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  المقدمة

بمناهج النقد األدبي لدراسة ارتبطت ثورة علم اللغة الحدیث ارتباطًا وثیقًا   

األسلوب األدبي المعین الذي ویعد ألدبي من أجل التحلیل والتعلیل؛ األسلوب ا

 الینضب ألي ناقد لغوي تطبیقي، فعند دراسة النص األدبي دراسة تحلیلیة ولغویة

ملمًا  ) ١(لناقد التطبیقي أن یكون لغویًا جیدًا،لالبد المطلوب منه  المغزىللوقوف علي 

إنطالقًا من المعجم إلى الداللة إلى البالغة إلى األسلوبیة   ،بالجوانب اللغویة المختلفة

  )٢( .هو أعلي تعبیر لغوي ؛لتفسیر ما یحمله النص من مغزي فاألدب

محور : فالعمل األدبي في إطار الدرس اللغوي هو نص مفتوح یحكمه محوران

یولد فن اإلبداع  -اللغة واألسلوب –ورین اللغة ومحور األسلوب وما بین هذین المح

وقد أدى االهتمام بدراسة األسلوب  )٣(.في الكتابة األدبیة أو في التجربة الشعریة

ذلك العلم " TextLinguisticsعلم لغة النص "وتحلیله لغویًا إلى ظهور ما یسمي 

عها الذي یعد فرعًا من فروع علم اللغة الحدیث، ویبحث في سمات النصوص وأنوا

وصور الترابط واالنسجام بداخلها، ویهدف إلي تحلیلها في أدق صوره تمكننا من 

علي الربط  "علم لغة النص"كما یساعد  )٤(.فهمها وتصنیفها ووضع نحو خاص لها

 semanticsوعلم الداللة  syntaxبین المجاالت اللغویة المختلفة مثل علم النحو 

  )٥(.الخ....sociolinguisticsوعلم اللغة االجتماعي 
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كوحدة متكاملة ورفض  text"النص"الذین اهتموا بدراسة -ومن أوائل اللغویین 

هاریس  زیلیج –singlesentences"  الجملة هي وحدة مستقلة"النظریة القائلة بأن 

Zellig Harris  ٦(" تحلیل الخطاب" بعنوانوالذي نشر أول أبحاثه(Discourse 

analysis واتبعه دیل هایمس ١٩٥٢عام ،DellHymes  بدراسه عن ١٩٦٠عام

دراسات فالسفة  تابعت، ثم تSociologicalLinguisticsعلم اللغة االجتماعي 

الذي  Hallidayوقد توج ذلك علي ید هالیداي  ،اللغة لتأكید هویة علم لغة النص

  )٧(.رسخ مفاهیم علم لغة النص في اللغویات البریطانیة

سبق یمكن القول بأن هناك العدید من المحاوالت للفصل بین نحو ومما 

بط بینهما أي ر تؤید الجمع وال التي راءاآل تلكلنص، علي العكس من الجملة ونحو ا

، وتتفق الباحثة مع اآلراء التي تجمع بین نحو الجملة ونحو )نحو الجملة ونحو النص(

فة توظیفًا صحیحًا داخل النص النص فالتماسك النصي یعتمد علي وحدات لغویة موظ

  )٨(.الستنباط األفكار والمفاهیم المتنوعة التي یهدف إلیها ذلك النص

ولما كان علم لغة النص یبحر فى النصوص الستنباط كل ما هو جدید لغویًا   

وأدبیًا، لذلك حاولت الباحثة استنباط أسالیب الطلب المختلفة لغویًا وأدبیًا في مسرحیة 

ذلك الشاعر الذي تمیز أسلوبه بأسلوب . بیدیسیللشاعر المسرحي یور  "المستجیرات"

تكلف، وقد كانت لغة عدم الفي عرض أفكاره و  الحیاة الیومیة، فهو یتمتع بسالسة

أو یمكن القول بأن لغة )  ٩(بین اللغة التهكمیة واللغة الرقیقة البسیطة، مزجبیدیس تییور 

  :poetica"الشعر عن"أرسطو في كتاب اقعیة كما یقول بیدیس هي لغة و ییور 

οἷον καὶ Σοφοκλῆς ἔφη αὐτὸς μὲν οἵους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ 

οἷοι εἰσίν, ταύτῃ λυτέον. " 

بیدیس یأن سوفوكلیس قد جعل شخصیاته كما یجب أن تكون بینما جعل یور "

وهذه المقولة تؤكد علي أن لكل من الشاعرین نظریة خاصة  )١٠(،."هيشخصیاته كما 
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بشأن الهدف من التراجیدیا، فاألول قصد أن یكون مثالیًا بینما قصد الثاني أن یكون 

 )١١(.واقعیاً 

  

