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 الملخص
ABSTRAK 

 رحية " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثيراالستفهام في مس
 ) بالغية دراسة)

Istifham dalam drama “Rumah Bordil Perserikatan Bangsa-Bangsa” Karya Ali 

Ahmad Bakatsir 
(Kajian Balaghah) 

 

Istifham adalah meminta informasi tentang sesuatu yang tidak diketahui 

sebelumnya, Istifham sendiri memiliki peran penting dengan menambah wawasan 

seseorang. Peneliti mengkaji tentang istifham dalam drama “Rumah Bordil 

Perserikatan Bangsa-Bangsa” Karya Ali Ahmad Bakatsir. Rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :  pertama,  apa saja adawat istifham dalam 

drama “Rumah Bordil Perserikatan Bangsa-Bangsa” Karya Ali Ahmad Bakatsir. 

Kedua, Bagaimana ma’ani (makna) dalam drama “Rumah Bordil Perserikatan Bangsa-

Bangsa” Karya Ali Ahmad Bakatsir. 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan kajian Balaghah. Sumber datanya berupa teks dalam drama “Rumah Bordil 

Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Data yang didapatkan adalah hasil analisis teks drama 

tersebut  dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

Hasil dari analisis dalam drama “Rumah Bordil Perserikatan Bangsa-Bangsa” 

Karya Ali Ahmad Bakatsir sebanyak 46 data yang mengandung adawat istifham 

diantaranya :  huruf hamzah sebanyak 24 data, huruf hal sebanyak 8 data, huruf ma 

sebanyak 7 data, huruf man sebanyak 1 data, huruf kaifa sebanyak 4 data, serta huruf 

aina sebanyak 2 data. Adapun jumlah data yang mengandung ma’ani istifham 

sebanyak 46 data diantranya : 20 data dalam makna at-taqrir, 4 data dalam makna al-

inkar, 2 data dalam makna at-taswiq, 1 data dalam makna at-tahkim, 9 data dalam 

makna at-tahqir, 1 data dalam makna attanbihu a’la dholal, 6 data dalam makna al-

ardu, serta 3 data dalam makna at-taksir. 

 

Kata Kunci: Istifham, Drama Rumah Bordil Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ali Ahmad 

Bakatsir 
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 األول الفصل

 البحث أساسيات

 المقدمة .أ

 سامعال بأهل يشعر أن يمكن التي الجميلة معاني يستوعب الجملةأم  الكلمة هو األدب

 المسرحية إن 9.والنثر الشعر المسرحية مثل مختلف أشكال من األدب األعمال تتكون. القارئأم 

 .ويقدرها واسع نطاق على الجمهور بها يحظى التي اإلنشائي من األدبي األعمال هي

 يتم ما عادة. الحوار هو القصص في األساسي عنصره ٔادبي عمل هي المسرحية ؤاما

 لها. والموسيقي لةالجمي والفنون التمثيل مثل الفنون من مختلفة بأنواع عروضها في الدراما تغليف

 االستفهام .االستفهام شكل في عناصر هناك مسرحية الحوار في. المسرحية في مختلفاة ٔانواع

 . البالغة دراسة المعاني علم في الطلبي اإلنشائي الكالم أعمدة أحد

 تجذب أن يمكن 1فصيح، و صحيح بعبارة والجميل الجليل المعنى تأدية   هي البالغة

 العلم ماعلوم ه ثالثة إلى البالغة المتكلم. وتنقسم و للمستمع الكالم كل مالئمة مع النفس،

 .البديع العلم و البيان، العلم و المعاني،

                                                           
1 Ahmad Muzakki. Teori Sastra Arab, (Malang: UIN Maliki Press,2011), Hal.25 

 1)دار المعارف، مجهل السنة(. ص : البالغية الواضجة البيان، المعانى،البديع،على الجارم ومصطفى أمين. 2
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 لمقتضى المستمع بفهم المتكلم من الكالم مطابقة بكيفية يعرف قواعد المعاني علم ٔاما

قصر، واإليجاز، والوصل، من اإلطناب، وال يتألف المعاني علم0له. سيق الذي والغرض الحال

 لذيا الكالم هو والفصل، والمساواة، و الكالم الخبري، والكالم اإلنشائي. وأما الكالم اإلنشائي

 وجود ال تمامه في بها، النطق قبل اللفظ ألنه لذاته، الكذب أو الصدق اإلمكان يحتمل ال

 إلنشائيا والكالم الطلبي اإلنشائي الكالم فهما قسمين إلى اإلنشائي الكالم وتنقسم .خارجي

. الطلب قتو  حاصل غير مطلوبا  يستدعى  ال ما هو الطلبي غير اإلنشائي فالكالم. الطلبي غير

 .الرجاءو  والتعجب، والقسم، والعقود، والذم، المدح، من تتكون الطلبي غير اإلنشائي الكالم

 ائياإلنش والكالم. الطلب وقت حاصل غير مطلوباستدعى ي ما هو الطلبي اإلنشائي الكالم

 4.والنداء والتمني، واإلستفهام، والنهي، األمر، من يتتكون الطلب

 اآلتية، أداوته إحدى من وذلك 0االستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل

 ام مثال ساذج غري ولكنه. وأيّ  وكم وأّنى وأين وكيف وأيّان ومتى ومن وما وهل الهمزة:  هي

 .ومعاني أدوات له االستفهام ألن البالغية الدراسة يفهما لم ينالذ الناس يراه

 خاصةو  المعرفة،  بزيادة اإلنسان كل نافع يكون أن يمكن أنه في االستفهام أهمية أما

 نفع كيمل يكون أن نفسها المسرحية أهمية ذلك، وراء.  االستفهام بمعنى و االستفهام أدوات

                                                           
 41السيد أحمد الهاشمي، جوهار البالغة، )بيروت : دار الكتب العلمية(، ص : 3

  09-11م( ص :  1991ه/ 4099عبد العزيز عتيق، علم المعاني, )بيروت: دار النهضة العربية،4
 01السيد أحمد الهاشمي، جوهار البالغة، )بيروت : دار الكتب العلمية(، ص : 5
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ا يسترعى أيض ا يةالمسرح. تعليمي واسط أحدها الكثير،  تدرسه، لم ذاإ. واهتمامه امرؤ الهتمام جد 

 وهذا. رحيةومس االستفهام ومعنى االستفهام أدوات في وخاصة االستفهام، قصد عن تعرف فلن

 .باكثير أحمد لعلي المتحدة األمم ماخور مسرحية في وارد االستفهام البحث

 نم إبداعي عمال ألف فهو .ورمشه مصري الكتاب أغزر من أحد هو علي أحمد باكثير 

 ولد ا،صدوره حين كبيرا نجاح وجميعها ومسرحيات وروايات وشعور خطبة مثل خمسين أكثر

 الشيخ والده واسم. حضرموت من ينحدر وهو م، 9199 عام سورابايا في باكثير أحمد علي

 1سورابايا. في أقامة زوجته و حضرموت من تاجرا   كان الذي باكثير محمد بن أحمد

لدبة اتروي صاحبة الثالث جونابوال، والعمة سامة، و  قصة مسرحية ماخور األمم المتحدة 

عن صاحبة الثالث ستخذ هذه الدار ماخورا  عالميا  تكون أرباحه  ىالحمراء. هذه المسرحية تحك

 شركة أو مشروع تجاري.

 واتاألد حيث من االستفهام من فيها ما تكشف أن المسرحية هذا أنّ  الباحثة اختارت

 لعلي تحدةالم األمم ماخور مسرحية في االستفهام" بالموضوع بحثها الباحثة فأجرت. والمعاني

 .البالغية الدراسة من البحث وهذا الكيفي بالمنهج" باكثير أحمد

 أسئلة البحثب. 

                                                           
6Atho’illah Fathoni, Achmad. Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan Karyanya. (Yogyakarta: 

Titah Surga, 2017), hal 52. 
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 " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثير؟ مسرحية يستفهام فالأدوات ا ما .9

 " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثير؟ مسرحية يام فستفهالاكيف معاني  .1

 أهداف البحثج. 

 " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثير. مسرحية يستفهام فالمعرفة أدوات ال  .9

 " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثير. مسرحية يستفهام فالامعاني معرفة ل  .1

 أهمية البحثد. 

 األهمية النظرية   .9

 في تطويرهاو  فع كل اإلنسان بتوسيع المعرفة والنظريةان أن يكون هذا البحث ةرجو الباحثي

 واللغوية عامة.  والعلوم األدبية مجال االستفهام

 بقية األهمية التط .1

 التي السؤال أداة و معنى فهم خالل من المسرحية هذه في الحوار وتعميق للقارئ : ألعلم -

 استخدمها.

 باحثال الجامعة اإلسالمية الحكومية خاصة ومساعدة مكتبة في المراجع دةللجامعة : لزيا -

 .الطِلبي اإلنشاء كالم عن خاصة المعاني علم عن يبحثون سوف آلخر الذين

 لمعاني.ا اإلستفهام في علمأدوات البالغة، خاصة معاني و  علم يمعرفة فلاللباحث : زيادة  -

 توضيح المصطلحاته. 
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 البحث، وهي : هذا عنوان صياغة منها تتكون التي طلحاتالمص الباحثة توضح

 0طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل االستفهام : .9

 ممثلين طةبواس المسرح خشبة على يعرض ٔان مناظر وت صاحب ها ت مثَّل حوارية قصة:مسرحية  .1

 1.مٔولف ابتكرها بٔافعال ويقومون شخصيات، ٔادوار ئودون

 وتروي 9141 سنة باكثير أحمد علي كتبها السياسية مسرحيةدة " : " ماخور األمم المتح .0

 نىمب خاص  اجتماع يعقد على الحمراء والدبة سامة، والعمة جونابوال، الثالث قهرمانات

 .سكسس بليك المتحدة األمم

 اياسوراب مدينة في ولد الكندي، باكثَير محمد بن أحمد بن علي إسمه : باكثير أحمد علي .4

 .  حضرموت من ينحدر وهو م،9199ديسمبر 19 المواقف ه9011 سنة لحجة ذيا 90 في

 حدود البحثو. 

