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 التداولٌة مقاصدهو األسلوب الحواري
 دراسة لسانٌة  فً العناصر فوق المقطعٌة

 
 د/عبد القادر قصاصً

 دراٌة ـؤدرار.جامعة أحمد 
 مقدمة :

وهو ٌتوسل فً ذلك طرقاً  إن االتصال ظاهرة طبٌعٌة ٌستعملها االنسان،
ٌُعرؾ باللؽة ،تلك  عدٌدة لتحقٌق هذه الؽاٌة، ولعل من أهم تلك الوسابل ما 
الوسٌلة التً نستعملها طوال حٌاتنا لبلتصال بؤفراد مجتمعنا ،وال نكاد نلقً باالً 

عر الصوبة فً استخدامها، ؼٌر أننا قد نحار فً ونحن نستخدمها أو نستش
 إدراك كنهها ومعرفة طبٌعتها وخصٌصاتها ،وأنماط دراستها وتحلٌلها.

اللؽة من حٌث إنها تنعكس على ذاتها إنما تإدي فً المقام األول وظٌفًة و
ال ٌسع سابر األنظمة العبلمٌة األخرى أن تإدٌها ، فاللؽة ال تكتفً بمنطق 

اإلنسان وسابر األنظمة العبلمٌة األخرى المحاٌثة لها، بل هً ترتد الوسٌط بٌن 
على نفسها فً ضرب من التجرٌد المضاعؾ ،فكٌؾ للؽة أن تستعٌر أدواتها 
لتقرب ذاتها؟ وهل الوصول بالظاهرة اللؽوٌة إلى مصاؾ الدرس العلمً ٌمنعها 

 من التنكب عن وهم الوصفٌة.
ؽة لتقرٌب ذاتها توظٌؾ الحوار ،و لعل من األدوات التً تستعٌرها الل

الحوار فً جوهره ممارسة انسانٌة واجتماعٌة ضرورٌة ال ٌنفك اإلنسان عن 
استعمالها فً كل أنشطته الٌومٌة المختلفة ،وعلى هذا األساس تؽدو الحٌاة 

 اإلنسانٌة برمتها رهٌنة المحاورة الضطرار اإلنسان إلى المشاركة والمجاورة .
دور أساس فً حٌاة الكابن البشري، إذ ٌساعده على والحوار ٌضطلع ب

تنظٌم حٌاته وترتٌبها وتنسٌقها وتوجٌه مسارها نحو األمن واالستقرار اللذٌن 
ٌعّدان أساس النمو االجتماعً ، وذلك باعتماد خطوات قوٌة تتؤسس على 
المحاورة القابمة على العدل والدٌمقراطٌة فً الحقوق والواجبات ، وتزداد 

ة إلى الحوار فً وقتنا الراهن المشحون بمختلؾ أشكال التعصب الحاج
 والتطرؾ لدى التوجهات االٌدٌولوجٌا المختلفة.

من أجل ذلك ،تروم ته المداخلة المتواضعة ، الوقوؾ على الحوار من حٌث 
كنهه وأهمٌته وأبعاده التواصلٌة فً حٌاتنا اإلنسانٌة، باعتماد الوسابل أو 

خاصة فً وقتنا الراهن الذي أضحى الحوار مطلباً أساسٌاً السنن اللسانٌة ،وب
 لتجاوز خبلفاتنا الدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة .
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 ــــ أوالً :مفهوم الحوار :
الحاء والواو والراء ثبلثة  جاء فً معجم مقاٌٌس اللؽة البن فارس:)

أحدهما اللون، واآلخر الرجوع ،والثالث أن ٌدور الشًء  :أصول
والكلمة فً أصلها تعود إلى الَحْور ،وهو الرجوع عن الشًء وإلى ،1دوراً(

الشًء ،والحور النقصان بعد الزٌادة ألنه رجوع من حال إلى حال، والتحاور 
إنه ظن  ﴿ التجاوب ،تقول كلمته فما حار لً جواباً ،أي ما رّد جواباً ،قال تعالى :

 . 3،أي أن لن ٌرجع2﴾أن لن ٌحور
ٌُعرؾ الحوار :بؤنه خطاب أو تخاطب ٌهدؾ فً وفً االصطبلح ٌمكن أ ن 

