
 
 

 

 ابكثري أمحد لعلي" القس سالمة" رواية يف االستلزام
 (تداولية  حتللية وصفية دراسة)

 
 جامعي حبث

 (S1) سرجاان درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم
 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 
 :إعداد

 دايين يصلح
 13310012:  القيد رقم

 :املشرف
 حليمي الدكتور

 198109162009011007:   التوظيف رقم

 

 
 

 وأدهبا العربية اللغة قسم
 اإلنسانية العلوم كلية

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
2017



 
 

 

 ابكثري أمحد لعلي" القس سالمة" رواية يف االستلزام 
 (تداولية  حتللية وصفية دراسة)

 
 جامعي حبث

 
 : إعداد

 13310012  دايين يصلح
 

 :املشرف
 حليمي الدكتور

 19810916200901100 7: التوظيف رقم
 

 
 

 وأدهبا العربية اللغة قسم
 اإلنسانية العلوم كلية

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة

2017 

  



 

 أ 

 اإلستهالل

بُّونَ ه م   أَن َداًدا اَللَِّ  د ونِ  ِمن   يَ تَِّخذ   َمن   لنَّاسِ ا َوِمنَ   ح بًّا َأَشدُّ  آَمن وا َوالَِّذينَ  ۖ   اَللَِّ  َكح بِ   ُيِ 
ةَ  َأنَّ  ال َعَذابَ  يَ َرو نَ  ِإذ   ظََلم وا الَِّذينَ  يَ َرى َوَلو   ۖ   َلِلَِّ  يًعا َلِلَِّ  ال ق وَّ ال َعَذاب َشِديد   اَللََّ  َوَأنَّ  َجَِ  

(165:البقرة)



 

 ب 

 اإلهداء

 

 : ىلخالصة إهدية  معي  الجاالبحث هذا  ي أهد

 أبي و أمى املحبوبين واملحترمين رحمهما هللا، و أختى الجميلة 

هؤالء أقدم هذا البحث البسيط والقارئين، عس ى هللا أن يجعلنا من يع مج  ىلإ 

 الناجحين....أمين 



 

 ج 

 والتقدير الشكر كلمة

 إذا و ابمسه طحاها وما األرض إذا وجل عز هللا أشكر العاملني رب هللا احلمد
 ابهلل وكفى كله الدين على ليظهره احلق ودين ابهلدى رسوله وارسل ابمسه بناها وما السماء
 .  شهيدا

 اللغة قسم يف شرجاان درجة على للحصول اجلامعى البحث هذا كتابة متت قد 
. مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك انموال جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية

 البحث هذا يف ساهم من كل إىل قليب عميق من هنيئة حتية وحتييت شكري إال قول وال
 زودين من كل وإىل والتنضيد، املراجع وحتقيق واملراجعة التدقيق يف شارك ومن اجلامعي
 الباحثة شكرت انفعة، ةعظيم مساعدة يساعدون الذين زمالئي ومجيع وتوجيهاته مشكورا

 :إىل خاصة
 إبراهيم مالك موالان جبامعة مدير راهارجو، موجيا احلاج الدكتور األستاذ فضيلة .1

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 .اإلنسانية العلوم كلية عميدة استعادة، الدكتورة فضيلة .2
 .وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس فيصل، حممد الدكتور فضيلة .3
 اجلامعي البحث هذا جاء حىت خطوايت قاد الذي املشرف حليمي، الدكتور فضيلة .4

 .هنايته إىل
 الكتابة هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا حد ال برمحة علينا مين هللا عسى
 النقد إىل الباحثة ترجو فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلاثر أثرمن

 تفيد ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه يسرهللا ما هذا. حاإلصال سبيل على واإلقرتاح
 ...آمني. واآلخرة الدنيا علوم من واألخرين الباحثة
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 امللخص

 دراسة) ابكثري أمحد لعلي" القس سالمة" رواية يف االستلزام. 2017.يصلح دايىن،
 العلوم كللية. وأدهبا لعربيةا اللغة قسم. اجلامعي البحث .(  تداولية  حتللية وصفية

 .احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة. اإلنسانية
 .حليمي الدكتور: املشرف

 .التعاون ،املبدئ الرواية ، احلوارى اإلستلزام : األساسية الكلمات
 وهي التداولية دراسة من أشكال واإلستلزام التداولية، عن يبحث فيه الداللة علم يف

 هو ما تعرف أن الباحثة تريد البحث هذا يف. مبفسريها العالمات عالقة راسةبد مت
 االستلزام وظيفة كيف و الروية تلك يف األبطال  احملادثة يف يستخدم الذى االستلزام
 القاس السالمة الروية عن السياقي نظرة من كالم ليعرب القاس السالمة الروية يف احلوارى

 االستلزام نظرية ويستخدم. الكالم سياق اجنب من( 1944) ابكثري امحد على مؤلف من
 عن يبحث اليت القاس السالمة الروية يف الكالم املعىن يفهم و.  grice جريس احلوار

 .اجملتمع حول من املرء و لرجل املرء األثر و األخرة و الدنيا األعمال

"  القس سالمة" الرواية يف اإلستلزمات أنواع ما البحث، أسئلة الباحثة تقدمت لذلك
 أمحد لعلي" القس سالمة" الرواية يف احلوارى اإلستلزام وظيفة كيف و ابكثري أمحد لعلي

. الوصفي املنهج ابستخدام الكيفية البحث هو نوعها حيث من البحث هذا. ابكثري
 البياانت ومصدر. البحث هذا بياانت مجع يف والتسجيل القراءة طريقة الباحثة واستخدمت

 استخدمت البياانت حتليل ويف. ابكثري أمحد لعلي" القس سالمة" رواية يف البحث هذا يف
 . الغريز عند التعاون املبادئ نظرية الباحثة

 اإلسةةةةةةتلزام علةةةةةةى تشةةةةةةتمل اآليت الكلمةةةةةةة كانةةةةةةت هةةةةةةي: البحةةةةةةث هةةةةةةذا مةةةةةةن النتيجةةةةةةة و
 انتهةةةةةةةةاك الباحثةةةةةةةةة قسةةةةةةةةمت. ابكثةةةةةةةةري أمحةةةةةةةةد لعلةةةةةةةةي" القةةةةةةةةس سةةةةةةةةالمة" الروايةةةةةةةةة يف احلةةةةةةةةوارى
 أمحةةةةةةةةد لعلةةةةةةةةي" القةةةةةةةةس سةةةةةةةةالمة" الروايةةةةةةةةة يف  احلةةةةةةةةوارى اإلسةةةةةةةةتلزام تخدامإسةةةةةةةة عةةةةةةةةن املبةةةةةةةةادئ

 مث. الطريقةةةةةةة مبةةةةةدأ و املناسةةةةةبة مبةةةةةدأ الكةةةةةم، مبةةةةةدأ الكيةةةةةةف، مبةةةةةدأ: يلةةةةةى كمةةةةةا مهةةةةةا ابكثةةةةةري
 األعمةةةةةال عةةةةةن يبحةةةةةث الةةةةةيت القةةةةةاس السةةةةةالمة الرويةةةةةة يف الكةةةةةالم املعةةةةةىن الثانيةةةةةة نتيجةةةةةة مةةةةةن

. اجملتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةةةةةةةةةول مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةةةةةةةةةةرء و لرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةل املةةةةةةةةةةةةةةةةةةرء األثةةةةةةةةةةةةةةةةةةر و األخةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة و الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنيا
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In semantics there is a discussion of implicatures.Implicature is a form of 

pragmatic which discusses the relationship of meaning and the meaning of the 

sign.In this study the researcher wanted to know the implicatur used in conversation 

in the novel in contextual terms. 

Research questions in this study are 1) What are the sentences which 

represent implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir based on 

conversation implicature theory? 2) What are the function of conversation 

implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir on pragmatic. The type 

of this study is qualitative research due to this study produces descriptive data. In 

collecting data, the researcher uses reading technique and taking note techniques. 

The source of data used by the researcher is the conversation in novel “Salamatul 

Qos” by Ali Ahmad Baktsir.  On the data analysis, researcher uses grice theory of 

cooperatif principle in pragmatic theory. 

The first result of the study shows sentences that containconversation 

implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad Baktsir on pragmatic. With 

details that those conversation implicature are a)Maxsim Quantity b)Maxsim Quality 

c)Maxsim Relevance d)Maxsim Manner. The second result of the study shows 

thefunction of conversation implicature in novel “Salamatul Qos” by Ali Ahmad 

Baktsir on pragmaticis Discussing the actions of the world and the hereafter, the 

influence of women on men and women's views on society in terms of religion and 

worldly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 

 

Diani, Yuslih. 2017. Implikatur dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 

Baktsir (Tinjauan Pragmatik).SKRIPSI.Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Halimi, M.pd., MA 

Kata Kunci: Implikatur Percakapan, Novel, Prinsip kerjasama 

 Didalam ilmu semantik terdapat pembahasan mengenai implikatur. 

Implikatur adalah bentuk dari pragmatik dimana membahas tentang hubungan makna 

serta makna tandanya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui implikatur 

yang digunakan dalam percakapan yang terdapat di novel “Salamatul Qos” Karya Ali 

Ahmad Baktsir berdasarkan teori prakmatik.  

Jenis penelitian pada penelitian aini adalah penelitian kuantitatif yang menghasilkan 

data deskriptif. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, 

menggunakan teknik baca dan teknik catat. Sumber data yang digunakan peneliti 

adalah percakapan dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 

Baktsir.Sedangkan pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teori grice dalam 

Prinsip Kerjasama untuk mengetahui macam kalimat serta fungsi implikatur dalam 

memahami makna percakapan dalam  Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 

Baktsirberdasarkan teori Pragmatik. 

Hasil penelitian ini, pertama menunjukkan kalimat-kalimat yang 

mengandung implikatur percakapan dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad 

Baktsir berdasarkan Prinsip Kerjasama.Denganrincianbahwaprinsip kerjasama 

tersebut meliputi a) maksim kualitas  b) Maksim Kuantitas c) Maksim referensi d) 

Maksim Cara. Kemudian hasil penelitian kedua, menunjukkan fungsi Implikatur 

dalam memahami Makna dalam Novel “Salamatul Qos” Karya Ali Ahmad Baktsir 

yang membahas tentang perbuatan dunia serta akhirat, pengaruh perempuan terhadap 

laki-laki serta pandangan perempuan dalam masyarakat dalam hal agama serta 

duniawi. 



 

 ل 

 

 البحث حمتوايت
 الغالف صفحة

 فارغة ورقة
 العنوان صفحة

 أ  .................................................................. االستهالل
 ب  ..................................................................... اإلهداء

 ج  ........................................................ والتقدير الشكر كلمة
 د  ................................................................ املشرف تقرير

 ه  .............................................. املناقشني جلنة طرف من االعتماد
 و  .............................................. اإلنسانية العلوم كلية عميد تقرير
 ز  ............................................. وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس تقرير
 ح  ................................................................ الطالب إقرار

 ط  .................................................................... امللخص
 ل  ............................................................. البحث حمتوايت

 
 1  ....................................................... املقدمة: األول الفصل

 1  .......................................................... البحث خلفية .أ 
 4  .......................................................... البحث أسئلة .ب 
 4  ........................................................ البحث أهداف .ج 
 5  .......................................................... البحث حتديد .د 



 م
 

 5   .......................................................... البحث فوائد .ه 
 6  ........................................................ السابقة الدراسة. و
 8  .......................................................... البحث منهج. ز
 

 12  ................................................  النظري اإلطار: الثاين الفصل
 12  ...............................................................  الداللة .أ 
  15   ..............................................................  التداولية. ب 

 15  ................................................. التداويل البحث جوانب. ج
 21  ....................... ((grice) الغريز عند التعاون مبادئ) التداولية مبادئ. د

 21  .......................................................   التداولية مميزات. ه
  22  .............................................................  اإلستلزام .و 
 

  29  ....................................... وحتليلها البياانت عرض: الثالث الفصل
 29 .............................. ............ابكثري أمحد على الداتية سرية . أ

  31................... ................ابكثري أمحد لعلى"القس سالمة" وصفية  . ب
  49.........................................................  البياانت حتليل.  ج

 3 ............................................. األول املبحث .1
 40 .............................................. الثاين املبحث .2

   75................................................. .............املناقسة نتيجة د
 
 



 ن
 

 78   ............................................ واالقرتحات النتائج: الرابع الفصل
 57    .......................................................... البحث نتائج .أ 

 57   ............................................................ االقرتاحات .ب 
 

  59  ..................................................................... املراجع
 



 

 1 

 

األول الباب   

 البحث خلفية . أ
 تصري اليت الظاهرة الدنيا عن األديب تعبري من النتيجة 1هي الرواية  

 حياة يبين الذي الواحد العنصر تصري اليت البنيووية بالعناصر اخلالية الدنيا
 أن حنب منا كثريا أن عرفنا قد كما عادة احملادثة فيها الرواية ويف. القصة

 إذا خنتمها أن علينا تاما واحدة قصة وملعرفة مجيلة قصتها ألن الرواية نقرأ
 منا كثيار حىت بسيطة الرواية يف احملادثة, قطا بعضها النقرأه لنا علةال

