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 االستهالل

 
 إذا العزم اشتد  
 والجهد امتد  
 وفؤاد باهلل اتحد

 فالنجاح وحسن الختام بها لن يرد  
 (عبد اهلل)

 
 

خطأك حزينا، بل اجعلو رمحا لتحسين الحياة في ال تجعل 
 المستقبل

(فروفيسور الدكتور أيب كوسنو)  
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 اإلىداء
 

 أىدي ىذا البحث اعبامعي إىل:

رضانبا، وعسى اهلل أن ظبًنة وأمي الكريبة  أمهار ابن ماد نوراؼبهندس أيب الكرمي  .0
 يرضبهما كما ربياين صغًنا وحفظهما اهلل وأبقانبا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة.

 إيل جدي جسري عسي اهلل يعطيو صحة ورضبة .1
إىل األخ فوترا واألخت إنتان واألخت ييسي واألخت كيكي وألخت سيسكا  .2

 وراندي واألخ ألفي وآنو احملبوبٌن ألفية الرضبانية.واألخت ىيين 

العلوم وأبعدوين من اعبهل عسى يخي اؼبكرمٌن الذين علموين ذيت ومشاييإىل أسات .3
اهلل أن ينفعين بعلومهم وجعلهم اهلل من العابدين اآلمنٌن الساؼبٌن يف الدين والدنيا 

 واآلخرة.
عسى  ي وذكًن ومصباح وجكرا ويايف خاصة لراما وزك إىل إخواين وأخوايت احملبوبٌن .4

 اهلل أن هبزيهم أعماؽبم.
      إىل زمالئي يف اهلل ومن أحبين وأحسن إىل نفسي. .5
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 تقديرالشكر و كلمة ال
 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

اغبمد هلل رب العرش العظيم، والصالة والسالم على رسولو الكرمي، سيدنا وموالنا 
وأصحابو الذين بذلوا أنفسهم وأمواؽبم ـبلصٌن لوجو ؿبمد رؤوف رحيم، وعلى الو 

 الكرمي.

 

هبداية اهلل وتوفيقو سبحانو تعاىل جبهد اجتهاد  امعيلقد سبت كتابة ىذا البحث اعب
 وكذلك مساعدة ىؤالء الذين يساعدوهنا. فلذلك تقدم الباحثة شكراً جريالً إىل :

جامعة موالنا مالك إبراىيم مدير ارجو، كاألستاذ الدكتور موجيا راىاؼبكرم،   -0
 .المية اغبكومية دباالنجاإلس

 اؼبكرمة، الدكتورة إستعادة ، عميدة بكلية العلوم اإلنسانية.  -1

اؼبكرم، الدكتور ؿبمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية العلوم  -2
 اإلنسانية.

 وافرة. اؼبكرم، الدكتور حليمي، مشرف ىذا البحث اعبامعي على صبيع إرشادتو -3

 اؼبكرم، ولّيي الدكتور أنوار فردوسي. -4

  .مع اؼبوظفٌن الكرماء حملرتم، صبيع األساتيذ واألستاذاتا -5
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 لملخ صا

الحواري في رواية "الحب في ومن النفط" لنوال االستلزام .01203331. ؿبمد إروين
البحث اعبامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية  .السعداوي )دراسة تحليلية تداولية(

 م اإلسالمية اغبكومية ماالنج.العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىي

                                                                      ربت اإلشراف: الدكتور حليمي.

 ".اغبب يف زمن النفط، رواية "االستلزام اغبواري: الكلمة األساسية

إن االستلزام علم الذي يبحث عن معين الضمين، والباحث مؤكد باالستلزام اغبواري الذي 
ىناك يقع يف اغبوار. قال جرايس أن كل حوار ىناك ىدف لنقل اؼبعلوات بالتعاون. ولكن 

اؼبتكلمٌن الذي ينتهك مبدأ التعاون و يقع فيها االستلزام. االستلزام اغبواري مناسب برواية "اغبب 
 يف زمن النفط" ألن ىناك حوار كثًن فيها االستلزام.

زام اغبواري يف رواية "اغبب يف زمن لستالاأشكال ما ( 0قدم الباحث أسئلة البحث وىي: 
يف رواية "اغبب يف زمن النفط" معاين من أشكال استلزام اغبواري  وما( 1؟ النفط" لنوال السعداوي

 . وىدف ىذه األسئلة لتعريف دبا يتعلف بو. لنوال السعداوي؟

. وإن مصادر بالطريقة الوصفية ستخدم الباحث اؼبنهج الكيفيي وإلجابة األسئلة السابقة
واية "اغبب يف زمن النفط" البيانات ؽبذا البحث تتكون من اؼبصادر األساسية مأخوذة من الر 

أما طريقة صبع البيانات يف ىذا  واؼبصادر الثانوية مأخوذة من اؼبراجع اؼبتعلقة باالستلزام اغبواري.
 .وصبعت الباحثة البيانات بطريقة وثائقية استخدم  الدراسة اؼبكتبية البحث 

مبدأ التعاون  أما نتائج ىذا البحث ىي أشكال االستلزام اغبواري ىي صبلة اليت تنتهك
ويتكون علي أربعة أقسام وىم اعبملة اليت تنتهك مبدأ الكيف واعبملة اليت تنتهك مبدأ الكم 
واعبملة اليت تنتهك مبدأ اؼبناسب واعبملة اليت تنتهك مبدأ الطريقة. ومعاين من أشكال االستلزام 

شيء، اعطاء اغبظر، غطاء ، اعبهل، اعطاء األمر، عدم الثقةاغبواري وىي توفًن اؼبعلومات، 
 والرفض.
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ABSTRACT 

 

Erwin, Muhammad. 12310042, conversational implicatures of novel “Al-Hub fi 

Zaman An-Nafth” by Nawwal El Saadawi ( Pragmatic analysis study ). 

Undergraduate Thesis. Department of Arabic Language and Literature. 

Faculty of Humanities. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.  

Supervisor: Dr. Halimi 

 

Key Words: Conversational Implicature, Novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth ”.  

 

Implicature is defined as the study of implicit meaning. In this study, 

researchers focused on conversational implicature, which occurs in the 

conversation. Grice, as linguist argues that every conversation has the purpose to 

cooperate and convey information between the two sides If the conversation 

infringes the principle of cooperation proposed by Grice, there will be possible 

implicatures in that conversation. Conversational implicature very compatible 

with the novel "Al-Zaman fi Hub An-Nafth" because in this novel there are many 

conversations containing implicatures.  

The aim of this research is to search the forms of conversational 

implicatures of “Al Hub fi Zaman An-Nafth” and what does the implicit meanings 

which consisting in the conversation. Thus, the researcher has been completed the 

problem formula as follows: 1) How does the conversational Implicature of “Al 

Hub fi Zaman An-Nafth”? 2) What does the meaning of conversational 

implicatures of “Al Hub fi Zaman An-Nafth” ?    

To answer the formulation of the problems, the researcher used qualitative 

descriptive research methods. The sources of the data used in this study are 

primary data and secondary data sources. The primary data source is taken from 

the object of research which is the novel "Al-Zaman fi Hub An-Nafth" by Nawwal 

El Saadawi. Secondary data sources were taken from references (books) 

associated with this research which has the conversational implicature. While the 

data collection method used is the research literature is documentation method. 

The results of the study are: The form of conversational implicatures in 

this novel forms of sentences that violate the principle of cooperation by Grice, 

which is divided into four sentences. The four sentences are sentences that violate 

the maxim qualitative, sentences that violate the maxim quantitative, sentences 

that violate the maxim relevance and sentences which violate the maxim of 

manner. The meaning of implicatures conversation as follows: providing 

information, ignorance, mistrust, command, covered something, prohibition and 

denial. 
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ABSTRAK 

Erwin, Muhammad. 12310042, Implikatur Percakapan dalam novel “Al-Hub fi 
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Kata Kunci: Implikatur Percakapan, novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth ”.  

 

 Implikatur diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makna tersirat, dalam 

penelitian ini  peneliti menekankan pada implikatur percakapan, yaitu implikatur 

yang terjadi dalam percakapan. Grice salah satu ahli linguistic megemukakan 

bahwasanya setiap percakapan memiliki tujuan untuk bekerjasama menyampaikan 

informasi antar kedua belah pihak. Dan apa bila dalam percakapan tersebut 

melanggar prnsip kerjasama yang dikemukakan oleh Grice, maka kemungkinan 

adanya implikatur dalam percakapan tersebut. Implikatur percakapan sangat 

cocok dengan novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth” karena dalam novel ini terdapat 

banyak percakapan yang mengandung implikatur. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk 

implikatur percakapan dalam novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth”dan apa makna 

implisit yag terdapat dalam percakapan tersebut. Untuk itu peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut :1) Bagaimana bentuk implikatur percakapan 

dalam novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth” 2) Apa makna dari implikatur 

percakapan dalam novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth”?.  

 Untuk menjawab rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan metode 

penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer diambil dari objek penelitian yaitu novel “Al-Hub fi Zaman An-Nafth” 

karangan Nawwal Elsaadawi, untuk sumber data sekunder diambil dari rujukan 

(buku-buku) yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu implikatur percakapan. 

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah jenis penelitian 

kepustakaan dengan metode dokumentasi.  

Adapun hasil pada penelitian sebagai berikut, bentuk implikatur 

percakapan dalam novel ini berupa kalimat-kalimat yang melanggar perinsip kerja 

sama Grice, yang terbagi menjadi 4 kalimat, yaitu: kalimat yang melanggar 

maksim kualitatif, kalimat yang melanggar maksim kuantitatif, kalimat yang 

melanggar maksim relevan dan kalimat yang melanggar maksim cara. Dan 

makna-makna dari implikatur percakapan tersebut sebagai berikut : memberi 

informasi, ketidak tahuan, ketidakpercayaan, perintah, menutupi sesuatu, larangan 

dan penolakan. 

 

 

 

 



 م
 

 محتويات البحث
 

 صفحة الغالف
 ورقة فارغة

 صفحة العنوان
 

 أ   ........................................................  االستهالل . أ
 ب .......................................................... اإلىداء   . ب

 ج ............................................... ج.  كلمة الشكر والتقدير 
 ه ...................................................... د.  تقرير الباحث 
 و ...................................................... ه.  تقرير اؼبشرف 

 ز ................................ و.  تقرير عبنة اؼبناقشة عن البحث اعبامعي 
 ح ......................................... ز.  تقرير عميدة الكّلّية اإلنسانية 

 ط .................................. ح.  تقرير رئيس قسم اللغة الغربية وأدهبا 
 ي ......................................................... ط.  اؼبلّخص 
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 الباب األول
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 الباب األول

 مقدمة

 لبحثخلفية ا.أ 

واغبوار احملادثة أم اليومية. باللغة اؼبتنوعة يف مثاحدهت تحادثونكما عرفنا الناس ي
اؼبختلفة لتعبًن  ظواىر اؼبعين بٌن اؼبتكلم والسامع. كل شخص لديو الطريقةيعتمد إيل 

وار. بعض الناس يستخدمون تعبًنا واضحا حيت يبكن السامع أن قصد وغرض من اغب
يعطي معين مباشرة. بل علي العكس، كان يستخدم اؼبتكلم العبارة قصدا ؿبددا حيت 

 عبارة.هبب السامع لتخمٌن اؼبعين الضمين يف تلك ال

قد يقصدون أكثر و  قد يقولون ما يقصدون :مىأن الناس يف حوار قال جرايش 
 وما يقال ما بٌن االختالف إيضاح فحاول .قد يقصدون عكس ما يقولون، و فبا يقولون

 يقصد وما الظاىرة، اللفظية بقيمها والعبارات الكلمات تعنيو ما ىو يقال فما يقصد،
 السامع أن على اعتمادا مباشر، غًن كبو على السامع إىل يبلغو أن اؼبتكلم يريد ما ىو

 االستدالل ووسائل االستعمال أعراف من لو يتاح دبا اؼبتكلم مراد إىل يصل أن على قادر
 inexplicit) اؼبتضمن واؼبععىن( explicit meaning) الصريح اؼبعىن بٌن معربا إقامة فحاول

meaning )االستلزام فكرة نشأت ىنا ومن (implicature.)0  بعض فلسوفٌن يقولون أن
 االستلزام من األخطاء يف التحدث.
قال جراش . اليت ال يعرفون عنها يف اغبوارىناك النظم هبب أن يعرف الناس أن 

(Grice أن البد متكلم أن يطيع مبدأ التعاون الذي يدعم مع أربعة مبادئ وىم مبدأ )
كي يكون اغبوار بٌن أشخاص   ومبدأالطريقة، ومبدأ اؼبناسبة، الكمي، ومبدأ الكيف

جب حدوث الكالمية يف اغبوار. . هبذه اؼببادئ فيقرتح اؼبتكلم أن يواصل دبو 1حوارا جيدا
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 I dewa putu wijana dan Muhammad Rohmadi. Analisis Wacana Pragmatik. (Surakarta: Yuma 
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وإذا كان ىناك    2يف الواقع أكثر الناس ال يستعملون ىذه اؼببادئ يف حواىم.  ولك
ض والقصد. و ىناك كذلك العبارة اليت تنتهك مبدأ التعاون فهذه العبارة مل تكن فيو الغر 

 بعض العبارة اليت تنتهك مبدأ التعاون ولكن لو القصد والغرض وىذه تسمي باستلزام. 

ووجدنا كثًنا اغبوار فيها العبارة اليت فيو قصدا ؿبددا، كذلك يف شرق األوسط، 
العربية فيها اغبوار  يف كثًن من ألحيان وجدنا العبارة من رواية، أو الشعر ،أو اػبطبة

، وىذا يكون مشكلة للقارئ الذي مل يفهم مقصود حقيقي يف رواية، أو بقصد ؿبدد
الشعر، أو اػبطبة. وأحد منها يعين رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي، يف 
ىذه الرواية وجد الباحث بعض اغبوار فيو استلزام الذي يعقد القارئ  يف زبمٌن معين 

  الضمين فيها. 

ربكي عن حياة  ىي الرواية النسائية لنوال السعداوي. "النفطاغبب يف زمن "
غين بالنفط. حاربت ألجل العدالة كي تكون اليت تعيش يف بلد  اآلثار ةعاؼب وىي اإلمرأة

 مثل للعمل سمحت اللي قدم الرجال يف حياهتا اليومية، ألن اإلمرأة يف بلدىا مساوة ع
قامت جبولة البلد ويغًّنت الزوج عند  لم.هترب من البيت ألهنا تشعر بالظمث . الرجال

 ىرهبا، ولكن كل عالقات مع الرجال تنتهي دائما باعبرار النفط اليت ربملو فوق رأسها. 
 خرب عن ىرهبا هبعل البلد ىياجا، حيت ظبع اؼبالك عنها.  

وعلي جانب األخر زوج من اإلمرأة اؽباربة يقدم إيل البوليس عن ىرب زوجتو. 
والبوليس يف اغبرج عن سبب ىذا اؽبرب. ىل س عن حبث ىذه اإلمرأة. وينشط البولي

زبتفي ، ترتك الزوج ال يعرف أحد كيف اإلمرأة هترب و  ىي متظاىرة أو ىي جنون.
 والبيت. 

أكثر من موضع البحث اللغوي ىو القرأن و اغبديث و كتب لغوية أو فقهية، 
والبحث اللغوي الذي يستخدم اؼبوضع الرواية ال تزال نادرة خصوصا يف الدراسة 

                                                           
3
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الرواية تتعلق بالدراسة األدبية، كالدراسة النسائية، وىرمنيوتيكية، التداولية، ألن العادة 
 ومبعد كولونية، وغًن ذلك. 