األساس إلى االقناع بقضٌة أو فعل ،وبعبارة أدق :الحوار هو: كل خطاب ٌتوخى 
تجاوب متلق معٌن، وٌؤخذ رده بعٌن االعتبار من أجل تكوٌن موقؾ أو رأي فً 

 .4نقطة معٌنة ومحددة سلفاً بٌن المتحاورٌن، قرٌبة من هذا الطرؾ أو ذاك 
ذ الحوار أشكاالً متعددة ،إذ ٌكون فً بعض األحٌان مناقشة بٌن وٌتخ

طرفٌن أو اتجاهٌن متباٌنٌن ،وقد ٌكون تعقٌباً بعد مقال مثلما تعتمده صفحات 
الجرابد االلكترونٌة أو ؼٌرها من وسابط االتصال التً تتٌح فضاًء للتعلٌق 

 لآلخرٌن.
ول االقناع ،واستمالة وعلى هذا األساس ،فإن الحوار ٌروم فً المقام األ

طرؾ شطر اتجاه أو رإٌة معٌنة، وهنا ٌنماز الحوار عن المحاورة التً ال 
ٌشترط فٌها االقناع ، ومما ٌمٌز الحوار عن المحاورة هو كون الحوار ممارسة 
أو نشاط نهدؾ من ورابه إلى رفع الخبلؾ أو االختبلؾ القابم بٌن المتناظرٌن 

5. 
سة أو نشاط ٌقوم على االختبلؾ ،واالختبلؾ إن الحوار فً جوهره ممار

فً الرأي هو مدار الحوار النقدي الذي ٌستهدؾ رفع أوجه االختبلؾ بٌن 

                                                 

 

 .630(ص:0203ـ أبو الحسٌن أحمد بن فارس ،معجم مقاٌٌس اللؽة ،)بٌروت ،دار الفكر ، 1

 .02ــ سورة االنشقاق ،اآلٌة  6
ـ محمد بن علً الشوكانً ،فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر ،راجعه  3

ري ،) الطبعة األولى ،بٌروت ،المكتبة العصرٌة وعلّق علٌه الشٌخ هشام البخاري ،والشٌخ :خضر العكا
 .505،ص:5هــ (ج0203،
فً تخلٌق إسهامـ العمري محمد ،دابرة الحوار ومزالق العنؾ ،كشؾ أسالٌب اإلقناع والمؽالطة . 4

 .10(،ص:6116الخطاب ،)الطبعة األولى ،مطبعة إفرٌقٌا الشرق ،
ة األولى ،عالم الكتب ،اربد األردن، ـ حسن بدوح ،المحاورة ،مقاربة تداولٌة ،) الطبع 5
 .86م(،ص:2012،
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، من حٌث إن الحوار أسلوب 1المتناظرٌن كما ٌإكده الباحث حسان الباهً 
لتقرٌب وجهات النظر بٌن المتباعدٌن فً المجاالت المختلفة، سواء أكانت دٌنٌة 

 فكرٌة أم لؽوٌة أم ؼٌرها. أم سٌاسٌة أم
لعل من األهداؾ الجوهرٌة التً ٌحققها الحوار ،هو أنه ٌربً فً النفس 
البشرٌة ثقافة الحق فً االختبلؾ ،ومشروعٌة تعدد زواٌا النظر إلى اتجاه أو 
موضوع معٌن بما ٌكفل االحترام المتبادل بٌن مختلؾ التوجهات والتٌارات 

 الفكرٌة والمعرفٌة.
ت المحاورة فً جوهرها مإسسة اجتماعٌة تضم فً داخلها كل ولبن كان

الممارسات تنتظم داخل األداء الكبلمً ،فإن هذه المإسسة تنبنً فً جوهرها 
على قواعد اللؽة وأجرومٌتها وال تنفك تمتح من سلطتها ألن ممارستها بشكل 
ٌحقق األهداؾ التً ٌؤملها المشاركون ٌقتضً منها أن ٌحترم هإالء 

 اركون مجموعة من الشروط والقواعد والمسلمات والمبادئ . المش
وعلى هذا األساس ،فإن االلمام واالشتؽال بالتقنٌات أو الوسابط التً 
تشتؽل بها تِه األسالٌب الحوارٌة هو السبٌل إلى التحكم األمثل بما ٌوفره اللسان 