  الهدف من الدراسة

كم من بیدیس ییور لÉI(ketidej" المستجیرات" نستدل من خالل مسرحیة 

ي فقدن أبنائهن ویرغبن في استرداد تاألرجیات الالاألمهات العناء الذي تجرعته 

ومن هنا  )١٢(. qhseu/jجثامینهم لدفنها في أرض الوطن ویطلبن مساعدة ثیسیوس

كان السبب وراء اختیار مسرحیة المستجیرات الستخراج أسالیب الطلب المختلفة، فهي 

  .جاثمینتبدأ بطلب وتتوالي العدید من الطلبات والتوسالت من أجل استرداد ال

ولما شرعت الباحثة في دراسة المسرحیة وقراءتها قراءة متأنیة تبادر لذهنها 

  :العدید من التساؤالت وهي

  علي استخدام صیغة األمر " الطلب"هل أقتصرImperative  ؟  

  ؟"الطلب"هل هناك صیغ أخري عبرت عن  

   الخ..هل هناك سیاقات أدبیة ولغویة للتعبیر عن الطلب؟ 

التساؤالت وغیرها اجتهدت الباحثة في اإلجابة علیها من خالل هذه الدراسة كل هذه 

عن أسالیب الطلب المختلفة فى  - إن صح التعبیر_ المصدریة، لترسم صورة كاملة 

  .بیدیس مستعینة بعلم لغة النصیاللغة الیونانیة من خالل مسرحیة المستجیرات لیور 

  :یة وقد انقسمت الدراسة إلي ثالثة محاور رئیس

 .االستخدام  الوظیفي للصیغ للداللة علي الطلب •

 . االستخدام  الوظیفي للمصدر الدال علي الطلب •

ثم أتبعت الدراسة بإحصائیات ورسم بیاني . سیاقات النص الدالة علي الطلب •

 .ثم الخاتمة



 "بیدیسیلیور " المستجیرات"أسالیب الطلب في مسرحیة 

٣٧٦ 
 

 

  االستخدام الوظیفي للصیغ للداللة علي الطلب - ١

  

  األمرصیغة  -١.١

ولكن )١٣(.المباشرة التي تدل علي أسلوب الطلب صیغة األمر هي الصیغة

والذي ٌیلزم  ویوجب )  الصریح أو اإللزامي(هذا الطلب له أشكال متعددة منها؛ األمر 

المأمور تنفیذ هذا الطلب دون تفكیر، وقد یصاحبه نوع من أنواع االستعالء، وهناك 

ونة في نواع المر ولكنه یحمل بین طیاته نوع من أ) قد یكون علي هیئة األمر(طلب 

  :علي النحو التاليبیدیس یوظفها یور  قدتنفیذ هذا الطلب، و 

  )الصریح أو اإللزامي(األمر ١.١.١

  )١٤( ٥١٣: البـیـت

σῖγ᾽, Ἄδραστ᾽, ἔχε στόμα, 

  ولتحفظ لسانك، )١٥(فلتصمت، أدراستوس،

یأمر ثیسیوس أدراستوس بالصمت وااللتزام بعدم الحدیث، بل واالستماع إلي 

  .  كل ما یقال، ویطلب منه أال یجعل كلماته تسبق كلمات ثیسیوس

 )σιγάω( من الفعل σιγά بیدیس كل من الفعلیوظف یور یفي هذا البیت 

فى صیغة األمر مع ) أملك(بمعني ) ἔχω( من الفعل ἔχε والفعل، )اصمت( بمعني

بالتزام الصمت ) الصریح( المخاطب المفرد في زمن المضارع، للداللة علي األمر 

  . وعدم الحدیث واالنتباه لم یتلفظ به من كلمات

الموظفه  – Imperfective aspectكما نالحظ أن هیئة الفعل المستمرة   

لهیئة المستمرة هي لعبت دور مهم في هذا البیت، فا - ἔχεو σιγάمن خالل الفعلین 

وكأن ثیسیوس  )١٦(.هیئة للفعل تدل على استمراره في الماضي أو الحال أو االستقبال

صاعدا وأن یحفظ لسانه دائما، كما فر أدراستوس بعدم الحدیث من اآلن یخبیرید أن 
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مستاء من أقوال الو  ضباغالالنفسیة التي علیها ثیسیوس؛  أنها تبرز لنا الحالة

  .أدراستوس

ي فعل ،اإلذالل والخضوع التي علیها أدراستوسباإلضافة إلي تجسید صورة   

الحاجة  إال أن الملك أدراستوس في وضع ،الرغم من كون الحدیث بین ملكین

مره ثیسیوس بالصمت واالنتباه لكلماته كان علیه تنفیذ یأوالمساعدة، ولذلك عندما 

األمر ألنه أمر من األقوى لألضعف، وهذا ما جعلنا نصف هذا النوع من األمر 

  .باألمر الصریح أو اإللزامي

  )صریح(طلب  - ٢.١.١

 )١٧(٤٧٧ - ٤٧٦: تابیاأل

σκέψαι δέ, καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς θυμούμενος  
λόγοισιν, 

  فلتفكر فى األمر، وال تغضب

من كلماتي،   

یتوجه الرسول بالحدیث إلي ثیسیوس طالبًا منه التمهل والتفكیر في عدم طلب 

) طلب جثث الموتي(جثث الموتى، حتى یقود بلده إلي بر األمان، ألنه إذا فعل ذلك 

  . للخراب والهالكفسیقود بلده 

) أفكر(بمعني  σκέπτομαιمن الفعل  σκέψαιبیدیس الفعل یوظف یور 

في صیغة األمر في زمن الماضي البسیط مع المخاطب المفرد، للداللة علي الطلب 

من الرسول لثیسیوس؛ لكي یفكر في أمر استرداد الجثث قبل أن یعرض ) الصریح(

أن صیغة األمر المستخدمة نجد في هذا البیت و بالده لخوض معركة ال یعلم منتهاها، 

ولكنها تتمتع بنوع من ) ٥١٣(ت السابق زام كما سبق في البیاإلل ال تنطوي علي

وخاصة أن هذا الطلب هو . المرونة وٕاعطاء فرصة للتفكیر من أجل تنفیذ ذلك الطلب

، هذا باإلضافة إلي الدور الذي لعبته ن شخص أقل مكانة لشخص أعلي مكانةم
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في هذا  فقط والتي تدل علي التفكیر اآلن σκέψαιالهیئة البسیطة أو التامة للفعل 