واية، ولكن ذلك البحث ىو البحث ر الباحث البحث الذي وبلل ىذه الهبد 
الذي وبلل صورة الذات النسائي، دبوضوع "صورة الذات النسائي يف رواية اغبب األديب 

ىذا كتب يف زمن النفط" لنوال السعداوي، وباحثو من اعبامعة اإلندونيسيا اغبكومية، و 
  البحث اللغوي الذي وبلل عن ىذه الراوية.مل هبد الباحث البحث باللغة إندونيسية. و 

وىذا يسبب الباحث أن يبحث رواية  كذلك ىذه الرواية التزال جديدة يف إندونيسيا.
  بدراسة اللغوية. غبب يف زمن الفط" لنوال السعداوي "ا

ستلزام اغبواري الذي وقع بعد الوبلل ا اعتماد علي خلفية البحث يريد الباحث أن
ب يف زمن النفط" لنوال السعداوي ربت التعاون عند جرايش يف رواية "اغبانتهاك مبادئ 

االستلزام الحواري في رواية "الحب في زمن النفط" لنوال السعداوي اؼبوضوع 
 .)دراسة تحليلية تداولية"

 
 أسئلة البحث.ب 

 يف رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي؟ اغبواري تزامسالاأشكال ما  .0
يف رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال استلزام اغبواري  من أشكالمعاين وما  .1

 السعداوي؟
 
 أىداف البحث .ج 

  :يلي كما البحث أىداف الباحث قدمف البحث أسئلة رعلى بالنظ

 .يف رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي اغبواري ستتزامالاؼبعرفة أشكال  .0
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يف رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال ستلزام اغبواري المن أشكال ا معاينؼبعرفة  .2
 . السعداوي

 
 فوائد البحث  .د 

 ينقسم الباحث ىذه الفوائد علي قسمٌن، نبا :

 الفائدة النظرية  .0
رواية يرجو الباحث أن يفيد ىذا البحث زيادة ؼبعرفة ربليل استلزام اغبواري يف 

 ومقصود منها. "اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي
 الفائدة التطبيقية .1

يرجو الباحث أن يفيد ىذا البحث تطبيقيا يف أن يكون مرجعا يف قراءة الكتب 
رواية أو فهمها حيت بعد من القراء سوء التفاىم ويعرفون ما القصود اغبقيقي من 

 ."اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي
 
 الدراسة السابقة .ه 

"اغبب يف زمن النفط" لنوال  يف روايةحبث الباحث عن استلزام اغبواري  
)الدراسة التداولية(، وإلكمال ىذا حبث يتعلم الباحث عن البحث السابق  السعداوي

والبحث الذي يتعلق هبذا اؼبوضوع  الذي يتعلق هبذا اؼبوضوع و هبعلو مراجعا للباحث، 
 كما يلي: 

لد وليلة يف اجملأضبد إحسان الدين باؼبوضوع "االستلزام يف حكاية ألف ليلة  .0
 قسم يف اعبامعي البحثبيضوي )دراسة ربليلية التداولية(، األول حملمد علي 

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية، العلوم ،كلية وأدهبا العربية اللغة
ركز ىذا البحث علي استلزام العريف واستلزام اغبواري، . 1304 ماالنج اغبكومية
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 principleاغبواري استخدم الباحث نظرية مبدأ التعاون )وخصوصا لتليل استلزام 

of co-operation( عبرايش الذي فيو أربعة أقسام، وىم : مبدأ الكمي )principle 

of quantityومبدأ الكيف ،)(principle of quality)( ومبدأ اؼبناسبة ، principle 

of relevance( ومبدأ الطريقة ،)principle of manner) . وأما نتيجة من
وجد الباحث أربع صبل الذي تشتمل علي االستلزام العريف )(، ىذالبحث ىو 

 (. شتمل علي االستلزام اغبواري )ووجد أربع وعشرين اعبملة الذي ت
تًني أستويت باؼبوضوع " ربليل استلزام اغبواري يف رواية "كوتو" ليسوناري   .1

، كلية اللغة واألدب، جبامعة كاواباتا، البحث اعبامعي يف قسم األدب اليباين
ري من ا. وركز ىذا البحث علي استلزام اغبو 1300ديان نوسونتورو ظبارنج 

-principle of co. واستخدمت الباحثة نظرية مبدأ التعاون )حواري بطل الرواية

operation( عبرايش الذي فيو أربعة أقسام، وىم : مبدأ الكمي )principle of 

quantityلكيف(، ومبدأ ا(principle of quality)( ومبدأ اؼبناسبة ، principle of 

relevance( ومبدأ الطريقة ،)principle of manner وأما نتيجة من ىذا البحث .)
ىو وجدت فيو اثنٌن وعشرين اغبمل اليت تشتمل علي استلزام اغبواري. و ينقسم 

صبل اليت  03بة، وصبل اليت تنقض مبدأ اؼبناس 03ذالك إيل أربة أقسام وىم : 
 صبل اليت تنقض مبدأ الطريقة. 6تنقص مبدأ الكمي، و

س ألسامة أضبد لديانا نور صاغبة، باؼبوضع "االستلزام اغبواري يف فلم فتح األند .2
خلفية" يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك 

لزام الباحثان أعالىا اليت يركز إيل استإبراىيم ماالنج. ىذا البحث يساوي إيل 
اغبواري يف فلم فتح األندلس. ربلل استزام اغبوار بنظرية مبدأ التعاون  عبرايش. 
والنتيجة من ىذا البحث أن وجدت الباحثة ثالث وعشرين كالما اليت يشتمل 

 علي استلزام اغبواري.
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 ىج البحثامن.و 
العامل يف حبثو أو دراسة مشكلتو اؼبنهج ىو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجو 

فمنهج البحث ىو أسلوب للتفكًن  3والوصول إىل حلول ؽبا أو إىل بعض النتائج.
والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وربليلها وعرضها وبالتايل الوصول إىل النتائج 

 4وحقائق معقولة حول الظاىرة موضوع الدراسة.
 نوع البحث .0

ؽبذا البحث من حيث نوعو وىو اؼبنهج الكيفي يستخدم الباحث اؼبنهج 
(qualitative researchيعين البحث )  الذي يستخدم التحقيق والتكشيف والتصور

والتبيٌن اعبودة أو اؼبميزة من تأثًن االجتماعي وذالك يستطيع أن يبٌن وأن يقاس وأن 
ا اؼبنهج ( أن ىذLexy J Moleong) ليكسي ج ماليونج وعند 5يصور بالبخث الكمي. 

 معايًن ومراحل ،وأسئلة البحث البحث، ومبوذج البحث، من أساس على بواسطة
 6.البيانات وربليل الفين والفحص البحث، تقنيات البحث،

( library researchوالنوع من ىذالبحث من حيث جنسو ىو البحث مكتيب )
اؼبراجع واجملالت واؼبغالت وىو منهج اغبقائق النظري يعين االستطالع علي كتب 

  7اؼبتعلقة دبادة ىذاالبحث العلمي. 
 

 مصادر البيانات  .1
ينقسم مصادر البيانات علي قسمٌن و ىي البيانات الرئيسية  يف ىذا البحث

 والبيانات الثناوية.
                                                           

)دون اؼبطبع:   مناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر اغبديثعبد الفتاح ؿبمد العيسوي وعبد الرضبن ؿبمد العيسوي.   3
 .02 ص(،0886-0885دار الراتب اعبامعية، 

5
)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،  مناىج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيقرحبي مصطفى عليان وعثمان ؿبمد غنيم.  

 22ص  (،1333
6
 Sugiono, memahami Penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006) hlm 15 

7
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)hlm  63-64 

8
 Mestika zed, Metodologi penelitian kepustakaan ( Jakarta: Raja Grafindo persada,2004) hlm  
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 البيانات الرئيسية  . أ
وىي البيانات اليت هبمعها واستنباطها وتوضيحها الباحث عن البيانات األويل. 

 فالبيانات الرئيسية مأخوذة من رواية "اغبب يف زمن النفط" لنوال السعداوي.
 لبيانات الثناويةا  . ب

وىي البيانات من اؼبراجع األخري واستنباطها وتوضيحها يف نشرة العلمية أو 
اجملالت اؼبتعلقة بالبحث. وىي مأخوذة من كتب اليت داخلو تبٌن ما يتعلق هبذا 

 اؼبوضوع.
 

 طريقة صبع البيانات  .2
يستخدم الباحث طرائفق صبع البيانات  غبصول النتائج اؼبوجودة يف ىذا البحث 

 كمايلي: 
( وىي صبع كل مراجع اليت يتعلق باؼبوضوع، kajian pustaka)الدراسة اؼبكتبية  .0

إما من الكتب، والبحث السابقئن ورسائل وغًن ذالك. مثل كتاب علم اللغة أو  
 التداولية.كتاب ما يتعلق ب

الدراسة الوثاقية ىي طريقة علمية عبمع البيانات علي طريقة نظر الوثائق اؼبوجودة  .1
ا تدابًن يف صبع البيانات يف رواية "اغبب يف زمن النفط" ىي وأميف مكان معٌن. 

: 
 يقرأ ويفهم الباحث الرواية جيدا. . أ

 استلزام اغبوار.علي استخرج الباحث اعبمل اليت تشتمل   . ب
 

 ربليل البياناتطريقة  .3
 طريقة أما يأتو الباحث إيل طريقة ربليل البيانات،وبعد أن صبع الباحث البيانات، 

 من ؾبموعة على يطلق وىو اؼبضمون ربليل الباحث ستخدمي البحث ؽبذا البيانات ربليل



8 
 

 أنواع كل على يطبق وىو .مستمر لتحسٌن وزبضع بالدقة تتسم اليت اؼبنهجية األدوات
وبلل الباحث  8.متضمن و مضمونو فهم إىل الوصول بقصد(discourse) اػبطاب

 البيانات اجملمع كما يلي :
وبدد اغبوار يف رواية اغبب يف زمن النفط الذي ينتهك مبدأ التعاون عند  .0

 جرايش.
يقسم  الباحث كل االنتهاك إيل مبدأ الكمي، ومبدأ الكيفي، ومبدأ اؼبناسبة،و  .1

 مبدأ الطريقة.
 ربيل استلزام واسباب ذالك.يصف الباحث  .2
 كتابة اػبالصة. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
  03 ص ،) 0882 اؼبغربية، الشركة :اؼبغرب الرباط( اؼبغرب يف البحث منهجية و اؼبضمون ربليل أوزي، أضبد  
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 علم الداللة.أ 
 تعريف علم الداللة .0

يف علم اللغة العلم الباحث عن اؼبعىن، وىو يسمى بالداللة. الداللة مثلثة الدال، 
والتعريف بو مصدر الفعل دّل، وىو من مادة )دلل( اليت تدل على اإلرشاد إىل الشيء 

ومن ذلك دلو عليو يدلو على الطريق، أي سدده إليو. ويف التهذيب دللت هبذا الطريق 
داللة: عرفتو، مث إن اؼبراد بالتسديد: إراءة الطريق ومن اجملاز "الداّل على اػبًن كفاعلو"، 
ودلو على الصراط اؼبستقيم أرشاده إليو وسدده كبوه وىداه، وأنت تالحظ ىنا تغًناً 

 03 لياً، من اغبسى إىل اؼبعقول.دال

 أما عند الدكتور ـبتار عمار يف كتاب "علم الداللة"، تعريف علم الداللة لغة ىو
العلم الذي يدرس اؼبعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة  ، وأما اصطالحا ىو"دراسة اؼبعىن"

 الرمز حى الذي يتناول نظرية اؼبعىن أو ذلك الفرع الذي يدرس شروط الواجب توافرىا يف
 00 يكون قادرا على ضبل اؼبعىن.

ويف كتاب العربية وعلم اللغة اغبديث، تعددت تعريفات علم الداللة بٌن 
الباحثٌن فيو والدارسٌن لو، ويكفي أن نرى األستاذين أو جدن وريتشاردز يقدمان لنا ما 

لتعريفات ال يقل عن ستة عشرة تعريفا للمعىن، بل اثنٌن وعشرين تعريفا، لو أخذنا ا

                                                           
10

 .00ص(، 0888،)القاىرة: مكتبة النهمة اؼبصريةعلم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية فريد عوض حيدر،  

 
11

 00ص(، 1335قاىرة: عامل الكتب، ال)علم الداللة  أضبد ـبتار عمار، 
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اإلضافية األخرى يف اغبسبان، إال أن القاسم اؼبشرتك بٌن تعريفات علم الداللة ىو أنو 
 01 : "الداللة ىي دراسة اؼبعىن". John Loyns & Fodorالعلم الذي يدرس اؼبعىن يقول: 

 علم التداولية.ب 
 نشأة التداولية .0

من اؼبفيد أن نذكر بأن نشأة التداولية توافقت تقريبا مع نشأة العلوم اؼبعريفية. 
ففي أمًنكا علي وجو اػبصوص، ازبذ علم النفس منذ بداية القرن العشرين وجهة 
سلوكية. ظهرت العلوم اؼبعرفة )علم النفس واللسانيات وفلسفة العقل والذكاء 

لتياري السلوكيز. يبكن ارجاع بدايات ىذا االصطناعي وعلوم العصاب( ردا علي علي ا
وإيل أويل  0845الربنامج اؼبعريف إيل اػبمسينات من القن العشرين ، وبالتحديد إيل سنة 

 (Simone)، وسيمون (Newell)ونيوال  (،Miller)وميلًن  (،Chomsky)مقاالت شومسكي 
)لنا عودة إليهم يف الفصل التايل (،  (McCulloch)وماك كولوك  (،Minsky)، ومينسكي 

، عندما ألقي جون أوستٌن 0844ويبكن لنا كذلك إرجاع نشأة التداولية إيل سنة 
(John Austin)  محاضارات وليام جاميسؿباضرتو يف جامعة ىارفارد ضمن برنامج 
(William James Lectures) .02 

ة، ذلك البتيار الفلسفي لقد ربدثنا عند التداولية )ينبغي عدم خلطو بانفعني 
 John وجون ديو (William james)األمريكي الذي دبثلو أساسا األمريكي وليام جاميس 

Dewey) )  أو ريتشارد روريت(Richard Rotry ) قبل أن تظهر دبدة طويلة دراسات يف ىذا
يف  (Charles Moris)، ميز الفيلوسوف األمريكي شارلز موريس  0827اجملال. ففي سنة 

مقال كتبو يف موسعة علمية ، بٌن ـبتلف االختصاصات اليت تعاجل اللغة وىي : علم 
الرتكيب )وباعبمال النحو الذي يقتصر علي دراسة العالقات بٌن العالمات(، وعلم 

                                                           
12

 .068 (، ص1330)القاىرة: دار غريب، العربية وعلم اللغة اغبديث . ؿبمد داود 
13

 22-16( 1332آن روبول وجاك موشالر، التداولية : علم اعبديد يف التواصل )بًنود : دار الطليعة الطباعية والنشر،   
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الداللة )الذي يدور علي الداللة اليت تتحد بعالقة تعيٌن اؼبعين اغبقيقي القائمة بٌن 
وأخًنا التداولية اليت تعين ، يف رأي موريس ، بالعالقات بٌن  العالمات ومندل عليو( ،

ي استقر يف ذىنو أن التداولية تقتصر علي دراسة 0الغالمات ومستخديبيها . وال
ضمائر التكلم واػبطاب وظريف اؼبكان والزمان )اآلن، ىنا( والتعابًن اليت تستقي داللتها 

من اؼبقام الذي هبري فيو التواصل. من معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسها، أي 
    03ومع ذلك ظلت التداولية كلمة ال تغطي أي حبث فعلي. 

، 0844عندما ألقي الفيلسوف جون أو ستٌن "ؿباضرات وليام جاميس" عام  
مل يكن يفكر تأسيس اختصاص فرعي للسنيات . فلقد كان ىدفو تأسيس اختصاص 

، بيد أن " ؿباضرات وليام جاميس" فلسفي جديد ىو فلسفة اللغة. وقبح يف ذلك
  04ستكون كذلك وتقة التداولية اللسانية ، وستمثل فيها قطب الرحي طوال ثالثٌن سنة.

وضع أحد ألسس  0844كانت غاية بقية احملاضرات اليت ألقاىا أو ستٌن سنة  
الفلسفة التحليلية األقبلوسكسونية يف تلك اغبقبة موضع سؤال ، وىو أساس مفادة أن 

للغة هتدف خاصة إيل وصف الواقع : فكل اعبمل )عدا الستفهامية واألمرية والتعجبية( ا
، يبكن اغبكم عليها بأهنا صادقة أو كاذبة. فهي صادقة إذا كان الوضع الذي تصفو قد 
ربقق فعال يف الكون، وىي كاذبة خبالف ذلك. وعلي ىذا النحو، فإن صبلة "تكتب أن 

" صادقة دبا أنو يف الوقت الذي تكتب فيو ىذه الفقرة فإننا وجاك كتاب التداولية اليوم
تكون بصدد تأليف الكتاب اؼبعين الذي ستقرؤونو خالل بضعة أشهر. وقد أطلق 
اوستٌن علي ىذه الفرضيةاؼبتعلقة بالطابع الوصفي للجمل تسمية موحية ىي : اإليهام 

 05 ها.الوصفي، وأفرد ؽبا "ؿباضرات وليام جاميس" ؼبناقشتها ورفض

                                                           
14

 29نفس المراجع   
15

 29نفس المراجع   
16

 30نفس المراجع   
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انطلق أوستٌن من مالحظة بسيطة مفادىا أن الكثًن من اعبمل اليت ليست  
استفهامية أوتعجبية أو أمرية التصف مع ذلك أي شيء واليبكن اغبكم عليها دبعيار 
الصدق أو الكذب. وبالفعل، ال تستعمل ىذه اعبمل لوصف الواقع بل لتغيًنه، فهي ال 

و السابقة، إمبا تغًنىا أو تسعي إيل تغيًنىا. فقد تقول شيئا عن حالة الكون الراىنة أ
فكر أوستٌن يف صبل من قبيل "أمرك باصمت"، أو "أعمدك باسم األب واالبن والروح 
القدس" ، أو "أعدك بأن آيت غدا". ففي ىذه اعبمل التقول شيئا عن حالة الكون إمبا 

علي ـباطبو وبتمل نسعي إيل تغيًنه ، فقائل "آمرك بالصمت" يسعي إيل فرض الصمت 
أنو يسعي إيل االنتقال من حالة الضجيج يف الكون إيل حالة السكون فيو . وقائل 
"أعمدك باسم األب واالبن والروح القدس " ينقل الفرد الذي يتوجو إليو باػبطاب من 
حالة عدم التدين بالنصرانية إيل حالة التنصر. وقائل "أعدك بىيت غدا" ىبلق التزاما وضربا 

 06 العقد األخالقي بينو وبٌن ـباطبو، وىو عقد غًن موجود قبال.من 

وانطالقا من ىذه اؼبالحظة استنتج أوستٌن ما يلي : من ضمن اعبمل غًن  
االستفهامية أو األمرية أو التعجبية، أي من ضمن اعبمل اػبربية ، توعد اعبمل من قبيل 

كن اغبكم عليها بالصدق أو "القط فوق الصًن"، أو ينزل اؼبطر" اليت تصف الكون ويب
الكذب، وتوجد صبل أخري )كتلك اعبمل اليت ذكرناىا سابقا( التصف الكون وال 
يبكن اغبكم عليها دبعيار الصدق أو الكذبز فسمي أوستٌن اعبمل من الضرب األول 
وصفية، ومنالضرب الثاين إنشائية  . وتتفرد اعبمل اإلنشائية بعدد معٌن من اػبصائص ال 

 اعبما الوصفية ، من ذلك أهنا تسند إيل ضمًن اؼبتكلم يف زمن اغبال وتتضمن توجد يف
فعال من قبيل "أمر" و"وعد" و"أقسم" و"عمد" ، ويفيد معناه علي وجو الدقة إقباز  
عمل.وتسمي ىذه األفعال أغعاال إنشائية. وختاما ، ليس اغبكم علي صبل اإلنشائية 

ها دبعيار الصدق أو الكذب، بل يتم اغبكم عليها متعذرا وإن كانت ال تقبل اغبكم علي
دبعيار التوفيق أو اإلخفاق. وبالعودة إيل اؼبثال اؼبذكور يف اؼبقدمة، فإن األب الذي يأمر 
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ابنو بتنظيف أسنانو ويتلقي إجابة "ال أشعر بالنعاس" مل يقل شيئا صادقا أو كاذبا، إمبا 
. بينما لو نظف االبن أسنانو، لتكلل أمر أمر، ةأمره أخفق دبا أنو مل يتم االمتثال لو

 07 األب بالنجاح.

