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ٔان نسـتوحض مفهوما لغوM درج اسـتعامJ عند النحاة وعلامء ا املقال حناول يف هذ
، )يكون هذا اقتضاء كذا(البالغة  منذ القدمي، وهو مفهوم �قتضاء، فقد تعّودR القول 

ٕاىل غري ذc من أالقوال اليت تدل عىل اسـتعامل ) ويقّدم هذا ويؤخر ذاك اقتضاء كذا(
  . �قتضاء يف النحو والبالغة 

هو التداولية،  آخرٔاّن �قتضاء انتقل ٕاىل جمال لغوي ا املقال ذوجديدR يف ه
التداولية التداولية التداولية التداولية ( ويشري ٔاهل �ختصاص ٔانّه اكن سببا يف نشوء قطاع معريف، مسي عندمه بـ 

، وحنن �c نسعى ٕاىل بيان انتقاJ من كونه مفهوما حنوM يرتبط بنظام امجلل (*)) املدجمة املدجمة املدجمة املدجمة 
عليه وتنق� من معان، ٕاىل جع� مفهوما تداوليا ينمتي  وحراكت إالعراب وما ميكن ٔان تدلّ 

  . ٕاىل جمال معريف جديد خيتلف بوجه ٔاو بآخر عن ما يتضمنه النحو 
        ::::مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء مفهوم �قتضاء 

مصدر للفعل؛ اقتىض، والثاليث من قىض يقيض قضيا، واملصدر : �قتضاء لغة 
ء فهو قاض ٕاذا حمك قىض يقيض قضا: يقال [...] الفصل واحلمك، « القضاء، وهو  همن

ٔاّداه : وقىض الغرمي دينه قضاء [...] ٕاحاكمه وٕامضاؤه، والفراغ منه : وفصل وقضاء اليشء 
، وعىل ذc فاالقتضاء مبعىن الطلب (1)»  ... طلب ٕاليه ٔان يقضيه : واسـتقضاه . ٕاليه 

  . و�سـتلزام يف اهناء اليشء
ء ويطلبه ومينع تركه، هو ما يصاحب اليش« وتبعا للمفهوم اللغوي فاملقتىض 

وأالول مهنام يشمل الباعث املتقدم عىل . فيكون اكملوجب، وقد جيزي تركه فيكون اكلنادب 
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ذc اليشء والغاية املتأخرة عنه معا، ٔاو خيص ّ مهنام عىل حدة، يف حني ٔان الثاين 
  . . . .     (2)» يكون خاّصا ²لغاية، فيقترص عىل ما هيدف ٕاليه 

ّرف ٕاجامال بأنّه املضمون ا�ي تبلّغه امجل· بكيفية غري ٔاّما يف �صطالح فيع
، فٕانّه قال رصاحة أن زيدا ال يرضب )كف زيد عن رضب زوجته(رصحية، فٕان قال القائل 

  . . . .     (3)زوجته االٓن 
        : : : : �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة �قتضاء عند النحاة  ----1111

تقوم نظرية النحو العريب عىل �قتضاء و�حتياج النابع من قوة العالقة املعنوية،         
ٔاكرم زيد : معلية تقوم بني املبين عليه واملبين، سواء ٔاتقّدم ال¾م أم تأّخر، كقولنا  ويه

معرا، ٔاو معرا ٔاكرم زيد، فالفعل وهو املبين عليه حيتاج ٕاىل الفاعل واملفعول وهام املبنيان، 
من العام ٕاىل اخلاص، وترتتب املباين من حول  من الرتتيب من اخلاص ٕاىل العام أ سواء ٔااك

        ....    (4)فعل حبسب أالمهية املعنوية ال
ن عن مصطلح �قتضاء، وكرث وروده يف Êم، مووقد حتّدث النحاة املتقدّ   

... ٔاال ترى ٔاّن الرضب والقتل يقتضيان مرضو² ومقتوال ؟  ««««:ومن ذc قول ابن يعيش 
فالبرص يقتيض . ولك واحد من ٔافعال احلواس يقتيض مفعوال، مما تقتضيه تÐ احلاسة 

