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  ي""االستلزام احلوار  حماضرة بعنوان:
  .د.عبد احلليم بن عيسى.أ

  متهيد:
اليت  واملبادئ تتعّدد القوانني؛ بل فحسب م اخلطاب اللغوي على القواعد واآلليات اللغويةقو ال ي

وقد انشغل الكثري من  .منها ما هو لغوي حمض ومنها ما هو غري لغوي ؛سهم يف حتقيق مقصديته وغرضهت
وقد تبلورت أكثر ضمن مفهوم يات استغالهلا يف االستعمال اللغوي، الباحثني من أجل إبرازها وبيان كيف

  "االستلزام احلواري".
ذا املوضوع إىل  يف مقاله املشهور "املنطق واخلطاب"، وقد ُقدمت "غرايس" ويرجع ظهور االهتمام 

ح "جوردن واقرتاح "سريل" واقرتا اقرتاحات عديدة لوصفه وبيان آلياته؛ منها اقرتاح بول غرايس نفسه، 
  واليكوف".

  االستلزام احلواري:ماهية -1
بتعريفات عديدة منها؛ "املعىن التابع للداللة األصلية للعبارة"، أو "ما يرمي  "االستلزام احلواري" ُعرِّف

مبعىن أن  إليه املتكلم يشكل غري مباشر، جاعال مستمعه يتجاوز املعىن الظاهري لكالمه إىل معىن آخر".
). اهناك معىن مصرح وقد تسهم فيه قرائن لفظية مثل مجلة  به، وآخر غري مصرّح به (معىن مستلزم حوار

لقرينة "من فضلك" اليت تبني أن القصد هو االلتماس وليس األمر، وقد يقوم  ويل الكتاب من فضلك"  "
  على قرائن غري لفظية تستفاد من سياق الكالم.

لعمليات االستداللية اليت   ا املتلقي من أجل الوصول إىل القصد املطلوب، ويرتبطيوظفهويتعلق 
 بتلك الضوابط واملعطيات اليت حتكم اخلطاب اللغوي بني متداوليه، يستمد أطروحاته من القيم االجتماعية

ا لتنظيم النشاط الكالمي. والثقافية  واألخالقية اليت تفرض على أفراد البيئة اللغوية املعّينة احرتامها والعمل 
انطلق من مسلمة مفادها حيث  قصد؛قال وما يُ ق بني ما يُ يفر الت أراد حينما" Grice"غرايس  د درسهقو 
أن التحاور يف اللغات الطبيعية يقوم على جمموعة من االفرتاضات والتقديرات الكامنة يف كفاية املتحاورين «

ا توجه االستعمال اللغوي احلوا ري الفعال حنو حتقيق أهدافه والناجتة عن اعتبارات عقلية مهمتها أ
؛ إذ يتوقعون أن جمموعة من الضوابطبّني أّن املشاركني يف النشاط الكالمي يُفرتض أن حيرتموا ، و »التعاونية

ويله   .ُيسهم كّل واحد منهم يف احملادثة بكيفية عقالنية ومتعاونة يف لتيسري إنتاج الكالم و
  
  



 2 

  قواعد االستلزام احلواري:-2
على أساس  مستمد من قواعد "مبدأ التعاون" "االستلزام احلواري"مصدر أّن  "Grice "غرايس بّني 

ُقْل َهْل ِمْن ؛ وقد منثِّل لذلك بقوله تعاىل: ﴿القصد املطلوبل اليقظ إىل البحث عن خرقها يدعو املؤوِّ أّن 
َُّ يـَْهِدي ِلْلَحقِّ  ُقلِ َمْن يـَْهِدي ِإَىل اْحلَقِّ ُشرََكاِئُكْم  دِّي َأْن يـُتـََّبَع َأمَّْن َال يـَهَ  َمْن يـَْهِدي ِإَىل اْحلَقِّ َأَحقُّ َأفَ  ا