 قراءة يف الهتمامها علينا اليت األشياء و. بسهولة نفهمها أن نستطيع
 معاىن معرفة مث اآلخر حتى األول منذ القصة ترتيب على فهم هي الرواية

 كالفاعل كأننا لفهمها شعورنا نستعمل أن علينا اآلخر و فيها الكلمات
 الروايات من ابكثري أمحد لعلي"  القاس سالمة" يةوروا. الرواية هذه من

 . الشخص مجع فكرة على هتمامولإل قبلها من خمتلفة اليت النفسية
 الوطين اإلجتماعي و اإلنساين باخلس تضج رواية القس سالمة 

 متسلسل بأسلوب و إطار طرايفأب  موضوعا الكاتبة فيها تناولت. هفااملر
 أحيانا التحلق إىل جينح خيال و حية نقية محيلة لغة تدعمه, جذاب مترابط

  احملبة عن يبحث الرواية هذا. الواقعية حدود يف يرسف أن يلبث ال مث
 .  ابألمة يدعى  احلال تلك يف املغين ألن بألمة يسمى األمة، مع صوفية

                                                           
1
 .7 ص ،1998 ديسمرب عماراملعرفة،" الرواية النظرية يف" ى،مرتض امللك عبد. 
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 باألحداث تعترب نظريات هناك الداللية اللغوية النظريات ومن 
 يف (Grice: 1975) غريس: ياإلجنليز  الفيلوسوف النظرية هذه  عرب الكالمية

 حروف يستلزم الكالم أن "”logic and conversation  ابملوضوع رويتها
 اليت الروابط حروف. السؤال يف اخلطاب من جزء تشكل ال الىت الروابط

 اللغة اي يعين اإلجتماعي، الناشطة هي اللغة2 .اإلستلزام ىب يسمى توريط
 تسهيل أجل من املتكلم مع ملتكلما من أساسي تفرتض اليت األساسية توجد

 3. لإلتصال
 الدرس ساحات من واسعة مساحة يف متد جديد مصطلح التداولية 

 والسيمائية باملنطق صلة هلا أخرى بدراسات ليتصل وامتد ،احلديث اللغوي
 فهو االجتماعي اللغة علم أو اللغوي االجتماع علم ومنها واللسانيات

 بتحقق تتصف اليت األفعال وهي ةالكالمي باألفعال والعناية الكلف شديد
 .واملستمع املتكلم بني اخلطايب االتصال يف واحلدوث اإلجناز

 عالقة  بدراسة هتتم  وهي التداولية دراسة من هو ستلزامإ 
 كالم هو االستلزام أّن(1996:37) وجيانا قال كما. مبفسريها العالمات

 هو االستلزام أّن ( grice) جرايس وقال. احملادثة يف مقترح ويؤّثر يعرب
 هو االستلزام أن ( Leech) لييج ولكن. التعبريى غري احلدث يف اخلفي املعىن

 فيها الىت الكالمية األحداث يعىن  ،مباشرة غري  التعبريى غري احلدث
 . تصاهلاا استعمال و اجلملة تركيب بني مباشرة مترابطة

 األمريكى الفيلسوف إىل احلديث مبفهوم التداولية مصطلح ويعود 
   فروع من فرع على داًال 1938 سنة استخدمه الذى موريس تشارلز

                                                           
2
 I Dewa putu dan Muhammad Rohmadi. Analisis wacana Pragmatik:kajian Teori dan Analisis 

(Surakarta: Yuma Pustaka :2011) ; 38  
3
 . George yule. Pragmatik (Yogyakarta: pustaka pelajar: 2014); 62 
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 الفروع هذه. .)سيميتيكية السيمي أو العالمات علم عليها يشتمل ثالثة
 مع بعضها العالمات بني الشكلية العالقات بدراسة يعىن التراكيب علم هي

 أو عليها تدل الىت باألشياء العالمات عالقة يدرس الداللة علم و ،بعض
  4. مبفسريها الماتالع عالقة بدراسة هتتم هي التداولية و ،إليها

 الذى الّلغويني من احد  هو( 1913-1988) جرايس ورأى 
 مفترق هو يتكلم حينما املتكلم أّن يقول الكالمية األحداث نظرية يدرس

 . احلواري اإلستلزام نظرية غريج ظهر فلذلك يستخدمه الذى الكالم يف
( 1: )نوعان اإلستلزام أن( 1913-1988) جرايس ورأى 

 ما على  قائم: العريف فاالستلزام.  حواري استلزام (2) ،عريف استلزام
 ال بعينها دالالت األلفاظ بعض استلزام من اللغة أصحاب عليه تعارف

 فهذا لكن ذلك من.التراكيب وتغريت السياقات  اختلف مهما عنها تنفك
 لكنه غين زيد: مثل. السامع يتوقعه ملا خمالفا بعدها  ما يكون أن يستلزم

 يرد اليت السياقات بتغيري دائما متغري فهو: رياحلوا االستلزام أما. خبيل
  5.فيها

-co التعاون مبدأ أمساه فيما اإلشكال هلذا ًحال  وجد وقد

ooperatif principle    أما. عام حوارى مبدأ وهو املخاطب و املتكلم بني 
 و. اللغة املستحدم كفائة تؤسس الىت عامة قواعد هو ( maxims)  مبدئ
( 2) ( quantity)  الكم مبدأ( 1: ) أقسام أربعة اىل(  (maxims مبدأ ينقسم

 الطريقة مبدأ (Relevance( )4) املناسبة مبدأ( quality( )3) الكيف مبدأ
 (Manner .) 

                                                           

 
 . 1 ،(2009 إبريل،)  /http://www.doroob.com وللسانيات التداولية ،الثامري لعاد. 4

  33 ،( 1999: اجلامعة املعرفة دار) املعاصر اللغوي البحث يف جديدة افاق خنلة، أمحد و حممود. 5

http://www.doroob.com/
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 الذى االستلزام هو ما تعرف أن الباحثة تريد البحث هذا يف
 االستلزام وظيفة كيف و الروية تلك يف األبطال  احملادثة يف يستخدم
 الروية عن السياقي نظرة من كالم ليعرب القاس مةالسال الروية يف احلوارى
 سياق اجنب من( 1944) ابكثري امحد على مؤلف من القاس السالمة

 يف الكالم املعىن يفهم و.  جريس احلوار االستلزام نظرية ويستخدم. الكالم
 املرء األثر و األخرة و الدنيا األعمال عن يبحث اليت القاس السالمة الروية
 . اجملتمع حول من رءامل و لرجل

 

  البحث أسئلة  . ب
 ما مثل البحث أسئلة الباحثة فتلخص. السابقة البحث خلفية إىل استنادا

 : يلي
  ابكثري؟ أمحد لعلي"  القس سالمة" الرواية يف اإلستلزمات أنواع ما .1
 أمحد لعلي" القس سالمة" الرواية يف احلوارى اإلستلزام وظيفة كيف .2

  ؟ ابكثري

  ثالبح أهداف. ج

 : هي حبثها يف الباحثة تريد اليت فاألهداف ،السابقة وثالبح أسئلة إىل نظرا  

 القس سالمة" الرواية يف اإلستلزام أنواع ملعرفة .1
 أمحد لعلي" القس سالمة" الرواية يف احلوارى اإلستلزام  وظيفة لبيان .2

 ابكثري



5 
 

 حدودالبحث -د

 الرواية يف فقط احلوار ماإلستلزا يف احلوارى حيديد هو البحث هذا يف البحث حتديد 
 اإلستلزام وجهة من أليب" القس سالمة"  الرواية يف احلوار معاىن املوضوع يف" سالمةالقاس" 

 (.التدولية حتللية دراسة)

  البحث فوائد -ه

 لكي البحث فوائد ذكر هنا فاملطلوب ،البحث أهداف عرضنا أن وبعد  
 إىل تنقسم البحث فوائد وأما ،القارئني لسائر العلمي البحث هذا جيدا   نعرف

 : ناحيتني

 النظرية الناحية .1

 االستلزام اب كالم استخدام كيفية عن القس سالمة" الرواية  على القارئ إىل ملعرفة -
 .العربية اللغة علم دراسة  يف احلوارى

  التطبيقية الناحية. 2 .1
 نجماال احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مكتبة يف املراجع لزيادة - 

 يريد ملن ومراجعا الفكر مصدر وليكون. اداهباو العربية اللغة قسم لطالب خاصة
 .التداولية و الداللة علم دراسة يف خاصة العلوم خزائن املعارف تطور على
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  السابقة الدراسة-و

 اجلامعة يف وأدهبا العربية اللغة قسم الطالبة هي ،2010، وحيدة نورما حجر  .1
. الكرمي القرأن يف احلوارى اإلستلزام عن تبحث وهي  ماالنج احلكومية اإلسالمية

 يف احلوارى اإلستلزام على تشتمل اليت االايت ما عن السابق التحليل تبحث كان
. البقرة سورة يف احلوارى اإلستلزام استحدام عن املبادئ انتهك وكيف البقرة سورة

 هي البحث هذا من ونتيجة. الوصفي املنهج ابستحدام كيفية دراسة هذالبحث
 . البقرة سورة يف احلوارى اإلستلزام على تشتمل الىت االايت كانت

 الرتبية املعهد يف تداولية دراسة احلواري اإلستلزام"  ابملوضوع ،2009 عبقرية، رفقي .2
 اإلنسانية، العلوم كلية وادهبا، العربية اللغة القسم يف"  جباكرات الرمحن دار اإلسالمية

 ما هو البحث هذا وأسئلة. ماالنج احلكومية اإلسالمية راهيمإب مالك موالان جامعة
 شكل وكيف جباكرات، الرمحن دار اإلسالمية الرتبية مبعهد احلواري اإلستازام أنواع

 الرمحن دار اإلسالمية الرتبية مبعهد احلواري اإلستازام اإلستلزام به يراد الذي الكالم
 يستخدم البحث هذا. الوصفي املنهج على الباحثة تستند املوضوع لدراسة جباكرات
 على  الباحثة تستند البياانت، مجع أداة نفسها عي الباحثة فصبارت كيفيا، مدخال

 يف اجلارية اليومية احملادثة أن الباحثة تعرف هو البحث هذا ونتيجة. احملظة طريقة
 من وتتكون ةرمسي غسر وإما الرمسية إما جباكرات، الرمحن دار اإلسالمية الرتبية املعهد

 . والعام اخلاص احلوارى اإلستلزام كلي نوع
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 األول اجلزء كوانن كشفي فيلم يف اإلستلزام"  ابملوضوع ،2015 زلفى، حسنية .3
 أشكال ما هو البحث هذا وأسئلة( تداولية دراسة) والثالثة والثانية األوىل حلقة

 ، والثالثة ةوالثاني األوىل حلقة األول اجلزء كوانن كشفي  فيلم اإلستازام
 كان هي إليها وصلت الىت البحث ونتائج ، الكيفية الدراسة الباحثة واملستخدمت

 األول اجلزء كوانن كشفي فيلم يف يف اإلستلزام على يشتمل الذي الكالم شكال
 .والثالثة والثانية األوىل حلقة

 امعةاجل يف هباوآدا العربية اللغة قسم الطالبة وهي( 2009) صاحلة، نور ديانا   .4
 فتح فيلم" يف احلوارى االستلزام عن تبحث وهي ماالنج احلكومية اإلسالمية

 فتح" فيلم يف احلواري االستلزام على يشتمل الذي الكالم شكل كان".أندلوس
 خيالفها اليت القواعد أما. كالما وعشرين ثالثة خليفة أمحد ألسامة" األندلس

 و الكم قاعدة ختالف فيه الكالم من اربعة. العالقة قاعدة و الكم قاعدة هي الكالم
 قاعدة و الكم قاعدة خيالفان كالمان و العالقة قاعدة خيالف كالم عشر سبعة

 .العالقة

 عن يبحث البحث هذا ،السابقة الدراسات عن خمتلف البحث هذا لكن و
 البحث هذا يف الباحثة تريد و القس، سالمة" الرواية يف وظيفتها و اإلستلزام أنواع

 . القاس سالمة" الرواية يف احلوارى الستلزاما إستخدام عن املبادئ انتهاك معرفة
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  البحث منهج -ز

  البحث النوع .1
 (Qualitative) الكيفي املنهج البحث هذا يف الباحثة استخدمت

 من أو املكتوبة الكلمات من (Descriptive) الوصفية البيانات على اجتاه
 الذي الوصفي البحث هو  البحث هذا نوع 6.مبحوث شخص لسان
 وصفا البحث كموضوع األحداث و مبحوث شخص.6 الظواهر يقدم
 قوانني و بنظريات اخلروج و ختليلها أو الظواهر و األحداث تفسري دون

 وجه على املبحوث املوضوع من البيانات  وهدفه.التنبوء و التعميم بقصد
 يستعمل البحث هذا. .باألرقام ليس و الصور أو بالكلمات التفصيل
 و البيانات مجع يقصدها اليت الدراسة هي و. أيضا الكتابية الدراسة
 هو الوصفي املنهج ألن البحث هذا يف مناسب املنهج وهذا 7.األخبار