  .ولیس مرارًا وتكراراً  األمر

  الصیغة اإلخباریة -١.٢

تعد الصیغة اإلخباریة واحدة ضمن أربع صیغ مستخدمة في اللغة الیونانیة 

، كما إنها )األمر - صیغة التمني –الصیغة االحتمالیة  – الصیغة اإلخباریة(القدیمة 

هذا  )١٨(الصیغة التي ارتبطت ارتباطًا وثیقًا بالواقعیة والتأكید علي حدث الفعل،

باإلضافة إلي وجود العدید من الوظائف النحویة والداللیة للصیغ التي یمكن استداللها 

 .من خالل دراسة أسلوب كل شاعر علي حدي وتحلیله لغویاً 

  )١٩( ٢٦- ٢٤: األبیات

ὅς μ᾽ ἐξοτρύνει παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς  

νεκρῶν κομιστὴν ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς  

ῥώμῃ γενέσθαι καὶ τάφου μεταίτιον, 

  إلىَّ أن أقنع أبنى یتوسط لهم، توسلالذى 

  حتى یمكن نقل الموتى سواء باإلقناع أو باستخدام القوة، 

  إلى وطنهم لیقوموا بدفنهم،

تخبرنا أیثرا بأن أدراستوس توسل إلیها وطلب منها أن تتوسط له عند إبنها  

د ثیسیوس لیتمكن من نقل الموتي إلي وطنهم لدفنهم بعد أن قتلوا وتركوا بال دفن عن

  . أبواب مدینة طیبة

من  ἐξοτρύνειنجد في هذا البیت أن الشاعر یوریبیدیس وظف الفعل 

، في الصیغة اإلخباریة في زمن المضارع مع )أتوسل(بمعني  ἐξοτρύνωالفعل

الغائب المفرد للداللة علي التأكید القوي والرغبة الملحة لتنفیذ طلب أدراستوس، كما 

) أقنع(بمعني  πείθωمن الفعل  πεῖσαιجاءت هذه الصیغة مصحوبة بالمصدر 

  .في زمن الماضي البسیط، للتأكید علي أن هذا الطلب یجب تنفیذه المحالة
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غویًا بأن الصیغة وتحلیله ل یوریبیدیسوبالتالي یمكن القول ومن خالل أسلوب 

  .طلب أدراستوس للداللة علي تأكیدقد تم توظیفها متبوعة بالمصدر ال اإلخباریة

  صیغة التمني -١. ٣

  )٢٠(.هو من المادة َمنى، ویعني قدر الشيء وأحب أن یصیر إلیه :التمني لغةً 

ـــي اصـــطالحاً  هـــو طلـــب الشـــيء وحصـــوله، وخاصـــة الشـــيء المحبـــب : والتمن

للنفس، والطمع والتمني في حصوله، مع تخیل الحصول في العقل، أمـا إن كـان قریـب 

ـــرن أســـلوبالوقـــوع والحصـــول فیكـــون  ـــي بلیـــت رجـــاًء، وفـــي العـــادة یقت فـــي اللغـــة  التمن

: قــــــــــــائًال بــــــــــــأن )٢٢(أمــــــــــــا فــــــــــــي اللغــــــــــــة الیونانیــــــــــــة؛ فیعرفــــــــــــه أرســــــــــــطو) ٢١(،العربیــــــــــــة

  )ـــى هـــو  :التمن

وتنقسـم اسـتخدامات صـیغة التمنـي فـي التعبیـر عـن ). ما ال یمكن تحقیقه، مثل الخلود

التیــیمكن أن یطلــق علیهــا -التمنــي إلــى فئتــین، الفئــة األولــى باســتخدام بعــض األدوات 

ــــــي ــــــل   -أدوات التمن ــــــة مث أو  أو ei) ga/rأو  ei)/qeمــــــع كــــــل اللهجــــــات الیونانی

 أما اللهجة االیولیة فتستخدم األدوات ،ai)/qe ،ai)/ ga/r الثانیة بدون الفئة ، و

  )٢٣(.یفیدان داللة التمني المستقبليوكلیهما  ،Particle أداةاستخدام 

ء ؛ فیري أن التمني هو للممتنع ولكن هناك من یفرق بین التمني والرجا

  )٢٤(.، أو ما كان غیر الخیر، أما الرجاء في المأمولالمنال صعبو 

القدیمة بدًال من صیغة وقد تستخدم صیغة التمني في اللغة الیونانیة 

  )٢٥(.األمر

  )٢٦( ٨٦- ٨٥:األبیات

θανοῦσα τῶνδ᾽  
ἀλγέων λαθοίμαν. 

  أنسى أحزانىني لیت

  .هذه بالموت 
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ن متمنین الموت مهن وحزنهن علي أوالدهعن آال) الكورس(تتناجي األمهات 