فلك واحدا من ٔافعال هذه . مبرصا، والشّم يقتيض مشموما، والسمع يقتيض مسموعا 
  .    (5)» » » » احلواس يتعدى ٕاىل مفعول، مما تقتضيه تÐ احلاسة 

عتربه الزما لفعل احلواس وÖٔنّه مقصورا عهنا، وجاء يف غري ذc املعىن عند اف  
لك دقيق عن مفهومه Ùهيم حني علامء النحو ممن حتّدثوا يف نظرية التعليق، حيث عّربوا بش

فٕاّهنا . ٕاّن املقتيض لٕالعراب هو توارد املعاين ا¨تلفة عىل ال¾م، بسبب الرتكيب « : قالوا 
  .  (6)» تسـتدعي ما ينصب دليال عىل ثبوهتا 

. حمل املعاين املقتضية لٕالعراب هو �مس « ّمث ٕاذا فّرسوا مقولهتم هذه ذكروا ٔاّن   
ٕاّما لفقدان املقتيض، ) ؤاّما البناء يف أالسامء فيكون[...] (أصا� إالعراب ومن مثّة حمك J ب
املقتيض يف نظرية « ، وبذc فٕاّن (7)» ... وهو مناسـبة غري املمتكن . وٕاّما لوجود املانع 

صفات تالبسه فتسـتدعي إالعراب : التعليق هو حاالت وظيفية للمعمول يف العبارة، ٔاي 
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وهذه العالمات ليس من الرضوري ٔان تكون حمّددة، حبيث .  عن ذاهتا بعالمات دا�ّ 
   (8)» تالزم ّلك موقع معّني صورة خمصوصة ممتّزية، بل جيوز ٔان تبقى عامة مطلقة 

وقد ظهر ٔاثر هذا املفهوم ا�ي ٔاشار ٕاليه ٔاحصاب نظرية التعليق يف حديهثم عن   
جاء بعدمه من متأخري النحاة من �قتضاء من ٔانّه يرتبط ²لوظيفة النحوية فì قاJ من 

املقتضية للجر، كام ٔاّن الفاعلية واملفعولية « حديثه عن إالضافة يف ٔاّهنا  يفمثل الزخمرشي 
، ويف هذا نص رصحي بتوسط الوظيفة النحوية بني (9)» هام املقتضيتان للرفع والنصب 

رشح الريض للاكفية، العامل واملعمول، وقد ّمعم ذc، بوضوح وتفصيل ٔاحد املعلّقني عىل 
حني ذكر ٔاّن ٕاعراب أالسامء، اكلرفع والنصب واجلر، J مقتضيات ٔالجلها يثبت لك نوع منه 

(10)  .  
ترتبط بعالقة  –ّمما تقّدم ذكره  -وخالصة أالمر ٔاّن دال� �قتضاء عند النحاة   

بقرينة  الوحدات اللغوية ببعضها البعض يف ٕاطار الرتكيب، وهو ما يدعى عند احملدثني
واملقصود هبا ٔان يقتيض ٔاحد العنرصين التحليليني عنرصا آخر عىل وجه �قتضاء « التضام 

» الوجودي، ٔاو عىل وجه �قتضاء العديم الناجت بسبب التقدير، و�ستتار، واحلذف 
(11) .  