 جانب من األخرة و الدنيا بني احلياة تصوير عن البحث يف املنهج كون
 . هذاالرواية يف الكلمة أو الكالم واليستخدم اإلجتماعي
 
 
 
  

                                                           
6
  .Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2٠٠٠), 3٠ 

 د:  اخلرطوم, ( . 2000.)   اجلامعة الرسائل كتابة طرق و العلمي البحث مناهج 7 عثمان أمحد الرمحن عبد.  7
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  البيانات مصدر .2
 هي الكيفي التعبري يف سيةاألسا البيانات مصادر أن موليونغ لكسي قال 

 مصدر إن . 8ذلك غري و  الوثائق كمثل غريمها و األفعال و األقوال
 :مها مصدرين، من تتكون البحث هذا يف البيانان

 و الباحثة من جتمعها الذي املصدر هي األساسية البيانات مصدر .1
 األساسية البيانات مصدر أما ،األوىل املصادر عن وتوضحها تستنبطها

 .الرواية هي
 واملراجع والكتب الداللة علم الكتاب هي الثانوية البيانات مصدر وأما .2

 مستخدمة عن املبادئ انتهاك و احلوارى االستلزام عن فيها تبحث اليت
 .هبما يتعلق وما احلوارى االستلزام

  البيانات مجع طريقة .3
 مصادر مجيع أن يعين (Library Research) املكتبية الدراسة من البحث هذا

 تستخدم فلذالك البحث هبذا تتعلق اليت لكتبا من منقولة املعلومات
 من البيانات اختاذ ،الوثائقية الطريقة هي البيانات مجع عملية يف الباحثة
 هتافسر و حللت و خلصت و مجعت مث األخرى املتعددة املصادر و الكتب

 .حمددة واضحة عبارة يف
 
  

                                                           
8
 .  Lexy moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2٠٠٠), 12 
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 البيانات حتليل طريقة .4

. بالبحث لقةاملتع املشكالت حل و املسائل حتليل وهي التحليلية الطريقة
 كما هتاوخطو. الوصفي باملنهج  حتليل اجلامعي البحث هذا الباحثة استخدمت

 :يلي

 . ابكثري أمحد لعلي"  القس سالمة" رواية قراءة .1
 ابكثري أمحد لعلي"  القس سالمة" رواية ىف للحوارات الباحثة حللت .2
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 الثاين الباب

  النظري اإلطار

 واقعية أو ةخيالي شخصيات يصف طويل نثري سرد هي الرواية
 من القصصية األجناس أكرب أهنا كما متسلسلة، قصة شكل على وأحدااثا 

 أورواب يف ظهرت  وقد األحداث، وتنوع الشخصيات وتعدد احلجم حيث
 تعتمد حكاية والرواية  عشر، الثامن القرن يف مؤثراا  أدبياا  جنساا  بوصفها

 عليه نطويي وما الشخصيات بني وصراع وحوار وصف من فيه مبا السرد
 احلوار و. الرواية يف احلوار ووجد. 9األحداث وتغذيه وجدل أتزم من ذلك
 أو الشفهية احملادثة من تتكون الىت القصص يف األحرف بني احملاداثت يعىن

 قواعد أو اداب توجد ذلك، إىل واإلضافة. األشحاص أو شحصني يومية
  10:جانب من يعين احلوار

  ناسبةامل الكلمات إختيارات .1
  . املستمع و املتكلم بني فهم لليت ابللغة أو الفصحى  ابللغة و .2

 
 عىنامل ليفهم التداولية و الدالالت علم إىل حنتاج فلذالك،

 : يعين تداولية و الدالالت علم أن. احلوار أو الكلمات

                                                           
9
 .7 ص ،1998 ديسمرب عماراملعرفة،" الرواية النظرية يف" مرتضى، امللك عبد.  

 . 1املراجع، نقس.  10
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 الداللة. أ

 يف يبحث حديث لغوي علم الداللة علم كذلك له ويقال( السِّيَمنِطيَقا) الداللة
 دون اللغوية، والعالمات اللغوي النظام حدود فيها يلتزم واليت 11 اللغوية، الداللة

 "والرتاكيب املفردات صعيد على اللغوي املعىن  دراسة"  :وجماله سواها،
 ابستخدام السيمانتك بعلم هتتم اليت الدراسات من لعديدا هناك وحالياا   ،

 والطب اإللكرتوين البحث جمال يف السمانتك استخدام وكذا احلاسبات
 السيمانتك علم لوصف متكامل موديل هناك أن إىل ابإلضافة ، والصناعة

 ماك هبا العاملني الباحثني من العديد هلا شفافية كل شفافيات سبع يف ويفصل
 12.للمعىن الصغري الوحدة أو بعنوان البحثية الورقة حتددها

 التداولية . ب
 من انتقل: دوال يدول دال: يقال ،(تداول) املصدر: لغة (:التداول)

: الشيئ األيدي وتداولت متعداوال، جعله: الشيئ وأدال: حال إىل حال
 حبد البدء اثرت: اصطالحا التداولية و. مرة تلك و مرة هذه أخذته

 الرتاث يف العميقة جذورها وجود من الرغم الغربعلى علماء دعن التداولية

                                                           
11

 2املراجع، نقس 

 . 31،ص2006 مايوه الكتب، ،علما" الداللة علم" عمار، خمتار.  12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 عليه أطلق من وهم العلم هلذا نظروا الذين هم الغرب علماء أن أال العريب
 13.أمهها نذكر حد من أكثر التداولية وضعوا فقد هذهالتسمية،
 الذى( م 1938) عام موريس حد هو وأمثلها احلدود هذه أقدام

 العالمات بني العالقة أبهنا: جدها إذ عامة التداولية أطراف أكد
 ابلنتاج فقط وليس ومبنتجيها  اللغة إنتاج بعلميعة هتتم ومساحدمها،فهي

 التواصل لعملية املهم االرتباط دراسة أبهنا: هلل حدها و ابللغة، أي نفسه
 وارتباطهما اللغوي، غري وابملقام اللغوي والسامع ابملتكلم الطبيعية اللغة يف

 .     اتمعرفة تلك وجود وبسرعة أساسية معريفة دبوجو 
 أن حياول التعريف منا نوع وهو. وظيفة نظر وجهة من اللغة دراسة

 مثل لكن. لغوية غري أسباب إىل ابإلحالة اللغوي الرتكيب جوانب يوضح
 اللغة علم فروع من كثري عن اللغوية متييزالتداولية عن يقصر التعريف هذا

 .  لغةالنفسال وعلم اإلجتماعى
 من جمموعة تكون مل نعرف أن هبا نستطيع الىت دراسةاألسس يف أما

 يوانىن أرسطو: "مثال يقال كأن احملال الكالم ىف تعد أو تداوليا شاذة اجلمل
 الشمس" يقال أو أمرى ختالف أبن امرك: يقال او! ذلك أعتقد ال لكىن

 .األرض حول تدور مسحت لو
 كان وإن العلماء، بعض عند الرئيسة وليةالتدا مهام حنصر أن ميكننا

 كل ميثل إذ جدا، واسع التداولية حقل ألن حتديدها، مبكان الصعوبة من
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  (.2016 حيايل جملة) السبعون، العدد حنلة، أمحد حممود الدكتور عند التداولية املباحث" إبراهيم، سلمان الرسول عبد.  
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 سنحاول للدارسني، التداولية موضوع فهم تيسري بغرض ولكن اللغة، جوانب
 : منها ،14التداويل املبحث قبل من تناوال املواضيع أكثر على الرتكيز

 امللفوظة العبارات خالل من عليها، املتعارف القواعد ثرأ بتتبع التداولية تعىن .1
 . وأتوليها

 موقف يف ومقبولة جائزة العبارات جتعل اليت الشروط بتحليل أيضا هتتم .2
 . اللغة بتلك للمتكلمني ابلنسبة معني،

 الكالم فعل جماري اجتاهات على تشمل مبادئ جتد ألن التداولية تسعى .3
 تصري كي العبارة، أجناز عند يوجد أن بجي اللذي الإلجنازي املتاشبك

 . ومفهومة انجحة
 أجنازي، كفعل العبارة جناح ظروف متاسك كيفية يف البحث التداوبية حتاول .4

 أنزال: أي أتوليه، أو اخلطاب مع التواصلي مشرتكاألجناز فعل وكمبادئ
 أي تعني اليت الشروط تصوغ وأن معني،( سياق) موقف يف املنجزة األعمال

 ". السياق" ندعوه والذي ما، موقف يف انجحة تكون اراتالعب
 اللغة تدرس ولكن ذاهتا،"اللغوية البنية" التدرس اليت" اللغة استعمال" دراسة .5

" حمددا كالما" ابعتبارها: أي املختلفة، املقامية الطبيقات يف استعماهلا عند
 مقام" يف" حمدد لفظ""حمدد خماطب" إىل وموجها" حمدد ممتكل" من صادرا

 ". حمدد تواصلي غرض" لتحقيق ،"حمدد تواصلي
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 اللسانيات: النظر يرجى املعلومات، من وملزيد ،8 ص م، 1985 ،1املغرب،ط امتوكل، ألمحد العربية، اللغة يف التداولية الوظائف 
 .  وماتالها 246 ص م،1988 املغرب، غلفان، لطفى احلديثة، العربية
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 . امللفوظات معاجلة يف االستداللية العمليات جراين كيفية شرح .6
 . املباشر احلريف التواصل أفضيلة أسباب بيان .7
 15.امللفوظات املعاجلة يف الصرف البنيوية اللسانية فشالملعاجلة أسباب شرح .8

 الرهاانت من جمموعة حتقيق يف تداوليةال على يعولون الدراسني بعض فإن وعليها
 : االتية األسئلة عنها تعرب
 االستدالالت أبن علما التواصل؟  عملية يف االستدالالت نصف كيف -1

 . األحيان من كثري يف مقنعة غري كانت ورمبا معقلنة، غري التداولية
 ( االستدالل؟ أم الرتميز هو) األمثل؟ التواصل منوذج هو ما -2
 واإلدراك؟ والتواصل اللغة: االتية اإلمسانية األنشطة بني العالقة هي ما -3

 أو  اللغة علم:أي األنشطة، هبذه املشتغلة املعرفية الفروع بني العالقة وما
    . املعريف؟ النفس وعلم التواصل، علم

 
  التداويل البحث جوانب . ت

 املسبق، واالفرتاض اإلشارايت،: ))التداويل وحتليل البحث جوانب اهم ومن
 ((. الكالمية األفعال نظرية إىل إضافة احلوار، وإستلزام

 و التداولية، هبا هتتم اليت األمور أهم من : الكالمية األفعال نظرية (1)
 داليل شكلي نظام على ينهض ملفوظ كل هو الكالمى الفعل

 لتحقيق قولية، أفعاال يتوسل حنواي ماداي نشاطا ويعد أتثريي، إجنازي
                                                           

 .5ص صحراوي، ملسعود العرب، العلماء عند التداولية  15
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 أتثريية غاايت و والوعيد، والوعد واألمر، لب،كالط: إجنازية أغراض
 أتثريي، فعل فهو مث ومن والقبول، كالرفض املتلقي، فعل ردود ختص

 مث ومن مؤسساتيا، أو اجتماعيا املخاطب يف أتثري ذا يكون أي
 .ما شيأ إجناز

 أو االجتماعي(  العمل أو)التصرف: يعين الكالمي والفعل
 به يراد الكالمي فالفعل مث ومن ابلكالم، اإلنسان ينجزه الذي املؤسسايت

 األمر،: أمثلته ومن معينه، مبلفوظات تلفظه مبجرد املتكلم يؤديه الذي اإلجناز
 كلها فهذه والتهنئة، والتعزية واإلقالة، والتعيني والسؤال، والوعد، والنهي،

 املعاينو  املقاصد" فإن العربية، اللغة على املعىن هذا طبقنا وإذا. كالمية أفعال
 األساليب كمعاين وألفاظه، العريب التواصل صيغ من تستفاد اليت" واإلفادات

 و ،"املعاىن حروف" ودالالت إنشائية، أم كانت خربية املختلفة، العربية
 اليت هي...واألساليبالعربية الصيغ من أخرى وأصناف ،"اخلوالف" دالالت

    16. العريب الرتاث يف" الكالمية األفعال نظرية" متثل
 بني الربط أدوات خالل من قدميا، العلماء هبا اهتم : اإلشارايت (2)

 اجلوانب ببغض واهتمامهم اجلمل، جمموعة وبني اجلملة أجزاء
 و التداولية، علماء حديثا هبا ليهتم والداللية، والنحوية الصرفية

 بينهما فيها تقيم العناصر، من ما عدد من يتألف النص" أن اعتربوا
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 النسجام من نوع إجياد على تعمل اليت الدخلية العالقات من شبكة 
 الزمنية والروبط الرتكبية الروابط وتسهم العناصر، تلك بني والتماسك

 مجيع يف تتواجد لغوية واحدات وهي 17حتقيقها، يف اإلحالية والروبط
  18:أنواع عدة وهي العامل، لغات

 املتكلم على الدالة الضمائر متثل وهي: الشخصية اإلشارايت. أ
 . منفصلة أم متصلة أكانت سواء والغائب، واملخاطب

