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 امحاة الأّول

 ملّسمة

 امفعل الأول: ذوفِة امححر

َّة مـلّست، ويه وزَلة مذكّوهة من املّعة ِامف  َّة حٌلم َّة هفس  مل ػاُصت احامتؾ

مل مٌخج مذـّسد الأتـاد ومـّلس. ووحود ِوامّعورت اميّت حصافلِا املكٌلث واملوس َلى. فامف 

َّخِامف  َ ويف هفس املس خوى مؽ غرٍي من مل وسط حِات اجملمتؽ يف ُشٍ الأّّيم ازدادث بأمّه

ّن امف  مل ظار حزءا من حِات ال وسان امَومِّة يف ُشا امّزمان ِاموسائط. ميكن بأن ًلال ا 

 احلسًر حِر ظار امخّكٌوموحِا ب ةل مساؿست حلَاثَ. 

ملاء امّصساةل ا ىل ٍلوؿة من اميّاس جممتـني يف ِامف  َّة ل  َّة مسـ مل وس َةل مصئ

معل من الأؾٌلل الأدتَّة  بأًضا ملِ(. وامف 222: 8919ماكن مـنّي )بأفٌسي، 

شا الأمص ًـخرب حرسا ًوظل  ملاء بأفاكٍر وب راءٍ. ُو ووس َعة ٌس خزسهما املؤمّف يف ا 

َّة ميكن بأن ثعسر من اموكائؽ اميّت ثـُش  بأفاكر املؤمّف ا ىل مضاُسًَ. وامّعورت الأدت

ًخىن ؿىل اخلَال ومٌَ ما  مل، مٌَ ماِيف اجملمتؽ بأو من دِال املؤمّف. وكشكل حال امف 
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مل ل ثلذرص ؿىل كوهَ جسوَة ومكٌَّ حيخوي بأًضا ؿىل ًِخىن ؿىل امواكؽ. ووػَفة امف 

َّة. وامف  كٌاؾ رصادًّة وا  َّة وا  ؿالمِّة ثـومي َّة ِوػَفة ا  مل ميكن بأن ٌُس خزسم كوس َةل ثـومي

حكٍون  محياء اجلَل امّضاّة من بأخل الثّـاظ ابحلمكة اميّت حيخوي ؿوهيا يف سخِل

َّة امفصدًّة.   امّضرع

ىل بأرتـة بأكسام، ويه امف ِ( بأّن امف 280: 2002ربأى بأفٌسي ) مل ِمل كّسم ا 

( امفمل املعيّص ُو 8مل امكصثويّن. ِمل امواثئلّي، وامف ِمل اخلربّي، وامف ِاملعيّص، وامف 

ن مل اّّلي حيخوي ؿىل كّعة ٍكرث ؾصضِا يف مداين امّسُامن مؽ املمثّوني املضِورٍِامف 

مّت ثوزًـَ اكمّسوـة. واملّعة اميّت ثـصض يف امف  َّة بأو ما ًِو مل ميكن بأن حكون دِام

مل اّّلي ًخـوّق ابموكائؽ بأو الأحساج ِمل اخلربّي ُو امف ِ( امف 2ثخين ؿىل امواكؽ. 

َّة.  مل امواثئلّي ؾّصفَ روجصث فالُصيت تبأهَّ معل اذرتاؾّي ؾن امواكؽ. ِ( امف 2امواكـ

 يّن ٌس هتوكَ الأظفال.مل امكصثوِ( امف 4
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مل امكصثويّن اّّلي مّت اذرتاؿَ مُس هتوكَ الأظفال ل ًلذرص ؿوهيم ومكٌَّ ِامف 

شا الأمص من فضل املّعة اجلّشاتة فَِ  ظار بأًضا من ممخـاث املصاُلني وامحامغني. ُو

ّن نوف  ضافة ا ىل ُشا، ا  مل امكصثويّن كثريا من املمي ِمّت ؾصضِا ؿرب امّعور امـجَحة. ا 

