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 .فهمال سوء تجنبكل الكالـ الٍب ربتوم على االستلزاـ

النص اؼبسرحي "ا طالع ؼبعرفة صور االستلزاـ اغبوارم يف ( 0إىل: ) يهدؼ ىذا البحث
ستلزاـ اغبوارم اال ظائفك ؼبعرفة ( 1) ك ؛يساجر ىربّبت فاكؿ الشجرة" لتوفيق اغبكيم عند نظرية 

 .يساجر ىربّبت فاكؿ يف النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم عند نظرية 
حبث الوصفي ابستخداـ طرؽ  الدراسة اؼبكتبيةىذا النوع من البحث ىو نوع من أحباث 

. تقنية ربليل كالكتابةتقنيات صبع البياانت اؼبستخدمة ىي تقنيات القراءة كالَبصبة . كيفيالك 
زبفيض البياانت كعرض البياانت كاالستنتاج ، كىي: ميلس كىوبرماف البياانت اؼبستخدمة ىي تقنية

 البياانت.
بياانت، صور أتثّب ؿبادثة يف  11( 0ىي: )ا البحث يف ىذالنتائج الٍب مت اغبصوؿ عليها 

( مت العثور 1ك ) ؛تعجب صوركلمات يف   8مر ك أ صوركلمات يف   1أسئلة،  صوركلمات يف   8
إلعطاء  صبل 03، ك افر يرب ، كصبلتاف لحيلمصبل ل 2، كىي ستلزاـكظائف االمن  انواع 02على 

ة ، صبلافيستقدم، كصبلتاف لافيستخرب كصبلتاف لصبل لألمر،  2، ك يختفيصبل ل 2علومات، ك م
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ABSTRACT 

 

Insiyyah, Asfina Syifaatul. (2021). Conversational implicatures in the play 

script "Ya Tholi'as Syajaroh" by Taufiq Al-Hakim based on 

Herbert Paul Grice's perspective. Thesis, undergraduate program, 

Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor : Sony Fauzi, M. Pd. 

Keywords : Conversational implicature, drama script, misunderstanding 

Often dialogue occurs during communication, the speaker conveys 

something without expressing it explicitly. Including many conversations that 

contain implicatures in drama scripts that become difficult to understand 

(misunderstanding). Therefore, conversational implicature is considered 

interesting and important to learn because many forms of language may be 

difficult to understand. In addition, to help readers of drama texts to better 

understand sentences that contain implicatures and to avoid misunderstandings. 

This study aims to: (1) find out the form of conversational implicatures in 

the drama script "Ya Tholi'as Syajaroh" by Taufiq Al-Hakim based on Herbrt Paul 

Grice's perspective; and (2) knowing the function of general conversational 

implicatures and specific conversational implicatures in the drama script "Ya 

Tholi'as Syajaroh" by Taufiq Al-Hakim based on Herbert Paul Grice's perspective. 

This type of research is a type of literature review research using 

descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used are 

reading, translation and writting techniques. The data analysis technique used is 

the Miles and Huberman technique, namely: data reduction, data display and 

conclusion drawing. 

The results obtained in this study are: (1) 22 conversational implicatures in 

the form of statements, 9 utterances in the form of questions, 2 utterances in the 

form of commands and 9 utterances in the form of exclamations; and (2) found 13 

kinds of implicature functions, namely 3 sentences to insinuate, 2 sentences to 

justify, 14 sentences to give information, 3 sentences to keep secret, 3 sentences to 

command, 2 sentences to inquire, 2 sentences to ask, 7 sentences to convince, 1 

sentence to offer, 1 sentence expecting, 2 sentences rejecting, 1 sentence 

criticizing and 1 sentence giving advice. 
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ABSTRAK 

 

Insiyyah, Asfina Syifaatul. (2021). Implikatur percakapan dalam naskah 

drama “Ya Tholi’as Syajaroh” Karya Taufiq Al-Hakim 

berdasarkan perspektif Herbert Paul Grice. Skripsi, program 

sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Sony Fauzi, M. Pd. 

Kata Kunci : Implikatur percakapan, naskah drama, salah paham 

Seringkali dialog yang terjadi selama komunikasi, pembicara 

menyampaikan sesuatu tanpa mengungkapkannya secara eksplisit. Termasuk 

banyak juga percakapan yang mengandung implikatur dalam  naskah drama yang 

menjadi  sulit untuk dipahami (misunderstanding). Oleh karena itu, implikatur 

percakapan dianggap menarik dan penting untuk dipelajari karena banyak bentuk 

bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami. Selain itu, membantu pembaca teks 

drama untuk lebih memahami kalimat yang mengandung implikatur dan menjauhi 

kesalahpahaman.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk implikatur 

percakapan dalam naskah drama “Ya Tholi’as Syajaroh” Karya Taufiq Al-Hakim 

berdasarkan perspektif Herbert Paul Grice; dan (2) mengetahui fungsi implikatur 

percakapan umum dan implikatur percakapan khusus dalam naskah drama “Ya 

Tholi’as Syajaroh” Karya Taufiq Al-Hakim berdasarkan perspektif Herbert Paul 

Grice.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kajian pustaka dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca, terjemah dan catat. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik miles dan huberman, 

yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yakni: (1) 22 

implikatur percakapan berbentuk pernyataan, 9 tuturan yang berbentuk 

pertanyaan, 2 tuturan yang berbentuk kalimat perintah dan 9 tuturan berbentuk 

kalimat seru; dan (2) didapati 13 macam fungsi implikatur yaitu 3 kalimat untuk 

menyindir, 2 kalimat membenarkan, 14 kalimat memberi informasi, 3 kalimat 

merahasiakan, 3 kalimat memerintah, 2 kalimat menanyakan, 2 kalimat meminta, 

7 kalimat meyakinkan, 1 kalimat menawarkan, 1 kalimat mengharapkan, 2 

kalimat menolak, 1 kalimat mengkritik dan 1 kalimat yang memberi saran. 
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 الفصل األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث - أ
يف التفاعل أك التواصل ألغراض ـبتلفة. كما قاؿ ابن جِب  وبتاج البشر إىل اللغة
، 0883ابن جِب، ات يعرب هبا كل قـو عن أغرااضهم )أف تعريف اللغة ىي أصو 

(. كيف حْب أف اللغة نفسها اثبنة، أم أهنا تتطور كفقا الحتياجات 23ص. 
اإلنساف. ىذا التطور يرجع إىل الظواىر اللغوية الٍب ربدث. تشمل الظواىر الٍب 

ذبعل ال تتوافق مع القواعد اؽبيكلية ك ربدث، مثل استخداـ اللغة العملي الٍب 
خالؿ للدراسة من  أنبية اللغة ىذا ىو السببر فعالية ككفاءة. التواصل أكث

 .التداكلية
يف بناء ؿبادثة يُطلب من اؼبتحدثْب كشركاء الكالـ التعاكف مع بعضهم البعض 

هبب على كل مستخدـ لغة  جيدة كسلسة. لذلك، لكي ذبرم احملادثة بشكل جيد
نية اؼبتحدث كف. لفهم كىي مبدأ التعا  اؼببادئ الٍب تنطبق يف االتصاؿاالنتباه إىل

، هبب على شريك الكالـ تقدًن مسانبة صحيحة ككااضحة كمتماسكة كالغرض منو
كفقنا لألىداؼ كاألىداؼ الٍب هبب أف وبصل عليها اؼبتحدث. طرح جريس مبدأن 

 (.51 .، ص0884ماس، طاعرؼ دببدأ التعاكف يف ؿبادثة )يُ 
ينقل حيث  ؿ،يتحدث اغبوار يف أثناء االتصاا غالب يومية الواقع يف حياة

، ىناؾ كينتهك مبدأ التعاكف. كمع ذلكاؼبتحدثوف شيئا ما دكف التعبّب عنو صراحة 
على غرار . كربعض احملاداثت الٍب ال يزاؿ من اؼبمكن فهمها من قبل اؼبتحدث كاحملا

صعب ا كتنتهك اؼببادئ يف االتصاؿ حبيث يالٍب يتم نقلها اضمني نص اؼبسرحي ىناؾ
، تعترب دراسة اؼبعاين لذلك .(misunderstanding) سوء الفهمفهمها أك حٌب تسبب 

الضمنية للمحادثة فبتعة كمهمة لتسهيل فهم نية الكالـ الضمِب كمعرفة الغرض منها 
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مهما لدراسة ألنو كثّب صور اللغة يعرب استلزاـ اغبوارم اىتماما ك  لذلك، ككظيفتها.
، ؼبساعدة قارئ الناص الضمنية الٍب احياان صعب لفهمها. إلاضافة إىل ذلك

. سوء الفهم على االستلزاـ كلتجنب اؼبسرحي لفهم أكثر من الكالـ الٍب ربتوم
( لدراسة االستلزاـ. ألنو من urgensi) ككذالك يقاؿ ليفينسوف أبف ىناؾ مستلزمات

خالؿ فهم االستلزاـ يبكن اغبصوؿ على تفسّب اضمِب حوؿ كيفية تضمْب معُب أك 
اء ما يتم التحدث بو. يبكن لتضمْب معُب الكالـ أف وبدث جوىر الكالـ فيما كر 

فرقا فبا يقاؿ أك أف يكوف على دراية دبصطلح اؼبعُب الضمِب، ىذا يسمى االستلزاـ 
 (.2ص.  ،1300ابكٍب، س)

ينقسم االستلزاـ لرأل جرايس إىل نوعْب االستلزاـ العريف كاالستلزاـ اغبوارم 
كيف ىذا البحث ستبحث الباحثة عن نظرية (. 22، ص. 0888)دمحم كأضبد لبلة، 

االستلزاـ اغبوارم عند جرايس. هبادؿ جرايس أبف كل صور الكالـ عادة لو افَباض 
اساسي لغرض ؿبدد. بينما يشار إىل األعراض على أهنا آاثر تعِب النية أك الفهم أك 

 (.247، ص. 0864اؼبشاركة )جرايس، 
الكالـ الذم لو خاصية يف تفسّب  رصوامن أصور قاؿ جريس إف االستلزاـ ىو 

الكالـ دبعُب الضمنية. يبكن تنفيذه ابختصار أف الضمنية نفسها تشّب إىل شيء ما 
ىذه نظرية مثّبة كفبتعة كذات صلة  (.88، ص. 0882يف شيء ما )مي، 

 ابؼبواضوع الٍب ستبحث، كىو النص اؼبسرحي الذم وبتوم على ؿباداثت.
 "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم  ص اؼبسرحيتستعمل الباحثة اؼبواضوع الن

عّز اغبقبة الٍب ظهرت فيها انطالقان من  0851ىذا النص اؼبسرحي يف عاـ كتب ك 
. من إحدل اؼبسرحيات العربية غرابة ، كأيضان ومن آخر اؼبسرحيات الٍب كتبك ابريس 

فصار ىذه  اليصدؽ،أىم مسرحيات ما ظُبّي بػمسرح العبث أك ىذا النص ىو 
يف مسرحية "ا  يستخدـ عنواف كحوار كحادثاؼبسرحية على اؼبواضة يف طوؿ العامل. 

تتطلب سياقا خاصا  طالع الشجرة" يفوؽ منطق أك ما كراء اؼبنطق. من أجل ذلك،
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. ىذه األشياء ذبعل الباحثة مهتم بدراسة ىذا النص (1308)بكرم،  يف فهم اؼبعُب
نص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق الابحثة حي. اإلاضافة ذلك، زبَب اؼبسر 

 .تداكلية دراسة ربليليةالباحثة يبحث عن ىذا النص ب مل توجداغبكيم ألهنا 
 

 أسئلة البحث - ب
ما صور االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم  -0

 جرايس؟ىربّبت فاكؿ عند نظرية 
ما كظائف االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق  -1

  جرايس؟ىربّبت فاكؿ اغبكيم عند نظرية 

 أىدف البحث -ج
النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق ؼبعرفة صور االستلزاـ اغبوارم يف  -0

 جرايس.ىربّبت فاكؿ اغبكيم عند نظرية 
ؼبعرفة كظائف االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق  -1

 جرايس.ىربّبت فاكؿ اغبكيم عند نظرية 

 فوائد البحث -د
 كنبا: ،ينقسم ىذه الفوائد البحث على قسمْب

 الفوائد النظرية -0
ىربّبت فاكؿ زادة النظرة كاؼبعارؼ عن النظرية االستلزاـ اغبوارم عند  ( أ

 جرايس يف علم التداكلية؛ 
زادة النظرة كاؼبعارؼ اعبديدة للطالب يف فهم النظرية االستلزاـ اغبوارم   ( ب

 جرايس كتطبيقها يف نص اؼبسرحي؛ كىربّبت فاكؿ عند 



3 
 

 

لتوفّب فهم للباحثة عن استلزاـ اغبوارم يف نص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة"  ( ج
 لتوفيق اغبكيم )دراسة التحليلية التداكلية(.

 الفوائد التطبيقية -1
 راء االمةللق ( أ

االستلزاـ اغبوارم على نص  اغبقيقي فهم معُبلتقليل سوء الفهم يف 
 اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم.

 لألكاديبيْب ( ب
زادة مراجع يف علم تداكلية خاصة فيما يتعلق بنظرية االستلزاـ اغبوارم 

 جرايس.ىربّبت فاكؿ عند 
 ج( للباحثة

على القدرة الباحثة عن اللغوية كاػبربة كالبصّبة عن االستلزاـ زادة  (0
 اغبوارم يف النص اؼبسرحي؛ ك

زادة اؼبصادر كاؼبعلومات من فبارسة تعليم اللغة خصة يف دراسة  (1
االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم 

 جرايس.ىربّبت فاكؿ عند نظرية 

 السابقةالدراسات  -ه
كلكن كانت عدة دراسات سابقة  ،ىذا البحث ليس دراسة جديدة 

 تستخدـ ىذه النظرية, منها:
ربت اؼبواضوع االستلزاـ اغبوارم يف النص ، 1313 ،فريد يسر الفردكس -0

ة اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" لتوفيق اغبكيم على نظرية جرايس. قسم اللغة العربي
جبامعة موالان مالك إبراىيم الإلسالمية اغبكومية  ،كأدهبا كلية العلـو الإلنسانية

( حبث عن أشكاؿ االستلزاـ اغبوارم يف 0ماالنج. أىداؼ ىذا البحث ىي: )
( حبث عن كظيفة االستلزاـ 1النص اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" لتوفيق اغبكيم؛ )
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اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" لتوفيق اغبكيم على نظرية جرايس. 
لطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث اؼبنهج الكيفي كالوصفي. كنتائج من أّما ا

( أشكاؿ االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ؾبلس 0ىذا البحث ىي: )
كالـ؛   7كىي: )أ( أشكاؿ البياف بعدد  ،العدؿ" لتوفيق اغبكيم طبسة أشكاؿ

)د(  كالـ؛  7كالـ؛ )ج( أشكاؿ التلميح بعدد   1)ب( أشكاؿ التأكيد بعدد 
( 1كالـ؛ )  0كالـ؛ )ق( أشكاؿ االقَباح بعدد   0أشكاؿ االحتجاج بعدد 

كظيفة االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" لتوفيق اغبكيم كىي: 
البياف كتصوير حالة النفس تقوًن  )أ( كظيفة االستلزاـ اغبوارم على شكل

تلزاـ اغبوارم على كشف عن اغبقائق كطلب الوقت؛ )ب( كظيفة االس  ،اغبجة
شكل التأكيد كشرح مهمة كتقدًن األفكار؛ )ج( كظيفة االستلزاـ اغبوارم على 
شكل التلميح كطلب الشئ؛ )د( كظيفة االستلزاـ اغبوارم على شكل 
االحتجاج ككشف عن اغبقائق؛ )ق( كظيفة االستلزاـ اغبوارم على شكل 

 ، ص. ط(.1313الفردكس، االقَباح ككشف عن اغبقائق )
ربت اؼبواضوع االستلزاـ اغبوارم يف فيلم "ذيب"  ،1308 ،نيتا انداة حفصوايت -1

ة كأدهبا كلية العلـو لناجي أبو نوار )دراسة ربليلية تداكلية(. قسم اللغة العربي
جبامعة موالان مالك إبراىيم الإلسالمية اغبكومية ماالنج. أىداؼ  ،الإلنسانية

تلزاـ اغبوارم يف فيلم "ذيب" ( حبث عن أشكاؿ االس0ىذا البحث ىي: )
( حبث عن كظيفة االستلزاـ اغبوارم يف فيلم "ذيب" لناجي 1لناجي أبو نوار؛ )

أبو نوار. أّما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث اؼبنهج الكيفي كالوصفي. 
( شكل الكالـ الذم يشتمل على االستلزاـ 0كنتائج من ىذا البحث ىي: )

اجي أبو نوار سبعة عشر كالما. كالكالـ خرؽ اغبوارم يف فيلم "ذيب" لن
كقاعدة  ،كقاعدة الكيف ،يعِب قاعدة الكاـ لقاعدة الوحيد يف مبدأ التعاكف

كقاعدة الطريقة. كخرؽ لقاعدة الثنائي يعِب قاعدة الكم كقاعدة  ،اؼبناسبة
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ككاحد البياانت من قاعدة  ،طبس البياانت من خرؽ قاعدة الكم اؼبناسبة.
ككاحد البياانت من خرؽ قاعدة  ،البياانت من قاعدة اؼبناسبةكست  ،الكيف

( معُب الكالـ 1الطريقة. كأربع البياانت من قاعدة الكم كقاعدة اؼبناسبة؛ )
 ،"ذيب" لناجي أبو نوار ىو يدعو الذم يشتمل على االستلزاـ اغبوارم يف فيلم

 ،كيبزح ،كيشّجع ،كينذر ،كيسخر ،كيوّكد ،كيرفض ،كىبرب ،كأيمر ،كينهى
 ، ص. ط(.1308كيعّرؼ )حفصوايت، 

ربت اؼبواضوع االستلزاـ اغبوارم يف ركاية "سالمة  ،1306 ،يصلح داين -2
ة القاس" لعلي أضبد ابكثّب )دراسة كصفية ربليلية تداكلية(. قسم اللغة العربي

جبامعة موالان مالك إبراىيم الإلسالمية اغبكومية  ،كأدهبا كلية العلـو الإلنسانية
( حبث عن أنواع االستلزامات يف الركاية 0ماالنج. أىداؼ ىذا البحث ىي: )
( حبث عن كظيفة االستلزاـ اغبوارل يف 1"سالمة القس" لعلي أضبد ابكثّب؛ )

الركاية "سالمة القس" لعلي أضبد ابكثّب. أّما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا 
( كانت 0بحث اؼبنهج الكيفي كالوصفي. كنتائج من ىذا البحث ىي: )ال

الكلمة اآليت تشتمل على االستلزاـ اغبوارل يف ركاية "سالمة القة" لعلي أضبد 
ابكثّب. قسمت الباحثة انتهاؾ اؼببادئ عن إستخداـ االستلزاـ اغبوارل يف 

مبدأ  ،الكيف ابكثّب نبا كما يلي: مبدأ الركاية "سالمة القس" لعلي أضبد
( مث من نتيجة الثانية اؼبعُب الكالـ يف 1مبدأ اؼبناسبة كمبدأ الطريقة؛ ) ،الكم

الركاية السالمة القاس الٍب يبحث عن األعماؿ الدنيا كاألخرة كاألثر اؼبرء لرجل 
 ، ص. ط(.1306كاؼبرء من حوؿ اجملتمع )داين، 

رم يف فلم كارتوف "طاعة ربت اؼبوظوع االستلزاـ اغبوا ،1306 ،حةإمرأة اؼبصل -3
ة كأدهبا كلية العلـو الوالدين" )دراسة ربليلية تداكلية(. قسم اللغة العربي

جبامعة موالان مالك إبراىيم الإلسالمية اغبكومية ماالنج. أىداؼ  ،الإلنسانية
( حبث عن أشكاؿ االستلزاـ اغبوارم يف فيلم "طاعة 0ىذا البحث ىي: )
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فة االستلزاـ اغبوارم يف فيلم "طاعة الوالدين". أّما ( حبث عن كظي1الوالدين"؛ )
الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث اؼبنهج الكيفي كالوصفي. كنتائج من ىذا 

كجدت الباحثة من االستلزاـ من مبادئ التعاكف يعِب ست  (0البحث ىي: )
( كانت اؼببدأ الذم ىبالفها الكالـ ىي اؼببدأ الكف كاؼببدأ الكم 1كعشركف؛ )

كاؼببدأ اؼبناسبة كاؼببدأ الطريقة. اثنْب من الكالـ فيو ىبالف مبدأ الكف كاثنا 
عشر كالـ ىبالف مبدأ الكم كاحدم عشر كالـ ىبالف مبدأ اؼبناسبة ككاحد  

 ، ص. ط(.1306اؼبصلحة، كالـ ىبالف من مبدأ الطريقة )
 يف ركاية "انئب عزرائيل" ، ربت اؼبوظوع االستلزاـ1306خطيبة األمة،  -4

ة كأدهبا كلية العلـو قسم اللغة العربيليوسف السباعي )دراسة تداكلية(. 
جبامعة موالان مالك إبراىيم الإلسالمية اغبكومية ماالنج. أىداؼ  ،الإلنسانية

"انئب عزرائيل" ( حبث عن أنواع االستلزاـ يف ركاية 0ىذا البحث ىي: )
"انئب عزرائيل" ة ( حبث عن كظيفة االستلزاـ يف ركاي1؛ )ليوسف السباعي
. أّما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث اؼبنهج الكيفي ليوسف السباعي

أف النوع االستلزاـ يف ىذه الركاية  (0كالوصفي. كنتائج من ىذا البحث ىي: )
( كاؼبعُب الذل تتضمن يف االستلزاـ 1ىو االستلزاـ اغبوارم كاالستلزاـ العريف. )

لعامل معُب مثل لتهذيب، لتأمر أك لينهى شيئا، ىو معُب الذم يراد كال يقاؿ 
 ، ص. ط(.1306األمة، كيرفض برفق، كغّب ذلك )

 
 . خمتلفة ومتشابة ىذا البحث ابلبحث السابقة2جدول 

 أسئلة البحث نتائج البحث اتشابو اخنالف
الباحث، السنة، 
عنوان الدراسة 

 السابقة
 الرقم

بحث نظرية ال مواضع البحث
كمنهج البحث 
كأسئلة البحث 

( أشكاؿ االستلزاـ 0)
اغبوارم يف النص 

اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" 

أشكاؿ ما ( 0)
االستلزاـ اغبوارم 

يف النص اؼبسرحي 

 كسفريد يسر الفرد
االستلزاـ ( 1313)

اغبوارم يف النص 

0 
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كطريقة صبع 
 البياانت

لتوفيق اغبكيم طبسة 
كىي: )أ(  ،أشكاؿ

  7أشكاؿ البياف بعدد 
كالـ؛ )ب( أشكاؿ 

كالـ؛   1التأكيد بعدد 
)ج( أشكاؿ التلميح 

كالـ؛ )د(   7بعدد 
أشكاؿ االحتجاج بعدد 

كالـ؛ )ق( أشكاؿ   0
 .كالـ  0االقَباح بعدد 

( كظيفة االستلزاـ 1)
اغبوارم يف النص 

اؼبسرحي "ؾبلس العدؿ" 
لتوفيق اغبكيم كىي: )أ( 

ـ اغبوارم كظيفة االستلزا
على شكل البياف  

كتصوير حالة النفس 
كشف عن   ،تقوًن اغبجة

اغبقائق كطلب الوقت؛ 
)ب( كظيفة االستلزاـ 

اغبوارم على شكل 
التأكيد كشرح مهمة 

كتقدًن األفكار؛ )ج( 
كظيفة االستلزاـ اغبوارم 

على شكل التلميح  
كطلب الشئ؛ )د( 

كظيفة االستلزاـ اغبوارم 
على شكل االحتجاج 

ف عن اغبقائق؛ ككش
)ق( كظيفة االستلزاـ 

"ؾبلس العدؿ" 
 ؟لتوفيق اغبكيم

كظيفة ما ( 1)
االستلزاـ اغبوارم 

يف النص اؼبسرحي 
"ؾبلس العدؿ" 