  : فهي و في بحثها البحث هذا يركز لكي أما تحديد البحث

 .دة""ماخور األمم المتح مسرحية في ومعانيه االستفهام أدوات هو البحث هذا في موضوع إن.9

" ماخور  رحيةمس في ومعانيه االستفهام ةمباحث خصوصا بالغية دراسة في يركز البحث هذا إن .1

 .األمم المتحدة "

                                                           
 01)بيروت : دار الكتب العلمية(، ص :  السيد أحمد الهاشمي، جوهار البالغة،7

 110ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات األدبية، ص : 1
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 السابقة الدراسةز. 

" المتحدة األمم ماخور" المسرحية في االستفهام الموضوع تحت تتعلق قرأت قد الباحثة كانت

  :يلي باكثير، أحمد لعلي

 معةجا من " محفوظ لنجيب الشحاذ رواية في ومعانيه االستفهام " بعنوان العباد، شريف .9

 مفهوم يعني يبحث البحث في و. م 1919 سنة سورابايا، الحكومية اإلسالمية أمبيل سونان

 الفرق. حاذالش رواية  في المجازي والمعنى الحقيقي بالمعنى االستفهام أدوات تتضمن التي

 هذا في أماو . الشحاذ رواية البحث مكان في االستفهام دراسة على تختو الباحثة هذا من بين

 . باكثير أحمد لعلي المتحدة األمم ماخور مسرحية  من االستفهام دراسة البحث

 الحكومية الميةاإلس أمبيل سونان جامعة من" االستفهام في جزء عم  بعنوان " رفيق االستغفارين، .1

من أنواع التي تتض القرآن من يعني مفهوم اآليات يبحث البحث في و .م 1991سنة  سورابايا،

في جزء عّم. الفرق بين من هذا الباحثة تختو على دراسة االستفهام في االستفهام و فائدة 

 مسرحية  مكان البحث األية سورة في جزء عّم. وأما في هذا البحث دراسة االستفهام من

  ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير.

لتوفيق  تاالستفهام ومعانيه في القصة القصيرة انا المو بعنوان " دييانا سفتيياني ساري، .0

 البحث في وم.  1990سنة  سورابايا، الحكومية اإلسالمية أمبيل سونان جامعة من" الحكيم
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الخارجة عن   امهيعني مفهوم التي تتضمن أنواع االستفهام بالمعنى الحقيقي و االستف يبحث

القصة القصيرة انا الموت. الفرق بين من هذا الباحثة تختو على دراسة  معنى الحقيقي في

القصة القصيرة انا الموت وأما في هذا البحث دراسة االستفهام   ستفهام في مكان البحثاال

 من مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير.

من " (ويةنح دراسة) األول الجزء البقرة سورة في اإلستفهام أدوات إفادة" بعنواننور أفني،  .4

 يبحث البحث في و. م  1991 سنةميدان، الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطر الشمالية 

 من بين الفرق. ةالبقر  سورة في االستفهام معنى و االستفهام األشكال تتضمن التي مفهوم يعني

 في وأما( ةنحوي دراسة) البقرة سورة البحث مكان في االستفهام دراسة على تختو الباحثة هذا

 ةدراس) باكثير أحمد لعلي لمتحدةا األمم ماخور مسرحية من االستفهام دراسة البحث هذا

 )بالغية

من " (دراسة تحليلية نحوية)أسلوب اإلستفهام في سورة الرحمن  " فاطمة عثمان، بعنوان .0

يعني  يبحث البحث في و. م 1991 الجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر، سنة

سلوب هام و معنى أمفهوم التي تتضمن أسلوب االستفهام عند النحويين و أسلوب االستف

الفرق بين من هذا الباحثة تختو على دراسة االستفهام في مكان . االستفهام في سورة الرحمن

وأما في هذا البحث دراسة االستفهام من مسرحية ( نحويةتحليلية دراسة ) الرحمنالبحث سورة 

 )دراسة بالغية)ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير 
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" تعليم البالغة الواقعة وارتباطها في سورة في اإلستفهام تحليل معانى" انبعنو  عائشة يولياني، .1

 يعني يبحث البحث في و. م 1919 سنة بادنج سديمبوان، الحكومية اإلسالمية الجامعة من

فهام استخدامها و معانى االست و االستفهام أدوات تتضمن الواقعة التي سورة من اآليات مفهوم

 دراسة على وتخت الباحثة هذا من بين الفرق .البالغة تعليم باطها فيارت الواقعة و في سورة

 الستفهاما دراسة البحث هذا في وأما( بالغية دراسة)الواقعة  سورة البحث مكان في االستفهام

 (بالغية دراسة) باكثير أحمد لعلي المتحدة األمم ماخور مسرحية من

.  الباحثة هتكتب ما وبين بينها الفرق وجدت السادسة البحوث تلك الباحثة يالحظ أن بعد

 المجازي نىوالمع الحقيقي بالمعنى االستفهام أدوات تتضمن التي مفهوم األول فهو الفرق وأما

 جزء في فائدة و االستفهام أنواع تتضمن التي القرآن من اآليات مفهوم والثاني الشحاذ، رواية  في

 عن لخارجةا  االستفهام و الحقيقي بالمعنى هاماالستف أنواع تتضمن التي مفهوم والثالث عّم،

 و الستفهاما األشكال تتضمن التي مفهوم والرابع. الموت انا القصيرة القصة في الحقيقي معنى

 أسلوب تتضمن التي مفهوم يعني والخامس ،(نحوية دراسة) البقرة سورة في االستفهام معنى

 دراسة)رحمنال سورة في االستفهام أسلوب نىمع و االستفهام أسلوب و النحويين عند االستفهام

 و هاماالستف أدوات تتضمن التي الواقعة سورة من اآليات مفهوم والسادس ،(نحوية تحليلية

 البحث ذاه وأما. البالغة تعليم في ارتباطها و الواقعة سورة في االستفهام معانى و استخدامها

 (بالغية دراسة) باكثير حمدأ لعلي المتحدة األمم ماخور مسرحية من االستفهام
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول : مفهوم االستفهام أ.

 تعريف االستفهام. ٩

 االصطالح، في وأما 1.واإلدراك والعلم المعرفة بمعنى فهم كلمة من اللغة في االستفهام

 اآلتية، هأداوت إحدى من وذلك 99طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل هو االستفهام

وتنقسم يحسب الطلب  .وأيّ  وكم وأنّى وأين وكيف وأيّان ومتى ومن وما وهل الهمزة:  هي

 يلي : إلى ثالثة أقسام، كما

 وهو الهمزة اخرى تارة والتصديق تارة التصور به يطلب ما .9

 له وهو فقط التصديق به يطلب ما .1

 99.اإلستفهام ألفاظ بقية وهو فقط التصور به يطلب ما .0

 حصوله والمطلوب الذهن في حصول االستفهام هو طلب:  بقوله السكاكي هعرف أما

 91.التصور هو والثاني التصديق، هو شيء، األول على بشيء حكيما يكون أن الذهن في

                                                           
 101م( ص : 9111لوف، المنجيد، )بيروت : المطبعة الكاثوليكية، علويس م9
 01ر البالغة، )بيروت : دار الكتب العلمية(، ص : هاالسيد أحمد الهاشمي، جو 10

 01ص : نفس المرجع،11

 909م( ص :9110ح العوم، تحقيق : نعيم زرزور، ) بيروت : دار الكتب العلمية، السكاكي، مفتا 12
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 أدوات االستفهام.  ١

 في المتمثلين الحروف هما قسمين، إلى تنقسم العربية اللغة في االستفهام أدوات

 .وأيّ  وكم وأنّى وأين وكيف وأيّان ومتى ومن ما : يوه واألسماء وهل، الهمزة

 90.تصديق أو تصور:  أمرين إحدى بها ي طلب:  الهمزة (9

 السفر أن تعتقد يوسف؟ أم مسافر   أحمد:  نحو. المفرد إدراك هو التصور -

 يوسف فيقال بالتعيين، ي جاب ولذلك. تعيينه تطلب ولكن أحدهما من حصل

 مثل م ّتصلة وت سمَّى{ أم} لفظة مع م عادل التَّصور همزة مع غالبا   وي ذكر. مثال  

:  ونحو – حضر أخليل  :  نحو. الم عادل هذا َحْذف   يجوز السابقة األمثلة

 .َجرًّا وَهلُّم  – سافرتَ  االثنين أيومَ 

 الجواب ويكون. وقوعها عدم أو شيئين بين تامة نسبة وقوع إدراك التصديق هو -

 و. األمري؟ أحضر:  نحو الفعلية، الجملة في التصديق ويكثر. ال أو نعم: 

 ؟ مسافر َخاِلد  :  نحو اإلسمية، الجملة في التصديق يقل

 .غير ال وقوعها عدم أو الّنسبة، وقوع معرفة أي فقط، التصديق بها يطلب:  هل (1

؟ ذهب هل:  مثل  94".ال" أو" نعم" الجواب الطالب 

 : فلذا المتصلة "أْم" عادلالم معها يذكر ال الّتصديق بطلب اختصاصها وألجل
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 في الواقعة" أم" بعد سعيد هو المفرد وقوع ألنّ  ؟ سعيد أم قام سعد هل امتنع -أ