  . خالصهن من الحزن واآلسيفي لعله یكون سببًا 

) أنسي( بمعني λανθάνω من الفعل λαθοίμαν وظف یوریبیدیس الفعل

المفرد، وذلك للداللة علي صیغة التمني في زمن المضارع مع المتكلم  في مصرف

  .تمني األمهات النسیان والهروب من حزنهن بالموت

وتري الباحثة في هذا البیت أن الشاعر یوریبیدیس تفوق في االستخدام 

الوظیفي والداللي لكل من هیئة الفعل وصیغة التمني، ففي الوقت الذي تعبر فیها 

ستمرار األمهات في طلب النسیان عن إلحاح وا –وهي الهیئة المستمرة   –هیئة الفعل 

  . إال أن صیغة التمني تقف مانعة لتحقیق هذا الطلب

 للداللة على التوسل infinitiveاستخدام المصدر  - ٢

كما سبق الحدیث بأن صیغة األمر هي الصیغة األولي أو الرئیسیة المعبرة   

لداللة علي عن األمر أو الطلب، ولكن قد یستخدم المصدر بدًال من صیغة األمر ل

أكثر  poetryوكان هذا االستخدام موظف في الشعر  commandاألمر أو الطلب 

  ) ٢٧(.proseمنه في النثر 

طلب : كما إنه یعني )٢٨(ولما كان التوسل هو نوع من أنواع الرغبة والتقرب؛

التوسل  بأنوبالتالي یمكن القول  )٢٩(.ُیرفع إلى كبیر إلصدار عفو أو بتخفیف عقوبة

  .هو نوع من أنواع الطلب

في هذا البیت صیغة المصدر للداللة علي  یوریبیدیسوقد استخدم الشاعر 

  .التوسل، مستهًال هذا التوسل باالبتهال والمناجاة للربة دیمتیر

  )٣٠( ٤-١: األبیات

Δήμητερ ἑστιοῦχ᾽ Ἐλευσῖνος χθονὸς  

τῆσδ᾽, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι θεᾶς,  

εὐδαιμονεῖν με Θησέα τε παῖδ᾽ ἐμὸν  

πόλιν τ᾽ Ἀθηνῶν τήν τε Πιτθέως χθόνα, 
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  أیتها الربة دیمیتیر، یا حامیة أرض الیوسیس

  لربة،ل للمعبد كخدام أتیتم هذه، وأنتم أیضًا یا من

  أنا وابنى ثیسیوس البركة فلتمنحونى

  بیتثیوس،  )أبى(ومدینة اثینا وأرض 

فى هذا البیت بالدعاء للربة دیمیتیر ولخدام المعبد متوسلة لهم  )٣١(تبتهل أیثرا

  .أن یمنحوها هى وابنها البركة

 εὐδαιμονεῖνقد وظف المصدر یوریبیدیسونجد فى هذا البیت أن الشاعر 

والهیئة المستمرة ، في زمن المضارع )أمنح البركة(بمعنى) εὐδαιμονέω( من الفعل

أن  تناجي أیثرا الربة دیمتیر متوسلة إلیها، حیث الدائم لاللهه للداللة على التوسل

یوظف  بأن المصدر قد توضیحةسبق  هو ماها البركة هي وابنها ثیسیوس، و تمنح

لذلك یمكن  ،ان التوسل هو نوع من أنواع الطلبولما ك ؛للتعبیر عن األمر أو الطلب

للقارئ قد أبدع في االستخدام النحوي والمعني الداللي لیصور  یوریبیدیسالقول بأن 

لهة إلنقاذهن من ذلك لتعیسات وشدة احتیاجهن للتقرب لآلمدي معاناة هؤالء األمهات ا

- الذي هو شكل من أشكال المناجاة –األمر العسیر، كما أنه وظف أسلوب النداء 

أتیتم  أیتها الربة دیمتیر، یا حامیة أرض الیوسیس هذه، وأنتم أیضًا یا من":

  .لیزید من صورة معاناة هؤالء األمهات ،"لربةللمعبدكخدام ل

توسلنا هللا فإننا نبدأ بالمناجاة أو  -في حیاتنا الیومیه –ولعل هذا ما یشبه 

  .النداء فنقول یا اهللا یا اهللا ثم نطلب ما نرید

وظف المصدر المسبوق بالنداء  یوریبیدیسوبالتالي یمكن القول بأن الشاعر   

  .للداللة علي التوسل

مل إحصائیة ورسم بیاني عن الصیغ والمصدر یتبین لنا أن ومن خالل ع  

صیغة األمر هي األعلي استخدامًا للداللة علي الطلب ثم یظهر المصدر أقل 

  )٣٢(.استخداماً 
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  سیاقات النص الدالة علي الطلب                             - ٣

  التـضـرع -١.٣

لي فهو نوع وبالتا )٣٣(الخضوع واالبتهال والتذلل والخشوع،: التضرع لغًة یعني

الطلب في صیغة  یأتي ودائما. عباءة الخضوع والخشوعمرتدیًا من أنواع الطلب 

  :ا تبین من دراسة األبیات التالیةكم ،من األقل شأنًا إلي من هو أعلى شأناً  التضرع

  )٣٤( ٥٧- ٥٦: األبیات

μετά νυν  
δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, 

  فلتمنحینى اآلن

  من عطفك، بعضاً  

إلي أیثرا طالبًا منها أن تمنحه ) المكون من األمهات السبع(یتضرع الكورس 

فهي أم مثلهن وتعلم مدي تمزق قلب األم علي أوالدها  ، وهنابعضًا من عطفها

  .وخاصة عندما یتركوا في العراء دون أن یدفنوا

بمعني  δίδωμιمن الفعل  δὸςصیغة األمر  یوریبیدیسوظف الشاعر 

والمصرف في زمن الماضي البسیط مع المخاطب المفرد لرسم صورة ) أمنح - أعطي(

طالبات منها ان ) أیثرا(حیة عن مدي آلم األمهات وهن یتضرعن إلي أم مثلهن 

  .تمنحهن عطفها لتقنع ابنها ثیسیوس أن یساعدهن في استرداد جثث أبنائهن

وظف صیغة األمر قد  یسیوریبیدونالحظ من خالل هذا البیت أن الشاعر 

قلوبهن الحزن علي  ألالي الالتي یمثكلداللة علي تضرع تلك األمهات اللغویًا ل

فهي أم  ،أوالدهن فهن في وضع الحاجة الجئین إلي أم مثلهن ولكنها أعلي مكانة

جاء ) التضرع(الملك والقادر علي إتخاذ القرار إلنقاذ جثامین األبناء، وبالتالي فالطلب 