لتوفيق اغبكيم على 
 ؟نظرية جرايس

اؼبسرحي "ؾبلس 
العدؿ" لتوفيق 

اغبكيم على نظرية 
 جرايس
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اغبوارم على شكل 
االقَباح ككشف عن 

 .اغبقائق
طريقة صبع 

البياانت 
كمواضع 
 البحث

بحث نظرية ال
كمنهج البحث 
 كأسئلة البحث

( شكل الكالـ الذم 0)
يشتمل على االستلزاـ 

اغبوارم يف فيلم "ذيب" 
لناجي أبو نوار سبعة 

كالكالـ عشر كالما. 
خرؽ لقاعدة الوحيد يف 
مبدأ التعاكف يعِب قاعدة 

 ،كقاعدة الكيف ،الكاـ
كقاعدة  ،كقاعدة اؼبناسبة

الطريقة. كخرؽ لقاعدة 
الثنائي يعِب قاعدة الكم 
كقاعدة اؼبناسبة. طبس 

البياانت من خرؽ 
ككاحد  ،قاعدة الكم

البياانت من قاعدة 
كست البياانت  ،الكيف

 ،من قاعدة اؼبناسبة
كاحد البياانت من ك 

خرؽ قاعدة الطريقة. 
كأربع البياانت من 

قاعدة الكم كقاعدة 
 .اؼبناسبة

( معُب الكالـ الذم 1)
يشتمل على االستلزاـ 

اغبوارم يف فيلم "ذيب" 
لناجي أبو نوار ىو 

 ،كأيمر ،كينهى ،يدعو

أشكاؿ  ما( 0)
االستلزاـ اغبوارم 
يف فيلم "ذيب" 
 ؟لناجي أبو نوار

كظيفة ما ( 1)
االستلزاـ اغبوارم 
يف فيلم "ذيب" 
 ؟لناجي أبو نوار

 

 نيتا انداة حفصوايت
االستلزاـ ( 1308)

اغبوارم يف فيلم 
"ذيب" لناجي أبو 
نوار )دراسة ربليلية 

 تداكلية(

1 
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 ،كيوّكد ،كيرفض ،كىبرب
 ،كينذر ،كيسخر
 ،كيبزح ،كيشّجع
 .كيعّرؼ

بحث نظرية ال مواضع البحث
كمنهج البحث 

لة البحث كأسئ
كطريقة صبع 

 البياانت

( كانت الكلمة 0)
اآليت تشتمل على 

االستلزاـ اغبوارل يف 
ركاية "سالمة القة" لعلي 

أضبد ابكثّب. قسمت 
الباحثة انتهاؾ اؼببادئ 
عن إستخداـ االستلزاـ 

اغبوارل يف الركاية 
"سالمة القس" لعلي 
أضبد ابكثّب نبا كما 

مبدأ  ،يلي: مبدأ الكيف
أ اؼبناسبة مبد ،الكم

 .كمبدأ الطريقة
( مث من نتيجة الثانية 1)

اؼبعُب الكالـ يف الركاية 
السالمة القاس الٍب 
يبحث عن األعماؿ 
الدنيا كاألخرة كاألثر 
اؼبرء لرجل كاؼبرء من 

 .حوؿ اجملتمع

أنواع ما ( 0)
االستلزامات يف 
الركاية "سالمة 

القس" لعلي أضبد 
 ؟ابكثّب

كظيفة ما ( 1)
اغبوارل االستلزاـ 

يف الركاية "سالمة 
القس" لعلي أضبد 

 ؟ابكثّب

 يصلح داين
االستلزاـ ( 1306)

اغبوارم يف ركاية 
"سالمة القاس" 

لعلي أضبد ابكثّب 
)دراسة كصفية 
 ربليلية تداكلية(

2 

طريقة صبع 
البياانت 
كمواضع 
 البحث

بحث نظرية ال
كمنهج البحث 
 كأسئلة البحث

كجدت الباحثة من  (0)
من مبادئ  االستلزاـ

التعاكف يعِب ست 
 .كعشركف

( كانت اؼببدأ الذم 1)
ىبالفها الكالـ ىي اؼببدأ 

أشكاؿ  ما( 0)
االستلزاـ اغبوارم 

يف فيلم "طاعة 
 ؟الوالدين"

كظيفة  ما( 1)
االستلزاـ اغبوارم 

 إمرأة اؼبصلحة
االستلزاـ ( 1306)

اغبوارم يف فلم  
كارتوف "طاعة 

الوالدين" )دراسة 
 ربليلية تداكلية(

3 
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الكف كاؼببدأ الكم 
كاؼببدأ اؼبناسبة كاؼببدأ 

الطريقة. اثنْب من 
الكالـ فيو ىبالف مبدأ 
الكف كاثنا عشر كالـ 

ىبالف مبدأ الكم 
كاحدم عشر كالـ 
ىبالف مبدأ اؼبناسبة 

ككاحد كالـ ىبالف من 
 .دأ الطريقمب

يف فيلم "طاعة 
 ؟الوالدين"

بحث نظرية ال مواضع البحث
كمنهج البحث 
كأسئلة البحث 

كطريقة صبع 
 البياانت

أف النوع االستلزاـ  (0)
يف ىذه الركاية ىو 
االستلزاـ اغبوارم 
 كاالستلزاـ العريف.

( كاؼبعُب الذل 1)
تتضمن يف االستلزاـ ىو 
معُب الذم يراد كال يقاؿ 

لعامل معُب مثل 
لتهذيب، لتأمر أك 

لينهى شيئا، كيرفض 
 .برفق، كغّب ذلك

أنواع  ما( 0)
االستلزاـ يف ركاية 
"انئب عزرائيل" 
 ؟ليوسف السباعي

كظيفة  ما( 1)
االستلزاـ يف ركاية 
"انئب عزرائيل" 
 ؟ليوسف السباعي

 خطيبة األمة
 االستلزاـ( 1306)

يف ركاية "انئب 
عزرائيل" ليوسف 
السباعي )دراسة 

  تداكلية(

4 

 
السابقة أف ىذا البحث الذم يقـو بو الباحثة لو  0ابلنظر إىل قائمة اعبدكاؿ 

التشابو كاالختالؼ إما يف النظرية الٍب استخدمت يعِب نظرية االستلزاـ اغبوارم 
كمنهج البحث كأسئلة البحث كطريقة صبع البياانت كاالختالؼ يف مواضع البحث 

اغبكيم. ككجد التشابو من الدراسة  كىو النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق
السابقة الٍب أعرض الباحثة يف نظريتها على طبسة البحوث العلمية الٍب تشابو يف 
طريقة صبع البياانت على ثالثة البحوث. كمن ىذه البياانت نعرؼ أف يكوف ىذا 
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البحث حبث جديد يف دراسات االستلزاـ اغبوارم كلتأكيد أف ىذا البحث مل يكن 
 و من قبل.يف حبث

 منهج البحث -و
منهج البحث ىو التقنية، اؼببدأ، اإلجراء الذم استخدمو الباحثة يف حبثو 

(. ستتم شرح ما يلي لكل منهجية 02، ص. 0882للوسوؿ إىل غايتو )فضل هللا، 
 البحث إىل جانب اػبطوات:

 نوعومدخل البحث ك  -0
تستخدـ مدخل البحث يف ىذا البحث ىو حبث الكيفي كالوصفي. 

ستتم شرح على النحو كأما نوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب. 
 :التايل

 البحث الكيفي ( أ
سردم كمنطقى  صورإف اؼبنهج الكيفى ىو صبع كتفسّب البياانت ب

 ىو لفهم والغراض (.88، ص. 1305ألجل فهم ظاىرة ؿبددة )الغزاكم، 
، 1303كلي كيستكشف الفهم األعمق )دمحم،   صورالظواىر االجتماعية ب

ربتوم ىذا البحث على نص حوارم كنص سردم هتدؼ إىل  (.07ص. 
تواضيح صور اؼبعاين كتصف كظائف االستلزاـ اغبوارم يف نص اؼبسرحي "ا 

 جرايس.ىربّبت فاكؿ طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم عند نظرية 
 البحث الوصفي ( ب

البحث الوصفي ىو البحث الذم يهدؼ إىل كصف الظركؼ أك 
 ىورف بّبجن ك جورسوف،الظركؼ اغبالية كتفسّبىا كربليلها كنسخها )

(. تقدـ ىذا البحث نتائج ربليل البياانت بتشرح التفصيلي 56، ص. 0886
صور ككظائف االستلزاـ اغبوارم يف نص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق 

 جرايس.ىربّبت فاكؿ ظرية اغبكيم عند ن
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 البحث اؼبكتيب ج(
أما نوع ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب الذم يقاـ ابستخداـ 

(. ألف يف ىذا البحث اجراءه بطريقة 00، ص. 1331، )حسناؼبطبوعات 
قراءة الكتب، أك الدراسات السابقة، أك مصادر البياانت األخرل من اؼبكتبة 

 كربليلها.يف خطوات خاصة عبمع البياانت 
 مصادر البياانت -1

 تتم صبع البياانت يف ىذا البحث من مصدرين، فيما يلي:
 ةرئيسيمصدر البياانت ال ( أ

مصدر البياانت األساسية ىي مصادر الٍب تتم معاعبتها مباشرة 
(. أما 53-51، ص. 1334للحصوؿ على مواضوع البحث )سيسوانتورك، 

"ا طالع ؼبسرحي نص امصدر البياانت األساسية يف ىذا البحث ىو 
 م قضية دار مصر للطباعة ابلقاىرة.لتوفيق اغبكيالشجرة" 

 مصدر البياانت الثانوية  ( ب
ر الٍب مل تعط التياانت إىل الباحث دمصدر البياانت الثانوية ىي مصا

(. كأما مصادر البياانت الثانوية ؽبذا 030، ص. 1306مباشرة )انياكايت، 
ؽبربّبت كتاب اؼبعُب مراجعة فلسفية   ،منهجية البحث البحث فهي الكتب

ؾبلة البحث اإلعالمى كلية العلـو  ،كالكتب الٍب تناقش االستلزاـ جرايسفاكؿ 
 عن االستلزاـ اغبوارم. مقاالت كحبث جامعي الَبكيزة، جامعة بغداد

 طريقة صبع البياانت -2
أما طريقة صبع البياانت يف ىذا البحث ىي طريقة القراءاة، الَبصبة، 

 تابة. تتم شرح اػبطوات الٍب تقـو هبا الباحثة يف ىذا الطريقة:كالك
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 طريقة القراءة ( أ
إف طريقة القراءة ىي طريقة التسجيل كل شيء يف نص بسطر من سطر 

(. طريقة القراءة يف ىذا البحث الٍب أقامها 78-77، ص. 1304)رهبارد، 
 الباحث كىي كما يلي:

 كافة؛ الشجرة""ا طالع نص اؼبسرحي تقرأ الباحثة  (0
 تقرأ ترصبتو لتفهم صبلة فجملة؛ نص اؼبسرحي كتقرأ الباحثة  (1
نص تعطى الباحثة عالمة على صبلة يف نص اؼبسرحي ك تقرأ الباحثة  (2

 ؛اؼبسرحي الٍب ربتوم على االستلزاـ اغبوارم
االستلزاـ تقرأ الباحثة تكرارا للتاكيد على اعبمل يف اػبطاب ربتوم على  (3

 ؛ كاغبوارم
 .ـ اغبوارملباحثة قراءة تقدية ؼبعرفة اػبطاب ربتوم على االستلزاتقـو ا (4

 طريقة الَبصبة ( ب
طريقة الَبصبة ىي طريقة عملية لتحليل كتصنيف كيفية تنفيذ عملية 

 (. ستبْب اػبطوات كما يلي:438، ص. 1331اؼبطابقة )مولينا كألبّب، 
 كوسيلة ترصبةاإلندكنيسية كغوغل ترصبة   –تستخدـ الباحث اؼبعجم العربية  (0

 "ا طالع الشجرة" لسهولة ربليل البحث؛نص اؼبسرحي 
"ا طالع نص اؼبسرحي تَبجم الباحث كلمة فكلمة، صبلة فجملة يف  (1

 الشجرة" لتوفيق اغبكيم؛
 ؛ كتتم قراءة الَبصبة مرارا كتكرارا للحصوؿ على ترصبة مفهومة حقا (2
 العريب.تتفق الباحثة الكلمة الٍب قد سبت ترصبة دبقصود النص  (3
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 ج( طريقة الكتابة
تستخدـ طريقة الكتابة ليكتب البياانت متعلق أبىداؼ البحث كبعد 

(. أما 107، ص. 1306 )أزهللا،ذلك اختيار البياانت كترتيبها كتصنيفها 
 خطوات طريقة الكتابة ؽباذا البحث ستأيت تفصيلها على النحو التايل:

االستلزاـ اغبوارم يف نص تكتب الباحثة صبع اعبمل الٍب ربتوم على  (0
 اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم؛

 تكتب الباحثة بتسجيل كتصنيف االستلزاـ اغبوارم بناء على صورىا؛ (1
"ا نص اؼبسرحي تكتب الباحثة كظائف االستلزاـ اغبوارم اؼبوجودة يف  (2

 طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم؛ ك
 عليها كتابة كتصنفها يف جدكؿ.تكتب الباحثة النتائج الٍب مت اغبصوؿ  (3

 طريقة ربليل البياانت -3
الكيفية يتم بتعامل كمستمر حٌب تكوف البياانت اتمة ربليل البياانت  طريقة

تستخدـ طريقة ربليل البياانت يف ىذا . (81، ص. 1304، سوغيونو)
 البحث ىي مبوذاج ميلس كىوبّبماف. كخطوات ربليل البياانت ؽبذا البحث:

 (data reduction)زبفيض البياانت  (أ 
زبفيض البياانت ىو عملية دمج البياانت أك العملي االنتخابية كالَبكيز 
على التبسيط كالتلخيص كربويل البياانت الناشئة من اؼبلحوظات يف اؼبيداف 

 (. أما خطواهتا يف ىذا البحث كما ستأيت:053، ص. 1301)إكبار، 
تقـو الباحثة ابالختيار كالفرز بْب البياانت اؼبضمنة مع البياانت غّب  (0

لتوفيق  "ا طالع الشجرة"اؼبدرجة على االستلزاـ اغبوارم يف نص اؼبسرحي 
 اغبكيم؛

 زبتار الباحثة البياانت الٍب ال تزاؿ ربتوم على اؼبعاين غّب كااضح؛ ك (1
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ت للكلمات أك تصنف الباحثة البياانت يف صور أكصاؼ كعمل اقتباسا (2
 اعبمل اؼبوجودة.

 (data display)عرض البياانت  (ب 
قبل تقدًن البياانت، من األفضل أف  .دبثابة معلوماتعرض البياانت 

كيفية معاعبة البياانت الٍب مت صبعها حٌب عرض البياانت يف شكل  نعرؼ أكال
(. أما خطواهتا يف 035، ص. 1336اك دكقبوم، جداكؿ أك رسـو بيانية )

 البحث كما ستأيت:ىذا 
تقدـ الباحثة شرحا للبياانت الٍب مت صبعها يف صور كصف بياانت طويل،  (0

 يس؛اجر ىربّبت فاكؿ أم التحليل اؼبرتبط بنظرية االستلزاـ اغبوارم عند 
شرح الباحثة من خالؿ إيضاح نتائج البياانت كفق صياغة اؼبشكلة يف ت (1

 ك ا؛شكل شرح كإعادة صياغة البياانت الٍب مت ذبميعه
تصف الباحثة البياانت اؼبقدمة يف صور جداكؿ من خالؿ كصف اؼبناقشة  (2

 .يساجر ىربّبت فاكؿ حوؿ نظرية 
 (conclusion drawing/ verfication)ج( االستنتاج البياانت 

بعد اػبطوة السابقة، تورد الباحثة نتائج البحث كاملة كتعترب ىذا التدرج 
زبفيض البياانت، ك عركض البياانت االستنتاج من عملية صبع البياانت، 

يف ىذه  ة(. كاػبطوات التالية الٍب تقـو هبا الباحث88، ص. 1307)كريستنتو، 
 اؼبرحلة:

االستلزاـ اغبوارم يف النص  منعن نتائج عرض البياانت  ةالباحثتستعرض  (0
ىربّبت فاكؿ اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم عند نظرية 

 ؛جرايس
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االستلزاـ  ائفككظ صورن معن نتائج عرض البياانت  ةالباحثتستعرض  (1
ىربّبت فاكؿ اغبوارم "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم عند نظرية 

 ؛جرايس
عن نتائج تفسّب البياانت كأتكيدىا على مناسبتها  ةالباحثتستخلص  (2

 .جرايسىربّبت فاكؿ الستلزاـ اغبوارم عند نظرية اب
 

 الفصل الثاين 
 النظرياإلطار   

 
ربتوم ىذا الفصل على اإلطار النظرم احملتاج يف ربليل البياانت اتفاقا عن عنواف 
ىذا البحث العلمي. كاإلطار النظرم الذم سيبحث كىو بدأ من نظرية الداللة مث علم 

 التداكيل مث استمر إىل نظرية السياؽ مث نظرية االستلزاـ اغبوارم على نظرية جرايس.
 (Pragmatics) علم التداويل تعريف - أ

ىي فرع من فركع علم اللغة يدرس اؼبعُب الذم يريده اؼبتحدثوف  التداكيل
اىياان أكثر على اؼبعُب الذم يريده ج(. يؤكد رأم 102 .، ص0884جاىياان، )

اؼبتحدثوف. يعطي اؼبتحدث. األقواؿ الٍب يتم التحدث هبا ؽبا معاين ال يعرفها إال 
. تتضمن بعض القيود الٍب طرحها ليفنسوف التداكيلنسوف بعض القيود على يفل

ىي دراسة العالقة بْب اللغة كالسياؽ الذم يكمن كراء تفسّب  التداكيلالقوؿ أبف 
، فإننا مطالبوف بفهم ىل حقيقة أنو لفهم استخداـ اللغةفهم اللغة. يشّب فهم اللغة إ

يفنسوف يقوؿ إف السياؽ الذم يالئم استخداـ تلك اللغة. ىناؾ قيد آخر طرحو ل
ىي دراسة قدرة مستخدمي اللغة على ربط اعبمل ابلسياقات اؼبناسبة لتلك  التداكيل
عن  اأال يكوف ىذا القيد الثاين ـبتلفا كثّب (. أنمل 0، ص. 0883سوراان، اعبمل )

ستويل  التداكيلعلى القيود اؼبذكورة أعاله، يبكن االستنتاج أف الدراسة  األكؿ. بناء
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لعوامل الٍب تتكيف مع استخداـ اللغة يف اغبياة اليومية. فيما يتعلق هبذا، اىتمامنا ل
فهذا يعِب أف اؼبتحدثْب ابللغة ليسوا مطالبْب فقط إبتقاف القواعد النحوية كلكن 

 هبب عليهم أيضنا إتقاف اؼببادئ االجتماعية كالثقافية كسياؽ استخداـ اللغة.
(. ابإلاضافة إىل كريسدا الكساانعناه )يبحث يف الكالـ كسياقو كم التداكيل علم

ىي دراسة للمعُب فيما يتعلق دبواقف الكالـ  التداكيلا أف أيض اترهبافذلك، يذكر 
اضركرية يف ربليل اؼبعاين الٍب  التداكيل(. 14ص. ، 0875، اترهبافاؼبختلفة )

ا لرأم الشخصيات األربعة كفق التداكيليتحدث هبا اؼبتحدثوف حسب حالة الكلمة. 
ىو فرع من فركع  التداكيلتؤكد على معُب الكلمات كموقفها. لذلك، فإف مفهـو 

 علم اللغة الذم يدرس معُب الكالـ من قبل اؼبتحدثْب يف مواقف خطاب معينة.
 (Context)السياق  تعريف - ب

السياؽ ىو جزء من كصف أك صبلة يبكن أف تدعم أك تضيف الواضوح ؼبعُب 
أف السياؽ ىو اػبطوة  فوركك، يواضح نفسو ف لو عالقة حبدث. كيف الوقتموق

(. يشمل ىذا السياؽ 3 .ص ،1330فوركك، الرئيسية يف التحليل العملي )
اؼبتحدث كاؼبرسل إليو كاؼبكاف كالزماف ككل ما يتعلق ابلكالـ. يواضح بريستوف أف 
السياؽ ىو كل اؼبعلومات الٍب ربيط دبستخدـ اللغة، دبا يف ذلك استخداـ اللغة من 

(. كابلتايل، يبكن أف تكوف أشياء مثل اؼبوقف 35، ص. 1333سوفاردك، حولو )
 ي سياؽ استخداـ اللغة.كمسافة اؼبكاف ى

يؤكد ىذا على أنبية السياؽ يف اللغة، كالذم يبكن أف وبدد معُب الكالـ 
كاؽبدؼ منو. يقسم سوابردك السياؽ إىل سياؽ لغوم )لغوم( كسياؽ خارج اللغة 

عناصر صور (. يكوف سياؽ اللغة يف 35، ص 1333)غّب لغوم( )سوابردك، 
الكلمات كاعبمل كالكالـ أك النص. السياؽ تشكل البنية اػبارجية، أم األصوات ك 

غّب اللغوم ىو سياؽ ال يتضمن عناصر لغوية. على عكس اػبرباء أعاله، وبدد 
السياؽ يف األنواع الثمانية األكىل من اإلعداد )اإلعداد كالوقت كاؼبكاف(،  ىيميس
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ثة أم اإلشارة إىل اؼبكاف )الفضاء كالفضاء( كالوقت أك اإليقاع )إيقاع( احملاد
(. يشّب اؼبشَبكاف )النملة اؼبشاركة( إىل 043 - 035 .، ص1338، سوداراة)

اؼبشاركْب يف احملادثة، كنبا اؼبتحدث كاؼبستمع. تشّب صبيع النتائج الثالثة )النهاات( 
الرسالة  صورإىل نتيجة احملادثة كاؽبدؼ من احملادثة. تشّب الرسائل األربع إىل 

اح(، تشّب إىل ركح إجراء ؿبادثة. تشّب الوسائل الست كؿبتواىا. الطرؽ اػبمس )مفت
)األدكات(، القناة )القناة( إىل ما إذا كاف استخداـ اللغة يتم شفهينا أك كتابينا كتشّب 
أيضنا إىل اختالؼ اللغة اؼبستخدمة. تشّب اؼبعايّب السبعة إىل سلوؾ اؼبشاركْب يف 

كأنواع اللغة. يبكن أف  أصوار فئات احملادثة. تشّب األنواع أك األنواع الثمانية إىل
، أك لغات، أك أدكات، أك  يكوف السياؽ أشخاصنا أك أشياء، أك أماكن، أك أكقااتن
إجراءات. سياؽ الشخص ىو من يتحدث كيتحدث معو. السياؽ يف شكل مكاف 
ىو مكاف الكالـ، ما ىي حالة اجملتمع كاؼبعايّب اؼبوجودة يف اجملتمع. السياؽ يف 

اللغة ىو  صورت ىو عندما يتم نطق الكالـ كيف أم موقف. السياؽ يف الوق صور
 صورالفعل ىو كل الضمادات يف  صوراللغة الٍب تسبق حدث الكالـ. السياؽ يف 

 عناصر خارج اللغة.
 االستلزام - ج

 تعريف االستلزاـ كخصائصها -0
يبكن تفسّب التضمينات على أهنا معاين إاضافية ينقلها اؼبتحدثوف أك  

طاماس، تلفة أك معاين معاكسة كأحياانن ال يتضمنها اػبطاب نفسو )معاين ـب
يف حل  جرايساألكؿ من قبل  الستلزاـ(. بدأ اؼبفهـو ا46، ص. 0884

مشكلة معُب اللغة الٍب ال يبكن معاعبتها من قبل اللغويْب الرظبيْب. حدكث 
عملية  إنكار ؼببدأ احملادثة سواء مبدأ التعاكف كالتأدب فبا يسبب تداعيات

 .(037 .، ص0872بسبب الكالـ يف احملادثة )ليفينسوف، 
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 عريفالستلزاـ ينقسم إىل قسمْب، كنبا اال ستلزاـيس إف االاقاؿ جر 
 م، من بْب أمور أخرل:وار اغب ستلزاـاالك 
 ىو معُب الكالـ اؼبقبوؿ عاؼبينا من قبل اجملتمع. مثاؿ: عريفالستلزاـ اال ( أ

ابلطبع، سيحَـب كل اختالؼ بْب "كمواطن إندكنيسي صاحل، 
 اإلثنية كالعرؽ كالدين الذم سيخلق الوحدة"

ا ما يشار إىل كصف اؼبثاؿ الضمِب التقليدم أعاله ابؼببدأ غالب
التعاكين كىو يلتـز يف اؼبمارسة العملية ابؼببادئ األربعة اؼبوصوفة كمبادئ 

صى ، أم اغبد األقصى للجودة، كاغبد األقجرايستوجيهية من قبل 
، 1303للكمية، كمبدأ اؼبالءمة، كمبدأ التنفيذ أك الطريقة )الرضبدم، 

 (.53 ص.
 ستلزاـا يف الرباغماتية. مفاىيم االمفهوما مهم موار اغب استلزاـتعد   ( ب

ا للصالحية الٍب تفسّبا كظيفي ستلزاـ( يبكن أف توفر اال0ىي ) موار اغب
( يبكن أف 1؛ )ال يبكن تفسّبىا من خالؿ الدراسات اللغوية الرظبية

تكوف مضامْب احملادثة صروبة بشأف االختالؼ بْب الكالـ كال يستطيع 
( يبسط مفهـو الضمنية 2فهم الرسالة سول اؼبتحدث كاحملاكر؛ )

( يبكن 3اختالؼ البنود الٍب يبكن ربطها عن طريق أدكات االقَباف؛ ك )
، ؼبفهـو التضمْب أف يفسر بعض الظواىر اللغوية بدقة )ليفينسوف

 (.008 .، ص0886
النظرية الضمنية ىي طريقة للخركج لشرح معُب اللغة الذم ال يبكن حلو 

ى أف النظرية عن طريق النظرية الداللية. كما ذكر ليفنسوف الذم ينص عل
ا للحقائق اللغوية الٍب مل يتم الوصوؿ إليها من الضمنية توفر تفسّبا كظيفي

ا لالختالؼ فإف النظرية الضمنية تقدـ تفسّبا كااضح خالؿ علم اللغة البنيوم،
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، ص. 0882ليفنسوف، )  كما ىو اؼبقصودبْب ما يتم التحدث بو ظاىرا
86.) 

