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 حين2 يستنجد الرتكيب بالصواتة

 -ع االلتباس وتأسيس عالقات تركيبيةحالتا دف-
  

  ١مبارك حنون. د.أ
 جامعة قطر

(Received: 8 June 2016; Accepted: 15 July 2016) 

 ملخص
، ليس تابعا للرتكيب وال أثرا من )صوتية(يرمي هذا البحث إىل الربهنة عىل أن الوقف، باعتباره ظاهرة إيقاعية 

وقد اعتمد الباحث، للربهنة عىل استنجاد الرتكيب بالوقف . ة التوليديةآثاره كY كانت قد ذهبت إىل ذلك الصوات
وإعادة تنظيم القول ليكون تاما وداال، عىل نصوص من القرآن الكريم، وعىل تراث لغوي ساهم فيه النحاة 

د وق. واملفرسون واألصوليون، من جهة، وعىل تراث لساk طمسته النظريات التي هيمنت عىل الساحة اللسانية
qتتمثل الثانية يف تأسيس : اكتفينا، هنا، بدراسة ظاهرت Yيف دور الوقف يف رفع اللبس الرتكيبي، بين Yتتمثل أواله

  . وقد تبنينا، لبيان ذلك، النظرية الصواتية اإليقاعية كY تبلورت داخل االتجاه التوليدي. الوقف للعالقات الرتكيبية
وبذلك ال يكون الوقف ظاهرة سطحية بل هو ظاهرة . ، وموجه وبان لهوقد خلصنا إىل أن الوقف مبنq للقول

وهكذا، تبطل فكرة تحكمية الرتكيب، وتربز فكرة التعاون بq . مؤسسة للقول مساوية، يف هذا الباب، للرتكيب
اصل اللغوي من أجل إنتاج أقوال تَؤمِّن التو ) الصواتية والرصفية والرتكيبية والداللية والتداولية(مكونات النحو 

  . وتصونه
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  Jهيد 
الصواتية أو التطريزية : عادة ما كانت دراسة الوقف تنرصف إما إىل الربهنة عىل أن للوقف وظائف منها

ولعله من الواضح أن  .يبية والداللية والبالغية واألسلوبية، أو إىل أن الوقف ليس سوى أثر من آثار الرتكيبوالرتك
هذين التصوريq تصوران يكادان يختلفان، وأن األول إذا كان يعطي بعض الوضع للوقف باعتباره كيانا تطريزيا 

كيب حتى وإن اجتهد فأسند إليه وضعا تطريزيا ال يكاد قا+ا بذاته، فإن التصور الثاk يختزله إىل مجرد صدى للرت 
هذا التصور األول غ/ الواضح املعا. والوضع هو الذي سنعمل عىل تطويره . يقام حتى يطفو عليه الرتكيب

  .وتأسيسه النظري وعىل إجالئه من خالل أمثلة يشكل القرآن عمودها الفقري
 Metricalومنها أساسا الصواتة العروضية(اتة التوليدية الحديثة وبودنا أن نش/، يف هذا املقام، إىل أن الصو 

phonology  والصواتة املستقلة القطعAutosegmental phonology ( مع أنها قد صححت الكث/ من القضايا ،
ومع أنها قد رسمت ما كان يكرر يف  ،)۱۹۶۸(النسق الصوS للغة اإلنجليزية لتشومسM وهايل املطروحة يف 

يات اللسانية حول الطبيعة اإليقاعية للغة، فإنها . تقطع مع بعض أسس الصواتة التوليدية و. تضع موضع األدب
  .تساؤل الوضع الذي أسند إليها داخل ذلك اإلطار النظري

و مفاده أن  ۲۰۱۳،١و ۲۰۱۰، و۲۰۰۳، و۱۹۹۷إننا نطمح، يف هذه الدراسة، إىل تطوير تصور كنا قد بلورناه يف 
يمه الصوا9 اإليقاعي، وأن هذا التنظيم الذي طاملا تم إغفاله يبدو أنه يقيد الرتكيب، بل ويسكبه يف للوقف تنظ

 . القالب التطريزي الذي يهيئه له
الربهنة، يف ، )القسم األول(يف هذا البحث بعد عرض اإلطار النظري والحصيلة البحثية للموضوع سنحاول، 

ال أساسيا يف رفع االلتباس، ويف القسم الثالث، عىل أن الوقف  مؤسس القسم الثاk، عىل أن الوقف كان عام
  .وسنختم هذه الدراسة ببسط أهم نتائج الدراسة. للعالقات النحوية

  :يف البحث عن إطار نظري لدراسة توجيه  النحو للوقف: اللغة العربية والتنظيم الصواS للوقف.  ۱
ُسبقنا إليه يف صيغته الراهنة، خاصة فيY يتصل بفكرته العامة أو ال نعتقد أن هذا الرأي الذي ندافع عنه قد 

. بعض أفكاره الجزئية ألن ما نقول به ال يكاد يشبه، فيY نزعم،  ما قد يعتقد أن هناك من ذكره بالقصد أو بالعرض
، ونذكر، يف لقد سبق للعرب القدماء أن تحدثوا، بأسلوبهم ومنطقهم، عن التوهم واللبس اللذين يدفعهY الوقف

إعراب وقد يكون من الصائب اعتبار املؤلفq يف . هذا الباب، السجاوندي وابن الجزري اللذين سنعود إليهY أسفله
ومن جهة أخرى، ويف . من الرواد األوائل الذين نبهوا، بطريقة أو بأخرى، عىل ما للوقف من أثر عىل النحو القرآن

املوضوع موظفq، أساسا، تراث إعراب القرآن بل ذلك الذي أورده ابن  نفس السياق، كتب باحثان عربيان يف هذا
الفواصل الصوتية يف الكالم وأثرها عىل "يف مقاله ) ۱۹۸۶(مصطفى النحاس : وهذان الباحثان هY. الجزري بالحرف

أثر الوقف عىل الداللة "، ومحمد يوسف حبلص يف كتابه ")دراسة للوقف والسكت(املواقع النحوية 
معتربا أن " أثرها عىل املواقع النحوية"و) الوقف والسكت(وقد درس أولهY الفواصل الصوتية ). ۱۹۹۳"(كيبيةالرت 

 ،۱۹۸۶مصطفى النحاس (" قسمة موقعية تحل بواسطتها بعض القضايا النحوية"اللغويq القدامى قد اسندوا 
لكنه يركز ). ۱۳۵ ،۱۹۸۶صطفى النحاس م( ...موضحا أنه كلY اختلف بناء الجملة اختلفت حالة الوقف. )۱۲۱

