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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

في كتابه:  هـ(1117الشواهد القرآنية في التوجيه اللغوي للقراءات عند الدمياطي)ت 
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1 - 24 

عنون غيمها ( دراسة داللية 
ُ
 التوظيف القرآني لإلنسان في ديوان ) سماء ال ت

سامة                                                  
ُ
 أ

َ
 و محمد محمود سعيد نور عبدالكريم دبانأ

25 - 48 

 هللا محمد رسول هللا( للشيخ محمد قناوي من علماء القرن ال
 

ثاني عشر ِإعراب )ال ِإله ِإال

 صالح الدين سليم محمد أحمد                                        تحقيق ودراسة من الهجرة
49 - 74 

هــ( في كتابه: مصباح الخافية في شرح نظم الكافية 1237منهج ابن آدم البالكي  )ت
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75 - 110 
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111 - 136 

ة في كتاب ِإحالل الظاِهر َموِضع َضمير الرفع املستتر ة داللي  رياض الصالحين  دراسة نحوي 

 و رحاب جاسم العطيوي  فاتن سالم محمود          هـ676من كالم سيد املرسلين للنووي 
137 - 154 

ارد( لعب
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َ
 و أ
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  -القرن الخامس الهجري  - الخوف
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َ
از أ  و فو 
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225 - 240 

لف بين البصريين والكوفيين
َ
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َ
 وأ
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 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ                                                                     

 

الرتب العسكرية العليا في الدولة اململوكية باالستناد الى كتاب )الوافي بالوفيات( 

 وناصر عبد الرزاق عبد الرحمن نهال عبد الوهاب         م(  1363ه/764فدي ) ت: للص
269 - 288 

  1995قانون الوئام املدني في الجزائر 

 وسعد توفيق عزيز البزاز    محمد حسين دويل                                                           
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وزو الحدود
ُ
 (1998-1973التشادي  )  –صراع الليبي  وال یشريط أ

نسام                                                           
َ
ديب الضاحي  أ

َ
 و مجول محمد محمودأ

311 - 328 
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َ
 أ

385 – 426 

( دراسة نظرية
ً
سباب اختالل االمن االقتصادي )الفقر انموذجا

َ
 أ

اب                                                             
 
ميرة وحيدة خط

َ
 و شالل حميد سليمانأ

427 – 450 

سرة من الطالق دراسة وصفية تحليلية 
ُ
دور الحكمين في قضايا الشقاق حماية لأل
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ساليب رواية )سر الشَّارد( لعبداهلل االستلزام احلواري يف َأ 

 عيسى السالمة

 و َأمحد عدنان محدي   زياد طارق احلاصود

30/1/2021 تأريخ القبول:       15/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 وصحبه وسلم.الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله         
ا بعد: فيعد )االستلزام الحواري( ظاهرة قديمة وحديثة تناولتها الدراسات البالغية العربية م  أ  

قديمًا, والدراسات التداولية البالغية العربية قديمًا, والدراسات التداولية الغربية حديثًا كل 
 حسب مصطلحاته الخاصة.

الحواري( في أساليب رواية )سر الش ارد(  وقد تناولت في هذا البحث )االستلزام       
سلوب من استلزام حواري حمله في طياته, وقد أ  داه كل أ  لعبداهلل عيسى السالمة وبينت ما 

)االستفهام, عالمات الترقيم )عالمة  :ال وهيأ  ساليب وردت في الرواية تناولت عدة أ  
مني, اسلوب الحكيم(. وقد أدى الحذف(, التكرار, الضمين, االستعارة, الجناس, القلب, الت

 .)االستلزام الحواري( دورًا بارزًا للوصول إلى المقاصد والغايات الموظفة في تلك األساليب
 .ساليب, الشارداالستلزام الحواري, األ  الكلمات المفتاحية:     
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   المقدمة:
علتتى االستتتلزام لغتتًة: متتن الجتتذر اللغتتوي )ل.ز.م( وهتتو حأصتتلد واحتتد صتتحي , يتتدل 

. ومنه حلزم الشيء عن الشيء: نشت  عنته , وحصتل منتهح (1)مصاحبة الشيء بالشيء دائمًاح 
(2)

. 

واالستتتتلزام هتتتو مصتتتدر الفعتتتل استتتتلزم يستتتتلزم والفاعتتتل م ستتتتلز م والمفعتتتول م ستتتتلز م, 
(3)استلزم الشيء عد ه الزمًا أي ضروريًا وت تي بمعنى اقتضاه وتطلبه وفرضه 

. 

ًة: فهتتتي نستتتبة إلتتتى الحتتتوار فاليتتتاء يتتتاء النستتتبة, والحتتتوار متتتن أمتتتا كلمتتتة الحتتتواري لغتتت
, إذ تقتول: حتاور  يحتاور  م حتاورًة وحتوارًا,  الجذر اللغوي )ح.و.ر(, وهو مصدر للفعتل حتاور 
واستتم الفاعتتل م حتتاو ر واستتم المفعتتول م حتتاو ر, ومعنتتى حتتاور ه  جاوبتته وبادلتته الكتتالم, أو جادلتته  

. والحتتوار هتتو حتتديث يجتتري (5)وروا تراجعتتوا الكتتالم بيتتنهم . وتحتتا(4)أو راوغتته  واحتتتال عليتته 
بين شخصتين أو أكثتر فتي الحيتاة اليوميتة أو فتي العمتل القصصتي أو بتين ممثلتين أو أكثتر 

(6)على خشبة المسرح
. 

 االستلزام الحواري اصطالحًا:

 Conversationalإن  هتتتتتذا المصتتتتتطل  هتتتتتو ترجمتتتتتة للمصتتتتتطل  االنكليتتتتتزي )

implicature م( وهتتتو 1988-1913ضتتتعه الفيلستتتوف األمريكتتتي )بتتتول غتتترايس ( التتتذي و
                                                 

هت(, تحقيق: عبدالسالم 395(  مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي )1)
 .245: 5م, الجزء1979 -هت 1399سوريا,  –ر للطباعة والنشر والتوزيع, دمشقمحمد هارون, دار الفك

العربية المعاصرة, د. أحمد مختار عبدالحميد عمر, عالم الكتب, الطبعة األولى, القاهرة  (  معجم اللغة2)
 .2007: 3م, المجلد2008 -هت 1429مصر,  –

(  ينظر: المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية )إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات, حامد عبدالقادر, محمد 3)
م: 2004 -هت 1425رابعة, جمهورية مصر العربية, النجار(, مكتبة الشروق الدولية, الطبعة ال

823. 
 .579-578: 1(  ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 4)
(  ينظر: القاموس المحيط, مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, تحقيق: خليل م مون شيحا, دار 5)

 .333م: 2008 -هت 1429لبنان,  –المعرفة, الطبعة الثالثة, بيروت 
 .205(  ينظر: المعجم الوسيط: 6)
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يمثتتتل إحتتتدى نظريتتتات التداوليتتتة, ومتتتنهم متتتن عتتتدده تطتتتورًا عتتتن نظريتتتات تداوليتتتة ستتتابقة مثتتتل 
)األفعتتتال الكالميتتتة(, ويقصتتتد بتتته: أن النتتتاس فتتتي حتتتواراتهم قتتتد يقصتتتدون متتتا يقولتتتون, وقتتتد 

ك اختتتالف بتين متتا يقتتال يقصتدون أكثتتر ممتا يقولتتون, وقتد يقصتتدون عكتتس متا يقولتتون, فهنتا
ومتتا يقصتتد, إذ إند متتا يقتتال هتتو متتا تعنيتته الكلمتتة بلفظهتتا وحروفهتتا, أمتتا متتا يقصتتد فتته و ال 
نمتا هتو معنتى بتاطني أو خفتي يريتد المتتكلم أن يبلغته بطريقتة غيتر مباشترة,  يتمثل بالكلمة وا 

عة مداركته  اعتمادًا على أند المتلقي قادر على أن يصل إلى غاية المتتكلم, اعتمتادًا علتى ست
(1)وقدرته  على االستنتاج 
. 

