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Abstrak 

Prinsip kesantunan adalah salah satu prinsip pragmatik dalam linguistik modern 

yang penting karena kesantunan sangat dibutuhkan demi terciptanya komunikasi yang baik 

antarpembicara, khususnya dalam kesantunan berbahasa. Dalam hal ini, penulis memilih 

objek formal kesantunan Geoffrey Leech yang merupakan salah satu penggagas dari 

prinsip kesantunan yang menetapkan enam maksim dalam menganalisis bentuk-bentuk 

kesantunan dalam berbahasa, sedangkan objek material pada penelitian ini berasal dari 

salah satu jenis karya sastra yaitu drama. Drama yang diangkat adalah Harut dan Marut 

karya Ali Ahmad Bakatsir karena bahasa yang digunakan dalam drama ini sangatlah 

komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, nilai-nilai yang 

terkandung dalam naskah drama ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

khususnya pada nilai keislaman.  

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu penggunaan dan bentuk-bentuk 

prinsip kesantunan yang ada di dalam drama Harut dan Marut karya Ali Ahmad Baktsir. 

Maka dari itu, sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

penggunaan dan bentuk-bentuk prinsip kesantunan berbahasa yang digunakan oleh tokoh-

tokoh dalam drama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptif 

kualitatif yang mana akan menjelaskan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam drama 

tersebut beserta alasan-alasannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menyimpulkan bahwa naskah drama 

Harut dan Marut karya Ali Ahmad Bakatsir mengandung semua prinsip kesantunan yang 

diasas oleh Geoffrey Leech. Semua prinsip kesantunan tersebut yaitu, maksim 

kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, 

maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian. 

Kata Kunci : Drama Harut dan Marut, Prinsip Kesantunan, Pragmatik. 
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 جتريد

 يكونل ه ضروريألناملهمة  احلديثةمن املبادئ التداولية اللسانية  تأدبال مبدأيُعدُّ 
 املؤلف اختار احلالة، هذه يف .اللغوي التأدب يف خاصة ني،املتحدث بني اجيد التواصال

 التأدب مببدأ املأسسني أحد يعد الذي ليتش فريو جي مبدأ التأدب عند من وجهة النظري
هذا  يف ادياللغوي. أما وجهة امل التأدب أشكال حتليل يف قصوى أوجه ستة حيدد الذي

 هي هااختار  اليت وهي املسرحية. املسرحية األدبية، األعمال من واحد نوع من أييتالبحث 
 للغاية التواصلية املسرحية هذه يف املستخدمة اللغة ألن كثرياب أمحد عليل وماروت هاروت
 هذا يف املوجودة القيم تطبيق ميكن ذلك، إىل ابإلضافة. بسهولة فهمها للقراء ميكن حبيث

 .اإلسالمية القيم يف وخاصة ، اليومية احلياة يف املسرحية

أما حتديد البحث يف هذا البحث هو استخدام وأنواع مبدأ التأدب املستخدمة يف 
نص املسرحية هاروت وماروت لعلي أمحد ابكثري. واستنادا إىل حتديد البحث أن هدف 

وصف استخدام مبدأ التأدب وأنواعه الذي يستخدمه املمثلون يف من هذا البحث هو 
  نوعي حبث شكل يف نص املسرحية هاروت وماروت لعلي أمحد ابكثري. وهذ البحث

    .وأسباهبا املسرحية نص يف التأدب مبادئ سيشرح الذي

أن يف نص املسرحية هاروت وماروت  الباحث استنبطويدل على نتائج البحث أن 
. وصيغة مبدأ التأدب الذي أيسسه جيوفري ليتشلعلي أمحد ابكثري أسلوب مبدأ التأدب 

منها قاعدة اللباقة وقاعدة الكرم وقاعدة اإلستحسان وقاعدة كلهم فيه،   جيوفري ليتشعند 
 .التواضع وقاعدة املوافقة وقاعدة التعاطف

 ة هاروت وماروت، مبدأ التأدب، والتداولية.: نص املسرحي كلمة مفتاحية
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 كلمة الشكر والتقدير

 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني الذي قد أعطاان نعاما كثرية. والصالالالالالالالالة والسالالالالالالالالم عل   ري 