، كY  )۱۳۷ ،۱۹۸۶مصطفى النحاس ("فاصال صوتيا مهY يف فهم املعنى النحوي"بحثه أساسا عىل اعتبار الوقف 
أي أن السكت يكون يف بعض املسائل النحوية عامال من " اإلفهام النحوي"تحدث عن السكت املقرون Iا سYه بـ

أما محمد يوسف حبلص، فقد خصص كتابه للكشف عن األثر ). ۱۳۹ ،۱۹۸۶ مصطفى النحاس(عوامل فهمها 
ويعود ذلك، ". الداللة الرتكيبية"نـحوية ورصفية عىل ما سYه بـ " للوقف مقرونا بقرائن"أو " للوقف وحده"املبارش 

ا إىل أنه منتهي) ۱۸۴، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص  " (ارتباط الوقف بفكرة التالزم بq الوحدات"يف رأيه، إىل 
" بالوقف يتم إعادة تنظيم لهذه العالقات يرتتب عليها قيامها بوظائف معينة، ويف ضوء ذلك يتغ/ معنى الرتكيب"
  ___________________________________________________________________   
الصواتة الزمنية؛ ويف التنظيم اإليقاعي للغة العربية؛ والصواتة : ،  وكتبنا)أطروحة لنيل الدكتوراة(الوقف وبنينة اللغة  بنية: انظر.  ١

  .البرصية
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ذا قيمة كربى يف التنبيه إىل داللة الرتكيب ال تقل "وبذلك يكون الوقف ). ۱۸۵-۱۸۴، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص  (
وقد عقد فصال خصصه ملا ). ۱۸۶، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص "(نحويةأثرا عن قرينة العالمة اإلعرابية والوظيفة ال

. ص١٩٩٣محمد يوسف حبلص (سYه بأثر الوقف املبارش املتمثل يف دفع توهم مقوالت نـحوية يف عبارات لغوية 
 العالمة اإلعرابية، الصيغة، األداة، الوظيفة(، وفصال آخر ملا سYه بأثر الوقف مع قرينة أخرى )۱۰۱. إىل ص ۹۳

محمد (، وملا سYه بأثر الوقف مع قرينتq فأكQ )۱۵۵- ۱۰۵. ص ،١٩٩٣محمد يوسف حبلص ) (النحوية، اإلسناد
  .)۱۷۹-۱۵۹. ، ص١٩٩٣يوسف حبلص 

وعىل الرغم مY لهذه اإلشارات النبيهة من أهمية يف ما يتصل بالفكرة الرئيسة التي تقوم عليها، فإن رأي 
  :املالحظات التاليةالباحثq، يف نظرنا، يستدعي بسط 

أ ـ ال ينطلق هذان الباحثان من تصور نظري متYسك لطبيعة الوقف، وملوقعه يف الصواتة، ولطبيعة صالته 
ومن األكيد أن هذا الغياب يقف وراءه . بالرتكيب والداللة واملقام، تصور يكون كفيال بأن يسند مثل هذا الرأي

فقد انطلق الباحثان من . ته وطبيعة العالقة القا+ة بq الطرفqانعدام تصور نظري لساk يحدد النحو ومكونا
مالحظة معطيات بعض النحاة العرب وبعض املؤلفq يف مجال إعراب القرآن والقراءات، وبنيا عليها رأيا مفاده أن 

  .تحليلوتبقى الدراسة قدSة من حيث التصور والخلفية ومن حيث طريقة ال. للوقف أثرا عىل الرتكيب والداللة
ب ـ خلو هاتq الدراستq من أية إشارة إىل البعد اإليقاعي، وهو خلل كب/ يف نظرنا، وإىل طبيعة   

قواعد الوقف وصلتها باإليقاع، ودور اإليقاع يف تنظيم القول، وذلك عىل الرغم مY توفره كتب القراءات والتجويد 
  .وكتب البالغة وخاصة منها ما كتب عن إعجاز القرآن

خلو الدراستq من أي ذكر ألحوال الوقف التي نعتقد أنها قادرة، إذا عولجت Iا يلزم من الرصامة  ج ـ  
  .العلمية، عىل كشف صلة الوقف باإليقاع وعىل طبيعة الوقف اإليقاعية

د ـ اقتصار الدراستq عىل أمور جزئية، مهY كانت أهميتها، وعدم توسيع أفقها بتقديم املزيد من   
  .عمة للرأي الذي يبدو أنه صائب يف عمومهالحجج املد

  :الوقف ورفع اللبس الرتكيبي. ۲
وتقيض هذه املسألة بكون الوقف ضابطا تطريزيا للعالقات . نود، هنا، أن نث/ مسألة يف غاية األهمية

الناتجq  ويتجىل وجه من وجوه ضبطه التطريزي هذا يف قيامه Iهمة رفع االلتباس والغموض الرتكيبيq. الرتكيبية
  .عن امتداد العالقات الرتكيبية والوظائف النحوية وانتشارهY عىل أوسع مدى

وقد كانت األدبيات اللسانية قد أشارت، مرات عديدة، إىل دور التنغيم والتقطيع الزمني يف رفع مثل هذا  
واوكانور ) ۱۹۶۰(لوهيست وSكن أن نذكر، يف هذا الصدد وعىل سبيل التمثيل ال الحرص، أعYل كل من . االلتباس
وقد انتهى أغلب الدارسq، عىل الرغم ). ۱۹۷۷(وباتل ) ۱۹۷۵(وهورست ) ۱۹۷۵(وزويV وصادوك ) ۱۹۶۴(وطويل 

من اختالف تصوراتهم، إىل أن التنغيم، إن . يسهم كله يف رفع اللبس الرتكيبي وبذلك تُدَرج مالمح تنغيمية يف 
لكن، . يكلف أحد . إىل جانب مؤرش أسايس قد يكون هو الرتكيب نفسه النحو، فهو، عىل األقل، مؤرش مساعد

ومن . تلك اإلشارات التي أملحنا إليها أعاله مننفسه عناء البحث يف دور الوقف يف القيام بنفس الوظيفة، إال 
الرتكيبي الذي  املعلوم أن هذا اللبس يتسبب يف تعدد التأويالت، وأنه يكون ناتجا عن عدة عوامل من بينها التعقيد

فقد انتهت األبحاث التي Xحورت حول هذا املوضوع إىل دور . حظي بنوع من االهتYم يف إطار صلته بالوقف
وقد انطلقت هذه الدراسات من املسلمة القائلة بأن الوقف يعكس البنية . التعقيد الرتكيبي يف مدة الوقف