 بدّ  وال األمرين، أحد تعيين لطلب وهي متصلة،" أم" أن على دليل االستفهام

 .الحكم أصل أّوال   بها ي عَلم أن حينئذ  

:  نحو الحكم، بمضمون لمالع مظنة هي التي التراكيب في استعمالها وقبح -ب

 غالبا، للتخصيص يكون الفعل على المعمول تقديم إذ كلمت؟ هل محمد

 فحسب، وحينئذ المخصص يطلب وإنما بالحكم، المتكلم علم يفيد وهذا

 .عبث وهو حاصل هو ما تحصيل لطلب هل تكون

 : أقسام،هي اانيثىلا الطلب يحسب" هل" والكلمة

 موجودة؟ الحركة هل:  نحو. عدمه أو شيء ودوج عن بها إستفهم إن:  بسيطة.  9

 دائمة؟ الحركة هل:  نحو. عدمه أو لشيء وجود عن بها إستفهم إن:  مركبة. 1

 فشرح 90أو بيان الصّفة. المسمى، إيضاح االسم، أو بيان حقيقة شرح يطلب:  ما (0

 ما: " نحو اللغة في له وضع الذي المعنى بيان ٔاي لغة، مدلوله بيان به يراد االسم

 اسم و" ما" لفظ من مزيج هو ماذا لفظ .الخشوع و التذلل ٕانه:  فجوابه" التواضع؟

 ماذا:  نحو. مرّكبة االستفهام  أداة هو ماذا لفظ ".ما" سواء يمعنى" ذا" اإلشارة

 ؟ غرفة
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 عما بها يستفهم اسم هو من ٔاخرى، بعبارة و 91.العقالء تعيين بها يطلب:  من (4

 على الفعل يحمل و. والمؤنث والمذكر والجمع الثنينوا للواحد يكون و يعقل،

:  جوابـه و" عندك؟ من: " نحو. معناها على يحمل وقد كثيرا، المذكر لفظها

 و" أكرمت؟ من" و ذلك، غير أو فرس أو جمل:  يقـال أن يجوز وال" محمد"

 ".زينب" أو" حامدا: " جوابه

 متى" و" قدمت؟ متى: " نحو 90.مستقبال أو ماضيا الزمان يطلب تعيين : متى (0

:  فجـواب" زيدا؟ لقيت متى: "قيل ٕان بالنكرة، عن بالجواب يجوز وال" تسافر؟

 .ذلك شابه ما ٔاو رمضان شهر ٔاو الجمعــة، يوم

والتهويل  التفخيم موضع في وتكون خاصة، لمستقبل الزمانا عن يسأل اسم : أيان (1

. والمستقبل الماضي الزمان نع ي سأل الذي هو( متى) عن يميزه وما 91.دون غيره

 القيمة؟ يوم أيَّان يسأل:  نحو

 ٔاو صحيح:  فجوابه" ٔانت؟ كيـف: " نحو 91.الحال عن بها يسأل اسم:  كيف (0

 .ذلك شاكل ما ٔاو مريض
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 يكون الَفالح؟ أين:  نحو.  خصوصية له ليس و 19المكان، عن يسأل اسم:  أين (1

 .مثال المزرعة في هو:  الجواب

 يتوقع أنى: نحو. كيف بمعنى تارة تستعمل عدة، معان عن به يسأل اسم:  أنَّى (1

:   نحو أين، من بمعنى تستعمل وتارة  له؟ يعمل ال وهو عمله في النجاح المرء

 الغائبون؟ يحضر أنى: نحو متى، بمعنى تستعمل وتارة هذا؟ لك أنى

" خبرية: " وجهين على تأتي" كم" ٔان النحاة يرى و .العدد عن بها يسأل اسم:  كم (99

 الدار ؟ هذه اشتريت بكم:  نحو(. العدد) بمعنى" استفهامية" و( كثير) بمعنى

 والمكان والزمان تمييز أحد المتشاركين في أمر تكون من العاقل، يطلب:  أي   (99

 العاقل ٕالى ٔاضيفت فإن 19.ٕاليه تضاف ما حسب على والعدد، وغير والحال

 ٔاو زمان ٕالى ٔاضيفت ٕان و عقالء،ال تعيين بها يطلب التي( من) حكم ٔاخذت

. وهكذا التوالي على( كم)او( ٔاين) ٔاو( متى) حكـم أ عطيت مثال عدد ٔاو مكان

 مقاما؟ خير الفريقين أي:  نحو
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 معاني االستفهام. 3

االستفهام في معانيه األصلية هو طلب الفهم لشيء لم يكن معلوما من قبل حيث ال 

النحوي، و المهم بشأن البالغة فإن ٔادوات االستفهام قد  يتجاوز هذا األمر االستعمال

 : بها عن الشيء مع العلم به، نعرج ٕالى بعض المعاني المهمة كاآلتي  يستفهم

 اإلغراض، من لغرض ونفيا إلثباتا يعرف بما اإلقرار على المخاطب حملهو  : التقريرأ. 

قوله تعالى: )أََلْم َنْشرَْح َلَك  نحو 11.االستفهام لهمزة تاليا به المقّرر يكون أن على

 10(َصْدَركَ 

 عرفا   تنكر ٔامرا المستفهام على للداللة األصلي معناه عن االستفهام يخرج هو:  اإلنكارب. 

 عام طريق في بسيارته يقف لمن ؟ الطريق في السير عن غيرك أتعوق:  مثل 14.شرعا   أو

 سبب. غير من

نَ آنحو قوله تعالى: )َسوَ  10لمصرح بها.: وتأتي الهمزة للتسوية ا التسويةج.  َت أََوَعظْ  آء  َعَليـْ

ِعِظيَن( َن ٱْلوََٰ  11أَْم َلْم َتك ن مِّ
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 9سورة الشرح اآلية 23
 991م( ص : 1991ه/ 9409عبد العزيز عتيق، علم المعاني, )بيروت: دار النهضة العربية،24

 990:  صنفس المرجع،25
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نحو  10.األمور من أمر إلىهو السائل يريد أن يوجه المخاطب وبعث الشوق :  التشويقد. 

) ْن َعَذاب  أَلِيم  رَة  ت نِجيك م مِّ  11: )َهْل أَد لُّك ْم َعَلىَٰ ِتجََٰ

 نحو : أّنى يكون لي مال  قارونَ  : المستفهم عن مثيرا للعجب عند المتكلم. بالتعجه. 

النفى الشيء، ال لطلب العلم  في معاجم اللغة تدور كثير "النفي": مدلول كلمة  النفي و.

 11قوله تعالى : ) َفَمن يـَْهِدى َمْن َأَضلَّ ٱللَّه  (. مثل بشيء كان مجهوال  

 عن الكف طلب أي النهي معنى إلى الحقيقي معنى من اماالستفه يخرج هو:  النهيز. 

َشْوه  ِإن  فَٱللَّه  َأَحقُّ َأن َتخْ  ۚ  قوله تعالى : )أََتْخَشْونـَه ْم مثل  09.االستعالء وجه على الفعل

 09ك نت م مُّْؤِمِنيَن(

متوقع. وقد يخرج  : ومعناه عد الشيء بعيدا حسا أو معنى، يرتبط به غير الستبعاداح. 

عد سواء أكان الب ،أصلي للداللة على استبعاد السائل للمسؤول عنه ىهام عن معناإلستف

 : أّنى يكون لي مال  قارونَ  مثلهو أكمه، و  : أنى يرى ذلك ومثل 01حسيا مكانيا.
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 ىواالستفهام فما يتعلق عن معن، : معناه عّد الشيء بطيئا  في زمن انتظار االستبطاءط. 

نحو : متى يعود السالم إلى  00.اإلجابة عن ب عِد زمن السؤال أصلي للداللة على ب عِد زمن

 ربوع الوطن ؟

: وهو يكون السؤال موجها الى من ال يعقل، ألمر محبوب ال يرجى حصوله ٕاما  التمنيي.

 مطموع في نيله. لكونه مستحيال وٕاما لكونه ممكنا غير

 أم هل لها بتكلم عهد         نحو : هل بالطول لسائل ردّ  

 متكلم 04األمر، معنى على للداللة الحقيقي معناه عن االستفهام يخرج هو : األمرك. 

 دعاء، ٔاو ٕارشاد، ٔاو موعظة، ٔاو نصيحة، ٔاو تكليف مثل األمر بصيغة وجه في بالمخاطب

. نحو : أتصون يديك عن األذى، ونحو قوله تعالى : ) َوق ل ذلك غير ٔاو التماس ٔاو

يِّ لِّلَِّذيَن أ وت وا   .أي أسلموا 00ا(فَِإْن َأْسَلم وا فـََقِد ٱْهَتَدو  ۚ  َن َءَأْسَلْمت ْم ۦٱْلِكتَََٰب َوٱأْل مِّ

: يخرج االستفهام عن معناه األصلي واستخدام في الداللة على ما يتحل ى به  التعظيمل. 

نحو  01ذلك. كالشجاعة والكرم والسيادة والملك وغير   المسؤول عنه من صفات حميدة

 ورفأي فتى بعد الخصيب تز           نواس : اذا لم تطأ أرض الخصيب ركابنا قول أبي 
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: القول اآلخر من التهديد، ٔاسلوب االستفهام المتكلم على استخدام ليهدد به.  الوعيدم. 

 00نحو : ألم أؤدب فالنا ؟ ونحو قوله تعالى : )أََلْم نـ ْهِلِك ٱأْلَوَّلِيَن(

تهزاء والوقع في القوم، إلظهار عدم المباالة بالمستهزأ به ولو  : يقال له أيضا االس التهكمن. 

ت َك تَْأم ر َك َأن نّـَتـْر َك َما يـَْعب د  َءابَ   01(آؤ نَ آكان عظيما في نفسه. مثل قوله تعالى : )َأَصَلوَٰ

: يخرج اإلستفهام عن معناه األصلي للداللة على ضآلة عن المسؤول وصغر  التحقيرس. 

نحو : أهذا الذي تطنب في مدحه، أهذا الذي   01.كلم أو السائلشأن مع معرفة المت

 كنت تركن اليه

مثل قوله 49األغراض. من لغرض عن المستفهم لشأن التفخيم و التفظيع : معناه التهويلع. 

 49(«0قَّة )آأَْدَرىََٰك َما ٱْلحَ  آ( َومَ 1قَّة  )آ( َما ٱْلحَ 9قَّة  )آٱْلحَ »تعالى : 

 عن اإلستفهام مثل من القصد41)فَأَْيَن َتْذَهب وَن( مثل قوله تعالى :التنبيه على الضالل ف. 

 .وطريقهم مذهبهم عن اإلستفهام ليس بل ينجون لهم طريق ال أنه ضاللهم على التنبيه

 و الالم بتشديد" هال" و" لوما" و" لوال" أدواته أما. بحث الشيء طلب  : التحضيضص.