اآلاثر الٍب تنشأ من اػبطاب ؽبا كظيفة الداللية ألف الضماانت مرتبطة 
ابلسياؽ. تنشأ الوظيفة الداللية للخطاب الضمِب نتيجة النتهاؾ القواعد، 

  فإف الوظيفة الداللية للتضمْب مرتبطة بوظيفة أفعاؿ الكالـ.كابلتايل
، كخاصة الضماانت، ىناؾ حاجة إىل التداكليةيف الدراسات الداللية 

سياؽ لفحص اؼبعُب الوارد يف اػبطاب كلتحليل كيف يبكن تفسّب اؼبعُب من 
 خالؿ اؼبعرفة االجتماعية كالعوامل األخرل الٍب تؤثر على االتصاؿ. يقَبح

أربعة جوانب للسياؽ، كىي اإلعداد، كاؼبشاركْب، كاؼبواضوعات  بونفيالئياف
 (.67 .، ص0886بونفيالئياف، كاألىداؼ )

)فوزم،  االستلزاـ اغبوارمك االستلزاـ العريف فيما يلي شرح لبعض خصائص 
 (. من بْب أمور أخرل:17، ص 1301

 ىناؾ عالقة غّب مذكورة صراحة. (0
 ، دبعُب أف ما يقاؿ ىبتلف عما يقصده.تدركوال عالقة كاملة ابلكالـ  (1
 دبا يف ذلك عناصر خارج القراءة أك اػبطاب.  (2
 يبكن أتجيل التضمينات. (3
 .متعدد التفسّبتفسّب مفتوح أك لو معاين متعددة/ (4
 حدكث سبب يف االنصياع أك عدـ التعاكف يف ؿبادثة. (5

 ستلزاـاال صور -1
 يكوف االستلزاـ العريفاالستلزاـ يف احملادثة. يف  صورا ما وبدث غالب

، (interogatif)صبلة استفهاـ  صور(، deklaratifصبلة بياف ) صوراالستلزاـ يف 
إاضافة يف صور  فهناؾ االستلزاـ اغبوارمأما ابلنسبة  (.ekslamatifصبلة تعجب )

 (. ىا ىو العرض التقديبي:imperatif) صبلة األمر
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 (deklaratifصبلة البياف ) ( أ
ا توفّب معلومات حوؿ األخبار. غالبصبلة البياف الٍب تعمل على 

ما تسمى اعبمل التعريفّية جبمل األخبار. ربتوم اعبمل اإلخبارية على 
طلبات من اؼبستمعْب أك أكلئك الذين يستمعوف فقط من أجل االنتباه 
دكف ازباذ أم إجراء، ألف نية اؼبتحدث ىي إبالغ اإلشعارات فقط 

 (.43، ص. 1333ينا، )خّب كأكوست
 (interogatif) ستفهاـصبلة اال ( ب

كتتطلب صبل االستفهاـ ىي صبل تستخدـ لطلب شيء ما 
ا من كلمة اؼبنشأ كاالستجواب كصبل االستفهاـ إجابة من احملاكر. انطالق

يبكن أف تعمل كأداة لسؤاؿ اآلخرين عن األخبار. خصائص صبل 
)؟(، يف هناية اعبملة يوجد االستفهاـ ىي استخداـ عالمة االستفهاـ 

نوع من كلمة االستفهاـ فيها، كتتطلب إجابة من الطرؼ اؼبطلوب طرحو 
 (.53، ص. 1331)علوم كدندم، 

 (ekslamatifلة التعجب )صب ( ج
بة أك للتعبّب عن مشاعر الرى تعجب عادةتستخدـ عالمات ال

 ا تقوية التعبّب الذم يريد القارئ نقلواالستغراب، كما يبكنها أيض
 (.02، ص. 0871)كاميل، 

 (imperatifصبلة األمر ) ( د
صبل األمر ىي نفسها الٍب ربمل معُب اعبمل الٍب ربتوم على 
أكامر أك أتمر شخصنا ما بفعل شيء ما كفقنا ؼبا يريده )راىاردم، 

 (.12، ص. 1334
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 كظائف االستلزاـ كالغراضها -2
عنها اؼبتحدث يبكن أف تنعكس الوظيفة االستلزاـ يف النية الٍب عرب 

لشريك الكالـ. كىذا يعِب أنو عند استخداـ ىذه االستلزاـ يكوف من اللباقة 
قوؿ األقواؿ الٍب ربتوم على غرض نواا كأكامر كرفض كتوبيخ كما إىل ذلك 

 (.062، ص. 1335)راين، 
على كجو التحديد، تنقسم كظائف االستلزاـ إىل ثالثة أجزاء، من بْب 

( 1ىجاء كمدح كنقد كغّبىا؛ ) صورة تعبّبية يف ( كظيف0أجزاء أخرل: )
أكامر كدعوات كآماؿ كاقَباحات كطلبات كغّبىا؛ ك  صوركظائف توجيهية يف 

بياانت كمربرات كغّبىا. بينما ابؼبعُب الواسع، فإف  صور( كظيفة حازمة يف 2)
 َبجم إىل أربع كظائف استلزاـ يف كالـاـ ؽبا استخدامات ـبتلفة كالٍب تاالستلز 

 (. من بْب أمور أخرل:2، ص. 0883)ركيف الدين، 
 يبكن أف توفر التضمينات بعض االعتبارات الصروبة ؼبدل أنبيتها. ( أ

ا كل معُب للكالـ أك اللغة غّب اؼبناسب كيتم ربقيقو أيض االستلزاـيواضح  ( ب
 يف الدراسات اللغوية.

 ىو ؿباكلة للتمييز بْب اؼبعُب الضمِب كالصريح. االستلزاـ ( ج
توفر التضمينات حالة داللية بسيطة لعالقة اعبمل اؼبرتبطة  يبكن أف ( ح

 بوصالت العطف.
 بياانت ربتوم على حقائق. صوريبكن أف توفر التضمينات معلومات يف  (ق 
يبكن للتضمينات تقدًن كإظهار عدد من التفسّبات الوظيفية للحقائق  (ك 

 اللغوية اؼبهمة، سواء من حيث بنية كؿبتول األكصاؼ الداللية. 
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 جرايسىربريت فاكؿ الدراسة االستلزاـ اغبوارم عند نظرية  -3
اؼبصطلح الضمِب عندما يقَبف دبنظور جرايس، يفَبض أنو يف التواصل، 
هبب أف تكوف ىناؾ أحداث تعاكف بْب اؼبتحدثْب يف أفعاؿ الكالـ من أجل 

 (.76، ص. 1336إنشاء اتصاؿ فعاؿ كفعاؿ )نسانيوس، 
ليفنسوف، يعد مفهـو التخاطب الضمِب أىم مفهـو استنادنا إىل منظور 

( يسمح مفهـو 0يف الدراسات التداكلية أبربعة مفاىيم، دبا يف ذلك: )
الضمِب ابلتفسّب من خالؿ ظاىرة اغبقائق اللغوية الٍب ال تتحقق بواسطة 

ا للمعُب ىبتلف ( يبكن ؼبفهـو التضمْب أف يقدـ تفسّب 1النظرية اللغوية؛ ك )
( يبكن ؼبفهـو التضمْب تبسيط بنية كؿبتول الوصف أك 2ا )ارجيعما يقاؿ خ

( يبكن ؼبفهـو التضمْب أف يشرح بعض حقائق اللغة 3الوصف الداليل؛ ك )
ا لو، فإف فوائد كإغباح فهم الضماانت التقليدية مناسب. لذلك، كفق بصور

يتم كاضماانت احملادثة ليست سول زادة الفهم يف دراسة التداكلية كمعرفة ما 
 (.4، ص. 1301الكشف عنو من الضماانت )سوليستياقبسيو، 

ا لنظرية جريس، فإف معُب احملادثة أك أم اسم آخر كيف الوقت نفسو، كفق
لتضمْب احملادثة ىو معُب الضمِب اؼبستخدـ يف احملادثة. يبكن أف ذبرم 

 جيد إذا كاف اؼبتحدث كاحملاكر يفهماف مبادئ االتصاؿ. لذلك بصوراحملادثة 
هبب على كل مستخدـ لغة االنتباه إىل اؼببادئ الٍب تنطبق يف االتصاؿ. 
يُعرؼ ىذا اؼببدأ ابؼببدأ التعاكين. سبت صياغة مبدأ التعاكف القائم على منظور 
جرايس كشيء يكمن كراء استخداـ اللغة ككظيفتها يف التواصل أك التحويل 

 (.80، ص. 1301أك القواعد )جاجاسودارما، 
ا ما يتم العثور على انتهاكات ؽبذا اؼببدأ التعاكين. مث اثت، غالبيف احملاد

يذكر كاتنج تفسّبا للغرض من انتهاؾ ىذا اؼببدأ. أف ـبالفة القواعد الٍب 
يرتكبها اؼبتحدثوف ىي فعل وبتوم على اؼبعُب الضمِب للقطع )كاتنج، 
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ر صو  (. يؤدم انتهاؾ مبدأ التعاكف إىل ظهور التضمينات.25، ص. 1331
اؼبشار إليو يف ىذه الدراسة ىو الكالـ الذم يستخدمو اؼبتحدثوف االستلزاـ 

(. كيف الوقت 23، ص. 0885صبل )كهباان،  صورلنقل الرسائل شفهينا يف 
نفسو، يف كتاب بعنواف "استخداـ السؤاؿ كالرد يف التفاعل االجتماعي يف 

ف، أم الشيء أك العلـو اإلنسانية العامة" كرد ذكره حوؿ فهم مبدأ التعاك 
الشرط اؼبطلوب يف شرح اؼبعاين الضمنية للمحادثة عندما نتحدث )ركيف 

 (.33، ص. 0883الدين، 
فيما يلي مبادئ التعاكف الٍب يقـو هبا اؼبتحدث كاؼبتحدث اآلخر يف 

( اؼبشاركة يف 1( تشابو القصد كالغرض من احملادثة؛ )0ؿبادثة، كىي: )
( اتفاؽ على إجراء احملادثة يف 2ا اآلخر؛ ك )احملاداثت حبيث وبتاج كل منهم

 (.77، ص. 0864مبط معْب حبيث يستمر اغبديث )جرايس، 
الضماانت  من بْب اؼببادئ الٍب هبب مراعاهتا يف كل خطاب يف

 ، ىناؾ أربعة أنواع من األقواؿ، كىي:التخاطبية
 (Maxim of Quality)مبدأ الكيف  ( أ

اؼبتحدث بتقدًن معلومات على التزاـ  يؤكد مبدأ الكيف
، ص. 1334صحيحة كمناسبة من خالؿ الكلمات الفعلية )راىاردم، 

(. هبب أف ربتوم مسانبة اؼبتحدث على اغبقيقة الٍب يبكن 44
تفسّبىا. أم أف اغبقيقة مبنية على أدلة كافية. على سبيل اؼبثاؿ، ينبغي 

يء ال ساعة. إذا حدث ش 13للمرء أف يقوؿ إف النهار كالليل نبا 
 :د من كجود سبب كراءه. مثاؿيتوافق مع اغبقيقة العامة، فال ب

؟" اؼبعلم  : "كم ساعة يف اليـو
 ساعة" 23: " الطالب

 ، مربكؾ لقد حصلت على مكافأة ست ساعات!": "نعم اؼبعلم
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كلمات اؼبعلم "نعم، هتانينا، لقد حصلت على مكافأة الست 
هبب على  ب اػباطئة.جابة الطالساعات!" ُفسرت على أهنا دحض إل

ساعة. ابلنظر إىل خطاب اؼبعلم، سوؼ  13الطالب اإلجابة على مدار 
يعتقد الطالب أنو من اؼبستحيل كجود ساعات إاضافية يف النهار كالليل. 
لن يزداد كقت النهار كالليل أك سيبقى كما ىو إىل األبد. كانت خلفية 

 الطالب. خطاب اؼبعلم ىي توبيخ أك إلقاء اللـو على إجاابت
 (Maxim of Quantityمبدأ الكم ) ( ب

يف تقدًن اؼبعلومات اؼبتوقعة قدر اإلمكاف، على  يتمثل مبدأ الكم
، 1336أال تقل كال تزيد عن اؼبعلومات اؼبطلوبة )كوشاراتنٍب كآخركف، 

 (. مثاؿ:036ص. 
 : "مٌب ترحل"؟علي

 يل". 03.33: "الساعة ؿبمود
علي، كمل يكن ىناؾ نقص كال نقل ؿبمود اؼبعلومات كما أراد 

مبالغة. يف اغبد األقصى من الكمية، يبكن للمتحدثْب تقدًن معلومات 
نسبية ىناؾ حدين ؼبسانبة احملاكر، كنبا: تقدًن مسانبات إعالمية على 

، ص. 1333النحو اؼبطلوب كعدـ ذباكز ما ىو مطلوب )كرانس، 
 (. ىذا يتفق مع جورج يوؿ.144

 (Maxim of Relevance)مبدأ اؼبناسبة  ( ج
مبدأ اؼبناسبة أك اؼبالءمة ىو أهنا تتطلب تقدًن معلومات 

، ص. 1307كإجاابت تتوافق مع أسئلة كمواضوعات احملادثة )ستياكايت، 
الصلة ليس فقط يف  صور(. قاؿ فوتو كهبااان أنو يف ىذا اؼببدأ، فإف 33

 الكالـ. مثاؿ:
 : "كم الساعة؟" اعبد
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 مر للتو".: "خادـ الصحف قد  األـ
أجابت كلمات األـ اضمنينا على سؤاؿ اعبد. يف ىذا اؼبثاؿ، 
لدل كل من اؼبتحدث كاحملاكر نفس االفَباض أك اؼبعرفة الٍب يبر هبا 
الصحفي يف كقت معْب ابلتأكيد. أجابت األـ على سؤاؿ اعبد ببساطة 

ف ابئع عن طريق اإلشارة إىل أف ابئع الصحف قد مر للتو. إذا كا
 35.33، فهذا يعِب أنو ذباكز اآلف 35.33ر عادة عند الصحف يب

 بقليل.
مت التأكيد صراحة على ميل كجود عالقة بْب أجزاء الكالـ يف 

 اغبوار من قبل جرايس على النحو التايل.
"ال يتألف تبادؿ األحاديث عادة من سلسلة من اؼبالحظات 

ل فبيز، غّب اؼبَبابطة كلن يكوف عقالنينا إذا فعلوا ذلك. ىم، بشك
أك إىل حد ما على األقل، جهد تعاكين كيصل إىل اؼبشاركْب 

 (.047، ص. 0885اؼبعَبؼ هبم فيها..." )جرايس، 
عمومنا يف التضمينات  كفقنا لكيت كّبنز، تظهر مبدأ اؼبناسبة

الٍب يبدك حديثها غّب ذم صلة يف البداية. كمع ذلك، فمن اؼبفهـو 
صنع كفهم الضمنية كلكن أيضنا فهم سباما. الصلة يف الواقع ليست فقط 

 (.135، ص. 1333ما قالو اؼبتحدث ابلفعل )كّبنز، 
 أضبد: ىل ترل فاطمة؟

 عمر: ال حقيبة.
يبدك أف إجابة عمر ال عالقة ؽبا بسؤاؿ أضبد. بْب أضبد كعمر 
نفس العلم أك اؼبعرفة اؼبشَبكة الٍب ربمل فاطمة حقيبتها يف كل مكاف. 

مة موجودة، فهذا يعِب أهنا ذىبت. ابإلجابة إذا مل تكن حقيبة فاط
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"اغبقيبة ليست موجودة". أجاب عمر على سؤاؿ أضبد ىل ذىبت 
 فاطمة إىل ذلك اؼبكاف أـ ال.

 (Maxim of Manner)مبدأ الطريقة  ( د
يتمثل مبدأ الطريقة يف توفّب اؼبعلومات بواضوح كدقة كإهباز كعدـ 

)كوشاراتنٍب كآخركف،  إرابؾ عن طريق ذبنب الكلمات الغامضة كمنعها
 (. مثاؿ :037، ص. 1336

 : "لنفتح بسرعة!". أخي
  ا.": "غبظة ما زاؿ اعبو ابرد األخت

كالـ األخ يعِب "فلنفتحها بسرعة!"، كال يواضح ما سبق أف 
سألو الشريك يف الكالـ. كلمة "فتح" يف احملادثة أعاله ؽبا معُب من 

"غبظة فقط، ال يزاؿ اعبو احملرمات. كابؼبثل، ىناؾ كالـ قالو أديك 
ابردنا"، كالذم وبتوم على جودة عالية إىل حد ما يف تفسّب اؼبعُب. يبكن 
أف يؤدم الكالـ البارد للمحادثة أعاله إىل العديد من التفسّبات احملتملة 
ألنو يف اػبطاب مستول أك جودة منخفضة من الواضوح. لذلك، يُقاؿ 

األسلوب ألنو ينتهك اؼببدأ  أف كل خطاب من ىذا القبيل ىو مبدأ يف
 (.78، ص. 1307)اكنسية ك يوليايت، 

أك  االستلزاـ اغبوارما إىل مراجع أخرل، فإف اآلاثر استناد
دالالت احملادثة ؽبا معاين كتفسّبات ـبتلفة، ألف الفهم اؼبقصود يعتمد 
على السياؽ الذم ربدث فيو احملادثة. عندما تتكوف احملادثة من مبادئ 

نتيجة النتهاؾ  االستلزاـ اغبوارمتزاـ هبا. وبدث ىذا التفسّب هبب االل
سمى الضماانت التخاطبية أيضنا االفَبااضات أك العبارات مبدأ احملادثة. ت

الضمنية الٍب ؽبا معُب أك اضمنينا أك ؽبا نواا من قبل اؼبتحدثْب كالٍب 
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، 1308ة حوار )بيجياسا كإحساف، زبتلف عما يقاؿ ابلفعل يف ؿبادث
 (. ىذا مثاؿ:53، ص

 ، كالدؾ لديو كرسي ابلفعل.""مربكؾ
ا مل ا مفاده أف كالدم سابقدثة تفانبيتضمن مضموف ىذه احملا

ىو مبدأ التعاكف يف يكن لو منصب. مبدأ احملادثة الذم ينتهكو اػبطاب 
 غّب مباشر. بصور، كىو أف يتحدث اؼبتحدث مبدأ األسلوب

 ادلسرحي - د
 اؼبسرحيتعريف  .1

، أم من الثقافة أك التقاليد من كنوز الثقافة الغربية سرحياؼبأييت مصطلح 
فّبستهْب اكف األدبية يف اليوانف. ىذا يتوافق مع تصريح كراكس يف كتابو 

ىي شكل من  سرحيأم أف اؼب (Verstehen und Gestalten) جيلستالتْب
الٍب  أشكاؿ التمثيل الفِب مشتق من أغاين العبادة اليواننية القديبة كالرقصات

، كيتم تصوير النزاعات كقراراهتا على بواضوح سرحيا تنظيم اغبوارات اؼبيتم فيه
 (.138 .، ص0888، كراكسخشبة اؼبسرح )
ابؼبعُب الدقيق للكلمة من الفعل  من يواننية (drama) مسرحيأتيت كلمة 

dran " الذم يعِبto act/to do كىكذا، من حيث أصل الكلمة، تعطي ."
كفقا  .مسرحيجوىر كل مقاؿ  األكلوية للفعل، كاغبركة، الٍب ىي سرحياؼب

 life presented in) يف العمل اغبياة الٍب يتم تقديبو وى سرحي، اؼبؼبولتوف

action) بشرية فن رسم الطبيعة ال على أنو سرحيكيعرؼ اباتزار فّبىاجن اؼب
 (.63، ص 0874كاؼبواقف ابغبركة )اترهباف، 

نوعا أدبيا كنوعا من النشاط  (play/drama)يف األدب، تعترب اؼبسرحية 
العملي الذم يركم قصة من خالؿ أفعاؿ ككالـ شخصياهتا، كيبثلها فبثلوف 

، 1332تلفزيوف )البكرم، على خشبة اؼبسرح أماـ صبهور أك أماـ كامّبات ال
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لذين من خالؿ اؼبمثلْب ا ليتم عراضو سرحياؼب فإذف تتم كتابة نص( 18 .ص
 .فقط لقراءهتا من قبل القراء سيقوموف بذلك من خالؿ اغبوار، كلي

 عناصر اؼبسرحي .2
 تبِب العمل األديب كىو العناصر الٍب عنصر جوىرم سرحياؼبيوجد يف 

 . تشمل ىذه العناصر ما يلي:الذم وبتويو
 شخصيات أ( 

. يف سرحيا يف اؼبوف دكر الشخصيات ىم األشخاص الذين يلعب
عبارة نص اؼبسرحي ا ألف الة جدا نظر الدراما، تعترب الشخصيات مهم

عن ؿبادثة بْب الشخصيات من أجل إنشاء قصة كاملة. عادة ما يسمى 
دعى الشخصيات يف نصوص صيف يف األدب الفرنسي الشخصية. تالتو 
، كلكن من اؼبمكن لشخصيات الٍب عادة ما تكوف بشريةا سرحياؼب