َّة امّصفِـة سواء بأاكهت من انحِة ثـوميّة بأو من انحِة احامتؾَّة بأذالكِّة. ُشا ام  خّـومي

َّة والأذالكِّة.ِكٌل ُو احلال يف ف   مل اجن سٌُا اّّلي حيخوي ؿىل كثري من املمي امخّـومي

مل خّشاتة نوححر فَِ لأهَّ ًخحّسج ؾن امحعل اّّلي هل بأثص كحري يف ُِشا امف 

ص امخّلٌَةمل اجن سٌُا دّصخَ ِوف ال سالم وامـامل.   2082املامزيّي س ية  َُئة ثعٍو

شا امف "اتو غُسوميكن ثعفّحَ ؿرب كٌات ًوثَوة َّة. ِ". ُو مل ًمّت ؾصضَ ابنوّغة امـصت

و من هوع امفمل امخّارخيّي اّّلي ًخحّسج ؾن حِات اجن سٌُا. واجن سٌُا ؿمل   ُو

ُّال  يف بأكرث من جمال من بأمثال مضِور ذو بأثص كحري يف امـووم حِر اكن مؤ

َّاث، وغري  امّعّة، وامفوسفة، والثّعال، والأدة، وؿمل امّعحَـة، وؿمل امّصّيض

ومِّاثَ، ِذكل. وخمصح امف  َّخَ، ًو مل ُيا ًٍصس بأن ًولي رساةل يف اجن سٌُا من خشع
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وظحائـَ. ّلا، اكن ادّلراسة انوّغوًّة يه اميّت جس خعَؽ امححر ؾن ُشا الأمص. وؿمل 

َّة ًـخرب مساؿسا يف فِمَ. ويه ل ًلذرص ؿىل اجلاهة انوّغوّي تل ٌض متل ام  خّساوم

 بأًضا ؿىل ما ُو ذارح ؾن اانوّغة.

مل اجن سٌُا ؾن ذاكء اجن سٌُا تسءا من ظفومخَ ا ىل جناحَ. وبأّول ِج ف ًخحسّ 

جناخ بأجنٍز حعل ؿوََ تـس امّسري ؿىل ظًصق ظوًل حني اكن داوى املكل هوخ 

و ؿىل ذوق حسن كصمي لأهَّ امّسامايّن.  ّن اجن سٌُا صاّة ذيّك يف جمال امّعّة ُو ا 

ًـخرب بأّن مجَؽ مصضاٍ سواس َة ومل ٍكن ًبأذش الأحصت من امفلصاء. مّث فضت صِصت 

اجن سٌُا ابؾخحاٍر ظحُدا ا ىل لّك ماكن حّّت ٌس خسؾى ملساوات املصض اّّلي بأملّ  

َّخَ حّّت ابملكل هوخ امّسامايّن. اكن اجن سٌُا ٌس هتان  تَ ومكٌَّ بأرى من هفسَ بأُو

اس خعاع مساوات املكل هوخ. مّث بأؾعاٍ املكل هوخ ُسًّة، ويه بأهَّ اس خعاع بأن ٍزور 

مكذحة املموكة مّت بأراد. وتـس املصاءت وثورَط لّك ما درسَ، ذُة اجن سٌُا ا ىل 
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اهخلل  كصاكجن معوة امـمل والاسزتادت من املـصفة. وتـس كصاكجن، رحل ا ىل حصخان مثّ 

ىل بأن كّصر الاس خلصار يف مهسان وظار ُياك وزٍصا. ىل بأدصى ا   من مسًية ا 

 ّ ملاءُا يف ؾصض خشعَّ ويف سخِل مـصفة املـووماث ام ة اجن يت بأراد اخملّصح ا 

ابس خعاؾخَ بأن ًيؼص هؼصا بأمعق ا ىل ما وراء امالكم اّّلي  احلوار سٌُا، فامخّضمني

ملاءُا ا ىل ثوفّغ تَ امحعل امّصئُيّس نوكضف ؾن خشع  َّة اجن سٌُا اميّت بأراد اخملّصح ا 

 املضاُسٍن.