  لق حممد صل  هللا عليه وسالم.
 سالالالالالالهلة ليسالالالالالالت اهنأ رغم البحث هذا كتابة من وتوفيقه، هللا حبمد انتهيت، لقد
 الىت العراقيو  التحدايت من كثري  فهناك. العلمية الكتابة ىف لقصالالالالالالالورها للباحث ابلنسالالالالالالالبة
 من وتقديرا شالالالكرا لكم أقدم أن يل امسحوا فلذلك. البحث كتابة ىف غرضالالالي دون حتول
 .والتشجيعات واإلرشادات ابلتوجيهات ساعدوين ملن قليب أعماق
 الثقافة.ب وعلوم االدكتور أمحد فاتح املاجستري، كعميد كلية اآلداألستاذ فضيلة  .1
 مصطف  املاجستري، كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. األستاذفضيلة  .2
الدكتور حنيف أنواري املاجسالالالالالتري، كسالالالالالكرتري قسالالالالالم اللغة العربية  األسالالالالالتاذفضالالالالاليلة  .3

 وأدهبا.
 يرشالالالدينالذي  حبيب املاجسالالالتري، كمشالالالرا هذا البحث العلمي األسالالالتاذفضالالاليلة  .4

 إيل حال فهو يقدم .البحث هلذا املوضالالالالالو  هذا تناول مسالالالالالتقيم ىف أكون أن إىل
 البحث. هذا كتابة ىف شرعت حينما واجهتين اليت املشكالت لكل

 بتزويدي برتبييت قامواالذين  األفاضالالالالالالل بقسالالالالالالم اللغة العربية وأدهبا ذيمجيع األسالالالالالالات .5
 .واآل رة الدنيا مهتحيا يف مولطالهب هلم انفعة جيعلها وعلوم. عس  أن معارا

شالالالالكل  يف إما ومسالالالالاعدة وعوان دعما أعطياين قد ذينللا لوالدي شالالالالكرا وأشالالالالكر .6
 .مال أو دعاء

  مجيعهم.واألصدقاء  .7
 كلها.  أموران يف سهلنا اللهم جزاكم هللا  ري جزاء.
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 وهلذه األمة لتقدم انفعا البحث هذا أن يكون الباحثرجو يوأ ريا بكل تواضالالع، 
 هذا قيمة تنقص أن اهنشالالالالالالالالا من األ طاء من البحث هذا خيلو ال .الدين وهلذا البلدة

 .إصالحه ألجل هلا منتظرا تزل مل اإلقرتاحاتو  اإلنتقادات أن غري البحث بسببها،
 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 2020فرباير  14يوكياكرات، 
 الباحث،

 
 عدانن أدويتاما
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 الباب األول

 قدمةامل

 خلفية البحث .أ

، األوىل أشككك ال ااصوااكككجت ااب  ال شر ااحككككا اصب ي فن ا ش نصانعلوم أن فمن امل
 ااذل االغول ااسكككككلو  اكككككك نجت يف أتثري ماهلو   اجصماعنل وارجنل. نفسكككككنل ةاولنل واا اننل

 اعام اإلنسككاي ااسككلو  أسككا  هو األوالقي األسككا و  .اجملموعل أو اافاة طحنعل سككنع  
 جمال وهي ااصداوانل هنج والل من كلن ما  على عافأن ن مي ن .ا واا االغول وااسلو 

 االجصمككاعنككل اظاوفا حتلنككجت على ش ككا    المص لي االغول ااسككككككككككككككلو  ةحيككد ااككذل درككدر أن
 هو ااصوااكككجت عملنل يف  اهله مي ن ال ااذل األسكككا ويف هذا احلال،  .المص لي  فسكككنلواا

 1.وماحيل وفعاانل مال مل أك ا ااصال شنئلألن ش الم املصأةب سنصحح  أةبصاا قواعد

 ألن لصداواناا اادراسككككككككككككات يف احلدد ل ااصطورات أهي من اطور هيااصأةب االغول 
. االغول اصفاعجتا جمال يف ااككككككككككككك صككككككككككككنل العالقات كحري ا  اهصمام ا أوات قداالغول  اصأةبا
  ي هو ، واحد ماطوداه على االغودر شعض نفسكككككككككككككك كا ااصكأةب االغول مف وم دككككككككككككككك  و 

