١بوسقى للحماية.  
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يشّب ىذا ا٤بقياس إىل  .(Inderectnes Scale)عدـ االستدامة ٤بقياس يتيو ثوابتها مع 
الَبتيب ا٤بباشر أك غّب ا٤بباشر ُب نطق النية كالغرض ُب كل النطق. يهدؼ كبلـ 

٥بم من الغزاة، لذلك ديكن القوؿ إف  ا١بوسقى ألصدقائو أعبله إىل توفّب ا٢بماية 
 كبلـ ا١بوسقى غّب مباشر. 

ودمها إىل القاضى. عندما كج ثالثنا، مكسيم اإلتفاؽ الذل كتبو ا١بوسقى
  ُب منزؿ ا١بوسقى، يناقش االثناف يرقب دخوؿ الغزاة إىل ببلدىم. 

 
 ا١بوسقى: قبل اف يفرغوا من هتريب أموا٥بم كاخفائها؟

كاال سقطت ىذه االمواؿ َب ايد الغزاة. جيب اف يدرؾ  نعمالقاضى: 
 (ُْ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ا١بيش ىذه ا٢بقيقة

 
: يزكر القاضى منزؿ ا١بوسقى للحديث عما جيب االستعداد لو السياؽ

عندما جاء الغزاة لبلستيبلء على ببلده. بعضهم خائف من كنزىم الضائع الذل 
أبقوا أموا٥بم ٨بفية حٌب تكوف جلبو الغزاة. قاؿ ا١بوسقى إىل القاضى ماذا لو 

شكل الَبقب ١بيش القاضى على البياف كشكل من أأموا٥بم ُب أماف. ككافق 
الشعب. الكبلـ ُب ا٢بوار أعبله ديتثل مكسيم االتفاؽ حيث يقلل القاضى من 

ا٣بسائر مقياس  لذلك مع التناقض من النفس كبْب ا١بوسقى كشريك الكبلـ. 
الذم يشّب إىل حجم الكبلـ الناجم عن أفعاؿ  ،(Cost benefit scale)كاألرباح 
 الكبلـ. 

. يعرب ا١بوسقى عن اه ا١بوسقى إىل إبراىيم بكرابعنا، الكبلـ الذل ألق
   التقديره ا١بيد إلبراىيم بك ألف أفكار إبراىيم بك يتماشى مع أفكار ا١بوسقى. 

 
 ابراىيم: سَبد الغزاة منهرمْب انشاء اهلل غّب اف االحياط كاجب. 

 ( ّْ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  االحتياط كاجب صدقت يا ابراىيم بك.ا١بوسقى: 
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ف ا١بوسقى، ككاف ينوم يزكر إبراىيم بك منزؿ شيخ سليما: السياؽ
االحتفاظ بصناديق صغّبة ٙبتوم على أشياءه الثمينة مع شيخ سليماف ا١بوسقى 
حٌب انتهاء ا٢برب ضد فرنسا. ٍب قاؿ إبراىيم بك إىل ا١بوسقى إنو كاف عليو أف 

 ك. يكوف استباقينا أثناء ا٢برب. ككافق ا١بوسقى على اقَباح إبراىيم ب
 Authority)السلطة  مقياس إىل إبراىيم بك يشّب ُب الكبلـ ا١بوسقى

scale).  ُب ىذه ا٢بالة، يوضح ىذا ا٤بقياس العبلقة ا٢بالة االجتماعية بْب ا٤بتكلم
الكبلـ معينة. حافظت ا٤بكانة االجتماعية بْب عملية الكشريك الكبلـ ُب 

ا١بوسقى كإبراىيم بك على هتذيب حديثهما، ألف ديدح ا١بوسقى كاف عبلقة 
مكانة اجتماعية بينهما. ال يقـو ا١بوسقى دائما بأحداث السخرية كالثناء لبعضهم 

 البعض ُب حياتو اليومية، خاصة مع ضيوفو الذين يأتوف إىل منزلو.   
عندما أجرب مراد  .كبلـ ا١بوسقى الٌب كافق عليها إبراىيم بكخامسنا،  

 بك إرادتو على االحتفاظ بثركتو ُب منزؿ ا١بوسقى. 
 

 ا١بوسقى: اساؿ ابراىيم بك فقد طلب مُب مثل ىذا ترفضت. 
 (ّٗ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  حاكلت معو بكل سبيل فلم يقبل نعم.ابراىيم: 

 
جاء مراد بك إىل منزؿ ا١بوسقى برفقة جنوده ا٣بمسة. كاف : السياؽ

ينوم أف يطلب ا٤بساعدة من ا١بوسقى ليحتفظ بثركتو حٌب تنتهى ا٢برب. كمع 
ذلك، مل يستطع ا١بوسقى االمتثاؿ لطلب مراد بك، ألف ا١بوسقى مل يتمكن من 

ك  توفّب ا٤باؿ إال من األشخاص الذين ال يستطيعوف ٙبملو. مل يصدؽ مراد ب
كلمات ا١بوسقى حٌب أخربه ا١بوسقى أخّبا أف يسأؿ إبراىيم بك الذل يطلب 

ال يريده ا١بوسقى الذل  ،ككافق إبراىيم بك على كبلـ ا١بوسقىنفس الشيء. 
إف شكل الكبلـ الذل ألقاه إبراىيم بك إىل  ليوفّب ا٤باؿ ٤بن يستطىعوف حيملو.

إبراىيم بك كافق على كبلـ  كسيم االتفاؽ. ألفا٤با١بوسقى ٗببادئ التهذيب من 
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ا٣بسائر كاألرباح ا١بوسقى ُب حقيقة ما فعلو إىل إبراىيم بك. كبذلك مع مقياس 
(Cost benefit scale) حيث حياكؿ إبراىيم بك أف يقلل من التناقض مع ا١بوسقى .

 بقوؿ ا٢بقيقة إلقناع مراد بك. 
 ندماع .سادسنا، مكسيم االتفاؽ من كبلـ ا١بوسقى إىل سٍب نفيسة

١بوسقى ما إذا كاف يستحق االحتفاظ بأشياءه الثمينة أثناء  ىلإ سٍب نفيسة توضح
 ا٢برب. 

 
نفيسة: بل انا منهم غّب اىن تربيت َب بلدكم ككاف سيدل كزكجى 
األكؿ على بك الكبّب يريد اف يستقل ببلدكم عن االتراؾ 
كجيعلها دكلة مستقلة. كلوال خياتو ٩بلوكو ٧بمد بك أبو الذىب 

.  لرٗبا اصبحت الببلد َب حالة اخرل اليـو
   (ُٓ-َٓ ، ص.َُٗٗ)باكثّب،  صدقت يا ست نفيسة ىذا حقا١بوسقى: 

 
: طلبت سٌب نفيسة ا٤بساعدة من ا١بوسقى ليحتفظ ٗبمتلكاتو. السياؽ 

و. إذا ضاع مبلؾ األرامل كاأليتاـ ُب منزلاألمن ألف األمبلؾ الٌب جلبها كانت 
الكنز للغزاة، فلن يتمكن من تلبية احتياجاهتم. كأكضحت نفيسة للجوسقى أف 

ببلدمها عن ا١بيش ا٤بماليك. لذلك،توسلت سىٌب زكجها كسيدىا أراد استقبلؿ 
نفيسة إىل ا١بوسقى لبلحتفاظ ٗبمتلكاهتا. بسماع ىذا الشرح، نفيسة إىل 

ا٣بسائر ُب ا٢بوار مع مقياس  يتوافق الكبلـا١بوسقى على تطلب سٍب نفيسة. 
إىل الشركاء مبلءمة  كثّب. حياكؿ ا١بوسقى اف ي(Cost benefit scale)كاألرباح 

الكبلـ من خبلؿ ا٤بوافقة على التفسّب من سٌب نفيسة. كبذلك با٤بقياس عدـ 
ألف ا١بوسقى كسٌب نفيسة مثل األصدقاء  .(Inderectnes Scale)االستدامة 

ا٤بقربْب، حٌب فإف الكبلـ الذل ألقاء ا١بوسقى ال يزاؿ مهذبنا. على الرغم من 
 . مباشرة دكف أم حديث قصّب بو الكبلـ
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 مكسيم الشفقة -ٔ
 ل األرباحعبّب عن ىذا ا٤بكسيم من خبلؿ تكثر التضحية كتقليتم الت

بالنفس. يظهر ىذا ا٤بكسيم أيضنا من خبلؿ تقدًن ا٤بساعدة أك أم شيئ 
ألشخاص آخرين، ٕبيث يشعر اآلخركف بقوائد ألنفسهم )إراكف كأصدقائو، 

الدكدة "كسيم الشفقة ُب النص ا٤بسرحى ا٤بشكل امتثاؿ من (. َّ، ص. َُِٗ
 ، كما يلي: "كالثعباف

وسقى عن آسفو العميق على . كيعرب ا١بأكالن، كبلـ ا١بوسقى إلر ركسٌب
  ا٢برب ألهنم كانوا ببل قائدة كسبلح.  باحالة جنود السيد عمر مكـر 

 
 ركسٍب: ماذا ترل َب ىذا ا٤بواكب يا شيخ سليماف؟

. يقاتلوف بالربكة . بغّب سبلح كبغّب نظاـ كبغّب  كا اسفاها١بوسقى: 
 (ُٔ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  قائد

 
عن القوة العسكرية الٌب شكو٥با حملاربة  : يتحدث رسٌب كا١بوسقىالسياؽ

تقوؿ . كجأة ٠بع الصوت القزقة كىتافات من الناس ُب منزؿ ا١بوسقى ا٤بماليك
لّبل ما  )حارس منزؿ ا١بوسق( د القادربعّب من الطاريق. ٍب اتصل ا١بوسقى تكب

جيرم ىناؾ كاتضح أف قافلة السيد عمر مكـر سار بربيق نبوم النتصاره ُب ا٢برب 
سٌب بشأف معاملتهم ٍب سأؿ ٢بصن أمس. عند ٠باع ا٣برب ارتبك رك بعد نزكلو من ا

إىل ا١بوسقى. ا١بوسقى ندـ فعبل على ا٢برب، ألهنم قاتلو بدكف السبلح كبدكف 
عوف ا٤بساعدة من اهلل فقط. تتماشى كلمات إهنم يتوقاألكامر كبدكف القائد. 