ة حلكّم هبا امحعل امّصئُيّس تعفذَ مل كثري من مؼاُص الكمِّ ِيف ُشا امف 

اس خوزاما حوارّّي مّت امـثور ؿوََ يف فمل اجن سٌُا. ؿىل سخِل املثال، فامي ًًل حوار 

 اك فَِ مدسبأ امخّـاون:واىهت احلوار بأحصاٍ امحعل امّصئُيّس حيخوي ؿىل امخّضمني
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 امحَاهة الأوىل لىهتاك مدسبأ امكّ 

 

 02.22. احلولة الأوىل. ادّلكِلة: 8ظورت 

اكن احلوار تني الأة، والأّم، واجن سٌُا يف امحُت حني ًخحّسزون ؾن :   امس َاق

ا اهخلاهلم ا ىل مسًية خبارى. واكهت خبارى مسًية كحريت احمتؽ فهيا امـوٌلء وحعووا ؿىل م

 ًٍصسون من امـووم.

 اجن سٌُا:   املخلكّم

 الأمّ :  اخملاظة

ا من :   الأمّ  َّة بأكرث من غرُي بأؾخلس بأّن احلسني هيمّت ابمّعّة وامـووم امّعحَـ

 امـووم.
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ذا بأردث بأن بأكون موّما تـمل ما فِيحغي يل :  اجن سٌُا ل ّي بأّمي، امـمل لكَّ همّم. ا 

 فلّك املـارف مذّعةل تـضِا تحـغ.بأن بأؾصف امكثري ؾن غرٍي من امـووم. 

اىهتاك مدسبأ امخّـاون اّّلي كام تَ املخلكّم ُو اىهتاك مدسبأ امّك. ومدسبأ امّك ُو بأن 

سِاما مرسفا  سِاما مٌاس حا حلاخة امخّواظل، ول جيوز هل بأن ٌسِم ا  ًـعي املخلكّم ا 

سة لأهَّ (. اكن املخلكّم ُيا جيَة حوااب غري مٌا24-22: 2002)مسـود حصصاوي، 

ههيا. كٌل ُو املشكور يف الكمَ، "ل ّي بأّمي، امـمل لكَّ همّم.  ًٍزس ؿىل املـووماث احملخاح ا 

ذا بأردث بأن بأكون موّما تـمل ما فِيحغي يل بأن بأؾصف امكثري ؾن غرٍي من امـووم. فلّك  ا 

حة تبأّن املـارف مذّعةل تـضِا تحـغ." ُشٍ ادلةل ثحنّي بأّن املخلكّم ٍصّد ؿىل الكم اخملاظ 

ذا اكن املخلكّم ًٍصس بأن ٍكون ؿاملا فـوََ بأن ًـمل كثريا من امـووم لأّّنا ًخّعل  امـمل همّم وا 

و  تـضِا تحـغ. ُشٍ ادلةل ثـخرب ا رسافا لأّّنا حكّصر مجةل بأدصى تيفس املـىن، ُو

شٍ ادلةل يه مجةل ذرًبّة.  اثّعال امـووم تـضِا تحـغ. ُو

لأّن مغة امالكم مُست مغة حلِلِّة. كٌل  احلوار نيخلكّم من نمن امخّضمالكم امل 

َّة 292: 2088ذكص بأمحس املخويّلّ ) ( بأّن امخّضمني ُو تَان مفِم مصاد ادلةل ومعو
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الثّعال اميّت ل تّس بأن ثخّعل مبـَار موحود. ادلةل اميّت حلكّم هبا املخلكّم مُست يه 

َاق  َاق. وامس ّ ىل امس ّ ًسّل ؿىل بأّن اخملاظحة ثؼّن بأّن املخلكّم املصاد اّّلي بأرادٍ هؼصا ا 

ٌل. وُشا ًسّل ؿىل بأّن اخملاظحة ثؼّن بأّن  ًفِم جمال امّعَسةل وجمال امّعّة بأكرث من غرُي

املخلكّم س َكون ظحُدا هؼصا ا ىل كسرثَ ؿىل فِم جمال امّعّة ومل ثؼِص كسرثَ ؿىل جمال 

 ب دص.