 فإذ عامة، بصورة الزمان ظوروف ومتثلها:  الزمنية اإلشارايت   . ب
 العناصر تدل قد و املتلقني، على األمر التبس الزمن يعرف مل

 . والنحوي الكوين الزمان على اإلشارية
 ويعتمد ن،املكا ظوروف عامة بصورة ومتثلها: مكانية اإلشارايت . ت

 أو التكلم، وقت املتكلم مكان املهرفة على وتفسريها استعماهلا
 والسامع، للمخاطب أو للخطاب معروف اخر مكان على

 و. ذالك هذا،: هي الواضحة املكانية اإلشارايت أكثر ولعل
 .حتت هناك، هنا،: املكان ظروف

 إىل تشري عبارات أو ألفاظ وعي :اإلجتماعية اإلشارايت . ث
 هي حيث من واملخاطبني املنكلمني بني اإلجتماعية العالقة

                                                           
 188 ص م، 1978 أوىل، ط القاهرة، للنشر، الفنية الدار الرب، جاد حممد: ترمجة لربندشبلن، االأدبية، والدراسات اللغة علم 17
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 ةومحيمية،ل غري أو محيمية، عالقة أو الرمسية، غري أة رمسية، عالقة
 .العالقة مستوايت من ذلك ريغ

 ينطلق مرجعية، وإحاالت رموز جمموعة اللغة أن: املسبق االفرتاض (3)
 هبا يصرح ال هبا، معرتف أساسية معطيات من( املخاطبيون) األفراد

 العملية لنجاح الضرورية التلبيغ خلفية تشكل وإمنا املتكلمون،
 أن مسبقا يفرتض وأوالدك؟ زوجتك حال كيف: فقولنا التبليغية،

 مع محيمية عالقة له الشائل وأن وزوجة، أبناء عنه املسؤول يكون
 19.املسؤول

 وينطلق عمليااتلتبليغ، من عملية كل عند: أخرى وبعبارة
  وهذه. ومعروفة هبا معرتفة أساسية معطيات من اطبوناملتخ) األطراف

 التبليغ خلفية تشكل وهي املتكلمون، هبا يصرح ال املسبقة االفرتاضات
 (. التبليغية) العلمية لنجاح الضرورية

: أي نفيا، أو إثباات القول هبذا تلفظ سواء القول، يف حمتواة وهي
 يوجه: أي واملتلقي، كلماملت بني املشرتكة ابملعلومات السابق الفرتاض

  20.له معلوم أنه سلفا يفرتض مما أساس على السامع إىل حديثه املتكلم

                                                           
 .45 ص نقس، املرجع.  19

 .34 ص دالش، للجياليل التداولية، اللسانيات إىل مذخل.  20
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 والتحليل البحث جوانب أهم من فإن : احلواري االستلزام  (4)
 االلتباس عن أبعدها فيه البحث بطبيعة ألصقها ألنه التداويل،
 مع فيه البحث بداية كانت ولقد الداليل، الدرس مبجاالت

 1968 ستة هارفارد جامعة يف إلىإلقائها جرايس دعا اليت ضراتاحملا
 عمله أضحي فقد متماسكة تكن مل أفكاره أن من الرغم وعلى م،

 أن( جرايس) اكتشف التداويل، البحث قي النظرايت أهم من واحدا
 يقصدون، نقيضاملا نه يقول ما فعال يقصدون قد حواراهتم يف الناس

 .   احلواري مالستلزا فكرة بذالك فنشأت

 :   ((grice) الغريز عند التعاون مبادئ) التداولية مبادئ. ج

 من املبادئ، من جمموعة بدراسة هتتم التداولية أن فيه شك ال مما
 : أمهها

 املبدأ) هو التداولية به هتتم مبدأ أمسى أن العلماء يعترب(: التعاون املبدأ( )1)
 ال متعاونون ملتحادثني ان: أي احملادثة، إجناح يف إلمهية( التعاون
 الكالمي احلدث يف واملشاركة املسامهة خالل من احلديث ستمرار

 عام مبدأ هو إليه املراسل و املرسل بني التاعون واملبدأ. املتواصل
 :  وهي فرعية، مبادئ أربعة حتته يضم
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 اخلرب حيملها اليت اإلخبارية املعلومات بكم ويعىن(: الكم املبدأ) . أ
 . هب وترتبط

 ما تقل أال هو أو. اخلرب بكيف يعىن الذي(: الكيف املبدأ) . ب
 .عنه دليل عندك ماليس تقل وال صحيح، غري إنه تعتقد

 عالقة ذا كالمك جتعل أن هو(: عالقة أو املناسبة املبدأ) . ت
 يرتبط مك إسها أن ومها مظهران، املبدأ وهلذا ابملوضوع، مناسبة
 . بعينه هلذف ويكون بعينة، مبحور

 فتتجنب وحممدا، واضحا تكون أن هو(: الطريقة املبدأ) . ث
 . كالمك وترتب وتوجز، واللبس، الغموض

 عن أمهية يقال وال التداولية، اهتمام انل مبدأ الثاين هو: (التأدب املبدأ)(. 2)
 بعضا بعضهم حيرتم أن املتحدثني على يفرض الذي وهو سابقة،

 يف البحث عاتقتها على التداولية أخذت فقد وابلتايل. فيالكالم
 جهة ومن جهة، من ما ابث لدن من العبارة إجناز شروط صياغة
 عنصرا اإلجناز هذا يف مثل تكون أن هلا ميكن جهة أي بيان أخرى

 أو مقبوال بدوره يصبح الذي اإلجناز املتداحل الفعل جمرى يف
 21. اخر فاعل عند مرفوضا
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 والطابع تتناسب بطريقية األسئلة هذه عن اإلجابة التداولية حتاول كما(. 3)
 املبدئ يف النظر يعيد حقال ابعتباره اللسايت، احلقل هلذا لبمتجدد

  22:وهي السابقة، اللسانية األحباث عليها تتأسس اليت

 . للغة والتمثيلي الوصفي االستعمال أولوية  - 

 . االستعمال على والبنية النسق أولوية - 

 .زاإلجنا على القدرة أولوية - 

 . الكالم على اللسان أولوية - 

 : التداولية مميزات. د 

 مميزات الباحثني بعض حدد فقد التداولية، مهام من ذكران ما على بناء 
 23:وهي اللغوي، البحث جماالت من غريها عن تربزها للتداولية خاصة

 يف اللغوي املعىن توظف وأهنا اللغوي، االستعمال دراسة على تقوم أهنا .1
 . املعىن يولد الذي السلوك من مركبة صيغة  حيث من الفعلي، الاالستعم

 .مرتابطة موضوعات وال هبا خاصة حتليل واحداث للتداولية ليس  .2
 ...(.وثقافية اجتماعية معرفية) عامة وظيفية دراسة اللغة التداولية تدرس .3

                                                           
 . 9 ص املغرب، القومي، مركزاإلنشاء سعيد، علوش: ترمجة أرمنيكو، لفرانسواز التداولية، املقاربة  22

 . 198 ص م، 1996 سوراي، دمشق، الينابيع، دار خليل، حلامد الرباغماتية، مؤسس بريس تشارلز عند الرباغمايت املنطق  23
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 ابللغة،كعلم متصلة العلوم من عديدة جماالت فيه تصب حبر التداولية  .4
 وعلم اخلطاب، وحتليل النفسي، اللغة وعلم االجتماعي، اللغة وعلم ة،الدالل

 . ابلسياق املتصل والصيغ الرتاكيب
 واملقام ابلسياق واملتعلقة لغوية، اخلارج للشروط قصوى أمهية تويل التداولية .5

 أخر بعبارة أو اللغوية، واألفعال االستعمال وحيشيات 24واملتكلمني
 . ازاإلجن دراسة من جزءا أصبحت

 وصلة ابللغة،وبوصفها الصلة ذات العلوم جماالت التقاء نقطة التداولية تعد .6
  .اللغوية الثروة لسانيات وبني مابينه

  اإلستلزام. و

 ظاهرة أدراوي، العياشي ملؤلفه" اللساين التداول يف احلواري االستلزام
 على وذلك  يعية،الطب اللغات متيز اليت الظواهر أبرز من بوصفها احلواري االستلزام

 عليه تدل ما يف تنحصر ال عديدة معاين حتمل ما كثرياا  التخاطب عملية أن اعتبار
 حيمل للنصوص، الداليل التأول أو احلواري االستلزام وأن السيما الصورية، صيغتها

  .النص لقراءة العام السياق حيددها وابطنية، ظاهرية معاين داخله

 العلمية االجنازات ان مفادها فكرة عن ابه،كت يف أدراوي العياشي ويدافع
 االستلزام وظاهرة القدمي، اللساين الفكر يف جذورها يف ضاربة احلديثة، والفكرية
 علمياا  مربراا  اليوم يعطينا الذي األمر الشعوب، معظم مارسها قدمية، ظاهرة احلواري
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 االستفادة عرب لكوذ هلا، املعاين خمتلف واستخراج النصوص قراءة إلعادة واترخيياا 
  .املعاصرة اللسانية املناهج من

 االستلزام مارس من أهم من أن أدراوي جيد القدمي اللساين اجملال ويف
 االستلزام فيه مورس علم أهم وأما(. الزخمشري)و( الغزايل)و( السكاكي: )احلواري

 املعاين علم أن ذلك وتفسري والبالغة، البيان إىل ابإلضافة املعاين علم فهو احلواري،
  .اثنياا  املقام أو ابلسياق مث أوالا  بقائله عالقته يف املعىن يدرس

 االستلزام مبفهوم األصويل الوعي عالقة عند مطوالا  الوقوف املؤلف يفوتوال
 قواعد جتريد على يعتمد األصويل النص أن ذلك يف وحجته الغزايل، لدى احلواري

 بعملية االهتمام إىل وزمالءه الغزايل دفع الذي األمر هبا، الناس وتكليف معينة،
 إىل األصلي املعىن من لالنتقال تؤطر عمليه وفق  الشرعية، والقواعد املعاين استنباط

 .احلديث احلواري االستلزام مبفهوم دراية أي له يكون أن دون املستحدث، املعىن

 لفكرا أن إىل االنتباه ضرورة على يلح أدراوي جند ذلك من الرغمعلىو
 ودون ذلك، يعي أن دون احلواري، االستلزام ظاهرة عرف قد القدمي العريب اللغوي

 ما يف احلديث اللغوي الفكر على وتفوقه بل القدمي، اللغوي الفكر أمهية من يقلل أن
 على للوقوف كتابه من الثاين اجلزء أدراوي ويفرد .احلواري االستلزام بظاهرة يتعلق

 نظرية معامل أهم بسط حماوالا  احلديث، اللساين الفكر يف رياحلوا االستلزام ظاهرة
  .وكرايس وسرل أوسنت من كل لدى الكالم، أفعال
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 الضوء من مزيد لتسليط العاملي اللغوي الدرس من االستفادة بغية وذلك
 ليست أوسنت املعروف والفيلسوف العامل عند فاللغة .احلواري االستلزام ظاهرة على
 لبناء أداة شيء، كل وقبل أوالا  هي ما بقدر األخبار، ونقل فللوص وسيلة جمرد

 األفعال من أهم تكون قد لغوية أفعاال داخلها وحتمل سلطة إهنا إذ فيه، والتأثري العامل
 فعل، الجناز املعىن هذا تسخري ميكن أنه غري معىن، هلا أوسنت عند واجلملة الواقعية،

 متارسها اليت التأثريية األفعال عن مستقل ةاجلمل معىن ألن وذلك. أعمال جمموعة أو
 .اجلملة

 ألنه ذلك مباشرة، غري أفعاال حتوي اليت اللغة أن إىل فيذهب كرايس وأما
 فهي األوىل وأما. املستلزمة االجنازية والقوة للكالم، احلرفية االجنازية القوة بني مييز

دركة القوة
ُ
دركة القوة الثانية، بينما مقالياا، امل

ُ
 يف اجلملة تستلزمها واليت مقامياا، امل

 .معينة سياقات

 الفكر يف احلواري االستلزام ظاهرة متوضع كيفية يف املطولة اجلولة هذه وبعد
 من مكنت الظاهرة لتلك دراسته أن إىل املؤلف ينتهي واحلديث، القدمي اللغوي

 يقوم لذيا ،"املعلن غري التواصل"بة نعته ميكن التواصل، من خاص منط عن الكشف
 وأتويل إبالغ يف واملخاطب املتكلم بني خفي وتفاهم ضمين شبه تعاقد على

 كوهنا إىل ردها يف تكمن ألدراوي، ابلنسبة البحوث تلك مثل فأمهية .اخلطاابت
 اجلمل ربط يستلزم الطبيعية اللغات خلصائص الكايف الرصد أن افرتاض، تدعم
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 العريب اللغوي الرتاث قراءة إعادة أو ةقراء إشكال عن الكشف بغية اجنازها، بسياق
 25 .احلديثة التداوليات من متميز منظور من القدمي