 أسكككككككككككسكككككككككككه ااذل ون،ااصعا حدأمل أمهنل دص اوزجنوفال انصش. دعصرد انصش أن محدأ ااصأةب 
 ااغاض. أما ةحمد غاض شواسككطل اوجن ه دصي سككنا  كجت  نأب هاصككور  من شد  ا ،قحله جاد 

 ه ا  ،اطبامل  على الصأثريو  .املسككككككككككصم  عرول افعنجت هو نفسكككككككككك ا االغل اسككككككككككص دام من
 من اوااككككجت م نصد حىت ابالحرتام، احملرتم دكككككعا حبنث ومصأةشل م ذشل عحارات إىل حاجل
 .ضغط ةون

                                                           
، 2014،  43اجمللد  1اعدة ا)جملل عامل ااف ا، نظادل ااصأةب يف االساننات ااصداوانل، حامت عحند،   1

 .وااف ون : كودت( ال رافل ااوطين اجملل  عن اصدر
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حنككل ف ككذا ااحبككث دحبككث عن محككدأ ااصككأةب ع ككد جنوفال انصش يف ن  املسككككككككككككككا 
نا. األةدب  هوو  هاروت وماروت ااذل أافه علي أمحد ابك ري ااذل واد يف إندوننسكككككككككككككك

 واا صككو  اارصككري  واارصكك  واااواايت ااكككعا م جت األةشنل اآلاثر من ااعددد ادده امل رف
ا هو ماروتو  هاروت املسكككككاحنل ن  األواى، ااحاك ري كصاابت  م جتو  .املسكككككاحنل  أثا أدضككككك 

 مزدج إن .آواون ابكصكك  ميصل  ككا مككا انةرا   ااب ملؤافنككه اا موذجنككل واحل مككل ابحل مككل غين
 عن ااص لي دصي مل امل ال سكككككككككحنجت على ،شه وااكككككككككل ح مل أوجد قد اادد نل وااصروى املعافل

 ن  املساحنل م جت هثا أ قارئر ع د اإلع اب الد ااب احل مل .هأثا  يف اإلسالمنل ااع ااا
 أسككككككككككككككلوب هو هاأحد ، مص وعل اغودل أمناط على األةشنل األاثر حتصول. وماروت هاروت
 .أةبصاا محدأ دسص دم ااذل اا الم

 ااذدنأن أوذ ابك ري املوضككككككككككككككو  عن املالئ ل  اارصككككككككككككككل هذه يف االهصمام د ري أما
. هللاإىل  ةائم ا املالئ ل طن د حنث اافعلي اارانون د ص ك أن شكككككأنه من وكان هللا، عصكككككوا

 يف ااحرا سككككور   افسككككري ع د ااراآن افسككككري كصب  يف واسكككك  نطا  على ااصاردخ اضككككمر متو 
  102 اآلدل ااحرا  سور  افسري ع د ورامل   رااد هكصاش  يف ااسنوطي اإلمام دذكا .102 آدل

 شن عما شن هللا عحدمن  واارصككككك  اااواايت داول. و املدهككككككل واارصككككك  اااواايت شعض
 ااطربل جادا شنمن ا دضككنف شن ما. وكعب وجماهد، عحا ، واشن مسككعوة، واشن اخلطاب،

ا رواه اارصككككككككككككككل هذه أن افسككككككككككككككريه يف  ةننا أيب واشن م ذر واش و واحل ني ماةاو  اشن أدضكككككككككككككك 
  2.ريوااحن 

 انص اب حول 33-30 اآلايت يف ااحرا  شسكككككور  وثنر ا اراحاط ا اارصكككككل هذه اااحط
 أن دسصبرون ااحكا كان  إذا ما حب ل ادحض ا املالئ ل ا ن. األرض على ولفا  ااحكا
 وماروت هاروت ادعى مالئ ل هللا أرسكككجت هبذاو  ؟فسكككنفسكككدون األرض على ولفا  د ونوا

                                                           