 .(Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح مقياس ا١بوسقى مع مقياس التهذيب أم 
من خبلؿ ركسٌب  ار تعاطفو مع قوات السيد عمر مكـر حاكؿ ا١بوسقى إظه

،كما (Inderectnes Scale)و. كبذلك مع مقياس عدـ االستدامة كصديق مقرب ل
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يتجلى ُب كلمات ا١بوسقى إىل ركسٌب الذل أعطى بشكل مباشر موقفا من 
 .  التعاطف ٘باه قوات عمر مكـر

من  يندىش ا١بوسقى إىل القائدة ا٤بنطقة. ثانينا، كبلـ من ا١بوسقى
 . أعقبها ُب ا٢برب صلى الٌلو عليو كسلم ٧بٌمد النيبعظمو 

  
. يتلوف آيات القرآف كيقرؤكف ىذا من أعجب العحيبا١بوسقى:  

سّبة النىب كأصحابو ك تاريخ ابطاؿ االسبلـ ككا٤با طمست 
 بصائرىم فبل يفقهوف من ذلك شيئا. 

ركسٌب: ال تيئس يا شيخ سليماف. ال بد اف يتحقق يوما ما تريد الف ذلك 
َب مصلحة ا١بميع.  َب مصلحتكم انتم كَب مصلحتنا ٫بن االجانب 

ر االحواؿ كانتظاـ التجارة ك التخلص من ظلم اذ يكفل لنا استقرا
 (ُٕ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  مراد ك ابراىيم

 
٤بناقشة  َب منزؿ ا١بوسقى جيتمعوف ئدة ا٤بنطقةلقاا: ا١بوسقى ك السياؽ

االستّباتيجيات ضد ا١بيش ا٤بماليك. كبينما كاف يتحدث عن ذلك ٠بع صوت 
موكب عمر مكـر احتفاال بانتصاره بعد نزكلو من معقلهم. كأبدل ا١بوسقى 

ظمة قوات عمر مكـر الٌب خاضت حركبا بدكف أسلحة كببلقادة حرب. إعجابو بع
ا ُب نفس الوقت ُب ٍب تذكر ا١بوسقى جهاد النيب ٧بمد ُب ا٢برب كاف في ها قائدن

 ا٢برب. اندىس ا١بوسقى من شجاعة النيب ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم. 
شكبلن من أشكاؿ امتثاؿ  إىل القائدة ا٤بنطقة يظهر كبلـ من ا١بوسقى

ر تعاطفو مع اآلخرين إىل أقصى أف يكث ا١بوسقى وؿحيحيث  .ٗبكسيم الشفقة
حد ُب كفاح النيب ٧بمد عندما شارؾ ُب ا٢برب. كبذلك با٤بقياس عدـ االستدامة 

(Inderectnes Scale)،  الذل يظهر بشكل مباشر أك غّب مباشر ٤بعُب الكبلـ. قا٥با
كفاح ا٤بسلمْب ُب المن  ا١بوسقى مباشرة دكف مزيد من اللغط بقولو إنو اندىش
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 optionality)ق با٤بقياس االختيارت إىل ذلك، فيما يتعلذلك الوقت. باإلضافة 

scale)  .للمحاكر ٩با جيعل كبلـ ا١بوسقى مهذبنا 
ظهر السركر . ناصحة تإىل داكد حةمكسيم الشفقة من كبلـ ناص ثالثنا، 

 ألف داكد بالفعل جيد ُب ركوب كهتجئة ا٢بركؼ. ا١بوسقى من خبلؿ الكبلمو،
 

 جدا ٤با علم انك صرت ٙبفظ الف باءعن ظهر قلب.  كالدؾ فرحناصحة: 
 داكد: ٙبب يا أىب أ٠بمك؟.

 (ِْ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ا١بوسقى: نعم. ىات يابُب 
 

زكجتو ا٠بها ناصحة يتحدثوف عن يتحدث ا١بوسقى مع : السياؽ
مهارات كيل عهده ا٤بسمى داكد. إال أف ا١بوسقى مل يؤمن ٖبربة ابنو فدعت زكجتو 

عند كصولو ناصحة إىل ا١بوسقى لّبل قدرتو على ركوب ا٣بيل كهتجئة ا٢بركؼ. 
إىل ا٤بلعب تدريب ا٣بيوؿ رأل ا١بوسقى مدل مهارة داكد ُب ركوب حصانو ككاف 

ا بالفعل ُب الركوب. كمع ذلك،   سعيدا ألف داكد لقى الكبلـ ناصحة تكاف جيدن
كما شعرت ناصيحة ٗبسركر   الذل قاؿ إف ا١بوسقى كاف مسركر برؤية التقدـ.

 بعظمة داكد.  
 ناصحةر كثفقة حيث تُب ا٢بوار أعبله يتوافق مع مكسيم الشالكبلـ 

. كبلـ ناصيحةعلى الرغم من أف ا١بوسقى كاف مسركر ُب  من تعاطفو مع داكد 
يل كما ذكر ناصحة  (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح ٛباشيا مع مقياس 

عن  ناصحةكعرب  .(Inderectnes Scale)داكد. لذلك ىو مقياس عدـ االستدامة 
بشكل غّب مباشر ألف حديث ناصحة أظهلر فقط أف ا١بوسقى كاف سعادتو 

ا. كمع ذلك، كاف داكد ال يزاؿ مسركرا بتعاطف كالدتو معو.   سعيدن
. يسأؿ أيوب بك إذا يبكى رابعنا، الكبلـ من أيوب بك إىل ا١بوسقى

  بعد ٠باعو قصتو ألف أيوب بك سيحارب فرنسا. 
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  رايتك لبكى من قل قط.كما ايوب: انك لتبخى يا شيخ سليماف. 

ا١بوسقى: انت صديقى الوحيد يا أيوب بك كلست ادرل كيف يطيب 
  (ِٓ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ىل العيش من بعدؾ

 
منزؿ ا١بوسقى. إىل سٌب نفيسة، دخل أيوب بك  بعد مغادرة: السياؽ

كقاؿ ا١بوسقى أنو ذاىب ضد فرنسا. يشعر أيوب بك أنو قد فات األكاف 
اإلضافة إىل ذلك، أدرؾ ايضا أنو كاف الساحة ا٤بعركة حملاربة الغزاة. بللذىاب إىل 

جزءا من ا١بيش ا٤بماليك. كا٤بماليك جنود دكلة عليهم القتاؿ ضد أم شخص 
٢بماية الببلد. كما أف أيوب بك كاثق ُب موقفو بعد أف دعا اهلل أف يسأؿ اهلل 

. عند ٠باع تصريح أيوب خّب. بإذف اهلل ٘برأ أيوب بك على ا١بهاد ُب سبيل اهلل
بك، انفجر ا١بوسقى فجأة ُب البكاء ألنو مل يكن أف يعرؼ كيف ستكوف حياتو 

 . صديقو ا٤بقرب إذا مات صديقو ُب معركةبدكف 
يفي ٗبكسيم الشفقة، فسأؿ ا١بوسقى إذا   إىل ا١بوسقى كبلـ أيوب بك

طرح ر تعاطفو مع ا١بوسقى من خبلؿ حياكؿ أيوب بك يكثد كاف يبكى؟. ض
 Cost)ا٣بسائر كاألرباح ىذا السؤاؿ. ٛباشيا مع مقياس التهذيب أم مقياس 

benefit scale)  كما ركل أيوب بك لصدىقو ا٤بقرب ىو ا١بوسقى. ٍب، بالنسبة
ينعكس ذلك ُب أقو٥بم الٌب يتم ، (Inderectnes Scale)٤بقياس عدـ االستدامة 

تربطهما عبلقة كثيقة للغاية  التحدث هبا مباشرة دكف أم ديباجة، ألف كبلمها 
      كصديق. لذا فإف الكبلـ بْب االثنْب اليزاؿ يعترب مهذبنا.

 
 شكل انتهاك مبادئ التهذيب -ب 

، الوقاحةأك  التهذيب ئداسيكوف ىناؾ حالة يكوف فيها انتهاؾ ٤بب
 نفسهمكيستفيد أل  (Other) نيخر لآل يستفيدحيث ال يفيد الكبلـ الناتج الناس 
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(self)   ،علي ل "عبافثالدة ك ك الد" النص ا٤بسرحىُب (. ّْ، ص. َُِْ)ليتش
ُب التهذيب  ئداشكبلن من أشكاؿ انتهاؾ مب ُِ الباحثة  كجدتكثّبأٞبد با 

 ا١بدكؿ األتى: 
 

 لتهذيبا ئدال انتهاؾ مب. شكِا١بدكؿ 
 نموذج سمة فرعية شريك الكالم المتكلم أنواع المكسيم

 ا٤باؿ ريوفيطلب أف  ا١بوسقى ابراىيم بك كسيم ا٢بكمةا٤ب
يطرد ابراىيم بك من منزؿ  ابراىيم بك مراد بك 

 ا١بوسقى
 ء اآلخرينعبي ا١بوسقى نابليوف 
 جيعل األخرين أف ينتظركهنا سيد حسن ا١بوسقى 
 يشرح االسَباتيجية ا٢برب ا٤بصليحى ا١بوسقى 
 جيبار القائدة الثورة على إخباره لالرج كفبو  
 كليف شيخ ٗبقابلة ضيوفوي ا١بوسقى برطلمْب 

 إلبنوال تعطى التقدير  ناصحة ا١بوسقى  االستقباؿ كسيما٤ب
يعطي التقدير ٤با ليس با٣بّب ككبخ  ا١بوسقى عمر مكـر 

 ا١بوسقى
 يعطي اإىانات إىل داكد  داكد ا١بوسقى 

 اكتشاؼ العيب مع ا١بوسقى ا١بوسقى ابراىيم بك التسامح كسيما٤ب
 يفتيش ٩بنزؿ ا١بوسقى ا١بوسقى برطلمْب 

 إذالؿ األعمى ا١بوسقى مراد بك كسيم التواضعا٤ب
 ال يتفق مع أفكار ٞبزة عبد القادر ٞبزة كسيم االتفاؽا٤ب

 يرفض االعتناؽ اإلسبلـ بوسليج نابليوف 
يأمر نابليوف ليجميع ا١بيش  نابليوف ا١بوسقى  

 الشعب
 يرفض اإلفراج عن عمر مكـر  ا١بوسقى نابليوف 
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 يرفض أف جيميع ا١بيش الشعب نابليوف ا١بوسقى 
 يدفع كبلـ ا١بوسقى ا١بوسقى نابليوف  
 مقاطعة كبلـ ا١بوسقى نابليوف برطلمْب 