َُّ يـَْهِدي لِْلَحقِّ ، حيث يستلزم اجلواب يف "﴾؟ِإالَّ َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ  " أنه ليس هلم  ُقْل ا
  من شركاء من يهدي إىل احلق. وميكن متثيلها فيما يلي:

لحق أحق أن يّتبعمن يهدي ل  من ال يهدي للحق ليس له احلق أن يتبع 

 املشركون ال يهدون للحق هللا يهدي إىل احلق

 إذن ليس هلم احلق ألن يتبعوا إذن فا أحق أن يتبع

ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يف قوله " " هذا املبدأGrice"غرايس  صاغوقد 
ا؛  أكثر . وشرحه"يقتضيه الغرض منه مقرتحا أربع قواعد متفّرِعة منه، البّد أن حيرتمها املتخاطبون ويستغّلو

  .الكيف(املناسبة)، وقاعدة  العالقة، وقاعدة النوع، وقاعدة الكموهي: قاعدة 
  تستلزم أن: :قاعدة الكم*

  تكون إفادة املخاطب على قدر حاجته.-
  أن ال تتعّدى اإلفادة القدر املطلوب.-

  وتقتضي من املتكلم: :قاعدة النوع*
  أن يكون صادقا فيما يقوله.-
  أن ال يقول ما ليس عليه بّينة.-

ملوضوع واملقام دعي ستوت (املناسبة): قاعدة العالقة* من املتكّلم أن جيعل كالمه مناسبا وذا عالقة 
  معا.

  وتتطّلب من املتكلم: *قاعدة الكيف (البيان والوضوح):
  اإلجياز واإلفصاح.-
  من الغموض وااللتباس. االحرتاز-
  ترتيب الكالم وتنسيقه.-

وهذه القواعد متداخلة يف أصلها، متّثل ضوابط تضمن ألي نشاط كالمي تبليغ اإلفادة املقصودة يف 
ال متثِّل جمّرد معايري ينبغي للمخاطبني اتِّباعها فحسب؛ بل متثِّل ما ينتظرونه من «وضوح، ولذلك فهي 
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ويل ا قواعد معيارية أو قواعد سلوك خماطبيهم؛ فهي مبادئ  على  -كما نرى–. وهي مبنية »أكثر من كو
  التعاون بني املتخاطبني من أجل جناح النشاط التبليغي وعدم تضييع الغاية اليت يتأسس عليها الكالم.

ملخاطب إىل توظيف آليات  ونشري ههنا إىل أّن أي انتهاك لقاعدة من هذه القواعد قد يؤدي 
، قد منثِّل لذلك جبواب عمرو حينما يسأله من أجل الوقوف على املقصد من القول م التخاطيباالستلزا

حية قريبة من هنا"؛ حيث نالحظ أّن اإلجابة قد  زيد: "هل تعرف أين يسكن بكر؟" فيجيب عمرو: "يف 
مكان  ت استنتاجية ههنا أن يوظِّف آليا "زيد"انتهكت قاعدة الكم اليت تتطّلب التحديد أكثر. ولكن 

كما –. وهذه اآلليات هي يف أساسها "بكر"ال يعرف بدّقة مسكن  "عمرو"أخرى يدرك من خالهلا أّن 
" متفّرِقة عن منطق احملادثة، فعن طريقها حياول الفرد الوقوف على املعاين الضمنية Griceالحظ "غرايس 

  اليت يقتضيها القول.
  خصائص االستلزام احلواري:-3

" عن خصائص االستلزام احلواري أثناء متييزه عن "االستلزام العريف" حول Grice"غرايس حتدث 
" التفريق بني مستدعيات هذين Griceوحاول "غرايس  طبيعة الداللة املستنبطة، وجعلها ست مسات وهي:

لكشف عن خصائصهما حول طبيعة الداللة املستنبطة، فوّضحها انطالقا مما يلي   :الصنفني 
  :"Calculables"حسايب -1

تشري إىل أّن االستلزام يقوم على خطوات حمسوبة من أجل الوصول إىل التأويل  فاخلاصية األوىل
  :املالئم للفعل القويل؛ وقد منثِّل لذلك بقول ابن الزبعرى وهو يعتذر للنيب "ملسو هيلع هللا ىلص" ويستعطفه