, ويعتترف أيضتتًا ب نتته: المضتتمون التتذي (2)أي إن االستتتلزام يتتدرس المعنتتى الضتتمني 
تحمله الجملة بطريقة غير صريحة أي إن المتكلم يقصتد شتيئًا وذلتك الشتيء ال يكتون جتزءًا 

. (4)صتتري ح . ويعتترف أيضتتًا ب نتته: حمضتتمون الجملتتة غيتتر المباشتتر أو غيتتر ال(3)متتن الجملتتة
وقتتد أوضتت  )غتترايس( أن الملفوظتتات فتتي أثنتتاء عمليتتة التخاطتتب قتتد تتترد بطريقتتة إشتتارة أو 
داللة أحيانًا, وقتد تت تي بمعنتى ويقصتد بته معنتى آختر, ومتن هتذا المنطلتق ميتز بتين نتوعين 
من الداللة )الطبيعية( و)غير الطبيعية(, فالطبيعية هي التتي تتدل علتى متا وضتعت لته فتي 

أمتا الداللتة )غيتر الطبيعيتة( فهتي تعتمتد علتى قصتد  ون الحاجتة إلتى الت ويتل. أصل اللغة د
المتتتكلم متتن جهتتة, وعلتتى فهتتم المخاطتتب لهتتذا القصتتد متتن جهتتة ثانيتتة وعلتتى ستتياق الكتتالم 
وقتتتترائن األحتتتتوال متتتتن جهتتتتة ثالثتتتتة, إذًا فتتتتتن )االستتتتتلزام الحتتتتواري( ينتتتتت  عتتتتن الداللتتتتة )غيتتتتر 

ختتتالف المعنتتى النهتتائي للقتتول عمتتا تقصتتده أو تعنيتته . ويعتترف أيضتتًا ب نتته: ا(5)الطبيعيتتة( 

                                                 

(  ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر, د. محمود أحمد نحلة, مكتبة اآلداب, الطبعة 1)
 34-33: 2012مصر,  –األولى, القاهرة 

(  ينظر: التداولية عند العلماء العرب, د.مسعود صحراوي, دار الطليعة للطباعة والنشر, الطبعة 2)
 .36: 2015لبنان,  –, بيروت األولى

(  ينظر: نظرية المعنى في فلسفة بول جريس, د. صالح إسماعيل عبدالحق, الدار المصرية للطباعة 3)
 .78, 16: 2015مصر,  –والنشر والتوزيع, الطبعة األولى, القاهرة 

ين دعفوش ت جاك موشلر, ترجمة: د. سيف الد -(  التداولية اليوم علم جديد للتواصل: آن روبول 4)
 .47: 2003د.محمد الشيباني, مراجعة: د. لطيف زيتوني, المنظمة العربية للترجمة, بيروت, 

(  ينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها, جواد ختام, دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع, الطبعة األولى, 5)
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. و)االستتتتلزام الحتتتواري( هتتتو نظريتتتة متتتن نظريتتتات إنتتتتاج الخطتتتاب, وهتتتو قتتتدرة (1)الكلمتتتات 
المتكلم علتى أن يعنتي أكثتر ممتا يقتول, أي إن الكتالم يحمتل معتاني ومقاصتد ال تظهتر فتي 

وال يكفتتي االعتمتتتاد  العبتتارات المستتتتعملة, فمعنتتى الجمتتتل ال ينحصتتر فتتتي صتتيغها الصتتتورية
على المعطيات الظاهرة للوصول إلى المعنتى بتل يتطلتب األمتر تت ويالت دالليتة وبحثتًا عتن 

(2)مقصديات المتكلم 
. 

إذًا يمكتتن القتتول بتت ن )االستتتلزام الحتتواري( هتتو المعنتتى الثتتاني أو الضتتمني التتذي ال 
اط واالستتتتتنتاج يصتتتترح بتتتته  المتتتتتكلم ولكنتتتته يظهتتتتر عبتتتتر عمليتتتتات الفهتتتتم والت ويتتتتل واالستتتتتنب

 واالستدالل, فكل خطاب يتضمن معنيين:

 المعنى األول: هو معنى ظاهري يكون ظاهرًا عبر تراكيب الجمل.

المعنتتتتى الثتتتتاني: هتتتتو المعنتتتتى الضتتتتمني أو المقصتتتتود متتتتن القتتتتول أو المتضتتتتمن فتتتتي القتتتتول 
(3)ويتوصل إليه عن طريق الفهم أو االستنتاج 
. 

هتتو المتتذهب أو الطريقتتة, وهتتو الطريتتق الممتتتد, غتتة : األستتلوب لواصللطالًحااألسلللوب لغللًة 
, أما اصطالحًا فهتو طريقتة للتعبيتر عتن مواقتف معينتة, (4)ويطلق على السطر من النخيل 

يصالها, أي يستتطيع الروائتي باستاليب  وهو منهاجد أو سبيلد يسلكه المؤلف ألداء مقاصده وا 
                                                                                                                         

 .100-99م: 2016 -هت 1437االردن,  –عمان 
ة التداولية )مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والت ويل(, فرانشيسكو يوس (  ينظر: مدخل إلى دراس1)

العراق,  –ر اموس, ترجمة: يحيى حمداي, دار نيبور للطباعة والنشر, الطبعة األولى, بغداد 
2014 :102. 

(  ينظر: االستلزام الحواري في التداول اللساني )من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى وضع 2)
 -هت 1432القوانين الضابطة لها(, العياشي ادراوي, منشورات االختالف, الطبعة األولى, الجزائر, 

 .19-18م: 2011
(  ينظر: االستلزام الحواري وديناميكية التخاطب في مفهوم جرايس, د. عبدالقادر البار, مجلة تقاليد, 3)

 .119: 2018لسنة  14الجزائر, العدد -جامعة قاصدي مرياح, ورقلة 
(  ينظر: لسان العرب, ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري, دار 4)

؛ وينظر:  225: 7, المجلد 2000لبنان,  –صادر للطباعة والنشر, الطبعة األولى, بيروت 
 .1089:  3؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 627القاموس المحيط: 
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بتداهلل عيستى الستالمة( عتددًا كبيترًا . وقد استتعمل الروائتي )ع(1) متنوعة إيصال أفكاره ورؤاه
متتن األستتاليب فتتي روايتتته, وقتتد رتبناهتتا فتتي هتتذا المبحتتث حستتب هيمنتهتتا فتتي نتت  الروايتتة, 
فجتتاء االستتتفهام فتتتي مقتتدمتها ثتتتم عالمتتات التتترقيم )عالمتتتة الحتتذف( ثتتتم التكتترار والتضتتتمين 

تلتتك األستتاليب واالستتعارة والجنتتاس والقلتتب والتمنتي وأستتلوب الحكتتيم. وفتتي توظيتف الروائتتي ل
فتتي روايتتته غايتتات ومقاصتتد )غيتتر مباشتترة( أراد إيصتتالها إلتتى المتلقتتي, وهتتي تنتتدرج ضتتمن 
)االستلزام الحواري(, فتوظيف تلك األساليب في الرواية لتم يكتن اعتباطيتًا, وانمتا هتو بمثابتة 
الممتترات أو المعتتابر لتصتتل عبرهتتا إلتتى المعتتاني المستتتلزمة, وهتتذا يتتدل علتتى إبتتدا   واضتت  

عالم في هذه الرواية يوسع من أفتق التفكيتر لتدى القتاري, فيجعلته  يفكتر ويستتنبط المعتاني الم
المكنونتتتة فتتتي تلتتتك األستتتاليب الموظفتتتة فتتتي الروايتتتة, فضتتتاًل عتتتن شتتتعوره بلتتتذة التوصتتتل إلتتتى 

 المعنى وفك شفرة ذلك األسلوب.

 االستفهام:أسلوب أواًل: 

فالنتتًا فتتالن فتتي المستت لة, أي االستتتفهام لغتتًة هتتو طلتتب فهتتم الشتتيء, ومنتته  استتتفهم 
(2)طلب أن يفهمه  إيداها 

. 

أمتتا االستتتفهام اصتتطالحًا فهتتو ال يختترج عتتن المعنتتى اللغتتوي, فهتتو ستتؤالد أو طلتتبد 
يراد به جوابد ألمر  ما أو لمس لة معينة, واالستفهام نو د من أنوا  اإلنشاء الطلبتي, ويتعلتق 

االستفهام فتي اللغتة العربيتة إلتى قستمين أال . ويقسم (3)باالستطال  واكتشاف األمور والفهم 
 وهما:

 

                                                 

منهاج البلغاء وسراج األدباء, أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني  (  ينظر:1)
 –هت(, تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, دار الغرب اإلسالمي, الطبعة الثالثة, بيروت 684)

 .109: 1986لبنان, 
 .1749: 3لمجلد؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, ا 235: 11(  ينظر: لسان العرب, المجلد2)
(  ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها, أبو الحسين أحمد بن 3)

هت(, تحقيق: د. عمر فاروق الطبا , مكتبة المعارف, الطبعة 395فارس بن زكريا الرازي اللغوي )
 .187-186م: 1993 -هت 1414لبنان,  –األولى, بيروت 
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 االستفهام الحقيقي: -1

 وهو طلب جواب يكون مجهواًل لدى المتكلم.

 االستفهام المجازي: -2

وهتتتو استتتتفهام ال يريتتتد المتتتتكلم بتتته جوابتتتًا, بتتتل الغتتتر  منتتته  إيصتتتال معتتتان  )غيتتتر 
. وهتو متدار بحثنتا, وقتد ورد  (1) مباشرة( للمتلقي مثل معنى )التحسر, التتوبي,, التهديتد ...(

 ذلك األسلوب بشكل  كبير في الرواية, وكان مهيمنًا عليها قياسًا على بقية األساليب.