 يقلق على نفسو ا١بوسقى  ابراىيم بك كسيم الشفقةا٤ب
 على تهذيبال ئدامب شكل انتهاؾ ةالباحث ت، كجدا١بدكؿبناءن على 

 ش. أما بالنسبة للشكل الشرح بالتفصيل ىو:تجيفرم لي ريةنظأساس ال
 مكسيم ا٢بكمة  -ُ

ا٢بكمة باالختيار ا٤بفردات الٍب ٛبيل إىل  كسيميتم ٛبييز شكل انتهاؾ م
(. ُُّ .، ص َُِٕ، فربيانتويحو ك لصو أف تكوف ٝببلن سلبية ككقحة كقصّبة )م

عباف" ث"الدكدة كال ٤بسرحىنص االا٢بكمة فيما يلي ُب  مكسيمشكل انتهاؾ 
 :ثّبكا للمخرج علي أٞبد ب

من ا١بوسقي إبراىيم  طلب. يإىل ا١بوسقى إبراىيم بككبلـ  ،أكالن 
 ثركتو ُب منزؿ ا١بوسقى حٌب انتهاء ا٢برب.حتفظ باال

 
ٞبلها كال صناديق صغّبة ال يصعب  -ابراىيم: عندل بضعة صناديق 

 ٙبفظها ىل حٌب تنتهى عذه ا٤بعركة.  -حفظها 
 ا١بوسقى: اين احفظها يا ابراىيم بك ؟ َب بيٌب ىنا؟

ابراىيم: بيتك ىذا عرضة للتفتيش كلكن كزعها على اصحابك 
 (ّْ، ص . َُٗٗ)باكثّب،  ليحفظوىا َب بيوهتم

 
يطلب براىيم بك إىل منزؿ ا١بوسقي مع حراسو الثبلثة. اجاء : السياؽ

منجز.  االحتفاظ بثركتو ُب بيت ا١بوسقي حٌب ا٢برب ابراىيم بك إىل ا١بوسقى
ب ا٤بنزؿ ا١بوسقي عرضة براىيم بك بثركتو للجوسقي كاف بسباسبب احتفاظ 

براىيم بك خائف إذا سقطت ٩بتلكاتو ُب أيدم الغزاة كخيشى أيضنا أف اللتفتيش. 
 يشعر با٤بتاعب بعد ذلك ىذا ا٢برب قد انتهت.
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 .ا٢بكمة كسيمنتهاؾ ٤بُب الشكل اإل١بوسقي إىل اإبراىيم بك  كبلـ من
ل األرباح قليك  وشركائ الكبلمل إىل ا١بوسقى احاألرب ركثي أف ابراىيم بك ينبغي

كعدـ  ويقلل أيضنا مشاعر ا١برح ٘باه ا٣بصم إبراىيم بك على كينبغىألنفسهم. 
ا٢بكمة. بدكف مزيد من اللغط  كسيمىذا ىو مقياس ٤ب اإلساءة إىل خصمو.

ابراىيم بك طلب من ا١بوسقي على الفور االحتفاظ ٗبمتلكاتو. بياف كىذا ما 
جعل ا١بوسقي متفاجئنا. حٌب ال يكوف كبلـ ابراىيم بك كذلك يفي ٗبعايّب 

 ا٢بكمة ألنو ال يهتم إال بنفسو كحده.
براىيم ا٢بكمة من حديث مراد بك إىل ا ن ا٤بكسيمم شكل انتهاؾ ،ثانينا

يطلب مراد بك إىل إبراىيم بك مغادرة منزؿ ا١بوسقى، على الرغم أف  .بك
  منصب مراد بك كضيف أيضا ُب منزؿ ا١بوسقى. 

 
ابراىيم: ماذا تظن الشيخ ا١بوسقى؟ ٩بلوكا من ا٤بماليك؟ اال تعلم اف لو 

 من االتباع أضعاؼ عدد اتباعك؟
ال شأف لك ٗبا بيٌب كبينو. اخرج اىل  من ىنا. .اخرج انت مراد: 

)باكثّب،  عرضيك الذل أقمتو َب بوالؽ لتضحك بو على الناس
 (َْ، ص. َُٗٗ

 
رفض ي ينوم مراد بك االحتفاظ بثركتو مع ا١بوسقي. لكن: السياؽ

ا١بوسقي الطلب كما فعل إلبراىيم بك. لكن ىذا الرفض أثار غضب مراد بك. 
 من كنزالفظ حيرفض ا١بوسقي أيضا يمن با١بوسقي، إذا مراد بك أيضا ال يؤ 

ابراىيم بك. حٌب قاؿ إبراىيم بك ذلك أيضنا ُب الواقع ٤براد بك، لكن ىذا فقط 
 جيعل مراد بك أكثر غاضب كقاؿ إلبراىيم بك أف خيرج من منزؿ ا١بوسقي.

مل  بك ا٢بكمة. مراد كسيما٤ب تثل منال ديإىل ابراىيم بك كبلـ مراد بك 
  . كما أنو ليسشريك الكبلموإبراىيم بك بإىل  شاعر األذلا٤بل من قلأف يحياكؿ 
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 Cost)ا٣بسائر كاألرباح أم مقياس  تهذيبكذلك ٗبا يتماشى مع مقياس ال

benefit scale) سيتم كلم ديكن أف يضر ا٤بت لكبلـد ايز ا يالذم يظهر أنو كلم
 يهتممراد بك أكثر مبلءمة نفسو دكف  كبلـ من، فإف  اعتباره مهذبنا. كمع ذلك

 ا.عترب غّب مهذبي كبلموشاعر احملاكر حٌب  ا٤بإىل 
ثقل  ف يفعل نابليوف أي. ١بوسقيإىل انابليوف  ألقاه منالٍب  كبلـال ،ثالثنا

  .كاىل ا١بوسقى، على الرغم أف حالة ا١بوسقى كانت بعيدة عن الكماؿ
 

 اهنم ال يسيئوف ىب الظن اف اردت اف اجندىم؟ ما يضمن ىلنابليوف: 
ا١بوسقى: انا كفيل لك بذلك فاف ىل معرفة برؤسائهم كزعمائهم كمن 
يأٛبركف بأمرىم َب كل بلدة ككل قرية ككل كفر سواء َب الوجو 

)باكثّب،  البحرل اك َب الصميد فسأجعلهم يعاكنونك فيما تريد
 (ٖٔ، ص. َُٗٗ

 
بتجنيد ا١بنراالت عمر القلقاجي،  ا١بوسقي إىل نابليوفينصح :  السياؽ

ك. يلاما٤بيش ا١بكاللواء نقوال الركمي، كا١بنراؿ يعقوب ٥بم جنود حرب حملاربة 
ا ٩با  لكن ىؤالء الثبلثة ىم جدا يكره جيش نابليوف، لذلك مل يكن نابليوف متأكدن

وسقي طلب نابليوف من ا١بيإذا كاف بإمكاف الثبلثة القدـك يشارؾ ُب جيشو. 
مساعدتو ُب ىذه ا٢بالة. ككاف ا١بوسوقي على استعداد ٤بساعدة نابليوف ُب إقناع 

يش ا٤بماليك. ألف ا١بالثبلثة ذلك الشخص للمشاركة ُب جيش نابليوف حملاربة 
 ا١بوسقي كاف حيفظ طبيعة ىؤالء الثبلثة ككاف لو عبلقة كثيقة معهم.

مل  ا٢بكمة، ألنو كسيمىو انتهاؾ ٤ب إىل ا١بوسقى نابليوف كبلـشكل  
ربح لنفسو عن األ ّبكث. بدال من ذلك، فإنو ياألرباح لنفسويقلل نابليوف من 

، أم تهذيبأيضنا مع مقياس الطريق طلب ا٤بساعدة من ا١بوسقي. كبالتايل 
ما زاد تأثّب يدؿ على أنو كل الذل (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح مقياس 
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نابليوف مهذبنا  كبلـ من، مل يكن  لكن، زاد ذلك أكثر أدبا. كلمالكبلـ على ا٤بت
 ش.تجيفرم ليبنظرية  لتهذيبا ابئ٤ب ديتثلكال 

أف  د حسن. أين ا١بوسقي كاف عليوسيٌ ال ىلإا١بوسقي  كبلـشكل   ،رابعان 
 .ُب منزؿ ا١بوسقى سيد حسن من الصباح لتناكؿ اإلفطار معوينتظر كصوؿ 

 
 كريت: )يدخل( السبلـ عليكم.

 ا١بميع: كعليكم السبلـ كرٞبة اهلل. 
 )يصافحهم كاحدا كاحدا ٍب جيلس بينهم(.

 من الصبح.   انتظارؾ يا سيد حسنكنا َبا١بوسقى:  
كريت: اعذركىن أيها االخوة فقد صاحىب الذل نزلت عنده على اف 

 (ٖٔ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  يفطرىن
 

طوبار كابن  ر ألصدقائو مثل حسنو فطال تناكؿعد ا١بوسقي ي: السياؽ
نطقة ا٤بدة ئسي كعبد الرٞبن أباظة كسليماف الشورايب. ىم القاك العد ىلشّب كع

حٌب النهاية جاء  .دكف أم شيء ُب منزؿ ا١بوسقى م تناكؿ اإلفطارصر. ىا٤ب
السيد حسن كريث الذم جاء بعد تناكؿ اإلفطار. حقيقة كانا ينتظرانو ليأكل معنا 

 لو القادة كا١بوسقي أكالن.لكن السيد حسن مل يفعل جاء ليأك
 كسيما١بوسقي ا٤بوجو إىل السيد حسن انتهاؾ ٤ب كبلـيعكس شكل  

ا٢بكمة. السيد حسن جعل ا١بميع حاضرين ُب منزؿ ا١بوسقي طاؿ انتظاره. إذف 
نفسو دكف اعتبار ٤بشاعر اآلخرين. ُب النسق مع ل السيد حسن أكثرُب ىذه ا٢بالة 

الذم يوضح  (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح مقياس ، أم التهذيبمقياس 
 ا١بوسقي كبلـ، من  أكثر هتذيبان. كمع ذلككلم يضر با٤بت كبلـإذا كاف كلما ال

 .ايعترب غّب مهذب حٌبديكن مبلحظة أف السيد حسن قد أضر باآلخرين 
 ىمن ا٤بصلح ا١بوسقى طلبي حى.ى إىل ا٤بصليوسقىا١ب خامسنا،كبلـ

 االسَباتيجية الٍب يضعها الشيخ ا٤بهدم.شرح ما ىي لي
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كيف ٙبتاؿ على الشيخ ا٤بهدل حدثهم يا شيخ يوسف  ا١بوسقى: 

 كتستخرج منو األخبار
ا٤بصليحى: )يقـو بتمثيل دكره كدكر الشيخ ا٤بهدل َب ا٢بوار الذل 

بينهما( من ا٤بؤكد يا شيخى ا١بليل اف بونابرتو أصبح حيب 
 (ٓٗ، ص . َُٗٗ)باكثّب،  خليل البكرل كيثق بو اكثر منك

 
: ا١بوسقي مع القادة اإلقليميْب ا٤بصريْب. كالعادة كانوا ال يزالوف السياؽ

خيططوف السَباتيجية ضد ا١بنود الفرنسيْب. على ا٥بامش الذم كانوا يناقشونو، 
جاء الشيخ يوسف ا٤بصلحي كاتب أك سكرتّب الشيخ ا٤بهدم. دكف مزيد من 

ما قالو ٙبصل عندما تكوف  قائدة ا٤بنطقةربه أف يشرح لاللغط، ا١بوسقي مباشرة أخ
 ٔبانب الشيخ ا٤بهدم.