(.  . 1982ار ااف ا، )شريوت: ة . 1ج. اادر امل  ور. اإلمام عحد ااامحن جالل ااددن ااسنوطي.  2
233-251.  
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 ا فنذ يف وماروت هاروت أوفق اا  ادل حىت. اإلنسكككككككككككككان يف كان  ما وأعطنت األرض إىل
 .م مصه

 شككعب رواايت معظي إن درولأنه  ك ري،  اشن افسككري يفكصب   كما  أواى، روادل يف
 كانو  د وةاي   كاه  ا  اإلسكككككككككككالم ةوول قحجت كان  ااذل األوحار كعب  من مأووذ  إسكككككككككككاائنجت

 ااب اااواايت اص  ب. وماروت هاروتقصكككككككل  ذاك يف مبا ،اا اذشل اارصككككككك  كصاشل  حيب
 سككككككككككككور  افسككككككككككككري ع د أواى اودلر  من إانه اا ظا ااعلما  شعض حياول ااراآن، م  اصعارض
ِ أو مبعىن"املَل ان" شلفاظ قاأوا األسوة وأشو عحا  اشن أن فساوا .102 اآلدل ااحرا  . مَلَ رن

 ةاوة ابمللك واملرصكككككككوةمل ر دعين"املِل ان"  ابسكككككككص دام قاا هتا مي ن أنه من اااغي علىو 
 ، ذاك وم . ه ذا دراأ دزال ال" ماا ر" أن قنجت ذاك، إىل ابإلضككككككافل. سككككككلنمان وامللك
 شككككككككعحانمها  وماروت هاروت ا ن ه،حرنرص يف مالك ا ان  اا لمل هذه يف املرصككككككككوة فإن

 3.الئ لمب اسمن ما فرد ،املصرر من كاان  ألهنما نظا ا ابشجت، يف دعنكان ااحلان

 مال  شككككك صكككككنل اصصكككككودا ك رياب أمحد علي دكككككك  انطالقا من الك احلرائق أن 
 مالئ ل هي ريابك  أمحد علي مسكككاحنل يف املالئ ل .اصكككددره مت مال  اكككور  م  اصعارض
 إىل د بدر ال م ابافعجت ه ا  كان  إذا عما اا ظا شغض .كحكككككككا  ابحلنا  واكككككككعاان اعافان
 إكمال اادد اارصككككككل هذه كانت  او كما  وا ن كإنسككككككان،عنكككككككل   ودعنش كإنسككككككان  األرض
ا دكككككعاوا مل ااذدن المالئ ل واحد جانب من اككككور   وااكككككاب واألكجت ال وم اباسككككعاة  أشد 

 .اخلطنئل ارا اب شعد واا دم واخلوف اباراب وااكعور

                                                            املسكككاحنل هاروت وماروت هو ن  ااذل ا ع   على حنا  اإلنسكككان وفن ا     ن 
                                            اارني فن ا ألهنا در  عن حنا  اإلنسكككككان واذكاان أن               نسكككككصطن  أن  وذ   و               رسكككككاال احل مل.

                                                           

(،  . 2000حزم.  )شريوت : ةار اشن افسري ااراآن ااعظني.يب فدا  امساعنجت شن عما شن ك ري. أ  3
170-177. 
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                                                                        اإلنسككان هو ولنفل يف هذا ااعامل. ألججت ذاك هذا املسككاحنل هي  واككنلل اادعو  يف اخلري 
                   وصواا يف ةدن اإلسالم.

       احبككث يف                                                         وانطالقككا من الككك احلرككائق، ف ككذا ااحبككث م ي انحب ككه ود ككدف هككذا ا
  .              حتلنلنل اداوانل                     اعلي أمحد ابك ري ةراسل                                      محدأ ااصأةب يف ن  املساحنل هاروت وماروت 

 حتديد البحث .ب

  :       كما دلي                                                            انطالقا من ولفنل ااحبث املذكور ، مي ن الحاحث حتددد هذا ااحبث

        وت اعلي                        ن  املسكككككككككككككااحنل هاروت ومار                                   ما هي محاةئ ااصأةب جلنوفال انصش يف . 1
  ؟        أمحد ابك ري

        وت اعلي      ومار                                حدأ ااصأةب يف ن  املسااحنل هاروت  مل               اككككككككككككككنغل ااعحارات    هي    ما . 2
  ؟        أمحد ابك ري

 أغراض البحث وفواعده .ج

 ي:هبث املذكور أن أغااض هذا ااحبث ش ا  على ولفنل وحتددد ااح

وت اعلي أمحد ااصأةب جلنوفال انصش يف ن  املسااحنل هاروت ومار  ةئأمح معافل .1
 ابك ري.