ٌُطلق علٌه فً عرؾ الباحثٌن بالك فاٌة الطبٌعً من تقنٌات متعددة بما 
التواصلٌة التً تعٌن المتكلم المستمع المثالً للؽته من اكتساب اللؽة والتفاعل 
عبرها ، وهو ٌساعد أٌضاً على تؤوٌل الملفوظات سواء فً شكلها الصرٌح أو 

 الضمنً .
هذه الكفاٌة التواصلٌة التوصٌلٌة ٌمكن أن تتفرع إلى مجموعة من الكفاٌات 

لمنطقٌة والكفاٌة الموسوعٌة والكفاٌة الببلؼٌة هً الكفاٌة اللسانٌة والكفاٌة ا
 .2ــــــ التداولٌة والكفاٌة التخٌلٌة أو الشعرٌة

 ـــــــ العناصر اللسانٌة الملفوظة وأثرها فً توجٌه الحوار :
تإدي اللؽة جملة من الوظابؾ ،وهذه الوظابؾ تتعدد بتعدد زواٌا النظر إلى 

ابؾ ،إال أن للؽة من المنظور التداولً اللؽة، وعلى الرؼم من أهمٌة هذه الوظ
وظٌفتٌن ربٌستٌن ترتبطان بمقاصد اإلنسان الذي ٌستخدمها وبوضعه 
االجتماعً وسٌاقاته الثقافٌة ،وهاتان الوظٌفتان هما الوظٌفة التعاملٌة 

 . 3والوظٌفة التفاعلٌة

                                                 

 

( 2004حسان الباهً ،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي ،) مطبعة إفرٌقٌا الشرق ،المؽرب ،د.ط. 1
 .12،ص:

 .03حسن بدوح ،المحاورة ،مقاربة تداولٌة، ص: 2
رٌة النحو الوظٌفً،) ـــ ٌوسؾ تؽزاوي ،الوظابؾ التداولٌة واستراتجٌات التواصل اللؽوي فً نظ 3

 .01(،ص:2014الطبعة األولى ،عالم الكتب الحدٌث ،إربد ،األردن،
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ومما الشك فٌه أن الحوار فً بعده التداولً ٌستعٌن فً تحقٌق مقاصده 
من الوسابل أو العناصر اللسانٌة ،ولهذه العناصر اللسانٌة األثر البارز  بجملة

فً توجٌه الحوار وتؽٌٌر مدلوالته، وألن المشارك فً الحوار ؼالباً ما ٌكون فً 
مسٌس الحاجة إلى االستعانة بمجموعة من العناصر الموازٌة 

 ؼٌرها.،على شاكلة النبر والتنؽٌم والوقؾ و  Paralinguistiqueلسانٌاً 
وقد أولى التداولٌون هذه العناصر اللسانٌة االهتمام البارز لما تضطلع به 
من أثر فً تحدٌد ما تكتنزه األلفاظ من دالالت مختلفة ومتباٌنة، وهً دالالت 
تخضع لمنطق الطرٌقة التً ُتستخدم بها فً التعابٌر والتواصبلت الشفهٌة ، 

 لٌة:وسنقصر البحث على العناصر اللسانٌة التا
 أ ــــــ النبر:

النبر والتنؽٌم كالوقؾ واالبتداء من الظواهر الصوتٌة فوق المقطعٌة 
،وُسمٌت بذلك لكونـــــها ال تستقل بذاتها فً الكبلم وال ٌمكن التعبٌر عنها أو 

 . 1تمثٌلها عن طرٌق الكتابة إال برموز ؼٌر لؽوٌة
لكلمة قٌاساً لما قبله والنبر تركٌز كمً على أحد األصوات أو المقاطع فً ا

ٌُقصد به البروز أو الوضوح الصوتً لفونٌم أو مقطع إذا قورن ببقٌة  أو بعده ،و
الفونٌمات أو المقاطع األخرى نتٌجة درجة ارتفاعه ،وعلى ذلك نجد أن الفونٌم 
أو المقطع المنبور ٌمثل فً األساس وضوحاً سمعٌاً إذا قورن بؽٌره من 