ا٢بكمة.  ٤بكسيمانتهاؾ ل شكُب  يحىإىل ا٤بصل ىيعكس كبلـ ا١بوسق
ليشرح ألصدقائو ما حصل  ىرٕبو عن طريق الطلب ا٤بصيلحاأل ريكثألف ا١بوسقي 

مقياس أم  ليتشالتهذيب بنظرية كمٌب مع الشيخ ا٤بهدم. ٛباشينا مع مقياس 
ديكن أف  لكبلـد ايز ا يأنو كلميظهر الذم  (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح 

أف  من غّب ا٤بربح لآلخرين وسقى١با كبلـ،  لكن. سيتم اعتباره مهذبناكلم يضر ا٤بت
 و يشعر باالعَباض على شرح ا٣برب الذم حصل عليو.ملك جيعلوه شريك

ا٢بكمة من قبل بوف لقبض على  كسيم، شكل الكبلـ انتهاؾ ٤باسادسن 
من جيرؤ ن كاف يبحث عنو الزعيم الثورم الرجل ألخربه ع إىلرجل. أجرب بوف ال

 على ٧باربة نابليوف. 
 

 اطلقنا سراحك كاال اعدمناؾ.  ف اخربتنابوف: ا
 (ُُْ، ص .  َُٗٗ)باكثّب،  الرجل: العمر كاحد كالرب كاحد
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ا١بنراؿ بوف بالسؤاؿ األشخاص الذين اعتقلوا إىل لمْب طر أمر بي: السياؽ
ف ألحد الرجاؿ أف نابليوف. قاؿ بو من يش ا١بالثورة ضد  ةقائدالليسألوا من ىو 
، فسيطلق سراحو إذا ال سوؼ بوف إىل كإذا أخرب ذلك الرجل يعطي كاف يعلم

 زعيم الثورة.الييقتل. لكن ىذا الشخص ال يريد أف خيرب من ُب الواقع 
ا٢بكمة الذم أجربه بوف على  كسيما٢بوار أعبله ىو انتهاؾ ٤ب ُب الكبلـ

، بنظرية جيفرم ليتش التهذيبأف يكوف صادقنا معو. ىذا ال يتماشى مع مقياس 
د يز يالٍب تدؿ على أنو كلما  (Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح كىو مقياس 

. لكن  امهذب كلما٤بتالكبلـ فإنو ديكن أف يؤدم إىل ىزدية الذات سيتم اعتبار 
 .مهذبنا كبلموإيذاء اآلخرين حٌب ال يكوف   بوف يظهر أنو ال يقلل من كبلـ من

برطلمْب إىل  مريأ .مْب إىل ا١بوسقيرطلشكل الكبلـ من ب ،سابعان 
ا٢بصوؿ ما يصل من مقعده الستقباؿ ا١بنراؿ ديىب الذل جاء إىل  على ا١بوسقى

 منزؿ ا١بوسقى. 
 

 ا١بوسقى: اىبل بو قل لو يدخل. 
  على الباب قم انت فاستقبلوبرطلمْب: 

 ا١بوسقى: اىو اكرب من سارل عسكر؟
 برطلمْب: سارم عسكر فوؽ ا١بميع. 

، َُٗٗ)باكثّب، ا١بوسقى: فقد دخل عندم ىنا كمل استقبلو على الباب 
 (َُٖص. 

 
 أمرية ا١بوسوقي. لمْب كحراسو الستة بزيارة منزلط: يقـو بر سياؽال

كطلب منو مقابلة ا١بنراؿ ديبوم الذم   ا١بلوسلمْب من ا١بوسقي النهوض من طبر 
كاف موقف برطلمْب غّب ٧بَـب للغاية ألنو مل يكن يستحق أف كاف على الباب.  

يأمر شيخنا خاصة أنو كاف ٦برد حارس شخص ا١بنراؿ ديبوم.الغرض من كصوؿ 
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ا١بوسقى  للسؤاؿ عما إذا كاف ا١بوسقى حيمل برطلمْب كا١بنراؿ ديبوم إىل منزؿ 
 سمعوا أف منزلو أصبح ٨بزننا لؤلسلحة.ي. ألهنم أسلحة

 كسيملمْب للجوسقي ال يعكس الشكل مطبر  شكل الكبلـ من
، أمر من ناحية أخرل .ال يقلل الضرر الذم يلحق بالناس برطلمْب ا٢بكمة. ألف

الباب األمامي ٤بنزلو. ىذا أيضنا ال شيخنا ٗبقابلة ا١بنراؿ الذم كاف ينتظر ىناؾ 
( Cost benefit scale)ا٣بسائر كاألرباح أم مقياس  لتهذيبيتماشى مع مقياس ا

مهذبنا  كلمالذم يظهر إذا كاف أكثر سيتم اعتبار الكبلـ الذم ديكن أف يضر ا٤بت
لمْب بأشخاص رطمهذبنا، فقد أضر ب كبلمومل يكن   ،بشكل متزايد. كمع ذلك

 و.ككبلمقي ٗبوقفو غّب ا٤بهذب ا١بوسخاصة ، ك خريناآل
 

 مكسيم االستقباؿ  -ِ
مكسيم االستقباؿ يتطلب من كل الكبلـ أف يعطى أكرب قدر ٩بكن من 
االحَباـ لآلخرين. يقاؿ إنو ينتهك مكسيم االستقباؿ من خبلؿ ٛبييزه بالتجيز 

 وصليحور إىل قدرة القارئ )مالسليب، كعدـ تقدير ما يفعلو القارئ، كالنظ
كسيم االستقباؿ ُب ا٤بأما شكل انتهاؾ من (. ُُٓ، ص. َُِٕ، كفربيانتو

 لعلى أٞبد باكثّب، كىو:  "الدكدة كالثعباف"النص ا٤بسرحي 
عتقد ا١بوسقى أنو عندما ي .شكل الكبلـ من ا١بوسقى إىل ناصحة أكالن،

أف داكد يدرس ا٢بركؼ يكرب داكد، سيظل خيطئ ُب هتجئة األحرؼ على الرغم 
 . ا٤بدرسومع 

 
يغلط َب حركؼ ا١بوسقى: حينما يكرب... لقد جاكز العشرين كما زاؿ 

 .ا٥بجاء
ناصحة: كبل يا سيدنا الشيخ. ا٤بعلم ا١بديد اتبع َب تعليمو طريقة 

  (ِّ، ص . َُٗٗ)باكثّب،  جديدة فنجح
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عاما كال يزاؿ  َِمن العمر  ابنو يبلغأف : يعتقد ا١بوسقى السياؽ
األحرؼ بشكل خاطئ، فإف ابنو ال يستحق أف حيل ٧بل ا١بوسقى ليكوف  يتهجئة

مدرس حة نفى ذلك القوؿ، لو كاف لداكد دينتو فيما بعد. لكن ناصا٤بقائدة ال
جديد علمو بطريقة جديدة ك٪بح داكد ُب تعلمو. ا١بوسقى ال يعرؼ أف يقدـ ابنو 

 ألنو مشغوؿ بإدارة مدينتو.
انتهاؾ ٤بكسيم االستقباؿ الذل يقـو على ُب  إىل ناصحة كبلـ ا١بوسقى

مبدأ التقليل من اإلىانات كتكثّب الثناء على اآلخرين. كمع ذلك، فإف كبلـ 
ا١بوسقى  يقلل من ا٤بديح كيزيد من اإلىانات البنو. إضافة إىل أف كبلـ ا١بوسقى 
ال يهدؼ إىل إسعاد ا٣بصم. كبا٤بثل مع مقياس التهذييب أم مقياس التباعد 

الذل يوضح أنو كلما اقَببت مسافة الَبتيب  (sosial distance scale)ماعى االجت
االجتماعى بْب االثنْب، كلما كاف الكبلـ أقل هتذذيبنا. ترتبط العبلقة ا١بوسقى 

 كناصحة بعبلقة كثيقة كزكج كزكجة، ٩با جعل كبلـ ا١بوسقى غّب مهذبنا. 
ا مكـر ال يعطي تقديرن . عمر إىل ا١بوسقىثانينا، شكل كبلـ عمر مكـر  

  طلب منو البقاء ُب ا٢برب.يا للجوسقى ألف رأم ا١بوسقى الذل جيدن 
 

ا١بوسقى: يا سيد النقيب اف ابيتم اال االشَباؾ ُب القتاؿ اليـو فاختاركا 
من بينكم الشباب االقوياء االشداء فوزعوىم على مداخل ا٤بدينة 

ىاىل كال يطّب هبا كأبواب ا٢بارات لّبابطوا فيها فتطمئن نفوس األ
الفزع كال الوىل. أما اف ٘بمعوا الناس على الطبوؿ كالذكار ليبيتوا 
ليلهم َب شوارع بوالؽ تاركْب نساءىم كأكالدىم َب فزع كجزع ال 
يدرين ماذا أصاب رجا٥بن كال ماذا سيصيبهن فهذا ىو ا١بدالف 

من ديينو كسيفضى باألمة اىل كارئة ٧بققة. فانظر يا سيد عمر على 
 تقع تبمتها!