ونجتتد ذلتتك االستتلوب فتتي حتتوار )ميمتتون( التتداخلي متتع نفستته, إذ يقتتول فتتي )الفصتتل 
ك األول(: حهيه يا مينو واآلن!؟ إلى أين تمضي؟ وماذا تفعل؟ ومتن أنتت؟ هتا قتد مترت عليت

شهور طوال, وأنت تتجتول هكتذا ... أكلتت المستافات رجليتك, وأكتل الستهاد عينيتك, وأكلتت 
الشدتتمس وجهتتك, وأكتتل التفكيتتر دماغتتك, وأكلتتت األتربتتة والريتتاح ثيابتتك. فمتتاذا بقتتي منتتك يتتا 
مينو؟ أبعد كل هذا تظل مصرًا على أنتك أنتت أنتت؟ وتظتل مصترًا علتى التذهاب إلتى حيتث 

هتتذا العتتالم, وقتتد ضتتا  منتتك كتتل شتتيء؟ أطتترق قلتتياًل وهتتو يتتردد ال تتتدري؟ ومتتاذا تريتتد متتن 
(2)...؟ح كل شيء ... عمد تبحث؟ وماذا تريد... وقد ضا  كل شيءبحزن عميق: ضا  

. 

فتتي هتتذا الحتتوار التتداخلي استتتفهامد مجتتازيد فميمتتون )الش تتارد( ال يريتتد  إجابتتة متتن تلتتك 
ري( يشتتير إلتتى معنتتى )التحستتر( األستتئلة التتتي يطرحهتتا علتتى نفستته, وفتتي ذلتتك )استتتلزام حتتوا

على حاله, وعلى حظه العاثر وحاله المتزري, فهتو ال يعترف أيتن يتذهب ومتا اتجاهته, فهتو 
ال يمتلتتتك وطنتتتًا حقيقيتتتًا وال أهتتتاًل وال أصتتتدقاء يلجتتت  إلتتتيهم, إذ إنتتته ال يثتتتق ب حتتتد  بعتتتد الطعنتتتة 

الحقيقيتة أو علتى وطنته الظالمة التي طعنته بها أمه, واألم في سياق الرواية دلدت على أ مده 
تتتارد( و)الراعتتتي(, وهتتتو حتتتوار ختتتارجي, نجتتتد أن  تتتته. وفتتتي حتتتوار آختتتر بتتتين )الش  أو علتتتى أ مد

                                                 

 – , أبي الفت  عثمان بن جني, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتب المصرية (  ينظر: الخصائ1)
 .464-463: 1945مصر,  –المكتبة العلمية, القاهرة 

 –(  سر الش ارد, عبداهلل عيسى السالمة, دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة األولى, عمان 2)
 .7م: 1999 -هت 1420االردن, 

 .493: 1: هو الحزن على شيء ما. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلدالتحسر -    
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)االستتفهام( حاضتترد فالش تتارد رأى أن )الراعتتي( شتتخ  شتريف ونزيتته, فطلتتب منتته أن يكتتون 
 دابًة في قطيعه ألمانته, إذ يقول: حولكن اسم  لي أن أدعتو دعتوة, وأرجتو أن تقتول بعتدها:

 آمين.

نظتتر إلتتى صتتاحبه فتتاغرًا فتتاه , وعلتتى وجهتته عالمتتات االستتتغراب وبلتتع ريقتته وقتتال: 
(1)تفضل ... أد   ... وهل دعاء العبد بين يدي ربه يحتاج إلى سماح  من الناس؟ح 

. 

فقتتد كتتان استتتفهام )الراعتتي( فتتي نهايتتة هتتذا الحتتوار استتتفهامًا )مجازيتتًا(, فهتتو لتتم يتترد 
تتتارد(, ولك نتتته  كتتتان يتتتتهكم بتتته نوعتتتًا متتتا, فتتتدعاء اإلنستتتان لربتتته ال يحتتتتاج إلتتتى جوابتتتًا متتتن )الش 

. إذًا فكتان فتي (2)موافقة وسماح من الناس, والتهكم كما ذكرنا آنفًا هو االستهزاء بتاآلخرين 
استفهام )الراعي( نو د من االستخفاف أو االستهزاء. كذلك نجد داللة )التتهكم واالستتخفاف( 

تتتتارد( و)المحقتتتتق(, إذ يقتتتتول )المحقتتتتق( موجهتتتتًا االتهامتتتتات فتتتتي الحتتتتوار التتتتذي دار بتتتتين )ال ش 
الباطلتتة إلتتى )الش تتارد(: حاعتتترف يتتا ستتيد ميمتتون, وال تتعبنتتا وتتعتتب نفستتك معنتتا, فتتتن لتتدينا 
وستتائل رهيبتتة ال تعرفهتتا .. فتتادل بمتتا لتتديك متتن معلومتتات تلقائيتتًا, وال تضتتطرنا ألن ننتزعهتتا 

 منك انتزاعًا.

 إليه مستفسرًا, بعد أن تلفت حوله:قال الش ارد, وهو ينظر 

(3)أتتحدث معي يا سيادة الرائد!؟ح 
. 

إن )ميمتتتون( فتتتي هتتتذا الحتتتوار يتتتدرك أنتتته ال يوجتتتد أحتتتد غيتتتره  وغيتتتر  )المحقتتتق( فتتتي 
)الغرفة(, ويدرك تمامًا ان الكالم كان موجهًا إليه, إال أنته يستتفهم متهكمتًا باالتهامتات التتي 

منته, واستتلزم ذلتك, أنته أراد أن يوصتل فكترة للمحقتق مفادهتا وجهها )المحقق( إليه, وساخرًا 
أنتي بتريءد وبعيتد كتل البعتتد عتن تلتك االتهامتات التتي وجهتهتتا لتي, ولتيس لتدي صتلة ال متتن 

 قريب  وال من بعيد  بما ألصقته  بي من تهم.
 

                                                 

 .16-15(  سر الش ارد: 1)
 .2356: 3؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 77: 15(  ينظر: لسان العرب, مجلد 2)
 .60(  سر الش ارد: 3)
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 ثانيًا: عالمات الترقيم )عالمة الحذف(:

اط, وتتدل علتى كتالم  مقطتو  وهي عالمة متن عالمتات التترقيم تتكتون متن ثتالث نقت
فيتتته تكملتتتة, حتتتتذف لغايتتتة معينتتتة, وتستتتتمى أيضتتتًا نقتتتط )االختصتتتتار أو االضتتتمار(, ولتلتتتتك 

 العالمة عدة استعماالت أهمها:

 التهرب من ذكر لفظ ليس بالئق. -1

 االشارة إلى معلومة أو فكرة لم تنته بعد. -2

(1)انفتاح الكالم أو الجملة, أي ترك الجملة مفتوحة  -3
. 

كثتترة ورود ذلتتك األستتلوب فتتي الكتابتتة فتتي روايتتة )ستتر الش تتارد(, وقتتد ورد  وقتتد لحظنتتا
في حوار )ميمتون( التداخلي متع نفسته, وهتو عبتارة عتن أستئلة يطرحهتا علتى نفسته متن دون 
أن يحصتتتل علتتتى إجابتتتة عنهتتتا, إذ يقتتتول: حهيتتته يتتتا مينتتتو واآلن!؟ إلتتتى أيتتتن تمضتتتي؟ ومتتتاذا 

وأنتت تتجتول هكتذا ... أكلتت المستافات تفعل؟ ومن أنت؟ ها قد مترت عليتك شتهور طتوال, 
رجليك, وأكل السهاد عينيتك, وأكلتت الشدتمس وجهتك, وأكتل التفكيتر دماغتك, وأكلتت األتربتة 
والريتتاح ثيابتتك. فمتتاذا بقتتي منتتك يتتا مينتتو؟ أبعتتد كتتل هتتذا تظتتل مصتترًا علتتى أنتتك أنتتت أنتتت؟ 

قتد ضتا  منتك وتظل مصرًا على الذهاب إلتى حيتث ال تتدري؟ ومتاذا تريتد متن هتذا العتالم, و 
كل شيء ... عمد تبحث؟ وماذا تريد ... وقد ضا  كل شيء ...؟ح 

(2)
. 

إن الحتتذف التتذي ورد فتتي هتتذا الحتتوار استتتلزم أن )ميمتتون( شتتخ د ضتتائعد ال يعلتتم 
أيتتن يتتذهب؟ وأن بداخلتته كالمتتًا كثيتترًا, ال يستتتطيع التعبيتتر عنتته, وأستتئلة محيتترة ال يستتتطيع 

لتداخلي بتلتك النقتاط, أي أن كالمته غيتر واف  للتعبيتر اإلجابة عنها, فلتذلك جستد إحساسته ا
حصتتتاؤها, إذ  تتا فتتتي داخلتته , فاألشتتتياء التتتي ضتتتاعت منتتته أشتتياء كثيتتترة ال يمكتتن عتتتدها وا  عمد
هربتتت منتته أمتته, وضتتا  وطنتته, وخستتر أصتتدقاءه, فضتتاًل عتتن أن الروائتتي أراد اإليجتتاز فتتي 

 صول إلى المحذوف.أسلوبه, وليترك المجال أمام القاري ليقوم باالستنباط والو 
 

                                                 

, 2018اكتوبر  -ضع استعمالها, ديوان العرب (  ينظر: عالمات الترقيم في الكتابة العربية وموا1)
www.diwanalrab.com.  