ت اعلي أمحد يف ن  املسااحنل هاروت ومارو حدأ ااصأةب مل انغل ااعحارات ف ي .2
 ابك ري.

 أما فواعده ف ي كما الي:و 

 معافل أنوا  محدأ ااصأةب جلنوفال انصش يف ن  املسااحنل هاروت وماروت اعلي .1
 أمحد ابك ري.
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يف نصو   دأ ااصأةب جلنوفال انصشوشعد معافص ا دسصطن  أن دعطي ااصصور مح .2
 واى.أ

 لدراسة السابقةا .د

   ذا          اصعلق هب  اىت        ااحبوث ا  و                    ااحاحث شصفب  اا صب                             يف أث ا  كصاشل هذا ااحبث قام 
        وت اعلي                       ن  املسككككككاحنل هاروت ومار     عن     احبث        علمنل   ت                  ، ووجد ااحاحث مراال     ااحبث

                  ه. وم  ذاك، ف  ا                                  يف طادرل ونظادل ااب دسككككككككككككككص دم يف حتلنل   ل    خمصلف     ا             أمحد ابك ري وا  
     اروت                    ا ن مل دسكككككككككككككص دم يف ن  ه                              ااب اسكككككككككككككص دم شحبث محدأ ااصأةب و             شعض ااحبوث

                      كا شعض م  ا فنما الي:               وماروت. ومي ن ذ 

         من جامعل      ةهبا أ                                د مرصف حسن طااب االغل ااعاشنل و                     ااحبث األول وهو حبث حمم
      هاروت                       ااصعاون يف ن  املسكككككككككاحنل                  ابملوضكككككككككو  خمااف محدأ      2015               احدى عككككككككككا  مار  

         عن انوا  ذا ااحبث حبث ااحاحث يف ه                                          ماروت اعلي أمحد ابك ري ةراسككل حتلنلنل اداوانل.   و 
         أغااض كجت       ري و                         هاروت وماروت اعلي أمحد ابك                  عاون يف ن  املسكككككككككاحنل                امل ااف محدأ ااص

                           املم جت ااذل دروم شه امل ااف.

 Universitas Sebelas    معل           طااب من جا  Rahmat Hidayat                ااحبث اا اي، حبث 

Maret    حتت املوضككككككككككككو          “Pandangan Dunia dalam Naskah Drama Harut wa Marut 

Karya Ali  Ahmad Bakatsir”   دحر هذا ااحبث عن عاض ااعامل يف ن     2015    سككككككككك ل .                                   
               نلنل  اجصماعنل                                                         املسكككككاحنل هاروت وماروت اعلي أمحد ابك ري أو مي ن دسكككككمي شدراسكككككل حتل

                ش نودل ا ود نل.

                 كاان اكا اإلسكككككالمنل                   طااب من جامعل سكككككوانن  Erwanto                 ااحبث اا ااث، حبث 
                    اااحنق امل صوم الكنخ               ااسلو  يف كصاب   حتت املوضو  محاةئ أةب                 احل ومنل جوك اكاات 

                    . وهذا ااحبث شكككككا  عن     2010                                                اكككككفي ااامحن املحاركفورل ةراسكككككل حتلنلنل شاا اانل  سككككك ل 
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                                                                      انوا  محاةئ ااصأةب جلنوفال انصش يف يف كصاب اااحنق امل صوم الككككككككككككككنخ اكككككككككككككفي ااامحن 
            املحاركفورل.