 .2جاورة له فً الكلمةالفونٌمات أو المقاطع الم
وعلى هذا األساس فالنبر ٌمثل قوة التلفظ الصوتٌة التً تعطً للصابت فً 
مقطع قدرا من التمٌز أو الوضوح السمعً ،والذي ٌحمل بدوره قٌمة داللٌة 
كاالنفعال أو السخرٌة أو التؤكٌد واالهتمام وؼٌرها من الوظابؾ السانٌة 

 ً.التداولٌة التً ٌجلٌها النطق الصوت
لقد أدرك التداولٌون الدور البارز الذي ٌضطلع به النبر ،ألن كل متحدث 
بلؽة ما ٌضؽط على بعض المقاطع فٌها دون ؼٌرها، وكلما تؽٌر النبر من مقطع 
إلى آخر أدى ذلك إلى تؽٌر معنى الكلمة ،أو الصٌؽة الصرفٌة أو المعانً فً 

 الملفوظات .
المقام األول بالنظام الصوتً للؽة  إن النبر ٌقوم بوظٌفة نطقٌة تتصل فً

ٌُقِسم الحدث الكبلمً المنطوق إلى أقسام ترتبط  حٌث نجد أن أداء المتكلم 
                                                 

 

م 2010علم اللؽة،) الطبعة األولى، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ،األردن ،إلى  ــ إبراهٌم خلٌل ،مدخل 1
 .166هــ(،ص:1430ـ
ات الحدٌثة )الطبعة ـ سامً عٌاد حنا وكرٌم زكً حسام الدٌن ونجٌب جرٌس ،معجم اللسانٌ 2

 133م(،ص:1997األولى،مكتبة لبنان ناشرون،
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بؤهمٌة المقاطع ،ٌضاؾ إلى ذلك أن أداء المتكلم ال ٌجري على طبٌعة صوتٌة 
 . 1واحدة ،فهو ٌرتفع عند بعض المقاطع أكثر مما ٌرتفع عند ؼٌرها

لخطورة التً ٌإدٌها النبر وأن أي تحرٌؾ فً مما سبق ندرك األهمٌة وا
مكان النبر سٌإدي حتما إلى تشوٌش الرسالة أو عرقلتها بٌن الباث والمتلقً، 

ٌإدي وظٌفة فرزٌة أي ٌشٌر إلى أول أو نهاٌة  2ألن النبر برأي أندرٌه ماتٌنً
 الكلمات ،وأن أي كلمة لم تنبر بشكل حقٌقً ،لن ُتفهم حتى ولو نطقنا بشكل جٌد

الفونٌمات المكونة لها، وٌدل هذا على أسبقٌة إدراك النبر ،إن تمٌٌز المقطع 
المنبور عن ؼٌر المنبور ،ٌعنً أن جمٌع العناصر األساسٌة قد أنجزها 

 . 3المتكلم
وعلى المستوى الصرفً، فإن النبر ٌإدي وظٌفة داللٌة تتصل بالنظام 

ز ٌن الفعل واالسم فً الصرفً فً بعض اللؽات النبرٌة مثل االنجلٌزٌة ال ٌّ تً تم
بعض األحٌان باختبلؾ موضع النبر،وإلى جانب الوظٌفة الصرفٌة تبرز الوظٌفة 
التركٌبٌة للنبر فً المعانً اإلضافٌة التً ٌمكن أن ٌعطٌها نبر االنفعال لبعض 

التً ٌمكن أن تستعمل  «تعالى  »الملفوظات الصادرة عن المرسل مثل كلمة 
عطاؾ، وٌرتبط هذا النوع من النبر بالجملة ولذلك ٌسمى بنبر فً األمر أو االست

الجملة ،إذ ٌعمد المرسل أو الباث إلى نبر كلمة معٌنة فً الجملة تؤكٌدا لها أو 
 تلمٌحاً بداللة معٌنة فً الجملة تؤكٌداً لها أو تلمٌحاً بداللة معٌنة.