 .7(  سر الش ارد: 2)
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 ثالثًا: التكرار:

. أمتتتا التكتتتترار (1)التكتتترار لغتتتًة هتتتو إعتتتتادة الشتتتيء وترديتتتده ألكثتتتر متتتتن متتترة واحتتتدة 
تترف ب نتته  إعتتادة اللفتتظ متترة بعتتد متترة لفائتتدة  اصتتطالحًا فتتال يختترج عتتن المعنتتى اللغتتوي, فقتتد ع 

. (2)ن ... وغيرهتا يقصدها المؤلف كالتهويل أو التعظيم أو التنبيه أو التوكيد على أمر معتي
ويعتتد التكتترار عالمتتة متتن عالمتتات الجمتتال فتتي التتن  األدبتتي, فهتتو يعكتتس حالتتة األديتتب 

 النفسية.

والتكرار قد يكون بتكترار كلمتة أو جملتة أو شتبه جملتة. وفتي الحتوار التذي دار بتين 
ي أعقتتل )الش تتارد( و)الراعتتي(, نجتتد تكتترارًا لجملتتة, إذ يقتتول )الش تتارد(: حأتظننتتي مجنونتتًا .. إنتت

 من قطيعك هذا كله, ما عدا الحمار ))ويشير بيده إلى مكان القطيع((

الراعتي وقتد انتابتتته حالتة متتن الضتحك مشتتحونة باستتغراب عجيتتب: ماعتدا الحمتتار؟ 
(3)هه هه هه .. تقول ما عدا الحمارح 
. 

فتتالتكرار كتتان بجملتتة )متتا عتتدا الحمتتار ... متتا عتتدا الحمتتار( وهتتذا )التكتترار( عكتتس 
)الراعي( وستخريته متن كتالم )الش تارد(, إذ إنته ذ هتل متن تفضتيل )الش تارد( الحمتار استغراب 

على نفسه, وجعله أفهم منه, ولكن )الش ارد( كان يقصد أن )الحمار(, أنه لتيس لديته أعتداء 
من أفراد السلطة أو غيرهم وال يشغل تفكيره ب حد, أي كتفكيره باهل  تركوه أو مجتمع حاربته 

ارد(. وكتتذلك عنتتدما أ متتر )الراعتتي( الكلبتتين بتتالهجوم علتتى )الش تتارد(, قتتال لتته كمتتا فعتتل )الش تت

                                                 

 .1123؛ وينظر: القاموس المحيط:  46: 13(  ينظر: لسان العرب, المجلد1)
الدين نصر اهلل بن محمد بن  (  ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, أبي الفت  ضياء2)

هت(, تحقيق: محمد محي الدين بن عبدالحميد, المكتبة العصرية 637عبدالكريم ابن األثير الكاتب )
؛ وينظر: كتاب سيبويه,  146: 2م, الجزء1999 -هت 1420لبنان,  –للطباعة والنشر, بيروت 

د هارون, مكتبة الخانجي, هت(, تحقيق: عبدالسالم محم180أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )
 .380-377: 2م, الجزء1988 -هت 1408مصر,  –الطبعة الثالثة, القاهرة 

 .19(  سر الش ارد: 3)
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)الراعي(: هل عرفت أقدار الرجال؟ فيرد عليته )الش تارد( وهتو مقطتو  األنفتاس: نعتم .. نعتم 
(1).. بالطبع عرفت قدر هرداس ومرداس 
. 

زم هتتتذا فتتتالتكرار فتتتي هتتتذا الستتتياق هتتتو تكتتترار حتتترف الجتتتواب )نعتتتم ... نعتتتم(, واستتتتل
)التكتترار( توكيتتد الموافقتتة علتتى اإلجابتتة التتتي عكستتت الحالتتة النفستتية الصتتعبة التتتي متترد بهتتا 
)الش ارد(, والتي جعلته يشعر بالخوف والهلتع, فت راد أن يوقتف )الراعتي( متن تحتري  كلبيته 
عليه, فيتخل  من الهجوم الذي يتعر  له, الذي أدى إلى تمزيق ثيابه ونهش لحمته, متع 

من )الراعي(, ألن )الراعي( س له هل عرفت أقدار الرجال؟ ف جابته )الش تارد(: نعتم السخرية 
... نعتتم. بتتالطبع عرفتتت قتتدر هتترداس ومتترداس, أي أنتتك جبتتان, ولتتوال هتتذان الكلبتتان لمتتا نلتتت 

 مني.

 رابعًا: التضمين:

, إذ لحظنا تكراره في الرواية تكترارًا الفتتًا للنظتر , وللتضمين في الرواية نصيب وافرد
والتضمين لغتًة هتو مشتتق متن الفعتل ضتمدن الشتيء بمعنتى تضتمنه, ومنته قتولهم: مضتمون 

(2)الكتاب كذا وكذا. والتضمين هو احتواء الشيء, ومنه يتضمن الكتاب ثالثة فصول 
. 

والتضمين اصطالحًا هو استعارتك عددًا من األبيات الشعرية وتوظيفها في 
المستعار دلياًل على كالمك وموافقًا  كالمك خدمًة لمبتغاك. أي جعل ذلك البيت

. ونجد في الرواية تضمينًا ألبيات من شعر مالك بن الريب, يسردها (3)ألغراضك وأهدافك
الروائي على لسان )الش ارد( وذلك عندما تذكر مصيره المجهول, إذ يقول الراوي: حفبدأ 

 دموعه:الش ارد يترنم بها بحزن ويغالب 

  بجنتتتتتتتب الغضتتتتتتتا أزجتتتتتتتي القتتتتتتتال  النواجيتتتتتتتا  ليلتتتتتتتتتتتتتة أال ليتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتعري هتتتتتتتتتتتتتل أبيتتتتتتتتتتتتتتن

                                                 

 .30(  ينظر: المصدر نفسه: 1)
 .1371: 3؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 64: 9(  ينظر: لسان العرب, المجلد2)
هت(, تحقيق: 395تابة والشعر(, أبو هالل الحسن بن عبداهلل العسكري )(  ينظر: كتاب الصناعتين )الك3)

مطبعة عيسى البابي  –علي محمد البجاوي ت محمد أبو الفضل ابراهيم, دار إحياء الكتب العربية 
 .36م: 1952 -هت 1371مصر,  –الحلبي, الطبعة األولى, القاهرة 
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 فليتتتتتت الغضتتتتتى لتتتتتم يقطتتتتتع الركتتتتتب  عرضتتتتته
 تتتتتتتتتتتذكرت متتتتتتتتتتن يبكتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتيد فلتتتتتتتتتتم أجتتتتتتتتتتد
 وأشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقر محبوكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًا يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عنانتتتتتتتتتتتتتتتتتتته
تتتتتتتتتتتتتتتتتتم ين ة  نستتتتتتتتتتتتتتتتتتوةد   ولكتتتتتتتتتتتتتتتتتتنة بتتتتتتتتتتتتتتتتتت طراف الس 
 فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتنهن أمتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وابنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي وختتتتتتتتتتتتتتتتتتالتي  

 

 وليتتتتتتتتتت الغضتتتتتتتتتى ماشتتتتتتتتتى الركتتتتتتتتتاب لياليتتتتتتتتتا
 ستتتتتتتتتوى الستتتتتتتتتيف والتتتتتتتتترم  الردينتتتتتتتتتيد باكيتتتتتتتتتا

 يتتتتتتتترك لتتتتتته المتتتتتتوت ستتتتتتتاقياإلتتتتتتى المتتتتتتاء لتتتتتتم 
 عزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزد علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيهن العشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية مابيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 ح(1)وب اكيتتتتتتتتتتتتتتتة أختتتتتتتتتتتتتتترى تهتتتتتتتتتتتتتتتي  البواكيتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 
 
 
 
(2) 

هذا التضمين أن )الش ارد(, لم يعد يملك أهاًل وال أصدقاء وال أقارب يرثونه   استلزم
أو يتذكرونه عند موته, فهو شخ د وحيدد ال أهل لديه, فوالده قد مات وأمه تركته وسرقت 

وطعنته بصدره وهربت, وبذلك بدأ يشعر بالضيا  والوحدة الغربة. ويضمن الروائي  أمواله
روايته بيتًا ألبي العالء المعري على لسان )الش ارد( في أثناء حواره مع المالزم )زاوي(, 
عن تعريف اإلنسان, إذ يقول )الش ارد(: حلقد ذكرني تعريفك لإلنسان, يا سيدي المالزم, 

 فيه:ألبي العالء المعري يقول ببيت من الشعر 

ن كنتتتتتتتتتتتتتتتتتت األخيتتتتتتتتتتتتتتتتتر زمانتتتتتتتتتتتتتتتتته نتتتتتتتتتتتتتتتتتي وا   وا 
 

  (4)ح (3)آلت بمتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتم تستتتتتتتتتتتطعه األوائتتتتتتتتتتل  
 