 : . ما انت اال أعمى كسط عمياف فما انت كا٢برب اسكتعمر مكـر
 (ِّ . ، صَُٗٗ)باكثّب، كا١بهاد؟ 
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: يذىب عمر مكـر إىل منزؿ ا١بوسقى. كاف ينوم طلب السياؽ

ا٤بساعدة من ا١بوسقى على شكل أمواؿ ليتم توزيعها على األشخاص الذين كانوا 
لكن، كاف جيب أف يشارؾ ُب ا٤بعركة، كليس يقاتلوف ضد ا١بيش ا٤بماليك. 

الذىاب إىل منزؿ ا١بوسقى. عمر مكـر شاب قوم ًب تكليفو ٕبراسة مدخل 
مدينة مصر حٌب ال يشعر أىل ا٢بي باللخوؼ كالذعر من  كصوؿ الغزاة الذين 

. لقد  دخلوا بينتهم. لكن عمر مكـر مل يتجاكب بشكل جيد مع كبلـ ا١بوسقى
 ا١بوسقى. كاف غضبا ككبخ إىل 

شكل كبلـ عمر مكـر ُب انتهاؾ ٤بكسيم االستقباؿ ألف عمر مكـر مل 
يقلل من اإلىانات كمل يزيد من ا٤بدح إىل ا١بوسقى. ُب الواقع، مل يقدر عمر مكـر 

جانب ذلك، كما كبخ ا١بوسقى بكلمات جارحة على كبلـ ا١بوسقى جيدا إىل 
مقياس التباعد للجوسقى بشّبؾ الكبلـ. كبذلك مع مقياس التهذيب أم 

الذل يوضح أنو كلما اقَببت مسافة الَبتيب  (sosial distance scale)االجتماعى 
االجتماعٓب بْب االثنْب، كلما كاف الكبلـ أقل هتذيبنا. لعمر مكـر عبلقة اجتماعية 

دة عن بعد كصديق للجوسقى، حٌب فإف حديثو للجوسقى يصبح غّب ٧بَـب بعي
 كال يتوافق مع مبادئ التهذيب بنظرية جيفرم ليتش. 

ا١بوسقى إف داكد كاف  قاؿي. ا١بوسقى إىل داكد ثالثنا، الكبلـ الذل كتبو
  غبينا ألف داكد مل يكن يعرؼ شخصية من نابليوف. 

  
 داكد: الذل على راسو العمامة؟

 . الذل ليس على راسو عمامو. يا غيبٌ ا١بوسقى: 
 (َُْ، ص . َُٗٗ)باكثّب،  داكد: ىذا الولد الصغّب
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للقاء نابليوف. ُب ذلك االجتماع، مل  داكد يدعو ا١بوسقى إىل: السياؽ
. ألف داكد بقوؿ "غيب"يكن يعرؼ داكد إىل نابليوف. لذلك ٙبدث بكلماتو إىل 

ابنو ال يفهم كيف يتصرؼ عند كجود ضيوؽ شرؼ ُب منزلو. فغضب ا١بوسقى 
 بصفعو كطلب منو تركو.  داكدعلى 

ستقباؿ. ا١بوسقي الذم كالده من ُب انتهاؾ ٤بكسيم اإل كبلـ ا١بوسقى
داكد أف يعلم ابنو كيف يتصرؼ بشكل أخبلقي مع ضيوفو، كأب ال ينبغى أف 

من مكسيم طيفة. ىذا ال يتماشى مع مبدأ بكلمات غّب ل داكديتكلم مع 
االستقباؿ الذم جيب على ا٤بتكلم القياـ بو من خبلؿ تقليل اإلىانات كتكثّب 

إىل ا٤بديح لآلخرين. كمع ذلك، فقد قاـ ا١بوسقى ُب الواقع ٗبضاعفة اإلىانات 
الذل كاف شريك الكبلـ. حٌب يصبح كبلـ ا١بوسقى غّب مهذب. كبا٤بثل  داكد

الذم يوضح أنو كلما  (sosial distance scale)التباعد االجتماعى مع مقياس 
 اقَببت مسافة الَبتيب االجتماعى بْب االثنْب، كلما كاف الكبلـ أقل هتذيبنا.

  
 التسامح مكسيم  -ّ

يعترب ا٤بشاركوف ُب الكبلـ منتهكْب ٤بكسيم التسامح إذا يزيد الشخص 
، ص. َُِٖأك ا٤بتكلم من أرباحهم كيقلل من ا٣بسائرىم )راٞباينٌب، كأصدقئو، 

، "الدكدة كالثعباف"(. أما شكل انتهاؾ من مكسيم التسامح ُب النص ا٤بسرحي ٔ
 ىو:  

عندما  إبراىيم بكنقلها ا١بوسقى على  أكالن، مكسيم التسامح الذل
دخر ا٤باؿ ا١بوسقى على إبراىيم بك أنو من ي وضحي إىل منزؿ ا١بوسقى. يزكر

 للعمياف. 
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اف أحفظ ٥بم أموا٥بم ا١بوسقى: انا يا ابراىيم بك شيخ ا٤بكفوفْب فعلى 
شؤهتم. كلست يا ابراىيم بك ٗبكفوؼ فاحفظ لك  كأراعى

 مالك. 
ابراىيم: بل بنيت من أموا٥بم العمارات كالوكايل كاشات ا٤بطاحن 

 (ّٔ، ص. َُٗٗ)باكثّب، كا٤بعاجن، كا٤بخاب 
 

: يزر إبراىيم بك غلى منزؿ ا١بوسقى، ككاف ينوم االحتفاظ السياؽ
بصناديق صغّبة ٙبتول على األشياء الثمينة مع ا١بوسقى حٌب انتهاء ا٢برب الدائرة 

ا١بوسقى طلب إبراىيم بك ألنو سيحتفظ باألشياء  ضد فرنسا. لكن، يرفض
لعمياف فقط. كُب الوقت نفسو، فإف إبراىيم بك ليس أعمى جيب أف ا٣باصة با

حيتفظ بأشيائو الثمينة. كٕبسب ا١بوسقى، جيب أف يكوف قادرا على االعتناء 
بأشيائو. إبراىيم بك لديو الكثّب من األفكار السلبية حوؿ أصوؿ العمياف الٌب 

اؿ العمياف لبناء قاؿ ابراىيم بك إف ا١بوسقى يستخدـ أمو حيتفظ هبا ا١بوسقى. 
  .العمارات كالوكايل كاشات ا٤بطاحن كا٤بعاجن، كا٤بخاب

يتضمن كبلـ من إبراىيم بك ُب شكل انتهاؾ ٤بكسيم التسامح الذل 
جيب أف يزيد من الفوائد اآلخرين كيقلل من األرباح لنفسو. لكن، إبراىيم بك 

ا١بوسقى لو. حاكؿ تكثّب األرباح لنفسو بإجياد خطأ ُب ا١بوسقى بسبب يرفض 
الذم يوضح أنو   (sosial distance scale)التباعد االجتماعى ٛباشينا مع مقياس 

كلما اقَببت بْب ا٤بتكلم كشريك الكبلـ، كما ىو ا٢باؿ مع حديث إبراىيم بك 
مع ا١بوسقى الذل لديو مسافة االجتماعية القريبة كصديق. حٌب يعترب كبلـ من 

بك مهيننا بسبب بعدىم االجتماعى. باإلضافة إىل ذلك، ٙبدث إبراىيم  ابراىيم
 بك بللغة القاسية. 



ٕٓ 

 

 

 إىل ا١بوسقى. ثانينا، شكل انتهاؾ ٤بكسيم التسامح من كبلـ برطلمْب
للبحث عن أسلحة قاؿ إهنا   فتيش منزؿ الشيخ ا١بوسقىبرطلمْب قواتو لي يدعو

 . ٨بزنة ُب منزؿ ا١بوسقى
 

 بلح َب البيت؟ديبو: ىل عندؾ س
 ا١بوسقى: ال يا جنراؿ ديبول

 يا سيد ا١بنراؿ.  دعنا نفتش البيتبرطلمْب: 
 (َُٖ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ديبول : انتظر يا برتلمى

 
ا١بوسقى لديو زكار ىو جنراؿ برطلمْب كجنراؿ ديبول. كبلمها  :السياؽ

يعتزماف تفتيش منزؿ ا١بوسقى للبحث عن أسلحة ٨بزنة ُب منزلو. إال أف ا١بوسقى 
صاحب ا٤بنزؿ يرفض ذلك إذا مل حيتفظ بأية أسلحة ُب منزلو . كمع ذلك، ال يزاؿ 

 برطلمْب يصر على التفتيش منزؿ ا١بوسقى مع قواتو. 
التسامح.  ُب انتهاكنا ٤بكسيم إىل ا١بوسقى الكبلـ من برطلمْبشكل 

. ُب  ا١بوسقىىلإكيقلل ا٣بسائر  ألنو جيب على ا٤بتكلم يكثّب الفوائد للجوسقى
كما ا٢بوار أعبله، ال يهتم برطلمْب بنفسو إال بإجباره على تفتيش منزؿ ا١بوسقى.  

جيب أف يكوف كردينا  أف تصرفات برطلمْب ال تفي ٗبكسيم التسامح ألنو كضيف
كجيب أال يتصرؼ بشكل تعسفي ُب منازؿ اآلخرين. حٌب ال يتوا فق كبلـ من 

 برطلمْب مبادئ التهذيب بنظرية جيفرم ليتش. 
 

 مكسيم التواضع  -ْ
حيدث انتهاؾ مكسيم التواضع عندما ديتدح الشخص إىل نفسو كال 

(. أما ٖ، ص. َُِٖيكثّب ا٤بتحدث إىانة إىل نفسو )راٞبيانٌب، كأصدقائو، 
 ، ىو: "الدكدة كالثعباف"شكل انتهاؾ من مكسيم التواضع ُب النص ا٤بسرحى 
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الٌب ٙبط من قدر  . الكبلـ مراد بكالكبلـ من مراد بك إىل ا١بوسقى
 . بقولو للجوسقى إف العمياف ليس ٥بم دكر مهم مع مراد بكالعمياف 

 
 دع عميانك يتفعونك.مراد: 

 ، َُٗٗ)باكثّب،  العمياف قد نفعوؾ ذات يـوا١بوسقى: نذكر اف ىؤالء 
 (ِْص. 