تالٌة :هل جاء من أمثلة ذلك اٌضاً أن ٌنبر المتكلم بكلمة جاء فً الجملة ال
أخوك؟ وذلك على افتراض أن قصد الباث هنا التؤكد من مجًء األخ ولم ٌفعل 
ؼٌره ،أما إذا نبر لفظ أخوك فذلك من أجل التؤكد من األخ هو الذي جاء ولٌس 

 شخصاً ؼٌره.
تؤسٌساً على ما سبق ،ٌمكن القول : إن نبر الجملة ٌتحقق عن طرٌق 

الجمل الملفوظة ،لتتضح عن ؼٌرها من الضؽط على كلمة بعٌنها فً إحدى 
الكلمات التً تتؤلؾ منها الجملة ،وذلك من أجل االهتمام بها أو التؤكٌد علٌها أو 

 نفً الشك عنها سواء من المرسل أم المتلقً.
إن هذه الخصٌصة النبرٌة شابعة ذابعة فً كثٌر من اللؽات ،ومن بٌنها 

طقٌة للعربٌة عدٌد العلماء ومن بٌنـهم العربٌة وقد تفّطن إلى السـمة النبرٌة الن
أبـو الفتح عثمان بن جنً إذ ٌقول :)....وذلك أن تكون فً مدح إنسان والثناء 

                                                 

 

 .133ـ المصدر السابق ،ص: 1
ـ أندرٌه ماتٌنً ،وظٌفة األلسن ودٌنامٌتها ،ترجمة نادر سراج،)الطبعة األولى ،المنظمة العربٌة  2
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علٌه فتقول :كان وهللا رجبلً فتزٌد فً قوة اللفظ بـ )هلل( هذه الكلمة وتتمكن من 
ذلك  تمطٌط البلم وإطالة الصوت بها، أي رجبلً فاضبلً وشجاعاً أو كرٌماً أو نحو

،وكذلك تقول سؤلناه فوجدناه إنساناً وتمّكن الصوت بإنسان وتفخمه ،فتستؽنً 
بذلك عن وصفه بقولك :إنساناً سمحاً أو جاداً أو نحو ذلك ،وكذلك إذا ذممته 
ووصفته بالضٌق قلت :سؤلناه وكان إنساناً وتزوي وجهك وتقّطبه ،فٌؽنً ذلك 

 .1خبلً أو نحو ذلك (عن قولك :إنساناً لبٌماً أو لَِحزاً أو مب
 ب ـــــ التنؽٌم:

ٌمكن أن نعرؾ التنؽٌم من وجهة نظر فٌزٌابٌة بؤنه ما ٌبقى من المنحى 
وٌقصد به 2التناؼمً بمجرد أن تؽطى الضرورات ذات الطابع النؽمً والنبري ،

أٌضاً اإلطار الصوتً الذي ُتقال به الجملة بحسب ما  ٌقتضٌه المقام التواصلً 
هرة شابعة ذابعة فً معظم لؽات العالم، والتنؽٌم فً اللؽة العربٌة ،والتنؽٌم ظا

ٌقوم بوظٌفة تمٌزٌة واضحة بٌن مختلؾ الجمل، سواء أكانت الجملة تقرٌرٌة 
 أم استفهامٌة أم تعجبٌة أم منفٌة أم استنكارٌة .

والتنؽٌم نوع من التلوٌن الصوتً الذي ٌكسو به المرِسل نطقه للجمل 
و هابطة النؽمة أو عالٌة أو متوسطة أو طوٌلة أو قصٌرة أو والعبارات ،فتبد

 . 3لٌنة أو خشنة وهذا ما ٌإثر على معنى الوحدة المصحوبة بنؽمة
ٌشٌر الباحث تمام حسان بالقول إن الجمل العربٌة تقع فً صٌػ وموازٌن 
تنؽٌمٌة هً هٌاكل من األنساق النؽمٌة ذات أشكال محددة ،فالهٌكل التنؽٌمً 

ؤتً به الجملة االستفهامٌة وجملة العرض ؼٌر الهٌكل التنؽٌمً لجملة الذي ت
 .4االثبات وهن ٌختلفن من حٌث التنؽٌم عن الجملة المإكدة

تؤسٌساً على ما سبق فإن فهم القوة اإلنجازٌة  التً ٌتعٌن إعطاإها 
للملفوظ متى صاحبه هذا التنؽٌم أو ذاك ٌتوقؾ ،فً حاالت كثٌرة ،على نوع 

المرافق له ،ولهذا عّد األستاذ تمام حسان الصٌؽة التنؽٌمٌة من القرابن  التنؽٌم
اللفظٌة التً تعٌن على كشؾ المعنى النحوي للجملة ،تماماً كما ُتعٌن الصٌؽة 