استلزم ذلك )التضمين( في هذا المقام السخرية والتقليل من احترام )المالزم(,  وقد
ألنه يمتلك ثقافة سطحية, إذ إنه جاء بتعريف لإلنسان, لكنه لم يطبقه عمليًا, كما أنه ال 
يراعي اإلنسانية في تعامله مع الناس. وورد في سياق استرجا  الشي, حكيم )الش ارد( 
لنصائ  )أبي ربيع(, تضمين بيت )ألبي الفت  البستي(, إذ يقول )أبو ربيع( ناصحًا 
)الش ارد(: حأحر  على إتقان دورك جيدًا يا شي, حكيم. أنت محاصر مطارد يا شي, 

                                                 

الريب بن حوط بن قرط المازني, تحقيق: د. نوري  ديوان مالك بن الريب )حياته وشعره(, مالك بن  (1)
, 93, 90, 88, الجزء األول: 15, المجلد 1950حمودي القيسي, معهد المخطوطات العربية, 

96 
  .31سر الش ارد:   (2)
هت(, مطبعة 449ديوان سقط الزند, أبو العالء أحمد بن عبداهلل بن سليمان التنوخي المصري )  (3)

 .42م: 1901 -هت 1319مصر,  –هندية, االنبكية 
 .41سر الش ارد:   (4)
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ك غاليًا. احذر أن تمر بشار  الضجي  إال عابرًا على حكيم, وكل خط  تقع فيه يكلف
عجل, فالناس هناك عرفوك. إذا عجزت بالدك عن اإلفادة من علومك العصرية الراقية 
النارة, فقدم ألبناء أمتك الطيبين البسطاء ما ينفعهم من وصفات طبية شعبية ناجعة 

صيدليات .. تذكر دائمًا قول مجربة, فكثيرون منهم ال يملكون ثمن الدواء ليشتروه من ال
 الشاعر: 

 أحستتتتتتتتتتتن إلتتتتتتتتتتتى النتتتتتتتتتتتاس تستتتتتتتتتتتتعبد قلتتتتتتتتتتتوب هم  
 

   (2)ح (1)فطالمتتتتتتتا استتتتتتتتعبد اإلنستتتتتتتان إحستتتتتتتان  
 

ذلتتتتك التضتتتتمين داللتتتتة االستتتتتمرار فتتتتي بتتتتذل الخيتتتتر والمستتتتاعدة واإلحستتتتان  واستتتتتلزم
والطيتتتتب إلتتتتى النتتتتاس, ألنتتتته مفتتتتتاحد لكستتتتب قلتتتتوبهم والتتتتدخول إليهتتتتا, وكستتتتب ودهتتتتم وربتتتت  

م, فبالودد واإلحسان تسود المحبة واأللفة بينه وبين الناس, وك نه بذلك ي ستر قلتوبهم مشاعره
 ويتقرب منهم.

 خامسًا: االستعارة:

االستتتتعارة لغتتتًة هتتتي طلتتتب الشتتتيء, ومنتتته استتتتعرت الكتتتتاب, أي طلبتتتته, وتعتتتاوروا 
. واالستتتتتعارة اصتتتتطالحًا هتتتتي تشتتتتبيهد بليتتتتك حتتتتذف أحتتتتد طرفيتتتته, وأركتتتتان (3)الشتتتتيء تتتتتداولوه 
 االستعارة هي:

   واالستعارة أنوا  أال وهي: القرينة. المستعار. المستعار له. المستعار منه.

 االستعارة التصريحية. -1

(4)االستعارة المكنية  -2
. 

                                                 

لطفي  –هت(, تحقيق: دريد الخطيب 400ديوان أبي الفت  البستي, أبو الفت  علي بن محمد البستي )  (1)
 .6م: 1989 -هت 1410سوريا,  –الصقال, مجمع اللغة العربية, دمشق 

 .266سر الش ارد:   (2)
 .926؛ وينظر: القاموس المحيط:  334: 10(  ينظر: لسان العرب, المجلد3)
هت(, مكتبة البشرى, الطبعة األولى, 739(  ينظر: تلخي  المفتاح, محمد بن عبدالرحمن القزويني )4)

 .109-99: 2010باكستان,  –كراتشي 
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فاالستعارة )التصريحية( هي ما ذكر فيها أو صرح بلفتظ المشتبه بته. أمتا )المكنيتة( 
. وقتد ورد ذلتك األستلوب (1)لوازمته فهي التي حذف فيها المشتبه بته وأ شتير إليته بالزمتة متن 

فتتي الحتتوار التتذي دار بتتين )المتتالزم( و)ميمتتون(, وكتتان محتتور حتتديثهما عتتن ستتبب إنشتتغال 
تتي عتتن ستتبب جراحتته والبحتتث عتتن غريمتته, إذ  )المتتالزم( عتتن الش تتارد و)ميمتتون( وعتتدم التقصد

, والبتتد يقتول )المتالزم( مجيبتتًا عتن ستتبب ذلتك: حإنمتتا هنتاك ترتيتتب لهولويتات حستتب أهميتهتا
متتن مراعتتاة هتتذا الترتيتتب .. حفاظتتًا علتتى .. حفاظتتًا علتتى .. قتتل حفاظتتًا علتتى األمتتن العتتام, 
التتتتذي ينتتتتدرج تحتتتتته األمتتتتن الختتتتا  لكتتتتل فتتتترد .. وأظنتتتتك متتتتن النتتتتو  التتتتذي يضتتتتحي ب منتتتته 

 الشخصي, إذا كان في حفظ لهمن العام .. أليس كذلك يا سيد ميمون؟

د متتتن حفتتتظ األمتتتن العتتتام فتتتي الصتتتحراء ميمتتتون بلهجتتتة جتتتادة: طبعتتتًا طبعتتتًا .. البتتت
الموحشتتتتة .. فكتتتتل متتتتا فيهتتتتا يهتتتتدد األمتتتتن العتتتتام .. حرهتتتتا الالهتتتتب .. ورمالهتتتتا المحرقتتتتة .. 
وصمتها الموحش .. ورياحها المشحونة بالغبار .. وعقاربها الس امة التي لتو لستعت إحتداها 

(2)األمن العام لسعة لقضت عليه في الحالح 
. 

تنقلنا إلى معتان  باطنيتة خفيتة, أراد الروائتي إيصتالها إلينتا  فاالستعارة في هذا الن 
بطريقة )االستلزام الحواري(, أي بطريقة )غير مباشترة(, إذ حتودرت هتذه االستتعارة )المكنيتة( 
وشتتبهت األمتتن العتتام بتنستتان يلستتعه عقتترب ستتام فتتي هتتذه الصتتحراء الموحشتتة لستتعة واحتتدة 

وهتذا التصتوير يستتلزم ضتعف األمتن العتام  فتقضي عليه, وحذف المشتبه بته وهتو اإلنستان,
مهمتتا تظتتاهر أصتتحابه بتتالقوة والجبتتروت, بحيتتث أن لستتعة واحتتدة تقضتتي عليتته فتتي الحتتال, 
وأوض  دليل على ضعفه طريقة تفكير هذا )المالزم( الساذج في تقديم خيار حفتظ صتحراء 

 على حفظ حياة اإلنسان.

حتتتتوار التتتتذي دار بتتتتين ومتتتتن الحتتتتوارات األختتتترى التتتتتي تضتتتتمنت ذلتتتتك األستتتتلوب, ال
الصتتحفي )أبتتو ربيتتع( وبتتين )ميمتتون(, عنتتدما كانتتا يتحتتدثان عتتن الحيتتاة وأهتتداف كتتل واحتتد 

                                                 

(  ينظر: الشامل في اللغة العربية, د. عبداهلل محمد النقراط, تحقيق: محمد خليل هرداس, دار قتيبة, 1)
 .156: 2002سوريا,  –الطبعة األولى, دمشق 

 .48-47(  سر الش ارد: 2)
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منهمتتا, إذ يقتتول )أبتتو ربيتتع(: حإن الحيتتاة تستتلب بيتتد, وتعطتتي باليتتد األختترى, ومتتا عليتتك إال 
دراك سنن اهلل فيهاح  (1)وعي معادالتها بوضوح, وا 

. 