ة )مشيت كفياال، ياف من خالؿ الشخصيات البشريا كصف الكأيض
 (.58 .، ص0871

 اإلعداد أك اػبلفية ( ب
م اإلعداد ىو كصف يواضح اؼبكاف كاعبو كالوقت كاؼبوقف الذ

، فإف اإلعداد ىو كل التعليمات وبدث يف اؼبسرح. كما ذكر ىدسوف
عبو الذم حدث فيو كاؼبعلومات كاؼبراجع اؼبتعلقة ابؼبكاف كالوقت كا

 :دبا يف ذلك ما يلي (.03 .، ص1336)ىارجيتو،  اغبدث
 إعداد اؼبكاف (0

، سرحيىو اؼبكاف الذم ربدث فيو اؼب سرحيإعداد اؼبكاف يف اؼب
اؼبكاف مكاان موجودا يف العامل، يبكن أف يبكن أف يكوف إعداد 

ال أك ؿبطة أك أماكن مادية ا منز يكوف مدينة، يبكن أف يكوف أيض
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لوصف  سرحيربديد مكاف يف نص اؼبيبكن أف يستخدـ  أخرل.
 (.004ص. ، 0886، أكبّبسفلدمكاف حدكث اؼبشهد )

 إعداد الوقت (1
حالة الوقت الذم ربدث  سرحياؼب نصيصف إعداد الوقت يف ال
، الوقت الوقت الذم ربدث فيو القصةفيو القصة. يصف إعداد 

ا هر كحٌب السنة. يبكن أف تكوف أيضكيبكن أف يكوف التاريخ كالش
شكل ساعات، صباحا، بعد الظهر، أك مساء. ابإلاضافة إىل  على

ا مالحظة كيفية ارتداء الشخصيات يف اؼبسرحية ذلك، يبكن أيض
 (.041ص. ، 0886، أكبّبسفلد)

تخدـ مقدار الوقت اؼبس سرحياؼب نصيواضح إعداد الوقت يف 
ادث ظهر كل فعل كقت كقوع اغبيف كل فعل كمشهد. يبكن أف ي

ا بدكر اليـو فعل كآخر، كيبكن أف يكوف مرتبط كيكوف مَبابطا بْب
، أكبّبسفلد)سرحي اؼب نصحبيث يبكن رؤية عدد األاـ الٍب قضاىا 

 (.040ص. ، 0886
 االجتماعية إعداد (2

االجتماعية ىي كصف غبالة اجملتمع، كالعادات، كأساليب  إعداد
(. 058، ص 0871اغبياة، دبا يف ذلك اللغة )مشيت كفياال، 

ىي  سرحياالقتباس أف أحد اإلعدادات االجتماعية لنص اؼبيواضح 
. تعد اللغة كالكلمات سرحيإحدل اللغات اؼبستخدمة يف نص اؼب

االجتماعية  ا على اػبلفيةأيضا مؤشر  سرحياؼبستخدمة يف نص اؼب
 .سرحياؼبواضحة يف نص اؼب
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 مواضوعج( 
اؼبواضوع ىو الفكرة الرئيسية أك الفكرة الرئيسية الٍب تكمن كراء قصة. 
الفكرة الرئيسية )السمة( متطورة كمثّبة لالىتماـ حبيث يتم إنشاء قصة 

ؤية اؼبسرح. أف مرتبة بعناية كجيدة كذبعل األشخاص مهتمْب بر  مسرحية
، مثل النص اؼبسرحييظهر كجود مواضوعات معينة يف  نص اؼبسرحيال

يبكن أف يكوف ىناؾ أكثر من مواضوع كاحد، ألف  ب كالقوة كغّبىا.اغب
تلمح إىل العديد من  سرحيعديد من اغبوارات يف نصوص اؼبال

 ،أكبّبسفلداؼبواضوعات، سواء كانت مواضوعات رئيسية أك اثنوية )
 (.103، ص. 0886

 رسالة أك رسالة اؼبؤلفد( 
اؼبشاىدين من  التفويض ىو رسالة ينقلها اؼبؤلف إىل القراء أك

(. للرسالة طبيعة رمزية ذاتية كعامة، سرحيخالؿ عملو )دبا يف ذلك اؼب
يف حْب أف اؼبواضوع مباشر كمواضوعي كؿبدد أيضا. يرتبط تفويض 

 سرحي.ا دبواضوع اؼبدائم سرحياؼب
 حوار )ؿبادثة(ق( 

 نصمهم من تكوين ال ، فاغبوار جزءيعترب اغبوار عنصرا مهما جدا
 نصؿبتول حوار ال .(06، ص. 0886 ،أكبّبسفلد)ر ، كما ذكسرحياؼب
يات ىو عبارة عن بياف أبفكار إحدل الشخصيات لشخص سرحياؼب

، يف شكل حوار وبتوم على أسئلة أخرل حٌب يتمكنوا من التفاعل
كأجوبة بْب الشخصيات كحٌب اؼبناظرات كلكن ال يزاؿ يف الفكرة 

 ،أكبّبسفلد)الرئيسية للقصة حبيث يبكن للحوار أف ينتج القصة اؼبتوقعة 
 (.138، ص. 0886
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، نبا اغبوار كاؼبونولوج. يطلق عليو ىناؾ أيضا ؿبادثتاف سرحييف اؼب
، بينما ربدث اؼبونولوج عل شخصيتاف أك أكثرا تتحدث كتتفاحوار عندم

فيما  (.35 .، ص1330، كالواعندما تتحدث الشخصية مع نفسها )
 سرحي:يلي بعض األشياء اؼبتعلقة ابغبوار يف نصوص اؼب

 ىو تقليد سرحيهبب أف يعكس اغبوار احملادثة اليومية، ألنو يف اؼب (0
 .للحياة اليومية

ليس ـ اللغة اؼبنطوقة التواصلية ك يستخد سرحيتنوع اللغة يف حوار اؼب (1
 أيضا. ؾبموعة متنوعة من اللغة اؼبكتوبة

سرحي اؼبستخدـ يف اؼبهبب أف يكوف اإلمالء )اختيار الكلمات(  (2
 .ا ابلصراع كاؼبؤامرةمرتبطا أيض

، دبعُب أنو صباليا أيضا سرحياؼب نص الهبب أف يكوف اغبوار يف (3
 .وبتوم على لغة صبيلة

ا على سبثيل الشخصيات اؼبقدمة اغبوار قادرا أيضهبب أف يكوف  (4
 .سواء كانت شخصيات نفسية أك اجتماعية أك فسيولوجية

 صراع ك( 
. ينقسم الصراع إىل سرحيالصراع ىو تناقض أك مشكلة يف اؼب

 صراعات خارجية كداخلية.
الصراع اػبارجي ىو صراع وبدث بْب الشخصية كشيء خارج  ( 0

 نفسو.
 الداخلي ىو صراع وبدث بْب الشخصية كنفسو.الصراع  (1

 لفصاؼبشهد كال ز(
تعترب عناصر مهمة يف  فصوؿمشاىد ك  النص اؼبسرحييوجد يف 

، الراكس، سبيز بتغّب الشخصية )لصاؼبشهد ىو جزء من الفسرحي. اؼب
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 سرحيا من اؼبجزء صل، يعد الف(. يف ىذه األثناء275 .، ص0886
 .ص ،0886 ،الراكسالٍب ال تزاؿ حركتها حية من البداية إىل النهاية )

4-5.) 
ا أف اعبولة عبارة عن تغيّب يف اؼبكاف كالزماف أيض كلواككشف 

صية كلكنو كاإلطار االجتماعي. يف حْب أف اؼبشهد ىو تغيّب يف الشخ
 ،كلوا، سواء يف اؼبكاف كالزماف كاالجتماعية )ال يزاؿ يف نفس اؼبكاف

 (.01 .، ص 1330
 أنواع اؼبسرحي -2

 (:003-002، ص. 1331اؼبسرحي ؽبا طبسة أنواع كىي )بودانتا، 
 .تنتهي ابغبزفاؼبأساة مسرحي  (0
  .الكوميدا مسرحي تنتهي بسعادة (1
 .تراجيكوميدم ىو عرض مسرحي هبمع بْب اؼبأساة كالكوميدا (2
اؼبوسيقى بدكف اؼبيلو مسرحي ىو عرض يتم فيو بناء العواطف من خالؿ  (3

 .أم ؿبادثة
ىي ما يبكن أف يقاؿ بشكل عاـ كعرض مسرحي   (farce) اؼبهزلة (4

 .كاريكاتورم
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 الفصل الثالث

 هاعرض البياانت وحتليل
 

احملادثة يف مسرحية ا طالع الشجرة لتجد صور ككظيفة تقـو الباحثة بتحليل 
الإلستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي. النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق اغبكيم 

 صفحة. كتفسّب ذلك على النحو التايل: 076يبلغ ظبكو 
صور الإلستلزام احلواري يف النص ادلسرحي " اي طالع الشجرة " لتوفيق احلكيم  - أ

 جرايساول ىربريت فعند نظرية 
ىو معُب الضمِب اؼبستخدـ يف احملادثة. ىذا اؼبفهـو الضمِب  إستلزاـ اغبوارم

للمحادثة لديو مبدأ التعاكف الذم يقـو بو اؼبتحدث كاؼبتحدث يف احملادثة، كىو: 
( اؼبشاركة يف احملاداثت حبيث وبتاج كل 1النية كالغرض من احملادثة؛ ) ( تشابو0)

( اتفاؽ إلجراء ؿبادثة بنمط معْب حبيث يستمر اغبديث 2منهما اآلخر؛ )
يف  االستلزاـ اغبوارمأدانه صور  1(. يلخص اعبدكؿ 77، ص. 0864)جرايس، 

 " لتوفيق اغبكيم:"ا طالع الشجرة النص اؼبسرحي
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. صور الإلستلزام احلواري0جدول   

 نوع االنتهاؾ الإلستلزاـ  صور عدد
 مبدأ

0 
0 
7 
1 
0 
2 
7 
0 
3 
1 
4 
4 
0 

 صبلة البياف
 صبلة التعجب

 صبلة البياف
 صبلة السؤاؿ
 صبلة األمر

 صبلة التعجب
 صبلة البياف

 صبلة السؤاؿ
 صبلة التعجب

 صبلة البياف
 صبلة السؤاؿ
 صبلة األمر

 صبلة التعجب

 الكيفمبدأ 
 

 مبدأ الكم
 
 
 

 مبدأ اؼبناسبة
 
 

 مبدأ الطريقة
 
 

 
 

 نتائج ربليل . كجد صور الإلستلزاـ اغبوارم يف1على شرح اعبدكؿ  بناء
تتكوف من  "الشجرة ا طالع ع من انتهاؾ القواعد يف مسرحية "أربعة أنوا  ياانتالب

 يلي:ىي كما  مر كتعجب. مراجعات كل صور الإلستلزاـأقواؿ كأسئلة كأ
 
 صور ـبالفات مبدأ الكيف -0

الذم كجده الباحثوف يف مسرحية صور االستلزاـ الذم ينتهك مبدأ اعبودة 
 ىو يف صور صبل بيانية كصبل تعجب، على النحو التايل: "الشجرة ا طالع "
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 (Deklaratif)البياف صبلة  ( أ
صبلة البياف تعمل على توفّب معلومات حوؿ األخبار. غالبنا ما تسمى اعبمل 
التعريفّية جبمل األخبار. ربتوم اعبمل اإلخبارية على طلبات من اؼبستمعْب أك 
أكلئك الذين يسمعوف فقط لالنتباه دكف ازباذ أم إجراء، ألف نية اؼبتحدث ىي 

(. يف النص اؼبسرحي 43 ، ص.1333إبالغ اإلخطارات فقط )خّب كأجوستنا، 
 الشجرة "، كجد الباحث صور كاحد من صبلة البياف، كىو: " ا طالع 

 يف ؿبادثة بْب الزكج كاحملقق عند اغبديث عن ظباد من جسم االنساف.
 

 عبسد أيبكن ... رائع شبر ك انع زىر إىل فيو تتحوؿ : كسوؼ الزكج 
 ؟ ... ىذا من كأنفع أحسن يف يطمع أف آدمی

 صحيح ... اعبهة ىذه : من احملقق 
 ... ؟ رأيی من أنت : إذف الزكج 
 (50... )ص.   أبس ال الشاعرل التصور ىذا حيث من:  احملقق

 
يبدك أف صور التداعيات التخاطبية يف صور صبل البياف الٍب ربدثها احملققوف 

كالفاكهة يتفقوف كيؤكدكف أف جسم اإلنساف ىو ظباد جيد لصنع الزىور الناعمة 
 اعبميلة. إنو ال يبانع يف ذلك من منظور شعرم.

ال ينبغي للمحقق أف يوافق على شيء حقّب مثل استخداـ جسم اإلنساف  
كسماد. مع خطاب احملقق، يعتقد الزكج أنو من اؼبستحيل على احملقق ذباىل 

و األشياء البشعة الٍب قاؽبا بسهولة. من اؼبؤكد أف احملققْب سيقبضوف عليو، ألن
 خطأ يف التصور القانوين. لذلك، يتم تضمْب احملادثة يف نوع انتهاؾ مبدأ الكيف.
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 (Ekslamatif)صبلة التعجب  ( ب
تستخدـ عالمات التعجب عادةن للتعبّب عن مشاعر اإلعجاب أك اؼبفاجأة 

، ص. 0871، كما يبكنها أيضنا تقوية التعبّب الذم يريد القارئ نقلو )كامل، 
" كجد الباحثة صور كاحد من أصوار الشجرة ا طالع اؼبسرحي "(. يف النص 02

 التعجب ، كىو:
 يف ؿبادثة بْب الزكج كالزكجة عند اغبديث عن الباىية اعبميلة.

 
 على األخضر يف ثوهبا هبية أصبل ما ... عزيزل ا نعم ... نعم :  الزكجة

 ...!الصغّب  جسمها
ابالخضرار  اؼبكسو الصغّب جسمها يف صبيلة دائما أراىا إين :   الزكج

 حقا رائعة إهنا !...  العجيب الربؽ هبذا الالمعتْب عينيها كيف ...
 (40!... )ص.  خضرة الشيخة

 
بدا صور االستلزاـ يف صور عالمة تعجب يتحدث هبا الزكج ككأنو يتحدث 

 أخضر. يف الواقع، كاف يقصد شجرة الربتقاؿ يف ن طفل صغّب يرتدم ثوابع
قولو ىو أف زكجتو ما زالت تتذكر طفلها الذم مت إجهااضو  حديقتو. سبب

 كاعتربت الشجرة ابنها هبية. حٌب صنع ثوابن أخضر يلبسو على شجرة الربتقاؿ.
كافق الزكج الذم فهم كالـ الزكجة على أف هبية تبدك صبيلة دائمنا يف 

يعلم  جسدىا الصغّب األخضر كعينيها الالمعتْب بريق غّب عادم. يف الواقع، كاف
أهنا ؾبرد شجرة برتقاؿ، كليس ابنو هبية. ألف ابنهما اؼبسمى هبية قد مات ابلفعل. 
يدخل ىذا يف انتهاؾ مبدأ اعبودة الذم ال يكشف اغبقيقة. كذلك ألف مبدأ 
اعبودة يؤكد على التزاـ اؼبتحدث بتقدًن معلومات صحيحة كصحيحة من خالؿ 

 (.44، ص. 1334الكلمات الفعلية )رىاردم، 
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 صور ـبالفات مبدأ الكم -1
النص يف  ةالباحث تالٍب كجدصور االستلزاـ الٍب تنتهك مبدأ الكمية 

" ىي يف صور صبل بيانية )تواضيحية( كصبل استفهاـ الشجرة ا طالع سرحي "اؼب
 كصبل األمر كصبل تعجب، كما يلي:

 
 (Deklaratif)صبلة البياف  ( أ

صور من اعبمل  7الباحثوف الشجرة " كجد  يف نص اؼبسرحي " ا طالع 
 البياف، كىي:

 يف احملادثة بْب احملقق كاؼبساعد عند مناقشة كقت عودة اػبادمة.
 

 : كؼباذا تعودين إىل منزلك؟... احملقق
: ألىن أبيت فيو دائما مع زكجى العاجز الكفيف الذل أجرل  اػبادة

 (27عليو... )ص. 
 

كفقنا للمسانبة الٍب يرغب فيها ينقل اؼبساعد اؼبعلومات يف صور صبلة بياف 
احملقق. كمع ذلك، فإف اؼبعلومات الٍب ربدثت من قبل اػبادمة كانت مفرطة 
للغاية. ألف احملقق سأؿ فقط ؼباذا بعد االنتهاء من األعماؿ اؼبنزلية عادت اػبادمة 

مل مباشرة إىل اؼبنزؿ. كاف عليها أف ذبيب ببساطة ألهنا كانت تناـ دائمنا يف اؼبنزؿ، ك 
 يكن ىناؾ حاجة لذكر النـو مع زكجها الكفيف كالعاجز الذم تصطدـ بو.

مت تضمْب اعبملة الٍب يتحدث هبا اؼبساعد يف مضموف احملادثة الذم ينتهك 
اغبد األقصى للكمية، كالذم هبب أف يوفر اؼبعلومات اؼبتوقعة قدر اإلمكاف، ال 

 (.037، ص. 1336آخركف، تقل كال تزيد عن اؼبعلومات اؼبطلوبة )كوشاراتنٍب ك 
 يف كقت الحق، عندما سأؿ احملققوف اػبادمة عن طفلها الذم مل يولد بعد.
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   : كؼباذا مل تولد؟... احملقق
 (28)ص.   : أسقطتها يف شهرىا الرابع... عمال بكال زكجها... اػبادة

 
كألقى اؼبساعد اػبطاب على شكل بياف حكم بوفاة قبل السيدة هبية. 

ققْب أف كفاة هبية نتجت عن إجهااضها ؽبا يف الشهر الرابع حبسب كأبلغت احمل
رجليها. على الرغم من أف اؼبعلومات الٍب كاف احملققوف أيملوف يف اغبصوؿ عليها  

 كانت سبب كفاة هبية فقط، كليس خلفية اإلجهاض.
يف اغبد األقصى للكمية، هبب على اؼبتحدث تقدًن معلومات نسبية. ىناؾ 

احملاكر، كنبا: تقدًن مسانبات إعالمية على النحو اؼبطلوب كعدـ حدين ؼبسانبة 
(. يوجد يف اعبملة انتهاؾ 144، ص.1333ذباكز ما ىو مطلوب )كيارنس، 

ؼببدأ الكمية فبا يؤدم إىل ظهور دالالت ؿبادثة. يرجع انتهاؾ مبدأ الكمية إىل 
 اإلسهاـ اؼبفرط للمساعد.

 لى األسئلة الٍب طرحها احملقق.عالكة على ذلك، عندما أجاب اؼبساعد ع
 

 : كتعود دائما... دكف أتخّب؟... احملقق
 (33: دكف أتخّب... مسافة الطريق... )ص.  اػبادة

 
قالت اػبادمة صبلة بياف عن السيدة الٍب عادت دائمنا إىل اؼبنزؿ فور انتهاء 

كمع ذلك، العمل اػبارجي. ينقل اؼبعلومات كفقنا للمسانبة الٍب يتوقعها احملققوف. 
ىناؾ ربميل زائد للمعلومات يف الكالـ اؼبساعد. يؤدم ىذا إىل ظهور دالالت 

 ؿبادثة زبالف مبدأ الكمية.
مث احملادثة الٍب حدثت بْب احملقق كاػبادمة عند اغبديث عن كقت عمل 

 اػبادمة لدل السيدة.
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 : أأنت يف اػبدمة ىنا منذ زمن طويل؟...  احملقق
ت... منذ زكاجها من هبادر أفندل ىذا... ككاف : منذ تسع سنوا اػبادة

 (30يومئذ يف الوظيفة... )ص. 
 

اػبطاب اؼبساعد يف شكل إفادة أجاب على سؤاؿ احملقق. سأؿ احملققوف 
عن موعد عمل اػبادمة لدل سيدة اؼبنزؿ كقدمت اػبادمة اؼبسانبة اؼبتوقعة 

ة عن اغباجة تنقلها ابإلجابة بتسع سنوات. كمع ذلك، ىناؾ أيضنا معلومات زائد
اػبادمة. تتضمن اؼبعلومات الزائدة عن عملها ابلتحديد منذ أف تزكجت السيدة 

 هبادكر أفندم، أم عندما مل يتقاعد هبادكر أفندم أك كاف ال يزاؿ يعمل.
يف ىذه اغبالة، ىناؾ دالالت ؿبادثة، ألف ىناؾ انتهاكنا ؼببدأ التعاكف، أم 

مية نفسها ىو كالـ هبب أف يوفر اؼبعلومات مبدأ الكمية. اغبد األقصى للك
اؼبتوقعة بقدر اإلمكاف ، ال تقل كال تزيد عن اؼبعلومات اؼبطلوبة )كوشاراتنٍب 

 (.036، ص. 1336كآخركف، 
 عندما سأؿ احملقق ما إذا كاف للسيدة أقارب للخادمة أـ ال.

 
 : كسيدتك؟... ليس ؽبا أقارب يبكن أف تذىب إليهم؟... احملقق
 (31: ال... أبدا... مقطوعة من شجرة!... )ص.  اػبادة

 
يساىم اؼبساعد يف شكل كالـ يف شكل صبلة بياف. سأؿ احملققوف اػبادمة 
إذا مل يكن ؽبا أقارب قد تتمكن من زارهتا. ردت اػبادمة أبنو ليس ؽبا أقارب 

 كقالت أيضا إف اؼبداـ قطعت عن نسلها.
ة الٍب يقدمها اؼبساعد يف نوع انتهاؾ مبدأ يف ىذه اغبالة، يتم تضمْب اؼبسانب

التعاكف، أم اغبد األقصى للكمية ألنو يتجاكز اؼبسانبة اؼبتوقعة. اغبد األقصى 



31 

 

للكمية نفسها ىو مسانبة هبب أف تكوف مفيدة على النحو اؼبطلوب كال تتجاكز 
 (.144، ص 1333ما ىو مطلوب )كّبنز، 

سيدىا مل يتصل أبم شخص يف  عندما سأؿ احملقق اػبادمة عما إذا كاف
 ذلك الوقت.

 
 : كىي؟... أمل تتصل أبحد؟... احملقق
: أبدا... ىذؼ التليفوف من النادر استعمالو... منذ أحيل هبادر  اػبادة

أفندل إىل اؼبعاش... طلب من اؼبصلحة إدخالو كىو يف اػبدمة، 
عندما كانوا يستدعونو ليال لو ردات، أك هنارا كىو يف الراحة 

 (33لعمل مفاجىء. كمن يومها قلما أظبع جرسو يدؽ... )ص. 
 

كالـ اؼبساعد على صور إفادة أجاب على سؤاؿ احملقق. كذكر أنو مل ير 
سيده يتصل أبحد. كأكاضح أف اؽباتف اندرا ما يستخدـ بسبب إحالة حبر أفندم 
إىل صاحب اؼبعاش. طلب من السلطات أف أتخذه أثناء عملو، عندما يتصلوف 

ليالن إذا كاف يف نوبة عمل أك أثناء النهار عندما يكوف يف اسَباحة لعمل بو 
 مفاجئ. منذ ذلك اغبْب، ابلكاد ظبعت اػبادمة رنْب اعبرس.

يف اػبطا، يتم تضمينو يف انتهاؾ مبدأ الكمية، ألف احملقق مل يسأؿ عن 
سبب اؽباتف اندر االستخداـ. كمع ذلك، يف ىذه اغبالة، يكوف لدل احملقق 

 كاؼبساعد نفس الفهم حبيث تكوف ىناؾ آاثر ؿبادثة.
يف ؿبادثة بْب الزكجة أك السيدة مع اػبادمة حوؿ من يبلغ الشرطة حبالة 

 اختفائها من اؼبنزؿ.
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: ) تشّب إىل اػبادمة القريبة من اؼبدخل ( اقَبيب ! ... إنك   الزكجة
 تصغْب إىل كل شيء ... أجيىب إذف عن السؤاؿ ؟...