        : : : : �قتضاء يف التداولية �قتضاء يف التداولية �قتضاء يف التداولية �قتضاء يف التداولية  ----2222
معناه اللغوي مبضمون لقد ارتبط �قتضاء عند علامء التداولية مبا يدّل عليه يف         

�قتضاء عند كثري من اللغويني من ٔامه املفاهمي التداولية، « الطلب و�سـتدعاء، ويعّد 
ٕاذ هو مثال � وRبض لالٔكرث ا�ي يمت ٕايصاJ دون قول، وا�ي ميكن اسـتدالJ بقرائن 

حي، ، ٔاي هو نقل املعىن بغري و�ه الرص(12)» أالحوال والعالقة بني القول والسـياق 
  . بواسطة آخر، عن طريق ما يدّل عليه من القرائن والسـياقات 

، حيث �سـتلزام احلواري�سـتلزام احلواري�سـتلزام احلواري�سـتلزام احلواريوهناك من يعّرب عن لفظ �قتضاء ومفهومه بتعبري   
 cٔاّن مجل « يقتيض ٔاخذ املعىن وفقا ملا ورد فيه من مناسـبة والزتم من مقام ال¾م، وذ

معىن غري حمتواها القضوي، ويتضح ذc اللغات الطبيعية، يف بعض املقامات، تدّل عىل 
مسـتعد ) ج(هل الطالب ) : أ (سـتاذ االٔ :  ببببؤا ٔا ٔا ٔا من خالل احلوار االٓيت بني أالسـتاذين 
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العب كرة ) ج(ٕاّن الطالب ) : ب(ملتابعة دراسـته اجلامعية يف قسم الفلسفة ؟ أالسـتاذ 
وجدR ) ب(الحظ الفيلسوف غرايس ٔاننا ٕاذا تأملنا امحلو� اÙاللية ٕالجابة أالسـتاذ . ممتاز 

، ٔاي ٔاّن (13)» مسـتلزم ٔاّهنا تدل عىل معنيني اثنني يف نفس الوقت، ٔاحدهام حريف واالٓخر 
املتلقي لل¾م هو متلق لشحنتني ٕاحداهام دليل عن أالخرى، أالوىل رصحية يظهرها سطح 

  .القول، والثانية غري رصحية يتضمهنا ²طن العبارة 
ؤالنّه يظهر من خالل ما سـبق ٔاّن للسـياق دخال يف حتديد هذه اÙالالت، ٕاذ 

فاللكمة لها مجموعة من اÙالالت، [...] بعضا هو جمرى ال¾م وتسلس�، واقتضاء بعضه 
وهذه اÙالالت ال حتّدد ٕاّال من خالل السـياق، ٔاي ينتفي املعىن نفسه حسب مقتضيات 

  .، فيتداخل بذc لفظ �قتضاء بلفظ السـياق يف حتديد معاين اللكامت (14)السـياق 
ال¾مية، ونتيجة لهذا يكون للسـياق دورا يف حتديد ما يسمى ²القتضاءات   

 """"للك مقام مقال للك مقام مقال للك مقام مقال للك مقام مقال """"    وهو ما ميكن مقابلته مبا يصطلح عليه بالغيا مبقتىض احلال، ٔاي قاعدة 
البالغة تداولية يف « اليت يه عامد البالغة العربية وقواÊا، ويتحقق قول البعض يف ٔاّن 

» تلقي مصميها حبيث ٔاّن لكتهيام تعّول عىل اللغة بوصفها ٔاداة ملامرسة الفعل ال¾يم عىل امل 
(15)  .  

كثري من النصوص، فيصري �قتضاء ²قرتانه ²لسـياق ٔاساسا تداوليا يف تفسري ال 
فقد   (16)» النص القرآين يف مجلته ٕانّام هو نص يف موقف « داللية، ؤالّن  واعطاهئا ٔابعاد

نظرية ميكن تطبيقها عىل النصوص القرآنية، وذc لتوافر أالسس « يصبح �قتضاء 
، فيتطور �قتضاء عند التداوليني ليكون نظرية تتسم بلك (17)» والتطبيقية فيه النظرية 
  .  املعايري 

  
        : : : : خالصة عامة خالصة عامة خالصة عامة خالصة عامة 

وختاما نصل ٕاىل خالصة مفادها ٔاّن �قتضاء يف أالصل هو مصطلح ٔاصويل،   
شاع اسـتعامJ خاصة عند الفقهاء، غري ٔانّه مل يسـتقر كذc، بل انتقل ٕاىل ٔاطر معرفية 