   كا        كاان ا                  طااحل جامعل سككككككككككككوانن  Wheni Richi Nabilla                     وااحبث ااااش  جا  من 
               ادل حضككككككار  احملرتم                                                 احل ومنل جوك اكاات حتت املوضككككككو  ااصأةب االغول يف اااو       سككككككالمنل  اإل

           من اااوادل                     . أوذت ااحاحث ماةاي    2012                                     ا  نب حمفوظ: ةراسكككككككككككل حتلنلنل اداوانل سككككككككككك ل 
  .                 يف م اسح ا وخمااف ا                               انكا  محاةئ ااصأةب يف هذا ااحبث

  ب  ا          ن كلنككل اآلة        اافصلي م                                              ااحبككث اخلككام  هو املرككااككل ااب كصح ككا محنككد عحككد احلمز  
             ك األشككككككككككككككرت قاا                                                            جبككامعككل شغككداة حتككت ااع وان محككدأ ااصككأةب يف ع ككد اإلمككام علي إىل مككااكك

                       اااش . احبث هذه املراال      عدة ا  اا            ل اا اننل و     ااسكك        املحر""                  هذه املراال د كككاها       2017        اداوانل 
  مث      حلككل.         كككجت ما  يف                  إانككه من نرككد وارو     وا                                     عن اطور محككدأ ااصككأةب ع ككد احملككدثر ومككا وج 

              ع د اإلمام علي                                   ل اطحنرنل على ما ورة من عحارات يف                           أوصمت هذه املراال إبجاا  ةراسكككككككككككك
                   ها اداوانا إىل محدأ                                                       )علنه ااسكككككالم( إىل مااك األشكككككرت رضكككككوان هللا علنه ااسكككككالم مي ن نعزو 

  .                                                         ااصأةب وحماوال م اقكص ا على وفق املحدأ االساي ااصداويل احلددث

                         ي االغل اإلندوننسكككككنا وأةهبا                       سكككككصنا هداايب طااحل من قسككككك                   ااحبث اآلوا، حبث اال 
 Analisis“          حتكت املوضككككككككككككككو    Universitas Negeri Yogyakarta       جبكامعكل            االغكل واافن       كلنكل

Penggunaan Kesantunan Berbahasa Iklan Radio Purbalingga (Kajian Pragmatik)” 

                          ااذل دسككككككككككككككص دمه اعالن املزاي  يف                                . دحبث هذا ااحبث يف محدأ ااصأةب     2015    سكككككككككككككك ل 
Purbalingga.  

                                أكد ااحاحث أن  ن  املساحنل هاروت           املذكورات                  اادراسات ااساشرل          انطالقا من 
                                            ص اوهلا من حنث محاةئ ااصأةب فلذاك رأل ااحاحث                             وماروت اعلي أمحد ابك ري مل اري ش

   ث. ب  لح     صبق ا ن س             أن هذا ااحبث 
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 اإلطار النظري .ه

                      أوال أفعككال اا الم، اثننككا    ،                  إىل ارشعككل مواة م  ككااص ون  هككذه ااككدراسككككككككككككككككل ااصككداوانككل
                                               وراشعا ااصضكككككككككككمر وااصعاون. وكل ي دص لمون يف املص لي         ااصأشكككككككككككري      واثا ا               اإلقرتاض املسكككككككككككحق

                                                                       وامل اطب وااسككككككككككككككنا . وركز ااحاحث يف هذا ااحبث عن فا  محاةئ ااصعاون وهو محدأ 
                                                                                ااصأةب. اص منجت محاةئ ااصعاون اغاادش ااب مل اصي يف اطحنر ا عاملنا يف كجت اغل وكجت شنئل 

  ”Politeness Principles“         اجنلزدل                                               ثرافنل ف ائت محدأ ااصأةب جلحوفال انصش أو دسككككمي يف
ُ  َ اعادف ااصأةب اغل هي كلمل من أُةبَ   و  ُ               أةاب ف و أةدب، وأُةب اااججت: حسككككككك ت  - نُ  ُ أينُةبُ  -                                              

ّ  أوالقه وعاةاه، وأتّةب ٌ     دصأّةب أتةُّاب ف و مصأةٌِّب، واملفعول مصأةٌَّب شه. -                 َّ               ٌ ِّ          ُّ     ّ              فلذاك اعادف    4   
                    دضكككككا ااصأةب هو  اها    وأ    5                                                   ااصأةب ااكككككصالحا هو نظام ااسكككككلو  ااذل قاره ووفره اجملصم .