  . إلي األعلى) األقل مقاماً ( نى من األد

اللفظي  قد أبدع في االستخدام یوریبیدیسوهنا یمكن القول بأن الشاعر 

والتي تعبر عن الوقت ) اآلن(بمعني  "particle "nunوالداللي لألداة 
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 - perfectiveمع الهیئة البسیطة أو الهیئة التامة  present time)٣٥(الحاضر

، إلبراز أن هذا التضرع والتوسل هو حاجة do\jللفعل - )٣٦(والتي تشیر إلي حدث تام

ملحة اآلن وفي هذا الوقت فقط، من تلك األمهات إلي أم مثلهن، وأن هذا الطلب أو 

  .التضرع لن ٌیطلب مرارًا وتكراراً 

  االستفهام -٢.٣

سأله أن یفهمه، وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته  :االستفهام لغًة هو

  )٣٨(.وبالتالي فاالستفهام هو طلب من أجل الفهم) ٣٧(تفهیما،

  ) ٣٩( ٢٩٥: البیت

εἴπω τι, τέκνον, σοί τε καὶ πόλει καλόν; 

  ولدي، هل أقول لك ما هو في صالحك وصالح المدینة؟

یدور حوار بین أیثرا وابنها ثیسیوس عن األمهات الثكالي الالتي فقدن 

أبنائهن، فیطلب ثیسیوس من أمه أال تنوح علي  هؤالء األمهات فهي ال ترتبط بهن 

فترد علیه األم طالبة منه أن یأخذ النصیحة منها لما هو في صالحه وفي . بأیة صلة

  .صیغة االستفهامیةلشكل اصالح مدینته؛ ولكن یأتي هذا الطلب في 

  النهي -٣.٣

ولما كان األمر هو أحد األسالیب الرئیسیة  )٤٠(النهي لغًة هو خالف األمر،

للتعبیر عن الطلب، فبالتالي النهي هو الوجه األخر لألمر للتعبیر عن الطلب 

  ).المنهي(

مع الصیغة االحتمالیة في زمن الماضي  /o(/pwj mhوتستخدم التركیبة 

  )٤١(.The idea of commentالبسیط للتعبیر عن الطلب 

  )٤٢( ٣٢٠: البیت

μὴ δῆτ᾽ ἐμός γ᾽ ὤν, ὦ τέκνον, δράσῃς τάδε. 

 .یا بني، ال تفعل هذا إذا كنت ابني حًقا

عدم التخلي عن تلك األمهات تطلب أیثرا من ابنها ثیسیوس ت في هذا البی

وأال یتراجع عن فكرة الحرب من اجل جثث األبناء المظلومین الذین منعوا من  ،اليثكال
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الدفن، فهو من حارب وواجه الخنزیرة البریة وتغلب علیها، وعلیه أن یواجه تلك الحرب 

  .بشجاعة إذا كان ابنها حقاً 

مع الفعل  μὴالتراكیب المكونه من أداة النفي  یسیوریبیدوظف الشاعر 

δράσῃς   من الفعل(δράω)  في الصیغة االحتمالیة في زمن ) أفعل(بمعني

الصیغة  یوریبیدیس، كما وظف )التفعل(الماضي البسیط مع المخاطب المفرد بمعني 

في هذا البیت للداللة علي أن هذا النهي غیر ملزم التنفیذ بل هناك  )٤٣(االحتمالیة

 -ي هذا الموقف من وجهة نظرهاف –احتمال لتنفیذه أو عدمه، حیث أن األم تتعامل 

بنها الحاكم المتردد في اتخاذ القرار وتحاول تذكیره وتحفیزه بأنه إذا كان ابنها حقًا إمع 

ربته أن یأخذ القرار بالوقوف مع األمهات الثكالي وآال یتراجع عن أخذ الذي رعته و 

  .هذا القرار

  للداللة على الحث -٤.٣

بین الحث واألمر؛ حیث تقول بأن الحث هو  Rouchotaتفرق روكوتا   

في تنفیذ  رغبة المستمع في تنفیذ هذا الفعل، أما األمر فإنه یدل على رغبة المتحدث

  )٤٥(.والحث في اللغة العربیة هو الحض والتشجیع على فعل الشىء )٤٤(.الفعل

  ٥٦٤: البیت

θάρσει: τὸ γάρ τοι τῆς Δίκης σῴζων φάος 

  علي نور العدل یا من تحافظ حقاً تشجع 

ثیسیوس وتحثه علي خوض الحرب السترداد جثث ) الكورس(تشجع األمهات 

  .أبنائهن المتروكة في العراء من آجل تحقیق العدل

من الفعل  θάρσειنجد في هذا البیت أن یوریبیدیس وظف الفعل 

θαρσέω في صیغة األمر مع المخاطب المفرد، وذلك ) أكون شجاعاً ( بمعني

  .للداللة علي الحث ولیس للداللة علي األمر الملزم

هو رغبة  - علي وجه العموم–روكوتا بأن الحث وهنا ال تتفق الباحثة مع رأي   

والدلیل علي ذلك أن  ،المستمع في تنفیذ الفعل، بل قد تكون رغبة المتحدث هو اآلخر
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هو استرداد جثث أبنائهن ولذلك تحث ثیسیوس ) أي المتحدث(رغبة األمهات المأمولة 

أجل تنفیذ هذه المهمة، وهذه هي لیست علي خوض المعركة مع قاتل أبنائهن من 

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخري یمكن االستدالل علي القول ) المستمع(رغبة ثیسیوس 

  .أن الحث هو احد االستخدامات الداللیة لصیغة األمر

الحظت  یوریبیدیسومن خالل الدراسة المصدریة لمسرحیة المستجیرات ل  

  .لمصرف في الصیغة األمریة للداللة علي الحثالباحثة استخدام المنادي مع الفعل ا

  ٥٥٠: البیت

ἀλλ᾽, ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀνθρώπων κακά: 