أن تزايد  ٢جينسن و ١عتYد عىل هذا املبدأ املوجه، اعترب رودروباال . ويعلمها) بنيتها املكونية(الرتكيبية للجملة 
 رودر( التعقيد الرتكيبي يالزمه تزايد مدة الوقف إذ تقرتن العالقات الرتكيبية األكQ تعقيدا Iَُدد أطول لوقف التذكر

نوع بالنظر ، وهذه هي نفس الخالصة التي أعادا صياغتها مؤكدين أن مدة الوقف تت)۱۳۲-۱۲۸، ۱۹۶۹ جينسن و
  ___________________________________________________________________   

1 Roder, K.F. 
2 Jansen, P.J. 
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إىل توقف  ٢جيل و ١ومن جهة أخرى أشارت روشسرت. )۵۸و  ۵۱، ۱۹۷۲ جينسن و رودر( إىل التعقيد الرتكيبي
يف الجمل املركبة عىل البنية الرتكيبية للجمل، وإىل تزايد تعطالت الكالم بالنظر إىل تعقيد الجمل، " االضطرابات"

. )۲۰۹و  ۲۰۴، ۱۹۷۳ جيل روشسرت و( ة الخاصة وبq تعطالت الكالموإىل أن هناك عالقة قوية بq البنيات الرتكيبي
حينY أقرت بأن البنية الرتكيبية للجملة تبدو املتغ/ الرئييس الذي يؤثر يف مدة  ٣وإىل نفس الخالصة، ذهبت بوتش/

كب/، التصور وألن التصور املتحكم يف هذه الدراسات هو، إىل حد . )۱۹۸۲ ٤جروسجین – ۸۷، ۱۹۸۱ بوتش/( الوقف
الذي ينظر إىل الوقف باعتباره إنجازا، فإن هذا األثر املتمثل يف مدة الوقف ليس سوى متغ/ زمني من متغ/ات 

  .)۶۶۵، ۱۹۷۱ ٦و میرون ٥برون(اإلنجاز
بالتعقيد (وإذا نـحن تأملنا يف هذه األراء، انتهينا إىل القول بأنها تحاول أن تربط مدة الوقف بالرتكيب 

إال أننا ال نعتقد أن طول الوقف يعود إىل الرتكيب، بل إنه قد يعود إىل الحيز الزمني . وتجعلها ناتجة عنه) يالرتكيب
وبهذا املعنى، فالوقف يطول بارتباط ال مع التعقيد الرتكيبي، بل . املطلوب إلدخال ما يلزم من الهواء بعد طول كالم
وبعبارة أخرى، إن طول الوقف يعود إىل عامل إيقاعي . ون الهوا`بارتباط مع الكالم الطويل الذي استنفد كل املخز 

فالوحدة اإليقاعية الطويلة واملستقلة تستوجب . يتضافر هو والرتكيب، أو عامل إيقاعي يوطده الرتكيب ويرسمه
، فكلY كان الكالم قص/ا كلY كان الوقف قص/ا. وقفا أطول من وحدة إيقاعية أقرص غ/ مستقلة عY بعدها

وحتى حينY قد تثار مسألة الوقف يف صلتها باللبس الرتكيبي، فهي ال تثار إال عرضا، بل ال تثار . والعكس بالعكس
  :ففي مثال شبيه باملثال التايل. إال للتقليل من أهمية الوقف ألن معلY تنغيميا هو الذي زعم أنه يتكفل بذلك

  كَلَّ َمتِْني #  كَلََّمتِْني  
، يف ما يشبه نوعا من التناقض أو نوعا من التصحيح، أن وقفا بسيطا يسمح بوضع ٧يايرى جورج بوالك
 هو الذي يتكفل بهذا التمييز) ال الوقف بالرضورة(، وأن َمْعلYًَ تنغيميا "املشرتكq اللفظيq"التمييزات بq هذين 

  .)۴۵، ۱۹۸۵يرى جورج بوالكيا (
يف أخرى و. تسعفه وسائله الخاصة به إلدراج ما يفصل جزءا لقد بنى الرتكيب عالقات ووظائف وأدمج جمال 

فكان الوقف . فنتج عن ذلك التباس وغموض استعىص دفعه بواسطة الرتكيب. قوليا عن جزء آخر، ول/فع اللبس
  :وقد ذكر ابن الجزري األمثلة التي سنعالج بعضها هنا، قائال. هو الضابط الرافع للبس

بابه لبيان املعنى املقصود، وهو ما لو ُوِصَل طرفاه ألوهم معنى غ/ املراد، وهذا من األوقاف ما يتأكد استح"
ويجئ هذا يف قسمي التام والكايف ورIا [...] هو الذي اصطلح عليه السجاوندي الزم وعرب عنه بعضهم بالواجب

  ". يجئ يف الحسن
، يوهم أن ذلك من قولهملئال ) i جميعا إن العزة(واالبتداء ) وال يحزنك قولهم(الوقف عىل قوله  فمن التام"
مع وصله Iا قبله عند اآلخرين ملا تقدم، ) الراسخون يف العلم(عند الجمهور، وعىل ) وما يعلم تاويله إال هللا(وقوله 
أصحاب (، ونـحو قوله يوهم العطفلئال ) والذي جاء بالصدق(واالبتداء ) أليس يف جهنم مثوى للكافرين(وقوله 

وما (واالبتداء ) ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن(؛ وقوله يوهم النعتلئال ) الذين يحملون العرش(االبتداء و ) النار
  ".وعطفها" ما" يوهم وصللئال ) يخفى عىل هللا من يشء

  ___________________________________________________________________   
1 Rochester, S.R. 
2   Gill, J. 
3 Butcher, A. 
4 Grossjean, F. 
5 Brown, E. 
6 Miron, M.S 
7 Boulakia, G.  
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، ونـحو يوهم الوصفية حااللئال ) يخادعون هللا(واالبتداء ) وما هم Iؤمنq(الوقف عىل نـحو  من الكايفو"
 يوهم الظرفيةلئال ) والذين اتقوا(واالبتداء ) لذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوازين ل(
 يوهم التبعيضلئال ) منهم من كلم هللا(واالبتداء ) تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض(، ونـحو "يسخرون"بـ

وما من (واالبتداء ) ثالث ثالثة(نـحو للمفضل عليهم، والصواب جعلها جملة مستأنفة فال موضع لها من اإلعراب؛ و 
يضاعف لهم (واالبتداء ) وما كان لهم من دون هللا من أولياء(، ونـحو يوهم أنه من مقولهملئال ) إله إال إله واحد