                                                                           ثرافنل ودعرب ااصأةب حبسككككككككككككككن احللق. أما غادصه  عجت شنئل احملاةثل اطنفا، ود ون احملاةثل 
       فعاال. 

                                                                     محدأ ااصأةب قد أس  ع د االغودر ااغاشنر م ال روشن الكوف وشاون وانفن سون 
                                                                     وجنوفال انصش. ويف هكككذا ااحبكككث ركز ااحكككاحكككث يف نظادكككل انصش يف حتلنلكككه ألن جنوفال 

                        جنوفال انصش محدأ ااصأةب        ود رسككككككي                                             انصش املؤسكككككك  األول يف نظادل ااصأةب يف ااصداوانل. 
 6 :          أقسام م  ا    صل    إىل س

  .   آلوا ا                              ارلنجت اخلسار  اآلوا وا  ري اااشح    ، (tact maxim )        االحاقل      قاعد   . 1
  .     الذات                               ارلنجت اااشح الذات ا  ري اخلسار    ، (generosity maxim )             قاعد  اا ام . 2
  ري                          ارلنجت ااص رن  من اآلوا ا     ، (approbation maxim )                قاعد  اإلسككككككككككصبسككككككككككان . 3

  .          إطاا  اآلوا

                                                           
  .74-73(،  . 2008)ااراها : عامل اا صب،  ااعاشنل املعااا ،مع ي االغل أمحد خمصار عما،  4

5 .6-4 h.Kesantunan Berbahasa, Chaer,  

  .174 .  محاةئ ااصداوانل،انصش،  6
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       اص رن                         اإلطاا  عن ااذات وا  ري ا        ، ارلنجت  (modesty maxim )               قاعد  ااصواضككككككككككككك  . 4
  .        من ااذات

     اآلوا                            ارلنكككجت غري اإلافكككا  شر ااكككذات و    ، (agreement maxim )   ل  فرككك  وا        قكككاعكككد  امل . 5
  .                            وا  ري املوافرل شر ااذات واآلوا

         ات واآلوا                              ارلنجت ااص افا وااعداو  شر ااذ  ،  (sympathy maxim )               قاعد  ااصعاطف . 6
  .                                  وا  ري ااصواة وااصعاطف شر األان واآلوا

 نهج البحثم .و

 صدرجيهفمحدأ ااصأةب  نظادل طادق عن واككككفي م  ج على سككككنأب ااحبث هذا إن
 :دلي كما

 احبثنو  ا .1

                                                               دعصرب هذا ااحبث حب ا م صحنا ألنه دعصمد ىف ةراسككككككككككككككصه على اا صب واملصكككككككككككككككاةر 
                                                                   امل صوشل، فلن  من ااحبث املنداي. وهو من ضكككككككككككككمن ةراسكككككككككككككات اغودل اطحنرنل ألهنا 

                                                                    اادراسكككات ىف ااصداوانل وهي من اادراسكككات االغودل أو االسكككاننات ااصطحنرنل          ا صمي إىل 
                                                                     ودسكككككككص دم ا شطادرل نوعنل. وإما أهداف من ااحبث اا وعي اواكككككككف واصحنر وحتلنجت 
    7 .                                                                          ااظاها  وأنككككككطل إجصماعنل وطحنعل اجملصم  وإمانه ونظادصه وااف ا اإلفااةل واجلماعي

                              اصصكككككككككككودا واص ككككككككككككنف واثننا اصصكككككككككككودا   وال أ                              ااحبث اا وعي اه ااغاض األسكككككككككككاسكككككككككككي، 
                                                        يف هذا ااحبث أوذ ااحاحث ااغاض اا اي أو دسكككككككمي اباحبث اا وعي     8 .       واصواكككككككنف
 9       ااوافي.

                                                           
7 (Bandung: Program  Metode Penelitian Pendidikan,Nana Syaodih Sukmadinata, 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60. 