 الصرفٌة على بٌان المعنى الصرفً  . 
فً إنجاز أي أسلوب حواري ، ٌقوم الباث بدور مهم فً تحدٌد القوة 

بوضعها فً إطارها الصوتً المبلبم ،وذلك بإحداثه  اإلنجازٌة لملفوظاته
تؽٌٌرات متباٌنة على مستوى الصوت ،من ارتفاع وانخفاض أثناء الكبلم وذلك 
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بحسب مقتضٌات كل مقام تواصلً ،ألن الكبلم الٌإدي كل وظابفه التواصلٌة 
وفق نؽمة واحدة ،وإنما بتنؽٌمات مختلفة تنتج عن التؽٌرات الصوتٌة التً 

 . 1ا النطقً للمرسلٌحدثه
إن هذه التؽٌرات الصوتٌة تمتلك صفة المبلمح الممٌزة بٌن الدالالت 
والمعانً التً تحملها الجمل  المختلفة ،أو الجملة الواحدة ،فقد ٌكون للجملة 
الواحدة أكثر من معنى فً أكثر من مقام على الرؼم من أنها تبدو متشابهة من 

ساعدنا بشكل كبٌر على التفرٌق بٌن األسالٌب حٌث تركٌبها النحوي ،فالتنؽٌم ٌ
 المتنوعة .

فقد نستطٌع التمٌٌز بٌن الخبر واالستفهام والتعجب فً جملة واحدة ٌتم 
التلفظ بها بنؽمات واٌقاعات صوتٌة تختلؾ باختبلؾ مقصدٌات الباث من كبلمه 

هم أو ، ففً الجملة البسٌـطة التالٌة :) هذا قلمك ( نستطٌع أن نتعجب أو نستف
نخبر أو نقرر باعتماد التلوٌن الصوتً النؽمً المناسب وهذا من الصفات التً 

 تتسم بها اللؽة فً جانبها الملفوظ.
وعلى هذا األساس ،فإن دراسة التنؽٌم من أدق جوانب الدراسة اللؽوٌة 
وأكثرها خطورة ،بسبب  تعدد التنؽٌمات فً البٌبة اللؽوٌة الواحدة ،وارتباط هذه 

مات بالمواقؾ النفسٌة وبالثقافٌة والتراث والمستوى االجتماعً ،وعلى التنؽٌ
الرؼم من كل ذلك فإن المتلقً فً الؽالب األعم ٌكون بمقدوره التعرؾ على 
مقصود المرسل ،لسبب بسٌط وهو أن داللة هذه التنؽٌمات تعود إلى العرؾ مثل 

رتبة على الباب النحوي داللة الكلمة على معناها وداللة الحركة اإلعرابٌة أو ال
 .2الخاص

إن التنؽٌم ٌإدي داللة وظٌفٌة من حٌث تؤثٌره على تنوع الدالالت ومقاصد 
الكبلم ،ألنه ٌساعد على إزالة اللبس عن معنى الجملة ،وعلى إدراك الفروق 
بٌن المعانً ،وهو ما ٌإكده تمام حسان بقوله : ) وللنؽمة داللة وظٌفٌة على 

المختصرة  [أسلوب التعجب ]ً صبلحٌة الجمل التؤثرٌة معانً الجمل تتضح ف
إلخ ألن تقال بنؽمات متعددة  وٌتؽٌر معناها    !، هللا !،ٌا سبلم  !، نعم!نحو ال

النحوي مع كل نؽمة بٌن االستفهام والتوكٌد واالثبات لمعان مثل الحزن والفرح 
مة هً العنصر والشك والتؤنٌب واالعتراض والتحقٌر وهلم جراً حٌث تكون النؽ

الوحٌد  تسبب عنه تباٌن هذه المعانً ألن هذه الجملة لم تتعرض لتؽٌر فً 
بنٌتها ولم ٌضؾ إلٌها أو ٌستخرج منها شًء  ولم ٌتؽٌر فٌها إال التنؽٌم وما قد 
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   1ٌصاحبه من تعبٌرات المبلمح وأعضاء الجسم مما ٌعتبر من القرابن الحالٌة (
  . 