 : لست أان الٍب اتصلت ابلبوليس ... اػبادمة 
 : إذف ىو زكجی ... الزكجة 
 (026: مل أره يفعل ... كنت مشغولة يف اؼبطبخ ... )ص.  اػبادمة 

 
يف اػبطاب اؼبساعد يف صور صبلة بياف، قدـ اؼبسانبة اؼبتوقعة من قبل 

طة الزكجة. كخلفية ىذا الفهم ىي أف الزكجة تعتقد أف زكجها ىو من يتصل ابلشر 
أك يقدـ تقارير عنها. كاف عليو أف يقوؿ ببساطة إنو ال يعرؼ، لكنو رد أنو ال يراه 

 ألنو كاف مشغوالن يف اؼبطبخ. كرغم أف الزكجة مل تسأؿ عما تفعلو فلم تر زكجها.
اإلجاابت اؼبفرطة من اؼبساعدين ىي صور من أصوار انتهاؾ مبدأ التعاكف، 

حملاكر، أم تقدًن مسانبة ال تتجاكز ما ىو أم مبدأ الكمية. ىناؾ حد ؼبسانبة ا
 (. ىذا يتفق مع جورج يوؿ.144، ص 1333مطلوب )كّبنز، 

 عندما سأؿ الزكج زكجتو عن غيابو ؼبدة ثالثة أاـ.
 

 : تكلمي إذف : أين كنت ؟ ...   الزكج
 (043)ص.   : كنت يف مكاف ما ...  الزكجة

 
يب على أسئلة الزكج. يف اعبمل على شكل أقواؿ تتكلم هبا الزكجة ال ذب

ىذه اغبالة يكوف للزكج نفس الفهم أبف زكجتو زبفي شيئنا. إجابة الزكجة ـبالفة 
ؼببدأ الكم. كذلك ألف اؼبعلومات اؼبقدمة انقصة أك ال تتناسب مع اؼبسانبة الٍب 
يتوقعها الزكج. إف تعريف اغبد األقصى للكمية نفسها ىو صبلة هبب أف توفر 
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وقعة بقدر اإلمكاف، ال تقل كال تزيد عن اؼبعلومات اؼبطلوبة اؼبعلومات اؼبت
 (.036، ص. 1336)كوشاراتنٍب كآخركف، 

 
 (Interogarif)صبلة السؤاؿ  ( ب

صبل االستفهاـ ىي صبل تستخدـ لطلب شيء ما كتتطلب إجابة من 
احملاكر. انطالقا من كلمة أصل االستجواب اللغوم، تعمل صبل االستفهاـ على 

أخبار ألشخاص آخرين خصائص صبل االستفهاـ ىي استخداـ طرح شيء أك 
عالمة االستفهاـ )؟(، يف هناية اعبملة يوجد نوع من كلمة االستفهاـ فيها، 

(. 53، ص. 1331كتتطلب إجابة من الطرؼ اؼبطلوب طرحو )علوم كدندم، 
أشكاؿ من صبل األسئلة،  2يف سيناريو الدراما، ا ثلس سيجاركه، كجد الباحثوف 

 ىي:ك 
يف احملادثة بْب الزكج كاحملقق الذم ربدث عن السحلية تعيش ربت شجرتو 

 الربتقالية.
 

 : أنت جاد حقا ؟! ...  الزكج
: ابلطبع جاد ... أتظن أىن جئت ىنا ألمزح معك أـ ألقـو  احملقق 

 (035أبعماؿ كظيفتی ؟ ... )ص. 
 

اعتقلو احملققوف. ال ال يزاؿ الزكج ال يعتقد أنو متهم ابلتورط يف قتل زكجتو ك 
يزاؿ يسأؿ احملققْب عما إذا كانوا جادين حقنا يف اعتقالو ككاضعو يف السجن. بدالن 

 من ذلك، أعطى احملقق إجابة كانت أيضنا يف شكل صبلة استفهاـ.
ككاف رد احملقق ـبالفان ؼببدأ التعاكف، كىو مبدأ الكمية، ألف احملقق أعطى 

ـ. يف الواقع، كاف الزكج حباجة فقط إىل إجابة إجابة مفرطة يف شكل صبلة استفها
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بنعم أك ال، بينما أعطى احملققوف إجابة مبالغ فيها بسؤالو عما إذا كاف قد جاء 
فقط لدعوة زكجو للمزاح. يف ىذه اغبالة، يكوف للمحقق كالزكج نفس الفهم أبف 

 احملقق قد ال أييت جملرد اؼبزاح كال يكوف جادنا يف أداء كظيفتو.
عندما بدأ الزكج يشك يف زكجتو كسأؽبا إىل أين ذىبت ؼبدة ثالثة أاـ مث، 

 دكف أخبار.
 

 : ؼباذا تعطي كل ىذه األنبية للمكاف الذم كنت فيو ؟ ...  الزكجة 
: ؼباذا أعطيو كل ىذه األنبية ؟ ... أال ترين أنبيتو اآلف ؟ ...  الزكج 

عثر بعد أف طفت بك يف كل مكاف ىف األرض كالسماء دكف أ
 (045عليو ؟ ... )ص. 

 
يساىم نطق الزكج يف شكل صبل استفهاـ بشكل مفرط. كمع ذلك، يبكن 
فهم ذلك من قبل احملاكر كاؼبتحدث. لذلك ربتوم ىذه اعبملة على دالالت 
ؿبادثة تنتهك مبدأ التعاكف، أم مبدأ الكمية. يرد الزكج على سؤاؿ يسأؿ بعد أف 

يزاؿ يعتقد أنو ليس مهمنا كتدرؾ زكجتو أنو من يتجوؿ ابحثنا عنو ما إذا كاف ال 
اؼبهم السؤاؿ عن اؼبكاف الذم ذىب إليو، لكن الزكجة ما زالت ال تريد اإلجابة 
كتصر على االحتفاظ هبا سر. ىناؾ حداف ؼبسانبة احملاكر، كنبا تقدًن مسانبات 

، ص 1333إعالمية على النحو اؼبطلوب كال تتجاكز ما ىو مطلوب )كّبنز، 
144.) 
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 (Imperatif)صبلة األمر  ج(
صبل األمر ىي صبل ربتوم على معُب األمر أك األمر بشيء ما كفقنا ؼبا يريده 

(. يف انص اؼبسرحي ا طالع الشجرة، كجد 12، ص. 1334)راىاردم، 
ا من صبلة األكامر، كىو:  الباحثوف شكالن كاحدن

زكجتو ربت شجرة عندما طلب الزكج من دركيش مساعدتو يف دفن جثة 
 برتقالية يف حديقتو.

 
 : ىل تساعدين ؟ ...   الزكج

: ال تنتظر اؼبعونة من أحد ... اضبلها بنفسك ! ... )ص.   الدركيش
067) 

 
قاؿ دركيش إف الرد كاف على صور أمر للزكج. كاف الزكج قد اعَبؼ 

ا طلب لدركيش أبنو قتل زكجتو كسيقـو بدفنها ربت شجرة برتقاؿ يف حديقتو. كم
 من دركيش اؼبساعدة يف رفع جثة زكجتو إىل اغبديقة.

يف ىذه اعبملة، ينتهك دركيش مبدأ التعاكف، كىو مبدأ الكمية، الذم 
يتطلب من الشريك يف الكالـ تقدًن اؼبعلومات اؼبتوقعة قدر اإلمكاف، ال تقل كال 

ألنو  (. 036، ص. 1336تزيد عن اؼبعلومات اؼبطلوبة )كوشاراتنٍب كآخركف، 
كاف على دركيش أف هبيب ىل يريد اؼبساعدة أـ ال، لكنو رد دبنعو من انتظار 

 اؼبساعدة من اآلخرين كأمره إبحضار اعبثة بنفسو.
 

 (Ekslamatif)صبلة التعجب  ( د
تستخدـ عالمات التعجب عادةن للتعبّب عن مشاعر اإلعجاب أك اؼبفاجأة 

، ص. 0871قارئ نقلو )كاميل، ، كما يبكنها أيضنا تقوية التعبّب الذم يريد ال
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(. يف السيناريو الدرامي، ا ثلس سيجاركه، كجد الباحثوف شكلْب من أصوار 02
 التعجب، كنبا:

 عندما سأؿ اؼبفتش من أين حصل الدراكيش على تذاكر القطار العشر.
 

: ) يفحص التذاكر العشر متعجبا ( حقا ... حقا ... إهنا كلها   اؼبفتش
 .. من أين أتيت هبا ؟ ... حقيقية ... لكن .

 (71: ىذا شأين ... )ص.   الدركيش
 

يف خطاب الدراكيش يف صور عالمة تعجب، فإنو يوفر معلومات أقل. كمع 
ذلك، يبكن للمفتش أف يفهم أف الدراكيش أراد اغبفاظ على سرية مكاف كجود 

ؼبسانبة  التذكرة. ىذا نوع من انتهاؾ مبدأ التعاكف، أم مبدأ الكمية. ىناؾ حدين
احملاكر، كنبا: تقدًن مسانبات إعالمية على النحو اؼبطلوب كعدـ ذباكز ما ىو 

 (.144، ص 1333مطلوب  )كّبنز، 
مث، عندما جاءت الزكجة اعبديدة كُصدمت لرؤية الَببة ربت شجرهتا 

 الربتقالية قد حفرت بعمق شديد.
  

 : ) تظهر ( ؼباذا يصيح سيدی ىكذا ؟ ...   اػبادمة
 : الشجرة ! ... الزكجة 
 (031: كانوا وبفركف كاجملانْب ! ... )ص.   اػبادمة

 
تعرب الزكجة عن النطق يف شكل صبلة تعجب. ىذا يدؿ على أنو فوجئ 
برؤية حالة الَببة ربت الشجرة الٍب مت حفرىا على عمق كبّب. ألف فهم اػبادمة ىو 
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تعجب. أكاضح رد اػبادمة أف نفسو الزكجة، فإف اػبادمة تستجيب أيضنا يف شكل 
ا مثل الرجل اجملنوف ليحفر بعمق شديد.  اغبفار قد ذىب بعيدن

يف ىذا اغبديث دالالت، ألف ىناؾ ـبالفة ؼببدأ التعاكف، أم مبدأ الكم. 
ألف احملادثة هبب أف توفر اؼبعلومات اؼبتوقعة قدر اإلمكاف، ال تقل كال تزيد عن 

 (.036، ص. 1336آخركف، اؼبعلومات اؼبطلوبة )كوشاراتنٍب ك 
 

 صور ـبالفات مبدأ اؼبناسبة -2
إف أشكاؿ الضماانت الٍب تنتهك قواعد العالقة الٍب كجدىا الباحثوف يف 
مسرحية ا طالع الشجرة ىي يف شكل صبل بيانية )تواضيحية( كصبل استفهاـ 

 كصبل تعجب، على النحو التايل:
 

 (Deklaratif) صبلة البياف ( أ
أشكاؿ من اعبمل  7ا ثلس سيجاركه، كجد الباحثوف يف سيناريو الدراما، 

 البياف، كىي:
 عندما سأؿ احملققوف مٌب بدأت سيدة اؼبنزؿ زبتفي.

 
 : مٌب اختفت سيدتك ابلضبط؟... احملقق

 : ساعة عودة السحلية إىل جحرىا... اػبادمة
 : تقصدين اؼبغرب؟... احملقق

 (26ص. (: مل أبصرالشمس تغرب... اػبادمة
 

يف قضية اختفاء سيدة تدعى الست انة )الستة هباان( منذ ثالثة أاـ، سأؿ 
احملققوف اػبادمة الٍب كانت تعمل يف منزؿ السيدة. سأؿ عن مٌب بدأت عشيقتو 
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يف عداد اؼبفقودين. بعد ذلك، أجاب اؼبساعد بكالـ اضمِب ينتهك مبدأ العالقة 
 يف شكل صبلة تواضيحية.

على سؤاؿ احملقق. يف ىذا اؼبثاؿ، لدل كل من كالـ اؼبساعد أجاب اضمنينا 
اؼبتحدث كاحملاكر نفس االفَباض أك اؼبعرفة الٍب ستغرب عنها الشمس يف كقت 
اؼبغرب. أجاب اؼبساعد على سؤاؿ احملقق جبملة على شكل إفادة أبنو مل ير أك مل 

، فإف السيدة قد 07:33ير غركب الشمس. إذا كاف اؼبغرب عادة يف الساعة 
 ت قبل تلك الساعة. ىذا انتهاؾ ؼببدأ التعاكف يف احملادثة، كىو مبدأ العالقة.اختف

مث، عندما كانت الزكجة كالزكج يتحداثف عن طفلهما هبية الذم مت 
 إجهااضو.
 

: كاف السقط يف الشهر الرابع ... كانت البنت قد تكونت  الزكجة 
 كصارت يف حجم الكف ... إين كاثقة من ذلك ...

عم ... إين كاثق من ذلك ... ألف األغصاف كانت تتحرؾ : ن الزكج 
 (36ببطء شديد ... )ص. 

 
يف ىذا البياف، قاؿ الزكج إنو يعتقد أيضنا أف ابنو اؼبيت كاف حبجم كف. لقد 
صدؽ ذلك ألف الفركع كانت تتحرؾ ببطء شديد. نفس التفاىم بْب الزكج 

 بنو دفن ربت الشجرة.كالزكجة يتحدث عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة. ألف ا
ربدثت الزكجة عن طفلها الذم مت إجهااضو يف سن أربعة أشهر يف الرحم، 
لكن الزكج ربدث عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة. رد الزكج ـبالف ؼببدأ التعاكف، 
كىو مبدأ العالقة. أعطى الزكج إجابة ال تتفق مع السؤاؿ كمواضوع احملادثة، لكن 

قصده. إف مبدأ العالقة أك الصلة نفسها ىو صبلة الزكجة يبكن أف تفهم ما ي
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تتطلب تقدًن معلومات كإجاابت تتوافق مع أسئلة كمواضوعات احملادثة )ستياكايت، 
 (.33، ص 1307

 بعد ذلك، عندما ربدثت الزكجة كالزكج عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة.
 

 : إين كاثقة من ىذا النمو العظيم ! ...  الزكجة
كذلك ؟ ... انظری ! ... انظری ! ... ) يشّب إىل   : أليس  الزكج 

 الشجرة ( ...
: أعرؼ ... أعرؼ ... إىن كاثقة من مبوىا العظيم ... لو أين   الزكجة 

فقط تركتها ... انظر ... انظر .... ىا ىي يف يومها السابع ... 
 (38)ا طالع الشجرة( )ص.  ككأهنا طفلة عمرىا سنة ... ىا ىو

 
صور صبلة صبلة نقلتها الزكجة عن مبو شجرة الربتقاؿ يف  يف اػبطاب يف

اغبديقة. يدؿ على كجود تفاىم مشَبؾ بْب الزكج كالزكجة فيما يتعلق بشجرة 
الربتقاؿ يف اغبديقة. ربدثوا عن شجرة كلكن بعد ذلك ردت الزكجة ببياف عن فتاة 

ادثة، كىو مبدأ تبلغ من العمر سنة. ىذا ما يسبب انتهاكنا ؼببدأ التعاكف يف احمل
العالقة. كفقنا لكيت كّبنز، تظهر مبادئ العالقة عمومنا يف التضمينات الٍب يبدك 
حديثها غّب ذم صلة يف البداية. كمع ذلك، فمن اؼبفهـو سباما. الصلة يف الواقع 
ليست فقط صنع كفهم الضمنية كلكن أيضنا فهم ما قالو اؼبتحدث ابلفعل )كّبنز، 

 (.135، ص. 1333
 عندما طلب احملقق من اؼبساعد النصيحة غبل قضية اختفاء زكجتو.

 
 : ىل ىناؾ كسيلة أخرل للوصوؿ إىل اغبقيقة ؟ ...   احملقق
 : أل حقيقة ؟ ! ...   الزكج
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 حقيقة ىذا االختفاء مثال .... :  احملقق 
: عليك أنت الوصوؿ إىل ىذه اغبقيقة ... أنت احملقق كأان ؾبرد   الزكج

 (63. )ص. الزكج ..
 

إف تصريح الزكج يف صور إفادة يشّب إىل أنو ؿبقق يعرؼ أفضل حل قضية، 
 بينما ىو ؾبرد زكج عدًن اػبربة يف معرفة اغبقيقة بشأف حاالت االختفاء.

يف اعبملة الٍب قاؽبا الزكج، خالف مبدأ التعاكف، أم مبدأ العالقة. كالٍب 
وافق مع أسئلة كمواضوعات احملادثة هبب أف توفر يف احملادثة معلومات كإجاابت تت

(. يف حْب مل تتطابق احملادثة بْب احملقق كالزكج مع 33، ص 1307)ستياكايت، 
اؼبواضوع. كمع ذلك، يبكن لشريك الكالـ فهم ذلك ألف لديهم نفس اػبلفية 

 اؼبعرفية، كىي عدـ قدرة الزكج على معرفة اغبقيقة بشأف االختفاء.
 عن إيبانو ابستدعاء دركيش ليكوف شاىدان.عندما سأؿ الزكج احملققْب 

 : أتريد سؤالو ؟ ...   الزكج
 (78: ال شك يف استطاعتو أف يلقى اضوءا ... )ص.   احملقق

 
كأقواؿ احملقق على صور إفادة ردت على سؤاؿ الزكج. كسأؿ الزكج عن 
اعتقاد احملقق يف استخداـ دركيش كشاىد يف قضية اختفاء السيدة، فأجاب احملقق 

 أبنو ال شك يف أف دركيش يستطيع شرح قضية اختفاء السيدة.
يف اعبملة الٍب قاؽبا احملقق، ىناؾ انتهاؾ ؼببدأ التعاكف، أم مبدأ العالقة. 
يظهر مبدأ العالقة بصور عاـ يف الضماانت الٍب يبدك حديثها غّب ذم صلة يف 

قط صنع كفهم البداية. كمع ذلك، فمن اؼبفهـو سباما. الصلة يف الواقع ليست ف
(. 135، ص. 1333الضمنية كلكن أيضنا فهم ما قالو اؼبتحدث ابلفعل )كّبنز، 
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يبدك أف إجابة احملقق ال عالقة ؽبا بسؤاؿ الزكج. كمع ذلك، فهم الزكج كالـ احملقق 
ا حقنا من سؤاؿ دركيش عن القضية.  أف احملقق كاف متأكدن

 السيدة. عندما يستدعي الزكج دركيش كشاىد يف قضية اختفاء
 

 : ككيف أتيت بو ؟ ...   احملقق
: إذا شئت استدعيناه ... كلكن القطار يسّب اآلف كما تری ...  الزكج 

 (78)ص. 
 

قاؿ الزكج صبلة يف صور إفادة حوؿ تشغيل القطار، ال توجد طريقة يبكنو 
من خالؽبا إيقاؼ القطار. بينما سؤاؿ احملقق كيف يبكن للزكج إحضار دركيش. 

رغم من أف احملادثة بدت غّب ذات صلة، إال أف اؼبعرفة اػبلفية نفسها، أم على ال
 الدراكيش الذم كاف على مًب القطار، جعلت احملاكر يفهم سبامنا.

يف اغبديث بْب احملقق كالزكج، خالف مبدأ التعاكف، كىو مبدأ العالقة. 
م صلة يف يظهر مبدأ العالقة بشكل عاـ يف الضماانت الٍب يبدك حديثها غّب ذ

البداية. كمع ذلك، فمن اؼبفهـو سباما. الصلة يف الواقع ليست فقط صنع كفهم 
 (.135، ص. 1333الضمنية كلكن أيضنا فهم ما قالو اؼبتحدث ابلفعل )كّبنز، 

 عندما ندـ احملقق على حفر الَببة ربت شجرتو الربتقالية.
 

ماذا كاف يفعل : ) انظرة إىل اغبديقة ( من ىذا الرجل ؟ ... ك   الزكجة
يف اغبديقة ... عجبا ؟! ... من الذم حفر ىكذا ربت شجرة 

 الربتقاؿ ؟ ... إف زكجي سيغضب غضبا شديدا 
 (012: كبن يف شدة األسف ا سيديت ... لكن ... )ص.   احملقق
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يف كالـ احملقق على صور صبلة، ىذا البياف يعرب عن األسف للزكجة. سألت 
الَببة ربت شجرة الربتقاؿ يف حديقتها ككشفت أف الزكجة احملقق الذم حفر 

 زكجها سيغضب لرؤيتها.
يبدك أف إجابة احملقق ال عالقة ؽبا ابلسؤاؿ الذم طرحتو الزكجة. كمع ذلك، 
كبسبب اؼبعرفة اػبلفية نفسها، تفهم الزكجة اػبطاب الذم ينقلو احملقق. أف احملقق 

 ىذه احملادثة انتهاؾ ؼببدأ الذم كاف ىناؾ ىو منفذ اغبفرات. حبيث يكوف يف
 التعاكف أم مبدأ العالقة.

 عندما رد احملقق على أقواؿ الزكجة أبهنا قلقة على زكجها يف السجن.
 

 : إنو يرل الشجرة تتحرؾ ... الزكجة 
 (021: نعم ... الشجرة ... )ص.  احملقق

 
 يف كالـ احملقق على صور صبلة، وبتوم البياف على دالالت. رد احملققوف

على قصة الزكجة الٍب كانت قلقة على زكجها اؼبعتقل. التضمينات يف احملادثة الٍب 
 تنقل للزكجة أف زكجها لن يكوف يف السجن لفَبة طويلة كأنو سيكوف خبّب.

يبدك أف تصريح الباحث ال عالقة لو أبقواؿ الزكجة السابقة. كمع ذلك ، 
كجة أيضنا فهم الكالـ الذم ينقلو نظرنا ألف لديهم نفس اؼبعرفة اػبلفية ، يبكن للز 

احملقق. ىذا يدؿ على أف الكالـ ينتهك مبدأ التعاكف يف احملادثة ، أم مبدأ 
 العالقة.
 

 (Interogarif)صبلة السؤاؿ  ( ب
يف سيناريو الدراما ا ثلياس سيجاركه كجدت الباحثة صور كاحد من صبلة 

 األسئلة كىي:
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حاكؿ الزكج منع احملقق من حفر الَببة يف احملادثة بْب احملقق كالزكج عندما 
 ربت شجرتو الربتقالية يف حديقتو.

 
  !... بديهی ىذا ... ابغبفر إال عملنا مباشرة اليبكن :  احملقق
 (51تعِب )ص.  ماذا تعرؼ ؟!... ىل شجريت تتلف أف أتريد :  الزكج

 
إنو ما  كالـ الزكج بسؤاؿ يدؿ على استجابتو ؼبا قالو احملقق. قاؿ احملققوف 

كاف ليبدأ عملو لوال حفر األرض. يتمتع زكجها خبلفية اؼبعرفة نفسها الٍب يتمتع 
هبا احملقق، لذا فهو يفهم أف ما سيحفره احملقق ىو الَببة ربت شجرة الربتقاؿ 
كيبكنو االستجابة ػبطاب احملقق. كرد الزكج بسؤاؿ عما إذا كاف احملقق يريد إتالؼ 

 شجرة الربتقاؿ يف حديقتو.
اعبواب الذم يقدمو الزكج ىو انتهاؾ ؼببدأ التعاكف، كىو مبدأ العالقة. يظهر 
مبدأ العالقة بشكل عاـ يف الضماانت الٍب يبدك حديثها غّب ذم صلة يف البداية. 
كمع ذلك، فمن اؼبفهـو سباما. الصلة يف الواقع ليست فقط صنع كفهم الضمنية 

(. ىذا 135، ص. 1333كّبنز، كلكن أيضنا فهم ما قالو اؼبتحدث ابلفعل )
اغبديث ىبالف قاعدة العالقة، ألف رد الزكج ال يبدك مرتبطا خبطاب احملقق 

 السابق، كىو أف احملقق يتحدث عن اغبفر بينما يتحدث الزكج عن الشجرة.
 