8 . 60 h. Metode Penelitian Pendidikan,Sukmadinata,  

9  h.), 1989(Bandung: Remadja Karya, Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong, 
18.  
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 مصدر ااحبث ومعطنااه .2

    ل.  و  ا            واملصكككككدر اا        ائنسكككككي                          إىل مصكككككدردن اث ر مها املصكككككدر اا     مرسكككككي           هذا ااحبث 
                                                     هو ن  املسككككاحنل هاروت وماروت اعلي أمحد ابك ري واا صه ااذل        ائنسككككي        املصككككدر اا

   ا.               اا صب املصعلرل هب      ن      الت و  ا        ل هو املر  و  ا     اا                    اا ه هدادل. واملصدر 

 طادرل    ااحناانت .3

 لي:دعطنات، دروم ااحاحث خبطوات كما اصس نجت    ااحن ات وامل

                                                 اا   اا   من املساحنل هاروت وماروت اعلي أمحد ابك ري. ق (أ
               لى محدأ ااصأةب ع                دأ ااصأةب دعصمد                              اسكككككككككككككك نجت كلمات أو عحارات فن ا مح (ب

             جلنوفال انصش.
  .           محدأ ااصأةب   م ا  قس     سصل أ                 اص نف املعطنات إىل  (ج

                  م  ج حتلنجت ااحناانت .4

                دصككف محدأ ااصأةب       ااذل                                            امل  ج يف حتلنجت ااحناانت يف هذا ااحبث م  ج واككفي
             جلنوفال انصش.

 ظام البحثن .ز

سأال  حتددد املولفنل املسأال ااب اكا  على اارضااي . و  حيصول ااحاب األول على
وأغااض ااحبث  واادراسل ااساشرل واإلطار اا ظال شواف األس  وامل طلرل شرنام ااحبث 

 هو نظام ااذل دحر ااكنب هذا ااحبث. وحتلنجت. مث أيب شعد ذاك نظام ااحبث 

ومحدأ انل موجزا ل ااصداو مث أيب شعده ااحاب اا اي. وهذا ااحاب اصبدث عن نظاد
  .ااصأةب ع د جنوفال انصش
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أما يف ااحاب اا ااث فنأب ااحبث عن مؤاف املساحنل ومضمون املساحنل  هاروت 
وماروت. يف هذا ااحاب درسي ااحاحث إىل قنسمر. اارسي األول دصبدث عن حنا  

مضمون املساحنل  املؤاف ومؤافات ورحلصه ااف ادل. أما اارسي اا اي فنصبدث ااحاحث عن
 هاروت وماروت .

ماروت.  ويف و وااحاب ااااش  دصبدث عن اطحنق نظادل ااصأةب يف مساحنل هاروت 
ملساحنل هاروت محدأ ااصأةب يف ن  ا وااصحنر عن اصبلنجتهذا ااحاب دروم ااحاحث اب
 وماروت اعلي أمحد ابك ري.

 .نصن ل ااحبث واإلقرتاحات ا فن باا امتلاخل ام  هووااحاب اخل

 



 الباب اخلامس

 امتةاخل

 اخلالصة .أ

بعد أن حبث طويال على هذا البحث ابلعنوان "مبدأ التأدب يف نص املسرحيية 
هاروت وماروت لعلي أمحد ابكثري"  استنبط الباحث من البحث والنقاش السابق وينحصل 

 هذا البحث إىل نقط اتلية، هي:

الذي  أسلوب مبدأ التأدب نص املسرحية هاروت وماروت لعلي أمحد ابكثري يف إن
منها قاعدة كلهم فيه،   جيوفري ليتشعند . وصيغة مبدأ التأدب أيسسه جيوفري ليتش

 .اللباقة وقاعدة الكرم وقاعدة اإلستحسان وقاعدة التواضع وقاعدة املوافقة وقاعدة التعاطف

 اإلقرتاحات .ب

لباحث لك ارجو لمل يكن كامال متشامال فلذأدرك الباحث على أن هذا البحث 
اإلنتقادات واإلقرتاحات من أجل البحوث املستقبلة. ورجي الباحث سيكون هذا البحث 

 فائدة وانفعة للقارئني وزايدة املراجع يف مظاهر اللغوي خصوصا عن مبدأ التأدب. 
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