) وال يستقدمون(واالبتداء ) فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة(ونـحو  يوهم الحالية أو الوصفية،لئال ) العذاب
واالبتداء ال Sلكون ) ونسوق املجرمq وردا(، ونـحو يوهم العطف عىل جواب الرشطستقدمون لئال أي وال هم ي
، ونـحو يوهم الو صفيةلئال ) ال إله إال هو(واالبتداء ) وال تدع مع هللا إلها آخر(، ونـحو يوهم الحالالشفاعة لئال 

واالبتداء ) وقالوا اتخذ هللا ولدا(ونـحو  يوهم النعت،مستأنفا لئال ) تنزَّل املالئكة(واالبتداء ) خ/ من ألف شهر(
، وقد منع السجاوندي الوقف دونه وعلله بتعجيل التنزيه وألزم بالوقف عىل يوهم أنه من قولهملئال ) سبحانه(
  [...]".إليهام كونه من قولهم، و. يوصل لتعجيل التنزيه ) ثالث ثالثة(

لئال ) إذ قالوا لنبي لهم(واالبتداء ) ي إرسائيل من بعد موىسمن بن(الوقف عىل نـحو قوله  ومن الحسن"
واتل (، ونـحو )إذ قربا قربانا(واالبتداء ) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق(، ونـحو )أ. تر( يوهم أن العامل فيه

" إذ"امل يف يوهم أن العكل ذلك ألزم السجاوندي بالوقف عليه لئال ). إذ قال لقومه(واالبتداء ) عليهم نبأ نوح
يوهم اشرتاك عود الض2ئر لئال ) وتسبحوه(ويبتدئ ) وتعزروه وتوقروه(وكذا ذكروا الوقف عىل . الفعل املتقدم
، ويف اآلخر عائد عىل هللا عز وجل، وكذا ذكر بعضهم )ص(، فإن الظم/ يف األولq عائد عىل النبي عىل يشء واحد

" أيده"ألr بكر الصديق، و" عليه"، قيل ألن ضم/ )وأيده بجنود(داء واالبت) فأنزل هللا سكينته عليه(الوقف عىل 
  .)۲۳۳-۲۳۲. ، ص۱. األنطاs، ج)..." (ص(للنبي 

إننا نعتقد أن ابن الجزري واملؤلفq يف موضوع إعراب القرآن قد ملسوا ما Sكن أن يرتتب عىل الوقف يف 
، وضمن هذا األفق، )ظاهره متYثل(تركيب ملتبس  مواضيع معينة من وهم وإلتباس وغموض يف الداللة ناتج عن

  .سنفحص عددا من هذه األمثلة لنقف عىل كيف يتكفل الوقف بوظيفة دفع  الوهم
  :ومن الواضح أن هذا الذي ذكره ابن الجزري يستدعي املالحظات التالية

التام هو ما يحسن الوقف عليه  ومن املعلوم أن. التام والكايف والحسن: أوال، يتعلق األمر بأنواع الوقف الثالثة
واالبتداء Iا بعده، ويستغني ما بعده عY قبله لفظا ومعنى؛ وأن الكايف هو ما يحسن الوقف عليه واالبتداء Iا 
بعده، لكن املابعد متعلق من جهة املعنى فقط Iا قبل، إال أنه مستغن عY بعده، وأن الحسن هو الذي يحسن 

  .تداء Iا بعده بسبب تعلقه به لفظا ومعنىالوقف عليه، وال يحسن االب
، تتكون األمثلة التي ذكرها ابن الجزري واألمثلة التي سنذكرها نـحن، عموما، من طرفq بسيطq أو ثانيا

  .الفصلمركبq يحتمالن، من حيث املبدأ، الوصل مثلY يحتمالن 
 املقول وهم يف العبارة اللغوية، وهي، خص ابن الجزري بعض األبواب النحوية بإرساء اللبس وزرع الثالثا

دفع اشرتاك ودفع العامل يف اللفظ والعطف عىل جواب الرشط و الوصفيةو الظرفيةو الحالو النعتو العطفو
أم أن األمر . ، فهل يقترص أمر اللبس عىل هذه املقوالتالتبعيض للمفضل عليهموعود الض2ئر عىل واحد 

  يتجاوزها ليشمل مقوالت أخرى غ/ها؟
رابعا، لعله كان من الرضوري أن يتصدى العرب القدماء للوقف ودوره يف دفع الوهم مخافة أن يقع كل من 

ذلك أن للوقف، يف الرتاث العرr، وظيفته تكاد تكون مقدسة إن . تكن . يف املحظور) وإذن يقف(يقرأ القران 
  .كذلك

  :لنتأمل يف ما ييل. و لنرشع اآلن يف معالجة بعض األمثلة
  ).۲۵۳سورة البقرة اآلية . (تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض منهم من كلم هللا-أ  )۱(

  . منهم من كلم هللا. تلك الرسل فضلنا بعضهم عىل بعض-ب        
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  ). ۱۵۷سورة النساء اآلية .(وقولهم إنا قتلنا املسيح عيىس بن مريم رسول هللا -أ  ) ۲(
  . رسول هللا. موقولهم إنا قتلنا املسيح عيىس بن مري -ب

 ۲(و) ب۱(ال يعرف إال الوقف الختامي، يف حq نعاين يف الزوج ) أ ۲(و) أ ۱(لعل ما يلفت نظرنا هو أن الزوج 
أحدهY موصول، واآلخر : إذن نـحن أمام كالمq". مريم"و" بعض"وقفq، أحدهY ختامي واآلخر يقع عىل ) ب

عنا الكالم؟ أو بعبارة أخرى، ماذا فعل كل من الوصل والوقف ملاذا لجأنا إىل الوقف فقط: والسؤال هو. مقطوع
يتسبب يف بنيات تركيبية ) أو وصل الرتاكيب(بالكالمq؟ لو انطلقنا من الكالمq، يف حالة وصل، لالحظنا أن الوصل 

نحوية ال أن وصل الكالم ينسج وظائف تركيبية وعالقات بq املكونات ال) أ ۱(منها بالنسبة إىل . ملتبسة وغامضة
إىل أنه ) ۱۹۸۷(وقد أشار العكربي ". بعضهم"وظيفة البدل من " منهم"تفيض إال إىل الغموض واللبس، إذ تسند إىل 

فتنظم الداللة بحسب . )۲۰۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكربي " (فضلنا"بدال من موضع " منهم من كلم هللا"يجوز أن يكون 
وبطبيعة الحال، فإن هذا املعنى الناتج عن . ممن . يكلمهم هذه املعطى ليعني الكالم أن من كلمهم هللا أفضل