 جملة على بالدخول تختص كانت األدوات وهذه. الالم وتشديد الهمزة بفتح" أال"
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ِئَكِة ِإن ك نَت ِمَن 40مستقبل. أو ماض فعلها فعلية نحو قوله تعالى : )لَّْو َما تَْأتِيَنا بِٱْلَملََٰ

ِدِقيَن(  44ٱلصََّٰ

" أما"و الالم، وتخفيف الهمزة بفتح" أال" أدواته أما. ورفق بلين الشيء طلب : العرضق.

 أما:  مثل 40.الفعلية الجملة على بالدخول كانت واألداتين .الميم وتخفيف الهمزة بفتح

 علينا؟ السرور فتدخل تزورونا

ب فأين الق ب ور          : مثل قول أبي العالء المعري : صاِح هذه قبور نا َتمأل الرح التكثيرر. 

 من َعهِد َعاد

 

 ثيرالمبحث الثاني : مفهوم مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باك .ب

 تعريف المسرحية. ٩

 لتمثيل يعد مكان بمعنى مسارح جمع سرحا – يسرح - سرح الكلمة أصل المسرحية

 خشبة على يعرض ٔان مناظر وت صاحب ها ت مثَّل حوارية قصة هي المسرحية. المسرحية الرواية

 41.مٔولف ابتكرها بٔافعال ويقومون شخصيات، ٔادوار ئودون ممثلين بواسطة المسرح

                                                           
 991م( ص : 1991ه/ 9409عبد العزيز عتيق، علم المعاني, )بيروت: دار النهضة العربية،43

 0سورة الحجر اآلية 44 
  991-990: م( ص  1991ه/ 9409لنهضة العربية،عبد العزيز عتيق، علم المعاني, )بيروت: دار ا45
 110المصطلحات األدبية، ص :  ابراهيم فتحي، معجم46
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 أصلها يماثل اليوناني الكلمة وأصل 40حية أو دراما في اللغة اليونانية هي الحوار.المسر 

 بطرق وطبقت الكلمة فسرت وقد البصر، يسرح حيث الرؤية مكان تعني أنها في العربي

 او الحوار في عرض وهو جوهريا ، معنى يتضمن المسرحية. استخدامها بداية منذ مختلفة

 41.الشخصيات بين ا  صراع يتتبع لفعل صامت تمثيل

 الذي التمثيل وجانب المسرحي، للنص التأليف جانب:  جانبان فيها ي راعى المسرحية

م  41.حيا تجسيما المشاهدين أمام المسرحية يجسِّ

 أنواع المسرحية. ١

المسرحية التراجيدية المعروفة  هو ولاألتنقسم المسرحية عامة ٕالى أربعة أقسم منها : 

الث ، الث”الملهاة“ا الثاني فهو المسرحية الكوميدية المعروفة باسم ، ٔام”المأساة“باسم 

  الميلودراما و رابعا الماسك، وفيما يلي أنواع كاملة بالتفصيل :

هي الّنوع من المسرحيات تنتهي ” المأساة“التراجيدية المعروفة باسم  : التراجيدية .أ

ير حياة ها مقصورة على تصو بالحزن، ولكنها تؤكد قيمة إنسانية كبرى، وكانت في بدايت

 09العظيماء.

                                                           
 91(، ص : م9101/ ه9011حسن حاد حسن، األدب المقارن،)مجهول المدينة : جامعة األزهر، 47
 011ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات األدبية، ص : 48
 010:  م( ص 1999ه /9401الرياض،   حسين علي محمود، التحرير األدب،)دراسات نظرية ونماذج تطبيقية الطبعة السابعة49

 000م( ص :  1999ه /9401الرياض،   حسين علي محمود، التحرير األدب،) دراسات نظرية ونماذج تطبيقية الطبعة السابعة50
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 أكثر المسرحية من النوعهي  ”الملهاة“ باسم المعروفة الكوميدية : المسرحية الكوميدية .ب

 و العامة، الحياتية الشـؤون ٕالـى ويتطرق الثانوية الشخصيات يتناول الناس، يحبها التي

 .فيها ٔاساسا   الفكاهي الحس نجد لذلك محّليا   طابعا   تحمل و الواقعية للمواضيـع تطرقـه

 المسرحي، عرضها في الموسيقى على تعتمد التي المسرحيات من لّنوع : هو ميلودراماج. 

 المقدمة المؤامرة. المسـرحية الشخصـّية لرسـم تطرّقهـا مـن أكثـر الواقعية الحقـائق تناولهـا و

 السبب عالقة إظهار وعدم الزائدة الرحمة وإثارة العاطفي تجعل المسرحية هذه في

 09.والنتيجة

 احتفاال يكون ما ٔاقرب القصيرة التمثيلية المشاهد من نوع الماسك : مسرحيات الماسكد. 

 واألحاديث والحوارات، والرّقص، الموسيقى، تتضمنها التي الطّلق الهواء في تقديمه يتم

 .وطبيعي بسيط طابع ذات واحدة قّصة منها جعل بشكل العاطفية

  حمد باكثيرعلي أ. 3

 في ولد باكثَير أحمد علي باسم المعروفة الكندي باكثَير محمد بن أحمد بن علي

 هو و م، 9199 ديسمبر 19 المواقف ه 9011 سنة لحجة ذيا 90 في سورابايا مدينة

 من تاجرا   كان الذي باكثير محمد بن أحمد الشيخ والده واسم. حضرموت من ينحدر

                                                           
51Semi,Atar.Anatomi Sastra, (Padang: Sridharma, 1984), hal. 154- 156 
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 مصري الكتاب أغزر من أحد هو باكثَير أحمد علي. راباياسو  في أقامة زوجته و حضرموت

 ومسرحيات وروايات وشعور خطبة مثل خمسين أكثر من إبداعي عمال ألف فهو. مشهور

 01.صدورها حين كبيرا نجاح جميعها و

 إخوته مع نشأة هناك ويتطور لينشأ حضرموت إلى أبوه مع سافر هو عمره، عاشرة من

 يد على والشعرية العربية علوم ودرس العلمية النهضة مدرسة في تعليمه تلقى وهناك ألبيه

 مواهبه وبدأت. اللغوي الشاعر شخص بأنه باكثَير محمد بن محمد عمه منهم أجالء شيوخ

 00.عمره من عشر ثالثة هو الشعر ينظم و الشعر يقرأ فأخذ تبرزه و تجلى

 زوجته رحيل وبعد ته،زوج بوفاة فجع ولكنه عمره من مبكرا باكثَير أحمد علي تزوج

 وفي. والحجاز والحبشة الصمال إلى ومنها عدن إلى وتوجه حضرموت يغادرعن 9109 عام

 له شعري مسرحي عمل أول و البردة نظام كتب وهنك. َسِجْين في زمنا االستقر الحجاز

 .إليها قدومه أول مصر في العمل هذا نشر يتم ثم ،)األحقافك بالد في أو همام( بعنوان

 خمسة و بالمنصورة أعوام عشرة منها عاما عشر خمسة التدريس باكثَير أحمد علي

 بمصلحة القوامي واإلرشاد الثقافة وزارة في العمل م 9100 سنة في ثم. القاهرة إلى عام

 .وفاة حتى الفنية المصنفات على الرقابة قسم إلى انتقل و الفنون

                                                           

52
 Fathoni, AchmadAtho’illah. Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan Karyanya. 

(Yogyakarta: Titah Surga, 2017), hal 52. 

 11( ص :  9110أحمد عبد الله السومحى، علي أحمد باكثير و حياته صغره الوطن و اإلسالمي، )مجهول المدينة : الناد األديب الثقافي، 53
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 م 9111 نوفمبر  99 لمواقفا ه 9011 رمضان بداية في باكثَير أحمد علي توفي

 .زوجته عائلة قبر في الشافعي اإلمام مقبرة مجمع في ودفن مصر مدينة في

 مسرحية ماخور األمم المتحدة. ١

 ماخور .9141 سنة باكثير أحمد علي كتبها السياسية مسرحية المتحدة األمم ماخور

 والدبة سامة، والعمة جونابوال، يعني الثالث قهرمانات تروي مسرحية قصة المتحدة األمم

 تحكي المسرحية هذه. سكسس بليك المتحدة األمم مبنى خاص اجتماع يعقد على الحمراء

 .تجاري مشروع أو شركة أرباحه تكون عالميا   ماخورا  ما الدار  هذه ستخذ الثالث صاحبة عن

 كارل يضعفون على قادرة راشيل ألن. راشيل يحتاجون هم الدار، هذه و باإلستخذ

  . المشروع إلعانة ماال   يكسب منها يستعملونه وهم. وغيرهم وتروتسكي، ولينين، سك مار
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 الفصل الثالث

 ة البحثيمنهج

 على للحصول الدراسة في المطروحة المشكلة لحل خصيص ا اختيارها يتم معينة طريقة

 على احثةالب تسلك أن يلزم الباحثة إليها تحتاج التي والمعلومات وأغراضه البحث أهداف تحقيق

  :  التالية الطرائق

 مدخل البحث و نوعه .أ

 ينتج التي اإلجراء هو الكيفي المدخل. الكيفي المنهج هو الباحث تستخدم التي المدخل

 تحليل أما و. المعين المجتمع من االسباب و الحادثة و األفراد أوصاف عن الوصفي البيانات

 هذا نوع أما و.  األرقام وليس والصور كلمات شكل في جمعها قد التى البيانات هو الوصفي

 .البالغي التحليلي البحث يعني البحث

 بيانات البحث و مصادرها  .ب

 كائن مالحظات من عليها الحصول تم التي الصحيحة المعلومات من مجموعة هي البيانات

 المسرحية في االستفهام الجملة أو الكلمات فهي البحث هذا في البيانات أما. التقيم كأساس

 مصادر تنقسم 04.المحصولة البيانات أمكنة فهو البيانات مصادر بينما. المتحدة األمم ماخور

 تم التي البيانات هي الثانوية البيانات. واألولية الثانوية البيانات مصادر هما قسمين إلى البيانات

                                                           
54Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 

Hal 120   
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 يتم التي ياناتالب هي األولية البيانات وأما. المجالت المثال الحالية، المصادر من عليها الحصول

 المتحدة األمم ماخور مسرحية فهو البيانات هذه مصدر. استطالع المثال مباشرة، عليها الحصول

 .باكثير أحمد لعلي

 أدوات جمع البيانات ج.