الأّم. ُشٍ ادلةل هتسف ا ىل  يف ُشٍ ادلةل ُو امّصّد ؿىل ػنّ  احلوار فامخّضمني

ًصسٍ.ُيا نوخّبأكَس. ددار اخملاظحة تبأّن ما ثؼيَّ غري مٌاسة ملا ًـومَ ٍو  ا 

مل ِنوضرعَة امّصئُيّس يف ف  خّشااب ا ىل ؾصض امححر تـيوان، "امخّضمني 

 اجن سٌُا".

 امفعل امثّاين: حتسًس امححر

 يف اميّلاط امخّامَة:تياء ؿىل ذوفِّة امححر امّساتلة، ميكن حتسًس ُشا امححر 

 اجن سٌُا؟مل َِة امّصئُيّس يف امف نوضرع  اىهتاك املحادئ امخـاون صلك كَف .8

 اجن سٌُا؟  مل ِئُيّس يف امف امصّ  نوضرعَة احلوار امخضمني صلك كَف .2
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 امفعل امثّامر: بأغصاض امححر

 تياء ؿىل حتسًس امححر املشكور، فبأغصاض ُشا امححر ؿىل اميّحو امخّايل:

 مل اجن سٌُا.ِامّصئُيّس يف امف  نوضرعَة اىهتاك املحادئ امخـاون صلك وظف .8

 مل اجن سٌُا.ِامّصئُيّس يف امف نوضرعَة  احلوار امخضمني صلكوظف  .2

 امفعل امّصاتؽ: فوائس امححر

َّة. ُشٍ  فوائس ُشا امححر ل ثلذرص ؿىل كوّنا هؼًصّة، ومكّّنا بأًضا حكون معو

 امفوائس ميكن ؾصضِا كٌل ًًل:

 س اميّؼًصّةامفوائ .8

 فامي ًًل تـغ امفوائس اميّؼًصّة مِشا امححر:

َّة، ذاّظة  امخضمنيكوهَ مصحـا زائسا نوححر يف جمال  .بأ   يف الأؾٌلل الأدت

 امفمل.

ىل امححوج مثهل. .ة   ميكن بأن ثلارن هدِجة ُشا امححر وثرتمج ا 
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َس جمال ميكن بأن ٍكون ُشا امححر م .ح  ابؾخحاٍر  امخضمنيصحـا زائسا مخبًأ

 .مسذال هؼصّيّ 

 امفوائس امـموَّة .2

َّة يف ُشا امححر:  فامي ًًل تـغ امفوائس امـمو

ميكن بأن ٍكون ُشا امححر مصحـا من املصاحؽ اميّت ٌس خفِس مّنا املسّرسني  .بأ  

َّة بأو امـمل الأديّب. َّة يف ماّدت ؿمل امخّساوم  يف ثيؼمي املواّد ادّلراس 

َّة، ذاّظة ميكن بأن ٌس خفِس من ُشا امححر املّصاء يف فِم الأؾٌلل ا .ة  لأدت

 مل.ِامف 

ميكن بأن ٍكون ُشا امححر مصحـا من املصاحؽ اميّت ًيعوق مّنا امحاحثون  .ح 

سًست يف جمال اماّلحلون اّّلٍن ًٍصسون ادلؽ تني املحادئ املسمية و اجل

 يف امـمل الأديّب. امخضمني احلوار
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 بأساس امخّفكريامفعل اخلامس: 

ذا اكن كثريا ٌسّمى سُامن. وامّعورت ة ًلال مِا مويف. و مل ظورت حِاثَّ ِامف  امفمل ا 