" رسول "فالوصل يؤسس فيها بنية تركيبية تسند فيها إىل كلمة ) أ ۲(أما . هذه البنيات الرتكيبية مخالف للمقصود
كربي الع" (عيىس"بدل أو عطف بيان من املسيح مثله يف ذلك مثل " رسول هللا "وظيفة البدل إذ رأى العكربي أن 

والضم/ يعود عىل (يقولون : ، اليشء الذي يرتتب عليه، عىل املستوى الداليل، املعنى التايل)۴۰۵، ۱. ، ج۱۹۸۷
إنهم قتلوا رسول هللا عيىس بن مريم، وهو معنى مجانب للحقيقة والواقع، وذلك يف ما يتصل باإليهام بأن ) اليهود

إقرار ال أساس له من الصحة، ألن اليهود . يقروا بأن عيىس بن اليهود كانوا يقرون بأن املسيح رسول هللا، وهو 
مريم رسو ل هللا، فلو وصلنا عيىس بن مريم برسول هللا لذهب فهم من ال مساس له بالعلم أنه من تتمة كالم 

ون أنه رسول هللا وليس األمر كذلك، وهذا التعليل يرقيه ويقتيض وجوب ا لوقف اليهود، فيفهم من ذلك أنهم ُمِقرُّ
  ).۱۳-۱۲، ۱۹۷۳األشموk (عىل ابن مريم وبرفعه إىل التام 

ولعله من الواضح أن هذه . وعليه، فإننا نـحتاج إىل وسيلة نرفع بها هذا االلتباس ونزيل بها هذا الغموض 
لة تطريزية وقد كانت تلك الوسيلة وسي. املهمة ال تجد سبيلها إىل الواقع إال بتغي/ العالقات الرتكيبية بq الكلYت

هكذا يدرج الوقف بعد . وهي الوقف الذي يعمل إدراجه عىل دفع البنيات الرتكيبية امللتبسة الناشئة عن الوصل
التي هي خرب " منهم"مكونة من  جملة استئنافية" منهم من كلم هللا "فتص/ املتوالية ) ب۱(يف " بعض"كلمة 

ن من شبه جملة  م مكوَّ ر " من كلم هللا"ومن ) السابق بدالوقد كانت يف الرتكيب (مقدَّ التي تتشكل من مبتدأ مؤخَّ
ن من االسم املوصول وجملة الصلة  . )۱۶۷، ۱. ، ج۱۹۸۰؛ أr الربكات بن األنباري  ۲۰۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكربي (مكوَّ

" ولرس"فيرتتب عىل ذلك تنظيم تركيبي مختلف إذ تعترب كلمة ) ب ۲(يف " مريم"مثلY يدرج الوقف بعد كلمة 
. ، ج۱۹۸۷العكربي " (أعني"فقد رأى العكربي أنه قد ينصب عىل إضYر ". أعني"مفعوال به لفعل محذوف تقديره 

۱ ،۴۰۵  k۱۶۱، ۱۹۸۳؛ والدا(.  
  :ويف نفس سياق جوهر املالحظات السابقة، Sكن تفحص األمثلة التالية

  )۷۳سورة املائدة اآلية .( إله واحدإن هللا ثالث ثالثة وما من إله إال: لقد كفر الذين قالوا-أ  ) ۳(
  .وما من إله إال إله واحد. إن هللا ثالث ثالثة: لقد كفر الذين قالوا -ب         

  ).۶۵سورة يونس اآلية (و ال يحزنك قولهم إن العزة i -أ  ) ۴(
  .إن العزة i. وال يحزنك قولهم -ب         

إن هللا ثالث ثالثة "تكشف، يف العبارة ) أ ۳(فـ. رافعة لاللتباسوهي أمثلة تعرض البنيات امللتبسة والبنيات ال
إن : أي(، عن طبيعة للعالقات بينها وبq الجزء السابق، إذ الجزء األول من هذه العبارة "وما من إله إال إله واحد

، أي مفعوال "قالوا"يتصل Iا سبقه ويتعلق به باعتباره جملة اسمية لها موقع املفعول به للفعل ) هللا ثالث ثالثة
ويرتتب عىل مثل هذا الرتكيب الذي يرشك هذين الجزئq يف الحكم النحوي بناء داليل فاسد بالنظر إىل املقصود . به

فالحكم بالكفر ال ينسحب عىل الذين قالوا بأن هللا ثالث ثالثة، بل يشمل، عىل حد سواء، هؤالء . من هذا الكالم
يكشف التحليل النحوي عن أن ) أ ۴(ويف . و هذا غ/ معقول وغ/ منطقي. واحد والذين قالوا ما من إله إال إله
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. شديدة التالزم مع املصدر الذي يعمل عمل فعله، فتكون هذه العبارة بذلك مفعوال به" إن العزة i"عبارة 
وهذا . خاطب بهذه اآليةتحزن امل" إن العزة i"ويكون ناتج هذه البناءات الرتكيبية ممثال يف داللة تفيد أن قولهم 

 qالرتكيبي qبناء داليل فاسد ساهمت يف بنائه تلك العالقات الرتكيبية املعينة من الجيل، إذن، أن هذين البنائ
: املولدين لداللة غ/ مرغوب فيها يستلزمان التعديل والتصويب، وذلك بإسناد عالقات أخرى إىل هذه الوحدات

فبمجرد . وال Sكن أن يسند أمر القيام بهذه الوظيفة إال إىل الوقف. قات مرتخيةبإرخاء عالقات وثيقة وتوثيق عال 
، فإن األمر يستتبع بالرضورة إعطاء وضع تركيبي جديد للجزء )ب ۳(، كY هو الحال "ثالثة"ما ندمج الوقف بعد 

زائدة؛ " وما من إله" يف" من"، بدليل أن ويصبح جملة استئنافيةالواقع بq الحيز الوقفي الذي تلغى مفعوليته 
وIجرد ما ندمج الوقف . )۴۵۳، ۱. ، ج۱۹۸۷العكربي (يف موضع مبتدإ، والخرب محذوف، أي وما للخلق إله " إله"و

، فإن الجزء الواقع بq الحيز الوقفي تبطل مفعوليته ويص/ جملة استئنافية، )ب ۴(، كY هو الحال يف "قولهم"بعد 
  .)۶۷۹، ۲. ، ج۱۹۸۷العكربي (مستأنف، والوقف عىل ما قبله " إن العزة"إذ يرى العكربي أن 

وال يقترص األمر عىل هذه املقوالت النحوية التي يعمل الوقف عىل استبدالها Iقوالت نـحوية أخرى تناسب 
ل املعنى املراد توصيله بل يتعداها ليشمل مقوالت نـحوية أخرى، ألن الرتكيب من غ/ تطريز ال يؤمن دا+ا التواص