وستعرف رؤية أوستٌن ضمن "ؿباضرات وليام جاميس" تطورا وذبذرا ، فهو      
يالحظ بدءا أن اؼبقابلة بٌن اعبمل الوصيفة واعبمل اإلنشائية ليست بالبساطة اليت ظنها 

ت مسندة إيل ضمًن اؼبتكلمفي يف بداية )فبعض اعبمل اإلنشائية علي سبيل اؼبثال ليس
زمن اغبال وال تتضمن فعال إنشائيا مثل اؼبزايدات أثناء لعبة الربيدج أو اعبمل من قبيل 
"رفعت اعبلسة"(. وقد قادتو ىذه اؼبالحظة إيل سبييز جديد ال يزال مقبوال إيل يومنا ىذا. 

األقل، ويبيز بٌن  فهو يقر بأن كل صبلة تامة مستعملة تقابل إقباز عمل لغوي واحد علي
ثالثة أنواع من األعمال اللغوية : العمل األول ىو العمل القويل ، وىو العمل الذي 
يتحقق ما إن نتلفظ بشيئ ما، أما الثاين فهو العمل اؼبتضمن يف القول، وىو العمل 
الذي يتحقق بقولنا شيئا ما، وأما الثالث فهو عمل التأثًن بالقول وىو العمل الذي 

تيجة قولنا شيئا ما. فلنعد إيل مثال األمر بتنظيف األسنان. فاألب وىو يقول يتحقق ن
"نظف أسنانك" ينجز عملٌن بصفة متزامنة ، فهو ينجز عمال متضمنا يف القول يتمثل 
يف أمره ابنو بتنظيف أسنانو. واالبن وىو هبيب "ال أشعر بالنعاس" ينجز ثالثة أعمال 

ة "ال أشعر بانعاس "، والعمل اؼبتضمن يف القول ىي العمل قويل، عندما ينطق جبمل
التمثل  يف إخباره أو اثباتو عدم الرغبة يف النوم )وىذا الينبغي خلطو بأي عملقبول أو 
رفض (، وأخًنا ينجز االبن عمل التأثًن بالقول اؼبتثل يف اإلقناع ، دبا أنو يسعي إيل إقناع 

 08  يداعب أجفانو بعد.أبيو بإمهالو لتنظيف أسنانو دبا أن النعاس مل

وىكذا زبلي أوستٌن يف ىذه اؼبرحلة الثانية عن سبييز اعبمل اإلنشائية من اعبمل  
الوصفية ، وكشف مفهوم ال عمل اؼبتضمنفي يف القول بوضوح ما يقصده أوستٌن 
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باإلنشائي. وىذا اؼبفهوم قبده يف أعمال اؼبعاصرين . أقر أوستٌن بأن كل صبلة دبجرد 
علي كبو جاد توافق علي األقل إقباز عمل قويل وعمل متضمن يف القول،  التلفظ هبا

وتوافق أحيانا كذلك القيام بعمل تأثًن بالقول . وأفرد ؿباضاراتو األخًنة لتصنيف ـبتلف 
طائل من وراثة  أنواع األعمال اؼبتضمنة يف القول، وىو تصنيف لن نذكره يف اؼبوطن إذال

 13 يف الوقت الراىن.

 التداوليةتعريف  .7

كتسبت التداولية عددا من التعريفات، حسب اىتمام الباحث نفسو فقد يكون ا 
اىتمام الباحث اىتمام باؼبعين يف سياقو التواصلي فيعرفها بأهنا : دراسة اؼبعين التواصلي 

 أو اؼبعين اؼبرسل، يف كيفية قدرتو علي افهام اؼبرسل إليو، بدرجة تتجاوز معين ما قالو. 

فرع من علم اللغة يف كيفية اكتشاف السامع مقاصد اؼبتكلم أو ىو  التداولية
دراسة معين اؼبتكلم . فمثال حٌن يقول شخص : أنا عطشان )فقد يعين أريد كوب ماء( 

 وليس من الضروري أن يكون إخبارا بأنو عطشان.

ؼبعرفة التديولية بشدة، فينبغي لنا أوال أن نعرف تعريف التدالية عند اللغويٌن 
 فيما يلي عن أرائهم :و 

التداولية عند ؿبمود أضبد كبلة يف كتابو ىي دراسة األسس اليت تستطيع هبا أن 
( تداوليا أو تعد يف الكالم احملال  anomalousنعرف مل تكن ؾبموعة من اعبمل شادة )

كأن يقال مثال : أرسطو يوناين لكن ال أعقد ذلك! ألو يقال : آمرك بأن زبالف أمري 
 10: الشمس أو ظبحت تدور حول األرض. أو يقال 

أما األخر الذي حدثو ربت اؼبوضوع التداولية ىو اللغوي اؼبشهور جورج يول 
(George Yule)  يتكون جورج يول التعريف علي أربعة تعاري، األول : ؾبال الذي يدرس
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يدرس معين اؼبتكلم، والثاين : ؾبال الذي يدرس معين يف السياق، والثالث : ؾبال الذي 
معين الكالم، يدرس معين اؼبتواصل بواسطة اؼبتكلم،  والرابع : ؾبال الذي يدرس شكل 

 11التعبًن مستندة إيل اؼبسافة االجتماعية اليت حددهتا اؼبشارك اؼبتورط يف احملادثة اؼبعينة.

التداولية ىي دراسة حول العالقة بٌن  (Steven Lavinson) عند ستيفٌن ليفنسون
 Geoffrey)الذي جعلها األساس من تقرير تفاىم. ويتفق جيفري ليح  اللغة وسياقها

Leech)  مع ليفنسون أن التداولية ىي دراسة عن النعين يف حاالت الكالم اليت تغطي
التدالية ال ربكمها بالقواعد كبو يف 12اؼبتكلم اؼبستمع، سياق الكالم ، وىدف الكالم. 

وىي بدافع ( Non-conventional principle)دية علم الداللة بل ربكمها باؼببادئ غًن تقلي
وإشارتو  -العنصر الشكلية للغة-األىداف االجتماعية. اؼبعين ليس وبدد فقط رالرمز 

ولكن استخدامو. حبلول ذلك التداولية اليدرس "ماىو شيء" بل "ما اؼبقصود من 
 13شيء". 

 
“Pragmatic is the study of those relations between 

language and context that are grammaticalized , or encoded in the structure of a 

language.” 
 

ي اؼبعين ىىي دراسة عن ثالثة مفاىم و  (Grice)مفاىم التداولية عند جرايس 
(Meaning ) والسياق(Context)  واؼبوصوالت(Communication)  ومفهوم اؼبركز من

 cooperative)ومبدأ التعاون  (speaker meaning)تداولية جرايس ىو اؼبعين اؼبتكلم 

principle)  مفهوم اؼبعين اؼبتكلم ليس الفرق  بٌن معنيٌن ونبا اؼبعين الداليل واؼبعين :

                                                           
22

   George Yule, Pragmatics, (Oxford: Oxford University Press, 1988), 4. 
23

 Moch. Sony Fauzi, Pragmatik dan ilmu ma’any : Persinggungan dan Epistimologi, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2011), 20. 
24

 Moch. Syarif Hidayatullah, Cakrawala Linguistik arab, (Tanggerang Selatan: Alkitabah,2012) 

,132 
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التداويل فقط ولكن الذي نشأ يف مقصود اؼبتكلم يف عملية التواصل أيضا. مث فصل 
 nonnatrual)واؼبعين غًن الطبيعي  (natural meaning)يس بٌن اؼبعين الطبيعي جرا

meaning.)  اؼبعين الطبيعي ىو اؼبعين اؼبضمون يف وحدة اللغة مثل الكلمة أو العبارة أو
اعبملة. اؼبعين الطبيعي ىذذا ال التشكسك يف غرض ووظائف الكالم الذي قدمو اؼبتكلم 

بالقصود  (equivalent)اؼبعين غًن الطبيعي ىو اؼبعين التناسب ( schiffrin)وفسر شيفرين 
 14 التواصل.

التعريف فيما يلي ىو تعريف األخر عن التدالية الذي جعلو تعريفا معياريا 
 ىذا التعبًن : ( Alan Cruse ) ويستطيع أن هبعلو ملخصا. قدم آآلن كروس

التدالية يبكن ازباذىا لتكون معينة جوانب اؼبعلومات )باؼبعين الواسع( تقلها من 
خالل اللغة اليت )أ( ال الرتميز بواسطة اتفاقية اؼبتعارف عليها يف األشكال اللغوية 
اؼبستخدمة، ولكن الذي )ب( علي الرغم من ذلك نشأ بشكل طبيعي من وتعتمد علي 

شكال اللغوية اؼبستخدمة، ازبذت بالتعاون مع السياق الذي اؼبعاين اؼبشفرة تقليديا يف األ
 15تستخدم األشكال )التشديد مضاف(. 

اليت جعلها كلمة  -خبط األرض–ىذا االقتباس وبتوي علي طبسة كلمات مهمة 
رئيسية ؼبعرفة التداوليةبشدة، وتضمنت ىذه الكلمات علي أهنا اعتبارات متعددة 

 (encoding)وترميز  (information)ة. وىي معلومات التخصصات يف التعريف التداولي
   (.use)واستخدام  (context)والسياق  (convention)زاتفاقية 

 (information)معلومات  .أ 
يف ىذه اغبالة ، ؼبن الواضع أن آآلن كروس تريد أن تعلن ىذا التعريف 

وذباوز  –كمرجع   -ليشتمل الظواىر اليت لديها مكونات التداولية واضحة
                                                           

25
 Achmad HP. Dan Alek Abdullah, Linguistik Umum, ( Jakarta: Penerbit Erlangga,2012), 130-

131. 
26

 Louise Cummings, Pragmatics: A Multidiscriptiary Perspective, (New York: Orlando University 

Press, 2005), 2, 
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كاستخالص النتائج من كالم الناس   –الظواىر اليت وصفها بطريق غًن التداولية 
 16يف حالة سكر. فمن ىنا اؼبعلومات يف التداولية مهمة جدا.

 (encoding) الرتميز .ب 
يتم ربويل العقل يف الرتميز إيل شكل لغوي اليت يبكن بعد ذلك تشغيل 
االتصاالت. ىذه عملية الرتميز يبكن أن يكون إال عندما يكون سياق األوسع 
الذي يوجد اؼبستمع الذي يبكن فك التفسًن يف شكل لغوي اؼبتصل. الشفرة 

(decoding) ن العمليات ىي عملية يف علم النفس اؼبعقدة وتنطوي علي عدد م
اؼبرتابطات ، اؼبهم ىو كيف نرمز العقل إيل شكل اللغوي الذي يستطيع بو 

 17اؼبستمع لشفرتو. 

 (convetion)ج. اتفاقية 

معين الداليل ىو معين اتفاقي وبالعكس معين التداويل ىو معين غًن 
ليست اتفاقي. ىذا يدل أن الكالم يف االستلزام اغبواري اؼبعٌن ويف السياق اؼبعٌن 

جزاءا من أي اتفاقيات اللغة. علي وجو التحديد، االستلزام اغبواري يبكن 
اغبصول عليو فبع منطق العالقة بٌن معين اتفاقي والسياق. فاتفق ىنا ايس  

 18كاتفاق يف علم الداللة ولكن االتفاق ىو العالقة بٌن اتفاق نفسو والسياق.
  (context)   د. السياق

داولية سباما لو يرد ذكره يف سياق. السياق ىنا  ال تستطيع أن نعرف الت
كخلفية فيزيائية يف مكان الكالم اليت تشمل العوامل اللغوية واالجتماعية 

. واؼبهم يف السياق ىنا ىو كيف ؽبذا العوامل تتفاعل مع (epistemis)واؼبعريفي 
 23 لغة إلنتاج اؼبعاين اليت مت تقييمها من قبل زبصصات ؿبددة.
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وديردي ويلسون اعتبارنبا أن  (dan sperber)افة مقاربة دان من وجوه طر 
السياق ليس أمرا معطيا دفعة واحدة، إمبا يتشكل قوال إثر قول.  ىنا تتلي أنبية 
اؼبفاىيم القائمة يف الصيغة اؼبنطيقية. فيما يظهر فعليا يف الصيغة اؼبنطيقية ىو 

ؼبدي البعيد، وسبكن ىذه عناوين اؼبفاىيم اليت سنبحث عنها يف الذاكرة ذات ا
العناوين من التواصل إيل معلومة اؼبوجودة يف اؼبفاىيم اؼبعينة، وتنتظم ىذه اؼبعلومة 
يف شكل مداخل ـبتلفة موافقة ألمباط ـبتلفة من اؼبعلومات. أوال، هبمع اؼبدخل 
اؼبنطقي معلومات تتعلق بالعالقة اؼبنطقية اليت يقيمها اؼبفهوم مع مفاىيم أخري 

قص، استلزام .... إخل(. ثانيا، هبمع اؼبدخل اؼبوسوعي ؾبمل اؼبعلومات )تنا
اؼبتوافرة لدينا عن أشياء اليت توافقق اؼبفاىيم. ثالثا، هبمع اؼبدخل اؼبعجمي اؼبقابل 
أواؼبقابالت للمفهوم يف لغة أو لغات طبيعية )تبعا لكون الفرد متعدد اللغات أم 

 20ال(. 
تتوصل إيل اؼبعطيات ، صيغة اؼبنطقةعندما يتدخل مفهوم ما يف ال

بواسطة عنوانو. وتطبق تعليميت اؼبدخل اؼبنطقي إن اقتضي األمر ذلك )إذا 
ظهرت يف الصسغة اؼبنطبقة للقول مفاىيم ترتبط مع اؼبفاىيم اؼبعين بعالقة 
منطقية(. وتستقي اؼبعلومات اليت تقبل الدخول يف السياق انطالقا من اؼبعلومات 

مفاىيم الصيغة اؼبنطقية، عندما يتشكل كذلك بواسطة اؼبعلومات اؼبستقاة من 
اؼبتعلقة باحمليط اؼبدركمن نتيجة تأويل األقوال السابقة، فإن الصيغة اؼبنطقية للقول 
تنضاف إيل كل ىذا، مكونة مقدمة منطقية إضافية، وتطتبق حينئذ العمليات 

أو عدة نتائج تتمم تأويل االستداللية الضرورية لتمكن من التوصل إيل نتيجة ما 
 21 القول.

من البيان أن ىذا الوجو يف تأويل األقوال غًن تام بتاتا. وإذا توفق سرببر 
وويلسون ىنا، فإننا ال نري ما تضيفو مقرابتهما إيل ما جاء بو جرايس. فهي فيما 
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يبدو أكثر منو تفصيال للكيفة اليت نتوصل هبا إيل اؼبقدمات اؼبنطقية اؼبستعلمة 
العماليات االستداللية، ولكنها ال تفصل القول يف كيفية اختيارنا اؼبعطيات  يف

اليت تتخل فعليا يف السياق، من بٌن صبلة اؼبعطيات اجملتمعة يف اؼبداخل 
 22 اؼبوسوعية  للمفاىيم اؼبعينة.