  .لكن، أیها الحمقى، تعلموا من مصائب البشر

یتوجه ثیسیوس بالحدیث إلي أدراستوس لحثه علي التعلم من مصائب البشر،   

فالحیاة لیست سوي تعب متواصل وكبد ینجح البعض فیها بمنتهي السرعة ویتأخر 

  . البعض

 γιγνώσκωمن الفعل   γνῶτεفي هذا البیت الفعل  یوریبیدیسوظف   

مصرف في صیغة األمر مع المخاطب الجمع في زمن ) أتعلم، أفهم، أعي(بمعني 

الماضي البسیط للداللة علي الحث، وقد جاءت صیغة األمر الدالة علي الحث 

، وهنا المنادي لیس الغرض )أیهاالحمقي(بمعني  ὦ μάταιοιمصاحبة مع المنادي 

منه النداء ولكنه منادي لغرض الیقظة من الغفلة الغارقین فیها فمن لم یتعلم من 

مصائب البشر ویعلم حقیقة الدنیا فهو أحمق ال محالة، وبالتالي یمكننا القول بأن 

تفوق في استخدام المنادي المصاحب لصیغة األمر إلبراز داللة الحث  یوریبیدیس

  .والنصح

ومن خالل عمل إحصائیة بسیاقات النص الدالة علي الطلب؛ یتبین لنا أن 

  )٤٦(.بینما الحث كان األقل استخداماً  ،التضرع كان األعلي استخداماً 
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  الخـاتـمـة

یبحر في دراسة  - وهو أحد فروع علم اللغة الحدیث –لما كان علم لغة النص   

سمات النص والربط بین مجاالت علم اللغة المختلفة، فقد حاولت الباحثة تطبیق ذلك 

الستخراج أسالیب الطلب المختلفة في أسلوبیة  یوریبیدیسل" المستجیرات"علي مسرحیة 

من خالل الصیغ المختلفة أو من خالل استنباط األسالیب الداللیة  یوریبیدیس

  . المتنوعة

ولعل من أهم ما استطاعت الباحثة أن تتوصل إلیه من خالل قراءة المسرحیة   

فیها أسالیب الطلب؛  قراءة مصدریة وتطبیق علم لغة النص علي األبیات التي ظهرت

كم كان یوریبیدیس یتمتع بنوع من القدرة علي إظهار التماسك النصي بین الجمل 

واالستخدام الوظیفي الممیز للكلمات والعبارات والجمل مع بعضها البعض إلیضاح 

  .  الصورة الداللیة المختلفة

في وقد كانت أهم النتائج التي توصلت إلیها الباحثة أن أسالیب الطلب   

لم یقتصر استخدامها علي صیغة األمر فقط بل دلت  یوریبیدیسمسرحیة المستجیرات ل

علیه صیغ أخري مثل الصیغة اإلخباریة والتمني والمصدر هذا من ناحیة ومن ناحیة 

  .أخري اشتقت دالالت آخري كوجه آخر للطلب مثل التضرع والحث والنهي واالستفهام

بیاني توضیح الفرق الل اإلحصائي والرسم كما تمكنت الباحثة من خالل العم  

في االستخدام الوظیفي للصیغ لیكشف لنا أن صیغة األمر هي الصیغة األولي للداللة 

علي الطلب ثم أتبعتها الصیغة اإلخباریة ثم صیغة التمني ویلیهم في النهایة المصدر، 

ات للداللة التضرع هو أعلي السیاقأن أما علي المستوي السیاقي للنص فأظهر لنا 

  .علي الطلب ثم تساوي كل من االستفهام والنهي وكان الحث هو األقل استخداماً 
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  :لمزید من المعلومات عن علم لغة النص، أنظر

Text Linguistics: The How and Why of Meaning, ), 2014( M. A. K., Halliday  J., Webster
.Equinox 

Mellet S.,  Longrée D., (2009), New Approaches in Text Linguistics, Benjamins. 

، جامعة الملك سعود، المملكة مدخل إلي علم اللغة النصي، )١٩٩٩(فالح بن شبیب العجبي، : فولفجانج هاینه، ترجمة

 .١١٥العربیة السعودیة، الریاض، سلسلة اللغویات الجرمانیة، الكتاب رقم 
(8)Antonio R., (2009),Particles and Discourse Cohesion in Ancient Greek, Universidad 

Autónoma de Madrid, P. 1 
(9)http://www.theatredatabase.com/ancient/euripides_016.html 
(10)Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., (2000), poetica, Thesaurus Linguae Graecae (

TLG-E), University of California Irvine,Bekker page,1460b 33-34. 

 .٤١النقد األدبي عند األغریق والرومان، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ، ص،)١٩٩٩ (عبدالمعطي شعراوي،) ١١(

وهناك بعض األقاویل التي تقول بأن أبوه هو  .أثینا ملك Aegeusأیجیوس والملك Aethra أیثراابن  أتیكي أمیر) ١٢(

  :أنظر، Poseidonااللة بوسیدون 

Aldridge C., (2016), His Life, Mysteries and Virtues, U.S.A., p.17. 
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 ولمزید من المعلومات عن حیاة ثیسیوس ومغامراته أنظر: 

McCoy M. B., (2013),Wounded Heroes: Vulnerability as a Virtue in Ancient Greek 
Literature and  Philosophy, Oxford. 
Roman L., & Roman V., (2010), Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, U.S.A.,. 

