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 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 ماالنجالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية جامعة موالنا م
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 االستهالل

ًغا )صورة النساء:  هيْم قَ ْواًل بَليي ْ ْ أَنْ ُفسي  (33قال اهلل تعاىل: َوُقْل ََلُْم يفي
Artinya:”Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 

mereka. (Q.S. An-Nisa’: 63) 
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 اإلهداء
 
 

 هدية خالصة إىل: هذا البحث اجلامعي
 بكل اجلهد واإلجتهاد. لذان قد بذلال احملبوبة جاريت ووالديت احملبوب جعفر والدي

 نتهاء هذا البحث.، املاجستري، الذي يؤيد يف االدكتور عني الراعنيزوجي احملبوب 

 نتهاء هذا البحث.احملبوبة عيين هداية، اّليت تؤيّد يف ا أخيت الكبرية
الذين  يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج املدرسون واملدرسات

، ومجيع صاحيب وصاحبيت من يساعدين حلصول على العلوم املفيدة يف مستقبل حيايت
 .لغة العربية وأدهبا الذين يعطون الرعاية يف هذا البحثشعبة ال
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 كلمة الشكر والتقدير
 

ربيّا بلسان عريّب مبني، نشكرك على مزيد نعمك، احلمد هلل اّلذي أنزل القرآن ع
ومضاعف جودك وكرمك. والّصالة و الّسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا 
وموالنا حمّمد صّلى اهلل عليه وسّلم، مصدر الفضائل وملعرفة، صفوة الصفوة، خرية 

ة رمحة اللعاملني، وإمام اخللق، املرسل للناس كافة بشريا ونذيرا بني يدي الساعة، واملبعوث
 املتقني.

إن هذا هو البحث "االستلزام احلواري يف حمادثة الطالبات مبعهد اإلصالح  
اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان )دراسة حتليلية تداولية(" الذي قد متت  
ة كتابة هذا البحث اجلامعي بعون اهلل تعاىل العليم القدير وهو املستعان ووهب الباحث

أعلى مهة إلكمال هذا البحث وإمتامه حىت يكون يدي القراء النبالء ومن املمكن هذا 
 البحث اجلامعي كثري من النقصان واخلطاء فأرجو من القراء أن يصححوه.

الثناء وال جزاء أجدر إىل تقدم شكري وحتييت حتية هنيئة من عميق قليب إىل  
 يبذل سعية يف هذا البحث كل من ساهم وشارك يف هذا البحث وكل من ساعدين

 اجلامعي خاصة إىل:
ة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميّ  مودجيا راهرجو كمدير كتور الربوفيسور الدّ  .1

 ة ماالنج.احلكوميّ 
 ةالعلوم اإلنسانيّ  الكلية ةعميدك .الدّكتورة إستعاذة، املاجستري1
 ة وأدهبابيّ غة العر ، املاجستري كرئيس شعبة اللّ . الدكتور حممد فيصل3
على توجيهاته القيمة  ة، املاجستري كاملشرف للباحث.الدّكتور احلاج ولدانا ورجاديناتا4

  كتب حبثا جيدا.وارشاداته الوافرة يف كتابة هذا البحث اجلامعي حىّت 
. مجيع املدرسون واملدرسات يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 5

 ين حلصول على العلوم املفيدة يف مستقبل حيايت.مباالنج، الذين يساعد



 د
 

. والدي جعفر ووالديت جاريت اللذان ربيان على التقدم لنيل مهة وتفائل ملواجهة 3
 احلياة.

. وأخيت يف إنتهاء هذا البحث الذي يؤيد. زوجي الدكتور عني الراعني، املاجستري 0
 يف إنتهاء هذا البحث. الكبرية عيين هداية اّليت تؤيّد

. مجيع األصدقاء يف شعبة اللغة العرابية وأدهبا الذين يساعدين ليتم هذا البحث العلم 1
 اجلامعي.

جزاهم اهلل أحسن اجلزاء على حسن وخلوص أعماَلم ومقاصدهم. عسى اهلل أن جيعل 
 هذا البحث نافعا للباحثة خاصة ولسائر القارئني عامة، آمني يا رب العلمني.

 
 الباحثة

 
 بوتريأنفا ليديا 
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 الدينية الشؤون وزارة
  اإلنسانّية العلوم كلّية
 وأدبها العربّية الّلغة قسم

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 
 المشرف تقرير

 :قدمته الذي اجلامعي البحث هذا إن
   بوتري ليديا أنفا :  اإلسم

   13313331 : دالقي رقم
 سندانج اإلسالمي اإلصالح مبعهد الطالبات حمادثة يف احلواري ستلزاماال: العنوان

 (تداولية حتليلية دراسة) الموجنان فاجريان أكونج
 الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيه وأدخلنا نظرنا قد

 لكلية( S- 1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختيار شروط الستيفاء املطلوب
 .  1310 -1313 الدراسي للعلوم وأدهبا العربّية الّلغة قسم يف اإلنسانية العلوم

 
  م 1310 ابريل 11 مباالنج، ريراقت

 املشرف

 
 الدكتور احلاج ولدانا ورجاديناتا، املاجستري

190333191991331331 
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 الدينية الشؤون وزارة
  اإلنسانّية العلوم كلّية
 اوأدبه العربّية الّلغة قسم

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 
 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي

 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:
   بوتري ليديا أنفا :  سماإل

   13313331 : دالقي رقم
 سندانج مياإلسال اإلصالح مبعهد الطالبات حمادثة يف احلواري االستلزام: العنوان 

 (تداولية حتليلية دراسة) الموجنان فاجريان أكونج
 وأدهبا العربّية الّلغة قسم يف( S- 1) سرجانا درجة واستحقاقها جناحها اللجنة وقررت
 .ماالنج احلكومّية اإلسالمّية إبراهيم مالك موالنا جبامعة اإلنسانّية العلوم لكلية

 م 1310ابريل  1تقريرا مباالنج، 
                        محن، املاجستري عبد الر  -1
                 عارف مصطفى، املاجستري -2
        الدكتور احلاج ولدانا ورجاديناتا، املاجستري -3
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 الدينية الشؤون وزارة
  اإلنسانّية العلوم كلّية
 وأدبها العربّية الّلغة قسم

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 
 اإلنسانّية العلوم كلّية عميدة تقرير

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة اإلنسانية العلوم كلية تسّلمت 
 :الباحثة كتبته الذي اجلامعي البحث ماالنج

   بوتري ليديا أنفا :  سماال
   13313331 : دالقي رقم

 سندانج اإلسالمي اإلصالح دمبعه الطالبات حمادثة يف احلواري االستلزام : العنوان
 (.تداولية حتليلية دراسة) الموجنان فاجريان أكونج

 العلوم كلّيةل( S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 . وأدهبا العربّية الّلغة شعبة يف اإلنسانّية
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 الدينية الشؤون وزارة
  اإلنسانّية العلوم كلّية
 وأدبها لعربّيةا الّلغة قسم

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 
 وأدبها ةالعربيّ  غةاللّ  قسم رئيس تقرير

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم تسّلم 
 :الباحثة كتبته الذي اجلامعي البحث ماالنج

   بوتري ليديا أنفا :  سماال
   13313331 : دالقي رقم

 سندانج اإلسالمي اإلصالح مبعهد الطالبات حمادثة يف احلواري االستلزام : العنوان
 (.تداولية حتليلية دراسة) الموجنان فاجريان أكونج

 العلوم كلّيةل( S-1) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 . أدهباو  العربّية الّلغة شعبة يف اإلنسانّية

 
 م 1310 ابريل 11 مباالنج، ريراتق

 وأدهبا العربية اللغة شعبة رئيس

        
 املاجستري فيصل، مدحم الدكتور

 190411311333111334: التوظيف رقمر 
 

 

 



 ط
 

 الدينية الشؤون وزارة
  اإلنسانّية العلوم كلّية
 وأدبها العربّية الّلغة قسم

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة 
 الطالبة إقرار

 علما بأنين الطلبة :  أفيدكم 
   بوتري ليديا أنفا:   سماال

   13313331:  دالقي رقم
 اإلسالمي اإلصالح مبعهد الطالبات حمادثة يف احلواري االستلزام: البحث موضوع
 (.تداولية حتليلية دراسة) الموجنان فاجريان أكونج سندانج

فسي وما زادته من إبداع غريي أو تأليف األخر. وإذا دعى أحد يف حضرته و كتبته بن
املسقبل أنه من تأليف وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن 
تكون املسؤولية على املشرفة أو مسؤويل قسم الّلغة العربّية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانّية 

 مّية احلكومّية ماالنج.جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال
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 المستخلص
 االستلزام الحواري في محادثة الطالبات بمعهد اإلصالح، 1310أنفا ليديا بوتري، 

اإلسالمي سندانج أكونج فاجيران المونجان )دراسة تحليلية 
كلية العلوم   ،البحث اجلامعي، قسم اللغة العربيةوأدهبا تداولية(،

 ك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.اإلنسانية، جامعة موالنا مال
 املشرف: الدكتور احلاج ولدانا ورجاديناتا، املاجستري.

الكلمة الرئيسية: التداولية، االستلزام احلواري، حمادثات "الطالبات مبعهد اإلصالح 
       اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان".

م حىت ميكن املستمع إعطاء معىن كان الناس يستخدم كالما واضحا يف حواراهت
مباشرة. على العكس، كان استخدام الكالم غرضا حمددا أو خفيا حىت وجب املستمع 
لتخمني املعىن الضمن يف تلك الكالم. وقد نظر جريس أن هناك نوعني من االستلزام، 

من وهي االستلزام التقليدي واالستلزام احلواري. واختارت الباحثة احلوار من معىن متض
ملعرفة شكل الكالم واملقصود من املتكلم يف حمادثة الطالبات مبعهد اإلصالح اإلسالمي 
سندانج أكونج فاجريان الموجنان. كان يف هذا البحث سؤالني: ما شكل الكالم الذي 
يشتمل على االستلزام احلواري يف حمادثة الطالبات مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج 

ن؟ ما معىن الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري يف حمادثة أكونج فاجريان الموجنا
الطالبات مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان؟ وقامت الباحثة 

 هبذا البحث إلجياد ومعرفة اإلجابة من هذين السؤالني.
. ويف مجع (Field Research)وهذا البحث من حيث نوعه هو البحث امليداين 

طريقة املقابلة  البيانات استخدمت الباحثة طريقة املالحظة، طريقة االستماع والكتابة،
 أما يف حتليل البيانات استخدمت الباحثة طريقة الدراسة الكيفية وطريقة التسجيل.

. وكذلك استخدمت الباحثة منهج الطريقة (descriptive-qualitative methods)الوصفية 
 بيانات الوصفية من الكالم الذي حيملها االستلزام احلواري. الكيفية الجتاه على ال



 ك
 

وبعد أن تقوم الباحثة هبذا البحث اجلامعي حصلت الباحثة على النتيجة: أن  
الباحثة وجدت شكل الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري يف "حمادثة الطالبات 

" هو مثانية وثالثون كالما. مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان
ومعىن الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري هو أمر، إقرتاح، خرب، إعالم، 

 إصالح، نكر، ذكر، واملنع.
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Abstract 

Anifa Lidia Putri, 2017, In a Speech Conversational Implicatures Female 
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 Human uses information that clearly in their coversation so the audience 

directly receive the meaning of this conversation in person. But instead use a 

hidden so that listeners are required to guees the meaning hidden in the 

conversation. It has been described by grice that implicature there two types 

nomely implicature the conventional and implicature the conversation. 

Researchers chose a conversation that contain implicature a conversation in 

narrative Santriwati the islamic boarding School Al-Ishlah spring general Paciran 

Lamongan. In this study there are two formulation of the first what form of 

implicature a conversation that is contained in the narrative Santriwati the islamic 

boarding School Al-Ishlah spring general Paciran Lamongan and what the 

purpose of the form of implicature. As for the purpose of this research is to know 

the form of implicature in conversation Santriwati the islamic boarding school Al-

Ishlah and to know the Purpose of the form of implicature the researchers present 

study is to know the answer to both the formulation of such problems. 

 The problems in this research: What the forms of conversational 

implicatures contained femalestudent speech in Al-Islah Islamic Boarding School 

Sendangagung Paciran Lamongan and what the purpose of the implicatures form. 

The purpose of this study was to determine the form contained in the conversation 

implicature female students of Al-Islah Islamic Boarding School Sendangagung 

Paciran Lamongan and to know the meaning of the implicature form. 

 In terms of the kind is field research. In the data collection, researchers 

using observation technique, listen and notes, interview and record. And in 

analyzing, researchers used a qualitative descriptive technique.  

After the research, researchers get the results of the form conversation 

which containing theconversational implicatures in female students Al-Islah 

Islamic Boarding School Sendangaung Lamongan Paciran was thirty-eight. While 

the meaning of speech containing implicatures of the conversations is orders, bid, 

reported, announced, confirmed, rejected, remained, and forbided. 
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Abstrak 

Anifa Lidia Putri, 2017, Implikatur Percakapan dalamTuturan Santriwati 
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Kata Kunci: Pragmatik, Implikatur Percakapan, Percakapan Sntriwati Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Lamongan. 

 

 manusia menggunakan tuturan yang jelas dalam percakapan mereka 

sehingga pendengar langsung menerima arti dari percakapan secara langsung. 

Tetapi sebaliknya, menggunakan maksud yang tersembunyi sehingga pendengar 

diharuskan menebak arti yang tersembunyi dalam tuturan. Telah dijelaskan Grice 

bahwa implikatur ada dua macam, yaitu implikatur konvensional dan implikatur 

percakapan. Peneliti memilih percakapan yang mengandung implikatur 

percakapan dalam tuturan santriwati Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung 

Paciran Lamongan. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah: Yang pertama 

apa bentuk implikatur percakapan yang terdapat dalam tuturan Santriwati Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan dan apa maksud dari 

bentuk implikatur tersebut. Peneliti menyajikan penelitian ini untuk mengetahui 

jawaban dari kedua rumusan masalah tersebut. 

 Dari segi macamnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam 

pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik observasi, simak dan catat, 

wawancara dan rekam. Adapun dalam analisis datanya peneliti menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif.  

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa 

bentuk percakapan yang mengandung implikatur percakapan dalam tuturan 

Santriwati Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendang Agung Paciran Lamongan ada 

tiga puluh delapan. Adapun makna tuturan yang mengandung implikatur 

percakapan berupa perintah, tawaran, mengabarkan, memberitahu, membenarkan, 

menolak, mengingatkan dan melarang. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ن
 

 محتويات البحث
 صفحة الغالف 

 ورقة فارغة  
 صفحة العنوان 

 أ  .................................................................... االستهالل
 ب  ....................................................................... اإلهداء

 ج  ......................................................... كلمة الشكر و التقدير
 ه  ................................................................. تقرير املشرف 

 و  ........................................... تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي
 ز  ............................................... كلية العلوم واإلنسانية  ةتقرير عميد

 ح  ............................................. تقرير رئيس قسم الّلغة العربّية وأدهبا 
 ط  ..................................................................  ةإقرار الطالب

 ي  ............................................................. املستخلص العربية
 ل  ........................................................... املستخلص اإلجنليزية

 م  ......................................................... املستخلص اإلندونيسية
 ن  .............................................................. حمتويات البحث 

 1  ........................................................ : مقّدمة الفصل األّول
 1  .............................................................. أ. خلفية البحث

 3  ............................................................  ب. أسئلة البحث

 3  ........................................................... ج. أهداف البحث 
 3  ............................................................  د. فوائد البحث

 4  ............................................................ ه . الدراسة السابقة
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
بعبارة   اللغة هي الوسيلة األساسية لإلتصال يف التفاعل مع شخص آخر.

أخرى، يتعلق الناس على اللغة و إذا تذكرنا أيظا أّن الناس هو املخلوق االجتماعي. 
شخص آخر. يف هذا الصداد طبعا حيدث  املخلوق الذي لن يستطيع أن يعيش بدون

 1بني الناس التفاعالت أو اإلتصاالت ملشاركة األهداف.
اللغة اليت تستعمل به الناس ليست اللغة الساكنة أو املتعادلة بل اللغة اليت 
متطورة دائما مبطابقة االحتياجات الناس كاملستخدمني. متعدد الظواهر الذين 

ة إىل حد كبري. توافق قواعد اللغة خضع الركود يف ينشؤون يف املعيشة تؤثر اللغ
  1مواجهة الظاهرة لالستعمال اللغة على كالم العملي.

حبث اللغة يف كالم الرتكييب فقط ال ينتج البحث األكمل. استعمال اللغة  
خيرج من القواعد الرتكيبية أحيانا يف حمل العملي. ولكن ال تصعب عملية اإلتصال بل 

املؤثر. ذلك يدفع البحث على اللغة وليس من وجهة النظر الرتكييب ينتج اإلتصال 
  3فقط بل متعلق بالنواحى يف خارج تركيب اللغة.

ومن أحد البحث اللغة اليت تتضمن النواحى يف خارج اللغة هى التداولية. 
يف جمال هذا البحث،  حبث اللغة بالتوريط النواحى يف خارج اللغة الىت تعطي املعىن 

تصال. يتورط النواحى يف خارج اللغة مطابقة جدا حني ينظر الظاهرة يف يف اإل
 4استعمال اللغة على كالم العملى املتعدد.