ن الحيتتاة لهتتا أيتدي, فهتتي تعطتي بواحتتدة وتستتلب فاالستتعارة )المكنيتتة( هنتا تمثلتتت بت 
باالخرى, وهنا معنى ضمني يستلزم حواريًا, أن الحياة ال تكتون دائمتًا ضتدك وبتنفس الوقتت 
ال تكتتون دائمتتًا معتتك, فعلتتى اإلنستتان الستتعي وراء متتا يتتراه  جيتتدًا, وأن يستشتتير امكاناتتته التتتي 

ن ضتتاقت بتته ا ()وهبهتتا اهلل  لتتدنيا, فمفتتاتي  الفتترج موجتتودة بكتتل إيداهتتا, متتع عتتدم اليتت س وا 
ت كيتتد, فمتتا ضتتاقت التتدنيا ب حتتد إالد وفرجتتت بعتتد حتتين, وتلتتك )االستتتعارة( استتتلزمت أيضتتًا, 
إيمانتتًا واضتتحًا للصتتحفي )أبتتي ربيتتع(, وتفتتاؤاًل بغتتد  مشتترق, فهتتو شتتخ د متتدرك كيتتف تستتير 

ون(, حينمتا كتان حياته ويدور زمانه. وفي الحوار الداخلي )النفسي(, الذ دار في ذهن )ميم
ينصتتت  نفستتته بتتتالنوم فتتتي )الغابتتتة(, لشتتتدة إجهتتتاده وتعبتتته, نجتتتد استتتتعارة )مكنيتتتة(, إذ يقتتتول: 
حمتعب أنت يا عزيزي .. أيها الشتقي الش تارد .. متعتبد أنتت حتتى نختا  العظتم .. نتم .. نتم 

رأيتتت أيهتا الولتد .. الكهتتل .. نتم .. عتد التتى نومتك الطويتل, وال تفتتق منته أبتدًا .. لقتتد أفقتت ف
متتا رأيتتت .. أبتتو ربيتتع يهتتذي ب شتتياء عتتن اإلنستتان واإلنستتانية لتتم تعتتد تفهمهتتا .. نستتيتها منتتذ 
أمتتد طويتتل .. فلتتم  تصتتحو؟ لتتم تستتتيقظ؟ هتتل يشتتكو العتتالم متتن قلتتة المستتتيقظين ..؟ نتتم .. 
فبدنك وحده هو الذي يت لم من ع  الكتالب فتي الصتحاري, وستياط الكتالب فتي الزنتازينح 

(2)
. 

انين بتتالكالب وحتتذف المشتتبه وصتتردح ففتتي هتتذه اال ستتتعارة )التصتتريحية( شتتبده الستتج 
بالمشتتبه بتته, متتع وجتتود الجنتتاس التتتام متتع الكتتالب األولتتى والثانيتتة, فتتالكالب فتتي الصتتحاري 
انون فتي مدينتة )الصتافية(, ويمكتن  يقصد بهتا )هترداس ومترداس(, وكتالب الزنتازين, هتم الستجد

( والرقيتتتتتتب )دحمتتتتتتوس( اللتتتتتتذين اعتتتتتتتقاله فتتتتتتي أن يقصتتتتتتد بتتتتتتالكالب األولتتتتتتى المتتتتتتالزم )زاوي
)الصتتحراء(, وبتتذلك حتتوت هتتذه الصتتورة علتتى استتتعارتين تصتتريحيتين. وكتتل هتتذا التصتتوير 
يستتتتلزم شراستتتة هتتتؤالء األشتتتخا  وقستتتوتهم, فهتتتم كتتتالكالب المستتتعورة, وهتتتذا يستتتتلزم الظلتتتم 

لنتتوم( واالضتتطهاد التتذي يقتتع فتتي الستتجون العربيتتة, لتتذلك كتتان )ميمتتون( يتتدعو نفستته إلتتى )ا
                                                 

 .261(  سر الش ارد: 1)
 .277(  المصدر نفسه: 2)
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للتخل  من تلك الذكريات الموحشة األليمة, والحالة النفسية المتعبة اليائستة, فهتو ال حتول 
 له وال قوة.

 سادسًا: الجناس:

الجناس لغًة هتو التجنتيس, أي التشتابه والتماثتل, ومنته يقتال فتالن يجتانس فالنتًا وال 
طالحًا هو اتفاق كلمتتين فتي . والجناس اص(1)يجانس فالنًا, أي يشبه فالنًا, وال يشبه فالنًا 

الحتتروف, وأن لتتم يكتتن االتفتتاق فتتي كتتل الحتتروف فيكتتون فتتي أغلبهتتا. وبهتتذا فهتتو ال يختترج 
 اصطالحًا عن المعنى اللغوي, والجناس نوعان اثنان وهما:

 وهو ما يتفق فيه اللفظان بعدد الحروف وترتيبها. ( جناس تام:1

ن, بزيتتادة حتترف أو نقصتتان حتترف أو وهتتو متتا اختلتتف اللفظتتا: ( جنتتاس غيتتر تتتام )نتتاق (2
(2)تغيير حرف 

. 

وقد ورد النو  الثاني من )الجناس( فتي الروايتة, وقتد وظفته الروائتي حستب مقاصتده 
وغاياتتتته. وقتتتد ورد هتتتذا )الجنتتتاس( فتتتي الحتتتوار التتتذي دار بتتتين التتتدكتور )برهتتتان( ومهتتتروس 

نفسه للش تارد: حأنتا استمي  )الش ارد(, على ظهر السفينة, إذ يقول الدكتور )برهان( معرفًا عن
برهان, الدكتور برهان القراش, أحمل شهادة الدكتوراه في العلتوم االقتصتادية متن الجامعتات 
األمريكيتة. وكمتا يتداعبك أصتحابك باستم هترداس بتداًل متن مهتروس, فتتن أصتحابي وزمالئتي 

(3)يداعبونني باسم الدكتور بركان, بداًل من برهانح 
. 

فالجنتتتتاس النتتتتاق  فتتتتي كلمتتتتتي )برهتتتتان( و)بركتتتتان(, فبتغييتتتتر حتتتترف )الهتتتتاء( إلتتتتى 
)كاف(, تغيرت داللة االسم, فبرهان هو الدليل والحجة, وهذا االستم يتدل علتى شتخ  وا   

                                                 

 .404: 1؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 215: 3(  ينظر: لسان العرب, المجلد1)
هت(, تحقيق: 392لعزيز الجرجاني )(  ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه, القاضي علي بن عبدا2)

مصر,  –محمد أبو الفضل إبراهيم ت علي محمد البجاوي, مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة 
؛ وينظر: الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز,  43م: 1966 -هت 1386

 -هت 1332مصر,  –اهرة يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي, دار الكتب الخديوية, الق
 .363-359م: 1914

 .177-176(  سر الش ارد: 3)
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. (1)يستعمل التفكير والت مل في حياته, أما اسم )بركان( فيدل على شخ  ثتائر كتالبراكين 
غيتر ذلتك الحترف, وهتذا يتدل علتى دور كبيتر يلعبته )الجنتاس( اذًا فقد تحولت داللة االستم بت

فتتتتي تحويتتتتل التتتتدالالت والمعتتتتاني, فبعتتتتد أن كتتتتان )برهتتتتان( يحمتتتتل داللتتتتة البرهنتتتتة والوضتتتتوح 
واالثبتتتتات, أصتتتتب  يحمتتتتل داللتتتتة الغضتتتتب والهيجتتتتان. إذًا فكتتتتل ذلتتتتك يشتتتتير التتتتى التحتتتتوالت 

ه, أو يتدل علتى أنته فتي وقتت المستمرة في حياة اإلنسان وعدم الثبات على حال والدوام علي
السلم يستعمل البرهان, وفي وقتت الحترب يقتف التى جانتب الحتق ويصتب  بركانتًا ثتائرًا, كمتا 

 وقف مع )الش ارد( عندما ظلمه أصحاب )السفينة(. 

تتتارد( و)ناتاشتتتا(, علتتتى  ووظتتتف الروائتتتي )الجنتتتاس( فتتتي الحتتتوار التتتذي دار بتتتين )الش 
يوض  لها كيتف يستتطيع التعامتل متع )الكتالب(, بعتد أن ظهر )السفينة(, إذ كان )الش ارد( 

أشادت بعبقريته في التعامل مع نفسيات الكالب, فيقتول لهتا: حالعفتو .. إنهتا الخبترة الطويلتة 
يا سيدتي, في التعامل مع نفسيات الكالب .. ولو أنك تعرفتت علتى كتالب متن طبقتة ثيترو 

اس ولو أنتك تعرفتت أيضتًا علتى كتالب وهيرو وميرو, وهي أسماء التحبب لثراد وهرداس ومرد 
(2)من طبقة زيهو وميسو وكيسو, أي زاوي ودحموس وكسارح 

. 

فالجناس هنا استلزم معاني ضمنية تمثلت بتشبيه )الراعي(, كتذلك )رجتال الدوريتة( 
بتتالكالب, فهتتو قتتد جعتتل )الراعتتي( بمنزلتتة كالبتته  (الصتتحراء)التتتي ألقتتت القتتب  عليتته فتتي 

تتلد همهتتم  وجعتتل متتن رجتتال الدوريتتة كالبتتًا بريتتة, ألنهتتم ال يجيتتدون التعامتتل متتع النتتاس, بتتل ج 
االنقضتتا  علتتى النتتاس والتحقيتتق معهتتم. وقتتد أطلتتق تلتتك األلقتتاب علتتيهم لمستتاواتهم بكلتتب 
)ناتاشتتا(, التتتي أطلقتتت عليتته استتم )كيتتتو(, فهتتو قتتد أراد التقريتتب بيتتنهم, فكمتتا كانتتت تطلتتق 

فس الشتيء, وذلتك استتخفافًا متن شت نهم, فضتاًل على كلبها لقب تحبب, فهو أراد أن يقتوم بتن
 عن السخرية منهم.