 
: كاف مراد بك غاضبنا من ا١بوسقى ألف ا١بوسقى مل يرغب ُب السياؽ

االحتفاظ بأشيائو الثمينة أثناء ا٢برب ضد فرنسا. مراد بك غاضبنا عندما قاؿ إف 
  العمياف ا٤بوجودين حالينا ُب جانب ا١بوسقى ال ينفعوف بو. لكن، ا١بوسقى نفي

كبلـ مراد بك إذا كاف العمياف قد ساعدكا مراد بك عندما جتء مراد بك من 
شعيد، بعد صدكر الكبلـ العفو عنو. ٍب مراد بك يصبح مراد بك رجبلن فقّبنا 
كمفلسنا. حٌب ا١بوسقى قدمت العاصمة إىل مراد بك عن طريق اٚباذ االمواؿ 

 العائدة لؤلشخاص العمياف. 
شكل امتثاؿ مكسيم إىل إبراىيم بك بال يعكس كبلـ من مراد بك 

التواضع. يتوقع مكسيم التواضع أف يقـو ا٤بشارؾ ُب الكبلـ بيكثّب اإلىانات أك 
التشهّب بنفسو. لكن ليس مع مراد بك الذل أىاف ا١بوسقى بقولو إف العميانو ال 

 فائدة لو، لذلك يصبح حديث مراد بك غّب مهذب. 
 

 االتفاؽمكسيم   -ٓ
يعترب ا٤بتكلم انتهاؾ ٤بكسيم االتفاؽ إذا يزيد ا٤بتكلم من التناقض بْب 

، ص. َُِٕالنفس كاآلخرين كيقلل من ا٤براسبلت بْب النفس كاآلخرين )الفّبا، 
، "الدكدة كالثعباف"أما شكل انتهاؾ من مكسيم االتفاؽ ُب النص ا٤بسرحى (. ٕ

  ىو:
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 .إىل عبد القادر ٞبزةكسيم االتفاؽ الٌب قا٥با ا٤بأكالن، شكل انتهاؾ من 
للمساعدة ُب حراسة عبد القادر لبلتصاؿ بأصدقائو اآلخرين إىل ٞبزة يدعو 

  مدخل منزؿ ا١بوسقى. 
 

 ٞبزة: جيب اف نستدعى اصحابنا ا٤بسلحْب ياعبد القادر.
 عبد القادر: لكن موالنا الشيخ اكصانا با٤بسا٤بة. 

 .  ٞبزة: لن يشهركا سبلحهم اال عند اللزـك
 . سوؼ نستديعهم عند اللزـككبل ليس اآلف يا ٞبزةعبد القادر:  

 (ِْ، ص. َُٗٗ)باكثّب، 
 

: ًب تكليف ٞبزة كعبد القادر من قبل ا١بوسقى ٢براسة منزؿ السياؽ
ا١بوسقى. ينصح ا١بوسقى إىل ٞبزة كعبد القادر بتجنب القتاؿ مع قوات مراد بك 

ر اإلمكاف. كمع ذلك، كاف ٞبزة خيشى أف تأتى قوات مراد بك ُب اجملموعات قد
كلن يتمكنوا من ا٢بماية منزؿ ا١بوسقى. حٌب اقَبح ٞبزة على عبد القادر االتصاؿ 
بأصدقاء اآلخرين ٤بساعدهتم على دينع القوات مراد بك عند ا٤بدخل. كمع ذلك، 

 تماشى مع األكامر ا١بوسقى. نفى عبد القادر اقَبح ٞبزة ألف اقَباحو مل ي
ال يفي ٗبكسيم االتفاؽ ألنو ال يقلل ا٣ببلفات  عبد القادرٞبزة ك كبلـ 

كيكثّب االتفاؽ بْب النفس كاآلخرين ُب الوصوؿ إىل االتفاؽ. كىذا مبِب على 
نشطات األالكبلـ عبد القادر كٞبزة كمشاركْب ُب الكبلـ ال يعززاف التوافق ُب 

الكبلـ. ٕبيث يكوف كبلـ عبد القادر شكل انتهاؾ ٤بكسيم االتفاؽ ألنو ال 
 يتوافق مع مبادئ التذىيب على أساس النظرية جيفرم ليتش. 

. نابليوف ثانينا، شكل انتهاؾ من مكسيم االتفاؽ من نابليوف إىل بوسليج
  رفض الدعوة نابليوف.ييدعو بوسليج إىل اإلسبلـ، كلكن بوسليج 

 
 نابليوف: آجل ... مارأيك يا بوسليج لو اسلمنا؟
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 بوسليج: )مدىوشا( أسلمنا؟.
 نابليوف: أعلنا اننا مسلموف. دخلنا َب دين االسبلـ.

 (َِّٔٔ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ... لكن يا سيدلبوسليج: 
 

بوسليج عن االسَباتيجيات ا٤بختلفة ضد فرنسا ك  نابليوف ناقشي: السياؽ
نابليوف. دعا نابليوف مع بوسليج العتناؽ اإلسبلـ حٌب ًب تعيْب نابليوف  ُب منزؿ

ىل السلطاف العظىم ُب الببلده. لكن، يرفض بوسليج اف يطلب نابليوف ألف ىذه 
الطريقة كانت الصعبة للغاية بالنسبة لو كخطّبة للغاية عليو كعلى نابليوف. شكل 

ألف بوسليج مل حياكؿ التقليل من الكبلـ من بوسليج ُب انتهاؾ مكسيم االتفاؽ 
ا٣ببلفات مع نابليوف كمل يكثّب االتفاؽ بْب النفسو كنابليوف ُب التواصل إىل 
االتفاؽ. حٌب يصبح كبلـ من بوسليج غّب مهذب كينتهك مكسيم االتفاؽ ألنو 

 ال يتماشى مع مبادئ التهذيب على أساس النظرية جيفرم ليتش. 
نابليوف  إىل ا١بوسقى يدعو .ىل نابليوفثالثنا، الكبلـ من ا١بوسقى إ

 يش الشعب، لكن نابليوف يرفض الدعوة. ا١بللمشاركة ُب 
 

ا١بوسقى: )يقَبب منو( أمرؾ. انا َب بيتك. ىل فكرت فيما اقَبحتو 
 عليك من قبل؟.

 نابليوف: تكوف جيش من الشعب؟
 ا١بوسقى: نعم. 

 للقتاؿيا شيخ جوسقى ىذا الشعب ال يصلح نابليوف:)يضحك( 
  (ٔٔ، ص. َُٗٗ)باكثّب، 

 
: يزكر ا١بوسقى إىل منزؿ نابليوف. كصوؿ ا١بوسقى إىل منزلو السياؽ

لتذكّبىم با١بيش الشعب الذل ٙبدثوا عنو سابقنا ُب منزؿ ا١بوسقى. لكن نابليوف 
سخر بالفعل من الكلمات ا١بوسقى كقاؿ إف أتباع  ا١بوسقى مل يكونو مؤىولْب 
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الشعب ٢بماية ببلدىم من فرنسا. يظهر شكل كبلـ من لبللتحاؽ با١بيش 
نابليوف عدـ موافقتو على الكلمات ا١بوسقى كموقف نابليوف الذل يضحك على 
ا١بوسقى غّب ٧بَـب للغاية. ىذا ال يتماشى مع مبادئ التهذيب حيث جيب على 
 ا٤بتكلم با تقليل النزاعات كتكثّب االتفاؽ بْب النفس كاآلخرين ُب الوصوؿ إىل

االتفاؽ. كمع ذلك، ليس مع نابليوف الذم يعطى إجابة ككأنو يسخر من 
الرد على كبلـ ا١بوسقى غّب مهذب كليس كفقنا  ا١بوسقى فكاف كبلـ نابليوف ُب
  ٤ببادئ التهذيب ١بيفرم ليتش. 

إف ا١بوسقى لن ينجح  . قاؿ نابليوفرابعنا، كبلـ من نابليوف للجوسقى
 لدل نابليوف.  ُب ٙبرير ٧بمد كرًن احملتجز

 
 ا١بوسقى: اذف فدعُب احاكؿ اقناعو بدفع الفدية.

، ص. َُٗٗ)باكثّب،  ما احسبك نتجح فقد ركب راسو كرفضنابليوف: 
ُٕ) 
 

ؿ نابليوف إف ا١بوسقى لن ينجح ُب إطبلؽ سراح ٧بمد  يقو : السياؽ
كرًن. مهما كانت الفدية الٌب ًب إعدادىا إلطبلؽ سراح ٧بمد كرًن، فإف نابليوف 
ما زاؿ يرفض. ألف نابليوف اعتقد أف ٧بمد كرًن يشارؾ ُب ا٢برب ضد تركيا كفرنسا 

ه ٧بمد كرًن باستخداـ أسطوؿ نابليوف ضد أبو فّب. كىذا ما جيعل نابليوف يكر 
حٌب يتم القبض على ٧بمد كرًن كحيكم عليو باإلعداـ من قبل نابليوف. كىذا ما 
جيعل نابليوف يكره ٧بمد كرًن حٌب يتم القبض على ٧بمد كرًن كحيكم عليو 

 باإلعداـ من قبل نابليوف. 
يتضمن رد نابليوف على ا١بوسقى شكل انتهاؾ ٤بكسيم االتفاؽ. كحاكؿ 

ليوف بعدـ إصدار حكم باإلعداـ على ٧بمد كرًن ٗبنحو فدية. ا١بوسقى إقناع ناب
كمع ذلك، ال يزاؿ نابليوف يرفض طلب ا١بوسقى. ٕبيث يعترب كبلـ نابليوف غّب 
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ر االتفاؽ بْب النفسو كا١بوسقى ُب نو ال يقلل من ا٣ببلفات كال يكثمهذب أل
 يوف مل يوافق. التوصل إىل االتفاؽ. على الرغم، ا١بوسقى قد أقنعو، إال أف نابل

خامسنا، شكل انتهاؾ من مكسيم االتفاؽ من كبلـ ا١بوسقى إىل 
اقَباح ا١بوسقى الذل اقَبح فيو ا١بوسقى إنشاء ا١بيش نابليوف. يرفض فيها نابليوف 

 .الشعىب أكالن بدالن من ا٤بنصب السلطاف
 

ا١بوسقى: لو كنت تريد ذلك حقا لقبلت نصيحٌب فانشات جيش 
 الشعب. 