                                                           
1 A. Chaedar Alwasilah, Linguistik Suatu Pengantar (Bandung: Angkasa, 2011), 49. 
2 Nababan, Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya) (Jakarta: Depdikbud, 1987), 14. 
3Ibid. 58  
4 George Yule. Pragmatik (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,September 2006), 9. 
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حقيقة احلوار هو تكلم اللسان بني شخصني أو أكثر الذي يقع يف حالة 
االسرتاح. احلوار هو املكان الذي ميكن أن يتحقق مبادئ التعون و اآلداب يف حادثة 

 ن يفهم املخاطب داللة املنطوق.ري ألذلك الزم لنا أن نفهم إستلزام احلوال 5التكلم.
أن االستلزام  (Grice)قال غريس  .هي االستلزام ومن أحد البحث التداولية

يئكد حدوث  3هو الكالم يستطيع أن يسبب املقرتحات ليس جزء من ذلك الكالم.
ن املقاصد املعينة املختلفة احلوار يف اإلتصال. احلوار الذي يقع بني املورط يتضم

برتكيب اللغة املستعملة.  كان استعمال اللغة يف ذلك احلال َلا املقاصد املخبوء يف 
ستلزام احلواري له دور مناسب الاستعمال اللغة الرتكييب. يف مثل ذلك احلال حبث ا

 0للبحث استعمال اللغة.
د االصالح يف هذا البحث اختارت الباحثة يف حمادثة الطالبات مبعه 

ألهنا ختتلف بديار أخرى. دار اخلدخية  االسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان
هو املكان فيه تسكن الطالبات املرحلة األخرية. احلوار بني الطالبات يف ذلك احلجرة 
يتضمن املقاصد املعينة املختلفة برتكيب اللغة املستعملة. وهم يهتمون بالسياق وال 

فلذلك  حلقيقي ألن مبعرفة السياق ميكن ان يسهل يف فهم االتصال.يهتمون بكالم ا
ستلزام الحواري في محادثة الطالبات بمعهد الاينجذب الباحثة أن يبجث 

 .اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجيران المونجان
ظهرت يف حمادثة الطالبات املقاصد املعينة اليت ختتلف بكالم احلقيقي. 

مبعهد اإلصالح  اتستلزام احلواري عند حمادثة الطالبالم يف فهم ااهتمام السياق الز 
اإلسالمي. ويف احلقيقة أن املعىن من اجلملة يقال صوابا إذا عرفنا من هو املتكلم ومن 
هو املخاطب وما ينطق به وغريذلك. لذلك السياق مهم جدا ليفهم املقاصد 

                                                           
5 Ibid, 16. 
6 Oktavianus, Analisis Wacana Lintas Bahasa (Padang: Andalas University Press,2006), 

90. 
7 Mulyana, Kajian Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 14. 
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ستلزام احلواري المن وجهة ا املتضمن يف حمادثة الطالبات. ويف هذا احلال، البحث
 ميكن أن يوضح عملية اإلتصال.

 أسئلة البحث .أ

 اعتمادا على خلفية البحث السابقة قدمت الباحثة أسئلة البحث يف اآليت:

يف حمادثة الطالبات مبعهد  ما شكل الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري .1
 اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان؟

يف حمادثة الطالبات مبعهد  معىن الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري ما .1
 اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان؟

 أهداف البحث ج.

 انطالقا من أسئلة البحث السابقة فإن أهداف البحث يف اآليت:

البات يف حمادثة الط احلواري االستلزام الكالم الذي يشتمل على لملعرفة شك  .1
 مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان.

يف حمادثة الطالبات  احلواري االستلزامملعرفة معىن الكالم الذي يشتمل على   .1
 مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان.

 فوائد البحث .د

 قية.رأت الباحثة أن َلذا البحث فوائد كبرية من ناحية نظرية وتطبي

 الفوائد النظرية  .1
من ناحية نظرية فيفيد هذا البحث لزيادة العلم يف إطار التداولية ولزيادة 
املراجع يف املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج، خاصة يف مراجع اللغة 

 العربية وأدهبا.
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 الفوائد التطبيقية  .2
ومات للقارء من ناحية تطبيقية فيفيد هذا البحث كما يلي: إعطاء املعل

 عن نظرية التداولية خاصة عن االستلزام احلواري.

 الدراسات السابقة ه.

دراسة حتليلية تداولية ختتص على االستلزام احلواري ليست يف هذا الفرصة 
 فقط، بل تفعل يف الدراسة القادمة. أما الدراسة القادمة كما يلي:

احلواري للمحادثة النبوية يف  ، باملوضوع "االستلزام 1314أوال: نور رمحة صاحلة، 
كتاب "قراءة سياسية للسرية النبوية" يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم 
اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة هذا 
البحث هو أية احملادثات النبوية يف كتاب "قراءة سياسية للسرية النبوية" اليت 

من على االستلزام احلواري، وكيف انتهاك املبادئ عن استخدام االستلزام تتض
احلواري من احملادثات يف كتاب "قراءة سياسية للسرية النبوية". منهج هذا البحث 

  للتجاه باستخدام الطريقة الوصفية  (qualitative) هو املنهج الكيفي
(descriptive) هو كتاب "قراءة سياسية  مبدخل التداولية. و أما مصدر األساسي

للسرية النبوية" ومصدر الثاين هي كتب الداللة خصة لعلم التداولية وباإلضافة 
إىل كتب أخرى اليت تتعلق هبذا البحث. وإجراء مجع البيانات هو الطريقة الوثاقية 
وحتليلها الوصفية والسياقية حيث وقعت احملادثات فيها. وأما النتيجة يف هذا 

حمادثة  11ت احملادثات النبوية املشتملة على االستلزام احلواري البحث هي كان
حمادثة تنتهك مبدأ  1االستلزام احلواري.  11وهي تتكون على 

حمادثة  3، و (quantity)حمادثة ينتهك مبدأ الكم 11، و (relevance)املناسبة
 .(qualitity)  ينتهك مبدأ الكيفي
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"االستلزام احلواري يف فيلم "نارا الصغرية ، باملوضوع 1315ثانيا: حنفية السمحة، 
والطائرات املغرية" يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة هذا البحث هو ما 
شكل الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري يف فيلم "نارا الصغرية 

لطائرات املغرية" ومعىن الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري يف فيلم وا
"نار الصغرية والطائرات املغرية". وهذا البحث من حيث نوعه هو البحث 
املكتيب. وأما مصدر األساسي هو فيلم " نارا الصغرية والطائرات املغرية" ومصدر 

واري والقاموس وكتاب أخرى الثاين هو كتاب التداولية خصة لعلم استلزام احل
الذي يتعلق هبذا البحث. وطريقة مجع البيانات هي الطريقة الوثائقية. وأما يف 
حتليل البيانات استخدمت الباحثة طريقة الدراسة الكيفية الوصفية. وأما النتيجة 
يف هذا البحث هي كانت الباحثة وجدت شكل الكالم الذي يشتمل على 

لم  "نار الصغرية والطائرات املغرية" هو أربعة وعشرون  االستلزام احلواري يف في
كالما ومعىن الكالم الذي يشتمل على االستلزام احلواري هو هتدئ، وكتم، 

 ورفض، وتغزل، ودليل، وتصنع، وطلب.

، باملوضوع "االستلزام يف"حكاية ألف ليلة وليلة" 1315ثالثا: أمحد إحسان الدين، 
ضوي" يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم يف اجمللد األول حملمد علي بي

اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة هذا 
البحث هو ما أشكال االستلزام يف "حكاية ألف ليلة وليلة" يف اجمللد األول 

ة حملمد علي بيضوي و ما املقصود من أشكال االستلزام يف "حكاية ألف ليل
وليلة" يف اجمللد األول حملمد علي بيضوي.  وهذا البحث من حيث نوعه هو 
البحث املكتيب يعين احلقائق النظري. وأما مصدر األساسي هو حكاية "ألف 
ليلة وليلة" يف اجمللد األول حملمد علي بيضوي" ومصدر الثاين هو كتب الذي 

البيانات هي الطريقة داخله تبني ما يتعلق هبذا املوضوع. و أما طريقة مجع 
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الوثائقية. وطريقة حتليل البيانات هذا البحث هي استخراج اجلملة تشتمل على 
االستلزام وملاذا يسم باستلزام وماملقصود من هذا اجلملة بدراسة حتليلية تداولية. 
وأما النتيجة يف هذا البحث هي وجد الباحث أربع مجل تشتمل على االستلزام 

ن مجلة تشتمل على االستلزام احلواري، وكان ثالثة مجل العريف وأربع وعشري
تشتمل على االستلزام العريف انتهاك مبدأ املناسبة ومجلة واحدة انتهاك مبدأ 
الطريقة. كان اثنا عشر مجلة تشتمل على االستلزام احلواري انتهاك مبدأ املناسبة 

ة واحدة اتنهاك ومجلتان انتهاك مبدأ الطريقة وست مجل انتهاك مبدأ الكم ومجل
مبدأ الكيف وتسع مجل من شكل االستلزام العادي. كان املقصود من مجلة 

 تشتمل على االستلزام كثرية جدا تبعا لسياق معني.

 تحديد المصطلحاتو. 

أرادت الباحثة أن حتدد حبثها على موضوع احملادثة الطالبات مبعهد اإلصالح 
هنا ختتلف بديار أخرى. دار اخلدجية هو الثانية أل اخلدجيةيف حجرة اإلسالمي خاصة 

 احلوار بني الطالبات يف ذلك احلجرةمكان فيه تسكن الطالبات املرحلة األخرية. 
يتضمن املقاصد املعينة املختلفة برتكيب اللغة املستعملة. وهم يهتمون بالسياق وال 

 يهتمون بكالم احلقيقي ألن مبعرفة السياق ميكن أن يسهل يف فهم اإلتصال.

 منهج البحثز. 

ال خيلو عن املنهج، ألن قيمة املنهج املستخدمة َلا دور يف  كان البحث
املنهج هو الطريقة أو األسلوب الذي ينتهجه العامل يف حبثه أو   1تعيني نتيجة البحث.

فمنهج البحث هو  9دراسة مشكلته والوصول إىل حلول َلا أو إىل بعض النتائج.

                                                           
8 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra (Bandung: Angkasa, 1993), 98. 

اإلسالمي والفكر احلديث العلمي يف الفكر  مناهج البحثعبد الفتاح حممد العيسوي وعبد الرمحن حممد العيسوي،  9 
  .13(، 1990-1993)دون املطبع: دار الراتب اجلامعة، 



7 
 

ده الباحث لتنظيم أفكاره وحتليلها وعرضها وبالتايل أسلوب للتفكري والعمل يعتم
أما املنهج وكل  13الوصول إىل النتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة.

 ما يتعلق يف هذا البحث، وهي كما يلي:

 نوع البحث. 1

 (Field Research) إن هذا البحث من حيث نوعه هو البحث امليداين 
، (Qualitative)ن طريقة مجع البيانات يف البحث الكيفي حبث املبداين هو أحد م

يعين ذهب الباحث إىل امليدان ألداء املالحظة عن ظاهرة علمية أو "يف موضعه 
 11".(in situ)األصلي 

 المكان وأوقات البحث. 2

أكونج هذا البحث مأخوذ يف معهد اإلصالح اإلسالمي سندانج  
اليت تستعمل ألخذ البيانات  الثانيةة فاجريان الموجنان خاصة يف حجرة اخلدجي

 11أما أوقات البحث يف هذا البحث منذ  .بطريقة التسجيل ليدعم البحث
 . 1310أبريل  15 -1310مارس 

 مصادر البيانات. 1

 مصادر البيانات يف البحث يتكون على مصدرين، ومها:
وَلا األيدي ذات املعلومات واحلقائق األصلية اليت مل تناأ(. املصدر األساسي: 

ومل جير اقتياسها من قبل، ومل يقم أحد تفسريها أو شرحها، أو تدوينها 
فاملصدر األساسى يف هذا البحث مأخوذ يف حمادثة الطالبات  11بالنقل.

                                                           

)عمان: دار صباء  مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية والتطبيقعليان وعثمان حممد. غنيم.  رجي مصطفى 10 
  .33(،1333للنشر والتوزيع، 

11 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005), 

26. 
12 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 107. 
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، تركز يف اللغة يف حجرة اخلدجية الثانيةمبعهد اإلصالح اإلسالمي خاصة 
 مباشرة.وسياق الكالم مأخوذ من املالحظة وكتابة امليدانية 

يف هذا البحث مأخوذة من كتاب التداولية خاصة لعلم ي: ب(. املصدر الثانو 
 إستلزام احلواري والقاموسي و كتب أخري اليت تتعلق هبذا البحث.

 الطريقة النموذجية. 4

يف هذا البحث هي منوذج  (sample) طريقة أخذ النموذج تستخدم 
وذجية على أساس الرتجيح ألن تؤخذ النم(Purposive Sampling) اَلادفة 

والغرض املعني. كما قال ليكسى ج. مليونج أن أخذ النموذج يف حبث الكيفي 
ولكن يدخل  ،(representative)يهذف الختيار عدد "قليل" وال ينبغي ممثل 

 13النموذج للتجاه إىل فهم دقيقي.

يؤخذ مصدر البيانات يف هذا البحث من إستلزام الكالم يف أنشطة 
من  الثانية اخلدجية اإلسالمي خاصة يف حجرة لطلبات املعهد اإلصالحاليومية 

هناك عدة الصيغة اليت تستطيع أن تستخدم الباحث يوم اإلثنني إىل يوم األحد. 
ليثبت جمموع النموذج. إذا الباحث له عدة مائة الشخص يف السكان، هم 

جمموع من اجملموع ذلك الشخص. إذا  %33-15يستطيعون أن يثبتو حواىل 
أشخاص فقط فينبغي عليه أن يأخذ كل  153-133الشخص يف السكان بني 

جمموع الشخص. إذا استخدم الباحث طريقة املقابلة أو املالحظة، ذلك اجملموع 
من ذلك  14ينخفض على طريقة أخذ النموذج الذي يتفق باستطاعة الباحث.

لثانية مخسة يف حجرة اخلدجية ا (sample)أخذت الباحثة النموذج الصيغة ف
يف مبىن اخلدجية مائتني ومخسة  (population)وعشرون طالبات، وأما السكان 

                                                           
 .35نفس املرجع،   13

14 Ibid, 95. 
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يفهم بيان استلزام احلواري بطريقة التداويل وأما كالم الطالبات عشر طالبات. 
 على طريقة الداليل. يفهم

 طريقة جمع البيانات. 6

 15يانات.الباحثة جلمع الب قة اليت تستخدمطريقة مجع البيانات هي طري
 تعمل طريقة البيانات يف هذا البحث بطريقة:

 أ(. طريقة المالحظة
منهج املالحظة هو املنهج يستخدمه الباحث الكتساب البيانات 

تستعمل طريقة املالحظة ملعرفة احلوار يف  13باملالحظة على استخدام اللغة.
ان أنشطة اليومية لطالبات املعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجري 

 الموجنان مباشرة.
 ب(. طريقة االستماع والكتابة

الباحثة هذه الطريقة لغرضني. األول يعين الستماع ولكتابة  تستخدم
األحوال الذين ال يستطيع أن يسجل بآلة التسجيل، مثل السياق يف احلوار. 

 والثاين لتعطى حاصل التسجيل يف شكل النسخة تسجيل احلوار.

 ج(. طريقة المقابلة

الباحثة املقابلة بتقابل الطالبات كاملتكلم واملخاطب يف  خدمتست
أنشطة اليومية حبجرة اخلدجية الثانية ملعرفة اَلدف والوظيفة مع احلجة اليت 

 تدفع استعمال الكالم االستلزامي.

 

                                                           
15  Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 100. 
16 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Ed. 1 

(Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada,2006), 218. 
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 د(. طريقة التسجيل

الباحثة هذه الطريقة لتسجيل حوار الطالبات مبعهد  تستخدم
م ويفسر املعىن الذي ينسخ هذا التسجيل لنيل اإلعالاإلصالح اإلسالمي. مث 

 يتضمن فيه.

 طريقة تحليل البيانات. 2

طريقة حتليل البيانات َلذا البحث يعىن تستخدم الباحثة طريقة الدراسة 
 .(methods descriptive-qualitative)الكيفية الوصفية 

 البحث الكيفي هو البحث الذي يقصد به فهم الظاهرة عن ما فعل
املبحث حنو: االدب، الرأي، احلث، العمل وغري ذلك. مشوليا، بطريقة الوصفي 
يف شكل كلمات ولغة، عند سياق اخلاص العلمي وباستفادة منهج العلمية 

 10املتعددة.
واملنهج الوصفي هو املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد 

عبريا كيفيا أو تعبريا كميا. يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها ت
 11فالتعبري الكيفي يصفلنا الظاهرة ويوضح خصائصها.

أن العملية يف حتليل  (Miles dan Huberman)عرض ميلس وهوبرمان 
البيانات الوصفية ميسرة على صورة فنية وجتري بالتواصل حىت تكون تامة. 