  .غ/ امللتبس
  :لنتأمل يف األمثلة التالية

  ).۸۸سورة القصاص اآلية .(وال تدع مع هللا إلها آخر ال إله إال هو -أ  )۵(
  . ال إله إال هو. وال تدع مع هللا إلها آخر -ب       

ت كلمة ربك عىل الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش وَمْن َحْولَه -أ  )۶( وكذلك حقَّ
  )۷-۶سورة غافر اآليتان .(يسبحون بـحمد ربك ويؤمنون به

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون . وكذلك حقت كلمة ربك عىل الذين كفروا أنهم أصحاب النار -ب
  .بحمد ربهم 

 إلها" غ/ املسبوقة بوقف ال Sكن إال أن تكون شديدة التعلق باملركب ) أ ۵(الواردة يف " ال إله إال هو"إن 
ومثل هذا الرتكيب فاسد ألن الداللة الناتجة عنه . الذي لن يكون سوى موصوف، ويكون ما يليه صفة له" آخر

غ/ املسبوقة بوقف تنسج نفس العالقات التي نسجت ) أ ۶(الواردة يف ..." الذين يحملون العرش"كY أن . فاسدة
. وهذا أيضا تركيب فاسد ألنه ولد داللة فاسدة. يف املثال الذي سبقه، فتكون بذلك صفة للموصوف الذي يسبقها

فيفصل الوقف، نتيجة تدخله، . الداليل-ومرة أخرى، يتم االستنجاد بالوقف إلزالة هذا النوع من االلتباس الرتكيبي
ليسند، بعد ذلك، وظائف وعالقات جديدة إىل املكونq اللذين " موصوفا"عY كان قد اعترب " صفة"ما كان قد اعترب 

، وذلك يف )۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د(ابن الجزري شمس الدين (جملت, استئنافيت, " الصفتان"هكذا تصبح . مرتبطq كانا
 qب ۶(و) ب ۵(املثال.(  

ويوظف الوقف أيضا ليغ/ العالقات النحوية عمال عىل رفع اللبس واإلشكال، وذلك يف الحالة التي قد تسند 
  :فلننظر يف األمثلة التالية. وظيفة الحال كل2ت تؤديفيها العالقات الرتكيبية إىل 

  ).۸۷ - ۸۶سورة مريم اآليتان .(ونسوق املجرمq إىل جهنم وردا ال Sلكون الشفاعة  -أ ) ۷(
 .ال Sلكون الشفاعة. ونسوق املجرمq إىل جهنم وردا -ب
  ) .۹ -۸سورة البقرة اآليتان .(ومن الناس من يقول آمنا باi واليوم اآلخر وما هم Iؤمنq يخادعون هللا -أ) ۸(

  .يخادعون هللا. ومن الناس من يقولوا آمنا باi واليوم اآلخر وما هم Iؤمنq -ب
 qتركيبيا ودالليا النتهينا إىل اعتبار ) أ ۸(و) أ ۷(ومن املالحظ أننا لو اعتربنا املثال qلكون الشفاعة"سليمS ال "

غ/ أن . عىل التوايل" هم"و" املجرمq"بـ: q شديدي االتصال Iا يسبقهYحال) أ ۸(يف " ويخادعون هللا"و) أ ۷(يف 
ألن املعنى يف املثال األول هو أن املجرمq ال يشفع : التواصيل يسفه هذا الرتكيب ويبطل فاعليته-املكون الداليل

فكان لحضور . خادع هللالهم أحد؛ وألنه يف املثال الثاk يفيد نفي خداع من ليس Iؤمن، وكأن املؤمن هو الذي ي
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 qت، فتم إبطال بعض العالقات من مثل العالقات بYالكل qالحال"الوقف أثره املنظم للرتكيب والعالقات ب "
وهو هنا حسب العرب (ليتم بالرضورة إلغاء هاتq املقولتq بتأث/ واقع الفصل الذي أحدثه الوقف " ذي الحال"و

نسقا آخر من العالقات البديلة التي تتالءم والوقف، والتي جعلت من ، وليؤسس )وقف كاف للبيانالقدامى 
ابن الجزري شمس الدين (املكونات الواقعة بعد الوقف مكونات تندرج ضمن مقولة كربى هي الجملة االستئنافية 

" ال Sلكون"، هذا عىل الرغم من أن العكربي يُعرب  )۵۴، ۱. ، ج۱۹۸۰؛ ابو الربكات بن األنباري ۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د(
أنه ال يجوز أن تكون ) ب ۸(، إال  أنه يرى من جهة أخرى بخصوص املثال  )۸۸۲، ۲. ، ج۱۹۸۷العكربي (حاال 

لكانت " آمنا"حاال من الضم/ يف " يخادعون"فلو كان " يقول"الجملة حاال يف الضم/ يف آمنا ألن آمنا محV عنهم بـ
Yأحده qأنه أخرب عنهم بقوله أنهم: محكية أيضا، وهذا حال لوجه kولو : يخادعون: ما قالوا آمنا وخادعنا والثا

 ).۲۶-۲۵، ۱. ، ج۱۹۸۷العكربي (تخادع : كان منهم لكان
وقد يقيِّد الوقف الرتكيَب، وذلك بتقييده للضم/ العائد، مخافة االلتباس ودفعا ألي صنف من أصناف التوهم، 

  : لنتأمل يف األمثلة التالية. املبهYت خاصة إذا علمنا أن الضم/ من اإلشاريات أو
  ).۴۰سورة التوبة اآلية . (فأنزل هللا سكينته عليه وأيده بجنود . تروها -أ) ۹(

  .وأيده بجنود . تروها. فأنزل هللا سكينته عليه -ب   
  ) ۹ح اآليةسورة الفت. (لتؤمنوا باi ورسوله وتَُعزُِّروه وتَُوقُِّروه وتَُسبُِّحوه بكرة وأصيال- أ) ۱۰(

  .وتسبحوه بكرة وأصيال. لتؤمنوا باi ورسوله وتعزروه وتوقروه -ب      
ففي املثال . الذي يرتتب عىل عدم اللجوء إىل الوقف لبنينة الكالم بالتباس الضم0 أو العائديتعلق األمر، هنا، 

أن األمر يتعلق بنفس الضم/ الذي فيعتقد " أيده"مع الضم/ يف " عليه"يلتبس الضم/، يف حالة الوصل، يف ) أ ۹(
بحيث " تسبحوه"و" توقروه"إذ يشكل أمر الضم/ين يف ) أ ۱۰(ونفس اليش يقع يف املثال . يعود عىل نفس الشخص