 و ،يقولون قد هتمحوارا يف الناس أن هي جرايس عند البدء نقطة كان لقد
 و  ،يقال ما بني االختالف ايضاح مهه كل فجعل ،يقولون ما عكس يقصدون قد
 يقصد ما و اللفطية بقيمها عباراتال و الكلمات تعنيه ما هو يقال فما ،يقصد ما

 السامع أن على هعتمادا مباشر غري حنل على السامع يبلغه أن املتكلم يريد ما هو
 وسائل و االستعمال اعراف من له يتاح مبا املتكلم مراد إىل يصل أن على قادر

 حيكله ما و صريح معىن من القول حيمله ما بني معربا يقسم أن فاراد  ،االستدالل
  26.االستلزام فكرة عنده أتفنش ضمنمت معىن من

 : نوعان االستلزام أن جرايس نظر وقد

  العريف االستلزام -1

 مستعمل ظام ن و الكلمات معىن بعرف يتعلق فهم العريف االستلزام كان
 عملية. الكالم معجمي بذور يف املناسب املعىن بفهم االستلزام هذا اهتم.  اتفاقيا

 التركيب عن علم ىلإ حيتاج املفسر ألن ،سهلة عملية هي العريف االستلزام فهم
  من املعىن ضمن العرف االستلزام حيتوي أي. الكالم معجمى معىن و فحسب

                                                           
  144: صفحة  ، 2011 اجلزائر املغرب الزمان دار االختالف منشورات ،"اللساين التداول يف احلواري االستلزام" أدراوي، العياشي  25

  33 ،( 1999: اجلامعة املعرفة دار) املعاصر اللغوي البحث يف جديدة افاق خنلة، أمحد و حممود  26
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 بذور ابتفاق يتعلق ولكن احلوار، مبدأ من ليس مباشرة الكلمة معىن
 استلزام من اللغة أصحاب عليه تعارف ما على قائم 27.اخلاص الكالم أو املعجمي

 وتغريت السياقيات اهب اختلف مهما عنها تنفك ال بعينها دالالت األلفاظ بعض
 28.الرتكيب

  احلواري االستلزام -2

. احلواري االستلزام يف" Logic and Conversation" مقالته يف جرايس حبث
 تقدم عن" أ" سؤال الجابة ،(1) كالم أي" ب" الكالم مثال جرايس أعطى

 . اليوم البنك يف يعمل الذي ج-الصديقهما

 يدخل مل هو و العمل يف شريكه حيب هو. حسنا حاله أن اعتقد (1)
 ....بعد اسجن
 مل هو" العبارة املقصود يتنال" ا" جيعل" ب" أعطاه الذي اجلواب
 ". السجن يدخل

 يدخل مل هو" "ب" يقاهلا اليت العبارة" االستلزام" اسطالح إىل جرايس
 رأى ذلك وراء. احلوار  ابالستلزام ويذكر شيئا يضمن كالم هي" بعد سجن

 يف نظر على االفتراض هذا بين. االفتراض طقمارشده احلوار تنفيذ أن جرايس

                                                           
27

. Suhartono, “Implikatur Percakapan dalam Tuturan Berbahasa Indonesia Lisan Informal Warga 

Masyarakat Tutur Mojokerto,” (Desertasi, Universitas Negeri Malang, Malang, 2٠٠5), 14.  
  80 ،( 2008 سعود، امللك جامعة السعودية،) ،(لغوية قضية) التداولية املقاربة الزلطين، حممد  28
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 هذا يسمى. احلوار يف املؤثرة اللغة الستعمال كارشاد يرمز أن يستطيع معقول
 مؤثرا التعاون بتأسيس اللغة استعمال تتأسس العموم املبادئ أو احلوار مببدأ االرشاد

 29.التعاون مببدأ يسمى احلوار مبادئ احتاد.
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 . SyaifatulAnina, Implikatur Percakapan dalam Wacana Humor Berbahasa Indonesia (Skripsi: 

Universitas Negeri Malang, 2٠٠6), 25 
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 : يلي كما البياانت لتحليل التنظيمي اهليكل و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   بينهما) املستمع و املتكلم بني حلوارا  

تعاون مبادئ  

 (الكم املبدأ) .1

 (الكيف املبدأ)  .2

 أو املناسبة املبدأ املبدأ)  .3
 (عالقة

 (الطريقة املبدأ املبدأ)  .4

 استلزام

تعاون مبادئ تطوار  
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    الثالث الباب

    حتليلها البيانات رضع

 البيانات رضع . أ
 ابكثري أمحد على الداتية سرية .1

 واألتى الرواية هذه من الراوي على تعميق الباحثة تبدأ البياانت هذه لبداية 
 ابكثري حممد بن على هو ابكثري أمحد على ابكثري، أمحد لعلى احلوار الباحثة ستتقدم

 يف م، 1910 ديسمرب 21 املواقف ه 1328 احلجة ذي 15 يف ولد الكندي،
 العاشرة بلغ وحني حضرموت، منطقة من حضرميني ألبوين إبندونسيا  سوراباي جزيرة

 ألبيه إخواته مع إسالمية عربية نشأة هناك لينشأ حضرموت إىل أبوه سافربه عمره من
 أبريل 5 املوافق هة1338 سنة رجب 15 يف حبضرموت سيئون مدينة فوصل ألبيه

. 2 اهلودج، قصر. 1: يعىن ابكثري أمحد على األستاذ مؤلفات واألمثال 30.م1920
 الدنيا. 5 القس، سالمة. 4 شجاع، سرية. 3 حازم، الدكتور. 3 النهار، ليلة

   القضى

  ابكثري أمحد لعلى" القس سالمة" وصفية .2

 األكثر. حيللها أن على قادرة اآلن حىت يبالن آدم من احلب سر تكن مل
 ما غالبا ألنه. ابلصعب احلب نفهم أن كيفية و احلب وعالمات الدرب فقط اقرتبنا
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 Laorde arham, lia amalia.2002. salamatul qos, navila, Hal: 1.  
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 يف مثل عوائق أي على واالنقضاض خدش شأنه من الذي جائع أسد يف يتجلى
 قوية تكون سيزار جوليوس الناس جتعل أن ميكن احلب. هابيل يقتال قابيل القصة

 مداعبة خالل من الريح، مهب يف ورقية طائرة العائمة والقطن ضعيف نهأ كما
  قيس جيعل أيضا واحلب  .كليوابترا

 ال احلب. حتيط اليت الفوضى من متنوعة جمموعة مع حب قصة مع العامل وضيق
 ألن الفشل، أو النجاح معاانة أو سعيد واألسود، األبيض. هنج يف تلخيصها ميكن
 .ذلك مزقته الذي والنجاح السعادة إىل األمل وحتول ترقيع، ما وغالبا أحياان احلب

 واليت احلب بعد. خمفي سر التقاط على قادرة حب اترخيية، ضرورة تكون قد
 سورااباي، يف ولد ومؤرخ املصرية ابكثري أمحد علي إجنازه للشاعر جدا مجيلة أاثرهتا

 يف وتويف الدراما، اريةض الوالدة الدراما هجاء من العديد مؤلف. الشرقية جاوا
  .1969 عام يف القاهرة

 ولكن شاب حب قصة فشل حتكي اليت الرواية يعىن القس السالمة رواية
 العداة رومانسية مثل كالسيكي موضوع موضوع يف تذوب أن يريد ال املؤلف

 سيادة جعل جربان كاهليل إذا. والدين السياسية أو االقتصادية والقوة املراعية،
 هذه يف. آخر طريق اختيار علي مث احلب يف حاجزا دائما كانت والدين القانون
 أو احلب الغطاس الدين جلعل الروحية، ملحمة لتقدمي مدعو القارئ فإن الرواية،

 31.النموذج أعلى متزايد جتد سوف والتنوع احلب الثقة حتليل ابلعكس العكس
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 3، نفسهالمرجع.  
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 تستخدم اليت شعاع إىل القصة، هذه من الرمحن عبد الرئيسية الشخصية 
 فتوى لطلب شعبه اشارة يف املتحمسني، عبادة ورعة،. اجلليد الضباب الخرتاق

 طريق عن. مغنية عن فضال اإلانث، الرقيق يف واحدة مرة حيب هللا إىل أقرب يشعر
 يغرق على قادرا يكون أن املتواضع وظيفة املغين اعترب األموية، اخلالفة أبناء تعيني

 جدا مثرية موضوعني تعبئتها مت الدهاء، املؤلف مع هنيار،اال حافة اىل االنسان
 اإلنسان، حب أن يؤثر الرواية هذا و.تغفو القراء جلعل رومانسية، لغة مع لالهتمام،

 32.هللا يف البشر إىل أقرب سيكون معهم، للحوار استعداد وعلى وضعهم، لفهم

  

 البياانت حتليل   . ب
 األول املبحث .1

" القس سالمة" الرواية يف احلوارىاالستلزامات على تشتمل اآلتى احلوار
 . الفصل جانب من ابكثري أمحد لعلى

 : األول الفصل

 الرقم صفحة احلوار
 . بىن اي بك أهال..عمار ايبن مرحبا :الوفاء أاب 

 !. خليل أمر يف أريدك إين أجدك؟ فلم عنك حبث فقد أمس كنت أين

8 1 

 عم اي خريا :الرمحن عبد
8 2 
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 مصردار)القسسالمةباكثير،أحمدعلى. 
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 3 8 .أراك حىت تنصرف فال الصالة بعد به سأحدثك :حالشي قال

 4 10 . الوفاء أاب اي مسعا :الرمحن عبد

10 حلقةالدرس عند انتظرين :الوفاء أاب
 

5 

 

  :الثاين الفصل

 احلوار صفحةالرقم
 اي اصةحى! بنةت  اي قةومى! سةالمة! سةالمة! سةالمة! سةالمة :الوف اء أم 111

 !. ئمةان وأنت الشمس طلعت قد جارية
 .   ايشقية قومى... سالمة

 . مباكرا الوقت مايزال__انئمة ايمواليت دعين... اه:السالمة 211
 !غناءها وأمجل صوهتا أعذب ما موالتى اي اه :السالمة 313
 و أذنيةةك تسةةدى مل ملةةذا لةةك، ويةةل إليهةةا؟ تسةةمعني كنةةت هةةل :الوف  اء أم 413

 تنامى؟
 وسةةعى يف كةةان وهةةل.... هةةى هةةى هةةى هةةى وأانم؟ أذين أسةةد: الس  المة 513

 كمةةا__ احللةةو األمةةل كمةةا أذىن إىل  ليتسةةرب ايمةةوالتى صةةوهتا إن! ذلةةك
 !. األجفان النعاس يداعب كما__ العذب النسيم يهب

!.ايفاعلة اسكىت صه،: الوفاء أم 613

 فصةةةةلى اذهةةةةيب هيةةةا. هنةةةةا ترقصةةةى أن إالِّ  يبةةةةق مل! اسةةةكىت صةةةةه :الوف   اء أم 714
 . الظهر قبل إلينا لتعودى املرعى إىل ابلغنيمات اخرجى مث نبالل واحلىب

 . نزلة هأنذا موالتى، اي مسعا :السالمة 814
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 ! مجيلة اي هللا حسبك :الوفاء أم 914


 : الثالث الفصل

 احلوار صفحةالرقم
 أخوىِّ؟ اي أنتما كيف  الوفاء؟ أاب اي أنت كيف :الوفاء أاب117
 كنت أين ولكن... عمار أىب بن اي هبخري أننا" :لنيالكه احد فأجاب217

 .البيت يف وال املسجد يف ال جندك فلم التمسناك لقد أمسى؟
 ابلةةةوادى ضةةةيعتنا إىل  الصةةةبح صةةةالة عقةةةب حرجةةةت لقةةةد" :ال   رمحن عب   د317

".ليال إالِّ  ومل شأنه، يف أنظر

ابألمر؟ الوفاء أاب اي ختربه أال: قائال الشيخ إىل الكهل والتفت417

 . ايبىي مسعك فأرعىن خطري، أمر يف تتحدث أن نريد إان :الوفاء أاب517
 . عم اي خريا :الرمحن عبد618
 وتقواك لصالحك الناس يف مكانة من مالك تعلم إنك  :الوفاء أاب718

 القس، مكة أهل لقبك حىت سنك، حدثة على الدين يف وفقهك
 ............... حبق  واعتربوك

 وال حةةوال وال ألمةةره فاغتممةةت ذلةةك بلغةةىن قةةد عةةم اي أجةةل :ال  رمحن عب  د818
 أهلهةا فجةاء الطةاهرة البلةدة هةذه مةن يةئس قةد الشةيطان إن. هللا اب إالِّ  قوة
الغناء طريق من

 . مسموعة هللا شاء أن فكلمتك الواىل، إىل الغداة فاذهب :الشيخ918
 . اليوم هذا املسجد يف االعتكاف نويت ولكىن :الرمحن عبد1018
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 أن عليةةك فةةال ايبةةىن، عليةةك فةةرض وهةةذا سةةنة االعتكةةاف إن :الوف  اء أاب1118
.السنة على الفرض تقدم

 كبرية، فئدة لذلك أجد ال كنت وإن... الوفاء أاب اي مسعا :الرمحن عبد1218
 ربيعة أىب بن عمر الفاجر الشاعر أمر يف أكلمه الواىل إىل ترددت فطاملا