فً المقام األول على إتقان الباث لطرق األداء فً  إن التؤدٌة النؽمٌة تقوم
النطق المتمثلة فً النبر ،والوقؾ ،واالٌقاع ،ووصل بعض الكبلم واختبلس 
بعض األصوات واالستؽناء عن بعضها ومّد بعضها لتكون واضحة ،والمتلقً 
مهمته فهكم كل هذه القضاٌا من أجل وضوح المقصد وتداولٌة الحوار وانسجام 

 واتساقه.الخطاب 
وعلى هذا األساس ندرك الدور الذي ٌقوم به التنؽٌم فً تسهٌل التواصل 
وتؤمٌن الخطاب بٌن الناس ،ففً المسرح مثبلً ٌعتمد الممثلون بشكل كبٌر على 
التنؽٌم فً نقل مجمل األفكار والمشاعر التً التً ٌتكفل كل ممثل بنقلها إلى 

ٌستقبلها المتفرج وٌترجمها إلى المتلقٌن بحسب مقاصد العرض المسرحً التً 
 أفكار ومشاعر ،وهو ما ٌحقق التفاعل بٌن الممثل والمتفرج.

 ج ـــــ الوقؾ :
الوقؾ أحد الظواهر الصوتٌة فوق المقطعٌة التً من شؤنها توجٌه الحوار 
وتؤمٌنه بٌن الباث والمتلقً ،ألنهما ،الباث والمتلقً ،فً أشد الحاجة إلى نبرات 

أو رموز مرقومة فً الكتابة أو الخط تساعد على تسهٌل  خاصة فً الصوت
 الفهم والتواصل عند سماع الكبلم أو قراءة المكتوب.

،  وفً التجوٌد :) الوقؾ عبارة عن  2ٌُعرؾ الوقؾ فً اللؽة بؤنه الَحبس
 3قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً ٌتنفس فٌه عادة بنٌة استبناؾ القراءة (

ٌة والنحوٌة:  الكّؾ عن مواصلة القراءة بسبب من ،وفً الدراسات  اللؽو
األسباب كتفادي تجزيء المعنى أو البدء بما ٌفسد المعنى، أو أن القاريء ال 

 .4ٌسعفه التنفس 
تؤسٌساً على ما سبق ،فإن الوقؾ هو قطع الصوت آخر الكلمة زمناً معٌناً 

وازٌة لسانٌاً ،أو هو قطع الكلمة عما بعدها  ،وهو من الظواهر الصوتٌة الم
 ذات الشؤن فً توجٌه المعنى على مستوى التركٌب اللؽوي.
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إن المتكلم مهما كانت مقدرته الصوتٌة فإنه ال ٌستطٌع أن ٌسترسل فً 
كبلمه دون انقطاع أو توقؾ ، ففً مقدور اإلنسان أن ٌنجز فً المتوسط حوالً 

فً الثانٌة وحدات مقطعٌة  5إلى  2وحدة فونٌمٌة فً الثانٌة، وحوالً  06
كلمة فً الدقٌقة الواحدة أي بمعدل كلمة واحدة فً كل 611إلى 011،وحوالً 

جزء من الثانٌة ،ووفق هذه السرعة المتناهٌة ،ٌسترجع الكلمات 211
،بمدلوالتها التركٌبٌة واإلمبلبٌة والصواتٌة المخزنة فً الذاكرة ،داخل المعجم 

 .1الذهنً الذي ٌتوفر على عشرات اآلالؾ منها
ٌُشترط فً هذا االنجاز أن تتعقبه لحظات صمت أو توقفات تختلؾ  ؼٌر أنه 
فً مدتها من حٌث الطول والقصر ،ألجل تحقٌق إدراك سلٌم لما ٌتلفظ به 
المتكلم ،وهنا ٌبرز دور الوقؾ الذي ٌساعد على تقسٌم الكبلم إلى دفعات كبلمٌة 

نجازٌاً ،أما إذا لم ٌكن معناها ،تعتبر كل واحدة منها إذا كان معناها كامبلً فعبلً إ
كامبلً ،كالوقؾ على الشرط قبل ذكر الجواب مثبلً فإن الفعل االنجازي حٌنبذ 

 .2ٌشتمل على أكثر من دفعة كبلمٌة واحدة 
ٌستطٌع الوقؾ أن ٌساعدنا فً التمٌٌز بٌن الدالالت المختلفة التً تحملها 