َِئبٍ َفِضيَلَة َعْن ُذنُوٍب َقْد َخَلْت      َواقْـ َفُخِذ الْ    َبْل َتَضرَُّع مْسَتِضيٍف 
ويلية متصاعدة أّن الش ب  من البداية عراحيث ندرك يف عملية  خياطب الرسول "ملسو هيلع هللا ىلص" من 

حتقيق  ه إىل ما هو أعلى، مث إنّ ه موجّ ألنّ  ؛الفعل الكالمي ليس أمرا االعتذار واالستعطاف؛ ومعىن هذا أنّ 
والعبارات اليت تؤكد القوة اإلجنازية املطلوبة لذلك جعل الشاعر نفسه  ذلك يستدعي توظيف األلفاظ

من حق املستضيف أن يضاف، وإذا أضيف فمن حقه أن يصان... وجعل العفو عنه مع «"مستضيفا"؛ و
  .»هذه األحوال فضيلة، فجمع يف هذا البيت مجيع ما حيتاج إليه يف طلب العفو

  :(الداللة املعينة) "Annulablesه ئإلغا إمكانية"-2
حضور قول آخر حيول دون حتقيقه  فتقتضي إمكانية إلغاء االستلزام يف ظلّ  اخلاصية الثانيةأما 

كنت عند الرشيد إذ دخل عليه «قد منثِّل لذلك مبا رواه األصمعي إذ قال: و  حصول استلزام آخر؛لتايل و 
  إسحاق بن إبراهيم املوصلي فأنشده:
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لُبْخِل قُ  َُْمرِيَن َسبيلُ وآِمَرٍة    لُت َهلَا اْقِصِري    فـََلْيَس ِإَىل َما 
  ِفَعاِيل فَعاُل املُْكِثرِيَن َجتَمُّالً       َوَماِيل َكَما َقْد تـَْعَلِمَني قليلُ 

  فكيَف أخاف الفقَر َأْو أْحَرَم الِغَىن    َورَْأُي َأمري املؤمنَني مجيلُ 
تِ   هِ طِ عْ !  غالم أَ ا! ما أحسن أصوهلا وأبْـَنيَ فصوهلا، وأقلَّ فضوَهلانا فقال الرشيد:  َدرُّ أبيات 

كالمك وهللا  أمري املؤمنني خٌري   عشرين ألفا. قال: وهللا ال أخذت منها درمها واحدا! قال: وِملَ؟ قال: ألنّ 
  .»وك مينِّ ه َأْصَيُد لدراهم امللمن شعري! قال: أعطوه أربعني ألفا. قال األصمعي: فعلمت وهللا أنّ 

ل لالستلزام الذي حتيل عليه األفعال الكالمية يف هذه األبيات تفيد كيف أّن االستلزام املبسوط فاملتأمِّ 
لُبْخِل قُلُت َهلَا اْقِصرِي" حيول دون حتقيقه ا  الذي يدل ريخالستلزام املستنتج من البيت األيف قوله: "وآِمَرٍة 

  عطاء األمري". ه لن يكون خبيال ومقصرا يف ظلِّ أنّ 
وكذلك يف احلوار الذي مت بني الشاعر واخلليفة الرشيد؛ فاملستلزم من الكالم األول "وهللا ما أخذت 
منها درمها واحدا! ليس معناه أنّه يرفض أخذ املال؛ وهذا ما استلزمه القول املوايل "ألن كالمك وهللا  أمري 

وهذا ما استلزمه قول األصمعي  ،د قبل الشاعر األربعنياملؤمنني خٌري من شعري! قال: أعطوه أربعني"، وق
  "فعلمت وهللا أنه أْصَيُد لدراهم امللوك مين".