 ( use)ه. استخدام 

إذا كانت ىناك  حاجة لتوفًن مربرات التداولية كفروع للتحقيق لغوية ـبتلفة، 
وليس ىناك مربر أقوي من تلك اليت توفرىا حالة اضطرابات اللغة. وقد كشفت 
بعض الدراسات اللغوية السريرية العديد من اؼبرضي الذين يعانون من ضعف 

لغة سليمة  –لداللة علم األصوات والنحو والصرف وعلم ا –مستويات اللغة 
من الناحية اؽبيكلية ، ولكن بالنسبة لبعض االختناقات يف استخدام اللغة. مفهم 

             23استخدام يف التداولية ىو يستخدم اللغة حبسب ما يستخدم ؼبا. 
 التداولية فروع .3

 كل اىتم متعددة، نظريات عنها تفرعت فقد اللغة، يف التداولية الدراسات لسعة . أ
 :فهناك مسارات، عدة يف أحباثو تطورت و معٌن، تداويل جبانب منها

 من اؼبستنبطة اللغوي اإلستعمال شرائط بدراسة تميت هتال :اإلجتماعية التداولية (0
 .اإلجتماعي السياق

 تركيبية نظر وجهة من اللغوي اإلستعمال تدرس الى :اللغوي التدولية (1
 اؼبختلفة اؼبواقف يف التواصل دبشكالت تعىن الى :التطبيقية التداولية (2
 استعماال اللغة استعمال عليها يقوم الى األسس تعىن الى :العامة التداولية  (3

 اتصاليا
 التداولية الدراسة جوانب  . ب
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 ويكاد اػبطاب، جوانب من جانب من بأكثر التداولية الدراسات عنت
 اإلشاريات :ىي جوانب أربعة دراسة على يقوم التدولية البحث أن على يتفقون الباحثون

(deixis)  واالستلزام(implicature) ىذه يف.   السابق واإلفرتاض اغبوارى االستلزام و 
 24ري. اغبوا االستلزام عن الباحث ركز البحث،

 

 الفعل الكالمي .ج 

نواة مركزية يف الكثًن من األعمال  (speech act)أصبح مفهوم الفعل الكالمي 
التداولية. وفحواه أنو كل ملفوظ ينهض علي نظام شكلي داليل إقبازي تأثًني . وفضال 

عن ذلك ، يعد نشاطا ماديا كبويا يتوسل أفعاال قولية  لتحقيق أغراض إقبازية   
اؼبتلقي "كالطالب واألمر والوعد والوعيد ... اخل" ، وغاية تأثًنية  زبص ردود فعل 

)كالرفض والقبول( . ومن مث فهو فعل يطمح إيل أن يكون فعال تأثًنيا، أي يطمح إيل 
 25أن يكون ذا تأثًن يف اؼبخاطب ، اجتماعيا أو مؤسستيا ، ومن مث اقباز شيء ما. 

 مىذا ، وقد توصل أوستٌن يف أخر مرحلة من مراحل حبثو إيل تقسيم "الفعل الكال 
 عال" فرعية ، علي النحو االيت :الكامل"  إيل ثالثة "أف

فعل القويل  : ويراد بو )اطالق األفاظ يف صبل مفيدة ذات بناء كبوي سليم  .أ 
وذات داللة(. ففعل القول يشتمل بالضرورة علي أفعال لغوية فرعية، وىي 
اؼبستويات اللسانية اؼبعهودة : اؼبستوي الصويت ، واؼبستوي الرتكييب ، 

صويت ، وىو واؼبستوي الداليل .ولكن أوستٌن يسميها أفعاال : الفعل ال
التلفظ بسلسلة من األصوات اؼبنتمية إيل لغة معينة، وأما الفعل الرتكييب 
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 2)قضية اللغوية(،  المقارنة التداوليةمحمد الزليطني،   
36

 .40( 2005)بيروت : دار الطليعة،  التداولية عند علماء العربد. محمو صراوي،   
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فيؤلف مفرادات طبقا لقواعد لغة معينة، وأما الفعل الداليل فهو توظيف 
 ىذه األفعال حسب معان وإحاالت ؿبددة. فقولنا مثاال : 

 إهنا ستمطر. .0

: اخبار ب"أنو ستمطر"  يبكن أن يفهم معين اعبملة ، ومع ذلك ال ندري أىي
، أم ربذير من )عواقب اػبروج يف الرحلة( ، أم )أمر حبمل مظلة( ، أم غًن ذلك  

 26 إال بارجوع إيل قرائن السياق لتحديد "قصد" اؼبتكلم أو "غرضة" من الكالم.

الفعل اؼبتضمن يف القول  : وىو الفعل اإلقبازي اغبقيقي إذ )إنو عمل ينجز  .ب 
صنف من األفعال الكالمية ىو اؼبقصود من النظرية بقول ما( ، وىذا ال

برمتها ، ولذا اقرتح أوستٌن تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف ىذه 
األفعال : القوي اإلقبازية ، ومن أمثلة ذلك : السؤال ، إجابة السؤال ، 
اصدار تأكيد أو ربذير ، وعد، أمر، شهادة يف ؿبكمة ... اخل. فالفرق بٌن 

ألول )أ( والفعل الثاين )ب( ىو أن الثاين قيام بفعل ضمن قول الفعل ا
 27شيء، يف مقابل األول الذي ىو ؾبرد قول شييء.  

الفعل النتائج عن القول  : وأخًنا يري أوستٌن أنو مع القيام بفعل القول ،     .ج 
وما وبصبو من فعل متضمن يف القول )القوة(، فقد يكون الفاعل )وىو ىنا 

م( قائما بفعل ثالث ىو )التسبب يف نشوء اثار يف اؼبشاعر الشخص اؼبتكل
والفكر ، ومن أمثلة تلك االثار : اإلقناع، التضليل، اإلرساد، التثبيط(. 
ويسميو أوستٌن : الفعل النتائج عن القول ، وظباه بعضهم "الفعل التأثًن". 

28 
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أوستٌن يف الشكل ولبلص االن إيل تلخيص البنية العامة لألفعال الكالمية عند 
 االيت :

 الفعل األول : فعل القول ، وبنيتو كاليت : فعل صويت وفعل تركييب وفعل داليل

 وفعل الناتج عن القول.، الفعالن الثاين والثالث : الفعل اؼبتضمن يف القول

 خصائص األفعال الكالمية :
 يالحظ أوستٌن أنو توجد ثالثة خصائص للفعل الكالمي الكامل : 

 عل دالإنو ف .0
 إنو فعل إقبازي )أي ينجز األشياء واألفعال االجتماعية بالكلمات( .1
، خصوصا إذا كان فعال ي )أي يرتك اثار معينة يف الواقعإنو فعل تأثًن  .2

 33ناجحا. 

وتقوم "مسلمة القصدية" علي  ويقوم كل فعل كالمي علي مفهوم "القصدية"
تفريعها وتعميقها التداوليون حيت أسس تداولية درسها فالسفة التحليل مث توسع يف 

غدت شبكة من اؼبفاىيم اؼبرتابطة . فقد غدت قيمة تداولية نصية / حوارية ، وتعد 
مراعاة  مفهومها تاعام وشبكتها اؼبفاىيمية من أبرز اؼبفاتيح اؼبنهجية يف الدراسات 

 30اللسانيات اللسانية النصية.

ويتأكد الربط بٌن العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد اؼبتكمٌن من خالل أعمال 
الفيلسوف سيًنل الذي عمل علي متباعة اؼبشروع الفلسفي الذي بدأه أستاذه أوستٌن، 
فقد عد )الغرض اؼبتضمن يف القول( عنصرا ومكونا أساسيا من مكونات )القوة اؼبتضمنة 

 31يف القول(. 
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 االستلزام.د 
 تلزام وتعريفونشأة االس .0

عمد جرايس، أحد من اؼبنظرين للتداولية، إيل إيضاح االختالف بٌن ما يقال 
(what is said)  وما يقصد(what is meant،)  فما يقال ىو ما تعينو الكلمات والعبارات

وما يقصد ىو ما يريد اؼبتكلم أن يبلغو السامع علي كبو  (،face values)بقيمها اللفظية 
غًن مباشر، اعتماد علي أن السامع قادر علي أن يصل إيل مراد مراد اؼبتكلم دبا يتاح لو 
من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل. ونتيجة ؽبذا كان يفرق بٌن اؼبعين الصريح 

(explicit meaning) متضمن وبٌن ماربملو اعبملة من معين (implicit meaning ) فنشأت
(. implicature)عنده فكرة االستلزام

43 

أن نشأة االستلزام بفكرة جرايس عن االتصاالت  جع األخروقيل أيضا يف مر 
فكرة أوستٌن ىذه أيضا الستمار وخصوصا عن مبدأ التعاون. نشأ ىذه الفكرة الستمار 

وىذا يدل علي  (lylinguistic)اللغة فكرة سًنل. االتفاقية عند سًنل ىي موصوف بعلم 
شيء الذي وافق بو كثًن من اإلنسان فجعل االتفاقية اؼبكتوبة بسر يف علم اللغة. أما 

. اؼبقصود (non linguisticly)االتفاقية عند أوستٌن مزيد بالتفاقية غًن موصوف بعلم اللغة 
اؼبؤسسة االجتماعية ىو جعل االتفاقية ىنا يستطيع بطريق مباشرة بالسياق ووافق بو 

اؼبعينة. فجعل ىذه االتفاقية يف فكرة أوستٌن عن أفعال األدائية. وأوضح أفعال األدائية 
واالتفاقية غًن موصوف بعلم اللغة ىذه طريقا لوصف األفعال الكالمية اليت مبيتها 

 33بتفكًن ومقصود االتصاالت. فمن ىنا نشأ فكرة االستلزام. 

 يس كما يلي : تعريف االستلزام عند جرا
 “A intended the utterance of X to produce some effect in an audience by 

means of the recognition of this intention, where is A mean non-natural meaning 

of something by X. 
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يريد الشخص الكالم اؼبعٌن ينتج العاقبية اؼبعنة من خالل اؼبستمع  اؼبعين ىو
بطريق تعرف اؼبقصود. وفقا ؽبذا التعريف، فإنو ال يكفي أن اؼبتكلم يعزم تسبيب من 
خالل أسلوبو يف استخدام الكالم تأثًن معٌن يف اؼبستمع، وفقط يتحقق ىذا الـتأثًن 

هبا من فبل اؼبستمع. ويسبب ذلك جعل  بشكل صحيح عندما تكون نية إلنتاج اؼبعرتف
أو معين زائدة 35وتعريف االستلزام أيضا ىو معين ضمين. 34مبدأ التعاون شيئا مهما. 

أو جزء من علم التداولية الذي  032اؼبضمر وينبغي االحتفاظ هبا إذا كان ىناك اؼببدأ. 
 36يدرس فيو اؼبعين الضمين. 

 المدخل إلي االستلزام .7

الحظ بعض فلسفة اللغة واللسانيٌن الداوليٌن، وخصوصا الفيلوسوف غرايس، و 
أن صبل اللغات الطبيعية، يف بعض اؼبقامات، تدل علي معين غًن ؿبتواىا القضوي، 

 ويتضح ذلك من خالل اغبوار االيت بٌن األستاذين )أ( و )ب( : 

ة يف قسم األستاذ )أ( : ىل الطالب )ج( مستعد ؼبتابعة دراستو اعبامعي 
 الفلسفة ؟

 األستاذ )ب(  : إن الطالب )ج( العب كرة فبتاز. 

الحظ الفيلوسوفيون غرايس أننا إذا تأملنا اغبمولة الداللة إلجابة األستاذ )ب( 
وجدنا أهنا تدل علي معنيٌن اثنٌن يف نفس الوقت، أحدنبا حريف األخر مستلزم. معناىا 

ؼبمتازين ، ومعناىا االستلزامي أن الطالب اغبريف أن الطالب )ج( من العيب الكرة ا
 لغوية ظباىا غرايساؼبذكور ليس مستعدا ؼبتابعة دراستهفي قسم الفلسفة. ىذه الظاىرة ال
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( نظريتو احملادثية ، اليت تنص علي أن 0864لوصف ىذه الظاىرة يقرتح غرايس )
    37 التواصل الكالمي دببادئ التعاون ودبسلمات حوارية.

 التعاون علي أربعة أقسام :وينهض مبدأ 

 (maxim of quantity)الكم مبدأ  .0

 اإلخبار الذي هبب أن تلتزم بو اؼببادرة الكالمية، وتتففرع إيل مقولتٌن : 

 اجعل مشاركتك تفيدالقدر اؼبطلوب من اإلخبار.  . أ
 ال ذبعل مشاركتك تفيد أكثر فبا ىو مطلوب.  . ب

  (maxim of quality)مبدأ الكيف  .1
ونصها : ال تقل ما تعتقد أنو كاذب، وال تقل ما ال تستطيع الربىنة علي  

 صدقو. 
 (maxim of relevance) اؼبناسبةمبدأ  .2

 وىي عبارة عن قادة واحدة : )لتكن مشاركنك مالئمة(.  
 ( maxim of manner) الطريقةمبدأ  .3

 اليت تنص علي الوضوحفي الكالم وتتفرع إيل ثالث قواعد فرعية :
 ابتعد عن اللسان . أ

 ربر اإلهباز . ب
 ربر الرتتيب . ت

وربتصل ظاىرة االستلزام اغبواري ، إذا مت خرق إحدي القواعد األربع 
 38السابق. 

                                                           
42

 33( 2005)بيروت : دار الطليعة،  التداولية عند علماء العربد. محمو صراوي،   
49
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  تلزام الحوار".  سحول مصطالحة "االستلزام" و"اال .3

االستلزام اغبواري واحدا من أىم اعبوانب يف الدرس التداويل، فهو ألصقها يعد 
إذا  وأبعدىا عن االلتباس دبجاالت الدرس التداولية بتاريخ فبتد،بيعة البحث فيو، بط

وىو من فالسفة أكسفرود  ترجع نشأة البحث فيو إيل احملاضرات اليت دعي جرايس
إيل إلقائها يف جامعة ىارفارد  (natural language)اؼبتخصصٌن يف دراسة اللغة الطبيعية 

انب من الدرس، واألسس اؼبنهجية اليت م، فقدم فيها بإهباز تصوره ؽبذا اعب 0856سنة 
يف حبث  0864وقد طبعت أجزاء ـبتصرة من ىذه احملاضرات سنة  035يقوم عليها. 

مث وسع يف حبثٌن لو نشرا  (،logic and conversation)لو وبمل عنوان "اؼبنطق واغبوار" 
ما قدمو يف عملو اؼببكر، لكن الرجال لو يطور أفكاره  0870، وسنة 0867سنة 

تطويرا كامال، ومل وبكم عرضها فجاء عملو قليل التماسك كثًن الفجوات، مشكال يف 
بعض اعبوانبو، وغًن مفهوم أصال يف بعض أخر، ومن عجب أن يصبح عمال كهذا 

 43 يات يف البحث التداويل، وأكثرىا تأثًنا يف تطوره.واحدا من أىم النظر 

يف دراسة التداولية، االستلزام اغبوار ىو اغبصول علي االىتمام، كما يتضح من 
مقف االكبياز مع االشاريات واالفرتاض السابق واألفعال الكالمية وتركيب احملادثة. 

ولكن من ناحية أخري، ؿباذاة علي جانب واحد معارض علي أنبية االستلزام اغبواري،
فمن الغريب ألنو جزء من االستلزام. من الناحية اؼبثالية، االستلزام تتماشي مع 
االشاريات واالفرتاض السابق واألفعال الكالمية وتركيب احملادثة. واالستلزام اغبواري 

 40تتماشي مع االستلزام العريف. 
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التداولية، االستلزام كان الدافع وراء غرائب من قبل شيئٌن. أوال، يف ؾبال 
اغبواري وتعقيداتو شهدت أكثر ؿبتمل للتنمية. ثانيا، استخدام عالماء التداولية كآآلن  

   41 كروس ودان سلرببروديردري ويلسون كلمة "االستلزام" كاختصار االستلزام اغبواري.

 أنواع االستلزام  .4

 conventional)وقد نظر جرايس فرأي أن االستلزام نوعات ، نبا االستلزام العريف 

implicature)  واالستلزام اغبواري(conversational implicature .) 