َّة هوع من امفّن، ويه صلك مضِور من املخـة وامخّجارت. وامف  مل هّط ٌض متل ؿىل ِاحلَاث

َّة )داهُسِـ،  (. 824: 2080ظور ثؤّدي ا ىل احلصاكث وامخرّّصفاث يف احلَات امواكـ

ّن امف  جملمتـّي ومعل فيّنّ زلايّف كرث مل تياء احامتؾّي، ووس َةل الثّعال اِوميكن بأن ًلال ا 

ٍص ؿىل ًس الأصزاص وهل ٍلوؿة من املمي بأو الأفاكر، وامّصؤًة، وامّصساةل اميّت مّت  ثعٍو

مل ل ًلذرص ؿىل امذعاظَ من ِامذعاظِا من اجملمتؽ. من ُيا ميكٌيا بأن ىصى بأّن امف 

مُتخّ  ؽ تَ  لأّن هل وػَفة احامتؾّي ميكن امّضـور تَ من ذالهل. اجملمتؽ ومكّّنا خُيرتع ٍو

 (802: 2088)ؿارفني، 

اّّلي مّت اذرتاؿَ مُس هتوكَ الأظفال ل ًلذرص ؿوهيم ومكٌَّ ظار بأًضا  ملِامف 

شا الأمص من فضل املّعة اجلّشاتة فَِ مّت ؾصضِا  من ممخـاث املصاُلني وامحامغني. ُو

ضافة ا ىل ّن نوف ؿرب امّعور امـجَحة. ا  َّة ِ ُشا، ا  مل امكصثويّن كثريا من املمي امخّـومي



 

12 
 

َّة بأذالكِّة. ُشا كٌل ُو  امّصفِـة سواء بأاكهت من انحِة ثـوميّة بأو من انحِة احامتؾ

َّة والأذالكِّة.ِاحلال يف ف   مل اجن سٌُا اّّلي حيخوي ؿىل كثري من املمي امخّـومي

جية بأن ىصى دعة امضرعَاث لأن مصؤًة املمية املوحودت يف فِوميا ، ابمعحؽ ، 

امصساةل اميت مت هلوِا من امفِمل مُست فلط يف صلك ظور ومكن بأًًضا من رسد ورسد 

  امضرعَاث.

َّة.  امالكم ل ًيفعل ؾن امـيارص َّة فصع من ؿمل ؿمل امخّ ؿمل امخّساوم ساوم

َّة مالثّعال يف حاةل  َّاث اّّلي ًسرس انوّغة. ٌس خزسم ؿمل امخّساوم َّية )هسر، انوّساه مـ

َّة املـىن اّّلي ًخبأثّص تبأمور ذارحِّة ؾن انوّغة 2: 2009 (. ًسرس ؿمل امخّساوم

َّة(. 804: 2002)كوسِاراتهيت،  ؾيارص امـووم امخساومَة.   ،من امـيارص ؿمل امخّساوم

 ضمنيمث مًزس من ادلراسة. واحس مّنم ُو دراساث امخ

َّة يف ؿمل امخّ امخضمني  َّة ًسرس من املحاحر امّصئُس  َّة. فـمل امخّساوم ساوم

(. تياء ؿىل ثـًصف ؿمل 42: 8992امّسووك اّّلي ًسفـَ بأغصاض احلوار )مَخ، 

َّة اّّلي مّت ؾصضَ، ميكن بأن ٌس خًذج بأّن  ُو موضوع رئُيّس مـمل  امخضمنيامخّساوم
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َّة. و بأى ُو الثّعال اّّلي ًخودّل من بأغصاض احلوار اّّلي هل س َاق. ر  امخضمني امخّساوم

غٌصس بأّن امّضرط يف الثّعال ًًدغي هل بأن ًخـاون مؽ اخملاظة حّّت ٍكون الثّعال 

ال. واملضاركون يف الثّعال ل تّس هلم من ظاؿة مدسبأ امخّـاون. )ا حسان،  ـّ : 2088ف

801) 