  .وهذا على عكس االستلزام الوضعي حيث ال ميكن إلغاؤه وإال صار امللفوظ متناقضا وغري مقبول
  :"Non détachables"غري ارتباطي -3

فال ينقطع حىت  ؛االستلزام عن احملتوى الداليل ملا يقالعدم انفصال  اخلاصية الثالثةحني تقتضي يف 
لكلمة أو العبارة ترادفه؛ وهي خاصية متيِّز االستلزام احلواري عن غريه من أنواع االستدالل  ولو اُسُتبدل 

  :بني أخوين ح ذلك من خالل احلوار التايلنوضِّ  "،Pré supposition سبقالتداويل كـ"االفرتاض امل
  ن تتسلل إىل غرفيت على هذا النحو.ال أريدك أ-
  أ ال أتسلل ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشية أن ُأحدث ضوضاء.-

فعلى الرغم من تغّري الصياغة بني القولني فإّن االستلزام احلواري القاضي بعدم الرضا عن هذا السلوك 
  .ما يزال قائما

  :" Non conventionnellesغري عريف -4
فيخرج  االستلزام احلواري أما ،فتفيد أّن االستلزام العريف خاضع للتواضع واالتفاق ابعةاخلاصية الر أما 
لداللة التواضعية  ؛عن ذلك لسياقات اليت قد حتتضنه، ولذا ال يكتفي  خذ مبا إذ يرتبط  فحسب؛ بل 

  لتلّفظ. ةاخلاصية اخلامسميليه االستعمال ككل يف ضبط القوة اإلجنازية، واليت تربط كما توضحه 
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لتلفظ -5   :"Dépendantes de l'énonciation"ارتباطه 
ملتكلم أو املتلقي أو املعطيات الزمانية  ملقام الذي جيري فيه الكالم مبختلف معطياته سواء ما تعلق  أي 

  واملكانية.
  :"Indéterminées"غري منتٍه -6

بتغّري السياقات اليت قد يرتّدد فيها التعبري إىل أّن االستلزام يتغّري  اخلاصية السادسةيف حني تشري 
الواحد؛ فقد نسأل تلميذا الحظنا عليه عالمات اجلّد، وقد جنح يف االمتحان، ونقول له: كم عمرك؟ فالعلم 
لعمر هنا يستلزم عنه التشجيع والرضا عليه، لكن األمر خيتلف لو سألنا تلميذا آخر كثري الشغب، وتبدو 

لسن يف هذا احلال مؤاخذته ولومه كونه كبري عليه املالمح أنّه   يف السن ويقوم  اكبري يف السن، فيستلزم العلم 
ذه السلوكات غري املرضية، واألمر خيتلف كذلك لو سألنا شيخا السؤال نفسه تبدو عليه مالمح التعب 

لسن يف هذا احلال هو التشجيع وحىت اإلعجاب. ويف كل ذلك إشارة جل ية إىل تنوع فيستلزم العلم 
أشكال االستلزام حبسب احلال الذي يستعمل فيه القول الواحد. فاملفهوم الذي قد يعرب عليه هذا القول 

  عام يبقى يف حاجة ماسة إىل ضرورة ربطه بسياق معني حىت تتعني قوته اإلجنازية.
  :واملراجع املعتمدةاملصادر 

  .ري يف التداول اللسايناحلواد.العياشي أدراوي، االستلزام -
  .و التكوثر العقلي، طه عبد الرمحناللسان وامليزان أ-
  .فوس ودمحم الشيباينالدين دغالتداولية اليوم، آن روبول وجاك موشالر، ترمجة: سيف -

1 Voir Jacques Moechler et Anne Reboul, dictionnaire encyclopédique de pragmatique. 

  الكتابة والشعر. صناعتنيالعسكري، ال-
  .لعلمية، (د.ت)دار الكتب اابن عبد ربه، العقد الفريد، حتقيق د.مفيد قميحة، بريوت -
، رســالة ماجســتري إشــراف الــدكتور لزعــر خمتــار، هلــواري بلقنــدوز، حتليــل اخلطــاب يف ضــوء الــدرس األصــويل-

  .2009جامعة مستغامن، 
  .دة يف البحث اللغوي املعاصرد.حممود أمحد حنلة، آفاق جدي-