. ستستخدم 19والعملية فيه هي ختفيض البيانات وعرض البيانات واالستنتاج
 .(interaktive)الباحثة يف حتليل البيانات هي طريقة حتليل الفين 

 

  
                                                           

17 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: tt, tt), 14,15.  

، )السعودية: املركز ىت الدكتورةاالسرتاتيجية كتابة البحث العلمي من بكلوريوس مث املاجستري وحأمني ساعيت،  11  
 .01(، 1991السعودي للدراسات، 

 19 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabet, 2008), 91. 
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 منها: (interaktive)أما اخلطوات يف حتليل الفين 

  
 
 
 

 

 

 

 

 مجع البيانات .1
يف هذا البحث جتمع الباحثة البيانات من عدة املصادر، منها: من طريقة التسجيل 

 وطريقة االستماع والكتابة.
 قيص البياناتتن .2

معىن تيقيص البيانات يعين كعملية االختيار، يركز االهتمام يف التبسيط، تلخيص، 
وتغيري البيانات يظهر من الكتابات اآليت مكتوب يف امليدان. هذه األنشطة تستمر 
باستمرار مادام البحث. يف هذا البحث، بعد تدوين البيانات عن كالم الطالبات 

سط واختيار تقريبا يستطيع أن يوكل حتليل اخلطة باستعمال هناية، مث البيانات مب
 استلزام احلواري.

 عرض البيانات .3

 بعد تنقيص البيانات هناية، مث مقدم يف شكل التقرير وصف النظامي.

1 
 عرض البيانات

(Display Data) 

2 
 البيانات تنقيص

(Reduction Data) 

1 
 البيانات جمع

(Colection Data) 

4 
 االستنباط

(Conclution) 
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 االستنباط .4

 االستنباط يعين اإلجابة من املشكالت يف البحث. 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 ةظهور التداولي .أ
التداولية هي علم تبحث فيه العالقة بني شكل اللغوي واملستخدم به. فائدة 
تعلم اللغة بطريقة التداولية هي يستطيع الشخص أن يتكلم عن معىن الكلمة اليت 
قصد به الناس وضنهم وغرضهم وأنواع اخلطى )وعلى سبيل املثال: طلب( اليت تظهر 

ليلها يف طريقة اإلتساق واملتجرد. عند تكلم. أن مجيع فكرة الناس صعب على حت
يتكلمان شخصان ميكن أن يتكلم بعض األشياء غري مباشرة ويستنبطان شيئا آخر 
بغري إعطاء دليل اللغوي كاملصدر املعىن الصريح عن ما نطق. املثال األول يعىن أمسع 

 املتكلم وأعرف ما يتكلمون، ولكن أنا "ال أعرف" فكرة اليت نطق به املتكلم.
 مبعىن، أنت؟ هو: .1
 هي: يا، من ال تريد؟ .2

 من أجل ذلك، التداولية هي جذب ألن الشخص يتفاهم بعضهم بعضا
بطريقة اللغوي، ولكن التداولية أيضا يستلزم لنا أن نفهم شخصا آخر وما وقع يف 

 13فكرهتم.

هل تعد العمليات التداولية من خصائص اللغة أم هي عملية مستقلة عنها؟ 
 ان:توجد فعال إمكانيت

أوال: إما أن تكون العمليات االستداللية اليت تستخدمها التداولية من خصائص اللغة 
 سواء أكانت حمكومة بكلمات أو عبارات لغوية خمصوصة أم متولدة عنها.

                                                           
20 George Yule. Pragmatik (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,September 2006), 10 
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ثانيا: وإما أن تكون مستقلة عن اللغة، أي إهنا تدخل كذلك يف االستدالالت غري 
 اللغوية.

نكون يف إطار تداولية لسانية )أو مندجمة( تنخرة إذا ارتضينا االختيار األول 
طبيعيا يف جمال اللسانيات إىل جانب علم األصوات الوظيفي وعلم الرتكيب وعلم 
الداللة. وإذا ارتضينا االختيار الثاين نكون يف إطار تداولية غري لسانية متثل شعبة 

  11مستقلة عن اللسنيات ومكملة َلا يف بعض مظاهر تأويل األقوال.

ويكاد الباحثون يتفقون على أن البحث التداوىل يقوم على دراسة أربعة 
، واالستلزام (Presupposition)واالفرتاض السابق  ،(Deixis)جوانب هي: اإلشارة 

 Speech acts(.11(واألفعال الكالمي  ،)Conversational implicature(احلواري 

 االستلزاممفهوم ب. 

 تعريف االستلزام .1
(. هذا 1905هو اإلصتالح الذي يبىن من عمل جرايس ) االستلزام

اإلصتالح يستخدم يف اللغوي ليتنبأ تركيب احلوار. االستلزام يعىن آثار اآلخر 
الذي يستطيع أن ينخفض من الكالم. يتكلم جرايس  أن الكالم يستطيع أن 

 وعلى سبيل املثال: 13يأثر العرض ليس من بعض الكالم.
 ييت هذا الليل؟تريد أن جتيء إىل ب أ:

 14ستزير هذا الليل. (John)أم جون  ب:

                                                           

ترمجة. سيف الدين دغفوس وحممد الشيياين د يف التواصل، التداولية اليوم علم جديأن ربوبول وجاك موشالر،  21 
 .01-01(، 1333)بريوت: دار الطلبعة والنثر، 

 .15(، 1331 )االسكندرية: دار املعارف، آفاق جديدة يف البحث اللغوى املعاصرحنلة،  حممود أمحد11 
23Oktavianus.Analisis Wacana Lintas Bahasa (Padang: Andalas University Press, Juli 

2006), 90. 
24 Louise Cummings. Pragmatik Sebuah Perspektif  Multidisipliner. (New York: Pustaka 

Belajar, 1999), 4. 
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 لو نظرنا أن الكالم األول والكالم الثاين ال يتصالن بنظر الداليل.

يقسم االستلزام إىل قسمني يعين  1991  (Crystal)كريستال 
 زام احلواريواالستل (Conventional Implicature)االستلزام التقليدي 

(Conversational Implicature) استلزام احلواري ينخفض على أسس قاعدة .
احلوار، وأما استلزام التقليدي ينخفض على أسس اتفاقية املعينة. املثال من 
استلزام التقليدي: هو كثري العالقة. ألنه يستطيع أن يعمل سهال. وأما املثال 

 من استلزام احلواري كما يلى:

 أم، أين القهوة؟  أ:

 الطباخ يصلح ب:

وار، أن )أ( يسأل القهوة إىل )ب(. لكن )ب( يتكلم أن ذلك احل
الطباخ فسد. لذلك سؤال )أ( غري مناسب بإجابة )ب(. هناك اآلثار اآلخر يف 
احلوار. اآلثار يف ذلك احلوار يعىن حقيقة أن )ب( كالزوجة غالبا يطبخ القهوة 

ظهر باستعمال الطباخ وعند طلب ب )أ( أن الطباخ يفسد والقهوة مل تصنع. 
 15االستلزام من الكالم مقدر أيظا بالسياق الكالم.

 أنواع االستلزام .2
قال جريس أن هناك نوعني من االستلزام، وهي استلزام التقليدي 

 واستلزام احلواري. مت وصفها على حد سواء كما يلي:
 
 
 

                                                           
25Oktavianus.Analisis Wacana Lintas Bahasa  (Padang: Andalas University Press, Juli 

2006), 91. 
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 (Conventional Implicature)ستلزام التقليدي الا .أ
دي هو املعىن املفهوم أو توقع استلزام التقلي ،(Kridalaksana)حسب 

 (Zamzani)قال زمزاين   13على أشكال معينة من اللغة ولكن مل تكشف.
أن االستلزام التقليدي هو يستمد االستلزام مباشرة من الكلمات والقواعد 

استلزام التقليدي  (Mulyana)ويف الوقت نفسه، وحسب موليانا  10النحوية.
جلمع عموما يعرفون بالفعل عن القصد أو هو تعرف الذي عامة والتقليدية. ا
 فهم أي حالةمعينة. كما يف املثال:
 ليستاري كرمية سولوا، لذلك نضرة.

اآلثار العامة اليت ميكن استخالصها بني كرمية سولوا ونضرة هو أن 
مألوف النساء من سولوا نضرة املعروفة. خالل مدينة سولوا هو عنوانا درجة 

 الدقة واملرونة مع بناهتا دائما.كمدينة ثقافية كاملة من 

استنادا على بعض من التعريف السابق، ميكن االستنتاج أن 
االستلزام التقليدي شرح أفضل ما هو املقصود. وهكذا، وقال املشاركون 

 عموما يعرفون بالفعل عن القصد أو فهم ما شيء واحد بعينه.

و املعىن أو فهم استلزام التقليدي هو غري مؤقتة. واملراد بغري مؤقتة ه
شيء بصفة أكثر دواما. الوحدح املعجمية الواردة يف النموذج على آثار 
خطاب التعرف ألهنا تعين "عاشان القدمي" وكان من املعروف عموما. ومع 
ذلك، هذا النوع من التعريض مل تدرس كثريا وتطويرها على الباحثة ألهنا 

 11تعترب أقل جاذبية.

 
                                                           

26 Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 91. 
27 Zamzani, Kajian Sosiopragmatik  (Yogyakarta: Cipta Pustaka, 2007), 28. 
28 Stephen C. Levinson, Pragmatics (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 

128. 
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 (Conversational Implicature)ب. االستلزام الحواري 
َلا املعىن والتفاهم الذي أكثر  (Mulyana)استلزام احلواري حبسب 

فهم األشياء "اليت تعين" تعتمد بشدة على سياق احملادثة. قال  19تنوعا.
(Kridalaksana)  أن االستلزام احلواري هو املعىن الذي ميكن أن يفهم، ولكن

احلواري يف عمل حمادثة فقط.  نشأ االستلزام 33أقل كشف يف ماقيل.
ولذلك، االستلزام احلواري مؤقتة )حدث عند املتابعة حمادثة( وغري تقليدية 

 )شيء وهو ما يعين ضمنا ال يكون َلا عالقة مباشرة مع الكالم احملكية(.
االستلزام الوارد يف خطاب أدرك يف حمادثة يسم االستلزام احلواري. 

هو االقرتاح أو "البيان" اآلثاري، وهو ما  وقال جريس أن استلزام احلواري
ميكن أن يفسر، ضمنيا أو معدة على املتحدثني خيتلف من ما قيل حقا يف 

  31حمادثة.
أن مفهوم استلزام احلواري  (Stephen C. Levinson)وقال ليفنسون 

 31هو مفهوم مهم يف دراسة التداولية ملدة أربعة أشياء، وهي:
ن احلقائق اللغوية اليت ال ميكن تفسريها من يسمح التفسري االستلزام م (أ

 خالل نظرية لغوية.
 يعطي االستلزام تفسريا ملعرفة املعىن الذي خيتلف من قال ظاهريا. (ب
 ميكن االستلزام تبسيط هيكل وحمتوى دالالت وصفية. (ت
 يسمح االستلزام وصف عن احلقائق لغة دقيقة. (ث

 ذات صلة، ميكن أي يفسر االستلزام من احلقائق اليت تبدو غري
 33ولكن تتعلق يف الواقع.

                                                           
29 Mulyana, Kajian Wacana (Yogyakarta: Tiara Wacana,2005), 13. 
30 Kridalaksana, Kamus Linguistik  (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 91 
31 H. Paul Grice, Logic and Conversation dalam Davis S; Pragmatics: A Reader (New 

York: Oxford University Press, 1975, 43. 
32 Stephen C. Levinson,Pragmatics (Cambridge: Cambridge University Press, 1983),  75. 
33 Ibid, 101. 
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أن االستلزام احلواري أو يف كثري من  (George Yule)وقال يول 
األحيان تسمى استلزام احلواري خاص حيدث يف األحداث االتصاالت اليت 

للعثور هذا النوع االستلزام حيتاج أن تأخذ يف  34حتدث يف سياق حمدد.
 (Cummings)تصاالت. قال كامينغز االعتبار املعلومات املتعلقة حبدث اال

أن السياق تساهم مسامهة متساوية يف كل حالة احملادثة. وميكن السياق أن 
ينتهك املشاركون على مبدأ التعون. وقال املشاركون يف بعض األحيان 

 35يستخدم لغة السخرية، جمازي، وهام جرا لتقدمي اخلطاب يف حمادثة.

 سمات االستلزام الحواري .ج
فيه أن االستلزام اخلطابية، وباخلصوص االستلزام احلوارية،  مما ال شك

تتولد يف منوال غرايس عن طريق االستدالل. وتتأسس أنساق االستدالل 
الصحيحة على قواعد توىل املنطق منذ أرسطو إىل أيامنا هذه مهمة استخراجها 
 وصياغتها صياغة رياضية، إهنا أنساق االستدالل الربهاين حيث يتضمن صدق

املقدمات صدق النتيجة. وال تتأسس االستلزام اخلطابية لغرايس على أنساق 
االستدالل الربهاين، بل تتبع آلية صياغة الفرضيات إثباهتا. ويف هذا اإلطار قد 
تقضي االستلزامات احلوارية إىل أخطاء أو سوء فهم. ومتكن نظرية غرايس يف 

 33اصل الضمين( وإخفاقه.اآلن نفسه من تفسري جناح التواصل )خصوصا التو 
ومن مث لالستلزام احلواري عند غرايس خواص متيزه من أنواع االستلزام األخرى، 

 وقد استطاع أن يضع يده على اخلواص اآلتية:
ويكون ذلك عادة بإضافة قول يسد ، (Defeasible)االستلزام ممكن إلغاؤه  .1

لكتاب مثال: مل أقرأ  الطريق أمام االستلزام أو حيول دونه فإذا قالت قارئة 
كل كتبك، فقد يستلزم ذلك عنده أهنا قرأت بعضها، فإذا أعقبت كالمها 

                                                           
34 George Yule, Pragmatik  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),  74. 
35 Louise Cummings, Pragmatik sebuah Perspektif Multidisipliner (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), 18. 

 33-31, اليوم التداوليةروبول، موشالر،  36 
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بقوَلا، احلق أين مل أقرأ أي كتاب منها، فقد ألغت االستلزام. وامكان 
اإللغاء هذا هو أهم اختالف بني املعىن الصريح واملعىن الضمىن، وهو 

 مه.الذي ميكن املتكلم من أن ينكر ما يستلزمه كال

عن احملتوى الداليل،  (non-detachable)االستلزام ال يقبل االنفصال .  1
ويقصد غرايس بذلك أن االستلزام احلواري متصل باملعىن الداليل ملا يقال 
ال بالصيغة اللغوية اليت قيل هبا، فال ينقطع مع استبدال مفردات أو 

االستلزام احلواري  عبارات بأخرى ترادفها. ولعل هذه اخلاصية هي اليت متيز
عن غريه من أنواع االستدالل التداويل مثل االفرتاض السابق 

(presupposition) :ولعل ما أراد يتضح من اآلتى بني أختني 

 ال أدريك أن تسللى إىل غرفيت على هذا النحو -أ
أنا ال أتسلسل، ولكين أمش على أطراف أصابعي خشية أن أحدث  -ب

 ضوضاء.
ياغة يف قول )ب( فإن ما يستلزمه القول من عدم فعلى الرغم من تغري الص

 الرضا عن هذا السلوك ال يزال قائما.

االستلزام متغري، واملقصود بالتغري أن اتعبريالواحد ميكن أن يؤدي إىل . 3
استلزامات خمتلفة يف سياقات خمتلفة، فإذا سألت طفال حيتفل بيوم ميالده 

السؤال نفسه لصيب عمره  مثال: كم عمرك، فهو طلب للعلم، وإذا سألت
مخسة عشر عاما فقد يستلزم السؤاملؤاخذة له على نوع من السلوك ال 
ترضاه له، وإذا سألت السؤال نفسه لفىت مينع من اختاذ قرار ال خيرج عن 
تعاليم الدين ومواضعات األخالق واألعراف فقد يعين ذلك أن يقول رجل 

املمكن أن يقول هذه سرق متاعه يوم العبد: تلك أفضل هدية، ومن 
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العبارة نفسها رجل تلقى رسالة من صديق قدمي يوم العيد أو طالب بشر 
 جناحه...اخل.

واملراد به أن املخاطب يقوم خبطوات  (calculability)االستلزام ميكن تقديره . 4 
 حمسوبة يتجه هبا خطوة إىل الوصول إىل يستلزمه الكالم فإذا قيل مثال:

ت من حديد، فإن القرينة تبعد السامع عن قبول امللكة فكتوريا صنع
املعىن اللفظي، فيبحث عما وراء الكالم من معىن فيقول لنفسه: املتكلم يريد 
أن يلقى إىل خريا بدليل أنه ذكر يل مجلة خربية، واملفروض يف هذا املتكلم أنه 

ن يقول؟ ملتزم مببدأ التعاون أي أنه ال يريد يب خداعا وال تضليال، فماذا يريد أ
ال بد أنه يريد أن خيلع على امللكة بعض صفات احلديد كالصالبة، واملتانة وقوة 

، (non-literal)التحمل، وهو يعرف أنين أستطيع أن أفهم املعىن غري احلرىف 
  30فلجأ إىل هذا التعبري االستعارى.

 مبدأ التعاونج. 