 سوؼ انشئو بعد ما تكوف سلطانا. نابليوف:
 ا١بوسقى: ا١بيش اكال مل السلطاف. 

لنضمن كالء ا١بيش. لقد لقينا مناعب من  بل السلطاف اكالنابليوف: 
 ىذه الفرؽ الٌب تدربت َب االقاليم كقامت بيننا كبينها معارؾ. .

 (ََُ، ص. َُٗٗ)باكثّب، 
 

الشعيب على الفور. ل ا١بيش : يريد ا١بوسقى من نابليوف يشكالسياؽ
ىذا كيتم ٕبيث ا٢بافظ على األمن الببلد بشكل جيدا من ا٥بجمات الغزاة. كمع 
ذلك، يرفض نابليوف الطلب بانتظار تعيْب ا١بوسقى سلطاننا. نفى ا١بوسقى كبلـ 
نابليوف بأف ا١بيش األكؿ مل يكن من السلطاف. بسماع ىذه الكلمات، نفى 

غّب موافق على كبلـ ا١بوسقى. يتضمن شكل   نابليوف كبلـ ا١بوسقى كال يزاؿ
٤بكسيم االتفاؽ. ألنو ال يفي ٗبكسيم  إلنتهاؾاَب  إىل ا١بوسقى كبلـ نابليوف

االتفاؽ حيث ال حياكؿ ا٤بتحدث التقليل من ا٣ببلفات كال يكثّب االتفاؽ بْب 
النفسو كاآلخرين ُب الوصوؿ إىل االتفاؽ. ىذا ألنو ُب كبلـ ا١بوسقى كنابليوف  

مشاركْب ُب الكبلـ ال يعززكف االتفاؽ ا٤بتبادؿ َب أنشاط الكبلـ. بدالن من ك
ذلك، قدـ كبلمها حججهما ا٣باصة كمل جيدا نقطة مضيئة. حٌب ال يفي الكبلـ 

 ُب ا٢بوار أعبله ٗببادئ التهذيب بنظرية جيفرم ليتش. 
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سادسنا، شكل انتهاؾ من مكسيم االتفاؽ الٌب قا٥با نابليوف إىل 
ا١بوسقى إذا كاف ا١بوسقى قد حرض قواتو على ٧باربة إىل . اهتم نابليوف ىا١بوسق

  نابليوف.
 

نابليوف: لقد بلغُب يا شيخ سليماف انك انت الذل ٙبرض االقاليم 
 علينا.

 ا١بوسقى: كصدقت ىذه الوشاية؟
كلكن امتناعك عن التعاكف معى جيعلُب  ما صدقتها كال كذبتهانابليوف: 

 (َُِ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  أميل اىل تصديقها
 

يأمر ا١بوسقى على نابليوف بتكوين ا١بيش الشعب ٢بماية ببلده. لكن : السياؽ
نابليوف يقاطع كبلـ من ا١بوسقى باهتامو للجوسقى. أف ا١بوسقى حرض شعبو على 
نابليوف بونابرتو.عند ٠باع االفَباء، اعتقد نابليوف أف ا١بوسقى ىو من قاد الثورة ضده 

لم ينجح، حتىو اهتم نابليوف على ا١بوسقى كنابليون السابق للتعاكف بْب ألف الشكل
 ا١بوسقى كاآلمن باالفَباء.  

كبلـ نابليوف ُب انتهاؾ مكسيم االتفاؽ. ألف ُب ا٢بديث يقطع الكبلـ من 
نابليوف أك حٌب نفى  بشكل مباشر ما قالو ا١بوسقى باهتامو. أف ا١بوسقى شارؾ ُب 

حٌب ال يعكس كبلـ نابليوف مبادئ التهذيب بنظرية جيفرم ا٢برب لضد نابليوف. 
لنفسو كا١بوسقى الذم يتصرؼ  ليتش ألنو ال حياكؿ اف يقلل من ا٣ببلؼ بْب ا

 الكبلـ. كشريك
كبلـ من   قاطع برطلمْبي. ىل نابليوفعنا، الكبلـ الٌب نقشها برطلمْب إساب

  .لثورةقيتلوا ٤بعرفة القائدة ايعن عدد األشخاص الذين  نابليوف
 

 نابليوف: قتلنا من عميانك سبعمائة. 
 يا سارل عسكر.  كتسعة كعشرينبرطلمْب: 
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 نابليوف: )٧بتدا( ال تقاطعُب يا غىب. 
 برطلمْب: معذرة يا سارل عسكر 

   (ُِّ، ص. َُٗٗ)باكثّب،  : اسكت!نابليوف  
 

: يوضح نابليوف للجوسقى عدد األشخاص الذين قتلهم، ٤بعرفة من  السياؽ
كاف القائدة الثورة ُب ا٢برب لضده. كمع ذلك، من بْب العديد من األشخاص الذين 
قتلوا، مل يدع أحد أنو القائدة الثورة الٌب كاف يبحث عنها جيش نابليوف. ىم الذين 

كالتجار، بينما جيش نابليوف من يقاتلوا كانوا من الطبقات الدنيا مثل ا٤بزارعْب 
الطباقات العليا بدأكا من القائدة اإلقليميْب كا٤بسؤكلْب ا٤بلكيْب. ٍب يقاطع برطلمْب  

 كلمات من نابليوف ليربير عدد األشخاص الذين قتلوا ٤بعرفة من ىو القائدة الثورة. 
شكل الكبلـ من برطلمْب إىل نابليوف ُب انتهاؾ ٤بكسيم االتفاؽ. ألف 

طلمْب مل يقلل من ا٣ببلؼ كمل يكثّب االتفاؽ بْب النفسو كنابليوف ُب التوصل إىل بر 
اإلتفاؽ. كما ُب ا٢بوار أعبله، يرفض برطلمْب كلمات من نابليوف بذكر عدد 
األشخاص الذين قتلوا بالفعل. ألف برطلمْب كنابليوف كمشاركْب ُب ا٣بطاب ال 

لذلك لن يكوف الكبلـ بْب االثنْب  يعززكف االتفاؽ ا٤بتبادؿ ُب أنشطة الكبلـ.
 مهذبنا. 

 
 مكسيم الشفقة  -ٔ

يعترب ا٤بتكلم أف ينتهك ٤بكسيم الشفقة إذا يزيد من الكراىية بْب النفسو 
(. أما ٖ، ص. َُِٕكاآلخرين كيقلل من التعاطف بْب النفسو كاآلخرين )آلفّبا، 

لعلي أٞبد  "كالثعبافالدكدة "شكل انتهاؾ من مكسيم الشفقة ُب النص ا٤بسرحى 
 باكثّب، كىو: 
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اف تقع ىذه النفائس َب ايدىم فيتقوكا هبا كل ما اخشاه ابراىيم :  
 علينا. 

ا١بوسقى: يا ابراىيم بك اذا دخل الفرنسيس العاصمة فسيتولوف على  
 كل شيء فيها كأف مل يدخلوا لن يستولوا على صناديقك

  (ّٓ، ص. َُٗٗ)باكثّب، 
 

: ال يزاؿ إبراىيم بك يصر على االحتفاظ ا١بوسقى بثركتو السياؽ
با٢برب. كاف إبراىيم بك قلقنا من أنو إذا سقطت فقّبنا ثركتو ُب أيدم الغزة، 
فسيكوف فقّبنا كليس لديو ثركة بعد ا٢برب. كاف سبب احتفاظو بثركتو مع 
ا١بوسقى ىو أف منزؿ ا١بوسقى كاف عرضة للتفتيش من قبل الغزاة. لكن، 
ا١بوسقى مل يوافق على العرض إبراىيم بك ألف ا١بوسقى اعترب أف إبراىيم بك 

 قادر على االحتفاظ ٗبمتلكاتو، كما اف إبراىيم بك مل يكن لديو أم فيو. 
ُب انتهاؾ من مكسيم  إىل ا١بوسقى شكل الكبلـ من ابراىيم بك

الشفقة. حيث جيب عليو يكثّب التعاطف معع شريك الكبلـ كتقليل الكراىية مع 
شريك الكبلـ. كمع ذلك، فإف إبراىيم بك ال يهتم بنفسو إال من خبلؿ الشعور 
بالقلق إذا فقدت ٩بتلكاتو الحقا لذا فإف قوؿ إبراىيم بك ينتهك مكسيم الشفقة 

 ليتش. على أساس النظرية جيفرم 
 
 
 
 
 
 
 



ْٖ 

 

 

 . شكل امتثاؿ مبادئ التهذيبُا١بدكاؿ 
 نموذج سمة فرعية شريك الكالم المتكلم أنواع المكسيم

 يسأؿ ا٤بوقف ا١بوسقى ركسٍب ا٤بكسيم ا٢بكمة
 الوعد داكد ناصحة 
أصدقائو الثبلثة  ا١بوسقى 

 ا١بوسقى
 إعطاء يفيد لشريك الكبلـ

 إعطاء ا٢بماية اجملرمْب نفيسة 
 إعطاء ا٤بساعدة نفيسة ا١بوسقى 
 إعطاء ا٢بماية لقادهتا نابليوف بوسليج 
 آسف على الكلمها نفيسة نابليوف 
 يساعد ا٤بصا٢بة اـ داكد )ناصحة( ا١بوسقى 

 حافظ،  ا٤بكسيم التسامح
 بدر

 يقدًن آخر األخبار ا١بوسقى

 إعطاء تفسّبا ا١بوسقى القاضى 
 إعطاء ا٤بساعدة ٞبزة  ا١بوسقى 

سيد أدىم  ركسٌب ا٤بكسيم االستقباؿ
 )القاضى(

 أمدح اىل سيد أدىم

 أمدح مهارة داكد داكد ناصحة 
 أمدح عظيمة سٌب نفيسة نفيسة أيوب 
 إعطاء ا٤بدح إىل شيخ ا١بوسقى ا٢باجيب نابليوف 
 أمدح ا٤بزايا إىل شيخ ا١بوسقى   ا١بوسقى نابليوف 
منزؿ  أمدح الطعاـ ا٤بقدـ ُب ا١بوسقى طوبار 