: ٢٦٥البیت : الكتاب االول"  اإللیاذة"وقد ورد ذكر ثیسیوس عند هومیروس في   

Θησέα τ' Αἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν· 

  .ثیسیوس بن آیجیوس، نظیر الخالدین

Walker J., ( 1995), Theseus & Athens, New York, p.10  

، أنه من الشخصیات التي ٢٧ -٢٥أ، األسطر  ١٣٦٣، Rhetoricaكما ذكره أرسطوطالیس في عمله عن الخطابة 

 .القدرة علي توظیف الخیرتوضع في صفوف األخیار والذي لهم 

καὶ ὃ τῶν φρονίμων τις ἢ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἢ γυναι- 
κῶν προέκρινεν, οἷον ᾿Οδυσσέα ᾿Αθηνᾶ καὶ ῾Ελένην Θησεὺς καὶ 

᾿Αλέξανδρον αἱ θεαὶ καὶ ᾿Αχιλλέα ῞Ομηρος. 

  إما رجل أو إمراة  اختیارومن الفضائل 

  س وثیسیوس لهللینحكیم وعظیم القدر كما اختارت أثینا أودیسیو 

  .واآللهة لإلسكندر وهومیروس ألخیل 

  :أنظر

Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Rhetorica, op.cit., pp. 25-27 
(

13
)Balme M., Lawall G., (2003), ATHENAZE : An Introduction to Ancient Greek, Second 

Edition Book, New York, , p.15. 

 .١٢٠٣، ١١٩٧، ١١٨٥-١١٨٤، ١١٧٠، ٨١١، ٥٨٣: األبیاتفي أنظر أیضا نفس االستخدام ) ١٤(

. أدراستوس هو ملك أرجوس الذي لجأ إلي ثیسیوس ملك أثینا یطلب مساعدته بعد هزیمة الجیش األرجوسي) ١٥(

هیبولوتوس، مكتبة األنجلو المصریة،  -أیون -عابدات باخوس:یوریبیدیس، )٢٠٠٨(عبدالمعطي شعراوي، :أنظر

 .٣صالطبعة الثانیة، القاهرة، 

(16) Baalbaki  R.M., (1990), Dictionary of Linguistic Terms, Beirut,s.v. Imperfective aspect 

، ٩٤١، ٨٥٨، ٨٢٠، ٨١٥، ٨٠٠- ٧٩٩، ٦٧١، ٦٧٠، ٥٣١: األبیاتفي أنظر أیضا نفس االستخدام ) ١٧(

١٠٤٤،١١٦٠. 

(18  ) Luschnig C.A.E., (2007), An Introduction to Ancient Greek A Literary Approach, 
Second Edition, Hackett Publishing Company,p.17. 

 .١١٤٨، ٨١٨، ٣٠٢-٣٠١، ٧٠-٦٩،  ٤٣-٤٢: األبیاتفي أنظر أیضا نفس االستخدام ) ١٩(

لعرب، دار صادر، خمسة عشر معجم لسان ا، )٢٠٠٣( ،)منظور ابن ( مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو)٢٠(

 ).م ّن ى(،  مادة جزءاً 

 .١١١ص ، عمان، فنونها وأفنانها البالغة، )١٩٨٥(فضل حسن عباس، ) ٢١(

(22)Aristoteles., Ethica Nicomachea, op.cit.,  P. 1111b 
(

23
)Smyth H.W.,(1984), Greek Grammar, Revised by Gordon, M. Messing , Harvard 

University Press,p.406. 
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  .١١١القاھرة، ص، تحلیل الخطاب في أحداث اللغة، )٢٠١٢( محمود أبوالمعاطي عكاشة، )٢٤(

  :أنظر أیضا
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wish 
(25)Moore R.W., (1962), Comparative Greek and Latin Syntax, London, p.83. 

  :التمني في اللغة الیونانیة، أنظرلمزید من المعلومات عن صیغة 

وتضاؤل استخدامها في  في اللغة الیونانیة   ktikh\  )/Egklisij (H(Euالتمني صیغة ، )٢٠٠٦(عبد المنعم زكي، 

 .القاهرة، رسالةماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، العصر الهللینستي

 .١١٤٦ ،٨٢٤، ٧٨٨-٧٨٧: ألبیاتأنظر أیضا نفس االستخدام في ا)٢٦(

(27)Smyth H.W., op.cit.,p. 448. 

 .)ت و س ل(مادة  القاهرة، ، مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط، )١٩٦١( إبراهیم أنیس وآخرون،)٢٨(

(29)http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/توسل/. 

 .٤٦٨، ٤٦-٤٤: األبیاتفي أنظر نفس االستخدام )٣٠(
  :أنظر Troezenمن تروزین  Pittheusثیسیوس وابنة الملك بیتثیوس الملك األثیني أیثرا هي والدة )  ٣١(

Monaghan P., (2014), Encyclopedia of Goddesses and Heroines, New World Library 
Novato, California, s.v., Aethra. 

 )١( إلحصائیة والرسم البیاني، الشكل رقم ا: أنظر)   ٣٢(

 .)ض ر ع(معجم لسان العرب، نفسه ، مادة  ،)منظور ابن ( مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو) ٣٣(

  .٦٣١،٦٣٢، ٤٢٨، ٣٦٠، ٧٦-٧٤: األبیاتفي أنظر نفس االستخدام ) ٣٤(

(35) Hoogeveen's, (1929), Greek Particles, London, p.128. 
(36)Lanter B., (2009),Tense and Aspect in Greek, Greek 101, p.1. 