مامها.مث جاء فكر يف احلوار التايل: جتلس فتاة يف احلديقة ومعها كلب أ
 رجل وهو جيلس جبنبها ويسأل:

 رجل: هل كلبك متوحش؟
 فتاة: ال

 )ميد رجل يده أىل الكلب وفجأة يعضه(
 رجل: أه...قلت أن كلبك غري متوخش.

 فتاة: إنه ليس كليب
من هنا تبدو املشكلة تقع يف احملادثة خاصة أن الرجل يدعى أكثر معلومات 

لة حني سأل الرجل "هل كلبك متوحش؟" وأجابت تقيال مما تقوله الفتاة. تظهر مشك
                                                           

 .43-34حنلة، آفاق،  37 
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"ال" مع أن يف ذهنه يقصد أىل الكلب أمامها. يف نظر الرجل أعطت املرأة املعلومات 
غري كافية. فلو حتدثت كما يف اخلط األخري لكان هذه احلديثة املضحكة مل تتوقع. 

لومة عند الناس مفهوم عن إعطاء املعلومة الكافية يف احملادثة من إحدى األمور املع
  31أهنم حياولون أن يتسامهوا ويتعاونوا يف حمادثتهم بعضهم بعضا.

يفرتض غرايس أن املتخاتبني املسامهني يف حمادثة مشرتكة حيرتمون مبدأ 
التعاون. فاملشاركون يتوقعون أن يساهم كل واحد منهم يف احملادثة بكيفية عقالنية 

يس هذا املبدأ مقرتحا أربع قواعد متفرعة منه، ومتعاونة لتيسر تأويل أقواله. يشرح غرا
 من املفرتض أن حيرتمها املتخطبون وأن يستغلوها، وهي:

اليت تفرض أن تتضمن مسامهة املتكلم حدا من املعلومات يعادل ما  قاعدة الكم .1
 هو ضروري يف املقام وال يزيد عليه.

أن ميلك احلجج اليت تفرض نزاهة القائل الذي ينبغي اال يكذب و  قاعدة الكيف .2
 الكافية لإلثبات ما يثبته.

اليت تفرض أنيكون حديثا داخل املوضوع )ذا عالقة بأقوال القائل  قاعدة العالقة .3
 السابقة وأقوال اآلخرين(.

اليت تعين أن نعرب بوضوح وبال لبس قدر اإلمكان ونقدم  قاعدة الطريقة .4
روي سلسلة من املعلومات برتتيب مفهوم )مثال: الرتتيب الزمين عندما ن

    39األحاديث(.

 

 
 

                                                           
            38 George Yule. Pragmatik terj. Indah Fajar Wahyuni (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

62. 

 ,Ilmu Pragmatik danMoch. Sony Fauzi . أنظر كذلك 53-55، التداولية اليومروبول، موشالر،  39 

Ma’any: Persinggungan Ontologik dan Epistemologik. (Malang:UIN Maliki Press. 20011), 30-36.  
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 غرايس يتمثل يف املبادئ األربعة كما يلي:
 قاعدة الكم. .أ

أذا تساعدين يف اصالح السيارة أرجو إسهامك ال يزيد وال ينقصما أحتاج إليه. 
مثال، يف بعض األحيان أحتاج إىل أربعة مفك الرباغي. أرجوك أن تأخذه ىل أربع 

 وال اثنني وال ست.
 كيفب.قاعدة ال

أرجو إسهامك بكل جهد وال العكس. إذا أحتاج إىل الكسر لعجني، فال تأخذ 
 يل امللح. وإذا أحتاج إىل املعلقة فال تأخذ يل ماعقة مزيفة أو مطاطا.

 ج. قاعدة املناسب

أرجو لشريكي العمل إسهامه وفقا على ما أحتاج إليه يف كل ختطيط مواد العجني 
ش املقلى مهما أحتاج إليه األخري يف اخلطوة فال تأخذ ىل كتاب مجيل وال قما

 التالية.

 د. قاعدة الطريقة
 43أرجو لشريكي العمل أن يفهم إسهامه ويقوم به بقدر املعقول.

هذه هي املبادئ اليت يتحقق هبا التعاون بني املتكلم واملخاطب وصوال إىل 
 حوار مثمر. وينبغي هنا اللفت إىل أمرين:

ني رأى يف مبدأ التعاون تعبريا عن فردوس الفالسفة أحدمها: أن البعض الباحث
(Philosopher’s Paradise)  الذي ال ميت إىل الواقع بصلة فهو يرى الناس

مجيعا متعاونني، صادقني، خملصني، واضحني، وليس من املمكن وال املشاهد 
أن يتحدث الناس على هذا النحو كل حني، بل إن أغلب أنواع احلوار الذي 

البشر خيالف هذا املبدأ. واحلق أن الرجل مل يقصد مببدأ التعاون  يدور بني

                                                           
40 I Dewa Putu Wijana, Muhammad Rohmadi, Analisis Wacana Pragmatik Kjian Teori 

dan Analisis (Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), 51-52. 
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احلوارى ماعجل هؤالء إىل فهمه، بل كان يقصد أن احلوار بني البشر جيرى 
على ضوابط وحتكمه قواعد يدركه كل من املخاطب واملتكلم، ولكن نوضح 

 ذلك نسوق احلوار اآليت بني زوج )أ( وزوجة )ب(:
 أين مفاتح السيارة؟ -أ

 على املائدة -ب

وظاهر أن مبدأ التعاون واملبدأ احلوارية اليت يتفرع إليها متحققة كلها 
يف هذه احملاورة القصرية، لقد أجابت الزوجة واضحة )الطريقة(، وكانت 
صادقة )الكيف( واستخدمت القدر املطلوب من الكلمات دون تزيد 

(، ولذلك مل )الكم(وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها )املناسبة
 يتولد عن قوَلا أى استلزام ألهنا قالت ما تقصد.

الثاين:  أن الرجل مل يغب عنه أن هذه املبادئ اليت جيرى عليها احلوار كثريا ما تنتهك 
 Flouting of the)بل إن النظرية كلها قائمة على ذلك، فانتهاك مبادئ احلوار 

maxims) األمهية هو اإلخالص  هو الذي يولد االستلزام، مع ملحظ شديد
ملبدأ التعاون مبعىن أن يكون املتكلم حريص على إيالغ املخاطب متعى يعيته، 
وأنيبذل املخاطب اجلهد اواجب للوصول إىل املعىن الذي يزيده املتكلم، وأال 

 يريد أحدمها خدع اآلخر أو تضليله.

اليقظ وعلى ذلك إذا انتهك املتكلم مبدأ من مبادئ احلوار أدرك املخاطب 
ذلك وسعى إىل الوصول إىل هدف املتكلم من هذا االنتهاك. ولنضرب اآلن أمثلة 

 توضح ذلك:

 يف حوار جيرى بني أم )أ( وولدها )ب( -1
 هل اغتسلت ووضعت ثيابك يف الغسالة؟ -أ

 اغتسلت -ب



24 
 

يف هذا احلوار خرق أو انتهاك ملبدأ الكم ألن األم سألت عن أمرين فأجاب 
ي أن إجابة أقل من املطلوب. ويستلزم هذا أن تفهم عن واحد وسكت عن الثاين، أ

األم أنه مل يضع ثيابه يف الغسالة، وأنه مل يرد أن جييب بنعم حىت ال تشمل اإلجابة 
 شيئا مل يقم به، ومل يرد أن يواجهها بتقاعسه عن وضع ثيابه يف الغسالة.

 يف حوار بني تلميذ )أ( وأستاذ )ب(، وكالمها إجنيليزي: -2
 ركيا، أليس هذا صحيحا يا أستاذ؟طهران يف ت -أ

 طبعا، ولندن يف أمريكا! -ب
يف هذا احلوار انتهك األستاذ مبدأ الكيف الذي يقتضي اال بقول إال ما 
يعتقد صوابه، وأال يقول ما ال دليل عليه. وقد انتهكه األستاذ عمدا ليظهر للتلميذ 

ادر على الوصول أن إجابته غري صحيحة، ويؤنبه على جهله بشيئ كهذا، والتلميذ ق
إىل مراد األستاذ، ألنه يعلم أن لندن ليست يف أمريكا، وذلك يستلزم أن األستاذ 

 يقصد بقوله شيئا غري ما تقول له كلماته، وهو أن قول التلميذ غري صحيح.
 يف حوار بني رجلني: -3

 أين زيد؟ -أ
 مثة سيارة صفراء تقف أمام منزل عمرو -ب

ة عن السؤال، فهو ينتهك مبدأ العالقة وما قاله )ب( مبعناه احلرىف ليس إجاب
املناسبة باملوضوع، ولكن السامع يف ضوء املبادئ األخر للتعاون يسأل نفسه ما هي 
العالقة املمكنة بني وقوف سيارة صفراء أمام منزل عمرو وسؤال عن مكان زيد، مث 

ة صفراء يصل إىل أن املراد هبذا القول إيالغه رسالة مؤدها أنه إذا كانت لزيد سيار 
 فلعله عند عمرو.

 يف حوار بني رجلني: -4
 ماذا تريد؟ -أ
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قم، واجتاه إىل الباب، وضع املفتاح يف القفل، مث أدره ناحية اليسار ثالث  -ب
 مرات، مث ادفع الباب برفق.

وواضح أن فيما قاله )ب( انتهاكا ملبدأ من مبادئ الطريقة وهو "أوجز" إذ 
نا إىل هذا القول يف ضوء حتقق مبادئ كان يكفي أن يقال: افتح الباب، وإذا نظر 

احلوار األخرى كان البد أن املتكلم حياول به وجها غري ما يظهر، قد يكون مؤاخذته 
 على ما يتميز به بينبطء وتكاسل.
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 الباب الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 
 لمحة معهد "اإلصالح اإلسالمي" سندانج أكونج فاجيران المونجان .أ

ح" الموجنان يف اإلصال"معهد ألستاذ احلاج حممد دوام صاحل ا تأسس
و  (UGM). هو العامل الفلسفة من جامعة كاجه مدا 1913سبتمرب  13التاريخ 

 .(Ponorogo)بونورغا  41،(Gontor)املتخرج يف معهد العصري دار السالم كونتور 
القدمي على املعهد الذي يقع يف قرية سندانج أكونج فاجريان الموجنان هو بيت 

مرت. من هذا البيت تقدم حممد دوام تأسيس التالميذ  x 35مرت  15األرض باتساع 
أشخاص. يف احلقيقة، ظهر اإلرادة يف نفسه ليؤسس املعهد منذ  13األولون قليل من 

يتعلمفي معهد العصري كونتور بونورغا عند متر ختليده كاملدرس يف كلية املعلمني 
. من هذا ظهر اإلرادة 1900-1901عصري كونتور يف معهد ال (KMI)اإلسالمي 

 ليؤسس املعهد.
 (Pabelan)قبل حيقق هدفه، حممد دوام يطلب اخلربة يف معهد فابيالن 

سنوات. عندما يف فابيالن يستمر حممد دوام دراسته يف كلية  5ماغالنج على مدة 
ه بإرادة ( بعد ذلك يعود إىل قريت1911الفلسفة جامعة كاجة مدا جوكجاكرتا )

واحدة يعىن يؤسس املعهد. مبرور حتقيق اَلدف ال سهال ولكن عملية طويلة اجتاز 
 1913.41واخريه ينجح يف سنة 

، يوجه حممد دوام القيود األكرب 1911حينما يتقدم رائدة املعهد يف سنة 
يعىن أقل رعاية اجملتمع على اَلدف الذي مستهدف. ألن أقام املعهد جلميع الفرقة  

عهد العصري كونتور. فطبعا، هذا الفكرة غري مشهور يف عيون اجملتمع ألن كمثل م

                                                           
41Ainur rhaien      Subakrun, K.H. M. Dawam Sholeh: Anak Sopir Yang Mendirikan 

Pesantren, (Yogyakarta: Bahari Press), 42  
42 Ibid , 58 
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يف فرقة واحدة  (Nahdhatul ‘ulama)تقسم اجملتمع إىل فرقتني يعين هنضة العلماء 
  43يف فرقة آخر. (Muhammadiyah)وحممدية 

القيود الثاىن هو ناقص العاصمة ليئسس املعهد. يتقدم حممد دوام رائدة 
 من صفر. غرب موجود مكان، غري موجود مباين، غري موجود التالميذ املعهد يعىن

والتلميذات الذين يستطيعون أن يتكون العاصمة عامل املعهد كذلك. يف النهاية، 
اإلعتماد على رعاية اجملتمع يف أوقات الصعب يشعر جدا. ولكن كل الزما اجتاز أناة 

 ويسعى يتطلب الطرق ليحقق هدفه.
تعمل دوام يعين بأداء القراءة الدينية  يف املصلى. النشاط يف الطريق الذي يس

خطوة جديدة جيرب. هو يستأجر  1913هذا املصلى سري بضع الوقت. يف سنة 
الدورات الدراسة اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، وعلوم الدينية يف بيت أم روحاىن. أوله 

ص و الدورات الدراسة أشخا 1أشخاص مث يتناقص إىل  41قدر املشارك يعين 
 .1910يتطابر يف سنة 

طليعة املعهد اإلصالح القى مرحلة جديدة حني يستهدف حممد دوام 
ليكون مدير املدرسة املتوسطة احملمدية. مع ذلك حممد دوام ال ينسي هدفه ليئسس 
املعهد. كمدير املدرسة املتوسطة، جياهد حممد دوام ليأخذ اخلطوة لرتقية كيفية الرتبية 

 ذلك املؤسسة منها بأداء درس الزيادة حيتوي على اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، يف
وعلوم الدينية، و علم الرياضيات يف خارج وقت الرمسي. تأكد درس الزيادة يعطي 
الدرجة  الزيادة للتالميذ وجاذبية بنفس للمجتمع. مع أن بنظر التطورات بضع ويل 

 والدهم الذين يستعدون دراستهم يف بيئة املعهد.التلميذ يقرتح ليئسس املهجع أل
رعاية القوي من اجملتمع يكون هدية بنفس حملمد دوام. تأسس بيت 

مرت من املدرسة املتوسطة  133القدمي يف األراضي لدى عائلته الذي حيجم 
تالميذ يستعد ليكون الطالب األولون يف ارشاده. منذ ذلك  يف سنة  13احملمدية.

                                                           
43 Ainur rhaien Subakrun, K.H. M. Dawam Sholeh: Anak Sopir Yang Mendirikan 

Pesantren, (Yogyakarta: Bahari Press), 100. 
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اآلن الطالب والطالبات مبعهد اإلصالح   44أقام معهد اإلصالح. 9131سبتمرب  13
. وتقسم هذا املعهد إىل قسمني يعين معهد للطالب ومعهد 1333كرة ثلجية حواىل 

للطالبات. أما الطالب والطالبات من فصل األول املتوسطة حىت فصل الثالثا الثانوية. 
ليزية كل يوم إما رمسية وإما عامية. يف هذا املعهد هم يتكلمون باللغة العربية واإلجن

 خاصة فصل الثالث الثانوية  أكثرهم يتكلمون عامية.
يف هذا البحث اختارت الباحثة يف حمادثة الطالبات مبعهد االصالح  

االسالمي سندانج أكونج فاجريان الموجنان خاصة يف حجرة اخلدجية الثانية ألهنا 
كان فيه تسكن الطالبات املرحلة األخرية. ختتلف بديار أخرى. دار اخلدخية هو امل

احلوار بني الطالبات يف ذلك احلجرة يتضمن املقاصد املعينة املختلفة برتكيب اللغة 
املستعملة. وهم يهتمون بالسياق وال يهتمون بكالم احلقيقي ألن مبعرفة السياق ميكن 

 ان يسهل يف فهم االتصال.
لحواري في محادثة "الطالبات بمعهد شكل الكالم الذي يشتمل على االستلزام ا .ب

 اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجيران المونجان" ومعنه 
بعد دراسسة عميقة وحبث دقيق، وجدت الباحثة من أشكال الكالم الذي 
يشتمل على االستلزام احلواري يف معهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان 

 الثانية ومعناها. وهي كما يلي:الموجنان خاصة دار خدجية يف حجرة 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
ويلدا، نورس وصاحباهتا يف  أكلن بعد

احلجرة، مث جاء القط ألنه يشم رائحة 
السمك فيه، والسمك مازال كثري ألهنا 
نورس بعد زيارة أمها. وقالت ويلدا: 

 قط! )مشريا إىل القط(.

 !ط  ق  الويلدا : 
ْ اخلْيزَانَةي  نورس: َوَضْعتُ   السََّمَك يفي

1.  

                                                           
44Ibid, 88 
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ألن   .(maxim of manner)نظرا إىل احلوار، نرى فيه خيالف مبدأ الطريقة التحليل: 
كالم "قط" حيتوى املعىن الغامض. ويلدا ال تساهم يف حمادثة بقول واضح ألن الكلمة 
 "القط" له معىن كثري وغامض. ينبغي عليها أن تقول "جاء القط يريد أن يأكل

 السمك، فانتبه"  .
: ويلدا ستأمر نورس لتخفي السمك ألن موجود القط، ومن عادة القط معنى الكالم

 هو آكل السمك.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
بعد أكلن الرز والسمك يف احلجرة، 
أخرج نورس الطعام، مث وضعتها أمام 

 صاحباهتا. 