ولنا اسـتجالء بعضها، وركّزR احلديث بني النحو والتداولية، فاكن �قتضاء ٔاخرى حا
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النحوي مالزما للوظيفة، ٕاذ لك وظيفة حنوية تقتيض حكام ٕاعرابيا، وصار عند التداوليني 
قرينة دا� عىل معىن ال يظهر عىل السطح يف مقابل الشلك، ٕانّام يضّمن داخل غالفه، 

، فيقرتن �قتضاء مبفهوم آخر مساعد هو السـياق ٔاو ما ويسـتعان ²لسـياق عىل ٕادراكه
  . ميكن تسميته يف اصطالح البالغيني مبقام احلديث 

 عىلوبذc تكون دال� �قتضاء قد تطورت تباعا من جمال لغوي ٕاىل آخر،  
  .     ٔاّن هناك بعض التداخل يف ما تدل عليه يف هذه ا�االت املعرفية  من رمغال
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        و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

نظرية داللية " املوسوعي للتداولية بأّهنا تعّرف التداولية املدجمة حسب املعجم  -  (*)
عند دي سوسري  Langueمبعىن اللسان ( تدمج مظاهر التلفّظ يف السـنّة اللسانية 

 ) .  م  1968
، ا�  1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط – (1)  

  278، ص )قيض( اخلامس، مادة 
العامل النحوي ونظرية �قتضاء، دار الفكر، دمشق،  خفر اÙين قباوة، مشلكة -  (2) 

 .  125م، ص  2003-ه1424سورM، الطبعة أالوىل، ربيع االٓخر 
آنروبل، التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل، ترمجة سـيف  –جاك موشالر  -  (3)

بنان، اÙين دغفوس ومحمّد الشيباين، املنّظمة العربية للرتمجة، دار الطليعة، بريوت، ل 
 .  47م، ص  2003) يوليو (الطبعة أالوىل، متّوز 

 (4) - http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=69804  قتضاء�
ة العربية، بني النحو العريب والغريب، عّزام محمد ذيب الرشيدة، شـبكة الفصيح لعلوم اللغ

 .  ه 20/07/1432
 .  122خفر اÙين قباوة، مشلكة العامل النحوي ونظرية �قتضاء، ص  -  (5)
، نقال عن خفر اÙين قباوة، مشلكة العامل النحوي 499لباب إالعراب، ص  -  (6)

 .  122ونظرية �قتضاء، ص 
 .  503، 502نفسه، ص  -  (7)
 .  125امل النحوي ونظرية �قتضاء، ص خفر اÙين قباوة، مشلكة الع -  (8)
نقال عن خفر اÙين قباوة، مشلكة العامل النحوي  36الزخمرشي، املفّصل، ص  -  (9)

 .  123ونظرية �قتضاء، ص 
 .  123خفر اÙين قباوة، مشلكة العامل النحوي ونظرية �قتضاء، ص  -  (10)
 .   217بناها، ص معناها وم  –متّام حّسان، اللغة العربية  -  (11)
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: منتدMت ختاطب، ملتقى اللسانيني واللغويني وأالد²ء واملثقفني والفالسفة  -  (12)
موضوع عن �قتضاء  –) التداولية ( عمل اÙال� والتخاطب : اللسانيات النظرية 

  2012يونيو  11االثنني ) . �سـتلزام احلواري ( التخاطيب 
دراسة تداولية لظاهرة أالفعال  –لية عند العلامء العرب مسعود حصراوي، التداو  -  (13)

ال¾مية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، بريوت، لبنان، الطبعة أالوىل، متوز 
 . 33، ص 2005
دالالته وتطبيقاته يف ٔاسلوب القرآن  –ٔاشواق محمد اسامعيل النّجار، �قتضاء  -  (14)

 . 54، ص 2007ردن، دط، الكرمي، دار دج·، ّمعان، االٔ 
 .  55نفسه، ص  -  (15)
 .  56، 55نفسه، ص  -  (16)
 .  57نفسه، ص  -  (17)