 (conventional implicature) االستلزام العرفي. أ

 .اتفاقيا مستعمل نظام و الكلمات معىن بعرف يتعلق فهم العريف االستلزام كان
 االستلزام فهم عملية .الكالم معجمي بذور يف اؼبناسب اؼبعىن بفهم االستلزام ىذا اىتم

 معىن و فحسب الرتكيب عن علم إىل وبتاج اؼبفسر ألن سهلة، عملية ىي العريف
 ليس مباشرة الكلمة معىن من اؼبعىن ضمن العرف االستلزام وبتوي أي .الكالم معجمى

 42 .اػباص الكالم أو اؼبعجمي بذور باتفاق يتعلق ولكن اغبوار، مبدأ من
االستلزام العريف قائم علي ما تعرف عليو أصحاب اللغة من استلزام بعض األفاظ 

وكان  000دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما اختلفت هتا السياقات وتغًنت الرتكيب. 
مام ىذا االستلزام تاعريف يتعلق بعرف معين الكلمات ونظام مستعمل اتفاقيا . اىت

االستلزام بفهم اؼبعين اؼبناسب يف معجم الكالم . عملية لفهم االستلزام العريف عملية 
سهلة ، ألن اؼبفسر وبتاج إيل علم الرتكيب فحسب معجم الكالم أو وبتوياالستلزام 
العريف ضمن اؼبعين من اؼبعين الكلمة مباشرة وليس من مبدأ اغبواري ولكن يتعلق باتفاق 

 43ي أو الكالم اػباص. بذور اؼبعجم

                                                           
52
 12نفس المراجع  
53

 33(، 2002)مصر، دار العرفة الجامعية،  آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر.محمود أحمد نحلة،   
54

 33المراجع نفس  



28 
 

ومن ذلك مثاال يف اإلقبليزي " " ونظريتها يف اللغة العربية "لكن" فهي ىنا 
 my friend isوىناك تستلزم دائما أن يكون مابعدىا ـبالف ؼبا يتوقعو السامع، مثل : 

poor, but honest  زيد غين لكنو خبيل. و أمااالستلزام اغبواري فهو متغًن دائما ،
ال فهم االستلزام العريف باستعمال مبدأ اغبواري وعلم  002بتغًنالسياقات يرد فيها. 

السياق . كان اؼبعين الكالم الستلزام العريف باحتواء علم اللغة مباشرة. يستطيع االستلزام 
العريف أن يعتقد ألن لو احتواء أو معين نسي ثابت وليس لو تزعة عاملية يف عالقتو حبالة 

تلف هبذا األمر، ظهر االستلزام اغبواري لوجود صفات اغبوارية من الكلمات الصدق. ىب
     44اؼبستعلمة يف كالم.

 (conversational implicature)االستلزام الحواري . ب

 ألصقها فهو التدويل، الدرس يف اعبوانب أىم من واحدا اغبواري االستلزام يعد
 من الرغم على و الداليل، الدرس دبجاالت االلتباس عن أبعدىا و فيو، البحث بطبيعة
 نشأة ترجع إذ فبتد، تاريخ-التدويل البحث موضوعات من لكثًن خالفا -لو فليس ذلك

 0856 سنة ىارفارد جامعة يف إلقائها إىل جرايس دعى اليت احملاضرات إىل فيو البحث
 45 .عليها يقوم اليت اؼبنهجية األسسم، و 

  

 خصائص االستلزام .5

واالستلزام عند جرايس خصائص سبيز عن غًنه من أنواع االستلزام األخري، وقد  
 :  46استطع أن يضع يده علي اػبصائص األتية
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وللستلزام عند جرايس خصائص سبيزه عن غًنه من أنواع االستلزام األخري ، وقد 
 استطع أن يضع يده علي اػبصائص اآلتية : 

 (defeasibility)إلغاؤه  فبكن االستلزام . أ

ويكون ذلك عادة بإضافة قول يسد الطريق أمام االستلزام أو وبول دونو 
فإذا قالت قارئو لكتاب مثاال : مل أقرأ كل كتبك ، فقد يستلزم ذلك 
عنده أهنا قرأت بعضها، فإذا أعقبت كالمها بقوؽبا ، اغبق أين مل أقرأ أي  

ء ىذا ىو أىم اختالف كتاب منها ، فقد ألغت االستلزام . وإمكان إلغا
بٌن اؼبعين الصريح واؼبعين الضمين، وىو الذي يبكن اؼبتكام من أن ينكر 

 47ما يستلزمو كالمها. 

عن احملتوي الداليل  (non detachability)االستلزام ال يقبل االنفصال  . ب
ويقصد جرايس بذلك أن االستلزام اغبواري متصل باؼبعين الداليل ؼبا 

غوية اليت قيل هبا، فال ينقطع مع استدالل مفردات أو يقال ال بالصيغة الل
عبارات بأخري ترادفها. ولعل ىذه اػباصية ىي اليت سبيز االستلزام اغبوي 
عن غًنه من أنواع االستبدال التداويل مثل االفرتاض السابق 

(presupotition ): ولعل ما أراد يتضح من اغبواري اآليت بٌن أختٌن 
 يل غرفيت علي ىذا النحو.ال أريدك أن تسللي إ (0
أنا ال أتسلل، ولكن أمشي علي أطراف أصابعي خشية أن أحداث  (1

 ضوضاء.
فعلي الرغم من تغًن الصياغة يف قول )ب( فإن ما يستلزمو القول من 

 48عدم الرضا عن ىذا السلوك ال يزال قائما.
 (context dependent)االستلزام متغًن ، متغًن بالسياق اؼبعٌن  . ث
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بالتغًن أن التعبًن الواحد يبكن أن يؤدي إيل استلزامات ـبتلفة واؼبقصود 
يف سياقات ـبتلفة ، فإذا سألت طفال وبتفل بيوم ميالده مثاال : كم 
عمرك ، فهو طلب للعلم، وإذا سألت السؤال نفسو لصيب عمره طبسة 
عشر عاما فقد يستلزم السؤال مؤاخذة لو علي نوع من السلوك ال ترضاه 

ألت السؤال نفسو لفيت يبنع من ازباذ قرارال ىبرج عن تعاليم لو، وإذا س
الدين ومواضاعات األخالق واألعراف فقد يعيين ذلك أنو من النضج 

 53حبيث يستطيع أن يتخذ قراره ويتحمل عواقبة
ومثل ذلك أن يقول رجل سرق متاعو يوم العيد : تلك أفضل  

ل تلقي رسالة من ىدية، ومن اؼبمكن أن يقول ىذه العبارة نفسها رج
 013صديق قدمي يوم العيد أو طلب بشر بنجاحةززز اخل. 

 (calcubility) االستلزام يبكن تقديره . ج
واؼبراد بو أن اؼبخاطب يتوم خبطوات ؿبسوبة يتجو هبا خطوة إيل الوصول 
إيل ما يستلزم الكالم فإذا قيل مثال : اؼبلكة الفكتوريا صنعت من 

امع عن قبول اؼبعين اللفظي ، فيبحث عما حديد، فإن القرينة تبعد الس
وراء الكالم معين فيقول لنفسو : اؼبتكلم يريد أن يلقي إيل خًن خربا 
بدليل أنو ذكر يل صبلة خربية، واؼبفروض غي ىذا اؼبتكلم أنو ملتزم دببدأ 
التعاون أي أنو ال يريد يب خدعا وال تضليال ، فماذا يريد أن يقول ؟ ال 

لع علي اؼبلكة بعض صفات اغبديد كالصالبة، واؼبتانة بد أنو يريد أن ىب
وقوة التحمل ، وىو يعرف أنين أستطيع أن أفهم اؼبعين غًن لبحريف 

(non-literal،)  .50فلجا إيل ىذا التتعبًن االستعاري 
ىذا ىو االستلزام عند جرايس الذي يثمل نظرية متكاملة حاول 

كما حاواا تطويرىا واستكمال   الباحثون إيضاحها بأمثلة كثًنة فبا قدمت،
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جوانب النقص والقصور فيها ، وىي قريبة جدا فبا ورد يف الرتاث اللغوي 
العريب عند البالغيٌن وعالماء أصول الفقو، واستبطاع أضبد اؼبتوكل أن 
بقدم دراسة حاول هبا أن يستكشف اؼبعامل الرئيسية للوصف العريب 

مو السكاكي يف مفتاحو ألنو وجد القدمي ؽبذا الظاىرة معتمدا علي ما قد
تناولو يتحاوز اؼبالحظة اجملردة إيل التحليل اؼبالئم للظاىرة ، الذي يضبط 
عالقة اؼبعين الصريح باؼبعين اؼبستلزم مقاميا، ويصف آلية االنتقال من 

 51األول إيل الثاين بوضع قواعد استلزامية واضحة. 
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 الباب الثالث

 وتحليلهاعرض البيانات 

 عرض البيانات. أ
 سيرة الذاتية نوال السعداوي.أ 

لعائلو تقليدية وؿبافظة  0820أكتوبر عام  16ولدت نوال السعداوي يف 
كانت الطفلة الثانية من   .ظة القليوبيةحملاف التابع بنها إحدى قرى مركز كفر طحلة بقرية

أصر والدىا على تعليم صبيع أوالده .    .يف السادسة من عمرىا ختنت. بٌن تسعة أطفال
، وكان من الذين ثاروا  وزارة الرتبية والتعليم كان والدىا مسئول حكومي يف

، وكعقابا لو مت نقلو 0808ثورة  كما شارك يف والسوداناالحتالل الربيطاين ؼبصر  ضد
سنوات . إستمدت منو إحرتام الذات  03وحرمانو من الرتقية ؼبدة  الدلتا لقرية صغًنة يف

ووجوب التعبًن عن الرائ حبرية وبدون قيود مهما كانت النتائج، كما شجعها على دراسة 
 52.  والديها يف سن مبكرة لتحمل نوال العبء الكبًن للعائلةاللغات . تويف كال 

وحصلت  0844يف ديسمرب عام  كلية الطب جامعة القاىرة زبرجت نوال من
لت كطبيبة وزبصصت يف ؾبال األمراض الصدرية وعم بكالوريوس الطب واعبراحة على

زميل دراستها يف الكلية .  أضبد حلمي ، تزوجت يف نفس العام منبالقصر العيين إمتياز
وعندما سئلت عنو يف إحدى  ، بعدىا بعامٌنمل يستمر الزواج لفرتة طويلة فإنتهى 

  حوارهتا قالت
، والد ابنيت. مل يرد  " زوجي األول كان عظيمًا، زميلي يف كلية الطب. كان رائعًا

والدي مين أن أتزوجو ألنو غادر إىل السويس حملاربة الربيطانيٌن. لكن بعد ذلك 
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كسرتو وأصبح مدمنًا. مت خيانة اؼبقاتلٌن، والكثًن منهم مت حبسو. ىذه األزمة  
 مل يفعل. حاول قتلي، لذا لكنو وأخربت أنين لو تزوجتو، قد يوقف إدمانو،

 . تزوجت مرة ثانية من رجل قانون ومل يستمر ىذا الزواج أيضا . " تركتو
خالل عملها كطبيبة الحظت اؼبشاكل النفسية واعبسدية للمرأة الناذبة على 

ففي أثناء عملها كطبيبة يف مكان ميالدىا  والقمع األسري اؼبمارسة القمعية للمجتمع
حملاولتها بكفر طحلة ، الحظت الصعوبات والتمييز الذي تواجهو اؼبرأة الريفية . وكنتيجة 

 . القاىرة ، مت نقلها مرة أخرى إىلللعنف األسري للدفاع عن إحدى مرضاىا من التعرض
لتصبح يف هناية اؼبطاف اؼبدير اؼبسئول عن الصحة العامة يف وزارة الصحة . يف ذلك 

اركها الذي كان يش شريف حتاتة اؼباركسي الوقت قابلت زوجها الثالث الطبيب والروائي
تزوجوا يف عام  . صبال عبدالناصر عاما يف عهد الرئيس 02أعتقل ؼبدة . العمل يف الوزارة

 : عاما معا . وقالت عنو 32لكن إنتهى الزواج بطالق بعد وؽبم ولد وبنت ، و  0853
، مار   " كسي الزوج الثالث ىو شريف حتاتو، والد ابين، كان رجال حرًا جدًا

” النسوي“عامًا، وأخربت اعبميع: ىذا ىو الرجل  32مت سجنو. عشت معو 
. كان  الوحيد على وجو األرض. مث بعد ذلك اضطررت للطالق أيضًا. كان كاذبًا
على عالقة بامرأة أخرى. تعقيد الشخصية ذات الطابع األبوي . ألف كتبًا عن 

 " % من الرجال ىكذا84 اؼبساواة بٌن اعبنسٌن مث خان زوجتو. أنا متأكدة أن
. 

، مواجهة بذلك صبيع أنواع  اؼبرأة واعبنس نشرت كتاب بعنوان 0861يف عام 
اجملتمع الريفي والطقوس الوحشية اليت تقام يف  كاػبتان العنف اليت تتعرض ؽبا اؼبرأة

 . للموجة النسوية الثانية للتأكد من عذرية الفتاة . أصبح ذلك الكتاب النص التأسيسي
وكنتيجة لتأثًن الكتاب الكبًن على األنشطو السياسية أقيلت نوال من مركزىا يف وزارة 
الصحة ، مل يكتف األمر على ذلك فقط فكلفها ذلك أيضا دبركزىا كرئيس ربرير ؾبلة 

 . الصحة ، وكأمٌن مساعد يف نقابة األطباء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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إىتمت نوال بدراسة شئون اؼبرأة  0865إىل عام  0862من عام 
 0873إىل  0868ومن عام  . كلية الطب جبامعة عٌن مشس يف العصاب ومرض

والشرق  (ECA) يف برنامج اؼبرأة يف أفريقيا لألمم اؼبتحدة عملت كمستشارة
 . (ECWA)األوسط

اؼبثًنة للجدل واؼبعادية للحكومة اؼبصرية ، عترب نوال السعداوي من الشخصيات 
حكم عليها  . اؼبواجهة تسمى نسوية سانبت نوال يف تأسيس ؾبة 0870ففي عام 
، أطلق سراحها يف  ؿبمد أنور السادات يف عهد الرئيس 0870سبتمرب  5بالسجن 

لقد اصبح اػبطر  " نفس العام بعد شهر واحد من إغتيال الرئيس . ومن أشهر اقواؽبا
من حيايت منذ أن رفعت القلم وكتبت . ال يوجد ما ىو أخطر من اغبقيقة جزء 

 . " يف عامل فبلوء بالكذب
سجنت نوال يف سجن النساء بالقناطر . وعند خروجها قامت بكتابة كتاهبا 

. ومل تكن تلك ىي التجربة الوحيدة  0872عام  "مذكرات يف سجن النساء" الشهًن
أعوام كانت متصلو مع سجينة وإزبذهتا كملهمة ؽبا مع السجن، فقبل ذلك بتسع 

 . 0864عام  " إمراة عند نقطة الصفر " لروايتها
م.  1337مايو  01كما رفضت ؿبكمة القضاء اإلداري دبجلس الدولة يف مصر يف 

إسقاط اعبنسية اؼبصرية عن اؼبفكرة اؼبصرية نوال السعداوي، يف دعوي رفعها ضدىا أحد 
 . احملامٌن بسبب آرائها

تعلمت  " أعماؽبا عبارة عن قصص قصًنة بعنوان، فكانت اول  دأت نوال الكتابة مبكرا
 . ويعترب كتاب 0847عام  " مذكرات طبيبة " وأول رواياهتا 0846يف عام  " اغبب

 . من أشهر أعماؽبا (0875) " مذكرات يف سجن النساء "
لغة وتدور الفكرة  13صدر ؽبا أربعون كتابا أعيد نشرىا وترصبة كتاباهتا ألكثر من 

ات نوال السعداوي حول الربط بٌن ربرير اؼبرأة واإلنسان من ناحية وربرير األساسية لكتاب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
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، نشرت 0861يف عام  . الوطن من ناحية أخرى يف نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية
مثًنة بذلك عداء كال السلطات  " اؼبرأة واعبنس " أول أعماؽبا غًن القصصية بعنوان

ن أسباب فصلها من وزارة الصحة ، ومن أعماؽبا السياسية والدينية . ىذا الكتاب كان م
 : أيضا

الوجة العاري للمرأة العربية وىو ربليل كالسيكي عن اضطهاد اؼبرأة يف  .0
العامل العريب )من بٌن صفحاتو وصف ػبتان السعداوي وىي يف سن 
السادسة، العملية اليت سبت على أرض ضبام العائلة بينما تنظر أمها 

 (.وتبتسم وتضحك
 0853 مذكرات طبيبة  .1
  . 1333أوراق حيايت .2
 .مذكرات يف سجن النساء .3
 .(الزرقاء )مسرحية .4
 .سقوط اإلمام .5
 .قضايا اؼبرأة اؼبصرية السياسية واعبنسية .6
 .معركة جديدة يف قضية اؼبرأة .7
 .اإلنسان اثين عشر امرأة يف زنزانة .8

 . اية موت الرجل الوحيد على األرضرو  .03
 . تعلمت اغبب .00
 . توأم السلطة واعبنس .01
 . رحاليت يف العامل .02
 . رواية كانت ىي األضعف .03
 (.غبظة صدق)قصة قصًن .04
 . رواية جنات وإبليس .05

https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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 . رواية الصورة اؼبمزقة .06
 .امرأة عند نقطة الصفر رواية .07
 . رواية الغائب .08
تأليف نوال السعداوي اشرتكت يف تأليفو  رأة والدين واألخالقاؼب .13

 . 1333( مناظرة حول قضايا اؼبرأة) ىبة رؤوف عزت.د
 .رواية األغنية الدائرية .10
 . دراسات عن الرجل واؼبرأة .11
 .كسر اغبدود .12
 . (اغباكم بأمر اهلل)مسرحية من فصلٌن .13
لغة كاإلقبليزية واألمانية  03ترصبة إيل  0876رواية سقوط اإلمام  .14

 والفرنسية والسويدية واإلندونيسا.
 رواية الرواية .15
 رواية امرأتان يف امرأة .16
 .  0877  اػبيط و عٌن اغبياة .17
 .0860 األنثى ىي األصل .18
 .0862 الرجل واعبنس .23
 0864 اؼبرأة والصراع النفسى .20
 . اغبب يف زمن النفط راوية .21
الكتاب مت منعو ) 1335 اإللو يقدم استقالتو يف اجتماع القمة .22

 (.من النشر يف مصر
 1338.53 رواية زينة .23

 
                                                           

64
 wikipedia.org/wiki/نوال_السعداوي di akses pada tanggal 20 november 2016 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%B2%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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 محة عن روواية الحب في زمن النفطل.ب 
اليت كتبتها نوال السعداوي ونشرهتا مكتبة مدبويل القاىرة رواية اغبب يف زمن 

صفحة. ىذه الرواية من أنبية الرواية لنوال السعداوي.  073. تتكون من 0882سنة 
قد ترصبت كتبها إيل لغة متنوعة. وىي اللغة االقبلزية واللغة الفرنسية واللغة األردية واللغة 

وغالية واللغة السويدية واللغة اإليطالية واللغة اؽبندولية األمانية واللغة األسبانية واللغة الربت
)البحث(. و رواية اغبب يف زمن  21واللغة الفندلية واللغة اإلندونيسية واللغة اليابنية. 