 !ام  ع  ط   نورس:
 بوترى: إييّنْ َشبيْعتُ 

1.  

  maxim of): نظرا إىل السياق السابق نرى فيه خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner)  . ألن كالم "طعام" حيتوى املعىن الغامض. نورس ال تساهم يف حمادثة بقول

واضح ألن الكلمة "طعام" له معىن كثري وغامض. ينبغي عليها أن تقول "عندي 
 طعام، من تريد أن تأخذ!".

: عرضت نورس الطعام لصاحباهتا، ولكن أحد منهن يعين بوترى ال تريد ممعنى الكال
 بأهنا قد شبعت.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
بعد استيقظت إمرأ من النوم مساء 
متسك معدهتا مث سألت إسنا " 
ستذهبني إىل أين إمرأ؟"  فأجابت إمرأ 

 ا: َسَتْذَهبينْيَ إيىَل أَْيني إيْمَرأٌ؟اسن
 ض  ي  ر  م   ي  ن  ط  ب   ن  إ  إمرأ: 

3.  
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بالذهاب إىل احلمام، وقالت "إن بطين 
 مريض".

 maxim of): احلوار الذي وقع بني إسنا وإمرأ خيالف مبدأ املناسبة التحليل
relevance) اجلملة "إن بطين مريض" ختالف مبدأ املناسبة. إمرأ ال تساهم يف احملادثة .

ليها أن تقول "أريد إىل احلمام" ولكنها أجاب بكالم مناسب مع السؤال. ينبغي ع
 اآلخر "إن بطين مريض".

:  سألت إسنا إىل إمرأ، فأجابت إمرأ أهنا تقضي احلاجة إىل احلمام ألن معنى الكالم
 بطنها مريض .

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
بعد الرياضة دخلت نندا إىل احلجرة، 
وهي متسك بطنها وقالت أجوع، 

مسعت أوجيك مث اقرتحت الطعام و 
 إليها  

 نندا: َأُجْوُع...
 ي  ف   ز  ب   خ  ال   اك  ن  ه    ن  ك  م  م  أوجيك: 

 ي  ت  ان  ز  خ  

4.  

. ألن كالم (maxim of quality): يف هذا السياق نرى فيه خيالف مبدأ الكف التحليل
ني أوجيك حيتوي معىن الظن غري احلقيقة. شكت أوجيك  وجود اخلبز يف اخلزانة. ح

مسعت أوجيك قول نندا أهنا جوع، عرضت أجيك اخلبز ولكن هي ال تعرف أ خبز 
 موجود أم ال.
: أرادت نندا أن تأكل، وليس َلا الطعام وترجو إعطاء الطعام من معنى الكالم

مث أجابت أوجيك أن تنظر إىل خزانتها ألهنا شكت وجود اخلبز يف   صحابتها.
 اخلزانة. 
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 نمرة م الحوارياالستلزا سياق الكالم
كانت خزانة وردا جياور مع خزانة 

دا كتاب ر عاطية، وحينما يبحث و 
املطالعة غري موجود. تريد وردا أن 
تستعري الكتاب إىل عاطية، فأجابت 

 عاطية كتاهبا مستعار

ُر  وردا: كيَتاُب اْلُمطَاَلَعةي َلَديَّ َغي ْ
 َمْوُجْود  

 ي  اب  ت  ك    ي  ان  ر   ر  ي   ع  ت  س  ت  عاطية: 

5.  

 maxim of)وعاطية خيالف مبدأ املناسبة وردا : احلوار الذي وقع بني التحليل
relevance) اجلملة "تستعري راين كتايب" ختالف مبدأ املناسبة. ألن عاطية ال تساهم .

يف احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "عفوا، أنا ال أستطيع أن أعريك" 
 ين كتايب".ولكنها أجاب اآلخر "تستعري را

: وردا ال تقصد ألن تعطي املعلومات فقط إىل عاطية عن إضاعة كتاهبا، معنى الكالم
 بل تقصد أن تستعري كتاب املطالعة إىل عاطية. ولكن كتاب عاطية مستعار. 

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
يف الساعة السادسة والربع، تسأل 
دياين إىل أسا يف احلجرة عن وقت 
تناول العشاء ألهنما يف العضر 
)احليض(، فأجابت أسا أن الوقت 
تناول العشاء مل يأتى، وعالمته 

يف املسجد يقرأن  ال يزال  األعضاء
 القرآن. 

 دياين: اَْلَمْطَبُخ َمْفتُ ْوٌح؟
 ي  ف   ال  ز  ي   ال   اء  ض  ع  األ    ع  ي  م  ج  أسا: 

 د  ج  س  م  ال  

3.  

. (maxim of quantity): احلوار الذي وقع بني دياين وأسا خيالف مبدأ الكم التحليل
كالم الذي يقوَلا أسا "مجيع األعضاء اليزال يف املسجد" خيالف مبدأ الكم بسبب 
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مسامهة حمادثة أكثر من ما حيتاج. عندما سألت دياين " املطبخ مفتوح؟"، أسا تكتفي 
 اإلجابة "ملا" أم "خالص".ب

: سألت دياين إىل أسا عن وقت تناول العشاء فأجابت أسا "مجيع معنى الكالم
األعضاء اليزال يف املسجد" معناه أن املطبخ مقفول، ألن وقت تناول العشاء مل يأتى 

  يف املسجد يقرأن القرآن. ال يزال  وعالمته األعضاء
 

رةنم االستلزام الحواري سياق الكالم  
ليستيا ال تريد أن تأكل ألهنا تظن 
اإلدام غري لذيذ َلذه اليلة، وهي جتلس 
يف احلجرة، مث جاءت إملي من املطبخ 
وتشري ما محلتها يف الصحن فقالت 

 إملي إىل ليستيا "الدجاجة".

 !ة  اج  ج  الد  إملي: 
 ليستيا: َمازَاَل َكثيرْي ؟

0.  

( maxim ofيا خيالف مبدأ الطريقة  : احلوار الذي وقع بني إملي وليستالتحليل

manner).  ألن كالم "الدجاجة" حيتوى املعىن الغامض. إملي ال تساهم يف حمادثة بقول
واضح ألن الكلمة "الدجاجة" َلا معىن كثري وغامض. ينبغي عليها أن تقول "يا 

 صاحبيت، كلي! اإلدام هو الدجاجة".
عرف اإلدام، مث جاء إملي فقالت : ليستيا كسالنة لألكل قبل أن تمعنى الكالم

"الدجاجة" معناه تأمر إملي إىل ليستيا ألن تأكل، ألن اإلدام هذه الليلة هو الدجاجة. 
 ومن العادة، ليستيا حتب جدا بالدجاجة. 

  

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
يف الساعة الثامنة والربع،سألت ملينا  .1 ملينا: َهْل ُمَنظََّمُة الطََّلَبةي َقْد َذَهْْبَ؟  
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ا. إىل سينتيا عن املدبرات يف حجرهتم
وحجرهتما قريب حبجرة املدبرات. 
وستلتقى ملينا إىل أختها يف ديوان 
املدبرات لتعطها الطعام، مث أجابت 
سينتيا "ما مسعت الصوت يف 

 حجرهتن". 

 ي  ف   ت  و  الص   ت  ع  م  س   ام  سينتيا: 
ر ت ه ن    ح ج 

  .(maxim of quantity)لذي وقع بني ملينا وسينتيا خيالف مبدأ الكم ا احلوار: التحليل
كالم الذي يقوَلا سينتيا "يف حجرهتن مايف الصوت" خيالف مبدأ الكم بسبب مسامهة 

"، إجابة  هل منظمة الطلبة قد ذهْب؟ حمادثة أكثر من ما حيتاج. عندما سألت ملينا "
أن املدبرات قد ذهْب، فينبغي عليها " معناه حجرهتن يف الصوت ما مسعت سينتيا "

 تكتفي باإلجابة "قد ذهْب". وهذه اإلجابة هي إجابة واضحة وكافة.
: سألت ملينا إىل سينتيا عن وجود املدبرات يف حجرهتن ألهنا ستعطي معنى الكالم

الطعام إىل أختها، فأجابت سينتيا أن املدبرات قد ذهْب، ودليل ذهاهبن ال صوت يف 
 حجرهتن. 

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
عندما تعلمت ستا يف احلجرة ليال، 
هي ال تسمع صوت اجلرس ألهنا تركز 
على دراستها مث سألت ستا إىل إيكا، 
فأجابت إيكا "اآلن يف الساعة العاشرة 
يا أخيت".ومن العادة أن دق اجلرس يف 

 الساعة التاسعة والنصف.

؟ستا: َهْل َدقَّ اجْلََرسي لي   لن َّْومي
 ة  ر  اش  ع  ال   ة  اع  الس   ي  ف   ن  ال  إيكا: 

ت ي   اام  م  ت    ي ا أ خ 

9.  

  .(maxim of quantity)الذي وقع بني ستا وإيكا خيالف مبدأ الكم  احلوار: التحليل
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كالم الذي يقوَلا إيكا "اآلن يف الساعة العاشرة متاما" خيالف مبدأ الكم بسبب 
اج. عندما سألت ستا "هل دق اجلرس للنوم؟"، أهنا مسامهة حمادثة أكثر من ما حيت

 تكتفي باإلجابة "خالص ".
:سألت ستا عن دق اجلرس للنوم، مث أجابت إيكا أن الوقت للنوم قد معنى الكالم

 أتى، دليله أن دق اجلرس منذ نصف الساعة  املاضي.  
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
الح من عادة الطالبات مبعهد اإلص

اإلسالمي، أن الطابور لإلستحمام 
بوضع املغرفة متتابعا أمام باب احلمام. 
أمرت أيو إىل عينول لوضع مغرفتها يف 
احلمام مث أجابت عينول "أنا منرة 

 خامسة"

! ْ احلَْمَّامي ْغَرفَتيكي يفي  أيو: َضعيْي مي
 ة  ضسام  خ  ال   ة  ر  م  ا ن  ن  أ  عينول: 

13 

 maxim of) أيو وعينول خيالف مبدأ املناسبة : احلوار الذي وقع بنيالتحليل
relevance).  اجلملة "أنا منرة خامسة" ختالف مبدأ املناسبة. ألن عينول ال تساهم يف

احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "قد وضعت مغرفيت" بل أجاب اآلخر 
ا فهما جيدا ما "أنا منرة خامسة". ولو وقع إستلزام احلواري يف حمادثتهما ولكنهم

 املقصود يف احملاورة. 
: أمرت أيو إىل عينول لوضع مغرفتها يف احلمام ألن الطبور لإلستحمام معنى الكالم

بوضع املغرفة متتابعا. فأجابت عينول أهنا قد وضعت املغرفة أمام باب احلمام. وتكون 
 منرة خامسة يف الطابور.
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
متشي يوستكا إىل احلمام صباحا 
وحبمل الدلو. وهي تلتقي مع نور يف 
الطريق مث سألت نور إليه "ماذا 
ستعملني؟" أجابت يوستكا "سأغسل 

لباس" مث متسك نور يدها وتتكلم ال
"املسجاب اليزال مستعمل" مث تعود 
يوستكا إىل احلجرة ووضعت الدلو 

 أمام احلجرة 

ُل اللَِّباسَ   يوستكا: َسَأْغسي
ت  ع م ل  نور:  ي  ز ال  م س   ا ل م س ج اب  ال 

 سَ أْ بَ يوستكا: اَل 

11.  

 maxim of)ناسبة : احلوار الذي وقع بني يوستكا ونور خيالف مبدأ املالتحليل
relevance) اجلملة "املسجاب ال يزال مستعمل" ختالف مبدأ املناسبة. ألن نور ال .

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
ت رمحة يف احلمام، تكلمت إىل كان

إيكلما وأهنا ستستحم بعد إيكلما 
 فأجابت إيكلما "أنا مازال قدمي".  

 ..ك  د  ع  ا ب   ن  أ   امَ لي كْ يإي  رمحة:
 إيكلما: أَنَا َمازَاَل َقديميْ  

11.  

 (maxim of: احلوار الذي وقع بني رمحة وإيكلما خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner). يكلما أنا بعدك" حيتوى املعىن الغامض. رمحة ال تساهم يف ألن كالم "إ

حمادثة بقول واضح ألن الكلمة " إيكلما أنا بعدك " َلا معىن كثري وغامض. لوال 
نعرف سياق الكالم فال نفهم معناه. فينبغي عليها أن تقول "إيكليما أنا أستحم 

 بعدك".
عىن "ستستحم بعد إيكلما"، : تكلمت رمحة إىل إيكلما " أنا بعدك" مبمعنى الكالم

 ولكن أجابت إيكلما "أنا مازال قدمي". ولكن فهمت إيكلما ما قصدها رمحة.
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تساهم يف احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "إغسلي بعد فقط، ألن 
مسجابك ال يزال مستعمل معي" ولكنها أجاب اآلخر "املسجاب ال يزال مستعمل". 

 ي ولكنها فهمت يوستكا ما قصدها نور.ولو وقع استلزام احلوار 
: أمرت نور إىل يوستكا ألن تغسل اللباس بعدها فقط، ألن املسجاب معنى الكالم

 لدى يوستكا ال يزال استعملها نور. 
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
جلست سوسي يف احلجرة ودخلت  
عائشة. أرادت سوسي أن تسلق 

حار معد يف  املقرونة، ومن العادة ماء
املطبخ لسلق املقرونة وغريها. مث سألت 
سوسي إليها وأجابت عائشة "سلقت 

 ويلدا املقرونة أنفا".

 ْ سوسي: َهْل ُهَناَك َماُء احْلَاري يفي
؟  اْلَمْطَبخي
 اف  ن  أ   ة  ن  و  ر  ق  م  ا ال  د  ل  و   ت  ق  ل  س   عائشة:

13.  

 maxim of)أ الكم الذي وقع بني سوسي وعائشة خيالف مبد احلوار: التحليل
quantity).   كالم الذي يقوَلا عائشة "سلقت ويلدا املقرونة أنفا" خيالف مبدأ الكم

هل هناك ماء حار يف بسبب مسامهة حمادثة أكثر من ما حيتاج. عندما سألت ستا "
، تكتفي عائشة باإلجابة "موجود". أما دليل وجود ماء حار أن عائشة قد املطبخ؟"

 قرونة يف املطبخ أنفا.رأت ويلدا سلقت م
: أرادت سوسي أن تسلق املقرنة مث سألت إىل عائشة عن وجود ماء حار معنى الكالم

 يف املطبخ، فأجابت عائشة "موجود، ألهنا نظرت ويلدا سلقت املقرونة أنفا".  
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
هنارا يف داعت بوتري صاحباهتا لتعلم 

املسجد. فذهبت كلهن إىل املسجد 
إال إسنا ألهنا تعتضر حبضور أمها إىل 

 املعهد. 

ْستيْعَدادي  بوتري: َحيَّا نَ تَ َعلَُّم اليي
ْمتيَحاين   اإْلي

 د  ع  ب    ي  م  أ   ي  ن  ر  ي   ز  ت  س  إسنا: 

15.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني بوتري وإسنا خيالف مبدأ املناسبة التحليل
relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن إسنا ال تساهم يف ستزيرين أمي بعد. اجلملة "

احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "ال أستطيع أن أشرتك التعلم" بل أجاب 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
أصابت وسادة بوتري ماء ، مث أرادت 

سادة ولكن اجلو تتشمس الو بوترى أن 
ملبد بالغيوب منذ صباح وجاءت إسنا 
من خارخ يف الساعة العاشرة . مث 
قالت بوتري إليها وأخربت إسنا حبرارة 

  الشمس.  

ُلْولٌ  ْ َمب ْ  بوتري: ويَساَديتي
ء  الش م س  خ ار ج ا ي ا إسنا:  ض و 
! ت ي   أ خ 

14.  

 maxim of)أ املناسبة : احلوار الذي وقع بني بوتري وإسنا خيالف مبدالتحليل
relevance). " ختالف مبدأ املناسبة. ألن إسنا ال تساهم يف  يف اخلارج حار اجلملة "

احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "أخرجي وسادتك يف ضوء الشمس أو 
ضوء الشمس خارجا  تشمس وسادتك ألن اجلو اآلن حار " ولكنها أجاب اآلخر "

 قع استلزام احلواري ىف احملادثة ولكنها فهمت بوتري ما قصدها إسنا.". ولو و يا أخيت!
: أرادت بوتري أن تتشمس وسادهتا ولكن اجلو ملبد بالغيوب منذ معنى الكالم

 صباح. وقالت بوتري إىل إسنا، مث أخربت إسنا بظهور ضوء الشمس.
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اآلخر "ستزورين أمي بعد". ولو وقع استلزام احلواري ىف احملادثة ولكنها فهمت بوتري 
 ما قصدها إسنا.

: داعت بوتري صاحباهتا لتعلم مجاعة يف املسجد. وقالت إسنا أهنا ال كالممعنى ال
 تستطيع أن تشرتك التعلم ألن أمها ستزور.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
تعلمت إمرأ دراسة التاريخ مث هي 
تشكك أحد السؤال يف كتاهبا، مث 
سألت إىل نندا، وكانت سؤاَلا خمطئ 

لحها. ففهمت فأرادت نندا أن تص
 إمرأ.