 يتعلق ما كل الباحثون الحظ الباحث، هذه في. البيانات لجمع أدوات تكون نفسها الباحثة

 للبيانات، كمصدر المعلومات يختر و البحث، التركيز اضبط عملية من بدأَ  البيانات، جمع بعملية

 أيض ا ويالحظ 00النتائج. واستخلص البيانات بتفسير قم و البيانات، تحليل و البيانات، جمع و

 (.بالغية دراسة) باكثير أحمد لعلي" المتحدة األمم ماخور" مسرحية في االستفهام

 طريقة جمع البياناتد. 

هي الخطوة المهمة فى البحث بالهدف منه لنيل البيانات. أما طريقة طريقة جمع البيانات 

طريقة الوثائق. طريقة الوثائق هي سجل   للباحثة في هذا البحث فهي  جمع البيانات المستخدمة

األحداث التي مرت. يمكن أن تكون المتستندات في شكل كتابة، صورة، أو أعمال ضخمة 

اخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير عدة مرات ليستخرج و تقرأ الباحثة في مسرحية م01.لشخص

 .بالغيةي دراسة فمنها البيانات التي تريدها، ثم تقسم تلك البيانات وتصنفها إلى أدوات االستفهام 

                                                           
55Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA CV, 2009), 

Hal 222.  
 149نفس المرجع، ص : 56
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 تحليل البيانات ةطريقه. 

 ،تحليل البيانات هو عملية تنظيم ترتيب البيانات المتنوعة، إنشاء التنظيم إلى تصميم المباحث

وإنشاء الرتبة أو الفصيلة أى تصنيف أنواع البيانات حتى تسير العملية إلى موضوع. و أما طريقة 

تحليل البيانات التي تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي، البيانات التي ثم الحصول عليها 

لي فإن البيانات امن مصادر مختلفة، باستخدام تقنيات جمع البيانات المختلفة، و بشكل مستمر بالت

و طريق تحليل البيانات في هذا الباحثة ثالث طريقات  00النتائج في أشكال مختلفة من البيانات.

  فيتحليل البيانات، كما يلي :

تحديد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيانات عن كلمات االستفهام في مسرحية "ماخور  .9

البالغية( التي جمعها ما تراها مهمة وأساسية وأقوي األمم المتحدة" لعلي أحمد باكثير )دراسة 

 صلة بأسئلة البحث.

تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة البيانات عن كلمات االستفهام ماخور األمم المتحدة  .1

 لعلي أحمد باكثير )دراسة البالغية( التي تم تحديدها حسب النطاق في أسئلة البحث.

                                                           
 140نفس المرجع، ص : 57
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االستفهام ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير )دراسة : هنا عرض البيانات عن كلمات   .0

 البالغية( ثم تفسيرها تم تناقشها ومناقسها وربطها بالنظريات التى لها عالقة بها.

 تصديق البيانات و. 

وكان تصديق البيانات تستطيع أن يبلغ بعملية جمع البيانات الدقيقة. وفي هذا البحث 

 كما يلي :   انات الطرائق التالية،في تصديق بي  يستخدم الباحثة

مراجعة مصادر البيانات وهي كلمة وجملة من مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير  .9

  التي توجد فيها أدوات االستفهام ومعانيه .

تم جمعها بمصادرها أي ربط البيانات عن أدوات االستفهام ومعانيه   الربط بين البيانات التي .1

  عها بمصادرها( بالكلمة في مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير.تم جم )التي

مناقشة البيانات مع الزمالء أو المشرف أي مناقشة البيانات عن أدوات االستفهام ومعانيه  .0

 مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير )التي تم جمعها بمصادرها(.  في

 خطوات البحث ز.

ء البحث كانت الباحثة تستخدم بواسطة المراحل الثالث البحث التى وفي هذا إجرا 

  استخدمها، وهي :
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مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها وتركيزه، وتقوم بتصميم  .9

 و تحديد أداواتها، ووضع الدراسات السابقة و النظريات التي لها عالقة ببحثها.

 وم الباحثة في هذه المرحلة يجمع البيانات، وتحليلها، ومناقشتهامرحلة التنفيذ : تق  .1

مرحلة اإلنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغلفيه وتجليده. ثم تقدمه للمناقشة  .0

 للدفاع عنه, ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس مالحظات المناقشين.
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

قسم الباحثة في هذا الفصل إلى قسمين، هو البحث األول أدوات االستفهام في مسرحية 

ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير، و البحث الثاني معاني االستفهام في مسرحية ماخور 

 .باكثيراألمم المتحدة لعلي أحمد 

 .علي أحمد باكثيرأدوات االستفهام في مسرحية " ماخور األمم المتحدة " ل .٩

 ماخور المسرحية ويطالع الثاني الفصل في االستفهام أدوات عن الباحثة شرح أن بعد

 : يلي كما وعرضه الموصوغة، الكلمة الباحثة توجد. باكثير أحمد لعلي المتحدة األمم

 أ . حرف " همزة "

 االستفهام في حرف " همزة ":  أدوات

  تتفقان على شيء؟أالخصام؟ لخالف بينكما والم اال: إالبو اجون (٩

"  هي االستفهام أداة "و جد تتفقان على شيء؟"أال الجملة في

 هذا السؤال، و. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع"  الهمزة

 . فيما يخالفن عن سامة والعمة الحمراء الدبة إلى يستفهم جونابوال

 ؟ي: ألن تستمعان إلالبو اجون (١
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 لتصديق، بنوع"  الهمزة"  هي الستفهاما أداة الجملة هذه في

 الدبة إلى يستفهم جونابوال السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم يطلبالجواب ألن

 .إليها تستمعن إلى تردن عن سامة والعمة الحمراء

 باألفكار، واألخرى بالدوالر أحدكما تتفاخران إنكما: جونابوال (3

 نأ تحيانتس أال بينكما؟ النفاق هذا فعالم الخير، حب وتدعيان

 مثلي ؟ خبيرة عجوز يدي بين تنافقا

مثلي  رةخبي عجوز يدي بين تنافقا أن تستحيان "أال الجملة في

 يطلب ألن لتصديق، بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة و جد ؟"

 و اءالحمر  الدبة إلى يستفهم جونابوال السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب

 .منه مرأه على فقاتنا أن تستحين ال عن سامة العمة

 ؟ جميًعا سيدتنا راشيل أنسيت  : جونابوال (١

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لدبةا إلى يستفهم جونابوال السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .راشيل إسمها مرأة تنسين عن سامة العمة و الحمراء

 بالوالء؟ لها تدينين أال. دبة يا وأنت:  جونابوال (5
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 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة في هذه

 الدبة إلى يستفهم جونابوال السؤال ، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .راشيل إلى الوالء ديون عن الحمراء

 ذلك في صادقة كنت إن بالكالم؟ فعندها صحيح، هذا:  الدبة (6

 لككذ أليس .شديدة بحاجة فهي والراتكد من آخر قرًضا فامنحيها

 ؟ جونا يا

 هي االستفهام أداة و جد جونا ؟" يا كذلك أليسالجملة " في

 ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع"  الهمزة" 

 يستعير في سامة العمة إلى قولها عن جونابوال إلى يستفهم الحمراء الدبة

 .المال

 قصتها ؟ لبقية نستمع ثم أواًل، بحاجتها انسعفه أال: الدبة (7

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .أوال   بحاجتها تجهز ال عن سامة العمة

 تدعين ثم التعريض، هذا بها أتعرضين! سريرتك أسوأ ما: سامة (١

 الشعور ؟ ورقة الصادق لعطفا
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 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 إلى يستفهم سامة العمة السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .العرض على اعتراض عن الحمراء لدبةا

 ...أقلَّ  ما خدمتك؟ جزاء راشيل من تفيدين كنت   أما:  الدبة (١

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 يل.راش تمنحها التي خدمتها مكافأة من االستفاد تكسب عن جونابوال

 اوجهه ليخلو أيًضا، أنا علي صدرها توغري أن أتريدين: سامة (99

 يسل بيننا فيها يقال ما كلو  خاصة، جلسة في اآلن أننا أنسيت لك؟

 والتبليغ ؟ لإلذاعة

 همزة ،أوال  . االستفهام أداة هي همزتان و ِجد الجملة هذه في

 هاوجه ليخلو أيض ا، أنا علي صدرها توغري أن أتريدين"  الجملة في

 وهذا .ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع الجملة هذه" لك؟

. راشيل صدر تدفع أن تريد عن جونابوال إلى يستفهم سامة العمة السؤال،

 ام وكل خاصة، جلسة في اآلن أننا أنسيت" الجملة في همزة ،وثاني ا

 ألن تصديق،ل بنوع الجملة هذه" والتبليغ؟ لإلذاعة ليس بيننا فيها يقال
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 إلى يستفهم سامة العمة السؤال، وهذا .ال أمْ  نعم الجواب يطلب

 لإلذاعة ليس خاصة جلسة دمجر  تحّدث أنها نسيان جونابوالعن

 .والتبليغ

 الحد ؟ هذا إلى أتخافانها: الدبة  (٩٩

 لتصديق، بنوع " الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة  ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .راشيل إلى تخاف سواء عن جونابوال

 غضبها ؟ تخشين أال وأنت: سامة  (٩١

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 إلى يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .راشيل بغضبها تخاف ال سواء عن جونابوال

 .حديثها تتم جونا دعي تقال؟ خرافة كل أتصدقين: الدبة  (٩3

 ،تصديقل بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .اإليمان أ سط ورة قالت عن سامة العمة