 النفط إحدي من الروايات اآليت ترصبت إيل اللغة اإلندونيسية. 

 "ذلك اليوم من سبتمرب ظهر اػبرب يف الصفحة. 

 ها اؼبطابع متآكل اغبروف : نصف سطر أخرجت

 خرجت امرأ ومل تعد. 

كان اختفاء الناس أمرا طبيعيا . كل يوم تطلع الشمس دبثل ما تطلع الصحف. 
يف الصفحة الداخلية ركن األخبار الناس. كلمة "الناس" يبكن حذفها أو استبداؽبا بكلمة 

، اعبماىًن.  أخري. دون أن يتغًن شيء يف الكون. الناس، الشعب، الشعب، األمة
 كلمات تعين الكل وال سيء يف آن واحد. 

مل تكن النساء زبرجن يف إجازة. وإن خرجت واحدة فهي زبرج لقضاء حاخة 
ضرورية. قبل اػبروج البد من تصريح مكتوب من زوجها، أو ـبتوم من رئيسها يف 

 العمل."  

الشخصية اليت ال تذكر اظبها. وىي لكاتبة ىذه الرواية ب "االمرأة" ربكي ا
الرئيسية يف ىذه الرواية. ربكي ىذه الرواية عن االمرأة اليت شغلت يف البحوث بإدارة 
اغبرفيات. تبحث عن اآلؽبة القدمية مثل آموت، إخناتون واإلؽبات القدمي مثل ترتييت 

 وشخمت. 
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كانت رواية اغبب يف زمن النفط تقص عن االمرأة خرجت إلي إجازة ومل تعد، 
ظور إيوائها أو التسرت عليها حسب القانون فلم تكن النساء زبرجن يف وكات متزوجة، ؿب

إجازة وإن خرجت واحدة فهي تتخرج لقضاء حاجة ضرورية. قبل اػبوج البد باستئذان 
من زوجها أو ـبتوم من رئيسها يف العمل. رباضر نوال السعداوي ارتبط االمرأة يف العصر 

مع القضية االجتماعية والتارىبية يف البالد اؼبصري القدمي و يف العصر اغبديث و ارتباطها 
 القدمي.

نتهي دائما مع اعبرار النفط اليت هبب عليها أعترب على ت الرجالالعالقات مع كل 
رأسو. قصة اػبط اآلخر، وكبن قبتمع مع الشرطة استجوبت زوجها ورئيسو حيث كان 

إىل زوجها األول الذي اتضح  يعمل. وقالت اهنا غًنت الزوج خلع اؼبالبس للعودة أخًنا
 .أنو قد تزوج تأخر

ربكي نوال السعداوي يف ىذه الرواية عن االمرأة اليت ؽبا إرادة كبًنة لتكون امرأة 
حرية. ال تعتمد بالرجا  أو الزوج دائما. تتمكن االمرأة علي الدرجة العالية. وتالحظ 

 النسوة ألن فيها مشاكلنسوية يف جيدا ىلي قدية االمرأة يف اجملتمع. سبيل ىذه الرواية إيل
العادة والثقافة االجتماعية اؼبختلفة بٌن االجتماعية القديبة واالجتماعية اغبديثة. ىذا 

 االختالف بقد أثر كثًنة دبكانة االمرأة يف اجملتمع.

توجهت االمرأة مشكالت كثًنة يف رحلتها منها مشكلة السياسة ، مشكلة 
   تستطيع االمرأة أن تعارض األحوال.العادة وغًن ذلك. واالخًن ال

ال تتكلم نوال السعداوي يف ىذه الرواية عصر القدمي فقط بل عصر اغبديث 
م، اختلطت القصة يف ىذه الرواية  0882أيضا. رغم أن ىذه الرواية نشرت عام 

بينهما، تتكلم عن األحداث القدمي أحيانا وتتكلم عن األحداث اغبديثة بعضها. 
  تبدأ حول العادات والثقافة والسياسة وغًن ذلك.   
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 تحليل البيانات. ب
 أشكال االستلزام الحواري .0

أ الباحث، وجد كثًن من اغبوار فيها االستلزام اغبواري يف ىذه الرواية اليت قر 
 وىي : 

 
الرق
 م

 الصفحة اغبوار

0
. 

 بوليس : ىل يبكن أن تكون قد اختطفت أو اغتصبت؟ 

كانت امرأة عادية ال تثير الرغبة في الرجل : 
 (0) .الغتصابها

 2اػبط  7الصفحة 

 البوليس : أتعتقد أهنا ىربت ؟ وؼباذا هترب؟  1

لم يكن أحديعرف لماذا يمكن المرأة ؟ الرجل : 
فإذا ىربت فإلي أين تذىب ؟ وىل يمكن أن تهرب 

 (1) وحدىا؟

 00اػبط  7الصفحة 

 ( : ماذا يا أخيت؟0االمرأة ) 2
 أحفر بو األرض وأبحث عن اإللهات( : 1االمر أة )

(2) 
 ( : ماذا؟0االمرأة )
 (3. )اإللهة سخمت مثاال( : 1االمرأة )

 

 6اػبط  13الصفحة 
 8و 
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 االمرأة : أ يبكنين تأجًن غرفة حيت الصباح؟  3
أنت وحدك؟ ىز الرجل رأسة عدة مرات : ال الرجل : 

 (4) يمكن.

 

 8اػبط  12الصفحة 

 الرجل : البد من اخالء اؼبكان.  4
 االمرأة : وأين أبيت؟

 (5) تعالي معي.الرجل : 

 

 7اػبط  14الصفحة 

 االمرأة : أسبطره السماء أيضا ؟  5
 (6. )تعطي السماء من تشاء بغير حسابالرجل : 

 

 03اػبط  20الصفحة 

 االمرأة : أىو وطنك؟  6
أمي دفنت ىنا، وحيث تدفن األم يكون الرجل : 

 (7. )الوطن

 

 00اػبط  31الصفحة 

 الرجل : االمرأة اليصح أن تعمل من أجل النقود.  7
 االمرأة : وؼباذا تعمل؟ 

 (8) من أجل ىدف أكبر.الرجل : 

 5اػبط  43الصفحة 

 االمرأة : نفس أرجوك 8
 الرجل : ماذا تقولٌن؟ 

 06اػبط  57الصفحة 
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 االمرأة : نفس واحد من السجارة     
 (03) النسوة ال تدخن بأمر صاحب الجاللة.الرجل : 

 
 البوليس : أىذه صورة زوجتك؟ 03

لم أكن اغزل في أنفها . فأنا لست من الرجل : 
المعجبين باألنوق الرومانية، وأفضل عليها األنوف 

 (00) الوطنية من النوع األفطس.

 

 5اػبط  67الصفحة 

 ( : أنت امرأة مثلنا؟ الربميلٌن الربميل؟ 0االمرأة ) 00
 (01) أخر!عندي ىدف ( : 1االمرأة )

 

  2اػبط  71الصفحة 

 االمرأة اغبارفة : أىناك سبب يدعوك لكل ىذا التخفي؟  01
ليس ىناك أي سبب يدعوني لكشف االمرأة اغبجابية : 

 (02) وجهي.

 

 7اػبط  72الصفحة 

 البوليس : أم اؽبول ؟ مل نسمع هبا من قبل.  02
الرجل )رئيس إدارة الحرفيات( : عدم السماع بها ال 

 (04يعني عدم وجوىها. )

 

 01اػبط  78الصفحة 

 1اػبط  80الصفحة  البوليس : ماذا تعين من كل ذلك؟  03
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أصبحت أم الهول ىي الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : 
أبو الهول ، تغيرت الميم إلي الباء، وكان الطوفان 
يكتسح كل شيء ، والزراعة تموت، ومياه األنهر 

وأمر  تتحول إلي سائل أسود لو طعم حادق كالملح ،
اإللو الجديد بإزالة النهدين من فوق التماثيل وإضافة 

 (04) عضو الذكر.

 
الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : أتعتقد أهنا ارتكبت  04

 معصية؟
 البوبيس : بالطبع، ىذا الطبيعي

 الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : ماذا تعين؟
فالنسوة بصرف النظر عن كشف الوجو البوليس : 

 (05) بالطبيعة اثمات، إن كيد ىن عظيم.

 

 1اػبط  82الصفحة 

البوليس : البد أنك مقتنع دبا تقول، وأحسب أقنعتها ،  05
 فخرجت يف إجازة أليس كذلك؟ 

الرجل  )رئيس إدارة اغبرفيات( : مل تكن يف حاجة إيل 
 اقناع مين.

 البوليس : كيف؟ 
النفط مثل سائر : اعتقد أن فيها شيء يشبو الرجل 
 (06. )النسوة

 03اػبط  83الصفحة 
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 البوليس : كيف كانت العالقة بٌن كما؟  06

 (07) .شرعية بالطبعالرجل :  
 8اػبط  84الصفحة 

 االمرأة : أمل رببلي ياأخيت؟  07

االمرأة الحارفة : ىل ينقلب العالم إذا كفت امرأة 
 (01)واحدة عن الحبل؟.

 3اػبط  033الصفحة 

 الرجل : أتفكرين يف الكتابة حقا؟ 08
أعني في غير أوقات العمل، قد يهبط االمرأة : 

 (13.)الوحي

 

اػبط  032الصفحة 
03 

 االمرأة : من يدفع األجر؟.  13
 (10) الرجل : أجرك من اهلل.

 

اػبط  036الصفحة 
03 

 االمرأة : أمل ربصل علي االجازة؟ 10

ورئيس ىذا أمر يقلق صاحب الجاللة الرجل : 
 (.11) الشركة بطبيعة الحال

 1اػبط  038الصفحة 

 
 بوليس : ىل يبكن أن تكون قد اختطفت أو اغتصبت؟  .0

 (0) .كانت امرأة عادية ال تثير الرغبة في الغتصابهاالرجل : 
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: كان يف يف أحد البلد يف شهر سبتمرب ظهر اػبرب يف الصحف أن  لسياقا
خرجت امرأة ومل تعد. يف ىذا البلد الذبوز االمرأة أن زبرج من بيتها دون االستئذان من 
الزوجز. وىذه االمرأة ال تستأذن إيل زوجو، وقدم الزوج اىل البوليس عن ىذه اؼبسألة. و 

)ىل يبكن أن تكون قد اختطفت أو سأل البوليس عن أسباب خروخو. وقال 
 اغتصبت؟( 

: انتهااك اعبملة " كانت امرأة عادية ال تثًن الرغبة يف الغتصاهبا" مبدأ  التحليل
اؼبناسبة ، كان االغبوار البد فيو غالقة بٌن اللسؤال واعبواب ولكن يف جواب الرجل ال 
عالقة مع السؤال الذي أعطاىو البولسي. البوليس يسألل ب "ىل" و البد الرجل أن 

 لة غًن معٌن مع السؤال.هبب ب نعم أو ال، بل هبب ب اعبم

: أراد الرجل أن ىبرب البوليس أن زوجتها ال يبكن اختطفت أو اغتصبت  المقصود 
 ومعناه توفًن اؼبعلومات.  ألهنا امرأة مستسلمة ال تثًن شهية أحد.

 

 س : أتعتقد أهنا ىربت ؟ وؼباذا هترب؟ البولي .1
يمكن المرأة ؟ لم يكن أحديعرف لماذا :  )رئيس اإلدارة اغبرفيات( الرجل

 (1) فإذا ىربت فإلي أين تذىب ؟ وىل يمكن أن تهرب وحدىا؟

: سواء بالسياق القبل، أن البوليس مازال يف السؤال عن أسباب خروج  السياق
استدار البوليس زوجة الرجل، وىو يريد أن يتأكد الرجل ىل زوجوه أهنا حقا باؽبرب. 

ارفة. دق بأصابعو فوق األاة الكاتبة. بالكرسي فأصبح ظهره ناحية رئيس االمرأة اغب
 تسربت رائحة غربية تشبو اعباز احملروق. مد ذراعة وأدار احملروحة. مث استدار بالكرسي.

: انتهاك اعبملة " مل يكن أحديعرف ؼباذا يبكن المرأة ؟ فإذا ىربت  التحليل
لرجل مبدأ الكم  و مبدأ الكيف. ا" فإيل أين تذىب ؟ وىل يبكن أن هترب وحدىا؟
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يعطي اعبواب أكثر فبا طلب البوليس، السؤال ال وبتاج إيل جواب كثًن غًن معٌن، 
أسباب ىل زوجتو يهرب أو ال، و اؼبتكلم ال هبوز أن يقول اعبملنة اليت  يتأكدوالرجل مل 

 .دليل على أن اغبقيقة ال تزال اؼبشكوك يف ربصيلهافيها 

 اعبهل.ومعناه  : ىبرب الرجل البوليس أنو ال يعرف ؼباذا زوجتو أي يهرب.  المقصود

 ( : ماذا يا أخيت؟0االمرأة ) .2
 (2) أحفر بو األرض وأبحث عن اإللهات( : 1االمر أة )
 ( : ماذا؟0االمرأة )
 (3) .اإللهة سخمت مثاال( : 1االمرأة )

ر الساقية. مفاصل : انفتح الباب يف اعبدار . أحدث صوتا يشبو صري السياق
حديدية صدئة أو طقطقة خشب قدمي . وظهرت امرأة شابة داخل عباءة سوداء ربمل 
فوق رأسها برميال ضخم اغبجم، منتفخ البطن. يداه مشققتان . فدماىا كبًنتان داخل 
خلفة جلدي. وكانت االمرأة السابة ربمق إىل األزميل يف يدي االمرأة اغبارفة. مل تر يف 

 أة ربمل الة حادة. وسأؽبا   )ماذا يا أخيت؟( تري إىل األزملة.حياهتا امر 

: انتهاك اعبملة ": أحفر بو األرض وأحبث عن اإلؽبات" و" اإلؽبة  التحليل
سخمت مثاال" مبدأ الطريقة، جوابان من االمرأة الثانية فيها اؼبعين الغامض، ألهنا ال 

ال ذبوز صبلة فيها الكلمة الغامضة يقول ما ىو إالىات حقيقية، بل يقول إالىات فقط، 
 ألنو ينتهك من اؼببدأ التعاون.

: أن عمل االمرأة الثانية ىو يف إدارة اغبرفيات، و يرتيد أن زبرب امرأة  المقصود
الثانية أن األميل تستعمل غبرف األرض لبحث القدامي و منو اإلؽبات الدامي وأحدىن 

 ومعناه توفًن اؼبعلومات.اإلؽبة سخمة.  
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 االمرأة : أ يبكنين تأجًن غرفة حيت الصباح؟  .3
 (4) أنت وحدك؟ ىز الرجل رأسة عدة مرات : ال يمكن.الرجل : 

: سبشي االمرأة علي اؼبنخفض نفسها، وجاء الرجل ويدعوىا يا انت  السياق
امرأة، والكن ال تسمع و تستمر دباشيتها و دعي الرجل  االمرأة ؼبرة الثانية واستدرات 
وأشارات برأسها إىل الطريق الذي جاءت منو. بدأ مثل سرداب طويل مظلم، طمستو 

مث فتحتهما.  و قال االمرأة : )أ يبكنين اؼبياه السوداء كا الطوفان . أغمضت عينييها 
 تأجًن غرفة حيت الصباح؟(

: انتهاك اعبملة ": أنت وحدك؟ ىز الرجل رأسة عدة مرات : ال  التحليل
يبكن" مبدأ اؼبناسب، ألن اعبواب من الرجل غًن معلق مع سؤال االمرأة، السؤال ب 

بٌن ما قال اؼبتكلم و قال  "أيبكن؟" ولكن الرجل هبيب جوابو بالسؤال أيضا. والعالقة
 اؼبرسل.