 ...". عليهن ويفرتى هبن فيشبب للمحصنات يتعرض إذ
 الفاجر؟ هذا بشعر إال البارحة الفجرة تغنت وهل أجل: الوفاء أاب1318

 

 : الربع الفصل

 احلوار صفحة الرقم
 . علىِّ  أعدته ما إال بربك... حكيم اي أحسنت :سالمة131

 إن اخلطةةا علةةى فةةاردد عليةةك اللحةةن سةةأعيد امسعةةىن... حكةةيم اي حسةةبك
.أخطأت

 . األن أجدته ذى أنت ها: حكيم232
.حكيم اي شيئا أملك ال إتى. أدري ال... جزاؤك: سالمة332
 .  سالمة اي شيء كل متلكني بل :حكيم432
.شيئا أملك ال البيت هذه رب وهللا :سالمة532
!الؤلؤية والئنااي األرجواتى الفم هذا وعندك هذا تقوىل ال: حكيم632
 . أتريد. ..تبالك :سالمة732
 .قبلتني أو... سالمة اي قبلة :حكيم832
 !حكيم أمك ماربتك بئس....لك ويل : سالمة932
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 ما كثريا__ هللا يرمحها__ كانت... أمى ماربتىن بئس أجل :حكيم1032
 !تقبلىن

  حكيم؟ اي تعلمىن أال... هذا من دعنا :سالمة1132
 سالمة؟ اي القبلة نحينىنومت: حكيم1232
 .إايها أمنحك :سالمة1332
 . خلال املكان إن فوهللا هاتى  :حكيم1433
 .تعلمىن حىت... االن ليس...ال :سالمة1533
 على قبلة تعطيىن أن على حلنني أو حلنا يوم كل سأعلمك حسنا: حكيم1633

 . حلن كل
.ماكر اي شرطك قبلت :سالمة1733
 علمتةةك الةةذى ابللحةةن عنةةدك اسةةتحققتها الةةىت القبلةةة فهةةاتى إذن :ك  يمح1833

.االن إايه
 أن لةةةةك فلةةةةيس االتفةةةةاق، هةةةةذا بيننةةةةا نةةةةربم أن قبةةةةل علمتنيةةةةة إنةةةةك :س    المة1933

.بعد بشىء تطالبىن
 ! كثرية قبال لديك أستحق غدا! أذكاك ما لك ويل: حكيم2033
 !ابلفرج هللا أيتى غدا :سالمة2133



 : اخلامس صلالف

 احلوار صفحة الرقم
.سالمة اي يوم كل تتاخرين أصبحت :الوفأ أم136
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.البعيد املرعى إىل أذهب ألىن ذلك :سالمة236
  القريبة؟ املرعى حترتين ال مل :الوفأ أم336
 . كال فيها يعد لك القريبة املرعى ألن :سالمة436
 . الغداء بطبخ وأسرعى الغنم أدخلى هيا :الوفأ أم536
 . موالتى اي مسعا :سالمة636
.فحفظته املرعى إىل طريقى يف يف مسعته إمنا..  أحد ال :سالمة737
 عليه ماعقبك يكفك أمل__هذه الشيطان مزامري عن تنتهني أما :الوفاء أاب837

  مولك؟ عليه
 ! كاحلائط صامتة بعملى أقوم أن أستطيع ال إنىن :سالمة938
 الغناء هذا من بدال تقرئينها ال فلم القران من سوار أماعلمتك :العجوز1038

 الباطل؟
.الضحى و سأقرأ__ القران من شيئا سأقرأ موالتى اي خريا :سالمة1138
 .فيك هللا ابرك افعلى :العجوز1238

 . النغمة هذه على ألقران تقرئى ال أن مرارا لك قلت قد
!أرضيكم كيف أدري ال أمركم يف حرث لقد وهللا إذا هأقرؤ  كيف: سالمة1339
 - َوالضَُّحى  : هكذا إقرئى... سالمة اي إايه أقراتك كما أقرئيه :الوفاء أم1439

ر   َوَلْْلِخَرةُ :- قَةَلى   َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما- َسَجى   ِإَذا َواللَّْيلِ   ِمنَ  لَّكَ  َخيةْ
 أفهمت؟...  اأْلُوىَل  

 .فهمت نعم :ةسالم1539
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 : السادس الفصل

 احلوار صفحة الرقم
 !وعافاك هللا شفاك أابالوفاء، عليك أبس ال :عبدالرمحن145
 إال بىن اي شىء عن اسف ال إىن الرمحن، عبد اي أبسا هللا أراك ال :أابالوفاء245

 . اجلماعة شهود على
بين؟ اي راأيت ماذا :الشيخ335

 خارج من آت  مجيل بصوت اإذا اجلنة يف كنت كأىن ترأي :عبدالرمحن436
 اإذا حىت  األعراف، إىل  وخرجت اإليه شتمع أل فانطلقت اجلنة، ابب

 كأمجل ابمرأة شفرييها على بصرت النار ممايلى االخر جانب من اقرتبت
 .النساء من مارأيت

 يف إنك ىل تقل أمل...ايقس سوء ختش ال  :قل مث قليل الشيخ وفكر536
  اجلنة؟

 روعى هدات لقد الوفاء، أاب اي صاحلة هللا جزاك___________: 636
 .ابخلري هللا بشرك وبشرتىن

 تزعجه أنك إىل شكا لقد. غضبك يف حق لعلى إنه أما: الرمحن عبد751
 . وصالته تالوته عن وتشغلة وقصفك بغانئك

 اجلار هذا مىن ىيتأذ أن على ليشق عمار أىب ايبن وهللا: سهيل إبن851
 اجلانب هذا يف تراها الىت اجلديدة املشربة هذه بنيت وهللا ولقد الصاحل،
 . الغناء أصوات إليه تصل فال داره عن هبا ألبتعد احلديقة من القصى

 إىل حتسن لو وحبذا صنعا، سهيل ايبن هبذا أحسنت لقد :الرمحن عبد
 . حوتري فتسرتيح مجلة والغناء اللهو عن فتقتلع نفسك
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 ابتلى امرؤ ولكىن عمار، أىب ايبن استطاعىت يف ذلك ايليت :سهيل إبن951
 . بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو هبذا

 والتوبة اهلداية لك هللا أسأل... اللهو أرابب جنوبكم ماأشد :الرمحن عبد1051
 .سهيل ايبن

 .أمني اللهم: سهيل إبن1151
 إىلى تشتمع رأيتك لقد عمار، اأيب بن اي رويداا  :قل مث قليل الشيخ وفكر1261

 »فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سالمة، غناء
.»الوفاء  أاب  ألعود ذاهب إىن. كال  :الرمحن عبد1361

 . بنا هيا... الوفاء أيب إىل اذهب مث فامشع أوال أدخل ادخل،: شهيل ابن1461
 . لسهي  بن اي أعفين... ال  :الرمحن عبد 1562
فتسمع لتدخلن واللةه ..أعفيك ال: شهيل ابن1662

 ينصرف القسَّ  نريد ال إن. صنعتك يف حبيبيت اي اجتهدي«: شهيل ابن1766
 . القلب متبول وهو إال هن من

 . ختف ال.. مويل اي سأفعل:سالمة1866
عمر اأيب بن اي الغناء أعجبك هل :شهيل ابن. 1967

 .مشاعري هز لقد واللةه أجل :الرمحن عبد2068

 إليك؟ أدخلها أال يديك، بين غنت لو  أفضل سيكون: شهيل ابن 2168
 » هذا حسيب .سهيل بن اي ال :الرمحن عبد2268
 بةةةين تغةةةين أن  مينعةةةك فمةةةا غناؤهةةا، اأعجبةةةك وقةةةد جةةةارييت إهنةةا: س   هيل اب   ن2368

!يديك
سهيل بن اي ال: الرمحن عبد2468
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 : امنالث الفصل

 احلوار صفحة الرقم
 والغلمان اجلوارى مسعت لقد بل: قائال صاحبه حديث األخر الكهل أيد 75 1

 .الطرقات يف شأهنما يف أببيات يغنون
 عبد أن قط يصدق كان من. العظيم العلى هللا إىل والقوة حوال ال: الشيخ 75 2

 الشيطان؟ مزمار ويسمع مغينية، إىل جيلس عمار أيب الرمحن
 اتيا إال أحسبه ما... مقبال عمار أىل إبن هذا. هللا سبحان: كهلني إحدى 75 3

 .الوفاء أاب اي لزايرتك
 . إليه شوق لفى إىن. احلمدهللا: الشيخ 79 4

 هذا يف أكلمه أن ألستحى إىن: الوفاء أاب اي تنصحه أن أرجو: الكهل
 . األمر

  الوفاء؟ أاب اي احلق من أحتستحى 
 .كهذا أمر يف مثله يقع أن نفسي نم له أشتحي بل

 . عمار أيب بن اي بك أهال.  أقبل ذا هو ها: الكهل 76 5
   الوفاء؟ أاب اي أنت كيف: الرمحن عبد 76 6
 ومساعها، اجارية هذه رؤية عن نفسى  ألصرف جاهدت لقد: الرمحن عبد 79 7

 .سبيال ذلك إىل أجد فلم
 صال إىل وتفرغ سهيل ابن دار عن نقطعت أن شئت لو وسعك يف:الوفاء أاب 79 8

 .تك
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 الذي اليوم يف صاليت إىل أنشط ال فوجدتين ذلك فعلت لقد: الرمحن عبد 79 9
 . فيه سالمة أرى ال

 أن استطيع حىت  ايقسُّ  امللبلغ هذا منك الشيطان بلغ قد   أو: الوفاء أاب 79 10
   حقاا؟ الباطل يريك

 عمل من هذا أن  ألشك حىت الوفاء، أاب اي ذاه من اأبعد«: الرمحن عبد 80 11
 اب نشطا   أكثر  اجلارية هذه حبب بليت أن بعد وجدتين فقد الشيطان،

 وشعرت وذاب قليب رق القرآن قرأت وإذا صالتى يف دمعة وأغزر رىب عبادة
 !علي ينثل امعاىن من بفيض

 املؤمن فسن  إىل للشيطان فإن الرمحن، عبد اي هذا يغرنك ل: الشيخ 80 12
 به يعوذ أن والسالم صالة عليه نبيه اللةه أمر وقد. الشعرة من أدق ملسارب

 . والناس اجلنة من الناس، صدور يف يوسوس الذي اخلناس الوسوس سر من
 شقائي؟ طول فيا حقا تقول ما يكن إن: الرمحن عبد 80 13
 الذي نفأ الذنب، هذا يف شريكا أكون أن عمار ايبن أخشى: الشيخ 80 14

 اللةه ولعل.... الغناء سيعلمه أبنه علمي مع سهيل البن سالمة بعث
 .إىل الناس اأحب على فتنتها سلط أبن ذلك على عاقبين

 وال:)  يقول هللا إن! الوفاء أاب اي  لنفسك حماسبتك أشد ما: الكهلني أحد 80 15
 (أخرى وزر  وازرة  تزر

 : التاسع الفصل

 احلوار صفحة الرقم
 »لشاعر إنك عمار، أيب بن اي أبياتك أعجبتين لقد: سهيل إبن  1
  سهيل؟ بن اي تعين أبيات أي«: الرمحن عبد  2
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 . سالمة يف قلتها اليت األبيات: سهيل إبن  3
 .ولكنين: الرمحن عبد  4
 ىل سالمة أنشدهتا لقد عىن، إخفاءها حتاول ال: صاحبه  5
  .نالرمح عبد اي صباحا أنعم: سالمة  6
 عليك ساخط إىل... سالمة اي صباحا عمى: الرمحن عبد    7
 عمار؟ أيب ايبن عامل: متدللة قلت  8

 

 الثاين املبحث .2

 احلواري اإلستلزام عن حتليل

 : األول الفصل

 احلوار صفحة 
 . بىن اي بك أهال..عمار ايبن مرحبا :الوفاء أاب 8 .1

 !.خليل أمر يف يدكأر  إين أجدك؟ فلم عنك حبث فقد أمس كنت أين

 عم اي خريا :الرمحن عبد 8 . 2

 :السباب

 الرمحن عبد و الوفاء أاب: املتكلم.1

 :  املبادئ. 2
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 أاب يقوله الذي الكالم الةةةةةرمحن عبةةةةةد و الوفةةةةةاء أاب بةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
 . بىن اي بك أهال..عمار ايبن مرحبا "الوفاء

 ابإلجابة مناسبة !. " خليل أمر يف أريدك إين أجدك؟ فلم عنك حبث فقد أمس كنت أين
 .مبادئ من غريز التاون ابملبادئ مناسبة ، "عم اي خريا"  الرمحن عبد

 

 احلوار  
 .أراك حىت تنصرف فال الصالة بعد به سأحدثك :الشيح قال 8 3
 الوفاء أاب اي مسعا :الرمحن عبد 10 4
 سالدر  حلقة عند انتظرين :الوفاء أاب 10 5

  :السباب    

 الوفاء أاب و الشيح الرمحن، عبد: املتكلم .1
 .الكيف مبدأ:  املبادئ.  .2

 إنتهاك الوفاء، أاب و الرمحن عبد  بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 ليسةةةت" حلقةالةةةدرس عنةةةد انتظةةةرين"  :الوف   اء أاب يقوله الذي الكالم.  الكيف مبدأ