)
٣٧

 .)ف ه م(معجم لسان العرب، نفسھ، أنظر مادة  ،)منظور ابن ( مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو) 

في " بالوتوس"دراسة لمفهومه النحوي والداللي في أسلوبیة في اللغة الالتینیة " االستفهام" ،)٢٠٠٢(أشرف فراج، ) ٣٨(

 .٢١٧ص  ،١٩مجلة  جامعة عین شمس مركز الدراسات البردیة والنقوش، العدد  ،ضوء علم تحلیل أسلوب الحوار

 .١٠٦٤، ١٠٦٠، ٥٦٦: تابیاالفي أنظر أیضا نفس االستخدام ) ٣٩(

 .)ن ه ي(، نفسه، أنظر مادة )ابن منظور( بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أ) ٤٠(
(41)Smyth H.W., op.cit., 1803&p.404. 

 .١٢٢١- ١٢٢٠، ٤٧٧-٤٧٦: األبیاتفي أنظر أیضا نفس االستخدام ) ٤٢(

  :والحدیثة، أنظراللغة الیونانیة القدیمة لمزید من المعلومات عن الصیغة االحتمالیة في ) ٤٣(

بین اللغة الیونانیة القدیمة والحدیثة من خالل فیلوكتیتس  الصیغة االحتمالیة، )٢٠١٤(فاطمة جابر أبوسریع، 

 .اآلداب، جامعة عین شمس، القاهرة ، رسالة دكتوراه، كلیة"دراســـــــة تطبــیقــیـــــــة"لسوفوكلیس وترجمة یورغوس بالناس 

(44) RouchotaV., (1994), The Subjunctive in Modern Greek: Dividing the Labor Between 
Semantics and Pragmatics, Journal of Modern Greek Studies, Volume 12, Number 2, 
October , pp. 185-201  

 .٤٤٢، الطبعة األولى، القاهرة، ص معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)٢٠٠٨(أحمد مختار عمر،)٤٥(

  )٢(اإلحصائیة والرسم البیاني، شكل رقم : أنظر) ٤٦(
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  المصادر والمراجع

  المـعـاجـم والقـوامیـس

  المعاجم والقوامیس العربیة

  .، مجمع اللغة العربیة،القاهرةالمعجم الوسیط  .)١٩٦١(إبراهیم أنیس وآخرون،

  أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم

  ).٢٠٠٣(،)ابن منظور( 

  .معجم لسان العرب، دار صادر، خمسة عشر جزءاً 
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 المـراجـع العـربـیـة

 .النقد األدبي، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة  ).٢٠١٢(أحمد أمین،

  .معجم اللغة العربیة المعاصرة، الطبعة األولى، القاهرة  ).٢٠٠٨(أحمد مختار،  

النحـوي والـداللي فـي أسـلوبیة في اللغة الالتینیـة دراسـة لمفهومـه " االستفهام"  ).٢٠٠٢(أشرف فراج، 

مجلة  جامعـة عـین شـمس . في ضوء علم تحلیل أسلوب الحوار" بالوتوس"

  ).١٩( مركز الدراسات البردیة والنقوش، العدد

  .دراسات في لغة النص، دار النهضة العربیة  ).٢٠٠٠( طارق شلبي،

منشـورات اتحـاد الكتـاب النص واالسلوبیة بین النظریة والتطبیـق، مـن   .)٢٠٠٠(، عدنان بن ذریل

  .العرب
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 عبــــــــــــــــــــــدالمعطي شــــــــــــــــــــــعراوي،

)١٩٩٩(.  

النقـــــد األدبـــــي عنـــــد األغریـــــق والرومـــــان، مكتبـــــة األنجلـــــو المصـــــریة، 

  .القاهرة

ـــدیس  ).٢٠٠٨(نفسه،  ـــون -عابـــدات بـــاخوس: یوریبی هیبولوتـــوس، مكتبـــة األنجلـــو  -أی

  المصریة، الطبعة الثانیة، القاهرة، ،

فــي اللغــة الیونانیــة ktikh\  )/Egklisij   (H(Euصــیغة التمنــي   .)٢٠٠٦( عبد المنعم زكي،

وتضــاؤل اســتخدامها فــي العصــر الهللینســتي، رســالة ماجســتیر، كلیــة 

  .اآلداب، جامعة عین شمس، القاهرة

الصـــیغة االحتمالیـــة بـــین اللغـــة الیونانیـــة القدیمـــة والحدیثـــة مـــن خـــالل   .)٢٠١٤(فاطمة جابر،

ـــــــــوكتیتس لســـــــــوفوكلیس وترجمـــــــــة ـــــــــاس  فیل ــــــــــة "یورغـــــــــوس بالن دراســــــ

ــــــة ـــــة اآلداب، جامعـــــة عـــــین شـــــمس، "تطبــیقــیــــــ ـــــوراه، كلی ، رســـــالة دكت

  .القاهرة

  .البالغة فنونها وأفنانها، عمان  ).١٩٨٥(فضل حسن،

فالح : فولفجانج هاینه، ترجمة

  .)١٩٩٩(بن شبیب العجبي،

العربیــة مـدخل إلـي علــم اللغـة النصــي، جامعـة الملـك ســعود، المملكـة 

  .١١٥السعودیة، الریاض، سلسلة اللغویات الجرمانیة، الكتاب رقم 

  .تحلیل الخطاب في أحداث اللغة، القاهرة  ).٢٠١٢(محمود أبوالمعاطي،

علـم الفكـر، المجلـد ، مداخل نقدیـة معاصـرة إلـى دراسـة الـنص األدبـي  .)١٩٩٤( محمود الربیعي،

٢٣.  

  .المستجیرات، القاهرةمسرحیة   .)٢٠١٣( منیره كروان،

علــم اللغــة النصــي بــین النظریــة والتطبیــق، الخطابــة النبویــة نموذجــًا،   ).٢٠٠٦(نادیة رمضان،

  .٢، عدد ٩مجلة علوم اللغة، دار غریب، المجلد 
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