 Ekslamatif)) صبلة التعجب  ج(

أشكاؿ من  3يف سيناريو الدراما، ا ثلس سيجاركه، كجد الباحثوف 
 التعجب، كىي:

 عندما عاد الدركيش إىل منزؿ الزكج كاستفسر عن جريبة القتل.
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 : ىل قتلتها ؟ ...   الدركيش
 (83: أان ؟ ! ... حاشا هلل اشيخ ! ... )ص.   الزكج 

 
فلفظ الزكج بعالمة تعجب يظهر أف إجابة الزكج ال تتفق مع مسانبة 

زكجتو، فيقوؿ الزكج تعجبنا حـر هللا الدركيش. يسأؿ دركيش إذا كاف الزكج قد قتل 
القتل. رغم أف اؼبسانبة الٍب أتملها الدراكيش ىي ما إذا كاف زكجها قد قتلها 

 كاإلجابة هبب أف تكوف بنعم أك ال تقتلها.
نفس اػبلفية جعلتهم يفهموف أف ما يتحدثوف عنو ىو السيدة الٍب أتت إىل 

فهم أنو ردبا قتل زكجتو. لذلك فإف  منزلو. من خالؿ الرد الذم قدمو الزكج، يبكن
 اغبديث بْب الدركيش كالزكج ىو نوع من اؼبخالفة لقواعد العالقة.

 مث عندما جاء الدراكيش فجأة إىل منزؿ الزكج بعد ظباعو نبأ عودة اؼبداـ.
 

 : نربات صوتك تدؿ على أنك ... منزعج !...  الدركيش
 (061تك ... )ص. : الواقع أين ... مل أكن أتوقع زار   الزكج 

 
لفظ الدركيش بعالمة تعجب يظهر انزعاج الزكج من صوتو. كما رد الزكج 
على خطاب الدركيش ابلقوؿ إنو ال يتوقع زارتو. بْب الدراكيش كالزكج نفس 
اػبلفية الفكرية، أم أف الدراكيش سيعرؼ أنو قتل زكجتو ألنو يبكن رؤيتو من 

 موقفو.
خبطاب دركيش. بْب الزكج كدركيش ىناؾ  بدا أف رد الزكج ليس لو عالقة

معرفة مشَبكة أك معرفة عامة أبف الشخص سوؼ يتضايق إذا مل يتوقع زارة من 
شخص آخر. إذا كاف الزكج يتوقع زارة الدراكيش فلن ينزعج. لذلك، فإف احملادثة 

 الٍب ربدث ىي انتهاؾ ؼببدأ العالقة.
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 الزكج لزكجتو. يف اغبديث بْب الدركيش كالزكج يتحدث عن قتل
 

: إين أرثي لك ... ربمل نفسك كل ىذا العناء من أجل سؤاؿ   الدركيش
 مل تتلق عنو جوااب ! ... 

 (066: مل أستطع منع نفسي .. ىذا فوؽ مقدكری !... )ص.  الزكج 
 

يكشف كالـ الدركيش على صور عالمة تعجب أنو حزين. لقد قتل الزكج 
 رد الزكج ابلتعجب قائالن إنو ال يقدر على زكجتو بسبب سؤاؿ مل هُبب عليو. مث

مساعدة نفسو، ألنو كاف فوؽ طاقتو. كتعرؼ اػبلفية نفسها بْب الدراكيش كالزكج 
 على أف القتل كاف بسبب العواطف حبيث خرج عن السيطرة.

رد الزكج بعالمة التعجب انتهاؾ لقواعد العالقة. مبدأ العالقة أك اؼبالءمة ىو 
معلومات كإجاابت تتوافق مع أسئلة كمواضوعات احملادثة  أهنا تتطلب تقدًن

(. على الرغم من أف الرد يبدك غّب ذم صلة، يبكن 33، ص 1307)ستياكايت، 
 لشريك الكالـ أك الدراكيش فهمو.

بعد ذلك، عندما يتحدث الزكج كالدركيش عن شجرة ؽبا فاكهة ـبتلفة يف  
 كل موسم.

: أريد أف ترل اؼبسألة بواضوح ... كأف تعرؼ جيدا ما ينتظرؾ   الدركيش
...! 

 (073: االكتشاؼ معناه اكتشاؼ جريبتی!... )ص.   الزكج 
 

كجاء يف كالـ الزكج بعالمة تعجب أنو إذا عثر الباحثوف على شجرة ذات 
شبار ـبتلفة يف كل موسم، فإف جريبة قتل زكجتو ستكشف. يف السابق، كاف 

 نصح الزكج برؤية اؼبشكلة بواضوح حٌب يعرؼ العواقب.الدراكيش ي
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يتحدث الدركيش عن اؼبشاكل الٍب سيواجهها، كما يتحدث عنو الزكج 
اكتشاؼ. كىذا يدؿ على أف كالـ الزكج ـبالف لقواعد العالقة. مبدأ العالقة أك 
اؼبالءمة ىو أهنا تتطلب تقدًن معلومات كإجاابت تتوافق مع أسئلة كمواضوعات 

 (. 33، ص 1307دثة )ستياكايت، احملا
 

 صور ـبالفات مبدأ الطريقة -3
صور االستلزاـ الذم ينتهك مبدأ الطريقة الذم كجده الباحث يف  

مسرحية ا طالع الشجرة يف شكل بياف )تصروبي( ، صبلة استفهاـ، صبلة أمر ك 
 صبلة تعجب، ما يلي ىو التفسّب:

 
 (Deklaratif)صبلة البياف  ( أ

أشكاؿ من اعبمل  4الدراما، ا ثلس سيجاركه، كجد الباحثوف يف سيناريو 
 البياف، كىي:

 عندما ربدث احملقق كالزكج عن مكاف اعبثة.
 

 : ليس من الصعب عليك أف تعرؼ  الزكج
 (48: أفضل أف تقوؿ يل أنت )ص.  احملقق 

كجاء يف أقواؿ الزكج يف صور إفادة أنو ليس من الصعب على احملقق معرفة 
فاء اعبثة. كيف كقت الحق، جاء يف رد احملقق أهنا تفضل أف ىبربىا مكاف إخ

 زكجها بذلك.
على الرغم من أف احملادثة بْب االثنْب بدت غّب كااضحة أك غامضة، فقد 
فهم كل منهما اآلخر أف ما تتم مناقشتو ىو موقع اعبثة الٍب كاف الزكج ىبفيها. 

األسلوب. يتمثل مبدأ الطريقة يف  لذلك، يتم تضمْب ىذه احملادثة يف انتهاؾ مبدأ
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توفّب اؼبعلومات بواضوح كدقة كإهباز كعدـ إرابؾ عن طريق ذبنب الكلمات 
 (.037، ص. 1336الغامضة كمنعها )كوشاراتنٍب كآخركف، 

 الحقنا، عندما أجاب احملققوف أف الزكج غُب أغنية ذات كلمات خاطئة.
 

 : إنك تقلب الكلمات على ىواؾ ! ...  احملقق 
 (67: الكلمات زبرج من فمي على ىواىا ... )ص.  الزكج 

 
يكوف كالـ الزكج يف صور صبلة إفادة ال تزاؿ غامضة أك غامضة. كانت 
الكلمات الٍب قصدىا ىي األغاين الٍب غناىا أماـ احملقق. خلفية نفس الفهم على  

انتهاؾ  كالـ "الكلمات" الٍب ؽبا معُب األغنية الٍب غناىا الزكج. كىذا ما يسمى
 مبدأ التعاكف، أم مبدأ الطريق.

يف ؿبادثة بْب دركيش كمفتش أثناء كجودنبا يف القطار يتحداثف عن 
 التذاكر.
 

 : مل يكن يوجد غّبؾ ال وبمل تذكرة ...  اؼبفتش 
 : إذف أنت لست يف حاجة إىل التسع الباقية ؟ ...   الدركيش
 (72ص. (: ال ...   اؼبفتش 

أرسلو اؼبفتش أبنو ال يوجد شخص آخر ال وبضر البياف يف صور بياف 
تذكرة. يشّب ىذا إىل أف التذاكر التسعة اؼبتبقية ليست اضركرية كأف الدراكيش يفهم 
حديثو. ىذه احملادثة بْب اؼبفتش كالدراكيش ىي انتهاؾ ؼببدأ التعاكف ، أم مبدأ 

ن طريق األسلوب. أم توفّب اؼبعلومات بشكل كااضح كدقيق كـبتصر كغّب مربك ع
 (.037، ص. 1336ذبنب الكلمات الغامضة كمنعها )كوشاراتنٍب كآخركف، 
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عالكة على ذلك، عندما صدؽ احملقق الشاىدة، كىي دركيش، قالت إف 
 قاتل السيدة ىو زكجها.

 
 : ) صائحا ( ىذا رجل دجاؿ، كذاب عابث، ـبرؼ ...  الزكج 
تكوف من   ود أف: كلكنك كنت حٌب ىذه اللحظة تثق فيو ... كت احملقق 

 (83مريديو ...)ص. 
 

إف لفظ الزكج يف صور صبلة تصروبية ينص على أف الدراكيش ؿبتاؿ ككاذب 
كفواضوم كؾبنوف. مث يستجيب احملققوف الذين لديهم نفس اؼبعرفة اػبلفية جبمل 
غّب كااضحة أك ال تزاؿ غامضة. يتم تضمْب ىذا يف نوع انتهاؾ مبدأ األسلوب. 

كالـ الزكج كاحملقق يبدك غّب كااضح، إال أهنما يبكن أف يكوف على الرغم من أف  
ؽبما نفس الفهم. لذلك، يُقاؿ إف كل خطاب من ىذا القبيل ىو مبدأ يف 

؛ فاكزم، 78، ص. 1307األسلوب ألنو ينتهك اؼببدأ )أكنسية كيوليانٍب، 
 (.24-23، ص. 1301

 السجن. يف ؿبادثة بْب اػبادمة كالزكجة عندما جاء الزكج لتوه من
 

 : ىذا ىو  ..   الزكجة
 (028: ) تسرع لتفتح ( نعم ىو )ص.   اػبادمة

إف لفظ الزكجة يف صور عبارة "ىذا ىو" ال يواضح ما سبق طرحو من قبل 
الشريك يف الكالـ. كابؼبثل، ىناؾ خطاابت ألقاىا "نعم ىو" اؼبساعد الذم يبدك 

بْب الزكجة كاػبادمة، أال غّب كااضح. لكن يف ىذا اغبديث ىناؾ تفاىم مشَبؾ 
كىو كصوؿ الزكج من السجن. سارعت اػبادمة الٍب فهمت كالـ الزكجة إىل فتح 

 ابب منزؽبا. ىذا نوع من انتهاؾ مبدأ األسلوب.
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 (Interogarif)صبلة السؤاؿ  ( ب

أصوار من صبل  4يف نص اؼبسرحي ا طالع الشجرة، كجد الباحثوف 
 األسئلة، كىي:

إىل منزؿ الزكج كيرل نفس األشياء الٍب ربدث عنها  عندما يُدعى الدراكيش
 سابقنا يف القطار.

 
 : ) انظرا حولو ( أىذا ىو اؼبنزؿ ؟ ...   الدركيش

 : نعم ... الزكج 
 : ) يلتفت جهة اغبديقة ( كالشجرة ىناؾ ؟ ! ...  الدركيش 

 (81: نعم ... )ص.   الزكج
 

إىل أنو يسأؿ عن اؼبنزؿ إف نطق الدراكيش يف صور صبلة استفهاـ يشّب 
كالشجرة. يبكن أف يفهم كل من اؼبتحدث كشريك الكالـ نفس اػبلفية اؼبعرفية، 

 لذلك يتم تضمْب ىذه احملادثة يف نوع انتهاؾ مبدأ األسلوب.
يف اغبديث بْب الزكج كالدراكيش عند اغبديث عن شجرة كاحدة هبا أنواع 

 ـبتلفة من الفاكهة.
 

. شجرة الربتقاؿ ىذه يبكن أف تفعل ىذا ؟! : شجريت ىذه ..  الزكج
 ... 

 : أال تعرؼ ىذا ؟ ... أمل أحدثك عن ىذا يف القطار !؟! ...   الدركيش
 : حسبتك سبزح كتعبث ...  الزكج

 (87: إين ال أأعرؼ اؼبزاح كالعبث ... )ص.  الدركيش 
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األزكاج كال يزاؿ الكالـ على صور صبلة استفهاـ يقدمها الزكج غمواضنا. 
كالدراكيش ال يتحدثوف أك يتحدثوف عن اؼبواضوعات الٍب يناقشوهنا لذا يبدك األمر 
غّب كااضح، على الرغم من أهنم يفهموف بعضهم البعض ما يقاؿ. كالغرض من 
اغبديث بينهما أف ىناؾ شجرة برتقاؿ يبلكها الزكج قادرة على إنتاج أنواع ـبتلفة 

 من الفاكهة يف كل موسم.
كالـ غّب كااضح كلكنو ال يزاؿ مفهومنا ىو أحد أنواع انتهاؾ اؼببدأ إف كجود  

التعاكين، كىو مبدأ األسلوب. ألنو، هبب أف يكوف مبدأ الطريق ىو توفّب 
اؼبعلومات بواضوح كدقة كإهباز كليس بشكل ؿبّب عن طريق ذبنب الكلمات 

 (.037، ص. 1336الغامضة كمنعها )كوشاراتنٍب كآخركف، 
  الزكج كالدراكيش عندما يتم جر الزكج إىل السجن.يف ؿبادثة بْب

 
 : ) يلتفت إىل الدركيش ( أيراضيك ىذا ا سيدان الشيخ ؟! ... الزكج 

: ال تسألِب !... قلت لك أف ال تلقي على أسئلة !... )ص.  الدركيش 
035) 

 
كالـ الزكج بسؤاؿ يدؿ على غضبو من الدراكيش. يستخدـ كالمنا غامضنا 

اضيك". الراضا ىنا لو معُب غامض، لكن يبكن للدراكيش أف يفهم "ىل ىذا ير 
معُب الشعور ابلراضا عندما يتم القبض على الزكج أخّبنا من قبل الشرطة كنقلو إىل 
السجن. مث رد الدركيش بعالمة تعجب كاردة ال تسألو. ىناؾ أيضا غموض يف  

أف يسأؿ كيف  كالـ الدركيش، لكن الزكج يستطيع أف يفهم حديثو أنو ال وبتاج
 يراضي الدراكيش عندما يتم القبض على زكجو من قبل الشرطة.

يعترب الكالماف اللذاف يبدكاف غامضْب كلكن يبكن فهم آاثرنبا من قبل 
اؼبتحدث كشريك الكالـ انتهاكنا ؼببدأ التعاكف، أم مبدأ األسلوب. ربدث اضمنية 
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ت التخاطبية أيضنا االفَبااضات احملادثة نتيجة النتهاؾ مبدأ احملادثة. ُتسمى الضماان
أك العبارات الضمنية الٍب ؽبا معُب أك اضمنينا أك ؽبا نواا من قبل اؼبتحدثْب كالٍب 

، ص  1308زبتلف عما يقاؿ ابلفعل يف ؿبادثة حوار )بيجياسا كإحساف ، 
53.) 

عالكة على ذلك، يف احملادثة بْب احملقق كاػبادمة الذين تفاجأكا برؤية السيدة 
 فجأة. جاءت

 
 : ) يف دىشة كذىوؿ ( أىي ؟ ...  احملقق 

 (008)ص.   : ) للمحقق ( نعم ... ىي بعينها ... اػبادمة 
 

يبدك كالـ احملقق يف شكل سؤاؿ غّب كااضح. "ىل ىذا صحيح؟" يؤدم إىل 
العديد من التفسّبات احملتملة ألف الكالـ لو مستول منخفض أك جودة منخفضة 

 ىذه احملادثة، يكوف للمحاكر أك اؼبساعد نفس فهم من الواضوح. كمع ذلك، يف
احملقق. كيتساءؿ احملققوف عما إذا كاف صحيحا أف السيدة عادت منذ اختفائها 
قبل ثالثة أاـ. أعطت اػبادمة "نعم ... ىي بعينها ..." فبا يعِب أنو ال يوجد 

اب شك يف أف الشخص الذم جاء ىو ابلفعل السيدة. لذلك ، يُقاؿ إف كل خط
من ىذا القبيل ىو مبدأ يف األسلوب ألنو ينتهك اؼببدأ )أكنسية كيوليانٍب، 

 (.24-23، ص. 1301؛ فاكزم، 78، ص. 1307
 عندما كاف الزكج كالدركيش يتحداثف عن ظباد لنمو شجرة.

 : أترل ذلك ؟ ...  الزكج 
 (062: ىذا مؤکد .. )ص.   الدركيش

كالكالـ على شكل صبلة استفهاـ عرب عنها الزكج صبلة ال تزاؿ غّب كااضحة. 
"ذلك" ال يؤدم إىل تواضيح ما طلبو احملاكر أك الدراكيش سابقنا. كما أعطى 
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دركيش إجابة "ىذا" تبدك غّب كااضحة ما ىو اؼبقصود. كمع ذلك، على الرغم من 
تحدثوف عن األظبدة من أهنا تبدك غامضة، يبكن لكليهما فهم اعبملة. كانوا ي

أجل مبو غّب عادم. كىذا ىو سبب ظهور الضماانت، أم لوجود انتهاؾ ؼببدأ 
 التعاكف يف احملادثة، كىو مبدأ األسلوب.

 
 (Imperatif)صبلة األمر  ج(

نص اؼبسرحي ا طالع الشجرة من صبلة الكجد الباحثوف صور كاحد يف 
 األكامر، كىو:

قق كزكجو يف منزلو عن التذكرة الٍب سبق عندما ربدث الدراكيش مع احمل
 طلبها يف القطار.

: ليست ىذه اضغينة جدية ... كمع ذلك فقد أبرز لك بدؿ  احملقق 
 التذكرة عشر تذاكر ...

 : قل لو ا حضرة احملقق .. قل لو ! ...   الدركيش
 (84: ؼباذا تتهمِب بقتل زكجٌب ؟ .. )ص.  الزكج 

 
أمر ال تزاؿ غامضة أك غّب كااضحة. "قل  يتخذ خطاب الدركيش صور صبلة

لو!..." ىي صبلة ال تزاؿ تبدك غّب كااضحة ما يقاؿ. كمع ذلك، فقد فهم الزكج 
ابلفعل أف احملقق صدؽ اهتامات الدراكيش اضده. كما رد على القصة بسؤالو عن 
سبب اهتامو لو بقتل زكجتو. كىذا يدؿ على كجود انتهاؾ ؼببدأ التعاكف يف احملادثة، 

 كىو مبدأ األسلوب.
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 (Ekslamatif)صبلة التعجب  ( د
كجد الباحثوف صورين من أصوار التعجب يف نص اؼبسرحي ا طالع 

 الشجرة، كنبا:
 يف حديث احملقق كاؼبساعد أثناء التحقيق مع السيدة.

 
 : بنتها؟... احملقق
 : نعم... بنتها هبية؟...  اػبادة
 : كأين ىي بنتها هبية؟... احملقق
 : مل تولد... اػبادة
 : مل تولد بعد؟!... كمٌب ستولد؟... احملقق
 : مل تولد... اػبادة
 : ككيف تعرفْب أهنا لن تولد؟... احملقق
 (28: ىذا شيء معركؼ !... )ص.  اػبادة

 
ينقل اؼبساعد الكالـ يف صور صبلة تعجب إف نطق "شيء معركؼ" الذم 

غامض كال يبدك أنو هبيب على يُقصد بو بصور غّب مباشر ال يزاؿ غّب كااضح أك 
سؤاؿ احملقق. كاؼبراد يف الكالـ عدـ كالدة الباىية، أم كلد النونية كزكجها. بينما 
سؤاؿ احملقق عن الباىية الذين مل يولدكا. ما ىو غّب كااضح أك يبدك غامضنا ىنا ىو 
أنو من اؼبستحيل أف يعرؼ اؼبرء الطفل الذم لن يولد. معُب الكالـ ىو كيف 

 للخادمة أف تعرؼ ما إذا كانت الباىية ال يبكن أف تولد. يبكن
ال يزاؿ من اؼبمكن فهم كجود الكالـ الغامض من قبل شريك الكالـ أك 
مساعده. كاف يعلم أف هبية لن يولد كأف األخبار كانت معركفة ابلفعل على نطاؽ 
 كاسع. لذلك، يُقاؿ إف كل خطاب من ىذا القبيل ىو مبدأ يف األسلوب ألنو



54 

 

، ص. 1301؛ فاكزم، 78، ص. 1307ينتهك مبدأ التعاكف )أكنسية كيوليانٍب، 
23-24.) 

مث عندما جاءت زكجتو اعبديدة منذ ثالثة أاـ اختفى، مث التقى ابحملققْب يف 
 منزلو.

 
 : إين أرل كل ىذا اآلف ! ...  الزكجة 
 (020: إذف كل شيء كاف حقيقيا ؟ ! ... )ص.  احملقق 

 
أبهنا ترل كل ىذا اآلف ال يواضح ما كاف يطلبو احملاكر سابقنا. تصريح الزكجة 

كابؼبثل قبد يف اػبطاب الذم ألقاه احملقق "إذف كل شيء كاف حقيقيا؟! ..." ال 
يزاؿ ال يقدـ معلومات كااضحة أك ال يزاؿ غامضنا. كمع ذلك، فإف الزكجة كاحملقق 

أف ما تتم مناقشتو ىو  لديهما نفس اػبلفية اؼبعرفة حٌب يفهم كل منهما اآلخر
عودة الزكجة الٍب يعتقد أف زكجها قتلها. يقاؿ إف مثل ىذا الكالـ متورط يف مبدأ 

؛ فاكزم، 78، ص. 1307األسلوب ألنو ينتهك مبدأ التعاكف )أكنسية كيوليانٍب، 
 (.24-23، ص. 1301
 

" لتوفيق الشجرة اي طالعتلزام احلواري يف النص ادلسرحي "وظائف الإلس -ب
 جرايست فاول ربريىاحلكيم عند نظرية 

يبكن أف تنعكس الوظيفة الضمنية يف النية الٍب عرب عنها اؼبتحدث لشريك 
الكالـ. يعمل استخداـ التضمينات على نقل األقواؿ الٍب ربتوم على أىداؼ 
كأكامر كرفض كربذيرات كغّبىا. على كجو التحديد، تنقسم كظيفة التضمْب إىل 

( كظيفة تعبّبية يف شكل ىجاء كمدح كنقد 0جزاء، من بْب أجزاء أخرل: )ثالثة أ
( كظائف توجيهية يف شكل أكامر كدعوات كآماؿ كاقَباحات كطلبات 1كغّبىا؛ )
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( كظيفة حازمة يف شكل بياانت كمربرات كغّبىا )كيباكايت، 2كغّبىا؛ ك )
دثة يف اعبدكؿ (. مت تلخيص كظائف التأثّبات التقليدية كاحملا03-7، ص 1304

 أدانه: 2
 

. وظائف الإلستلزام احلواري5جدول   
 نوع االنتهاؾ مبدأ الإلستلزاـ كظيفة عدد

0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 يلّمح
 يربّر

 إعطاء اؼبعلومات
 ىبتفي
 أيمر

 يستخرب
 يستقدـ

 إعطاء اؼبعلومات
 يربّر
 أيمر
 ينتقد
 يؤّكد

 يعرض
 يستقدـ

 يرجو
 يستخرب

 يدفع

 مبدأ الكيف
 

 مبدأ الكم
 
 
 
 

 مبدأ اؼبناسبة
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0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 

 يلّمح
 ىبتفي

 إعطاء النصيحة
 إعطاء اؼبعلومات

 يؤّكد
 يلّمح
 يدفع
 أمر

 
 
 

 مبدأ الطريقة
 
 
 

 
. إف كظيفة االستلزاـ للمحادثة يف نتائج ربليل 2على عرض اعبدكؿ  بناء

طالع الشجرة الٍب صنفها نص اؼبسرحي ا الالباحث، كجدت كظائف ـبتلفة يف 
 الباحثوف بناءن على ـبالفة القواعد. مراجعات كل كظيفة اضمنية ىي كما يلي:

 
 كيفتنتهك مبدأ ال استلزاـكظيفة  -0

 عندما يتحدث األزكاج كاحملققوف عن أظبدة من جسم اإلنساف.
 