 

                                                 

؛ وينظر: قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها, د.  76:  2(  ينظر: لسان العرب, المجلد1)
 .64م: 2003 -هت 1424لبنان,  –حندا نصر الحتدي, دار الكتب العلمية, الطبعة الثالثة, بيروت 

 .190ش ارد: (  سر ال2)
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 سابعًا: القلب:

القلتتب لغتتًة تحويتتل الشتتيء عتتن وجهتته , ق ل ب تته ي قل ب تته ق لبتتًا, وقلتتب الشتتيء حولتته ظهتترًا 
(1)لبطن

.  

أما اصطالحًا فهو ال يخرج عن المعنى اللغوي, ويعرف ب نه تحويل حرف بالكلمتة 
ًا أو تتت خيرًا. وقتتد يستتمى التحويتتل بنيتتة اللفتتظ دون المعنتتى أو يطتترأ مكتتان حتترف  آختتر, تقتتديم
. وقتتد ورد ذلتتك األستتلوب فتتي الروايتتة فتتي عتتدد متتن الحتتوارات, (2)علتتى اللفتتظ والمعنتتى معتتًا 

إليصال معان  عدة  الى القاري, منها الحوار التذي دار بتين )الش تارد( و)الراعتي(, فعنتدما لتم 
قلبته الستمه متن )ثترداد( إلتى )فتردام(, قتال )الراعتي(: حأنتا ال يعجبه كتالم )الش تارد( بخصتو  

 أعرف هذه الفلفسة الغريبة.

معان قائاًل: كيف تقول الفلفسة وأنت مثقفح  (3)الش ارد يت مله بهدوء وا 
. 

فالقلتتب تمثتتل هنتتا بكلمتتة )فلفستتة(, فقتتد قتتال )فلفستتة( بتتدل أن يقتتول )فلستتفة(, وهتتذا 
م حتترف )الفتتاء( علتتى حتترف )الستتين(, ولتتذلك )القلتتب( )القلتتب(, هتتو قلتتب )مكتتاني( فقتتد قتتد

داللة استخفاف واستهزاء, فالراعي استخف بثقافة )الش ارد( وأراد أن يصغر متن شت نه, ألنته 
أحتتس بتت ن )الش تتارد( تطتتاول عليتته ولتتم يحترمتته عنتتدما قلتتب استتمه. وورد هتتذا األستتلوب فتتي 

هم عن طبيعة عمل كتل منهمتا, إذ الحوار الذي دار بين )ميمون( وبين )باهر(, وكان حديث

                                                 

 .1081؛ وينظر: القاموس المحيط:  169: 12(  لسان العرب, المجلد1)
هت( على تلخي  المفتاح 792(  ينظر: شروح التلخي , مختصر العالمة سعد الدين التفتازاني )2)

للخطيب القزويني, ومواهب الفتاح في شرح تلخي  المفتاح البن يعقوب المغربي, وعروس األفراح 
خي  المفتاح لبهاء الدين السبكي. وقد وضع في الهامش كتاب االيضاح لمؤلف في شرح تل

التلخي  جعله كالشرح له. وحاشية الدسوقي على شرح السعد, مطبعة عيسى البابي الحلبي, 
؛ وينظر: حدائق السحر في دقائق الشعر,  487-486, الجزء األول: 1937مصر,  –القاهرة 

هت(, ترجمة: إبراهيم أمين الشواربى, مطبعة لجنة 573وطواط )رشيد محمد العمري المعروف بال
؛ وينظر:  108م: 1945 -هت 1364الت ليف والترجمة والنشر, الطبعة األولى, القاهرة, مصر, 

أساليب القلب في اللغة العربية, د. عباس علي حسين األوسي, مجلة اللغة العربية وآدابها, جامعة 
 .251:  2012لسنة  13, العدد2012الكرخ, كلية اآلداب, مجلد

 .24(  سر الش ارد: 3)
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لتتى  يقتتول )ميمتتون(: حأنستتيت أنتتك متتدرس, وأنتتك تتعتترف فتتي كتتل عتتام التتى مئتتات الطلبتتة, وا 
 كثير من أولياء األمور!؟

قال باهر متنهدًا بارتياح: ال .. لتم أنتس, ولكتن لتم يحصتل لتي الشترف فتي التعترف 
 على الرقيب حمدوس.

(1)أستاذ باهرح  قال ميمون ضاحكًا: إنه دحموس ال حمدوس يا
. 

, وبهتتذا  فالقلتتب  هنتتا كتتان قلبتتًا )مكانيتتًا(, فقتتد قتتدم حتترف )التتدال( وجعلتته  أول حتترف 
تغيتتترت داللتتتة  الكلمتتتة, فبعتتتد أن كانتتتت داللتتتة التتتد حم س  هتتتو األستتتود الغلتتتيظ والليتتتل المظلتتتم 

, أصتتبحت داللتتة االستتم بعتتد ذلتتك القلتتب مختلفتتة, فحمتتدوس تشتتبه كلمتتة (2)والشتتجا  الضتتخم
وهي كلمة مكونة من لفظتين, )أحمد( الالحقة )وش(, وهي أمازيغيتة تضتاف إلتى  حمدوش

آختر الكلمتتة للتصتغير, تحببتتًا ومتنهم متتن قتال لزيتتادة الثنتاء ورفعتتًا للقتدر والشتترف, وحمتتدوش 
, ويبتدو أن الشتين الالحقتة (3)من األسماء واأللقاب المستعملة في المغرب العربي والجزائتر 

ذهتتب التتى أن استتم )حمتتدوش( متت خوذ متتن استتم )أمتتاديوس(, التتذي  قلبتتت ستتينًا. وهنتتاك متتن
. وهناك في جنتوب )الحجتاز( متن يضتيف )الشتين( لمداعبتة (4)ينطق بالالتينية )أماديوش( 

. والحمتتد حنقتتي  التتذم, (5)األطفتتال الصتتغار, فيقولتتون فتتي هتتدى )هتتددوش( ونتتدى )نتتدوش( 
استتلزام يشتير التى )التعتري ( بهتذه . وفي هتذا )القلتب( (6)وهو الشكر والثناء على الشيءح 

 )الشخصية(.

                                                 

 .150(  المصدر نفسه: 1)
 .341: 2؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 226: 5(  ينظر: لسان العرب, المجلد2)
 www.vitaminedz.com(  حمدوش: اسم عائلة, أصول, أجداده, علم نسبه, مقالة على األنترنت 3)

وينظر: التصغير ويالحقه الشين في األمازيغية واللغات المجاورة, 
www.amsebria.wordpress.com.  

كداش, مجلة  (  رحلة في سجالت الرومان والعرب واألتراك, من أين أتت أسماء الجزائريين, فاروق4)
   .www.echoroukonline.comالشروق العربي, 

 (  ينظر: التصغير يالحقه الشيء في األمازيغية واللغات المجاورة.5)

 .216: 4(  لسان العرب: المجلد6)
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والتعتتري  لغتتة هتتو عتتدم إبانتتة القصتتد بطريقتتة مباشتترة, أي عتتدم اإلفصتتاح بتتالكالم 
, أمتا اصتطالحًا فهتو (1)إليصال معلومة معينة أو طلب شيء معين أو توجيه شيء معين 

المباشتتر طريقتة لتبلتك النتاس حاجاتهتا بشتكل الطتف وأجمتل متن التصتري , أي عتدم الكشتف 
(2)عن الشيء المراد ايصاله من قبل المتكلم 
. 

فقد كان من المفتر  على تلك )الشخصية(, أن تتصتف بصتفات حميتدة, إال أنهتا 
أبت إال الخشتونة والرعونتة فتي التعامتل متع اآلخترين, فهتو ال يملتك بداخلته  رحمتة وال عطفتًا 

 تجاه الناس, فاتصفت بصفات سلبية منفرة للناس.

 تمني: ثامنًا: ال

هو أسلوب متن األستاليب اإلنشتائية الطلبيتة, وهتو طلتب أمتر مستتحيل تحبته  التنفس 
. ولقتتد لحظنتتا ورود ذلتتك األستتلوب فتتي روايتتة )ستتر الش تتارد(, وكتتان (3)وتميتتل إليتته وتستتتهويه 

تتتتارد(  لتتتتوروده معتتتتان  استتتتتلزامية, وقتتتتد ورد ذلتتتتك األستتتتلوب فتتتتي الحتتتتوار التتتتذي دار بتتتتين )الش 
يثهم يخت  بالدعاء, الذي قام )الش ارد( بدعائه بعتد أن رأى )الراعتي( و)الراعي(, وكان حد

شخصًا أمينًا على قطيعه وعلى أرزاقته وراحتته أكثتر متن رجتال الستلطة علتى أفتراد الشتعب, 
فيتمنى )الش ارد( أن يكون دابًة في ذلك القطيتع, إذ يقتول: حليتنتي كنتت دابتة فتي قطيعتك وال 

                                                 

 .859ط: ؛ وينظر: القاموس المحي 108: 10(  ينظر: لسان العرب: المجلد1)

هت(, تحقيق: ابراهيم 276(  ينظر: ت ويل مشكل القرآن, أبو محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )2)
؛ وينظر: الطراز  163: 2014لبنان,  –شمس الدين, دار الكتب العلمية, الطبعة الثالثة, بيروت 

بن إبراهيم العلوي, دار المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز, يحيى بن حمزة بن علي 
 .380: 2م, الجزء1914 -هت 1332مصر,  –الكتب الخديوية, القاهرة 

-2130: 3؛ وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد 139: 14(  ينظر: لسان العرب, المجلد3)
؛ وينظر: معجم المصطلحات البالغية وتطورها, د. أحمد مطلوب, مطبعة المجمع العلمي  2131

 .353: 2م, الجزء1983 -هت 1403عراقي, العراق, ال
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كبشتتتًا .. خروفتتتًا .. أي شتتتيء .. أيتتتة دابتتتة ثتتتم أطتتترق إلتتتى  يهمنتتتي متتتاذا ستتت كون .. شتتتاة ..
(1)األر  بوجه ساهم حزينح
. 