َي  (Bandung)إمرأ: َهْل بَ ْنُدوْنج  هي
 ؟(Pahlawan)َمدييْ َنُة اْلَبطَاَلةي 

 ة  ن  ي   د  ا م  اي  اب  ر  و  ى س  ن  ع  م  ب   نندا:
 ؟ق  ائ  ر  ح  ال  

ْيُح ُهَو إمرأ : َأْخطََأْت، الَصحي
، َوأَمَّا ُسْورَابَايَا  بَ ْنُدوْنج َمدييْ َنُة احلَْرَائيقي

 اَلةي.َمدييْ َنُة اْلَبطَ 

13.  

. (maxim of quality): احلوار الذي يقع بني إمرأ ونندا خيالف مبدأ الكف التحليل
ألن كالم نندا حيتوي املعلومات غري احلقيقي. شكت إمرأ يف لقب مدينة بندونج. مث 

. تقدمت "مبعىن سورابايا مدينة احلرائق؟ سألت نندا وأصلحت بطريقة تقدمي السؤال "
ذي حيتوي املعلومات فيه وأرادت أن تبلغ املعلومات إىل إمرأ. بعد نندا السؤال ال

الصحيح هو بندونج مدينة احلرائق، مسعت إمرأ املعلومات من نندا عرفت اخلطيئة. و 
 وأما سورابايا مدينة بطالة.

: شكت إمرأ يف لقب مدينة بندونج، وهي تقدمت السؤال الذي حيتوي معنى الكالم
ب مدينة بندونج مقلوب بلقب مدينة سوراباي، وأصلحت نندا املعلومات اخلطيئة. لق

 بالسؤال الذي حيتوي املعلومات.
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
تعلمت أوجيك دراسة التاريخ مث هي 
تشكك أحد السؤال يف كتاهبا، مث 
سألت إىل وردا، وكانت سؤاَلا خمطئ 
فأرادت وردا أن تصلحها. ففهمت 

 أوجيك.

د ُهَو أوجي ك: َهْل َعْبُد الرَّمْحَن َواحي
 رَْأُس اجلُْْمُهْورييُّة الثَّاليثَُة؟

ف س  و  ن ي   ي  الد   ر  ح  ا ب  ذ  إ  وردا: 
 ة  ي  ر  و  ه  م  ج  ال   س  أ  ر   و  ه   ي  ب  ي  ب  ح  
 ة ؟ع  اب  الر  

10.  

 maxim of): احلوار الذي يقع بني أوجيك ووردا خيالف مبدأ الكف التحليل
quality)الم وردا حيتوي املعلومات غري احلقيقي. شكت أوجيك يف ترتيب . ألن ك

رأس اجلمهورية، هل عبد الرمحن هو رأس اجلمهورية الثالث. مث سألت وردا وأصلحت 
. "؟إذا حبر الدين يوسف حبييب هو رأس اجلمهورية الرابعبطريقة تقدمي السؤال "

تبلغ املعلومات إىل  تقدمت وردا السؤال الذي حيتوي املعلومات فيه وأرادت أن
الصحيح هو عبد أوجيك. بعد مسعت أوجيك املعلومات من وردا عرفت اخلطيئة. و 

الرمحن واحد هو رأس اجلمهورية الرابع وأما حبر الدين يوسف حبييب هو رأس اجلمهورية 
 الثالث.

: شكت أوجيك يف ترتيب رأس اجلمهورية مث سألت إىل وردا "هل عبد معنى الكالم
رأس اجلمهورية الثالث"، فأرادت وردا أن تصلحها بتوجيه السؤال الذي  الرمحن هو

حيتوي املعلومات اخلطيئة. ألن ترتيب رأس اجلمهورية مقلوب. ففهمت أوجيك أن 
عبد الرمحن واحد هو رأس مجهورية الرابع أما حبر الدين يوسف حبييب هو رأس 

 اجلمهورية الثالث.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
نزل املطر يف املساء مفاجئ، وأعلمت 
عاطية نزول املطر إىل صاحباهتا، بعد 

 !ال م ط ر  عاطية: 
 أسا: َحيَّا نَْأُخُذ اللَِّباَس 

11.  
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مسعت معلومات مث دعت أسا 
 صاحباهتا ألخذ اللباس يف اجملفف. 

 (maxim of: احلوار الذي وقع بني عاطية وأسا خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner).  ألن كالم "مطر!" حيتوى املعىن الغامض. عاطية ال تساهم يف حمادثة بقول

واضح ألن الكلمة " مطر! " َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال 
 نفهم معناه. فينبغي عليها أن تقول "يا صاحبايت ينزل املطر".

طر يف بداية النزول، ففهمت : تكلمت عاطية إىل أسا "مطر!" مبعىن املمعنى الكالم
 أسا بذلك الكالم مث دعت أسا إىل صاحباهتا ألخذ اللباس يف اجملفف.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
جلست دياين وصاحباهتا يف احلجرة 
أمام خزاناهتن، مث مسعن األذان وأرادت 
دياين أن تذهب إىل املسجد، قبل 
الذهاب إىل املسجد هي تبحث 

آن ولكن غري موجود، مث هي تكلم القر 
"ضاع قرآين" فأجابت إملي "عندي 
واحد فقط". أما ليستيا إقرتحت قرآهنا 

 ولكن عندها صغري.

 ْ  دياين: َضاَع قُ ْرآيني
 ط  ق  ف    ا  داح  و   ي  د  ن  ع   إملي:

ٌر، َكْيَف  ليستيا: عيْنديْي َصغيي ْ
 تُريْيديْيَن؟

19.  

 maxim of)إملي وليستيا خيالف مبدأ املناسبة : احلوار الذي وقع بني دياين، التحليل
relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن إملي ال تساهم يف عندي واحد فقط. اجلملة "

احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "عفوا ال أستطيع أن أعريك" بل أجاب 
ملي عن سياق اآلخر "عندي واحد فقط". ملاذا فهمت إملي قول دياين؟ ألن عرفت إ

الكالم. ومعىن كالم دياين يعين ستستعري القرآن. ولو وقع استلزام احلواري ىف احملادثة 
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 ولكن فهمت دياين ما قصدها إملي.
: أن قرآن دياين ضاع، وأرادت أن تستعري القرآن إىل صاحباهتا، فاجابت معنى الكالم

 إملي أهنا ال تستطيع أن تعريها القرآن.
 

 نمرة ستلزام الحوارياال سياق الكالم
بعد أكلت ملينا الطعام أمام احلجرة، 
هي نسيت أن ترمي الربشانة يف املزبلة، 
مث تكلمت سينتيا "يا صاحبيت، 
الوسخ! فأجابت ملينا "بعد" وترمى 

 الربشانة يف املزبلة.

 ،ْ َبيتي  !الو س خ  سينتيا: يَا َصاحي
 ملينا: بَ ْعد  

13 

 (maxim ofسينتيا وملينا خيالف مبدأ الطريقة   : احلوار الذي وقع بنيالتحليل
manner) ألن كالم "الوسخ" حيتوى املعىن الغامض. ليستيا ال تساهم يف حمادثة بقول .

واضح ألن الكلمة " الوسخ " َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال 
 رمي إىل املزبلة".نفهم معناه. فينبغي عليها أن تقول "يا صاحبايت، خذي برشانتك وإ

: تكلمت سينتيا إىل أسا "الوسخ" مبعىن إرمي برشانتك يف املزبلة، معنى الكالم
 ففهمت ملينا بذلك الكالم مث رمت ملينا الربشانة إىل املزبلة.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
سألت ستا عن الشركة إىل أيو هل 
الشركة مفتوحة أم مقفولة، ألهنا يف 

رة من أنفا ومل خترج منها، وهي احلج
تريد أن تذهب إىل الشركة مث أجابت 

 ستا: الشِّرَْكُة َمْفتُ ْوٌح؟
 ة  م  ع  ن   ة  اذ  ت  س  ، أ  أ  ط  خ   ال  ال   و  ل  أيو: 

 اف  ن  أ   ت  ض  م   د  ق  

11.  



42 
 

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
لدرس، شعرت يف بعد تعلم إيكا ا

عينها ثقيلة أو نعاس، مث تكلمت إىل 
إيكلما "عيين" وقفلت عينها مث 

 عرضت إيكلما الوسادة. 

 ي  ن  ي  ع  إيكا: 
 إيكلما:َهذيهي اْلويَساَدةُ 

11.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني إيكا وإيكلما خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner) . الغامض. إيكا ال تساهم يف حمادثة بقول ألن كالم "عيين" حيتوى املعىن

واضح ألن الكلمة " عيين" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال نفهم 
 معناه.

: تكلمت إيكا إىل إيكلما "عيين" مبعىن أصابين نعاس وفهمت إيكلما مث معنى الكالم
 عرضت إليها الوسادة.

 

لو ال اخلطأ، أستاذة نعمة قد  أيو "
 ". مضت أنفا

. (maxim of quality)أ الكف : احلوار الذي وقع بني ستا وأيو خيالف مبدالتحليل
حيتوي معىن الظن غري  "لو ال اخلطأ، أستاذة نعمة قد مضت أنفا ألن كالم أيو "

احلقيقة. أيو ال تعرف أ شركة مفتوحة أم مقفولة، هي ال تساهم يف احملادثة مبعلومة 
حقيقية بل ظنية. ينبغي عليها أن تقول " ال أعرف" ألن حضور أستاذة حيتوى 

لكثرية. ممكن حضورها مالحضة الطالبات أو لتفتيش النظافة أو لفتح الشركة األمكنة ا
 أو ألمكنة ألخرى.

: سألت ستا إىل أيو أ شركة مفتوحة أم مقفولة. مث أجابت أيو رمبا معنى الكالم
 الشركة مفتوحة، ودليل ظنه رأية حضور أستاذة. 
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
لت رمحة إىل عينول عن يوستكا سأ

"هل أكلت يوستكا؟" فأجابت عينول 
 أن يوستكا قد خرجت من احلجرة.

 رمحة: َهْل َأَكَلْت يُوْستيَكا؟
 ت  خ  ر  خ   د  ق   ي  ه   عينول:

13.  

. (maxim of quality): احلوار الذي وقع بني رمحة وعينول خيالف مبدأ الكف التحليل
ظن غري احلقيقة. عينول ال تعرف أ خروج يوستكا من ألن كالم عينول حيتوي معىن ال

احلجرة لألكل أم ألنشطة األخرى. عينول ال تساهم يف احملادثة مبعلومة حقيقية بل 
ظنية. ينبغي عليها أن تقول " ال أعرف" ألن خرور يوستكا من احلجرة  له أمكنة  

 كثرية. ممكن خروج لألكل أم ألنشطة األخرى.
محة إىل عينول "هل أكلت يوستكا؟" وظنت عينول أن : سألت ر معنى الكالم

 يوستكا قد ذهبت إىل املطبخ. 
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
أصابت سوسي املرض، وكان 
اإلمتحان سيأيت غدا. مث ذكرت نور 
إىل سوسي بإتيان اإلمتحان رجت أن 
تصح سوسي من املرض ومستعدة 
مبقابلة اإلمتحان. فأجابت سوسي 

 رافقين إىل املستوصف!" "

 ان  ح  ت  م  ا إ  د  غ  نور: 
 ! في صَ وْ ت َ سْ مُ  الْ ىَل إي  ينيْ قْ افي رَ سوسي: 

14.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني نور وسوسي خيالف مبدأ املناسبة التحليل
relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن نور ال تساهم يف احملادثة غدا إمتحان. اجلملة "

ينبغي عليها أن تقول "أرجو أن تصح ملواجهة اإلمتحان غدا"  بكالم مناسب.
 فأجابت سوسي "رافقين إىل املستوصف".
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: ذكرت نور إىل سوسي حبضور اإلمتحان غدا، ورجت شفاء لسوسي. معنى الكالم
 فطلبت سوسي مرافقتها إىل املستوصف للعلج.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
عائشة إىل  بعد صالة الظهر دخلت

احلجرة مث جلست أمام خزانتها، 
" فأجابت أيو "انتظري حاروقالت "

سأفتح النافذة". كانت النافذة يف 
احلجرة مقفولة ، فلذلك شعرت عائشة 

 حبرارة اَلواء.

 !ار  ح  عائشة: 
َتُح النَّافيَذةَ أيو:   اينْ َتظيريْي َسأَف ْ

15.  

 maxim of)ف مبدأ الطريقة  : احلوار الذي وقع بني عائشة وأيو خيالالتحليل

manner) ألن كالم "حار" حيتوى املعىن الغامض. عائشة ال تساهم يف حمادثة بقول .
واضح ألن الكلمة "حار" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال نفهم 

 معناه. فينبغي عليها أن تقول "شعرت حبرارة اَلواء".
و"حار" مبعىن أهنا تشعر حبرارة اَلواء، ففهمت أيو : تكلمت عائشة إىل أيمعنى الكالم

 بذلك الكالم وتبادر عن تفتح النافذة.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
اعتذرت نندا يعين احليض، ونامت من 
الساعة الثانية والنصف حتىى الساعة 
الرابعة، مث استيقظت من النوم وال 
تعرف الساعة، مث سألت إىل نور " 

 نندا: َهْل َدَخَل َوْقُت اْلَعْصري؟
 ي  ت  خ  ا أ  ي   ل  و  ف  ق  م   ف  ص  ق  الم  نور: 

نندا: َأْستَ ْغفيرُاهللي! عيْنديْي اْلَوْعَد بَ ْعَد 
 اْلَعْصري 

13.  
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دخل وقت العصر؟" فأجابت نور هل 
" املقصف مقفول يا أخيت" ومن 
العادة أن املقصف مقفول يف الساعة 

 الرابعة"
.  (maxim of quantity)لذي وقع بني نندا ونور خيالف مبدأ الكم ا احلوار: التحليل

كالم الذي يقوَلا نور "املقصف مقفول يا أخيت" خيالف مبدأ الكم بسبب مسامهة 
، تكتفي نور هل دخل وقت العصر؟"حمادثة أكثر من ما حيتاج. عندما سألت نندا "

ة أن املقصف مقفول يف ومن العادباإلجابة "خالص". أما دليله أن املقصف مقفول، 
 .الساعة الرابعة
: سألت نندا بعد استيقاظها من النوم فأجابت نور "املقصف مقفول يا معنى الكالم

 أخيت" معناه الوقت يشري إىل الساعة الرابعة . ألن املقصف مقفول يف الساعة الرابعة.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
ت يوم كانت نورس رئيسة احلجرة، وذا

وجدت نورس املالبس غري مرتب يف 
احلجرة. وقالت نورس "املالبس!" 
بصوت مرتفع، فقالت أسا )قسم 
النظافة( يف احلجرة "حيا نرتب 

 مالبسنا"

 !س  ب  ال  الم  نورس: 
 أسا: َحيَّا نُ َرتُِّب َماَلبيَسَنا

10.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني نورس وأسا خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner).  ألن كالم "املالبس!" حيتوى املعىن الغامض. عائشة ال تساهم يف حمادثة

بقول واضح ألن الكلمة "املالبس" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم 
فال نفهم معناه. فينبغي عليها أن تقول "رتْب املالبس يا أخوايت". ولو وقع االستلزام 
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 بات ذلك احلجرة.احلواري فهمن مجيع الطال
: تكلمت نورس إىل أسا "املالبس" مبعىن أمرت إىل صابتها لرتتيب معنى الكالم

 املالبس. ففهمت أسا كالم نورس، ودعت صاحباهتا لرتتيب املالبس.
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
قبل صالة املغرب سألت إملي عن 
جدول اخلطبة بعد صالة املغرب، 

"أستاذ عبد الغفار )يف  فأجابت ليستيا
الثلثاء( ووجب على مجيع الطالبات 

 على كتابة اخلطبة.  

 إملي: َهلي اآْلَن يَ ْوُم الث َُّلثَاءي؟
 !ارف  غ  ال   د  ب  ع   اذ  ت  س  أ   ليستيا:

 سيتا: كيَتابُ َنا حُتَْمُل ُأْسَتاَذة

11.  

 maxim of)ناسبة : احلوار الذي وقع بني إملي، ليستيا وسيتا  خيالف مبدأ املالتحليل

relevance)" ال تساهم  ليستيا" ختالف مبدأ املناسبة. ألن  أستاذ عبد الغفار . اجلملة
بعد صالة املغرب. جدول اخلطبة إملي هو يف احملادثة بكالم مناسب. والغرض سؤال 

ففهمت ليستيا كالم إملي. وقالت ليستيا "أستاذ عبد الغفار". مث أجابت سيتا " كتابنا 
أستاذ أستاذة ". ملاذا قالت سيتا بذلك الكالم؟ ألهنا فهمت من كالم ليستيا "حتمل 

!" معناه جدول اخلطبة ألستاذ عبد الغفار يف يوم الثلثاء ، ووجب عليهن عبد الغفار
أن تكتْب خطبته. فينبغي ليستيا أن تقول "نعم، اآلن يوم الثالثاء وهذا اليوم هو 

ولو وقع إستلزام احلواري بينهن فهمت سيتا  جدول اخلطبة ألستاذ عبد الغفار".
 وصاحبتها.