 عبسد أيبكن ... رائع شبر ك انع زىر إىل فيو تتحوؿ : كسوؼ  الزكج 
 ؟ ... ىذا من كأنفع أحسن يف يطمع أف آدمی

 صحيح ... اعبهة ىذه : من  احملقق
 ... ؟ رأيی من أنت : إذف  الزكج
 (50... )ص.   أبس ال الشاعرل التصور ىذا حيث من :  احملقق

 



57 

 

يبدك أف بياف احملقق يوافق كيؤكد أف جسم اإلنساف ظباد جيد لصنع األزىار 
 يبانع يف ذلك من منظور شعرم.الناعمة كالفاكهة اعبميلة. إنو ال 

هبب أال يتفق احملققوف مع شيء حقّب مثل استخداـ جسم اإلنساف  
كسماد. مع كلمة احملقق ؽبا كظيفة تعبّبية يف شكل ىجاء، حبيث يعتقد الزكج أنو 

 من اؼبستحيل على احملقق أال يعَبض على األشياء الدنيئة الٍب قاؽبا.
 طفلتهما اعبميلة هبية.عندما يتحدث الزكج كالزكجة عن 

 
 على األخضر يف ثوهبا هبية أصبل ما ... عزيزل ا نعم ... نعم :  الزكجة

 ...!الصغّب  جسمها
 ابالخضرار ... اؼبكسو الصغّب جسمها يف صبيلة دائما أراىا إين : الزكج

 حقا رائعة إهنا !...  العجيب الربؽ هبذا الالمعتْب عينيها كيف
 (40 !... )ص. خضرة الشيخة

 
بدا حديث الزكج ككأنو يتحدث عن طفل صغّب يرتدم ثوابن أخضر. يف 
الواقع، كاف يقصد شجرة الربتقاؿ يف حديقتو. سبب قولو ىو أف زكجتو ما زالت 
تتذكر طفلها الذم مت إجهااضو كاعتربت الشجرة ابنها هبية حٌب جعلها ثوابن 

 أخضر.
تبدك صبيلة دائمنا يف كافق الزكج الذم فهم كالـ الزكجة على أف هبية 

جسدىا الصغّب األخضر كعينيها الالمعتْب بريق غّب عادم. يف الواقع، كاف يعلم 
أهنا ؾبرد شجرة برتقاؿ، كليس ابنو هبية. ألف ابنهما اؼبسمى هبية قد مات ابلفعل. 

 كللفظ الزكج كظيفة حازمة تتمثل يف التربير.
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 الكم تنتهك مبدأ استلزاـكظيفة  -1
 احملققوف كاؼبساعدكف موعد عودة اػبادمة بعد انتهاء عملها. عندما يناقش

 : كؼباذا تعودين إىل منزلك؟... احملقق
: ألىن أبيت فيو دائما مع زكجى العاجز الكفيف الذل أجرل  اػبادة

 (27عليو... )ص. 
 

يقـو اؼبساعد بنقل اؼبعلومات كفقنا للمسانبة الٍب يرغب فيها احملقق. كمع 
اؼبعلومات الٍب ربدثت من قبل اػبادمة كانت مفرطة للغاية. ألف احملقق ذلك، فإف 

سأؿ فقط ؼباذا بعد االنتهاء من األعماؿ اؼبنزلية عادت اػبادمة مباشرة إىل اؼبنزؿ.  
كاف عليها أف ذبيب ببساطة ألهنا كانت تناـ دائمنا يف اؼبنزؿ، كمل يكن ىناؾ 

الذم تصطدـ بو. اػبطاب اؼبساعد  حاجة لذكر النـو مع زكجها الكفيف كالعاجز
 لو كظيفة حازمة يف صور بياف يوفر اؼبعلومات.

 يف ؿبادثة بْب احملقق كاػبادمة حوؿ طفل السيدة الذم مل يولد بعد.
 

 : كؼباذا مل تولد؟... احملقق
 (28)ص.   : أسقطتها يف شهرىا الرابع... عمال بكال زكجها... اػبادة

 
قبل السيدة هبية. كأبلغت احملققْب أف كفاة هبية قدـ اؼبساعد قصة عن كفاة 

نتجت عن إجهااضها ؽبا يف الشهر الرابع حبسب رجليها. على الرغم من أف 
اؼبعلومات الٍب كاف احملققوف أيملوف يف اغبصوؿ عليها كانت سبب كفاة هبية فقط، 
كليس خلفية اإلجهاض. اػبطاب اؼبساعد لو كظيفة حازمة يف صور بياف يعطي 

 علومات.اؼب
 عندما هبيب اؼبساعد على األسئلة الٍب طرحها احملقق.



63 

 

 
 : كتعود دائما... دكف أتخّب؟... احملقق
 (33: دكف أتخّب... مسافة الطريق... )ص.  اػبادة

قالت اػبادمة صبلة بياف عن السيدة الٍب عادت دائمنا إىل اؼبنزؿ فور انتهاء 
نبة الٍب يتوقعها احملققوف. كمع ذلك، العمل اػبارجي. ينقل اؼبعلومات كفقنا للمسا

ىناؾ ربميل زائد للمعلومات يف الكالـ اؼبساعد. ىذا يدؿ على أف اػبطاب لو 
 كظيفة حازمة يف صور بياف يوفر اؼبعلومات.

احملادثة الٍب حدثت بْب احملقق كاػبادمة عند اغبديث عن كقت عمل اػبادمة 
 لدل السيدة.

 
 : أأنت يف اػبدمة ىنا منذ زمن طويل؟...  احملقق
: منذ تسع سنوات... منذ زكاجها من هبادر أفندل ىذا... ككاف  اػبادة

 (30يومئذ يف الوظيفة... )ص. 
 

كالـ اؼبساعد يف النموذج أجاب على سؤاؿ احملقق. سأؿ احملققوف عن 
عة ابإلجابة موعد عمل اػبادمة لدل سيدة اؼبنزؿ كقدمت اػبادمة اؼبسانبة اؼبتوق

بتسع سنوات. كمع ذلك، ىناؾ أيضنا معلومات زائدة عن اغباجة تنقلها اػبادمة. 
تتضمن اؼبعلومات الزائدة عن عملها ابلتحديد منذ أف تزكجت السيدة هبادكر 
أفندم، أم عندما مل يتقاعد هبادكر أفندم أك كاف ال يزاؿ يعمل. اػبطاب 

 وفر اؼبعلومات.اؼبساعد لو كظيفة حازمة يف صور بياف ي
 عندما سأؿ احملقق ما إذا كاف للسيدة أقارب للخادمة أـ ال.

 
 : كسيدتك؟... ليس ؽبا أقارب يبكن أف تذىب إليهم؟... احملقق
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 (31: ال... أبدا... مقطوعة من شجرة!... )ص.  اػبادة
 

سأؿ احملققوف اػبادمة إذا مل يكن ؽبا أقارب قد تتمكن من زارهتا. ردت 
ف السيدة ليس ؽبا أقارب، كما ذكرت أف السيدة انفصلت عن نسلها. اػبادمة أ

 اػبطاب اؼبساعد لو كظيفة حازمة يف شكل بياف يوفر اؼبعلومات.
يف احملادثة عندما سأؿ احملقق اػبادمة عما إذا كاف سيدىا مل يتصل أبم 

 شخص يف ذلك الوقت.
 

 : كىي؟... أمل تتصل أبحد؟... احملقق
ىذؼ التليفوف من النادر استعمالو... منذ أحيل هبادر : أبدا...  اػبادة

أفندل إىل اؼبعاش... طلب من اؼبصلحة إدخالو كىو يف اػبدمة، 
عندما كانوا يستدعونو ليال لو ردات، أك هنارا كىو يف الراحة 

 (33لعمل مفاجىء. كمن يومها قلما أظبع جرسو يدؽ... )ص. 
 

ؿ احملقق. كذكر أنو مل ير سيده كالـ اؼبساعد يف النموذج هبيب على سؤا
يتصل أبحد. كأكاضح أف اؽباتف اندرا ما يستخدـ بسبب إحالة حبر أفندم إىل 
صاحب اؼبعاش. طلب من السلطات أف أتخذه أثناء عملو، عندما يتصلوف بو 
ليالن إذا كاف يف نوبة عمل أك أثناء النهار عندما يكوف يف اسَباحة لعمل مفاجئ. 

لكاد ظبعت اػبادمة رنْب اعبرس. اػبطاب اؼبساعد لو كظيفة منذ ذلك اغبْب، اب
 حازمة يف صور بياف يوفر اؼبعلومات.

عندما تتحدث الزكجة كاػبادمة عن من يبلغ الشرطة حبالة اختفائها من 
 اؼبنزؿ.
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الزكجة : ) تشّب إىل اػبادمة القريبة من اؼبدخل ( اقَبيب ! ... إنك تصغْب 
 عن السؤاؿ ؟...إىل كل شيء ... أجيىب إذف 

 : لست أان الٍب اتصلت ابلبوليس ... اػبادمة 
 : إذف ىو زكجی ...  الزكجة

 (026: مل أره يفعل ... كنت مشغولة يف اؼبطبخ ... )ص.  اػبادمة 
 

يف اػبطاب، قدمت اػبادمة اؼبسانبة الٍب تتوقعها الزكجة. كخلفية ىذا الفهم 
ابلشرطة كيبلغها حبالة اختفائها.  ىي أف الزكجة تعتقد أف زكجها ىو من اتصل 

كاف عليو أف يقوؿ ببساطة إنو ال يعرؼ، لكنو رد أنو ال يراه ألنو كاف مشغوالن يف 
اؼبطبخ. كرغم أف الزكجة مل تسأؿ عما تفعلو فلم تر زكجها. ىذا يدؿ على أف 

 اػبطاب لو كظيفة حازمة يف صور بياف يوفر اؼبعلومات.
دمت لرؤية الَببة ربت شجرهتا الربتقالية قد عندما جاءت الزكجة اعبديدة صُ 

 حفرت بعمق شديد.
 

 : ) تظهر ( ؼباذا يصيح سيدی ىكذا ؟ ...  اػبادمة 
 : الشجرة ! ... الزكجة 
 (031: كانوا وبفركف كاجملانْب ! ... )ص.   اػبادمة

 
كشفت الزكجة عن قصة أظهرت أهنا فوجئت برؤية حالة الَببة ربت 

بعمق. ألف فهم اػبادمة ىو نفسو الزكجة، فإف اػبادمة الشجرة كقد حفرت 
ا  تستجيب أيضنا يف شكل تعجب. أكاضح رد اػبادمة أف اغبفار قد ذىب بعيدن
مثل الرجل اجملنوف ليحفر بعمق شديد. ىذا الكالـ لو كظيفة حازمة يف صور بياف 

 من خالؿ توفّب اؼبعلومات.
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السحلية تعيش ربت شجرتو  يف احملادثة بْب الزكج كاحملقق الذم ربدث عن
 الربتقالية.

  ... ! ؟ مالؿبها  : احملقق
كل يـو ...   أأتملها كأان سنوات تسع منذ ... ... مالؿبها نعم  : الزكج

 (43)ص.  کيف... ... مالؿبها أعرؼ ال كيف
 

قاؿ الزكج إنو ؼبدة تسع سنوات كاف يفكر يف األمر كل يـو ككيف ال يبكنو 
ة الٍب تعيش ربت شجرة الربتقاؿ. إجابة الزكج خالفت معرفة خصائص السحلي

 مبدأ التعاكف يف اغبديث، كىو مبدأ الكم.
يف الكالـ الزكج يساىم أبكثر فبا ىو مطلوب. ألف ما سألو احملقق كاف 
فقط ما إذا كاف الزكج يعرؼ خصائص السحلية كال داعي للقوؿ إف كاف يفكر 

. االستلزاـ لو كظيفة حازمة  يف صور بياف يوفر اؼبعلومات. هبا كل يـو
 عندما سأؿ اؼبفتش من أين حصل الدراكيش على تذاكر القطار العشر.

 
: ) يفحص التذاكر العشر متعجبا ( حقا ... حقا ... إهنا كلها   اؼبفتش

 حقيقية ... لكن ... من أين أتيت هبا ؟ ... 
 (71: ىذا شأين ... )ص.   الدركيش

 
لومات أقل. كمع ذلك، يبكن للمفتش أف يف خطاب الدركيش، يوفر مع

يفهم أف الدراكيش أراد اغبفاظ على سرية مكاف كجود التذكرة. ىذا نوع من 
انتهاؾ مبدأ التعاكف، أم مبدأ الكمية. يعمل التضمْب يف ىذه اعبملة على اغبفاظ 

 على السر من أين حصل على تذكرة القطار.
 غيابو ؼبدة ثالثة أاـ.يف احملادثة عندما سأؿ الزكج زكجتو عن 
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 : تكلمي إذف : أين كنت ؟ ...  الزكج 

 (043)ص.   : كنت يف مكاف ما ... الزكجة 

كالـ الزكجة مل هبيب على سؤاؿ الزكج. يف ىذه اغبالة يكوف للزكج نفس 
الفهم أبف زكجتو زبفي شيئنا. إجابة الزكجة ـبالفة ؼببدأ الكم. كذلك ألف اؼبعلومات 

أك ال تتناسب مع اؼبسانبة الٍب يتوقعها الزكج. كظيفة كالـ الزكجة  اؼبقدمة انقصة
 ىي اغبفاظ على سرية مكاف كجودىا ؼبدة ثالثة أاـ.

يف ؿبادثة عندما يبدأ الزكج يف الشك يف زكجتو كيسأؿ أين ذىبت ؼبدة 
 ثالثة أاـ دكف أخبار.

 
 ...  : ؼباذا تعطي كل ىذه األنبية للمكاف الذم كنت فيو ؟  الزكجة
: ؼباذا أعطيو كل ىذه األنبية ؟ ... أال ترين أنبيتو اآلف ؟ ...  الزكج 

بعد أف طفت بك يف كل مكاف ىف األرض كالسماء دكف أعثر 
 (045عليو ؟ ... )ص. 

 
ساىم كالـ الزكج بشكل مفرط. كمع ذلك، يبكن فهم ذلك من قبل احملاكر 

ؿ ابحثنا عنو ما إذا كاف ال كاؼبتحدث. يرد الزكج على سؤاؿ يسأؿ بعد أف يتجو 
يزاؿ يعتقد أنو ليس مهمنا كتدرؾ زكجتو أنو من اؼبهم السؤاؿ عن اؼبكاف الذم 
ذىب إليو، لكن الزكجة ما زالت ال تريد اإلجابة كتصر على االحتفاظ هبا سر. يف 
ىذه اغبالة، يعمل كالـ الزكج كتوجيو يف صور طلب من زكجتو إلخباره إىل أين 

 ىو ذاىب.
عندما طلب الزكج من دركيش مساعدتو يف دفن جثة زكجتو ربت شجرة 

 برتقالية يف حديقتو.
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 : ىل تساعدين ؟ ...  الزكج

: ال تنتظر اؼبعونة من أحد ... اضبلها بنفسك ! ... )ص.  الدركيش
067) 

كاف الزكج قد اعَبؼ لدركيش أبنو قتل زكجتو كسيقـو بدفنها ربت شجرة 
ا طلب من دركيش اؼبساعدة يف رفع جثة زكجتو إىل برتقاؿ يف حديقتو. كم

 اغبديقة.
دركيش الذم كاف هبب أف هبيب إف كاف يريد اؼبساعدة أـ ال، رد دبنعو من 
انتظار اؼبساعدة من اآلخرين كأمره إبحضار اعبثة بنفسو. ىذا يدؿ على أف ىذا 

 الضمِب يعمل كتوجيو يف صور أمر.
القبض على الزكج الهتامو ابرتكاب جريبة يف احملادثة عندما ألقى احملققوف 

 قتل زكجتو.
 

 : أنت جاد حقا ؟! ... الزكج 
: ابلطبع جاد ... أتظن أىن جئت ىنا ألمزح معك أـ ألقـو  احملقق 

 (035أبعماؿ كظيفتی ؟ ... )ص. 
 

ال يزاؿ الزكج ال يعتقد أنو متهم ابلتورط يف قتل زكجتو كاعتقلو احملققوف. ال 
 ا يف اعتقالو ككاضعو يف السجن.ققْب عما إذا كانوا جادين حقاحمليزاؿ يسأؿ 

أعطى احملقق إجابة مبالغ فيها يف صور صبلة استفهاـ. يف الواقع، كاف الزكج 
حباجة فقط إىل إجابة بنعم أك ال، بينما أعطى احملققوف إجابة مبالغ فيها بسؤالو 

الة الكالـ ىبدـ عما إذا كاف قد جاء فقط لدعوة زكجو للمزاح. يف ىذه اغب
 السؤاؿ.
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 اؼبناسبة تنتهك مبدأ استلزاـكظيفة  -2
 عندما سأؿ احملققوف مٌب بدأت سيدة اؼبنزؿ زبتفي.

 
 : مٌب اختفت سيدتك ابلضبط؟... احملقق

 : ساعة عودة السحلية إىل جحرىا... اػبادمة
 : تقصدين اؼبغرب؟... احملقق

 (26ص. (: مل أبصرالشمس تغرب... اػبادمة
 

اختفاء سيدة تدعى االستة هباان منذ ثالثة أاـ، سأؿ احملققوف  يف قضية
اػبادمة الٍب كانت تعمل يف منزؿ السيدة. سأؿ عن مٌب بدأت عشيقتو يف عداد 

 اؼبفقودين.
كالـ اؼبساعد أجاب اضمنينا على سؤاؿ احملقق. يف ىذا اؼبثاؿ، لدل كل من 

غرب عنها الشمس يف كقت اؼبتحدث كاحملاكر نفس االفَباض أك اؼبعرفة الٍب ست
اؼبغرب. أجاب اؼبساعد على سؤاؿ احملقق جبملة على صور إفادة أبنو مل ير أك مل ير 

، فإف السيدة قد 07:33غركب الشمس. إذا كاف اؼبغرب عادة يف الساعة 
اختفت قبل تلك الساعة. يواضح ىذا أف كظيفة الكالـ اؼبساعد ىي كظيفة حازمة 

 علومات.يف صور عبارات لتوفّب اؼب
 عندما ربدث الزكج كالزكجة عن طفلهما هبية الذم مت إجهااضو.

 
: كاف السقط يف الشهر الرابع ... كانت البنت قد تكونت   الزكجة

 كصارت يف حجم الكف ... إين كاثقة من ذلك ...
: نعم ... إين كاثق من ذلك ... ألف األغصاف كانت تتحرؾ   الزكج

 (36ببطء شديد ... )ص. 
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ا أف ابنو اؼبيت كاف حبجم كف. لقد صدؽ ذلك الزكج إنو يعتقد أيضقاؿ 

ألف الفركع كانت تتحرؾ ببطء شديد. نفس التفاىم بْب الزكج كالزكجة يتحدث 
 عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة. ألف ابنو دفن ربت الشجرة.

ربدثت الزكجة عن طفلها الذم مت إجهااضو يف سن أربعة أشهر يف الرحم، 
ربدث عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة. جواب الزكج ىبالف مبدأ  لكن الزكج

 التعاكف، أم مبدأ العالقة الذم يعمل كحـز يف صور التربير.
 عندما تتحدث الزكجة كالزكج عن شجرة الربتقاؿ يف اغبديقة.

 
 : إين كاثقة من ىذا النمو العظيم ! ... الزكجة 

انظری ! ... ) يشّب إىل : أليس كذلك ؟ ... انظری ! ...  الزكج 
 الشجرة ( ...

: أعرؼ ... أعرؼ ... إىن كاثقة من مبوىا العظيم ... لو أين  الزكجة  
فقط تركتها ... انظر ... انظر .... ىا ىي يف يومها السابع ... 

 (38)ا طالع الشجرة( )ص.  ككأهنا طفلة عمرىا سنة ... ىا ىو
 

لربتقاؿ يف اغبديقة. يدؿ على كجود يف كلمة ألقتها الزكجة عن مبو أشجار ا
تفاىم مشَبؾ بْب الزكج كالزكجة فيما يتعلق بشجرة الربتقاؿ يف اغبديقة. ربدثوا 
عن شجرة كلكن بعد ذلك ردت الزكجة ببياف عن فتاة تبلغ من العمر سنة. يعمل  
كالـ الزكج يف ىذه اعبملة كتوجيو يف صور أمر للزكجة ابلنظر إىل شجرة الربتقاؿ 

 فناء منزؽبا.يف 
 احملادثة عندما طلب احملقق من اؼبساعد النصيحة غبل قضية اختفاء زكجتو.

 : ىل ىناؾ كسيلة أخرل للوصوؿ إىل اغبقيقة ؟ ...   احملقق
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 : أل حقيقة ؟ ! ...  الزكج 
 : حقيقة ىذا االختفاء مثال ....  احملقق 
: عليك أنت الوصوؿ إىل ىذه اغبقيقة ... أنت احملقق كأان ؾبرد   الزكج

 (63الزكج ... )ص. 

إفادة الزكج أبنو ؿبقق يعرؼ أفضل طريقة غبل القضية، بينما ىو نفسو ؾبرد 
 زكج عدًن اػبربة يف معرفة حقيقة حاالت االختفاء.

. يف يف اعبملة الٍب قاؽبا الزكج، خالف مبدأ التعاكف، أم مبدأ العالقة
اغبديث بْب احملقق كالزكج ىذا ال يناسب اؼبواضوع كمع ذلك، يبكن لشريك 
الكالـ فهم ذلك ألف لديهم نفس اػبلفية اؼبعرفية، كىي عدـ قدرة الزكج على 
معرفة اغبقيقة بشأف االختفاء. وبتوم كالـ الزكج على دالالت ذات كظيفة تعبّبية 

 قادران على الوصوؿ إىل اغبقيقة.تتمثل يف انتقاد أف احملقق ينبغي أف يكوف 
 عندما سأؿ الزكج احملققْب عن إيبانو ابستدعاء دركيش ليكوف شاىدان.

 
 : أتريد سؤالو ؟ ...   الزكج

 (78: ال شك يف استطاعتو أف يلقى اضوءا ... )ص.  احملقق 
 

سأؿ الزكج عن اعتقاد احملقق ابستخداـ دركيش كشاىد يف قضية اؼبفقودة 
 السيدة.

ملة الٍب قاؽبا احملقق، ىناؾ انتهاؾ ؼببدأ التعاكف، أم مبدأ العالقة. يف اعب
يبدك أف إجابة احملقق ال عالقة ؽبا بسؤاؿ الزكج. كمع ذلك، فهم الزكج كالـ احملقق 
أف احملقق كاف متأكدنا حقنا من سؤاؿ دركيش عن القضية. ىذا يدؿ على أف 

 .خطاب احملقق لو كظيفة حازمة يف صور بياف مقنع
 عندما يقـو الزكج ابستدعاء دركيش كشاىد يف قضية اؼبفقودة السيدة.
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 : ككيف أتيت بو ؟ ...   احملقق
: إذا شئت استدعيناه ... كلكن القطار يسّب اآلف كما تری ...   الزكج

 (78)ص. 
 