 جتةةةةد. باحلقيقة مناسبة غري أجابوه ألن" اءالوفةةةة أاب اي مسعةةةةا" :ال    رمحن عب    د لإلجابةةةةة
 . األسيلة ذالك من املعين
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 بعد لكنه ينتظرها لكي الرمحن عبد ينصر الوفاء أاب"  يعىن احلوار هذا عن اإلستلزام وظيفية 
 .   الدرس حلقة

  :الثاين الفصل

 احلوار  
 اي اصةحى! بنةت  اي قةومى! سالمة! سالمة! سالمة! سالمة :الوفاء أم 11  .1

 !. انئمة وأنت الشمس طلعت قد اريةج
 .   ايشقية قومى... سالمة

 
 . مباكرا الوقت مايزال__انئمة ايمواليت دعين... اه:السالمة 11 2

 
  :السباب

 الوفاء أاب و الشيح الرمحن، عبد :املتكلم .1
 الكم املبادئ:  املبادئ  .2

 املبةةةةةادئ  اكإنته  الس     المة و الوف     اء أم بةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
  اي قةومى! سةالمة! سةالمة! سةالمة! سةالمة" :الوف اء أم يقوله الذي الكالم.  ى. الكةم
 أجابوه ألن!. انئمة وأنت الشمس طلعت قد جارية اي اصحى! بنت

 احلوار  
 !غناءها وأمجل صوهتا أعذب ما موالتى اي اه :السالمة 13 3
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 تسةةدى مل ملةةذا لةةك، ويةةل إليهةةا؟ تسةةمعني كنةةت هةةل :الوف  اء أم 13 4
 تنامى؟ و أذنيك

  :السباب

 الوفاء أم و السالمة :املتكلم .1
  املبادئ:  املبادئ  .2

  إنتهاك الوفةةةةةةةاء أم و الس       المة : بةةةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 املبادئ

 ز كلةةةم ألن املناسةةةب املبةةةادئ  إنتهاك قةةةد.  احملدثةةةة يف أكثةةةر وغةةةري املناسةةةب
 لكةةي سةةالمة إىل نصةةحة تعطةةى الوفةةاء أم و. عاملوضةةو  ابلةةذلك يتواقةةف ال سةةالمة
 كنةت هةل :الوفاء أم " إجابةة اعطاء أن السالمة أم وينبغى الغناء، ذالك ليسمع

 ". تنامى؟ و أذنيك تسدى مل ملذا لك، ويل إليها؟ تسمعني

 يف كةان وهةل.... هةى هى هى هى وأانم؟ أذين أسد: السالمة 13 5
 األمةل كما أذىن إىل  ليتسرب ايموالتى صوهتا إن! ذلك وسعى

 النعةةاس يةةداعب كمةةا__ العةةذب النسةةيم يهةةب كمةةا__ احللةةو
 !. األجفان

 !.ايفاعلة اسكىت صه،: الوفاء أم 13 6
 اذهةةيب هيةةا. هنةةا ترقصةةى أن إالِّ  يبةةق مل! اسةةكىت صةةه :الوف  اء أم 14 7

 لتعةةةودى املرعةةةى إىل ابلغنيمةةات اخرجةةةى مث اللةةنب واحلةةةىب فصةةلى
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 . الظهر قبل إلينا
 . نزلة هأنذا موالتى، اي مسعا :السالمة 14 8
 !مجيلة اي هللا حسبك :الوفاء أم 14 9

 :اسباب

  الوفاء أم و السالمة : :املتكلم .1
 الكم ملبدئ :املبدئ .2

  إنتهاك الوفةةةةةةةاء أم و الس       المة : بةةةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 أكثةر سةالمة كلةم ألن الكةم املبةادئ  إنتهاك قةد(.  احملدثةة أكثةريف) الكةم املبادئ

 إىل نصةةةحة تعطةةةى الوفةةةاء أم و. الوفةةةاء أم إىل سةةةالمة يقةةةال الةةةذي احمدثةةةة ابذالةةةك
 :الوف اء أم " إجابةة اعطةاء أن الوفاء أم وينبغى الغناء، ذالك ليسمع لكي سالمة

 !. ايفاعلة اسكىت صه،: 

 ىنتغة و يسمع ال لكي السالمة إىل أمالوفاء تؤمر يعىن، احلوار ذالك والوظيفة
 . الغناء ذالك أو الشعر ذالك

 : الثالث الفصل

 لصالحك الناس يف مكانة من مالك تعلم إنك  :الوفاء أاب 18 1
 أهل لقبك حىت سنك، حدثة على الدين يف وفقهك وتقواك

 ............... حبق  واعتربوك القس، مكة
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 وال ألمةةره فاغتممةةت ذلةةك بلغةةىن قةةد عةةم اي أجةةل :ال  رمحن عب  د 18 3
 البلةةدة هةةذه مةةن يةةئس قةةد الشةةيطان إن. هللا اب إالِّ  قةةوة وال حةةوال

 الغناء طريق من أهلها فجاء الطاهرة
 : السباب

 الرمحن عبد و الوفاء أاب : :املتكلم .3
 الكم ملبدئ :املبدئ .4

 ال  رمحن عب  د و الوف  اء أاب بةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 ألن الكةةةم املبةةةادئ  تهاكإن قةةةد(.  احملدثةةةة أكثةةةريف) الكةةةم املبةةةادئ  إنتهاك

. الةرمحن عبةد إىل الوفاء أاب يقال الذي احملدثة ابذالك أكثر الوفاء أاب كلم
 النةةةاس يف مكانةةةة مةةةن مالةةةك تعلةةةم إنةةةك"  الوف   اء أاب يقوله الذي الكالم

 أهةل لقبةك حةىت سةنك، حدثةة علةى الدين يف وفقهك وتقواك لصالحك
  إنتهاك قةةد.  الةةرمحن دعبةة إىل يسةةرح يعةةىن... حبةةق  واعتةةربوك القةةس، مكةةة

 بةةةذالك اليتوقةةةف أابالوفةةةاء الكةةةالم ألن الوفةةةاء أاب كلةةةم ألن الكةةةم املبةةةادئ
 . الألخري يزال و الكالم

 . حوهلا يف حدث عن الرمحن عبد يعرف يعىن، احلوار ذالك والوظيفة

 هللا شاء أن فكلمتك الواىل، إىل الغداة فاذهب :الشيخ 18 
 . مسموعة

 هذا املسجد يف االعتكاف  نويت لكىنو  :الرمحن عبد 18 
 . اليوم
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 فةال ايبةىن، عليةك فةرض وهةذا سةنة االعتكةاف إن :الوفاء أاب
 .السنة على الفرض تقدم أن عليك

 لةذلك أجةد ال كنةت وإن... الوفةاء أاب اي مسعةا :الرمحن عبد 18 
 الشةةاعر أمةةر يف أكلمةةه الةةواىل إىل تةةرددت فطاملةةا كبةةرية، فئةةدة

 فيشةةةبب للمحصةةةنات يتعةةةرض إذ ربيعةةةة أىب بةةةن عمةةةر الفةةةاجر
 ...".عليهن ويفرتى هبن

 هةةذا بشةةعر إال البارحةةة الفجةةرة تغنةةت وهةةل أجةةل: الوف  اء أاب 18 
 الفاجر؟

 : السباب

 الرمحن عبد و الشيخ الوفاء، أاب : :املتكلم .1
 املناسب ملبدئ :املبدئ .2
 عب د و الشيخ الوفاء، أاب : : بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا .3

 ألن مناسةةةةب املبةةةةادئ  إنتهاك قةةةةد.   مناسةةةةب املبةةةةادئ  إنتهاك ل    رمحنا
 ال." اليةوم هةذا املسةجد يف االعتكاف نويت ولكىن"  الرمحن عبد إجبته

 . أابلوفاء أسئلة من  مناسب

 الةةذي عةةن الةةرمحن عبةةد يةةؤمر و يسةةرح الوفةةاء أاب يعةةىن، احلةةوار ذالةةك والوظيفةةة
 . حوله يف حتدث
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 : الرابع الفصل

 . األن أجدته ذى أنت ها: محكي  
 .حكيم اي شيئا أملك ال إىن. أدري ال... جزاؤك: سالمة  
 . سالمة اي شيء كل متلكني بل :حكيم  
 .شيئا أملك ال البيت هذه رب وهللا :سالمة  

 :السباب

 احلكيم و سالمة : :املتكلم .1
 مناسب املبادئ :املبدئ .2

 احلكيم و ةسالم :بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 إجبتةةةه ألن مناسةةب املبةةادئ  إنتهاك قةةةد.   مناسةةب املبةةادئ  إنتهاك

 ال"  حكةةةةةةيم اي شةةةةةةيئا أملةةةةةةك ال إىن. أدري ال... جةةةةةةزاؤك"  س      المة
 . أابلوفاء أسئلة من  مناسب

 احلكةةةيم املقصةةةد يفهةةةم سةةةالمة يعةةةىن، احلةةةوار ذالةةةك والوظيف   ة
 . احلكيم إىل تعربه ال لكنه

 قبلتني أو. ..سالمة اي قبلة :حكيم  
 !حكيم أمك ماربتك بئس....لك ويل : سالمة  

 :السباب
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 احلكيم و سالمة : :املتكلم .1
  الكم املبادئ :املبدئ .2

 احلكيم و سالمة :بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 يعطةى سةالمة ألن الكةم املبةادئ  إنتهاك قد.   الكم املبادئ  إنتهاك

 . البالغية ةابلكلم أو التباس ابلكلمة اإلجابة

 احلكةةةيم املقصةةةد يفهةةةم سةةةالمة يعةةةىن، احلةةةوار ذالةةةك والوظيف   ة
 . احلكيم إىل تعربه ال لكنه

 ! كثرية قبال لديك أستحق غدا! أذكاك ما لك ويل: حكيم  
 !ابلفرج هللا أيتى غدا :سالمة  

  :السباب

 احلكيم و السالمة :املتكلم .1
 املناسب املبادئ:  املبادئ  .2

 املبادئ  إنتهاك احلكيم و السالمة بني احلوار هذا يف مالكال شكل إىل نظرا
 ابلةةةةذلك مناسةةةةبة ال سةةةةالمة كلةةةةم ألن املناسةةةةب املبةةةةادئ  إنتهاك قةةةةد.  املناسةةةةب
 أيتةةى غةةدا :الوف  اء أم " إجابةةة اعطةةاء أن السةةالمة أم وينبغةةى. احلةةوار أو املوضةةوع

 . ابلفرج هللا
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 السةةةالمة لكنةةةه ماحلكةةةي الكلةةةم يعةةةرف سةةةالمة يعةةةىن، احلةةةوار ذالةةةك والوظيف   ة
 . ابلدعاء اإلجابة يعطي

 :اخلامس الفصل

 .سالمة اي يوم كل تتاخرين أصبحت :الوفأ أم  
 .البعيد املرعى إىل أذهب ألىن ذلك :سالمة  
  القريبة؟ املرعى حترتين ال مل :الوفأ أم  
 .كال فيها يعد لك القريبة املرعى ألن :سالمة  

 :اسباب 

  الوفاء أم و السالمة : :املتكلم .5
 الكم ملبدئ :املبدئ .6

  إنتهاك الوفةةةةةةةاء أم و الس       المة : بةةةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 احمدثةة ابذالةك التقصد سالمة كلم ألن الكم املبادئ  إنتهاك قد.  الكم املبادئ

 لكةةةةي سةةةةالمة إىل نصةةةةحة تعطةةةةى الوفةةةةاء أم و. الوفةةةةاء أم إىل سةةةةالمة يقةةةةال الةةةةذي
 ال مل"  سةللمة إىل األسةئلة اعطةاء أن الوفةاء أم وينبغى ، يبةالقر  املرعى إىل يذهب
 .  القريبة؟ املرعى حترتين



51 
 

 إىل يةةةةذهب لكةةةةي السةةةةالمة إىل أمالوفةةةةاء تةةةةؤمر يعةةةةىن، احلةةةةوار ذالةةةةك والوظيفةةةةة
 ليقابةةل بعيةةدة املراعةةى إىل يةذهب السةةالمة، كلةةم مةةن املقصةد لكنةةه. القريبةةة املرعةى

 . للغناء ليعلمها احلكيم

 : سادسال الفصل

  مجيل بصوت اإذا اجلنة يف كنت كأىن رأيت :عبدالرمحن  
  وخرجت اإليه شتمع أل فانطلقت اجلنة، ابب خارج من آت
 ممايلى االخر جانب من اقرتبت اإذا حىت  األعراف، إىل

 .النساء من مارأيت كأمجل ابمرأة شفرييها على بصرت النار
 تقل أمل...ايقس سوء ختش ال  :قل مث قليل الشيخ وفكر

  اجلنة؟ يف إنك ىل
  مجيل بصوت اإذا اجلنة يف كنت كأىن رأيت :عبدالرمحن  

  وخرجت اإليه شتمع أل فانطلقت اجلنة، ابب خارج من آت
 ممايلى االخر جانب من اقرتبت اإذا حىت  األعراف، إىل