 هللا. الجملة الواحدة ،فمثبلً الجملة التالٌة : ما شاء
إذا نطقنا بها بدون توقؾ فالجملة مثبتة بمعنى :الذي أراده هللا ،أما إذا 
نطقنا بها بتوقؾ قلٌل بعد النطق بـ : ما فإن المعنى ٌكون أن هللا لم ٌشؤ أو لم 

 ٌرد.
وعلى هذا األساس فإن الوقؾ ٌرتبط بتمام المعنى كلٌاً أو جزبٌاً ،وٌمتلك 

 وار واالبقاء علٌه منسجماً.الوقؾ أدوار مهمة فً توجٌه الح
 خاتمة : 

وإذا كان الحوار ممارسة اجتماعٌة ضرورٌة ،تبلزم االنسان فً كل 
أنشطته الٌومٌة والمهنٌة، فإن معمار هذا الحوار ٌقوم فً أساسه على اللسان 
البشري الذي ٌعد محركه األساس ، وهو ٌقوم فً أساسه على عناصر لسانٌة 

صلٌة التً تساعد على اكتساب اللؽة والتفاعل عبرها ، متمثلة فً الكفاٌة التوا
وتساعد على تؤوٌل الملفوظات سواء فً شكلها الصرٌح ام الضمنً ، وهو ما 

 ٌحقق التفاهم والتعاون بٌن بنً البشر .
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 مصادر البحث ومراجعه.
 ـ القرآن الكرٌم ،برواٌة ورش عن نافع.

 ،دار الثانٌة الطبعة)النجار، علً حمدم ،تحقٌق عثمان، الخصابص الفتح أبو جنً ـابن
 (.ت.والنشر،د للطباعة الهدى

،  الفكر ،دار د.ط ،بٌروت)، اللؽة مقاٌٌس ،معجم فارس بن أحمد الحسٌن ـؤبو 
0203). 

محمد بن علً الشوكانً ،فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم ـ 
اري ،والشٌخ :خضر العكاري ،) الطبعة التفسٌر ،راجعه وعلّق علٌه الشٌخ هشام البخ

 .هــ (0203األولى ،بٌروت ،المكتبة العصرٌة ،
 ،وجدة الهبلل مطبوعات الثانٌة، الطبعة) التجوٌد فً ،الكافً المسبول العلً ـعبد

 .(6115،المؽرب،
 ط،.د) واألدب اللؽة فً العربٌة المصطلحات ،معجم المهندس وكامل وهبة مجدي ـ  

 ،(م0000لبنان، مكتبة
 والتوزٌع للنشر المسٌرة دار األولى، الطبعة) اللؽة، علمإلى  ،مدخل ـخلٌل إبراهٌم 

 (هــ0241ـ م6101، ،األردن
 ،المؽرب الشرق إفرٌقٌا مطبعة) ، النقدي التفكٌر ومنهجٌة حسان ،الحوار ـالباهً

 .( 6112.ط.،د
 الحدٌثة سانٌاتالل ،معجم جرٌس ونجٌب الدٌن حسام زكً وكرٌم حنا عٌاد ـسامً 
 (م0000ناشرون، لبنان األولى،مكتبة الطبعة)
 األردن، ،اربد الكتب ،عالم األولى الطبعة) ،، تداولٌة مقاربة ،المحاورة بدوح ـحسن 
 .(م6106،
 األولى الطبعة)سراج، نادر ترجمة ، ودٌنامٌتها األلسن ،وظٌفة مارتٌنً ـؤندرٌه 

 .(م6110، للترجمة العربٌة ،المنظمة
 النحو نظرٌة فً اللؽوي التواصل واستراتجٌات التداولٌة ،الوظابؾ تؽزاوي ٌوسؾـ 

 (6102،األردن، ،إربد الحدٌث الكتب ،عالم األولى الطبعة) الوظٌفً،
 .م(0002الثقافة، ،دار الجدٌدة الشركة)، ومبناها معناها العربٌة ،اللؽة حسان ـتمام

 والمؽالطة اإلقناع أسالٌب ،كشؾ العنؾ ومزالق الحوار ،دابرة محمد ـ العمري
 .(6116، الشرق إفرٌقٌا ،مطبعة األولى الطبعة)، الخطاب تخلٌق إسهامفً.
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