قاؿ الزكج إف القطار كاف يعمل، كمل يكن ىناؾ من طريقة إليقاؼ القطار. 
يف يبكن للزكج إحضار دركيش. على الرغم من أف احملادثة بينما سؤاؿ احملقق ك

بدت غّب ذات صلة، إال أف اؼبعرفة اػبلفية نفسها، أم الدراكيش الذم كاف على 
 مًب القطار، جعلت احملاكر يفهم سبامنا.

يف اغبديث بْب احملقق كالزكج، كاف ىناؾ انتهاؾ ؼببدأ التعاكف، كىو مبدأ 
 توجيو يف صور عرض.العالقة الذم يعمل دبثابة 

 يف ؿبادثة عندما أعرب احملقق عن أسفو غبفر الَببة ربت شجرتو الربتقالية.
 

: ) انظرة إىل اغبديقة ( من ىذا الرجل ؟ ... كماذا كاف يفعل يف  الزكجة 
اغبديقة ... عجبا ؟! ... من الذم حفر ىكذا ربت شجرة 

 الربتقاؿ ؟ ... إف زكجي سيغضب غضبا شديدا 
 (012: كبن يف شدة األسف ا سيديت ... لكن ... )ص.   احملقق

 
يف حديث احملقق معراب عن الندـ على زكجتو. سألت الزكجة احملقق الذم 
 حفر الَببة ربت شجرة الربتقاؿ يف حديقتها ككشفت أف زكجها سيغضب لرؤيتها.

يبدك أف إجابة احملقق ال عالقة ؽبا ابلسؤاؿ الذم طرحتو الزكجة. كمع ذلك، 
كبسبب اؼبعرفة اػبلفية نفسها، تفهم الزكجة اػبطاب الذم ينقلو احملقق. أف احملقق 
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الذم كاف ىناؾ ىو منفذ اغبفرات. يعمل كالـ احملقق كتوجيو يف صور اعتذار 
 للزكجة.

قواؿ الزكجة أبهنا قلقة على زكجها يف يف ؿبادثة عندما رد احملقق على أ
 السجن.
 

 : أخشى أف يكوف اغببس قد أثر يف صحتو ...  الزكجة
 (021)ص.  : إنو مل يقض فيو كقتا طويال ... احملقق 

رد احملققوف على قصة الزكجة الٍب كانت قلقة على زكجها اؼبعتقل. 
ف يف السجن لفَبة التضمينات يف احملادثة الٍب تنقل للزكجة أف زكجها لن يكو 

طويلة كأنو سيكوف خبّب. يعمل كالـ احملقق كتوجيو يف صور آماؿ أال تقلق الزكجة  
 كثّبنا بشأف زكجها اؼبوجود يف السجن.

يف احملادثة بْب احملقق كالزكج عندما حاكؿ الزكج منع احملقق من حفر الَببة 
 ربت شجرتو الربتقالية يف حديقتو.

 
  !... بديهی ىذا ... ابغبفر إال عملنا مباشرة اليبكن :  احملقق
 (51تعِب )ص.  ماذا تعرؼ ؟!... ىل شجريت تتلف أف أتريد :  الزكج

 
إفادة الزكج يف رده على ما قالو احملقق. قاؿ احملققوف إنو ما كاف ليبدأ عملو 
لوال حفر األرض. يتمتع زكجها خبلفية اؼبعرفة نفسها الٍب يتمتع هبا احملقق، لذا فهو 

هم أف ما سيحفره احملقق ىو الَببة ربت شجرة الربتقاؿ كيبكنو االستجابة يف
ػبطاب احملقق. كرد الزكج بسؤاؿ عما إذا كاف احملقق يريد إتالؼ شجرة الربتقاؿ 
يف حديقتو. ىذه احملادثة تنتهك مبدأ العالقة الذم لو كظيفة حازمة، أال كىي 

 السؤاؿ.
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 كاستفسر عن جريبة القتل.عندما عاد الدركيش إىل منزؿ الزكج 
 

 : ىل قتلتها ؟ ...   الدركيش
 (83: أان ؟ ! ... حاشا هلل اشيخ ! ... )ص.   الزكج

 
فكالـ الزكج يظهر ككأف إجابة الزكج ال تتناسب مع اؼبسانبة الٍب يتوقعها 
الدركيش. يسأؿ دركيش إذا كاف الزكج قد قتل زكجتو، فيقوؿ الزكج تعجبنا حـر هللا 

رغم أف اؼبسانبة الٍب أتملها الدراكيش ىي ما إذا كاف زكجها قد قتلها القتل. 
كاإلجابة هبب أف تكوف بنعم أك ال تقتلها. يُظهر خطاب الدركيش الوظيفة اغبازمة 

 لشهادة رفض االهتاـ بقتل زكجتو.
 عندما جاء الدراكيش فجأة إىل منزؿ الزكج بعد ظباعو نبأ عودة اؼبداـ.

 
 صوتك تدؿ على أنك ... منزعج !...: نربات   الدركيش

 (061: الواقع أين ... مل أكن أتوقع زارتك ... )ص.  الزكج 
 

يظهر حديث الدركيش أف صوت الزكج يبدك غااضبنا. كما رد الزكج على 
خطاب الدركيش ابلقوؿ إنو ال يتوقع زارتو. بْب الدراكيش كالزكج نفس اػبلفية 

 و قتل زكجتو ألنو يبكن رؤيتو من موقفو.الفكرية، أم أف الدراكيش سيعرؼ أن
بدا أف رد الزكج ليس لو عالقة خبطاب دركيش. بْب الزكج كدركيش ىناؾ 
معرفة مشَبكة أك معرفة عامة أبف الشخص سوؼ يتضايق إذا مل يتوقع زارة من 
شخص آخر. إذا كاف الزكج يتوقع زارة الدراكيش، فلن ينزعج. لذلك فإف 

 ة تعبّبية تتمثل يف ىجاء الزكج.ػبطاب الدراكيش كظيف
 يف اغبديث بْب الدركيش كالزكج يتحدث عن قتل الزكج لزكجتو.
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: إين أرثي لك ... ربمل نفسك كل ىذا العناء من أجل سؤاؿ   الدركيش

 مل تتلق عنو جوااب ! ... 
 (066: مل أستطع منع نفسي .. ىذا فوؽ مقدكری !... )ص.  الزكج 

 
و حزين. لقد قتل الزكج زكجتو بسبب سؤاؿ مل خطاب الدركيش يكشف أن

هُبب عليو. مث رد الزكج ابلتعجب قائالن إنو ال يقدر على مساعدة نفس، ألنو كاف 
فوؽ طاقتو. كتعرؼ اػبلفية نفسها بْب الدراكيش كالزكج على أف القتل كاف بسبب 

ؼببدأ العواطف حبيث خرج عن السيطرة. يتضمن رد الزكج بعالمة التعجب انتهاكنا 
 العالقة الذم يعمل على اغبفاظ على السرية.

عندما يتحدث الزكج كالدراكيش عن شجرة كاحدة ؽبا فاكهة ـبتلفة يف كل 
 موسم.

 
: أريد أف ترل اؼبسألة بواضوح ... كأف تعرؼ جيدا ما ينتظرؾ  الدركيش 

...! 
 (073: االكتشاؼ معناه اكتشاؼ جريبتی!... )ص.  الزكج  

 
الزكج أنو إذا عثر الباحثوف على شجرة ؽبا فاكهة ـبتلفة يف  كجاء يف بياف 

كل موسم، فإف جريبة قتل زكجتو ستكشف. يف السابق، كاف الدراكيش ينصح 
 الزكج برؤية اؼبشكلة بواضوح حٌب يعرؼ العواقب.

يتحدث الدركيش عن اؼبشاكل الٍب سيواجهها، كما يتحدث عنو الزكج 
زكج ـبالف لقواعد العالقة. يعمل كالـ اكتشاؼ. كىذا يدؿ على أف كالـ ال

 الدراكيش كتوجيو يف صور اقَباحات للزكج لالنتباه إىل العواقب.
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 الطريقة تنتهك مبدأ استلزاـكظيفة  -3

 يف حديث احملقق كاؼبساعد أثناء التحقيق مع السيدة.
 

 : ككيف تعرفْب أهنا لن تولد؟... احملقق
 (28: ىذا شيء معركؼ !... )ص.  اػبادة

 
ينقل اؼبساعد نطق "الشيء اؼبشهور" الذم يقصد بو بصور غّب مباشر ال 
يزاؿ غّب كااضح أك غامض كال يبدك أنو هبيب على سؤاؿ احملقق. كاؼبراد يف الكالـ 
عدـ كالدة الباىية، أم كلد النونية كزكجها. بينما كاف سؤاؿ احملقق حوؿ الباىية 

امضنا ىنا ىو أنو من اؼبستحيل أف الذين مل يولدكا. ما ىو غّب كااضح أك يبدك غ
يعرؼ اؼبرء الطفل الذم لن يولد. معُب الكالـ ىو كيف يبكن للخادمة أف تعرؼ 

 ما إذا كانت الباىية ال يبكن أف تولد.
ال يزاؿ من اؼبمكن فهم كجود الكالـ الغامض من قبل شريك الكالـ أك 

كفة ابلفعل على نطاؽ مساعده. كاف يعلم أف هبية لن يولد كأف األخبار كانت معر 
 كاسع. تعمل الكلمات اؼبساعدة بصور حاـز يف صور بياانت توفر اؼبعلومات.

 عندما رد احملققوف، قاـ الزكج بغناء أغنية ذات كلمات خاطئة.
 

 : إنك تقلب الكلمات على ىواؾ ! ...   احملقق
 (67: الكلمات زبرج من فمي على ىواىا ... )ص.  الزكج 

 
مازاؿ كالـ الزكج غّب كااضح أك غامض. كانت الكلمات الٍب قصدىا ىي 
األغاين الٍب غناىا أماـ احملقق. خلفية نفس الفهم على كالـ "الكلمات" الٍب ؽبا 
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معُب األغنية الٍب غناىا الزكج. كىذا ما يسمى انتهاؾ مبدأ التعاكف، أم مبدأ 
 ومات.الطريقة الٍب تعمل كحـز يف صور بياف يوفر اؼبعل

يف ؿبادثة بْب دركيش كمفتش أثناء كجودنبا يف القطار يتحداثف عن 
 التذاكر.
 

 : مل يكن يوجد غّبؾ ال وبمل تذكرة ...  اؼبفتش
 : إذف أنت لست يف حاجة إىل التسع الباقية ؟ ...  الدركيش 

 (72ص. (: ال ...   اؼبفتش
 

ة، يشّب إىل بياف اؼبفتش أبنو مل يكن ىناؾ أم شخص آخر مل وبضر تذكر 
أف التذاكر التسعة اؼبتبقية مل تكن اضركرية كأف الدركيش فهم حديثو. يتم تضمْب 
ىذه احملادثة بْب اؼبفتش كالدركيش يف انتهاؾ مبدأ التعاكف، أم مبدأ األسلوب 

 الذم يعمل دبثابة بياف للمعلومات.
 يف ؿبادثة بْب اػبادمة كالزكجة عندما جاء الزكج لتوه من السجن.

 
 : ىذا ىو !..  زكجة ال

 (028: ) تسرع لتفتح ( نعم ىو )ص.  اػبادمة 
 

إف قوؿ الزكجة "ىذا ىو" ال يواضح ما سبق أف سألو الشريك يف الكالـ. 
كابؼبثل، ىناؾ خطاابت ألقاىا "نعم، ذلك" اؼبساعد الذم يبدك غّب كااضح. لكن 

و كصوؿ الزكج يف ىذا اغبديث ىناؾ تفاىم مشَبؾ بْب الزكجة كاػبادمة، أال كى
من السجن. سارعت اػبادمة الٍب فهمت كالـ الزكجة إىل فتح ابب منزؽبا. ىذا 

 نوع من انتهاؾ مبدأ األسلوب الذم يعمل كحاـز يف صور بياف يوفر اؼبعلومات.
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عندما جاءت زكجتو اعبديدة يف غضوف ثالثة أاـ اختفى، مث التقى 
 ابحملققْب يف منزلو.

 
 ىذا اآلف ! ... : إين أرل كل   الزكجة
 (020: إذف كل شيء كاف حقيقيا ؟ ! ... )ص.  احملقق 

 
تصريح الزكجة أبهنا ترل كل ىذا اآلف ال يواضح ما كاف يطلبو احملاكر سابقنا. 
كابؼبثل قبد يف اػبطاب الذم ألقاه احملقق "إذف كل شيء حقيقيا؟! ..." ال يزاؿ 

ذلك، فإف الزكجة كاحملقق  ال يقدـ معلومات كااضحة أك ال يزاؿ غامضنا. كمع
لديهما نفس اػبلفية اؼبعرفة حٌب يفهم كل منهما اآلخر أف ما تتم مناقشتو ىو 
عودة الزكجة الٍب يعتقد أف زكجها قتلها. إف لفظ الزكجة كظيفة حازمة يف صور 

 إفادة مقنعة للمحقق.
 نفس األشياء الٍب ربدث عنهاعندما يُدعى الدراكيش إىل منزؿ الزكج كيرل 

 ا يف القطار.سابق
 

 : ) انظرا حولو ( أىذا ىو اؼبنزؿ ؟ ...   الدركيش
 : نعم ...  الزكج

 : ) يلتفت جهة اغبديقة ( كالشجرة ىناؾ ؟ ! ...  الدركيش 
 (81: نعم ... )ص.   الزكج

 
كالـ دركيش يواضح أنو سأؿ عن اؼبنزؿ كالشجرة. يبكن فهم اػبلفية نفسها 

كشريك الكالـ، لذلك يتم تضمْب ىذه احملادثة يف نوع من قبل كل من اؼبتحدث 
 انتهاؾ مبدأ األسلوب الذم يعمل بصور حاـز مثل اؼبقنع.
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يف اغبديث بْب الزكج كالدراكيش عند اغبديث عن شجرة كاحدة هبا أنواع 
 ـبتلفة من الفاكهة.

 
 : شجريت ىذه ... شجرة الربتقاؿ ىذه يبكن أف تفعل ىذا ؟! ...  الزكج 

 : أال تعرؼ ىذا ؟ ... أمل أحدثك عن ىذا يف القطار !؟! ...   كيشالدر 
 : حسبتك سبزح كتعبث ...  الزكج

 (87: إين ال أأعرؼ اؼبزاح كالعبث ... )ص.  الدركيش 
 

ال يزاؿ صور الكالـ الذم ينقلو الزكج يشوبو الغموض. األزكاج كالدراكيش 
وهنا لذا يبدك األمر غّب ال يتحدثوف أك يتحدثوف عن اؼبواضوعات الٍب يناقش

كااضح، على الرغم من أهنم يفهموف بعضهم البعض ما يقاؿ. كالغرض من اغبديث 
بينهما أف ىناؾ شجرة برتقاؿ يبلكها الزكج قادرة على إنتاج أنواع ـبتلفة من 

 الفاكهة يف كل موسم.
إف كجود كالـ غّب كااضح كلكنو ال يزاؿ مفهومنا ىو أحد أنواع انتهاؾ اؼببدأ 

 التعاكين، أم مبدأ الطريقة الٍب تعمل حبـز يف صور اإلقناع.
 يف ؿبادثة بْب احملقق كاػبادمة الٍب فوجئت برؤية اؼبداـ جاءت فجأة.

 
 : ) يف دىشة كذىوؿ ( أىي ؟ ...   احملقق

 (008)ص.   : ) للمحقق ( نعم ... ىي بعينها ... اػبادمة 
 

كالـ احملقق مل يكن كااضحا " أىي ؟ ... " يؤدم إىل العديد من التفسّبات 
احملتملة ألف الكالـ لو مستول منخفض أك جودة منخفضة من الواضوح. كمع 
ذلك، يف ىذه احملادثة، يكوف للمحاكر أك اؼبساعد نفس فهم احملقق. كيتساءؿ 
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ا قبل ثالثة أاـ. احملققوف عما إذا كاف صحيحا أف السيدة عادت منذ اختفائه
أعطت اػبادمة "نعم ... ىي بعينها ..." فبا يعِب أنو ال يوجد شك يف أف 
الشخص الذم جاء ىو ابلفعل السيدة. لذلك، يُقاؿ إف كل كالـ مثل ىذا ىو 

 مبدأ لكيفية العمل حبـز يف صور مقنع.
 عندما كاف الزكج كالدركيش يتحداثف عن ظباد لنمو شجرة.

 
 : أترل ذلك ؟ ...  الزكج 

 (062: ىذا مؤکد .. )ص.   الدركيش
 

كالـ الزكج صبلة ال تزاؿ غّب كااضحة "ذلك" ال يؤدم إىل تواضيح ما طلبو 
احملاكر أك الدركيش سابقنا. كما أعطى دركيش إجابة "ىذا" تبدك غّب كااضحة ما 
 ىو اؼبقصود. كمع ذلك، على الرغم من أهنا تبدك غامضة، يبكن لكليهما فهم
اعبملة. كانوا يتحدثوف عن األظبدة من أجل مبو غّب عادم. ىذا ىو سبب ظهور 
الضماانت، أم بسبب كجود انتهاؾ ؼببدأ التعاكف يف احملادثة، كىو مبدأ الطريقة 

 الٍب تعمل حبـز يف صور اإلقناع.
عندما ربدث الدراكيش مع احملقق كزكجو يف منزلو عن التذكرة الٍب سبق 

 .طلبها يف القطار
احملقق : ليست ىذه اضغينة جدية ... كمع ذلك فقد أبرز لك بدؿ التذكرة 

 عشر تذاكر ...
 

 : قل لو ا حضرة احملقق .. قل لو ! ...  الدركيش 
 (84: ؼباذا تتهمِب بقتل زكجٌب ؟ .. )ص.   الزكج
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ال يزاؿ كالـ الدراكيش غّب كااضح أك غامض "قل لو!" ىي صبلة ال تزاؿ 
ما يقاؿ. كمع ذلك، فقد فهم الزكج ابلفعل أف احملقق صدؽ تبدك غّب كااضحة 

اهتامات الدراكيش اضده. كما رد على القصة بسؤالو عن سبب اهتامو لو بقتل 
زكجتو. ىذا يدؿ على كجود انتهاؾ ؼببدأ التعاكف يف احملادثة، أم مبدأ الطريقة الٍب 

 تعمل حبـز يف صور اإلقناع.
 اف اعبثة.عندما ربدث احملقق كالزكج عن مك

 
 : ليس من الصعب عليك أف تعرؼ  الزكج 
 (48: أفضل أف تقوؿ يل أنت )ص.  احملقق 

 
كجاء يف أقواؿ الزكج أنو ليس من الصعب على احملقق معرفة مكاف إخفاء 
اعبثة. كيف كقت الحق، جاء يف رد احملقق أهنا تفضل أف ىبربىا زكجها بذلك. 

 بدت غّب كااضحة أك غامضة، فقد فهم كل على الرغم من أف احملادثة بْب االثنْب
منهما اآلخر أف ما تتم مناقشتو ىو موقع اعبثة الٍب كاف الزكج ىبفيها. يعمل 

 خطاب الزكج على تلميح احملققْب للعثور على مكاف جسده.
 كعندما صدؽ احملقق الشاىدة كىي دركيش قالت اف قاتل اؼبداـ ىو زكجها.

 
 : ) صائحا ( ىذا رجل دجاؿ، كذاب عابث، ـبرؼ ...   الزكج
تكوف   : كلكنك كنت حٌب ىذه اللحظة تثق فيو ... كتود أف  احملقق

 (83من مريديو ...)ص. 
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كرد يف كالـ الزكج أف الدركيش ؿبتاؿ ككذاب كمعتوه. مث يستجيب احملققوف 
غامضة. يتم  الذين لديهم نفس اؼبعرفة اػبلفية جبمل غّب كااضحة أك ال تزاؿ

 تضمْب ىذا يف نوع انتهاؾ مبدأ األسلوب الذم يعمل كحـز يف صور الرفض.
 يف ؿبادثة بْب الزكج كالدراكيش عندما يتم جر الزكج إىل السجن.

 
 : ) يلتفت إىل الدركيش ( أيراضيك ىذا ا سيدان الشيخ ؟! ... الزكج 

!... )ص.  : ال تسألِب !... قلت لك أف ال تلقي على أسئلة الدركيش 
035) 

 
كالـ الزكج يدؿ على انزعاجو من الدراكيش. يستخدـ كالمنا غامضنا يقوؿ 
" أيراضيك ىذا ا سيدان الشيخ؟! ...". الراضا ىنا لو معُب غامض، لكن يبكن 
للدراكيش أف يفهم معُب الشعور ابلراضا عندما يتم القبض على الزكج أخّبنا من 

الدركيش بعالمة تعجب كاردة ال تسألو. ىناؾ قبل الشرطة كنقلو إىل السجن مث رد 
أيضا غموض يف كالـ الدركيش، لكن الزكج يستطيع أف يفهم حديثو أنو ال وبتاج 

 أف يسأؿ كيف يراضي الدركيش عندما يتم القبض على زكجو من قبل الشرطة.
يعترب الكالماف اللذاف يبدكاف غامضْب كلكن يبكن فهم آاثرنبا من قبل 

الٍب تعمل كتوجيو  الكالـ انتهاكنا ؼببدأ التعاكف، أم مبدأ الطريقةاؼبتحدث كشريك 
 يف صور أكامر.
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 الفصل الرابع
 االختتام

 اخلالصة - أ
على عرض نتائج البحث حوؿ االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي "ا  بناء

 :، كجد الباحثوفيساجر ىربّبت فاكؿ  لتوفيق اغبكيم عند نظريةالشجرة" طالع 
يف  كلمات 1أسئلة،  صوركلمات يف   8، بياانت صوريف  استلزاـ اغبوارم 11 -0

 .تعجب صوريف  كلمات 8مر ك أ صور
، كصبلتاف ليلّمحصبل  2، كىي ستلزاـنوعنا من الوظائف اال 02مت العثور على  -1

صبل لألمر،  2، ك يختفيصبل ل 2معلومات، ك صبلة إلعطاء  03ر، ك يربّ ل
عرض، ي، صبلة كاحدة ليؤّكد، صبل لليستقدماف ، كصبلتافيستخربافكصبلتاف ل

 إلعطاء نتقد، صبلة كاحدةلي ، صبلة كاحدةليدفعاف، صبلتاف لّبجو صبلة كاحد
  نصيحة.ال

 االقرتاحات - ب
لقد انتهى ىذا البحث عن االستلزاـ اغبوارم يف النص اؼبسرحي بدراسة 

نمية جرايس. كقدـ الباحث اإلقَباحات لتىربّبت فاكؿ ربليلية تداكلية عند نظرية 
 لى:ىذه الدراسة كما ي

إف ؾبتمع البحث ؽبذا البحث كىو النص اؼبسرحي "ا طالع الشجرة" لتوفيق  -0
ابستخداـ النظرية اللغوية أك األدبية األخرل اغبكيم الذم يبكن أف يبحث 

 الٍب ستزيد على معلومات يف ذلك اؼبواضوع.
للباحثْب الذين سيبحثوف عن نظرية االستلزاـ اغبوارم عند نظرية جرايس أف  -1

يفهموا النظرية العميقة كيبحثوف عن ؾبتمع البحث اؼبناسب هتذا النظرية لكي 
 يسهلوا يف حبثهم.
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 سرية ذاتية
 

 23، كلدت يف جرسيك اتريخ شفائة االنسية أسفينا 
احمللصْب  اؼبدرسة اإلبتدائية يفزبرجت  ـ. 0888سبتمرب 

 ـ. مث التحقت ابؼبدرسة اؼبتواسطة 1300سنة يف الالموقباف 
سنة ال ديناير جومبانج كزبرجت يف اإلسالمية اغبكومية

اإلسالمية اغبكومية ؼبدرسة الثانوية . مث التحقت اب1303
. مث التحقت 1306سنة ال جومبانج كزبرجت يفديناير 

نج حٌب حصل على درجة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماال
 ـ. 1310يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة  ابكالوريوس

 
 