تعود ") عليه"أي يف ) (أ ۹( ويتأكد ذلك، حسب العكربي، يف أن الهاء يف. ال يضبط عىل ماذا يعود هذان الضم/ان
، ۱۹۸۷العكربي ) (ص(تعود عىل النبي ") أيده"يف (هللا عنه ألنه كان منزعجا، وأن الهاء  عىل أr بكر الصديق ريض

وحتى ال يقع هذا االلتباس بq . يعود عىل هللا تعاىل") تسبحوه"أي يف ) (أ ۱۰(، وأن الضم/ الثاk يف  )۶۴۵، ۲. ج
 Yبالنسبة للمثال ۲۳۳، ۱. ، ج)ت.د(ابن الجزري شمس الدين (هذين الضم/ين تم إدراج الوقف للفصل بينه ،

ولعل الخلط بq عود الضم/ين يف كل مثال من املثالq يعود . )، بالنسبة للمثال الثا۵۲۱k، ۱۹۸۳والداk  -األول
ويأ9 الوقف ليلغي املشاركة يف الحكم، . بالدرجة األوىل إىل عامل العطف، إذ هو املتسبب يف مثل ذلك الغموض

ويف مثل هذا السياق تتوفر أمثلة  عديدة يلعب فيها توزيع العطف . د ويقيد كل تأويل داليلوليصحح قضية العائ
دورا مخلخال للداللة اليش الذي يعني أن الرتكيب ذاته قد عجز عن الضبط فبات يتطلب حضور الوقف لتستقيم 

  . العالقات الرتكيبية والتأويل الداليل
بل قد يعني فصله بإدراج حيز شاغر لئال يلتبس الكالم ويشكل  إن العطف ال يعني بالرضورة وصل الكالم،

 :لنالحظ األمثلة التالية. أمره
سورة الزمر اآليتان . (أليس يف جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أوالئك املتقون -أ) ۱۱(
۳۲-۳۳ (  

  .تقونوصدق به أوالئك امل. والذي جاء بالصدق. أليس يف جهنم مثوى للكافرين-ب
  )  ۲۷سورة املائدة اآلية .(واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا - أ) ۱۲(

ِهْم نَبَأَ ابْنََي آَدَم ِبالَحقِّ  -ب          باَ قُْرباَناً . َواتُْل َعلَيْ )؟"عليهم"عالمة السكون عىل ميم )(سورة املائدة. (إِذْ قَرَّ
    

لعب دور أداة واصلة ورابطة بq جز` الكالم، فيكون لهY بالرضورة، قد ) أ ۱۲(و) أ ۱۱(يبدو أن العطف يف 
rإذ يشارك الجزء الالحق، بطبيعة الحال، الجزء . يف هذا املثال وذاك، نفس الحكم النحوي ونفس الحكم اإلعرا

، )۱۵۴-۱۹۸۳،۱۴۸الداk (يف الحكم واملص/ " الكافرين"ما يسبقه أي " الذي"ومن هنا سيشارك . السابق يف الحكم
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، مع أن هذا األمر ليس صحيحا ألن الظرف  ليس معموال للفعل "واتل"قد اعترب معموال للفعل " إذ"أو أن الظرف 
. )۱۰۰، ۱۹۹۳محمد يوسف حبلص ) (عهد ابني آدم(غ/ زمن التقريب ) ص(وهو عهد النبي (ألن زمن التالوة 

وهكذا فشل . ال بيئة لها يف مجموعة ثقافية ودينية معينة وهذان الرتكيبان بينا الخطأ باعتبارهY يولدان داللة
الرتكيب يف تأمq الداللة، فلم يكن بد من االلتجاء إىل التطريز الذي يبدو أن اللغة العربية قد أوكلت إليه أمر رفع 

  .الرتكيبي) التعقيد(االلتباس وإزالة الغموض 
ل فقط هذه املقوالت النحوية والعالقات التي تنسجها إن الدور التنظيمي للرتكيب الذي أنيط بالوقف ال يشم

إذا نـحن . ندرج  وظيفة فاعلهكذا، قد نتوهم أن كلمة ما قد تشغل . مع غ/ها، بل إنه يشمل مقوالت أخرى
  :حيزا وقفيا، ولتوضيح ذلك، نورد املثال التايل

  ).۶۶سورة يوسف اآلية . (قال هللا عىل ما نقول وكيل - أ) ۱۳(
  .هللا عىل ما نقول وكيل. قال -ب         

فلزوم وكيد التعلق بq " قال"فاعل للفعل " هللا"يوضح هذا املثال كيف أن الوصل الذي يوهم بأن كلمة 
الفاعل واملفعول قد خلق مثل هذا الرتكيب الذي أنتج داللة فاسدة وكأن هللا وكيل عىل ما يقوله، وهو أمر غ/ 

ضم/ مسترت وهو يعقوب عليه " يقول"ذا الرتكيب إذا علمنا أن فاعل فعل ويظهر فساد ه. معقول وال مقبول
وقفة لطيفة عىل حد (وحتى يصح الرتكيب ويسمح بتوليد الداللة السليمة واملقبولة وجب إدراج الوقف . السالم

سمية يف محل ليكون لفظ الجاللة مبتدأ وتكون الجملة اإل " قال"بعد  )۳۴۵، ۱. ، ج۱۹۷۲ الزركيش) (تعب/ الزركيش
غ/ أننا نعلم أن املفعول به شديد التعلق بالفاعل والفعل، وأن . نصب مفعوال به، فيص/ املعنى معقوال ومقبوال

إال أن ذلك فيY نعتقد قد يُعد مرخصا به للوقف . أمر غ/ مقبول نـحويا" الوقفة اللطيفة"فصله عنهY حتى بتلك 
ت تركيبية أخرى غ/ تلك التي جاء بها الرتكيب، أو الكاشف عن الصالت املزيل لاللتباس والغموض والناسج لصال 

إن الوقف يفرض عىل الرتكيب إعادة نسج العالقات النحوية تفاديا اللتباس . العميقة يف مجال الرتاكيب املعقدة
  .تركيبي

ؤطر للكالم واملوجه وعالوة عىل ذلك، أوردت كتب التفس/ وعلوم القرآن أمثلة أخرى يربز فيها دور الوقف امل
. باألمرللتأويل الرتكيبي والداليل، ومن ذلك الوقف الذي يعرض مقولة أخرى من املقوالت النحوية، ويتعلق األمر 

  : لننظر إىل املثال التايل
  ) ۲۹سورة يوسف اآلية.(يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك - أ) ۱۴(