 ا١بوسقى
 يتواضع نفسو إذا كاف أعمي القاضى ا١بوسقى ا٤بكسيم التواضع

يتواضع نفسو إذا كاف ال يستحق  ا١بوسقى نفيسة 
 أف يتم الَبحيب بو
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 يتواضع نفسو إذا كاف أعمي برطلمْب العمياف 
 يتفق مع كبلـ العدكسى العدكسى ا١بوسقى ا٤بكسيم االتفاؽ

 بياف أف يتفق عليو ا١بميعإعطاء  ا١بميع ا١بوسقى 
 إعطاء التقدير لكبلـ ا١بوسقى ا١بوسقى القاضى 
 يتفق مع كبلـ ابراىيم بك ابراىيم بك ا١بوسقى 
 يتفق مع كبلـ ا١بوسقى ا١بوسقى ابرىيم بك 
 أمدح موقع سٌب نفيسة نفيسة ا١بوسقى 

 نأسف للمعركة الٌب حدثت ركسٌب ا١بوسقى ا٤بكسيم الشفقة
 تشعر بالدىشة زعيم إقليمي ا١بوسقى 
 تشعر بالسعادة ٤بهارة ابنو داكد ناصحة 
 اىتموا بالشيخ ا١بوسقي ا١بوسقى أيوب بك 

 
 لتهذيبا ئدا. شكل انتهاؾ مبِا١بدكؿ 

 نموذج سمة فرعية شريك الكالم المتكلم أنواع المكسيم
 ا٤باؿ يوفريطلب أف  ا١بوسقى ابراىيم بك كسيم ا٢بكمةا٤ب

يطرد ابراىيم بك من منزؿ  ابراىيم بك مراد بك 
 ا١بوسقى

 يعبء اآلخرين ا١بوسقى نابليوف 
 جيعل األخرين أف ينتظركهنا سيد حسن ا١بوسقى 
 يشرح االسَباتيجية ا٢برب ا٤بصليحى ا١بوسقى 
 جيبار القائدة الثورة على إخباره الرجل كفبو  
 يكليف شيخ ٗبقابلة ضيوفو ا١بوسقى برطلمْب 

 ال تعطى التقدير إلبنو ناصحة ا١بوسقى ا٤بكسيم االستقباؿ 
يعطي التقدير ٤با ليس با٣بّب ككبخ  ا١بوسقى عمر مكـر 

 ا١بوسقى
 يعطي اإىانات إىل داكد  داكد ا١بوسقى 
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 اكتشاؼ العيب مع ا١بوسقى ا١بوسقى ابراىيم بك ا٤بكسيم التسامح
 يفتيش ٩بنزؿ ا١بوسقى ا١بوسقى برطلمْب 

 إذالؿ األعمى ا١بوسقى مراد بك ا٤بكسيم التواضع
 ال يتفق مع أفكار ٞبزة عبد القادر ٞبزة ا٤بكسيم االتفاؽ

 يرفض االعتناؽ اإلسبلـ بوسليج نابليوف 
يأمر نابليوف ليجميع ا١بيش  نابليوف ا١بوسقى  

 الشعب
 يرفض اإلفراج عن عمر مكـر  ا١بوسقى نابليوف 
 أف جيميع ا١بيش الشعب يرفض نابليوف ا١بوسقى 
 يدفع كبلـ ا١بوسقى ا١بوسقى نابليوف  
 مقاطعة كبلـ ا١بوسقى نابليوف برطلمْب 

 يقلق على نفسو ا١بوسقى  ابراىيم بك ا٤بكسيم الشفقة
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 الرابع بابال
 اإلختتام

 الخالصة – أ
بشأف شكل امتثاؿ استنادا إىل النتائج كا٤بناقشات الٌب كصفها الباحثة    

 لعلى أٞبد باكثّب "الدكدة كالثعباف"كانتهاؾ من ا٤ببادئ التهذيب ُب النص ا٤بسرحى 
لخص الباحثة من النتائج ت ،(Geoffrey Leech)على أساس النظرية جيفرم ليتش 

 البحث كما يلي: 
كبلـ   ٖ :ما منهاكبل ُّشكل امتثاؿ ٗببادئ التهذيب ٗبا يصل إىل  ( كجدُ)

 ّ ، االستقباؿكبلـ مكسيم   ٔ، مكسيم التسامحكبلـ   ْ، ا٢بكمةمكسيم 
 . مكسيم الشفقةكبلـ  ْ ، ك مكسيم االتفاؽكبلـ  ٔ ، مكسيم التواضع كبلـ

كبلـ مكسيم  ٕ  :ـ منهاكبل ُِشكل انتهاؾ ٗببادئ التهذيب يصل إىل  ( كجدِ)
كبلـ   ُالتسامح، مكسيم كبلـ   ِكبلـ مكسيم االستقباؿ،   ّا٢بكمة، 

كبلـ مكسيم الشفقة. كاعتربت  ُ كبلـ مكسيم االتفاؽ، ك ٕ مكسيم التواضع، 
ٝبيع ىذه الكلمات ٛبثيل كتنتهك مبادئ التهذيب بنطرية جيفرم ليتش من 

 خبلؿ النظر إىل العناصر كا٤بفاىيم ا٤بوجودة بالفعل. 
ليو ُب شكل  حيتاج حقنا إىل النظر إىذه ا٤بكسيم الستة  مبادئ التهذيب   

، على ديب ُب شكل كتابة. ُب عمل األديباألُب عمل كبلـ مباشر أك غّبه موجود 
سبيل ا٤بثاؿ ديكن أف يساعد شكل االمتثاؿ ٗببادئ التهذيب كانتهاكو القارئ ُب 
الفهم الظركؼ أك ا٤بواقف ُب القصة. لقد حقق ُب النص ا٤بسرحى "الدكدة كالثعباف" 

حالة الشخصيات ُب كل كبلـ. كمع ذلك، عندما مبادئ التهذيب الذم يعكس 
تكوف الشخصية ُب حالة معادية، يصف ىذا النص ا٤بسرحى انتهاكنا ٤ببادئ 

ظهر االمتثاؿ العديد من الكبلـ الذل ي ىناؾ التهذيب بنظرية جيفرم ليتش. إذاف،
 نص ا٤بسرحى. الينقلها ا٤بؤلف للقارئ أك يعرض  أك االنتهاؾ الذل
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 اإلقتراحات -ب
أمل الباحثة أف جيعل على شرح ىذا البحث، تقوؿ الباحثة عن امتنانو كت استنادا 

ا للجميع، ٗبا ُب ذلك عامة الناس كالطبلب كاجملتمع احمللي. كما  القراء ىذا البحث مفيدن
البحث على األخطاء الكثّب ُب الكتابة  ثة بغزارة إذا اشتملت ٧بتويات ىذاتعتذر الباح

 كاحملتول. 
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 والثعبان:من النص المسرحي الدودة التلخص 
النص ا٤بسرحى بعنواف الدكدة كالثعباف لعلى أٞبد باكثّب ىو النص ا٤بسرحى  

العريب يركم حالة الشعب ا٤بصرم ُب قهر االستعمار الفرنسي. يتكوف ىذا النص 
كل الباب مقسم إىل العدد من ا٤بشاىد صفحة.   ُُّا٤بسرحى من أربعة الباب بإٝباىل 

 ا٤بستمرة كا٤بتناغمة. 
بداية ىذه ا٤بسرحى بسبب التشويش كاالضطراب كالصراعات الداخلية  كانت 

كا٣بارجية ُب مصرل الٍب أصبحت الفكرة ُب إثارة قصة ىذه ا٤بسرحى. حيدث رد الفعل 
ىذا كسط ا١بالية ا٤بصرية ألنو مل يكن ىناؾ زعيم ديكنو مساعدهتم كٞبايتهم. حٌب يظهر 

يلعب دكرا مهما ُب كشخصية ديكن أف الشيخ ا٠بو سليماف ا١بوسقى ديكن اقَباحة  
  ا٢بياة اجملتمع ا٤بصرل ُب ذلك الوقت كهتدئة الوضع ُب ذلك الوقت.  

سليماف ا١بوسقى ىو شخص يهتم بشكل كبّب با٤بشاكل ا٤بضطربة  الشيخ 
حاليا ُب ا٣بضم ا٢بياة اإلجتماعية كا٤بواقف اجملتمعية. يصبح اشيخ سليماف ا١بوسقى 

 ُب السيطرة على ا٤بصرل. لقد كاف يتكرب اسَباتيجيات جيدة عقبة أماـ الفرنسيْب
باستمرار استمر َب احملاربة اإلمرباطورية الفرنسية حٌب النهاية كاستشهد ُب الدفاععن 

 ببلده. 
النزعات ا٤بوجودة ُب ىذه ا٤بسرحى ٦برد صراعات بْب الشيخ سليماف  مل تكن 

ا١بوسقى كنابليوف بونابرتى، كلكن أيضا الصراعات ا٤بصرية ُب ذلك الوقت كانت 
مأساكية بعد الصراع الرئيسي. يبدأ الصراع الداعم ُب ىذه ا٤بسرحى  من غياب القوات 

سؤكلْب ا٤بصريْب ُب ذلك الوقت. خيتار القادرة على الصمودأماـ ىجـو فلرنسا من قبل ا٤ب
ا٤بسؤكلْب ا٤بلكيوف ا٤بصريوف الذين حكاـ ا٤بماليك ا٣بضوع السبللة العثمانية  الَبكية. 

رب الرابط: النص ا٤بسرحى ديكن الوصوؿ إىل ع ىذا أيضا ُب كثّب من األحياف.ىم 
https://foulabook.com/ar/book/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AF

%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%A
7%D9%86-Pdf 
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 ذاتيةالسيرة ال

ـ.  ُٖٗٗأغسطس  ُُب بليتار تاريخ  تكلد اثنا نور عزيزة،
ـ ٍب  َُُِدككو بليتار سنة  ترباكٌب من ا٤بدرسة اإلبتدائية تٚبرج
ُب بليتار  كلنجيؿ ىودا دارك با٤بدرسة ا٤بتوسطة اإلسبلمية  تالتحق
ـ ٍب التحق با٤بدرسة الثانوية ا٢بكومية كلينجي بليتار  َُِْسنة 
معة موالنا مالك إبراىيم ت ٔباـ ٍب التحق َُِٕسنة  ت فيوكٚبرج

على درجة البكالوريوسفي قسم اللغة العربية  تماالنج حٌب حصل
 ـ.  َُِِكأدهبا سنة 


