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  ملخص          
  

 من النساء (أخبار الوافداتنهض هذا البحث بدراسة 
المؤلفات  الذي يعد منعلى معاوية بن أبي سفيان) 
؛ ألنه يقدم المرأة نهجيةالتراثية الجديرة بالقراءة الم

العربية في سياق تفاعلها مع قضايا الحياة، ويكشف 
  .عن قدرتها في البالغة، واإلقناع، وإدارة الخطاب

وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يقدم مقاربة تداولية 
، منطلًقا من نظرية (غرايس) لخطابات الوافدات

المتمثلة باالستلزام الحواري، وتوظيف قواعده في 
استنباط الدالالت الظاهرة والمضمرة، في سياق 

  .تداولي
استكشاف قواعد االستلزام ويهدف البحث إلى 

ساهمت تلك نة، وكيف الحواري التي تجلت في المدو
  .القواعد في استكشاف دالالت الخطاب غير المباشرة

 وقد خلص البحث إلى عدٍد من النتائج، أهمها: 
 الكشف الحواري تمكنت من االستلزام  أن قواعد

عن المعاني الصريحة والضمنية في خطاب 
 .الوافدات

 اآلليات  أن الوافدات على معاوية وظفن عددًا من
االنزياح عن المعاني  هني حققت لاألسلوبية، الت

التأثير والصريحة إلى المعاني الضمنية، 
 .واإلقناع

 تنوعت تعددت المواقف الخطابية للوافدات، و
، وكان لذلك أثره في تنوع مواقع أطراف الخطاب

 آليات الخطاب، وقواعد التخاطب.
  مصطلحات البحث: خطاب، الوافدات، االستلزام
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Abstract  
 

This research tackles the study of (News of 
Women Expatriates on Muawiyah bin Abi 
Sufyan), which is considered one of the heritage 
books worthy of systematic reading. Because it 
presents the Arab woman in the context of her 
interaction with life issues, and reveals her ability 
in rhetoric, persuasion, and discourse management 
The importance of this research comes from the 
fact that it presents a pragmatic approach to the 
discourses of women immigrants, based on the 
(Grace) theory of dialogic imperative, and the use 
of its rules to elicit apparent and implicit 
connotations, in a pragmatic context. 
The research aims to explore the rules of dialogical 
imperative that were manifested in the blog, and 
how those rules contributed to exploring the 
semantics of indirect discourse. 
The research comes out with the following results: 
- The rules of dialogic imperative were able to 
reveal the explicit and implicit meanings in the 
discourse of female immigrants 
- - The arrivals to Muawiyah employed a number 
of stylistic mechanisms, which enabled them to 
move away from explicit meanings to implicit 
ones, influence and persuasion. 
-The discursive stances of the arrivals varied, and 
the positions of the parties to the discourse varied, 
and this had an impact on the diversity of 
discourse mechanisms and the rules of discourse. 
Key words:  discourse, immigrants, conversational 
imperative 
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