ورد )التمني( باألداة )ليت(, وقد استلزم ذلك )التمنتي(, الداللتة علتى الحالتة النفستية 
المنكسترة التتي وصتل إليهتا المتواطن العربتي نتيجتة شتعوره بالذلتة والهتوان فتي ظتل حكومتات 

ر إلتى أن يرضتى )الش تارد( علتى نفسته أن يكتون دابتة تحتت رعايتة جائرة, بحيث وصل األمت
 را   أمين على دوابه.

ومن النصو  األخرى التي ورد فيها أسلوب )التمنتي(, هتو الحتوار التذي دار بتين 
)ميمتتون( و)العميتتتد(, التتتذي قتتام باإلشتتتراف علتتتى اللجنتتة التتتتي تابعتتتت حالتتته فتتتي )الستتتجن(, 

يم الطعتتتتام والشتتتتراب فتتتتي متتتتدة احتجتتتتازه, إذ يقتتتتول وكتتتتان محتتتتور حوارهمتتتتا عتتتتن نستتتتيان تقتتتتد
)ميمون(: حإذًا ما سبب حرماني من الطعام والماء طتوال هتذه المتدة التتي أمضتيتها هنتا؟ أو 

 ما كان أجدر بالماء الذي سكب فوقي, أن يدخل إلى جوفي, ولو ك س منه؟

فتتي  قتتال العميتتد: هتتذا حتتق لتتك .. لكتتن ال تؤاختتذنا, فربمتتا كتتان النستتيان هتتو الستتبب
 حرمانك من الماء والطعام.

قتتال ميمتتون: ليتتت نستتيان الشتتراب والطعتتام رافقتته نستتيان فتتي توجيتته الشتتتائم وانتتتزا  
(2)الكالمح
. 

لقتتتتد استتتتتتلزم ذلتتتتتك )التمنتتتتي( اإلشتتتتتارة إلتتتتتى ستتتتتوء معاملتتتتة أجهتتتتتزة األمتتتتتن للمعتقلتتتتتين 
ب بتل والموقوفين علتى ذمتة التحقيتق, فهتم يوجهتون الشتتائم واإلهانتات لهتم, لتيس ذلتك فحست

إنهم يحرمونهم من أبسط حقوقهم )الطعام والشتراب(, وهتذا يستتلزم الداللتة علتى )التعتري ( 
بوحشية تعامل السلطة, إذ كتان متن األولتى أن ينستى رجتال األجهتزة األمنيتة توجيته الشتتائم 
واإلهانتتات للنتتاس, ألن ذلتتتك يمتتس كتتترامتهم وينتتتق  متتتن شخصتتياتهم متتتن أن ينستتوا تقتتتديم 

(, ولكن أمنيتته  تلتك كانتت صتعبة المنتال, ألن ذلتك التعامتل كتان قتد جترى )الطعام والشراب
 في عروقهم, وأصب  ذلك التعامل دينهم والطابع الذي طبع تصرفاتهم الرعناء.

                                                 

 .16(  سر الش ارد: 1)

 .69(  المصدر نفسه: 2)
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 تاسعًا: أسلوب الحكيم:

هو تلقتي المخاطتب جوابتًا لتيس فتي حستبانه, أي تلقيته إجابتة متن الم خاطتب عكتس 
ك التحتتول باإلجابتتتة ألغتتترا  معينتتة, كتتتالتخل  متتتن أو غيتتر متتتا يترقبتتته, ويكتتون ستتتبب ذلتتت

احتتتراج معتتتين أو لتلطيتتتف الجتتتو, إذا كتتتان مشتتتحونًا بتتتين الطتتترفين أو قتتتد يكتتتون ذلتتتك الستتتبب 
. وقتد ورد ذلتك األستلوب (1)الظرافة أيضًا, وقد سمي هذا األسلوب أيضًا ب سلوب المغالطتة 

اري(, أراد الروائتي إيصتاله إلينتا, البالغي في رواية )سر الش ارد(, وكان لوروده )استلزام حتو 
والتتتن  الحتتتواري التتتذي ورد فيتتته ذلتتتك األستتتلوب فتتتي الروايتتتة, تمثتتتل بتتتالحوار التتتذي دار بتتتين 
تتتارد( ذلتتتك األستتتلوب, عنتتتدما قتتتام )المحقتتتق( بتهديتتتده  تتتارد( و)المحقتتتق(, واستتتتعمال )الش  )الش 

, ألن بالتعذيب, إذا كذب عليه ولم يخبره بالحقيقة, فيقول: أنت لتن تستتطيع  أن تكتذب علتي 
وسائلي في انتزا  المعلومتات واالعترافتات منتك كافيتة بت ن تجعلتك ال تفكتر بالكتذب أصتاًل, 

(2)فوسائلي كفيلة ب ن تجعلك أوض  من الشمس أمامي 
. 

(3)فيرد عليه )الش ارد( قائاًل: حأوض  من الشمس في النهار أم في الليل؟ح 
.  

ام )المجتتازي( التخفيتتف متتن حتتدة التتتوتر فتتي ف ستتلوب الحكتتيم تمثتتل فتتي هتتذا االستتتفه
تتتارد(, أن المقتتتام كتتتان مشتتتحونًا وقتتتد  الحتتتوار, أي تلطيتتتف الجتتتو نوعتتتًا متتتا, فبعتتتد أن رأى )الش 
وصتل إلتتى قمتتة التتتوتر, وبعتد أن شتتعر أيضتتًا بتتالخوف والرهبتة, بستتبب تهديتتدات )المحقتتق(, 

تتتارد( تلطيتتتف الجتتتو لتغييتتتر متتتز  اج )المحقتتتق(, وصتتترف وكالمتتته القبتتتي  الغلتتتيظ, ارتتتت ى )الش 
انتباهه إلى شيء آخر غير أمور التحقيتق, فقتد أراد امتصتا  انفعالته وتتوتره, بتبريتد الجتو 
المحتتقن, فالش تتارد ال يمتلتك شتتيئًا للتتدفا  بته عتتن نفسته غيتتر ثقافتتته, فهتو إذًا بتتذلك األستتلوب 

 حاول الدفا  عن نفسه بحكمة وفطنة.
 

                                                 

هت(, 911(  ينظر: شرح عقود الجمان في المعاني والبيان, الحافظ جالل الدين عبدالرحمن السيوطي )1)
عة األولى, بيروت تحقيق: د. إبراهيم محمد الحمداني ت أمين لقمان الحبار, دار الكتب العلمية, الطب

 .201-199: 1؛ وينظر: معجم المصطلحات البالغية وتطورها, الجزء 298: 2011لبنان,  –
 .62(  ينظر: سر الش ارد: 2)
 .62(  المصدر نفسه: 3)
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 الخاتمة:
بالغيتتتتة وأدبيتتتتة متعتتتتددة ومختلفتتتتة, حملتتتتت جميعهتتتتا الروائتتتتي استتتتتعمل أستتتتاليب  إن  

نما عبر عنهتا بطريقتة  )استلزامات حوارية(, إذ لم يعبر الروائي عن أفكاره تعبيرًا صريحًا, وا 
ضمنية )غيتر مباشترة(, ألستباب فنيتة أدبيتة أو شخصتية, كتالخوف متن الرقابتة أو متن أجتل 

تشتف المعتاني لتنشتيط ذهنته, وهتذا كلته اللباقة والثقافة العالية, أو لجعل القاري هتو التذي يك
 ينم  عن وجود جمالية وتوظيف ألساليب جاذبة في هذه الرواية.
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Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and may peace and 

blessings be upon our Master Muhammad and his family and 

companions. 

As for the dimension: (the discursive approach) is an ancient 

and modern phenomenon that was dealt with in the past by Arab 

rhetorical studies, early Arabic rhetorical studies, and Western 

deliberative studies in recent times, each according to his own 

terms. 

In this research I have dealt with the methodology of the 

narration of the narration of (the secret of the stray) by Abdullah 

Issa al-Salamah, and it showed what each style of dialogue 

necessitated carrying within it, and I dealt with several methods 

mentioned in the novel, namely (interrogation, punctuation marks), 

Repetition, connotation, metaphor, alliteration, heart, wishful 

thinking, wise manners). (The discursive approach) played a 

prominent role in arriving at the aims and objectives employed in 

those methods. 
       Key words: dialogue evocation, methods, distraction. 
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