 ها؟ل أجراً  األفكار تقبل راشيل أن أتظنين الدبة؟ أفكار أمن: سامة  (٩١
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 همزة ،أوال  . االستفهام أداة هي همزتان و ِجد الجملة هذه في

 يطلب ألن لتصور، بنوع الجملة هذه" دبة؟ال أفكار أمن"  الجملة في

 عن جونابوال إلى يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. لتعيين با الجواب

 قبلت راشيل أن أتظنين" الجملة في همزة ،وثاني ا. الحمراء الدبة أفكار

 عمن الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع الجملة هذه" لها؟ أجرا   األفكار

 يلراش في رايه  جونابوال إلى يستفهم سامة لعمةا ،السؤال وهذا .ال أمْ 

 األفكار. تقبل

 عنق؟ال طويلة يا رسحاء يا وبأفكاري بي أتهزأين( غاضبة: )الدبة  (٩5

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .فكره تستهزء اعمّ  سامة العمة

خرى ألى الما إهتنظر إحدا)جدال من آخر؟ لهذا ال: أوه أما اجون  (٩6

 .)ما صامتتانهو 

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لدبةا إلى يستفهم جونابوال ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .األخر من حجة يوجد عّما سامة العمة و الحمراء
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 ن أم أنصرف؟آلي ال : أتستمعانناجو   (٩7

 ،لتصديق بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لدبةا إلى يستفهم جونابوال ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 تنصرف. أو تستمعن جاهْزنَ  عّما سامة العمة و الحمراء

 مكان مذهبكم في هل.. هذا؟ وتقولين أماركسية لك، عجباً : سامة  (٩١

 اريخت أنه على إال اإلنسان تاريخ تفهمون ال وأنتم والمثل، للقيم

 ..الروحية عن وأبعد بالمادية ألصق فأيتنا.. المعدة؟

"  هي االستفهام و جد أداة هذا؟" وتقولين في الجملة "أماركسية

 ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع"  الهمزة

 أن تقول ماركسية و هي عّما الحمراء الدبة إلى يستفهم ةسام العمة

 غبية. و حقيرة

 تهاأي وكرماً  جوداً  ألوروبا الفظيع االستغالل هذا أتعدين :الدبة  (٩١

 القاسية؟ المرابية

 لتصديق، بنوع"  الهمزة"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم اءالحمر  الدبة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 األوروبا. االستغالل تعدين عن سامة العمة



 

00 

 

 !أتبكين يا عزيزتي جونا؟ مسكينة أنت :سامة  (١٠

في هذه الجملة أداة االستفهام هي " الهمزة " بنوع لتصديق، 

،  العمة سامة يستفهم إلى السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .جونابوال عّما تبكى

الكتب أن التماسيح قد تبكي، أهذا  الدبة : قرأت في بعض  (١٩

 صحيح؟ 

في هذه الجملة أداة االستفهام هي " الهمزة " بنوع لتصديق، 

، الدبة الحمراء يستفهم إلى السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .العمة سامة عن حقيقة أن التماسيح يمكن أن تبكى

 يبكي قط؟ اً الدبة : أما رأيت تمساح  (١١

أداة االستفهام هي " الهمزة " بنوع لتصديق،  في هذه الجملة

الدبة الحمراء يستفهم إلى  ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .العمة سامة عّما ترى تماسيح تبكى

يادبة، أتحسبينني أصطنع  هللا كجونا : )تمسح دمعها( سامح  (١3

 البكاء؟.. إنك ال تعرفين مبلغ أثر الجحود في النفوس الرقيقة.
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هذه الجملة أداة االستفهام هي " الهمزة " بنوع لتصديق،  في

، جونابوال يستفهم إلى الدبة السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 .الحمراء و العمة سامة عن تفكْرَن بي تصطنع البكاء

 الدبة : ماذا ينفعها عطفك هذا يا أختي، ألست مسيحية مؤمنة؟  (١١

أداة االستفهام هي " و جد ؟ألست مسيحية مؤمنة"في الجملة 

، لالسؤا وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن" الهمزة " بنوع لتصديق، 

 .الدبة الحمراء يستفهم إلى العمة سامة عّما هي مسيحية مؤمنة

 ب . حرف " هل "

 االستفهام في حرف " هل ":  أدوات

 ؟سامة: نعم هل تقدر على ثالثة وخمسين (9

لتصديق،  بنوع"  هل"  هي فهاماالست أداة الجملة هذه في

 ىإل يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 عمر. عن جونابوال

الدبة: هيء هيءهيء... ما أغباك وأجهلك! هل كان يسوغ لكما  (١

 التفكير في هذا المشروع لوال إلحادي الذي ال يعجبك؟
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المشروع هل كان يسوغ لكما التفكير في هذا الجملة " في

 عبنو "  هل"  هي االستفهام أداة " و جدلوال إلحادي الذي ال يعجبك؟

 الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق،

 المشروع. تفكير عن سامة العمة إلى يستفهم

وهل عندك شيء تبخلين به؟.. أتقرنين أفكارك بدوالراتي سامة:  (3

د أوهام طائرة في الهواء ال تمتلئ بها يأتبخلين بأفكار، بوساوس، ب

 وال يتورم بها جيب؟..

 هاماالستف أداة و جد" وهل عندك شيء تبخلين به؟"الجملة  في

 ال،السؤ  وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع"  هل"  هي

 .به تبخلين شيء عن الحمراء الدبة إلى يستفهم سامة العمة

ة وتقولين هذا؟.. هل في مذهبكم مكان سامة: عجباً لك، أماركسي (١

للقيم والمثل، وأنتم ال تفهمون تاريخ اإلنسان إال على أنه تاريخ 

 المعدة؟.. فأيتنا ألصق بالمادية وأبعد عن الروحية..

هل في مذهبكم مكان للقيم والمثل، وأنتم ال " الجملة في

 تفهاماالس أداة " و جدتفهمون تاريخ اإلنسان إال على أنه تاريخ المعدة؟
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 ،ؤالالس وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن لتصديق، بنوع"  هل"  هي

 والمثل. للقيم مكان عن الحمراء الدبة إلى يستفهم سامة العمة

سامة: وأنا ال أسمح ألحد أن يلمزني جهارًا بالبخل بعدما فاض  (5

على الدنيا جودي وكرمي، هل تستطيعين أن تتجاهلي مشروع 

 مارشال؟..

 لتصديق، بنوع"  هل"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 ىإل يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب ألن

 مارشال. مشروع تتجاهلي أن تستطيعين عن الحمراء الدبة

 سامة: وأنت هل رأيت؟ (6

 لتصديق، بنوع"  هل"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 ىإل يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. ال مْ أ نعم الجواب يطلب ألن

 أيض ا. تبكى تماسيح ترى عّما الحمراء الدبة

جونا: شكراً يا أختي، ال أستحق هذا الشرف كله، حسبي أن أنجح  (7

 في التوفيق بينكما على هذا المشروع، فهل أنتما موافقتان؟
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 لتصديق، بنوع"  هل"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 إلى يستفهم جونابوال ،السؤال وهذا. ال أمْ  نعم الجواب بيطل ألن

 المشروع. على ص ْلح  موافق عن الحمراء الدبة و سامة العمة

لكنني أخشى أن نخسر ديننا ونخسر المشروع معاً، فهل أنت واثقة  (١

 من نجاحه؟

 نأل لتصديق، بنوع"  هل"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

  إلى يستفهم سامة العمة السؤال، وهذا. ال أمْ  نعم الجواب يطلب

 المشروع. نجاح واثقة عن الحمراء الدبة و جونابوال

 ج . حرف " ما "

 االستفهام في حرف " ما ":  أدوات

الدبة: ماذا تريدين أن تقولي أيتها العجوز الشوهاء؟ لقد ذهبت  (٩

 أيامك فاسكتي خيراً لك.

 يطلب ألن تصور،ل"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 نابوالجو  إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 يقال. أن تريد عّما

 الدبة: ما علم الدنيا النفاق غيرك؟ (١
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 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 ونابوالج  إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 النفاق. الدنيا علم عّما

الدبة: نعم رأس المال عليك. ماذا تصنعين بالدوالرات المكدسة  (3

 عندك؟

 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 سامة مةالع إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 .المكدسة بادوالرات تصنع عن

 سامة: نعم، ماذا تطلب؟ (١

 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 عّما الجونابو  إلى يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 جونابوال. عند تطلب

 الدبة: أوه ماذا يضرك أن تقوم خرافة مقام خرافة؟ (5

 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 سامة مةالع إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا .بالتعيين الجواب

 خرافة. مقام خرافة تقوم أن تضرك عن
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 الدبة: ما ذنبي؟ هي التي بدأتني بالسخرية. (6

 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 نابوالجو  إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 ذنبها. عن

 دبة: إنها قد غفرت لي، فما شأنك أنت؟ال (7

 يطلب ألن لتصور،"  ما"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 سامة مةالع إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 شأنها. عّما

 د . حرف " من "

 االستفهام في حرف " من ":  أدوات

 سامة: من ذا منعك من ذلك؟ اسعفيها إن شئت. (٩

 يطلب ألن لتصور،"  من"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لحمراءا الدبة إلى يستفهم سامة العمة السؤال، وهذا. الجواب بالتعيين

 .منعها ذا من عن

 ه . حرف " كيف "
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 االستفهام في حرف " كيف ":  أدوات

 كيف نتفق وهذه تهددنا بالدوالر وبسر القنبلة الذرية؟. (٩

 ألن لتصور،"  كيف"  هي االستفهام ةأدا الجملة هذه في

 لىإ يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب يطلب

 الذرية. نبلةالق وبسر بالدوالر تهددنا التي شيء على نتفق عن جونابوال

 سامة: هذه فكرة حسنة، ولكن كيف تنفيذها؟ (١

 ألن لتصور"  كيف"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 إلى يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. بالتعيين لجوابا يطلب

 العالم. قسم فكرة تنفيذ منهج عن جونابوال

سامة: لكن كيف نتفق على ما بيننا من وجوه الخالف المتطاولة  (3

 المدى؟

 ألن لتصور،"  كيف"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 إلى هميستف سامة العمة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب يطلب

 الخالف وجوه من بيننا ما على نتفق عن الحمراء والدبة جونابوال

 .المدى المتطاولة
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الدبة: أرأيت يا جونا هذه التي تصف نفسها برقة الشعور، وتتهمني  (١

بجحود القلب،كيف ترفض العطف الصادق، وتكتفي بالعطف 

 الكاذب؟

كيف ترفض العطف الصادق، وتكتفي بالعطف " الجملة في

 يطلب ألن لتصور،"  كيف"  هي االستفهام " و جد أداة؟الكاذب

 ابوالجون إلى يستفهم الحمراء الدبة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب

 .الكاذب بالعطف تكتفي و الصادق العطف ترفض منهج عن

 و . حرف " أين "

 االستفهام في حرف " أين ":  أدوات

ل؟ لقد أطرتما جونا: )تمسح رأسها األشعط( أين انتهى بنا القو  (٩

 صوابي.