اؼبقصود : أن الرجل يريد أن ىبرب االمراة أن االمرأة ال هبوز تأجًن الغرفة ، ألهنا بنفسها. 
 ومعناه عدم الثقة.

 الرجل : البد من اخالء اؼبكان.  .4
 االمرأة : وأين أبيت؟

 (5) تعالي معي.الرجل : 

: اغبوار فوق حدث عندما الرجل واحد يكنس األرض، واقرتب من  السياق
ورجل واحد يكنس األرض اقرتب منها خبطوات بطيئ. كان ىو االمرأة خبطوات الطبيئة. 

الرجل ذو النمش. والكوفية السوداء سبخط بصوت عال. وقادىا إيل الطريق اؼبنحدر. 
ترمقها عيناه فتبطئ السًن لتصبح بسبقها خبوة أو أكثر. كلما أسرعت لتمشي إيل جواره 

 يف اؼبؤخرةز ىبط اؼبزلقان يلقي بنصفة األعلي إيل األمام، ويده هترش ظهره. 
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: انتهاك اعبملة "تعايل معي" مبدأ الكم ومبدأ اؼبناسبة. ألن جواب  التحليل
الرجل غًن مفيدة ألنو هبيب بتعايل،  ينبغي على الرجل هبيب جبواب اؼبكان، ألن االمرأة 

 يسأل ب "أين" ولكن الرجل ينتهك اعبلمة دبدأ التعاون. 

 .ومعناه إعطاء األمر: يريد الرجل أيتبعها إىل بيتو.  المقصود

 االمرأة : أسبطره السماء أيضا ؟  .5
 (6). تعطي السماء من تشاء بغير حسابالرجل : 

: اغبوار فوق حدث عندما االمرأة أمام الوض أحست بالرجل خلفها.  السياق
اسهافوق مؤخرة عنقها. مل تعرف كيف تشعل اؼبوقد . ناواىا شيء بشبو اؼبسدس . أنف

أشياء صغًنة كانت تضغط عليو باإليهام فيطرقع والشرارة تنطلق. ضحكت كالطفلة. 
تضحكها. تتبدد الظلمة ويلمع يف األفق ضوء. رأتو يلوي عنقو إيل أعلي بكرباء. تابعت 

 سرسوب األسود يزحف.بعينيها نظرهتا حيت السقق. كان ال

: انتهاك اعبملة " تعطي السماء من تشاء بغًن حساب" مبدأ الكم  التحليل
ألن اعبواب من الرجل أكثر فبا يطلب السؤال. يسنغيب اؼبتكلم أن هبيب ب "نعم" لكنو 

 هبيب بكلمة البيانة، وىذه اعبملة فيها االستلزام.

: أن الرجل ىبرب االمرأة أن النفط ليس الفقط يف األرض، ولكنها كذالك  المقصود
 ومعناه توفًن اؼبعلومات. من السماء.

 االمرأة : أىو وطنك؟  .6
 (7) .أمي دفنت ىنا، وحيث تدفن األم يكون الوطنالرجل : 

حدث اغبوار فوق عندما امرأة يف الطريق وتسًن حٌن لسعتها العصا :  السياق
ق ردفها وأمرىا أن ينحين بسوعة. وبدأ الرجل يعلمها األنشودة . تردت نغمة اػبًنزان فو 

قال "الوطن" وأطرق إيل صوتو ىادثة شبو موسيقية . مع كل مقطع هبفف عرقة جلبابو. 
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األرض. جعل جفونو تنسدل فوق عينو كأمبا ىبفي الدومع. مل يكن بذكر أمو إال حٌن 
 تومة بوجو صاحب اعباللة، واالستدعاء الفوري.يتهدده اؼبوت. بٌن يديو ورقة صغًنة ـب

" أمي دفنت ىنا، وحيث تدفن األم يكون الوطن" : انتهاك اعبملة : لتحليلا
مبدأ الكم. ألن جواب الرجل أكثر فبا طلب اؼبرسل ، اعبلمة الربتاج إىل جواب كثًن 

 وغًن مفيد، و قد انتهكت اعبملة اؼبتكلم مبدأ التعاون. 

ومعناه توفًن الرجل االمرأة أن ىي )الوطن( وطنو حقيقية.  : أخرب المقصود
 اؼبعلومات.

 الرجل : االمرأة اليصح أن تعمل من أجل النقود.   .7
 االمرأة : وؼباذا تعمل؟ 

 (8) من أجل ىدف أكبر.الرجل : 

: حدث اغبوار أمام الشركة النفط عندما امرأة ربمل النفط وتري الرجل  السياق
يضرب األرض بالفأس ، ضربة وراء الضربة. حركة ثقلية بطيئة . مث يلقي الفأس جانبا. 
يتساءب يبسح عرقة بكم جلبابو. يبأل القفة حيت اغبافة . يرفعو علي مهل حبركة متساقلة 

 ربميل بصت عال. ، مث يرفعها يف برميل . يطقطق ال

: انتهاك اعبملة " من أجل ىدف أكرب" مبدأ اؼبناسبة ، اعبواب من  التحليل
الرجل غًن معلق بالسؤال االمرأة، و أن عرفنا قول اؼبتكلم هبب معلقا بقول اؼبرسل، ويف 
ىذا اغبوار أن قول اؼبتكلم مبتعد فبا طلب منقول اؼبرسل، وينبغي الرجل أ جيب ب " 

 ؤال استعمل كلمة "ؼباذا" وهبعل قول الرجل فيو االستلزام. ألن" ألن الس

: ىبرب الرجل االمرأة بأن تعمل ليس ألجل النقود، ولكن أكرب منها ،  المقصود
 ومعناه غطاء الشيء وذبب االمرأة ان بتحث نفسها ما ىو.

 االمرأة : نفس أرجوك .8
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 الرجل : ماذا تقولٌن؟ 
     االمرأة : نفس واحد من السجارة 

 (03) .النسوة ال تدخن بأمر صاحب الجاللةالرجل : 

: حدث اغبوار عندما تري االمرأة الرجل يدخن وىو جالس وراء  السياق
 الصحيفة . ينفس الدخان من بٌن شفتيو ويغيب يف اللذة. 

النسوة ال تدخن بأمر صاحب اعباللة" مبدأ الكم و  : انتهاك اعبملة " التحليل
قول الرجل أكثر فبا طلب االمرأة وجوابو غًن معلق بقول االمرأة، مبدأ اؼبناسبة. ألن 
 وهبعل فيو االستلزام.

ومعناه : ىبرب الرجل أن امرأ الذبوز التدخٌن مب أمر اؼبالك يف بلدىم.  المقصود
 اعطاء اغبظر.

 البوليس : أىذه صورة زوجتك؟ .03
الرومانية،  لم أكن اغزل في أنفها . فأنا لست من المعجبين باألنوقالرجل : 

 (00) وأفضل عليها األنوف الوطنية من النوع األفطس.

: حدث اغبوار يف إدارة البوليس ، كان البوليس جالس فوق الكرسي  السياق
يدور بو حول نفسو مث يتوقف . فيصبح ظهوره للحائط ووجهو ناحية زوجها. ويظهر 

 البوليس الرجل صورة االمرأة اليت يبكن صورة زجتو.

مل أكن اغزل يف أنفها . فأنا لست من اؼبعجبٌن  : انتهاك اعبملة " التحليل
باألنوق الرومانية، وأفضل عليها األنوف الوطنية من النوع األفطس" مبدأ الكم ومبدأ 
اؼبناسبة. ألن قول الرجل غًن معلق بقول البوليس، البوليس يسأل عن صورة اليت يبكن 

ٌن أنو ال وبب األنف الرومانية، وىذا القول زوجتو، لكن الرجل هبيب جبواب كثًن، ويب
 أكثر فبا طلب البوليس من السؤال. وهبعل فيها االستلزام ألهنا تتنتهك مدأ العاون. 
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: ىبرب الرجل أن الصورة اليت ظهره البوليس صورة زوجتو، بتبيٌن عن أنف  المقصود
 ومعناه اعبهل.زوجتو. 

  الربميل؟ ( : أنت امرأة مثلنا؟ الربميلٌن0االمرأة ) .00
 (01) عندي ىدف أخر!( : 1االمرأة )

: حدث اغبوار عندما تقوم االمرأة اغبارفة نفسها ورأت النسوة يتجمعن  السياق
حوؽبا ، ومن فوق رؤوسهن الربميل. أدركت أهنا ربت اؼبراقبة، و يبكن لألذان أن تسمع 

 صوهتا وإن مل زبرج. وعينوىن كانت ترمقها بنوع من الغضب. 

: انتهاك اعبملة " : عندي ىدف أخر" مبدأ الطريقة. ألن القول  التحليل
(، فيها القول الذي ال تفهم السائلة، هبب اعبملة فيها 0اغبارفة غًن مفيدة الالمرأة )

معنا إعالميا، حيت يفهم اؼبتكلن أو اؼبرسل يف حواره. ويف يف ىذا اغبوار جواب االمرأة 
 (. 0اغبارفة غًن مفيدة المرأة )

: تريد االمرأة اغبارفة أن تعرض النسوة األخري أنو ليست مثلهن، وتعتقد  المقصود
أن النسوة األخري تعيش وسبوت كاغبيوان ألنو ربملن الربميل دائما. وىي ال تريد مثل 

 ومعناه غطاء الشيء. ذلك.

 االمرأة اغبارفة : أىناك سبب يدعوك لكل ىذا التخفي؟  .01
 (02) ىناك أي سبب يدعوني لكشف وجهي. ليساالمرأة اغبجابية : 

: حدث اغبوار عندما رأت االمرأة اغبارفة أمامها امرأة من اغبجارات،  السياق
ربمل الربميل فوق رأسها، وجهها ىبتفي سباما وراء حجاب أسود ال يطل منها إال نصف 

 جهها. عٌن، فانفجرت فيها مثل بركان. ويريد االمراة أن تسأل عن حجاهبا الذي يغط و 

ليس ىناك أي سبب يدعوين لكشف وجهي " مبدأ   : انتهاك اعبملة " التحليل
( فيها كلمة غامضة الذي غًن معلق بالسؤال االمرأة اغبارفة. 02الطريقة، ألن اعبملة )
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الذبوز اعبملة فيها كلمة غامضة، ألهنا ينتهك مبدأ التعاون من اغبوار،و هبعل فيها 
 االستلزام. 

زبرب االمرأة اغبجابية االمرأة اغبارفة أن ليس ىناك سبب الزبفي. :    المقصوذ
 ومعناه توفًن اؼبعلومات.

 البوليس : أم اؽبول ؟ مل نسمع هبا من قبل.  .02
الرجل )رئيس إدارة الحرفيات( : عدم السماع بها ال يعني عدم وجوىها. 

(04) 

حدث اغبوار بٌن البوليس و رئيس إدارة اغبرفيات اليت فيها االمرأة  :  السياق
اؽباربة تعمل. تريد البوليس أن يبحث عن سبب ذىاب االمراة اغبارفة من بيتها 

 بالستجواب من ىاؤالء الذي تعرف االمرأة اغبارفة، وأحدىم رئيس إدارة اغبرفيات.  

يعين عدم وجوىها" مبدأ الكيف.  عدم السماع هبا ال  : انتهاك اعبملة " التحليل
كما بٌن يف مبدأ الكيف أن ال ذبوز اؼبتكلم أن يتكلم شيئا الذي فيو دليل أقل إقناع. 

 ومن كلمة الرجل أنو مل يتأكد أن ىناك ام اؽبول. 

: ىبرب الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( البوليس أن يبكن ىناك أم اؽبول  المقصود
 فًن اؼبعلومات.ومعناه تو اغبجاري يف األرض. 

 البوليس : ماذا تعين من كل ذلك؟  .03
أصبحت أم الهول ىي أبو الهول ، تغيرت الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : 

الميم إلي الباء، وكان الطوفان يكتسح كل شيء ، والزراعة تموت، ومياه 
األنهر تتحول إلي سائل أسود لو طعم حادق كالملح ، وأمر اإللو الجديد 

 (04) دين من فوق التماثيل وإضافة عضو الذكر.بإزالة النه
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: حدث اغبوار مازال يف استجواب بٌن البوليس و الرجل )رئيس إدارة  السياق
اغبرفيات(، سأل البوليس سؤاال أخرعن رأس أم اؽبول وعالقتو بسبب ذىاب االمرأة 

 اغبارفة. 

ت اؼبيم إيل : انتهاك اعبملة " أصبحت أم اؽبول ىي أبو اؽبول ، تغًن  التحليل
الباء، وكان الطوفان يكتسح كل شيء ، والزراعة سبوت، ومياه األهنر تتحول إيل سائل 
أسود لو طعم حادق كاؼبلح ، وأمر اإللو اعبديد بإزالة النهدين من فوق التماثيل وإضافة 
عضو الذكر" مبدأ الكم ومبدأ الطريقة . قول الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( أكثر فبا 

 بوليس، ويف قولو ىناك كلمة غامضة. وهبعل فيو االستلزام. طلب ال

: يبٌن الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( أن يف ىذا الزمن الرجل أفضل من  المقصود
ومعناه توفًن  النساء حيت كل شيء يكون رجال، كأم اؽبول ذبعل أباؽبول وغًن ذلك.

 اؼبعلومات.

 ارتكبت معصية؟الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : أتعتقد أهنا  .04
 البوبيس : بالطبع، ىذا الطبيعي

 الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : ماذا تعين؟
بصرف النظر عن كشف الوجو فالنسوة بالطبيعة اثمات، إن كيد البوليس : 
 (05) ىن عظيم.

: حدث اغبوار يف إدارة البوليس، مازال يف استجواب بٌن البوليس والرجل  السياق
اختلط عليها ات(، أن الرجل ال يتأكد بأن االمرأة ارتكبت اؼبعصية. )رئيس إدارة اغبرفي

كان الوجو مثل كل الرجال األخرين. مكشوف مع جحوظ العينٌن. يبدو كمن الصوت.  
 صحا من النوم فجأة. 
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بصرف النظر عن كشف الوجو فالنسوة بالطبيعة اشبات، إن   : انتهك اعبملة " التحليل
كيد ىن عظيم" مبدأ الكيف ومبدأ اؼبناسب، ألن يف قول البوليس أنو يعطي اعبواب 
دباشيتو، وال يتأكد جبوابو، وقولو كذلك غًن مناسب دبا سأل الرجل .وهبعل فيو 

 االستلزام. 

اؼبعصية، ألنو يعتقد أن االمرأة  : ىبرب البوليس الرجل أن االمراة ارتكبت المقصود
 ومعناه توفًن اؼبعلومات.بالطبيعة اشبات، إن كيدىن عظيم. 

البوليس : البد أنك مقتنع دبا تقول، وأحسب أقنعتها ، فخرجت يف  .05
 إجازة أليس كذلك؟ 

 )رئيس إدارة اغبرفيات( : مل تكن يف حاجة إيل اقناع مين. الرجل 
 البوليس : كيف؟ 

 (06. )أن فيها شيء يشبو النفط مثل سائر النسوة: اعتقد الرجل 

: حدث ىذا اغبوار بٌن البوليس والرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( يف  السياق
استجواب عن ذىاب االمرأة من البيت، ومل يعرف البوليس ؼباذا ذىاهبا، ويشعر أن 

سؤال  الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( يعرف شيئا منذىاب االمرأة. ويسأل دائما حيت
 خاص. 

اعتقد أن فيها شيء يشبو النفط مثل سائر النسوة"  : انتهاك اعبملة " التحليل
مبدأ الطريقة ومبدأ الكيف. الذبوز يف اعبملة فيها كلة غامضة، ومل يتأكد الرجل عن 

 ( من كلمة غامضة، وهبعل فيها االستلزام.06جوابو .كلمة "النفط" يف اعبملة )

رئيس إدارة اغبرفيات( البوليس أن كل امرأة  ؽبا األفكار : ىبرب الرجل ) المقصود
اػباصة. وسواء كانت بامرأة اغبارفة، أن ؽبا فكر نفسها، مل نعرف سبب ذىاهبا إال 

 ومعناه توفًن اؼبعلومات. إياىا.
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 البوليس : كيف كانت العالقة بٌن كما؟  .06
 (07) .شرعية بالطبعالرجل :         

حدث ىذا اغبوار بٌن البوليس والرجل )الزوج( يف استجواب عن :  السياق
ذىاب االمرأة من البيت، ومل يعرف البوليس ؼباذا ذىاهبا، ويشعر أن الرجل )الزوج( 

 يعرف شيئا منذىاب االمرأة. ويسأل دائما حيت سؤال خاص. 

ن مبدأ الطريقة. الهبوز اؼبتكلم أ" شرعية بالطبع : انتهاك اعبملة " التحليل
يتكلم صبلة غامضة، و قال الرجل أن عالقة بينو واالمرأة جبملة شرعية بالطبع وال يتكلم 

 أنو زوج من االمرأة. 