شا  امخضمني احلوارامخّلوَسّي  امخضمنيا ىل كسمني، ٌُل  امخضمنيًيلسم  ، ُو

ٍ  غٌصس )ؾحس امخضمني  امخّلوَسّي ُو امخضمني (. و828: 2002امغين،  امخّلس مي رب

فِو ٍلوؿة من  امخضمني احلواراّّلي حيك تَ مـىن ثلوَسّي نولكٌلث املس خزسمة. بأّما 

ملاء امّصساةل من دون بأن حكون حزءا مّما ًلال  اميّاجئ غري امليعلِّة اميّت حتخوي ؿىل ا 

 مبـياٍ.

يك ثعل امّصساةل ا ىل . حسبأ امخـاونًًضبأ ثسخة اىهتاك مل  احلوار امخضمني

شٍ  اخملاظة حِّسا، ل تّس من مصاؿات مدسبأ اموضوخ، ومدسبأ امكثافة، ومدسبأ املحارشت. ُو

: 2009املحادئ مجَـِا ثيسرح يف مدسبأ امخّـاون ؾيس غٌصس )سفصجص ووًوسون، 

سِاما 212 يف (. ذكص مدسبأ امخّـاون بأّن ؿىل لّك من املخلكّم واخملاظة بأن ًـعي ا 
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امالكم كٌل ٍصام حني ًعوة مٌَ ُشا ال سِام معاتلا نوغصض والاّّتاٍ انّّلٍن مّت الثّفاق 

(. ّلا، اكن امفـل 22: 2009ؿوهيٌل من ذالل امالكم اّّلي حصى )راُاردي، 

امالكيّم ل تّس بأن ٍكون واحضا كثَفا مدارشا حّّت ًفِمَ املخلكّم بأو اخملاظة كٌل ذكٍص 

 ـاون.غٌصس يف مدسبأ امخّ 

ربأى غٌصس بأّن مدسبأ امخّـاون ًخكّون من بأرتـة مدادئ، ويه ثحنّي ظًصلة معل 

شٍ املحادئ يه: مدسبأ امّك ُو بأن ًـعي امّضرط ، مدسبأ امكّ )بأ(.  مدسبأ امخّـاون. ُو

ههيا من غري ا رساف. سِاما ًياسة املـووماث احملخاح ا  مدسبأ ، مدسبأ امكِف)ة(.  ا 

، مدسبأ امـالكة( ح) معاتلا نوواكؽ مـخلسا حعوهل.امكِف ُو بأن ًلول امّضرط صُئا 

َاق اّّلي ًمّت فَِ بأو ُو امالكم اّّلي هل  مدسبأ امـالكة ُو بأن ٍكون نوالكم ؿالكة ابمس ّ

سِم تـضٌِل تـضا.  مدسبأ امّعًصلة بأو امّسووك ُو بأن ًولي ، مدسبأ امّعًصلة(. )دؿالكة ٌو

 .امّضرط الكما واحضا موحزا مصثّحا حّّت ٌسِل فِمَ

ثيعوق من تَاانث  ححريف ُشٍ ام دراسة ثساومَة  تياًء ؿىل امرشخ بأؿالٍ ،

ا ىل حتسًس ُشا امححر  امصئُس َة يف فِمل اجن سٌُا. مبأدوذت من دعاة امضرعَة
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ظار امخفكري يفةامضرعَ امالكم يفامخضمني صلك   ُشٍ ادلراسة يف خمعط . مرشخ ا 

، ًمت ثوضَح ذكل يف تًِة اخملعط امخايل:ؾًصغ
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 بأساس امخّفكريوهل ظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مَّةامخّساو   
 

  احلوار امخضمني

فملام  

 اىهتاك املحادئ امخـاون

امّصئُيسّ امضرعَة احلوار   

َةاىهتاك املحادئ اممك   

ِةاىهتاك املحادئ امكِف   

ةِاىهتاك املحادئ امـالك   

ةًِصل عاىهتاك املحادئ ام  

 