 ألن لتصور،"  أين"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 الدبة لىإ يستفهم جونابوال ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب يستوجب

 القول. بنا انتهى مكان عن سامة العمة و الحمراء

 سامة: أين رأيت ذلك؟ (١
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 ألن لتصور،"  كيف"  هي االستفهام أداة الجملة هذه في

 لىإ يستفهم سامة العمة ،السؤال وهذا. بالتعيين الجواب جبيستو 

 .يبكى تمساحا   رأى مكان عن الحمراء الدبة

 .معاني االستفهام في مسرحية " ماخور األمم المتحدة " لعلي أحمد باكثير .١

 المسرحية ويطالع الثاني الفصل في  االستفهام معاني عن الباحثة شرح أن بعد

 عرضهو  ، الموصوغة الكلمة الباحثة توجد. باكثير أحمد ليلع المتحدة األمم ماخور

 : يلي كما

 التقرير .أ

 ؟ جميًعا سيدتنا راشيل أنسيت:  جونابوال (٩

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 .شيلرا نسي أن العترف سامة العمة و الحمراء الدبة إلى تكلف جونابوال

 ذلك في صادقة كنت إن بالكالم؟ فعندها صحيح، هذا: الدبة (١

 ككذل أليس. شديدة بحاجة فهي دوالراتك من آخر قرًضا فامنحيها

 جونا ؟ يا
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 ةاالستفهامي معنى على تدل ،جونا ؟" يا كذلك "أليس الجملة وفي

 نع رأيه العترف جونابوال إلى تكلف الحمراء الدبة ألن. التقرير هو

 .دوالرات من قرض اعطاء

 العطف تدعين ثم التعريض، هذا بها أتعرضين! سريرتك أسوأ ما: سامة (3

 الشعور ؟ ورقة الصادق

 العمة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 دعينت و العرض على ترفض أن العترف الحمراء الدبة إلى تكلف سامة

 .الشعور. ورقة الصادق العطف

 ك؟ل وجهها ليخلو أيًضا، أنا علي صدرها توغري أن أتريدين: سامة (١

 سلي بيننا فيها يقال ما وكل خاصة، جلسة في اآلن أننا أنسيت

 والتبليغ ؟ لإلذاعة

 هاماالستف معنى أوال،. همزتان االستفهام أداة و ِجد الجملة هذه في

 هاوجه ليخلو أيض ا، أنا علي صدرها توغري أن أتريدين"  الجملة في

 كلفت سامة العمة ألن. التقرير هو يةاالستفهام معنى على تدل ،"  لك؟

 نيا،ثا و. عليه راشيل صدر توغري أن تريد أن العترف جونابوال إلى

 كلو  خاصة، جلسة في اآلن أننا أنسيت"  الجملة في االستفهام معنى
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 الستفهاميةا معنى على تدل ،" ؟ والتبليغ لإلذاعة ليس بيننا فيها يقال ما

 نهاأ نسيان العترف جونابوال إلى كلفت سامة العمة ألن. التقرير هو

 .والتبليغ لإلذاعة ليس خاصة جلسة مجرد تحّدث

 .حديثها تتم جونا دعي تقال؟ خرافة كل أتصدقين: الدبة (5

 الدبة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 خرافة. كل تصديق أن العترف سامة العمة إلى تكلف الحمراء

 نق؟الع طويلة يا رسحاء يا وبأفكاري بي أتهزأين( ضبةغا: )الدبة (6

 الدبة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 بأفكاره. تستهزأ أن العترف سامة العمة إلى تكلف الحمراء

 ن أم أنصرف؟آلي ال : أتستمعانناجو  (7

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 نأ جونابوال العترف سامة العمة و الحمراء الدبة إلى تكلف جونابوال

 تنصرف. أم تستمعها

 المرابية هاأيت وكرماً  جوداً  ألوروبا الفظيع االستغالل هذا أتعدين :الدبة (١

 القاسية؟
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 الدبة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 عالفظي االستغالل تعدين أن عترفال سامة العمة إلى تكلف الحمراء

 وكرما . جودا   ألوروبا

 !أتبكين يا عزيزتي جونا؟ مسكينة أنت:سامة (١

 العمة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 .تبكى أن العترف جونابوال إلى تكلف سامة

 الدبة : قرأت في بعض الكتب أن التماسيح قد تبكي، أهذا صحيح؟ (٩٠

 الدبة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 نأ يمكن التماسيح أن حقيقة العترف سامة العمة إلى تكلف الحمراء

 . تبكى

يادبة، أتحسبينني أصطنع  هللا كجونا : )تمسح دمعها( سامح (٩٩

 البكاء؟.. إنك ال تعرفين مبلغ أثر الجحود في النفوس الرقيقة.

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على دلت الجملة، هذه وفي

 .البكاء نعتصط بي تفكْرنَ  أن العترف الحمراء الدبة إلى تكلف جونابوال

 الدبة : ماذا ينفعها عطفك هذا يا أختي، ألست مسيحية مؤمنة؟ (٩١
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 ةاالستفهامي معنى على تدل "،ألست مسيحية مؤمنة؟الجملة " وفي

 عمةال أن العترف سامة العمة إلى تكلف الحمراء الدبة ألن. التقرير هو

 .مؤمنة مسيحية سامة

سامة: وهل عندك شيء تبخلين به؟.. أتقرنين أفكارك بدوالراتي  (٩3

أتبخلين بأفكار، بوساوس، بأوهام طائرة في الهواء ال تمتلئ بها يد 

 وال يتورم بها جيب؟..

 معنى على تدل ،"وهل عندك شيء تبخلين به؟" الجملة في

 الحمراء الدبة إلى تكلف سامة العمة ألن. التقرير هو االستفهامية

 .به تبخلين شيء عندها الحمراء الدبة أن العترف

 سامة: وأنت هل رأيت؟ (٩١

 العمة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه وفي

 .تبكى تماسيح ترى أن العترف الحمراء الدبة إلى تكلف سامة

ستحق هذا الشرف كله، حسبي أن أنجح جونا: شكراً يا أختي، ال أ (٩5

 في التوفيق بينكما على هذا المشروع، فهل أنتما موافقتان؟
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 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 ْلحص   وافقوا أن العترف الحمراء الدبة و سامة العمة إلى تكلف جونابوال

 .المشروع على

المشروع معاً، فهل أنت واثقة لكنني أخشى أن نخسر ديننا ونخسر  (٩6

 من نجاحه؟

 العمة نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 نجاح واثقة أن العترف الحمراء الدبة و جونابوال إلى تكلف سامة

 .المشروع

 سامة: نعم، ماذا تطلب؟ (٩7

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .شيء على تطلب أن  العترف جونابوال إلى تكلف ةسام العمة

 الدبة: أوه ماذا يضرك أن تقوم خرافة مقام خرافة؟ (٩١

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 رافةخ تقوم إذا تضرها أن العترف سامة العمة إلى تكلف الحمراء الدبة

 .خرافة مقام

 بالسخرية.الدبة: ما ذنبي؟ هي التي بدأتني  (٩١
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 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .الدبة ذنب ما أن  العترف جونابوال إلى تكلف الحمراء الدبة

 سامة: من ذا منعك من ذلك؟ اسعفيها إن شئت. (١٠

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .منعها ذا من أن عترفال الحمراء الدبة إلى تكلف سامة العمة

 اإلنكارب. 

 نتفق وهذه تهددنا بالدوالر وبسر القنبلة الذرية؟كيف  (٩

 نأل. التقرير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .منعها ذا من أن العترف الحمراء الدبة إلى تكلف سامة العمة

 سامة: هذه فكرة حسنة، ولكن كيف تنفيذها؟ (١

 ألن. اإلنكار هو االستفهامية معنى ىعل تدل الجملة، هذه في

 .العالم قسم تنفيذ  عن جونابوال فكرة إلى تعترض سامة العمة

سامة: لكن كيف نتفق على ما بيننا من وجوه الخالف المتطاولة  (3

 المدى؟

 لعمةا ألن. اإلنكار هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .لمدىا المتطاولة الخالف وجوه من بين ما على تتفق إلى تعترض سامة
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لدبة: أرأيت يا جونا هذه التي تصف نفسها برقة الشعور، وتتهمني ا (١

بجحود القلب،كيف ترفض العطف الصادق، وتكتفي بالعطف 

 الكاذب؟

كيف ترفض العطف الصادق، وتكتفي بالعطف " الجملة في

 الدبة ألن. اإلنكار هو االستفهامية معنى على تدل "،الكاذب؟

 بالعطف وتكتفي الصادق، العطف ترفض إلى تعترض الحمراء

 .الكاذب

 التشويقج. 

 ؟ي: ألن تستمعان إلالبو اجون (٩

 نأل. التشويق هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .لتستمعها سامة العمة و الحمراء الدبة إلى دعوة جونابوال

ى ض علسامة: وأنا ال أسمح ألحد أن يلمزني جهاراً بالبخل بعدما فا (١

 الدنيا جودي وكرمي، هل تستطيعين أن تتجاهلي مشروع مارشال؟..