عن اليوم معناه هي تؤكد ذلك اليوم ملعرفة جدول األنشطة  إملي : سألتمعنى الكالم
!" أي نعم، يوم الثلثاء واآلن جدول أستاذ عبد الغفار " ليستيا فأجابت بعد املغرب،

 قالت سيتا " كتابنا حتمل ، وعلينا أن نكتب اخلطبة . مثستاذ عبد الغفاراخلطبة أل
 أستاذة".  
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
خرجت إيسنا من احلجرة بلباس غري 
مؤدب، مث لقيت بوتري ونبهتها أن 
تبدل لباسها، ألن نظام املعهد مينع 
استعمال اللباس غري مؤدب خارج 
احلجرة. مث أجابت إيسنا "نعم، 

 سأبدل".

 !ك  اس  ب  ل  بوتري: 
 سنا: نَ َعْم، َسأَُبدِّلُ إي

19.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني بوتري وإيسنا خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner) ألن كالم "لباسك!" حيتوى املعىن الغامض. بوتري ال تساهم يف حمادثة .

بقول واضح ألن الكلمة "لباسك!" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم 
معناه. فينبغي عليها أن تقول "يا صاحبيت، بديل لباسك!". ولو وقع  فال نفهم

 االستلزام احلواري فهمت إيسنا كالم بوتري.
: خرجت إيسنا من احلجرة بلباس غري مؤدب مث لقيت بوتري وقالت معنى الكالم

 بوتري" بديل لباسك" مث أجابت إسنا " نعم سأبدل".

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
طلبت عاطية نعله أمام احلجرة ومل جتد 
، مث سألت إيكا "أين وضعتها أنفا؟" 

 مث أجابت عاطية "أمام احلجرة".

....ن   عاطية:   ع ل ي 
 إيكا: أَْيَن َوَضْعتيَها أَنيًفا؟

 عاطية: أََماَم احلُْْجَرةي 

33 

 maxim of): احلوار الذي وقع بني عاطية وإيكا خيالف مبدأ الطريقة  التحليل
manner) . ألن كالم "نعلي..." حيتوى املعىن الغامض. عاطية ال تساهم يف حمادثة

بقول واضح ألن الكلمة "نعلي..." َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم 
فال نفهم معناه. فينبغي عليها أن تقول "أين نعلي..". ولو وقع استلزام احلواري 
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 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
أرادت يوستكا أن ترجع ألهنا اشتاقت 
إىل أمها، فأجابت عينول "غدا أمك 

ر أم إىل املعهد". عرفت عينول حضو 
يوستكا ألن أم عينول ستحضر مع أم 
يوستكا غدا. ومن العادة أم يوستكا 

 وأم عينول حتضران إىل املعهد مجاعة.

عَ   يوستكا: أُريْيُد َأْن أَْرجي
ا أ م ك  إ ل ى ال م ع ه د  عينول:   غ د 

31.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني يوستكا وعينول خيالف مبدأ املناسبة التحليل
relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن عينول ال تساهم غدا أمك إىل املعهد. اجلملة "

يف احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "ال ترجعي! ستحضر أمك مع أمي 
 غدا. ولو وقعت استلزام احلواري فهمتا كلتامها.

ستحضر مع : أرادت يوستكا أن ترجع، ومنعت عينول ألن أم يوستكا معنى الكالم
 أمها غدا.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
مزحت الطالبات يف احلجرة، مث عرفت 

يا  ملينا جميء األستاذة، وقالت "
صاحبايت، جاءت أستاذة ال متزحن! 

 ة  اذ  ت  س  أ   ت  اء  ، ج  ي  ات  ب  اح  ا ص  ي  ملينا: 
 ن  م  ل  ك  ! ت  ن  ت  ك  س  أ   !ن  ح  ز  م   ت  ال  
 !ة  ي  اب  ر  ع  

31.  

 فهمت إيكا  كالم عاطية.
: ضاعت نعل عاطية أمام احلجزة وطلبت ومل جتد وقالت "أين نعلي؟"، الممعنى الك

 وسألت إيكا "أين وضعتها أنفا؟" مث أجابت عاطية "أمام احلجرة".
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" فأجاب أسكنت! تكلمن عرابية!
 أوجيك "إستعد".

 أوجيك: نَ َعمْ 

 maxim of)الذي وقع بني ملينا وأوجيك خيالف مبدأ الكم  احلوار: التحليل
quantity)" يا صاحبايت، جاءت أستاذة ال متزحن! أسكنت!  . كالم الذي يقوَلا ملينا

معلومات أكثر من ما  " خيالف مبدأ الكم بسبب مسامهتها يف إلقاءتكلمن عرابية!
حيتاج. فينبغي عليها أن تقول "يا صاحبايت، جاءت أستاذة!". ومن العادة دارت 

 أستاذة إىل احلجرة وحتكم من اليت تتكلم باللغة إندونيسية أو اجلاوية.
: نبهت ملينا إىل صاحباهتا ألن جاءت أستاذة إىل احلجرة. فأجابت معنى الكالم

 أوجيك "نعم".
 

مسياق الكال  نمرة االستلزام الحواري 
كانت ويلدا جلست يف احلجرة 
ومسعت األذان، مث جاءت إيكلما من 
اخلارج. ودعت ويلدا إىل إيكلما أن 
تذهب إىل املسجد مجاعة بقول "يا 
إيكلما، أذان!" فأجابت إيكلما "قد 

 توضأت" 

 ان!ذ  أ  ويلدا: يَا إييْكليَما، 
 إيكلما: َقْد تَ َوضَّْأتُ 

33.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني ويلدا وإيكلما خيالف مبدأ الطريقة  لالتحلي

manner).  ألن كالم "أذان!" حيتوى املعىن الغامض. ويلدا ال تساهم يف حمادثة بقول
واضح ألن الكالم "أذان!" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال نفهم 

ما، لقد جاء وقت الصالة، حيا نذهب إىل معناه. فينبغي عليها أن تقول "يا إيكل
املسجد". ولو وقع استلزام احلواري بينهما ففهمت إيكلما فلذلك قالت إيكلما " قد 

 توضأت".
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: مسعت ويلدا األذان مث دعت ويلدا بالذهاب إىل املسجد مجاعة. معنى الكالم
 وقالت إيكلما نعم قد توضأت.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
بعد تناول الفطور جلست دياين 
وصاحباهتا مث جاءت إمرأ )قسم 
النظافة للحجرة( ودعت صاحباهتا أن 
تنظف احلجرة "هذا يوم اجلمعة" 
فتذكرت دياين بأن يوم اجلمعة هو يوم 
النظافة، مث قالت دياين "حيا ننظف 

 احلجرة".

 !ة  ع  م  ج  ال   م  و  ا ي   ذ  ه  إمرأ: 
 ْجرَةَ دياين: َحيَّا نُ َنظُِّف احلُْ 

34.  

 .(maxim of manner) : احلوار الذي وقع بني إمرأ ودياين خيالف مبدأ الطريقة التحليل
ألن كالم "هذا يوم اجلمعة!" حيتوى املعىن الغامض. إمرأ ال تساهم يف حمادثة بقول 
واضح ألن الكالم "هذا يوم اجلمعة!" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم 

عناه. فينبغي عليها أن تقول "يا صاحبايت، اآلن جدول تنظيف احلجرة". فال نفهم م
 ولو وقع استلزام احلواري بينهن فهمن مجيع الطالبات كالم إمرأ.

: ذكرت إمرأ صاحباهتا بأن يوم اجلمعة صباحا هو جدول للتنظيف. بعد معنى الكالم
 التذكرية دعت دياين صاحباهتا أن تنظف احلجرة.

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
حينما تنظف احلجرة يوم اجلمعة، رأت 
نندا  بأن النافذة واسخة. وقالت نندا 

 !ة  ذ  اف  الن  نندا: 
 وردا: َسأَُنظُِّف بَ ْعَد َهَذا

35.  
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"النافذة!" مث قالت وردا "سأنظف بعد 
 هذا". 

 (maxim of manner) .: احلوار الذي وقع بني نندا ووردا خيالف مبدأ الطريقة  التحليل

ألن كالم "النافذة!" حيتوى املعىن الغامض. نندا ال تساهم يف حمادثة بقول واضح ألن 
الكالم "النافذة" َلا معىن كثري وغامض. لوال نعرف سياق الكالم فال نفهم معناه. 
فينبغي عليها أن تقول "النافذة واسخة". ولو وقع استلزام احلواري فهمت وردا قول 

 نندا.
 : أخربت نندا بأن النافذة واسخة. وقالت وردا "سأنظف بعد هذا".نى الكالممع

 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
سألت سوسي إىل رمحة يف احلجرة 
"هل عملية الكشافة موجودة؟" مث 

جودة و أجابت رمحة أهنا شكت ب
الكشافة يعين حضور أستاذة زبيدة. 

 فة.وأن أستاذة زبيدة هى معلمة الكشا

ْل َعَملييَُّة اْلَكشَّاَفةي سوسي: هَ 
 َمْوُجْوَدٌة؟ 

ة د  ي  ب   ز   ة  اذ  ت  س  ، أ  أ  ط  خ  ل و  ال  ال  رمحة: 
 ة  د  و  ج  و  م  

33.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني سوسي ورمحة خيالف مبدأ الكف التحليل
quality) .عملية  ألن كالم رمحة حيتوي معىن الظن غري احلقيقة. رمحة ال تعرف هل

الكشافة موجودة أم ال. رمحة ال تساهم يف احملادثة مبعلومة حقيقية بل ظنية. ينبغي 
 عليها أن تقول " ال أعرف".

: سألت سوسي إىل رمحة "هل عملية الكشافة موجودة؟" مث أجابت معنى الكالم
 رمحة أهنا مل  تعرف معلومة حقيقة. وتظنها موجودة.
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 نمرة ياالستلزام الحوار  سياق الكالم
بعد عرفت أسا أن األستاذة موجودة، 
ذهبت إىل احلجرة ودعت صاحباهتا أن 
تذهْب إىل امليدان ألداء عملية 

ضاعت الكشاف. مث قالت ملينا "
 ".   حبلي

 أسا: َحيَّا َنْذَهُب إيىَل اْلَمْيَداني 
 ي  ل  ب  ح   ض اع  ملينا: 

30.  

 maxim of)بدأ املناسبة : احلوار الذي وقع بني أسا وملينا خيالف مالتحليل
relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن ملينا ال تساهم يف ضاعت حبلي. اجلملة "

احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "أنا ال أستطيع أن أطبع عملية الكشافة 
اآلن ألن ضاع حبلي". ألن توجب يف عملية الكشافة حبمل احلبل. وملينا ال تستطيع 

رتك عملية الكشافة اآلن ولكن غدا بعد اشرتيها احلبل. ولو وقع استلزام احلواري ان تش
 بينهما فهمتا معىن احلوار.

: عرفت أسا أن معلمة الكشافة موجودة، ودعت صاحباهتا أن تذهْب معنى الكالم
إىل امليدان ألداء عملية الكشافة. وقالت ملينا أهنا ال تستطيع أن تشرتك عملية 

 ك اليوم ولكن غدا.الكشافة ذل
 

 نمرة االستلزام الحواري سياق الكالم
دعت نورس إىل نندا أن تذهب إىل 
املدرسة لتعلم. وقالت نندا هناك 
الطالب يلعبون كرة القدم. ومها ال 
تسطيعا أن تذهبا إىل املدرسة ألهنما 

 تستحيان.

 نورس: َحيَّا َنْذَهُب إيىَل اْلَمْدَرَسةي 
 م  د  ق  ال   ة  ر  ك    اك  ن  ه   نندا:

31.  

 maxim of): احلوار الذي وقع بني نورس ونندا خيالف مبدأ املناسبة التحليل
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relevance)" ختالف مبدأ املناسبة. ألن نندا ال تساهم يف هناك كرة القدم. الكلمة "
احملادثة بكالم مناسب. ينبغي عليها أن تقول "أنا أستحي أن أذهب إىل املدرسة ألن 

 بون كرة القدم". ولو وقع استلزام احلواري فهمت نورس كالم نندا.  هناك الطالب يلع
: دعت نورس إىل نندا أن تذهب إىل املدرسة ألداء التعلم، وقالت نندا معنى الكالم

 أنا أستحي أن أذهب إىل املدرسة ألن هناك الطالب يلعبون كرة القدم. 
 

انتهاك  شكل الكالم نمرة
 المبادئ

 معنى الكالم

 !الق ط  دا : ويل .1
 ْ نورس: َوَضْعُت السََّمَك يفي

 اخلْيزَانَةي 

مبدأ الطريقة 
(maxim of 

manner) 

ويلدا ستأمر نورس لتخفي 
السمك ألن موجود القط، 
ومن عادة القط هو آكل 

 )أمر(   السمك.
 !ام  ع  ط  ال نورس: .1

 بوترى: إيينِّْ َشبيْعتُ 
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
الطعام  عرضت نورس

لصاحباهتا، ولكن أحد منهن 
يعين بوترى ال تريد بأهنا قد 

 )اقتراح(شبعت. 
 اسنا: َسَتْذَهبينْيَ إيىَل أَْيَن إيْمَرأ؟ .3

 ض  ي  ر  م   ي  ن  ط  ب   ن  إ  إمرأ: 
مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
سألت إسنا إىل إمرأ، 
فأجابت إمرأ أهنا تقضي 

ا احلاجة إىل احلمام ألن بطنه
 )اعالم(مريض. 

 نندا: َأُجْوُع... .4
 اك  ن  ه    ن  ك  م  م  أوجيك: 

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 
أرادت نندا أن تأكل، وليس 
َلا الطعام وترجو إعطاء 

 خبر(الطعام من صحابتها. )
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 ي  ت  ان  ز  خ   ي  ف   ز  ب   خ  ال  
وردا: كيَتاُب اْلُمطَاَلَعةي َلَديَّ  .5

ُر َمْوُجْوَدةٌ   َغي ْ
 ي  اب  ت  ك    ي  ان  ر   ر  ي   ع  ت  س  ت  ية: عاط

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
وردا ال تقصد ألن تعطي 
املعلومات فقط إىل عاطية 
عن إضاعة كتاهبا، بل تقصد 
أن تستعري كتاب املطالعة إىل 
عاطية. ولكن كتاب عاطية 

 )اعالم(مستعار. 
 دياين: املْطَبُخ َمْفتُ ْوٌح؟ .3

 ال  ز  ي   ال   اء  ض  ع  أل   ا ع  ي  م  ج  أسا: 
 د  ج  س  م  ال   ي  ف  

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 
سألت دياين إىل أسا عن 
وقت تناول العشاء فأجابت 
أسا "مجيع األعضاء اليزال 
يف املسجد" معناه أن املطبخ 
مقفول، ألن وقت تناول 
العشاء مل يأتى وعالمته 

ال يزال يف املسجد   األعضاء
 ر(خبيقرأن القرآن. )

 !ة  اج  ج  الد  إملي:  .0
 ليستيا: َمازَاَل َكثيرْي؟

مبدأ الطريقة  
(maxim of 

manner) 
ليستيا كسالنة لألكل قبل أن 
تعرف اإلدام، مث جاء إملي 
فقالت "الدجاجة" معناه 
تأمر إملي إىل ليستيا ألن 
تأكل، ألن اإلدام هذه الليلة 
هو الدجاجة. ومن العادة، 

اجة. ليستيا حتب جدا بالدج
 )أمر(
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ْل ُمَنظََّمُة الطََّلَبةي َقْد ملينا: هَ  .1
؟  َذَهْْبَ

 ت  و  الص   ت  ع  م  س   ام  سينتيا: 
ر ت ه ن   ي  ف    ح ج 

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 
سألت ملينا إىل سينتيا عن 
وجود املدبرات يف حجرهتن 
ألهنا ستعطي الطعام إىل 
أختها، فأجابت سينتيا أن 

ْب، ودليل املدبرات قد ذه
ذهاهبن ال صوت يف 

 اعالم(حجرهتن. )
؟ .9  ستا: َهْل ُدقَّ اجْلََرسي ليلن َّْومي

 ة  اع  الس   ي  ف   ن  ال  إيكا: 
ت ي   اام  م  ت   ة  ر  اش  الع    ي ا أ خ 

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 

سألت ستا عن دق اجلرس 
للنوم، مث أجابت إيكا أن 

قد أتى، دليله  للنومالوقت 
جلرس منذ نصف أن دق ا

 )اعالم(الساعة  املاضي. 
13  ْ ْغَرفَتيكي يفي أيو: َضعيْي مي

 احلَْمَّايم!
ر  ا ن  ن  أ  عينول:   ة  س  ام  خ  ال   ة  م 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
أمرت أيو إىل عينول لوضع 
مغرفتها يف احلمام ألن الطبور 
لإلستحمام بوضع املغرفة 
 متتابعا. فأجابت عينول أهنا

قد وضعت املغرفة أمام باب 
احلمام. وتكون منرة خامسة 

 )اعالم(يف الطابور. 
 ..ك  د  ع  ا ب   ن  أ   امَ لي يكْ إي  رمحة: .11

 إيكلما: أَنَا َمازَاَل َقديميْ  
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
تكلمت رمحة إىل إيكلما " 
أنا بعدك" مبعىن "ستستحم 
بعد إيكلما"، ولكن أجابت 

ا مازال قدمي". إيكلما "أن
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ولكن فهمت إيكلما ما 
 اعالم(قصدها رمحة. )

ُل اللَِّباسَ  .11  يوستكا: َسَأْغسي
ي  ز ال  نور:  الم س ج اب  ال 

ت  ع م ل    م س 
 سَ أْ بَ يوستكا: اَل 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 

أمرت نور إىل يوستكا ألن 
تغسل اللباس بعدها فقط، 
ألن املسجاب لدى يوستكا 

 أمر(يزال استعملها نور. ) ال
سوسي: َهْل ُهَناَك َماُء احْلَاري  .13

؟ ْ اْلَمْطَبخي  يفي
ا د  ل  و   ت  ق  ل  س   عائشة:

 اف  ن  أ   ة  ن  و  ر  ق  م  ال  

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 
أرادت سوسي أن تسلق 
املقرنة مث سألت إىل عائشة 
عن وجود ماء حار يف 
املطبخ، فأجابت عائشة 

هنا نظرت ويلدا "موجود، أل
سلقت املقرونة أنفا". 