ةًِصل عام  

 
 

     بأصاكل امخّضمني
 

ةًِصل عام  

 
 



 

17 
 

ّن ُشا امححر ًًذج ؾيَ صلك اىهتاك مدسبأ  امخّـاون  تياء ؿىل امّضلك امّساتق، ا 

ممتثاّل يف حوار امحعل امّصئُيّس ومّت ثعيَفَ وفق مـَار مـنّي  وصلك امخّضمني احلوار

َّة امحعل امصّ   ئُيسّ حّّت ثخّضح من ذالل اميّخاجئ خشع

   مّساتلة امفعل امّسادس: ادّلراسة ا

تـس املِام ابمححر ؾن موضوع امححر، ؿرثث امحاحثة ؿىل تـغ املصاحؽ 

صاراث ا ىل هفس ام املخـوّلة هبشا امححر و ، ذاظة يف هؼًصخَ لأهَ مل جيس ا  اكئن ، ُو

 ة خامـةذح، مك  ابهسوجن يت ال سالمِةخاذحة خامـة سنن حوهوجن مك  يفلجن سٌُا  فِمل

، املكذحة ال دٍصن ، واجملالث. ّلا فا ن املصاحؽ املس خزسمة ثـمتس فلط ؿىل  فسحجارن

 هفس اميؼًصة مبا يف ذكل ما ًًل:

ٍاك فصاثَوي س ية الأّول،  تـيوان  2082رساةل املاحس خريات دلًيا ا 

"Implikatur Tuturan Para Tokoh dalam Novel Populer 

Indonesia Tahun 2002 sampai 2082( " لأتعال امّصواّيث امخضمني

َّة س ية  هسوهُس  (. بأغصاض ُشا امححر يه وظف 2082ا ىل  2002املضِورت ال 
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َّة س ية ، وبأهواع امخضمني امخضمني هسوهُس   2002وكواؿسٍ يف امّصواّيث املضِورت ال 

َّة ضمني امخ. اس خًذج من حتوَل امحَاانث بأّن 2082ا ىل  حيخوي ؿىل اموػَفة الثّعام

َّة. وبأهواع املمت  ومدسبأ  امخضمنيمّت ثعيَفِا ا ىل  احلوار امخضمنيثةّل يف ادلل ال ؿاله

اميّت مّت امـثور ؿوهيا من ذالل امحَاانث بأرتـة، ويه احملافؼة  امخضمني. وكواؿس امخـاون

، واحملافؼة ؿىل الأذالق، واحملافؼة ؿىل امثلافة. متزّي  ؿىل الاحّتاد، واحملافؼة ؿىل امرّسّ

ّة حِر اثّعوت اميّؼًصّة وامخّعحَق. ومن ُشا ام  ححر توضوخ ؾصض اجلواهة انوّغًو

املب ذش ؿىل ُشا امححر كوهَ ل ًوزتم يف امرّتكمي يف الأتواة لأّن امخّلمي يف امفعل ل تّس 

هل بأن ٍكون مٌحصفا ا ىل اجلاهة الأمين. وامواكؽ فَِ بأهَّ اكن يف هفس امّسعص مؽ امفعل 

 امّساتق. 

تـيوان  2082ساةل ادّلتووم لأدفني داٌيس ثَاحصي س ية امثّاين، ر 

"Implikatur Percakapan Antartokoh dalam Film Marmut 

Merah Jambu Karya Raditya Dika( " مل الأرهة ِتني الأتعال يف ف امخضمني

مل ِووػائفَ يف ف  يه وظف بأهواع امخضمني اهمبيّب مصادثَا دٍاك(. بأغصاض ُشا امححر
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"Marmut Merah Jambu حيخوي  امخضمني". اس خًذج من حتوَل امحَاانث بأّن

اخلاّص حِر اكن  امخضمني احلوارزالزة، ويه امخضمني اميّخاجئ امخّامَة: الأّول، بأهواع 