 ومعناه توفًن اؼبعلومات. : خرب الرجل البوليس أنو زوج االمرأة صحيحا. المقصود

 االمرأة : أمل رببلي ياأخيت؟  .07
واحدة عن  االمرأة الحارفة : ىل ينقلب العالم إذا كفت امرأة

 . (01) ؟الحبل

: حدث ىذا اغبوار عندما أتت االمرأة فوق رأسها الربميل، ورأت اؼبرأة  السياق 
وبعد أن سألت عن اغببل سوداء ال يظهر منها شيء. اغبارفة واقفة أمامها ربت عباءة 

لطمت الكلنة وجهها مثل الصفعة. رببلي؟ أيكون ذلك ىو سبب احتجازىا ىنا كانت 
عن اغببل منذ ماتت أمها وىي تلدىا. مل تكن تعرف ما جدوي اغببل. كل قد أضربت 

 النساء وببلن.

ىل ينقلب العامل إذا كفت امرأة واحدة عن اغببل؟ "  : انتهاك اعبملة " التحليل 
مبدأ الكيف ومبدأ اؼبناسبة. قول االمرأة غًن معلق بسؤال االمرأة فوق رأسها الربميل، أهنا 

 ن االمرأة عن جواهبا. وىذا هبعل انتهاك مبدأ التعاون وفيها االستلزام. هبيب بسؤال والتوق
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اؼبقصود : خربت االمرأة اغبارفة االمرأ فوق رأسها الربميل أهنا مل تكن حابلة.  
 ومعناه غطاء الشيء.

 الرجل : أتفكرين يف الكتابة حقا؟ .08
 (13).أعني في غير أوقات العمل، قد يهبط الوحياالمرأة : 

حدث اغبوار عند ظبعت االمرأة الرجل يضحك بصوت كالسعال .  :  السياق 
كان منثنيا فوق الربميل يبأله، فارتج الربميل بصوت. ظبعت القرقعة داخل بطنو اؼبمتلئ 

 ضحك. فأدركت أنو النفط أيضا ي

أعين يف غًن أوقات العمل، قد يهبط الوحي" مبدأ  "  : انتهاك اعبملة  التحليل 
ال هبوز يف اغبوار أن يتكلم اؼبتكلم صبلة غامضة. أن االمرأة ال هبب بإجابة  الطريقة .

 واضحة حيت هبعل فيو االستلزام. 

: خرب االمرأة الرجل أن الكتابة أحسن يف غًن أوقات العمل ألهنا تستطيع  المقصود
 ومعناه توفًن اؼبعلومات. أن تتناول فكرة كثًنة.

 االمرأة : من يدفع األجر؟.  .13
 (10) .الرجل : أجرك من اهلل

: حدث اغبوار عندما الرجل أن يشرب يفقد وعية. وتريد أن هترب من البيت،  السياق
وعندما حبث عن نقودىا فضاعت النقود. وسألت إيل الرجل عن نقودىا اليت نالت من 

 العمل كأجرىا.

اغبوار أن يتكلم  أجرك من اهلل" مبدأ الطريقة. . ال هبوز يف : انتهاك اعبملة " التحليل
 اؼبتكلم صبلة غامضة، وأن الرجل هبيب بكلمة غامضة، حيت أن يف اغبوار استلزاما. 

 ومعناه الرفض.: خرب الرجل أن االمرأة ال تنال األجر من عملها.  المقصود
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 االمرأة : أمل ربصل علي االجازة؟ .10
 ىذا أمر يقلق صاحب الجاللة ورئيس الشركة بطبيعة الحالالرجل : 

(11) . 

بدأ األمر بسيطا غاية : حدث اغبوار عندما يتحدثان يف الغرفة قبل النوم.  السياق
البساطة. انفجرت شفتاىا عن تنهيدة عميقة تشبو الراحة. وانكفأت رأسها حبركة مباغتة 
فوق صدرىا كأمبا تنام. لكن ال حركة أليقظتها فانتبهت. كان رأسها ثقيال، والسخونة 

الثقل. كأمبا ربمل قرص الشمس من متنصف النهار، مع أن الدنيا  تتدفق من أعلي مع
 ليل،والرجل راقد إيل جوارىا مفتوح العينٌن. 

ىذا أمر يقلق صاحب اعباللة ورئيس الشركة بطبيعة اغبال"  : انتهاك صبلة " التحليل
لتعاون مبدأ اؼبناسبة. الرجل ال هبيب جبواب متعلقا بالسؤال االمرأة وينتهك كالمو مبدأ ا

 وفيها االستلزام. 

الد ال يريد أىل بالده خرب الرجل أنو لن وبصل علي اإلجازة ألن مالك الب:  المقصود
 . ومعناه عدم الثقة.باإلجازة

 المعاني من االستلزام الحواري  .7

من ربليل البيانات وجد الباحث اؼبعاين من االستلزام اغبواري يف رواية "اغبب يف 
 :زمن النفط" كما يلي 

الرق
 م

 اؼبعين اغبوار

0
. 

 بوليس : ىل يبكن أن تكون قد اختطفت أو اغتصبت؟ 

كانت امرأة عادية ال تثير الرغبة في الرجل : 

 توفًن اؼبعلومات
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 (0) .الغتصابها
 البوليس : أتعتقد أهنا ىربت ؟ وؼباذا هترب؟  1

لم يكن أحديعرف لماذا يمكن المرأة ؟ الرجل : 
تذىب ؟ وىل يمكن أن تهرب فإذا ىربت فإلي أين 

 (1) وحدىا؟

 اعبهل

 ( : ماذا يا أخيت؟0االمرأة ) 2
 أحفر بو األرض وأبحث عن اإللهات( : 1االمر أة )

(2) 
 ( : ماذا؟0االمرأة )
 (3. )اإللهة سخمت مثاال( : 1االمرأة )

 

 توفًن اؼبعلومات

 االمرأة : أ يبكنين تأجًن غرفة حيت الصباح؟  3
وحدك؟ ىز الرجل رأسة عدة مرات : ال أنت الرجل : 

 (4) يمكن.

 

 عدم الثقة

 الرجل : البد من اخالء اؼبكان.  4
 االمرأة : وأين أبيت؟

 (5) تعالي معي.الرجل : 

 

 إعطاء األمر

 االمرأة : أسبطره السماء أيضا ؟  5
 (6. )تعطي السماء من تشاء بغير حسابالرجل : 

 توفًن اؼبعلومات 
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 االمرأة : أىو وطنك؟  6

أمي دفنت ىنا، وحيث تدفن األم يكون الرجل : 
 (7. )الوطن

 

 توفًن اؼبعلومات

 الرجل : االمرأة اليصح أن تعمل من أجل النقود.  7
 االمرأة : وؼباذا تعمل؟ 

 (8) من أجل ىدف أكبر.الرجل : 

 غطاء الشيء

 االمرأة : نفس أرجوك 8
 الرجل : ماذا تقولٌن؟ 

 االمرأة : نفس واحد من السجارة     
 (03) النسوة ال تدخن بأمر صاحب الجاللة.الرجل : 

 

 اعطاء اغبظر

 البوليس : أىذه صورة زوجتك؟ 03
لم أكن اغزل في أنفها . فأنا لست من الرجل : 

المعجبين باألنوق الرومانية، وأفضل عليها األنوف 
 (00) الوطنية من النوع األفطس.

 

 اعبهل

 ( : أنت امرأة مثلنا؟ الربميلٌن الربميل؟ 0االمرأة ) 00
 (01) عندي ىدف أخر!( : 1االمرأة )

 غطاء الشيء
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 االمرأة اغبارفة : أىناك سبب يدعوك لكل ىذا التخفي؟  01

ليس ىناك أي سبب يدعوني لكشف االمرأة اغبجابية : 
 (02) وجهي.

 

 توفًن اؼبعلومات

 البوليس : أم اؽبول ؟ مل نسمع هبا من قبل.  02
الرجل )رئيس إدارة الحرفيات( : عدم السماع بها ال 

 (04يعني عدم وجوىها. )

 

 توفًن اؼبعلومات

 البوليس : ماذا تعين من كل ذلك؟  03
أصبحت أم الهول ىي الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : 

وفان أبو الهول ، تغيرت الميم إلي الباء، وكان الط
يكتسح كل شيء ، والزراعة تموت، ومياه األنهر 
تتحول إلي سائل أسود لو طعم حادق كالملح ، وأمر 
اإللو الجديد بإزالة النهدين من فوق التماثيل وإضافة 

 (04) عضو الذكر.

 

 توفًن اؼبعلومات

الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : أتعتقد أهنا ارتكبت  04
 معصية؟

 ىذا الطبيعيالبوبيس : بالطبع، 
 الرجل )رئيس إدارة اغبرفيات( : ماذا تعين؟

 توفًن اؼبعلومات
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بصرف النظر عن كشف الوجو فالنسوة البوليس : 
 (05) بالطبيعة اثمات، إن كيد ىن عظيم.

 
البوليس : البد أنك مقتنع دبا تقول، وأحسب أقنعتها ،  05

 فخرجت يف إجازة أليس كذلك؟ 
اغبرفيات( : مل تكن يف حاجة إيل الرجل  )رئيس إدارة 

 اقناع مين.
 البوليس : كيف؟ 

: اعتقد أن فيها شيء يشبو النفط مثل سائر الرجل 
 (06. )النسوة

 

 توفًن اؼبعلومات

 البوليس : كيف كانت العالقة بٌن كما؟  06
 (07) .شرعية بالطبعالرجل :  

 توفًن اؼبعلومات

 االمرأة : أمل رببلي ياأخيت؟  07

االمرأة الحارفة : ىل ينقلب العالم إذا كفت امرأة 
 (01)واحدة عن الحبل؟.

 غطاء الشيء

 الرجل : أتفكرين يف الكتابة حقا؟ 08
أعني في غير أوقات العمل، قد يهبط االمرأة : 

 (13.)الوحي

 

 توفًن اؼبعلومات

 الرفض االمرأة : من يدفع األجر؟.  13
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 (70) الرجل : أجرك من اهلل.

 
 االمرأة : أمل ربصل علي االجازة؟ 10

ىذا أمر يقلق صاحب الجاللة ورئيس الرجل : 
 (.77) الشركة بطبيعة الحال

 عدم الثقة

 

 فيها االستلزام الحواري  ليس الحوارات التي .3

ط" اليت ليس فيها النف اغبوارات يف رواية "اغبب يف زمنبعض  كتب الباحث
 االستلزام اغبواري  اؼبقارنة البحث، كما يلي : 

الرق
 م

 الصفحة اغبوار

0
. 

 البوليس : ىل حدث بٌن كما الشجار؟
 الرجل : ال

 7اػبط  6الصفحة 

  ىل خرجت عن طاعطك يف يوم من األيام؟البوليس :  1

 الرجل : ال

 03اػبط  6الصفحة 

 االمرأة : أىو زلزال ياعم ؟ 2
 اعبل : ال، إنو الثور وبرك قرنو.

 04اػبط  06الصفحة 

 ؟( : ما ىذا0)االمرأة   3
 ؟ أال تعرفٌن ماىذا: ( : 1االمرأة )
 ( : ال0)االمرأة  

 2اػبط  20الصفحة 
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  ( : إنو نفط1)االمرأة  
 ؟( : أىو ماء0)االمرأة   4

( : ال، نوع مقطر من النفط يروي أكثر من 1االمرأة )
 اؼباء، ويطهر األمعاء. 

 0اػبط  22الصفحة 

 ماذا تقولٌن؟ الرجل : 5
 المرأة : سأكون نبية، ألشفي الناس من األمراض

 04اػبط  23الصفحة 

 الرجل : أىي أنشودة وطنية؟ 6
 االمرأة : نعم، فنحن ىنا نتبع اؼببدأ : أنا أحب وطين

 7اػبط  31الصفحة 

 االمرأة :أنت أناين، أليس كذلك؟ 7
 الرجل : نعم، ولكين أفضل من رجال كثًنين 

 00اػبط  43الصفحة 

 ؼباذ تريد البقاء ىنا؟االمرأة :  8
 الرجل : عملي ىنا

 4اػبط  41الصفحة 

 االمرأة : أىو طعامك؟ 03
 الرجل : بالطبع

 7اػبط  42الصفحة 

 ىذا ىو اظبك؟: أليس االمرأة  00
 الرجل : نعم 

 االمرأة : والكتاب ؟
 الرجل : عن اإلؽبات

 04اػبط  60الصفحة 

 الرجل : امرأة التؤمن بوجود الشيطان؟ 01
 االمرأة : إهتا ؾبنونة يا صاحب اعباللة

 الرجل : بل كافرة

 3اػبط  63الصفحة 

 : أتعتقد أهنا ارتكبت معصية؟ الرجل 02
 الطبيعيالبوبيس : بالطبع، ىذا 

 06اػبط  81الصفحة 
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 البوليس : أتعين أنك مرتوط مع االمرأة؟ 03
تصبح  الرجل : ال، ولكن حٌن يذداد التدفق فأنت نفسك

 مثل النفط، وىكذا يتبدد الفلق بشأن االؼبوت

 2اػبط  83الصفحة 

 : مذا تفعلٌن يا أخيت؟ الرجل  04
 االمرأة : أنا؟

 الرجل : نعم أنت، منغًنك؟
 : أنا باحثة يف علم اغبرفيات االمرأة

 00اػبط  88الصفحة 

الرجل : ىل تفهمٌن كالمي؟ مذا حدث لك؟ ىل أنت  05
 مريضة؟

 االمرأة : ال، ولكين طلبت االجازة
 الرجل : ماذا تقولٌن؟
 االمرأة : ؾبرد طلب

اػبط  015الصفحة 
05 

البوليس : البد أن ىناك سبب يدعو اؼبرأة إيل اختفاء  06
 العامل وجهها عن

 الرجل : أجل بالتأكيد

 6اػبط  020الصفحة 

البوليس : أجل ىذا أيضا بسبب غجور النسوة، أمل  07
 تسمع عن ىذه البدعة األخًنة؟ 

 الرجل : نعم، بدأت النسوة بطالب بأجرىن 

 4اػبط  021الصفحة 

 البوليس : ىل طلبت إجازة؟  08
 الرجل : نعم

 زوجها؟البوليس : ىل حصلت علي موفقة 
 البوليس ىل حصلت علي موافقة رئيسها يف العمل؟

 الرجل : ال

اػبط  043الصفحة 
04 
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 الباب الرابع
 خاتمةال

 نتائج البحث. أ
، وجد الباحث صبلة كثًنة يف "اغبب يف زمن النفط"بعد أن قرأ الباحث الرواية  

صبلة اليت  11وبعد أن حلل الباحث وجد اغبوار اليت تنتهك مبدأ العاون عند جرايس. 
فيها االستلزام. واغبوار األخري يف ىذه الرواية ال تنتهك مبدأ التعاون وأهنا صبلة 

 صحيحة. 
صبلة  6صبلة اليت تنتهك مبدأ التعاون ينقسم إيل أربعة أقسام، وىي :  11ومن  

 7صبلة تنتهك مبدأ اؼبناسب و  8صبلة تنتهك مبدأ الكيف و 4تنتهك مبدأ الكم، و 
، 5وبعضها انتهاك مبدءان  يف حوار وغبد كالوثائق يف الرقم   صبلة تنتهك مبدأ الطريقة.

 . 08، و00،05،  03
، 7، ، 5، 1م : تهك مبدأ الكم وقع يف وثائق الرقوأما بالنسبة عبملة اليت تن 

. 08، 06، 05، 03، 1  :مالكيف وقع يف الرقيت تنتهك مبدأ . وال04، 00، 03
، 05، 00، 03، 8، ، 5، 4، 0م : مبدأ اؼبناسب وقع يف وثائق الرق وصبلة اليت تنتهك

، 01، 3، 2م : بدأ الطريقة وقع يف وثائق الرق. واألخر اعبملة اليت تنتهك م11، 08
02 ،04 ،06 ،13 ،10 . 

  عدم الثقة، صبلة 01 فًن اؼبعلوماتومعاين من أشكال االستلزام اغبواري وىي تو  
 ، اعطاء اغبظرصبالت 2 ، غطاء شيءصبلة واحدة  ، اعطاء األمرصبلتان ، اعبهلصبلتان

 صبلة واحدة. ، والرفضصبلة واحدة
صبلة اليت تنتهك مبدأ التعاون هبعل فيها االستلزام اغبواري الذي وقع  11ومن  

  يف اغبوار بٌن اؼبتكلمٌن بالرواية. 
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 االقتراحات . ب

االستلزام اغبواري يف رواية اغبب يف زمن الفط لنوال تتعلق بنتائج البحث احملدود عن 
 ، فتقدم الباحث بعض االقرتاحات للقراء والباحثٌن األخرين كما يلي:السعداوي 

وعامة للقراء. وأن يكون  كون ىذا البحث نافعا خصة للباحثرجاء أن ي .0
 . االستلزام اغبواري يف روايةمساعدة ومعرفة ؼبن وبتاج اليو مفهوم عن 

رجو ي،  االستلزام اغبواري يف روايةكان ىذا اؼبوضوع يف ىذا البحث العلمى  .1
االستلزام وجهة يف للباحثٌن اآلخرين أن يستمر البحث العلمى من جهة  احثالب

 علم التداولية األخري عن ىذه الرواية. 
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