 نأل. التشويق هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 مشروع تتجاهلي أن لتستطيع الحمراء الدبة إلى دعوة سامة العمة

 .مارشال
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 التهكمد. 

 ؟سامة: نعم هل تقدر على ثالثة وخمسين (٩

 ال ألن. التهكم هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .وخمسين ثالثة على تقدر عمره عن جونابوال إلى سامة العمة مباالة

 التحقيره. 

 الحد ؟ هذا إلى أتخافانها : الدبة (٩

 الدبة نأل. التحقير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .راشيل إلى تخاف التي جونابوال إلى تستهين الحمراء

 ا؟له أجراً  األفكار تقبل راشيل أن أتظنين الدبة؟ أفكار أمن: سامة (١

 هاماالستف معنى أوال،. همزتان االستفهام أداة و ِجد الجملة هذه في

 هو االستفهامية معنى على تدل ،"  الدبة؟ أفكار أمن"  الجملة في

 معنى ا،وثاني. الحمراء الدبة أفكار إلى تستهين سامة العمة ألن. التحقير

 ،"  ا؟له أجرا   األفكار تقبل راشيل أن أتظنين"  الجملة في ستفهاماال

 إلى نتستهي سامة العمة ألن. التحقير هو االستفهامية معنى على تدل

 .األفكار تقبل راشيل في رايه عن الحمراء الدبة
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خرى ألى الما إهتنظر إحدا)جدال من آخر؟ لهذا ال: أوه أما اجون (3

 .)ما صامتتانهو 

 نأل. التحقير هو االستفهامية معنى على تدل لة،الجم هذه في

 من حجة يوجد أن سامة العمة و الحمراء الدبة إلى تستهين جونابوال

 .األخر

 مكان مذهبكم في هل.. هذا؟ وتقولين أماركسية لك، عجباً : سامة (١

 اريخت أنه على إال اإلنسان تاريخ تفهمون ال وأنتم والمثل، للقيم

 ..الروحية عن وأبعد بالمادية ألصق فأيتنا.. المعدة؟

 ميةاالستفها معنى على تدل هذا؟"، وتقولين الجملة "أماركسية في

 لتيا ماركسية و الحمراء الدبة إلى تستهين سامة العمة ألن. التحقير هو

 .غبية و حقيرة سامة العمة أن تقول

الدبة: هيء هيءهيء... ما أغباك وأجهلك! هل كان يسوغ لكما  (5

 ا المشروع لوال إلحادي الذي ال يعجبك؟التفكير في هذ

 الدبة نأل. التحقير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 لذيا إلحادي لوال المشروع، تفكير عن سامة العمة إلى تستهين الحمراء

 .سامة العمة يعجب ال
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سامة: عجبًا لك، أماركسية وتقولين هذا؟.. هل في مذهبكم مكان  (6

وأنتم ال تفهمون تاريخ اإلنسان إال على أنه تاريخ للقيم والمثل، 

 المعدة؟.. فأيتنا ألصق بالمادية وأبعد عن الروحية..

هل في مذهبكم مكان للقيم والمثل، وأنتم ال " الجملةهذه  في

 ىمعن على تدل ،"تفهمون تاريخ اإلنسان إال على أنه تاريخ المعدة؟

 ال اءالحمر  الدبة أن ستهينت سامة العمة ألن. التحقير هو االستفهامية

 .المعدة تاريخ أنه على إال اإلنسان تاريخ تفهم

الدبة: ماذا تريدين أن تقولي أيتها العجوز الشوهاء؟ لقد ذهبت  (7

 أيامك فاسكتي خيراً لك.

 ألن .التحقير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .شيء عن ليقا تريد التي جونابوال إلى تستهين الحمراء الدبة

 الدبة: ما علم الدنيا النفاق غيرك؟ (١

 ألن .التحقير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .النفاق الدنيا علم عن جونابوال إلى تستهين الحمراء الدبة

 الدبة: إنها قد غفرت لي، فما شأنك أنت؟ (١
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 ألن .التحقير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 .شأنها  عن سامة العمة إلى تستهين الحمراء الدبة

 التنبيه على الضاللو. 

 باألفكار، واألخرى بالدوالر أحدكما تتفاخران إنكما: جونابوال (٩

 تنافقا نأ تستحيان أال بينكما؟ النفاق هذا فعالم الخير، حب وتدعيان

 مثلي ؟ خبيرة عجوز يدي بين

 لىع التنبيه هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 ينذر جونابوال كذلك خبيرة، عجوز يد بين تنافق إستحيه ألن. الضالل

 .سامة العمة و الحمراء الدبة إلى

 ز. العرض

  تتفقان على شيء؟أالخصام؟ لخالف بينكما والم اال: إالبو اجون (٩

 اميةاالستفه معنى على تدل "، تتفقان على شيء؟الجملة "أال في

 يةالفعل الجملة على بالدخول كانت دواتينأ إحدى وجد ألن. العرض هو

 إلى يعرض جونابوال أن على يبين الجملة هذه و". أما" و"  أال"  هي

 .شيء على تتفق عن سامة العمة و الحمراء الدبة
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 بالوالء؟ لها تدينين أال. دبة يا وأنت:  جونابوال (١

 جدو  ألن. العرض هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

. "أما" و"  أال"  هي الفعلية الجملة على بالدخول كانت أدواتين إحدى

 يوند عن الحمراء الدبة إلى يعرض جونابوال أن على يبين الجملة هذه و

 .راشيل إلى الوالء

 قصتها ؟ لبقية نستمع ثم أواًل، بحاجتها نسعفها أال: الدبة (3

 دجو  ألن. العرض هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

. "أما" و"  أال"  هي الفعلية الجملة على بالدخول كانت أدواتين إحدى

 ال عن سامة العمة إلى يعرض الحمراء الدبة أن على يبين الجملة هذه و

 .أوال   بحاجتها تسعف

 ...أقلَّ  ما خدمتك؟ جزاء راشيل من تفيدين كنت   أما:  الدبة (١

 جدو  ألن. ضالعر  هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

. "أما" و"  أال"  هي الفعلية الجملة على بالدخول كانت أدواتين إحدى

 عن جونابوال إلى يعرض الحمراء الدبة أن على يبين الجملة هذه و

 .راشيل تمنحها التي خدمتها مكافأة من االستفاد تكسب

 غضبها ؟ تخشين أال وأنت: سامة (5
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 جدو  ألن. العرض وه االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

. "أما" و"  أال"  هي الفعلية الجملة على بالدخول كانت أدواتين إحدى

 ال عن جونابوال إلى يعرض سامة العمة أن على يبين الجملة هذه و

 .راشيل بغضبها تخشي

 يبكي قط؟ اً الدبة : أما رأيت تمساح (6

 جدو  ألن. العرض هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

. "أما" و"  أال"  هي الفعلية الجملة على بالدخول كانت أدواتين ىإحد

 عن سامة العمة إلى يعرض الحمراء الدبة أن على يبين الجملة هذه و

 .تبكى تماسيح ترى

 التكثيرح.

نعم رأس المال عليك. ماذا تصنعين بالدوالرات المكدسة الدبة:  (٩

 عندك؟

 ألن .التكثير وه االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 تصنع عن سامة العمة إلى النهائية كمية على يبين الحمراء الدبة

 المكدسة. بادوالرات
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جونا: )تمسح رأسها األشعط( أين انتهى بنا القول؟ لقد أطرتما  (١

 صوابي.

 ألن .التكثير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 عن امةس العمة و الحمراء الدبة إلى النهائية كمية على يبين جونابوال

 القول. انتهى مكان

 سامة: أين رأيت ذلك؟ (3

 ألن .التكثير هو االستفهامية معنى على تدل الجملة، هذه في

 أىر  مكان عن الحمراء الدبة إلى النهائية كمية على يبين سامة العمة

 .يبكى تمساحا  
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .٩

لبحث، الباحثة حصل على استنتاجات من نتائج البحث التي بعد أن يتم الباحثة من ا

 : تتعلق اإلستفهام مسرحية ماخور األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير، كما يلي

وجدت الباحثة فهي ستة وأربعون البيانات عن أدوات اإلستفهام مسرحية ماخور قد  .9

 وعشرون بيانات، حرفأربعة ” همزة“األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير، فيما يلي : حرف 

” يفك“واحد بيانات، حرف ” من“سبعة بيانات، حرف ” ما“ثمانية بيانات، حرف ” هل“

إثنان بيانات. ولم يوجد حرف متى، و أيان، و أّنى، و كم، و أّي ” أين“أربعة بيانات، حرف 

 في مسرحية ماخور األمم المتحدة.

ور ي اإلستفهام مسرحية ماخوجدت الباحثة فهي ستة وأربعون البيانات عن معانقد  .1

األمم المتحدة لعلي أحمد باكثير، فيما يلي : التقرير عشرون بيانات، اإلنكار أربعة بيانات، 

التشويق إثنان بيانات، التهكم واحد بيانات، التحقير تسعة بيانات، التنبيه على الضالل واحد 

لتسوية، و معاني اإلستفهام ا بيانات، العرض سّتة بيانات، التكثير ثالثة بيانات. ولم يوجد

التعجب، و النفي، و النهي، و االستبعاد، و االستبطاء، و التمني، و األمر، و التعظيم، و 

 الوعيد، و التهويل، و التحضيض في مسرحية ماخور األمم المتحدة.
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 اتاالقتراح .١

 حدةمتال األمم ماخور مسرحية في االستفهام"  عنوان تحت البحث هذا في كتابة تم قد

 أن الباحثة يأمل أيضا و. الكمال عن بعيد البحث هذا في الباحثة وتشعر". باكثير أحمد لعلي

 للباحثو . المستقبلية للباحث األدبية افكار و معلومات يزيد و  دليال يصبح البحث هذا

  المتحدة ألمما ماخور مسرحية في ومعانيه االستفهام البحث من المزيد يبحثوا أن المستقبلية

 .نحوية تحليلية دراسة ناحية نم

. 
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