 اعالم()
ُلْولٌ  .14 ْ َمب ْ  بوتري: ويَساَديتي

ء  الش م س  خ ار ج ا إسنا:  ض و 
! ت ي   ي ا أ خ 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
أرادت بوتري أن تتشمس 
وسادهتا ولكن اجلو ملبد 
بالغيوب منذ صباح. وقالت 
بوتري إىل إسنا، مث أخربت 

ا بظهور ضوء الشمس. إسن
 خبر()

ْستيْعَدادي  .15 بوتري: َحيَّا نَ تَ َعلََّم اليي
 اإْلْمتيَحاني 

 د  ع  ب    ي  م  أ   ي  ن  ر  ي   ز  ت  س  إسنا: 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
داعت بوتري صاحباهتا لتعلم 
مجاعة يف املسجد. وقالت 
إسنا أهنا ال تستطيع أن 
تشرتك التعلم ألن أمها 
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 )نكر( ر.ستزو 
 (Bandung)إمرأ: َهْل بَ ْنُدوْنج  .13

هيَي َمدييْ َنُة اْلَبطَاَلةي 
(Pahlawan)؟ 

 ة  ن  ي   د  ا م  اي  اب  ر  و  ى س  ن  ع  م  ب   نندا:
 ؟ق  ائ  ر  ح  ال  

ْيُح ُهَو إمرأ : َأْخطََأْت، الَصحي
، َوأَمَّا  بَ ْنُدوْنج َمدييْ َنُة احلَْرَائيقي

 ةي.ُسْورَابَايَا َمدييْ َنُة اْلَبطَالَ 

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 
شكت إمرأ يف لقب مدينة 
بندونج، وهي تقدمت 
السؤال الذي حيتوي 
املعلومات اخلطيئة. لقب 
مدينة بندونج مقلوب بلقب 
مدينة سوراباي، وأصلحت 
نندا بالسؤال الذي حيتوي 

 )إصالح(املعلومات. 
أوجيك: َهْل َعْبُد الرَّمْحَُن  .10

د ُهَو رَْأسُ  اجلُْْمُهْورييَُّة  َواحي
 الثَّاليَثُة؟
ف س  و  ن ي   ي  الد   ر  ح  ا ب  ذ  إ  وردا: 

 ة  ي  ر  و  ه  م  ج  ال   س  أ  ر   و  ه   ي  ب  ي  ب  ح  
 ؟ة  ع  اب  الر  

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 

شكت أوجيك يف ترتيب 
رأس اجلمهورية مث سألت إىل 
وردا "هل عبد الرمحن هو 
رأس اجلمهورية الثالث"، 

دا أن تصلحها فأرادت ور 
بتوجيه السؤال الذي حيتوي 
املعلومات اخلطيئة. ألن 
ترتيب رأس اجلمهورية 
مقلوب. ففهمت أوجيك أن 
عبد الرمحن واحد هو رأس 
مجهورية الرابع أما حبر الدين 
يوسف حبييب هو رأس 

 )إصالح(اجلمهورية الثالث. 
أ الطريقة  مبد !ر  ط  م  العاطية:  .11

(maxim of 

تكلمت عاطية إىل أسا 
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"مطر!" مبعىن املطر يف بداية  (manner أسا: َحيَّا نَْأُخُذ اللَِّباسَ 
النزول، ففهمت أسا بذلك 
الكالم مث دعت أسا إىل 
صاحباهتا ألخذ اللباس يف 

 اعالم(اجملفف. )
19.  ْ  دياين: َضاَع قُ ْرآيني

 ط  ق  ف    ا  داح  و   ي  د  ن  ع   إملي:
ٌر، َكْيَف  ليستيا: عيْنديْي َصغيي ْ

 ريْيديْيَن؟تُ 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
أن قرآن دياين ضاع، وأرادت 
أن تستعري القرآن إىل 
صاحباهتا، فاجابت إملي أهنا 
ال تستطيع أن تعريها القرآن. 

 اعالم()
13  ،ْ َبيتي  !الو س خ  سينتيا: يَا َصاحي

 ملينا: بَ ْعد  
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
إىل أسا تكلمت سينتيا 

"الوسخ" مبعىن إرمي 
برشانتك يف املزبلة، ففهمت 
ملينا بذلك الكالم مث رمت 
ملينا الربشانة إىل املزبلة. 

 أمر()
 ستا: الشِّرَْكُة َمْفتُ ْوٌح؟ .11

 ة  اذ  ت  س  ، أ  أ  ط  خ   ال  ال   و  ل  أيو: 
 أ ن ف ا ت  ض  م   د  ة ق  م  ع  ن  

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 
أ شركة  سألت ستا إىل أيو

مفتوحة أم مقفولة. مث 
أجابت أيو رمبا الشركة 
مفتوحة، ودليل ظنه رأية 

 اعالم(حضور أستاذة. )
 ي  ن  ي  ع  إيكا:  .11

 إيكلما:َهذيهي اْلويَساَدةي 
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
تكلمت إيكا إىل إيكلما 
"عيين" مبعىن أصابين نعاس 
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وفهمت إيكلما مث عرضت 
 (اعالم) إليها الوسادة.

 رمحة: َهْل َأَكَلْت يُوْستيَكا؟ .13
 ت  ج  ر  خ   د  ق   ي  ه   عينول:

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 

سألت رمحة إىل عينول "هل 
أكلت يوستكا؟" وظنت 
عينول أن يوستكا قد ذهبت 

 )اعالم(إىل املطبخ. 
 انح  ت  م  ا إ  د  غ  نور:  .14

 ىَل إي  ينيْ قْ افي رَ سوسي: 
 !في صَ وْ ت َ سْ مُ الْ 

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
ذكرت نور إىل سوسي 
حبضور اإلمتحان غدا، 
ورجت شفاء لسوسي. 
فطلبت سوسي مرافقتها إىل 

 ذكر(املستوصف للعلج. )
 !ار  ح  عائشة:  .15

َتُح النَّافيَذةَ   أيو: اينْ َتظيريْي َسأَف ْ
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
تكلمت عائشة إىل أيو"حار" 

عىن أهنا تشعر حبرارة اَلواء، مب
ففهمت أيو بذلك الكالم 
وتبادر عن تفتح النافذة. 

 اعالم()
 نندا: َهْل َدَخَل َوْقُت اْلَعْصري؟ .13

ا ي   ل  و  ف  ق  م   ف  ص  ق  م  ال  نور: 
 ي  ت  خ  أ  

نندا: َأْستَ ْغفيرُاهللي! عيْنديْي 
 اْلَوْعَد بَ ْعَد اْلَعْصري 

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 
سألت نندا بعد استيقاظها 
من النوم فأجابت نور 
"املقصف مقفول يا أخيت" 
معناه الوقت يشري إىل 
الساعة الرابعة . ألن املقصف 
مقفول يف الساعة الرابعة. 

 )اعالم(
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 !س  ب  ال  الم  نورس:  .10
 أسا: َحيَّا نُ َرتُِّب َماَلبيَسَنا

مبدأ الطريقة  
(maxim of 

manner) 
سا تكلمت نورس إىل أ

"املالبس" مبعىن أمرت إىل 
صابتها لرتتيب املالبس. 
ففهمت أسا كالم نورس، 
ودعت صاحباهتا لرتتيب 

 )أمر(املالبس. 
 إملي: َهلي اآْلَن يَ ْوُم الث َُّلثَاءي؟ .11

 !ارف  غ  ال   د  ب  ع   اذ  ت  س  أ   ليستيا:
 سيتا: كيَتابُ َنا حُتَْمُل ُأْسَتاَذة

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
سألت إملي عن اليوم معناه 
هي تؤكد ذلك اليوم ملعرفة 
جدول األنشطة بعد املغرب، 

أستاذ عبد  فأجابت ليستيا "
!" أي نعم، يوم الثلثاء الغفار

ستاذ واآلن جدول اخلطبة أل
، وعلينا أن نكتب عبد الغفار

اخلطبة . مث قالت سيتا "  
كتابنا حتمل أستاذة". 

 اعالم()
 !ك  اس  ب  ل  بوتري:  .19

 إيسنا: نَ َعْم، َسأَُبدِّلُ 
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
خرجت إيسنا من احلجرة 
بلباس غري مؤدب مث لقيت 
بوتري وقالت بوتري" بديل 
لباسك" مث أجابت إسنا " 

 أمر(نعم سأبدل". )
....عاطية:  33  ن  ع ل ي 

 إيكا: أَْيَن َوَضْعتيَها أَنيًفا؟
الطريقة   مبدأ

(maxim of 

manner) 
ضاعت نعل عاطية أمام 
احلجزة وطلبت ومل جتد 
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وقالت "أين نعلي؟"، وسألت  عاطية: أمام احلجرة
إيكا "أين وضعتها أنفا؟" مث 
أجابت عاطية "أمام 

 )اعالم(احلجرة". 
عَ  .31  يوستكا: أُريْيُد َأْن أَْرجي

ا أ م ك  إ ل ى عينول:  غ د 
 ال م ع ه د  

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
أرادت يوستكا أن ترجع، 
ومنعت عينول ألن أم 
يوستكا ستحضر مع أمها 

 منع(غدا. )
 ت  اء  ، ج  ي  ت  اب  اح  ا ص  ي  ملينا:  .31

! ن  ت  ك  س  ! أ  ن  ح  ز  م   ت  ال   ة  اذ  ت  س  أ  
 !ة  ي  اب  ر  ع   ن  م  ل  ك  ت  

 أوجيك: نَ َعمْ 

مبدأ الكم 
(maxim of 

quantity) 

نبهت ملينا إىل صاحباهتا 
ن جاءت أستاذة إىل أل

احلجرة. فأجابت أوجيك 
 خبر("نعم". )

 ان!ذ  أ  ويلدا: يَا إييْكليَما،  .33
 إيكلما: َقْد تَ َوضَّْأتُ 

مبدأ الطريقة  
(maxim of 

manner) 
مسعت ويلدا األذان مث دعت 
إيكلما بالذهاب إىل املسجد 
مجاعة. وقالت إيكلما نعم 

 )اعالم(قد توضأت. 
 !ة  ع  م  ج  ال   م  و  ي   ا ذ  ه  إمرأ:  .34

 دياين: َحيَّا نُ َنظَِّف احلُْْجرَةَ 
مبدأ الطريقة  

(maxim of 

manner) 
ذكرت إمرأ صاحباهتا بأن يوم 
اجلمعة صباحا هو جدول 
للتنظيف. بعد التذكرية دعت 
دياين صاحباهتا أن تنظف 

 ذكر(احلجرة. )
 !ة  ذ  اف  الن  نندا:  .35

 وردا: َسأَُنظُِّف بَ ْعَد َهَذا
بدأ الطريقة  م

(maxim of 

manner) 
أخربت نندا بأن النافذة 
واسخة. وقالت وردا 
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 خبر("سأنظف بعد هذا". )
سوسي: َهْل َعَملييَُّة اْلَكشَّاَفةي  .33

 َمْوُجْوَدٌة؟ 
ة اذ  ت  س  ، أ  أ  ط  خ  ل و  ال  ال  رمحة: 

 ة  د  و  ج  و  ة م  د  ي  ب   ز  

مبدأ الكف 
(maxim of 

quality) 
محة "هل سألت سوسي إىل ر 

عملية الكشافة موجودة؟" 
مث أجابت رمحة أهنا مل  
تعرف معلومة حقيقة. 

 اعالم(وتظنها موجودة. )
 أسا: َحيَّا َنْذَهُب إيىَل اْلَمْيَداني  .30

 ي  ل  ب  ح   ض اع  ملينا: 
مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 
عرفت أسا أن معلمة 
الكشافة موجودة، ودعت 

ىل صاحباهتا أن تذهْب إ
امليدان ألداء عملية الكشافة. 
وقالت ملينا أهنا ال تستطيع 
أن تشرتك عملية الكشافة 
ذلك اليوم ولكن غدا. 

 )اعالم(
نورس: َحيَّا َنْذَهُب إيىَل  .31

 اْلَمْدَرَسةي 
 م  د  ق  ال   ة  ر  ك    اك  ن  ه   نندا:

مبدأ املناسبة 
(maxim of 

relevance) 

دعت نورس إىل نندا أن 
درسة ألداء تذهب إىل امل

التعلم، وقالت نندا أنا 
أستحي أن أذهب إىل 
املدرسة ألن هناك الطالب 

 )اعالم(يلعبون كرة القدم. 
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 تلخيص نتائج البحث .أ
بعد حتليل وحبث دقيق من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة النتائج 

لكالم الذي يشتمل على االستلزام التالية إجابة على سؤال البحث عن شكل ا
 احلواري ومعنه.

الطالبات مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج  شكل الكالم يف حمادثة كانت
هو مثانية وثالثون كالما. أربعة عشر من انتهاك مبادئ أكونج فاجريان الموجنان 

ستة الطريقة، ثانية عشر من انتهاك مبادئ املناسبة، ستة من انتهاك مبادئ الكف و 
 من انتهاك مبادئ الكم.

أما املعىن الذي يشتمل على االستلزام احلواري يف حمادثة الطالبات مبعهد  
هو مثانية معاين، منها: أمر،  سندانج أكونج فاجريان الموجناناإلصالح اإلسالمي 

 إقرتاح، خرب، إعالم، اإلصالح، نكر، ذكر، واملنع. 

 اإلقتراحات ب. 

ن اهلل وتوفيقه. وبناء عملية البحث اجلامعي بإذ محدا وشكرا هلل لقد متت
 على التحليل السابق ونتائجه تقدمت الباحثة بعض اإلقرتاحات كما تلي:

جلميع الطالب والطالبات يف شعبة اللغة العربية وأدهبا أن يهتموا إهتماما كامال  .1
اللغة يف على علوم اللغة خاصة يف علوم التداولية والداللة نظرا إىل أمهيتها لفهم 

مستخدمها اليومية لقلة البحث يف هذه اجملال ولذلك علينا أن نرقي ترقية عالية 
 يف هذه العلوم.

أدركت الباحثة أن هذا البحث اجلامعي بعيد عن الصواب واإلمتام فال يكتفي  .2
البحث يف حمادثة الطالبات مبعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجريان 
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ستلزام احلواري فحسب بل هناك منيبحثها من جمال األخر الموجنان من جمال اال
يف موضوعات علم اللغة خاصة يف علم التداولية مثل البحث عن اإلشاريات 

 واإلفرتاض السابق.
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الكشف أسماء الطالبات بمعهد اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجيران 
 المونجان مبنى خديجة في الحجرة الثانية:

 
 ديجة في الحجرة الثانيةأسماء الطالبات مبنى خ نمرة
1. Afiyatin Malina 

2. Ainul Zahidah 

1. Ananda Faradina 

4. Asa Putri 

6. Assamsu sirojan I. 

2. Devyanin Sita R. 

0. Diyani Islamiyah 

8. Imroatun Ifadah 

9. Isna Zahrotul 

.1 Khoiroh Ilmiyah 

11. Mella Nur Aisyah 

12. Nanda Sintya 

11. Nasya Firgi Listya 

14. Nevia Ika 

16. Nimas Ayu S. 

12. Nur Islamiyah 

10. Nuris Noviani 

18. Putri Fortuna 



 

19. Rahma Andriyani 

27 Tinesyah Iklima 

21. Tsaniyah Wardatun Nikmah 

22. Ucik Dina 

21. Ummul Atiyah 

24. Wilda Ayu 

26. Zustika Nada 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ستلزام الحواري في محادثة الطالبات بمعهد الالخالصة نتائج المقابلة عن ا
 اإلصالح اإلسالمي سندانج أكونج فاجيران المونجان:

 
يستند إىل نتائج املقابلة من الطالبات الآليت استخدمن الكالم الذي يشتمل 
على االستلزام احلواري، كما خمطط يستنبط أن احلجة استخدام الكالم يستعمل ليحفظ 
شعور املخاطب على أساس الكفاءات للتحقيق. هذا الشيء مقرر بعد استخدمت 

تكلم وكذلك املخاطب امجاال تتسامح وتفهم الباحثة املقابلة بستة الطالبات الآليت كن امل
املقاصد املخبوء يف الكالم الذي يشتمل على استلزام احلواري يوطد الكالم استلزام 

 احلواري بكالم قبله فقط.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 صور المعهد، الطالب والطالبات بمعهد "اإلصالح اإلسالمي" بالمونجان

 
 
 