 حوارا، و 82امـاّم حِر اكن فَِ  امخضمني احلوار حوارا مٌاس حا ملواؿسٍ، و 82فَِ 

اميّت حيخوي  امخضمنياين، وػائف حواراث. امثّ  2املخحاٍن حِر اكن فَِ  امخضمني

مل يف ؾصض واكؽ حِات املصاُلني ؿىل املضاُسٍن زالزة، ويه تياء امّعورت ِؿوهيا امف 

تعال، ووس َةل ثوظَل امّصساةل من اماكثة، وكوّنا وس َةل مخوعَف امالكم جلشة  ملأ

اهدداٍ اخملاظة. ُشا امححر دكِق يف ؾصض املكٌلث واكن َُلك ُشا امححر اكمل. 

مِشا امّسخة حـوت امحاحثة ُشا امححر مصحـا. وامفارق تٌَُ وتني ُشا امححر ُو 

شا امخّضمني ُو امخّضمني احلوار اميّؼًصّة اميّت ثدٌاول امخّضمني يف لّك خاهة. وُ

امـاّم، وامخّضمني احلوارّي ذو امللاس. وُو مؽ ُشا حـل  اخلاّص، وامخّضمني احلوار

هسوهُس َّ   ة.املوضوع ابنوّغة ال 

 Implikaturتـيوان " 2084امثّامر، رساةل ادّلتووم مٍصزا ُصهُذا س ية 

Percakapan pada Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Karya 
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Hanum Salsabila Rais dan Rangga Al Mahendra serta 

Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia" (هورا يف سٌلء بأوراب مِاهوم سوسخِال  99واًة يف ر  احلوار امخضمني

َّة وب داهبا(. بأغصاض ُشا  هسوهُس  رئُس ورجنغا بأملاُيسرا و ثضمَّنا مخـومي انوّغة ال 

 Cahaya di Langit 99يف رواًة " امخضمنيومـصفة  امخضمنيامححر يه وظف 

Eropa راث حلواكعـة ا 82". اس خًذج من حتوَل امحَاانث بأّن امّصواًة حتخوي ؿىل

ههيا من ّتاوز املحسبأ اّّلي كام تَ اميّت مِا امخضمني احلوار شٍ امحَاانث مّت اميّؼص ا  . ُو

َّة  هسوهُس  امحعل. مّث ؾصض امحاحر بأهَّ ٍصحو من حبثَ بأن ٍكون وس َةل ثـومي انوّغة ال 

ّة. ومن املب ذش ؿىل ُشا امححر بأّن امحاحر  يف املسارس، ذاّظة يف املسارس امثّاهًو

. وامفارق تٌَُ وتني ُشا امححر ُو اميّؼًصّة ض يشء من بأغصاض امححر. هلط يف ؾص 

 اميّت ثدٌاول املحسبأ اّّلي كام تَ امحعل. واملوضوع ُو امّصواًة بأو املكذوة.

 Implikaturتـيوان " 2084امّصاتؽ، رساةل ادّلتووم لأيج حوانات س ية 

dalam Himar Hakim karya" ( مخوفِق  يف رواًة حٌلر احلكميامخضمني
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تعال وتَان احلواراث يف  احلوار امخضمنياحلكمي(. بأغصاض ُشا امححر يه تَان  ملأ

حوارا ًحنّي  22رواًة حٌلر احلكمي. اس خًذج من حتوَل امحَاانث بأّن امّصواًة حتخوي ؿىل 

حنّي توضوخ احلواراث اجلاًرة. ُشا امححر انكط لأّن فَِ احلوار امخضمني  تعال ًو ملأ

. وامفارق تٌَُ وتني ُشا امححر ُو اميّؼًصّة اميّت  .ث اميّؼًصّة وامحَاانكة تنيؿسم امـال

ّل امخّضمني من غري اىهتاك مدسبأ امخّـاون. واملوضوع ُو امّصواًة بأو املكذوة.  ل ثدٌاول ا 

 