 .النساء من مارأيت كأمجل ابمرأة شفرييها على بصرت النار
 تقل أمل...ايقس سوء ختش ال  :لق مث قليل الشيخ وفكر

  اجلنة؟ يف إنك ىل
 هةدات لقةد الوفةاء، أاب اي صةاحلة هللا جةزاك:  الشيخ صاحب  

 ابخلري هللا بشرك وبشرتىن روعى
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 :السباب

  الشيخ وفكر و الشيخ صاحب عبدالرمحن،: املتكلم .1
 الكم ملبدئ :املبدئ .2

  إنتهاك الوفةةةةةةةاء أم و الس       المة : بةةةةةةةني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 صةةةاحب و الش   يخ وفك   ر كلةةةم ألن الكةةةم املبةةةادئ  إنتهاك قةةةد.  الكةةةم املبةةةادئ

 . عبدالرمحن إىل نصحة تعطى الشيخ

 نصةةحة تعطةى الشةيخ صةاحب و الش يخ وفك ر يعةىن، احلةوار ذالةك والوظيفةة
 . ابلبارحة املنام عن عبدالرمحن إىل

 إىل شكا لقد. غضبك يف حق لعلى إنه أما: الرمحن عبد  
 . وصالته تالوته عن وتشغلة وقصفك بغانئك تزعجه أنك

 مىن يتأذى أن على ليشق عمار أىب ايبن وهللا: سهيل إبن  
 الىت اجلديدة املشربة هذه بنيت وهللا ولقد الصاحل، اجلار هذا

 داره عن هبا ألبتعد احلديقة من القصى اجلانب هذا يف تراها
 . الغناء أصوات إليه تصل فال

 لو وحبذا صنعا، سهيل ايبن هبذا أحسنت لقد :لرمحنا عبد
 فتسرتيح مجلة والغناء اللهو عن فتقتلع نفسك إىل حتسن
 . وتريح
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 :السباب

 سهيل إبن و عبدالرمحن: املتكلم .1
 الكم ملبدئ :املبدئ .2

 الكم املبادئ  إنتهاك الرمحن عبد و الوفاء أاب بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 الذي احملدثة ابذالك أكثر سهيل إبن كلم ألن الكم املبادئ  إنتهاك قد(.  دثةاحمل أكثريف)

 ليشق عمار أىب ايبن وهللا: سهيل إبن يقوله الذي الكالم. الرمحن عبد إىل سهيل إبن يقال
 يف تراها الىت اجلديدة املشربة هذه بنيت وهللا ولقد الصاحل، اجلار هذا مىن يتأذى أن على
  إنتهاك قد. الغناء أصوات إليه تصل فال داره عن هبا ألبتعد احلديقة من القصى اجلانب هذا

 . سهيل إبن مع الموفق سهيل إبن  كلم ألن الكم املبادئ

 . يريد ال عبدالرمحن لكنه سهيل إبن يعىن،يؤمر احلوار ذالك والوظيفة

 عمار، أىب ايبن استطاعىت يف ذلك ايليت :سهيل إبن  
 . بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو هبذا ابتلى امرؤ ولكىن

 لك هللا أسأل... اللهو أرابب جنوبكم ماأشد :الرمحن عبد  
 .سهيل ايبن والتوبة اهلداية

 .أمني اللهم: سهيل إبن  
 :السباب

 سهيل إبن و عبدالرمحن: املتكلم .3
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 الكم ملبدئ :املبدئ .4

 الكم املبادئ  إنتهاك نالرمح عبد و الوفاء أاب بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 ايليت :سهيل إبن: " سهيل إبن  كلم ألن الكم املبادئ  إنتهاك قد(.  احملدثة أكثريف)

 بدونه يعيش أن يستطيع فما اللهو هبذا ابتلى امرؤ ولكىن عمار، أىب ايبن استطاعىت يف ذلك
 والتوبة هلدايةا لك هللا أسأل... اللهو أرابب جنوبكم ماأشد :الرمحن عبد"  واإلجابة". 

 ."سهيل ايبن

 . ابلبدعاء سهيل إبن يعىن،جيب احلوار ذالك والوظيفة

 تشتمع رأيتك لقد عمار، اأيب بن اي رويداا  :الشيخ وفكر  
 »فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سالمة، غناء إىلى

 الوفاء  أاب  ألعود ذاهب إىن. كال  :الرمحن عبد  
 :السباب

 الشيخ وفكر و عبدالرمحن: املتكلم .1
 الكم ملبدئ :املبدئ  .2

 الكم املبادئ  إنتهاك الشيخ وفكر و عبدالرمحن بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا
 اأيب بن اي رويداا  :الشيخ وفكر " كلم ألن الكم املبادئ  إنتهاك قد(.  احملدثة أكثريف)

"  جابةواإل".  »فتشمع؟ تدخل أن  لك فهل سالمة، غناء إىلى تشتمع رأيتك لقد عمار،
 .  الوفاء  أاب  ألعود ذاهب إىن. كال :الرمحن عبد
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 .ذاهب مبصرة الشيخ وفكر إىل اإلجابة يعطي الرمحن عبد  يعىن، احلوار ذالك والوظيفة

 

 أيب إىل اذهب مث فامشع أوال أدخل ادخل،: شهيل ابن  
 .بنا هيا... الوفاء

 . سهيل  بن اي أعفين... ال  :الرمحن عبد  
 :السباب

 سهيل إبن و عبدالرمحن: املتكلم .1
 الطريقة املبدأ :املبدئ .2

 املبدأ  إنتهاك الرمحن عبد و الوفاء أاب بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
 يقال الذي احملدثة ابذالك أكثر سهيل إبن كلم ألن الطريقة املبدأ  إنتهاك قد.  الطريقة

 مث فامشع أوال أدخل ادخل، " سهيل إبن يقوله الذي الكالم. الرمحن عبد إىل سهيل إبن
 ال سهيل إبن  كلم ألن الطريقة املبدأ  إنتهاك قد." . بنا هيا... الوفاء أيب إىل اذهب
 غموض اب سهيل إبن يقال عن ملناسبة

 يس  مع أن يري  د ال عب  دالرمحن لكن  ه س  هيل إب  ن يعىن،يةةؤمر احلةةوار ذالةةك والوظيفةةة 
 . السالمة االغنياء

 عمر اأيب بن اي الغناء عجبكأ هل :شهيل ابن.   
 .مشاعري هز لقد واللةه أجل :الرمحن عبد  
 أدخلها أال يديك، بين غنت لو  أفضل سيكون: شهيل ابن  
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 إليك؟
 هذا حسيب .سهيل بن اي ال :الرمحن عبد  

 :السباب

 سهيل إبن و عبدالرمحن: املتكلم .1
 الطريقة املبدأ :املبدئ .2

 املبدأ  إنتهاك الرمحن عبد و الوفاء أاب بني اراحلو هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
 يقال الذي احملدثة ابذالك أكثر سهيل إبن كلم ألن الطريقة املبدأ  إنتهاك قد.  الطريقة

 اأيب بن اي الغناء أعجبك هل." سهيل إبن يقوله الذي الكالم. الرمحن عبد إىل سهيل إبن
 .غموض الكلمة  اب يقال  الرمحن عبد و كلم ألن الطريقة املبدأ  إنتهاك قد"  . عمر

 يس  مع أن يري  د ال عب  دالرمحن لكن  ه س  هيل إب  ن يعىن،يةةؤمر احلةةوار ذالةةك والوظيفةةة 
 . السالمة االغنياء

  مينعك فما غناؤها، اأعجبك وقد جارييت إهنا: سهيل ابن  
 !يديك بين تغين أن

 سهيل بن اي ال: الرمحن عبد  
 الطريقة املبدأ :املبدئ .1

 املبدأ  إنتهاك الرمحن عبد و الوفاء أاب بني احلوار هذا يف الكالم شكل إىل نظرا 
   مينعك فما غناؤها، اأعجبك وقد جارييت إهنا سهيل إبن يقوله الذي الكالم. الطريق
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  اب يقال  الرمحن عبد و كلم ألن الطريقة املبدأ  إنتهاك قد"  . !يديك بين تغين أن
 " هيلس بن اي ال: الرمحن عبد " غموض الكلمة

 يري  د ال عب  دالرمحن لكن  ه س  هيل إب  ن يعىن،يةةؤمر احلةةوار ذالةةك والوظيفةةة 
 .السالمة االغنياء يسمع أن

 :املناقشة نتيجة -
 ابكثري أمحد لعلى" القس سالمة" الرواية عن البحث إجراء بعد

 أهل"  الغريز، عند التعاون مبادئ من اإلستلزام مفهوم عن التداولية ابلنظرية
 نتيجة أن عرفنا ستانتون، لروبريت البنيوية ابلنظرية احلكيم لتوفيق" الكهف

  النقاط، بعض على تدل أسئلته على ابالعتماد البحث هذا
 الكالم يف املبادئ جتد ابكثري أمحد لعلى" القس سالمة" الرواية يف أن

 مبدأ.1 يعين املبادئ أربعو هي و. التعاون املبادئ عن الغريز شرحها قد كما
 املناسبة مبدأ. Quality)  )، 3الكيف مبدأ. Quantity) )، 2 الكم

Relevance)  )، 4 .الطريقة مبدأ Manner) )33 .بكم يعىن الكم مبدأ 
 يعىن الذي الكيف مبدأ. به وترتبط اخلرب حيملها اليت اإلخبارية املعلومات

 ماليس تقل وال صحيح، غري إنه تعتقد ما تقل أال هو أو. اخلرب بكيف
 مناسبة عالقة ذا كالمك جتعل أن هو يعىن املناسبة مبدأ. عنه دليل عندك

 بعينة، مبحور يرتبط مك إسها أن ومها مظهران، املبدأ وهلذا ابملوضوع،
 فتتجنب وحممدا، واضحا تكون أن يعىن الطريقة املبدأ. بعينه هلذف ويكون

 . كالمك وترتب وتوجز، واللبس، الغموض

                                                           
33

 .255 ص ديك، لفان لسياق،وا النص. 
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 ابكثري أمحد لعلى" القس سالمة" ةالرواي يف البحث هذا نتيجة ومن 
 ونرى. الغريز عند التعاون املبادئ عن  تشتمل احلواري اإلستلزام الكالمة عن
 مناسبة"  ابكثري أمحد لعلى" القس سالمة" الرواية يف البحث هذا نتيجة أن

 من املستمع أو املخاطب الكلمة من املعىن يفهم يعىن ،املستخدمة ابلنظرية
 جانب من احلوار اإلستلزام يف املعىن يفهم يكفي ال فلذلك املبادئ، جانب

 من املعىن يفهم أن قبل ألن. منهم إحدى أو فقط التداولية أو الداللية
 . الدالليتها انحية من املعىن يفهم أن علينا جيب التداولية جانب
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الرابع الفصل  

 اإلختتام

 البحث نتائج تلخيص- أ
 و احلوارى االستلزام على تشتمل الكلمة ت،التحليال و البياانت من و

 القس السالمة الرواية يف احلوارى االستلزام إستخدام عن املبادئ انتهاك
 أسئلة على إبجابة يلي كما تتخلص السابق، الباب يف الباحثة ذكرها

 :األول الباب يف البحث
 . الفصل التاسع من احلوارى االستلزام على تشتمل اليت الكلمة كانت .1
 الكم مبدأ. 1: هي و اقسام اربعة احلوارى االستلزام يف مبادئ ينقسم .2

Quantity) )، 2 .الكيف مبدأQuality)  )، 3 .املناسبة مبدأ 
Relevance)  )، 4 .الطريقة مبدأ Manner)  )، ان الباحثة قسمت 

 القس السالمة الرواية يف احلوارى االستلزام إستخدام عن املبادئ هتاك
 اإلقرتاحات - ب

 تقدم حىت وهدايته إبذنه اجلامعي البحث إنتهى قد الذي اهللا شكر و محدا
 كما االقرتاحات. البحث خالصة و حثالب حتليل على بناء االقرتحات الباحثة

 : يلي:
 خاصة اللغة بعلوم ليهتموا العربية اللغة شعبة يف الطالبات و الطالب جلميع .1

 أن مثال اليوم هذا يف البحث قلِّة مازالت ألن ،الداللة و التداولية علةوم يف
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 علينا فينبغي احلوارى االستلزام توجد و الراوية، يف احلوار الكلمة يف ف نعر
 تتعلق .اللغة علم مواضع من كموضوع عالية ترقية نرقيه و جيدا نفهمه أن

 القس سالمة" الرواية يف احلوارى االستلزام دراسة عن احملدود البحث بنتائج
 اإلمتام، بوا و عن  بعيد اجلامعي البحث هذا ميكن ،" ابكثري أمحد لعلى

 الناحية لب من فحسب احلواري االستلزام يف البحث يقتصر ال ذلكل
 هللا و.الزمان بنمو تنتمي اللغوية العلوم خاصة العلوم ألنِّ  األخرى، التداولية

 .السبيل السواء إىل يهدينا و للرشاد يوفقنا أن أسأل
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