  .واستغفري لذنبك. يوسف أعرض عن هذا -ب
حالة يتم فيها الوصل بq فعلq لألمر، وقد تكفل واو العطف بتحقيق ذلك الوصل، مع أن ) أ ۱۵(تعرض 

األمرين ال يخصان نفس الشخص ويظهر ذلك من ضم/ي املخاطب يف الفعلq معا، إذ يخاطب املذكر ثم يخاطب 
. ل بq األمرين، مع ذلك، ال يتبqغ/ أن الفص. فاألمر األول موجه إىل يوسف، بينY األمر الثاk يخص املرأة. املؤنث

باإلعراض وهو الصفح عن جهل من جهل قدره، وأراد رضه، واملرأة أُمرت باالستغفار لذنبها ألنها "لقد أمر يوسف 
همت Iا يجب االستغفار منه، ولذلك أمرت به؛ و. يهم بذلك يوسف عليه السالم، ولذلك . يؤمر باالستغفار منه، 

، ولهذا السبب كان من الرضوري إدراج الحيز الوقفي  )۳۴۶، ۱۹۷۲ الزركيش" (نفسه لعصمته وإ~ا هم بدفعها عن
  .للتمييز بq األمرين، واإللغاء العميل لوظيفة العطف التي ترشك الطرفq يف نفس الحكم

ينتجان  من األشياء التي يؤكدها العلYء ألن الوصل والعطف معا، مرة أخرى، الفصل ب, الخربينكY يبدو أن 
  :لنتمعن يف املثال التايل. االلتباس والغموض، ويلحقان بالرتكيب بعض االرتباك

  ) .۲۴سورة يوسف اآلية.(ولقد همت به وهم بها - أ) ۱۵(
  .وهم بها. و لقد همت به-ب         

نهY فبY أن األمر يتعلق باإلخبار بأمرين أحدهY يخص يوسف واآلخر يخص املرأة، وليست هناك مشاركة بي
يف الحكم، ألن كل واحد قد قام بفعل، فقد تم إدراج الحيز الوقفي بq الخرب املتعلق به والخرب املتعلق بها حتى 
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هذا فضال عY بq الرتكيبq اللذين يفصل بينهY الوقف من . وإن كان هناك ما يدعو من أسباب نـحوية إىل الوصل
  . يف التنظيم اإليقاعي للغة العربيةازدواج أو تواز؛ وهذا أمر عالجناه يف كتابنا 

إن الوقف والوصل يؤديان دورين متعارضq، فإذا كان الوصل يعقد بq املكونات عالقات نـحوية معينة 
ويرجح تأويالت تركيبية وداللية، فإن الوقف، من جهته، يعقد عالقات نـحوية أخرى ليؤمن الرتكيب السليم 

وإذا حدث أن . ينىشء عالقات ينفيها الوقف الذي ينىشء عالقات أخرىإن الوصل . وليصون الداللة ويحصنها
عوض الوصُل الوقَف، فإن تلك العالقات التي أسسها الوقف تذهب بذهابه، وإذا ذهبت اختل معها الرتكيب 

ومن هذا املنطلق، يكون الوقف محصنا للرتكيب والداللة معا حينY يعجز الرتكيب عن . وفسد، وضاعت الداللة
  .قيام بذلك عىل الوجه األتمال

نستنتج من هذا القسم أن وصل الكالم السليم تركيبيا قد يؤدي إىل لبس وغموض تركيبيq، إذ يرتتب عليه 
وبذلك يفشل الرتكيب يف تأمq . نسج عالقات نـحوية وإسناد وظائف ومواقع تركيبية تنجم عنها دالالت فاسدة

فلم يكن إال الوقف، . ليمة تركيبيا بq املركبات، ويف تأمq الداللة وصيانتهاالعالقات النحوية، ويف رسم الحدود الس
باعتباره وسيلة تطريزية، لينهض بهذه األعباء ف/فع اللبس والغموض الرتكيبيq اللذين يشمالن مقوالت وعالقات 

م ذلك بإدراج وقف، ويت. تركيبية عديدة، وذلك بقطع عالقات التعلق وتوثيق عالقات كانت مقطوعة أو مرتخية
ونعتقد أن أمر رفع االلتباس والغموض هو الذي رخص . رغم أن الرتكيب ال يستسيغ مثل هذا الوقف املدرج

وقد يصح القول بأن . للوقف باالندراج يف املواقع التي يقال بأن الفصل محرم فيها بسبب شدة التالزم بq املكونات
وفضال عن . إلخالالت النحوية التي ال تكون لها عواقب عىل الداللةالوقف يؤدي مهمته حتى وإن تسبب يف بعض ا

ذلك، يلزمنا أن نش/ إىل خاصية أخرى للوقف وتتمثل يف أنه يتدخل، حينY تلتبس الرتاكيب، ليعدل العالقات 
عىل ما سبق، وتأسيسا . إنه يقوم بتحسينها وتجويدها، أي بالرفع من جودتها الرتكيبية. الرتكيبية ويبنينها من جديد

فإن الرتكيب يعيد النظر، بفعل الوقف، يف ما أسسه من عالقات وما بناه من وظائف، وكأن الوقف أصبح مصفاة 
  .وهكذا يكون الوقف ضابطا تطريزيا للرتكيب. تراقب ما ينتجه الرتكيب وتقوم بضبطه) صواتية(تطريزية 

  :الوقف مؤسس للعالقات الرتكيبية. ۳
وتقيض وجهة النظر التي نرمي إىل بسطها . ض وجهة نظر ولنحاول التأسيس لهانخصص هذا القسم لنعر 

فإدراج الوقف هنا أو . والتدليل عليها بأن الوقف قد يتسبب يف إحداث العالقات النحوية وتحديد املواقع الرتكيبية
إذ . ضع الوقف وتنويعهاهناك من شأنه أن يتسبب يف الكث/ من الوجوه النحوية واإلعرابية التي تتعدد بتعدد موا

من املالحظ أن الكث/ من اآليات قد استوقفت علYء اللغة والنحاة والقراء وعلYء التفس/ بسبب ما أحدثته 
وهذا يعني أن البناء الرتكيبي ال يقوم . موضعة الوقف من بنينات متعددة لهذه اآليات وتنظيم تركيبي وداليل لها

ل إنه، يف الحاالت التي سنتوقف عندها، يقوم عىل الوقف باعتباره مكونا مؤسسا عىل ما يستوجبه الرتكيب ذاته، ب
وقولنا بذلك يعني أن الوقف، حينY يدرج، يف موضع ما محدد، يتسبب يف نسخ عالقات تركيبية . للعالقات الرتكيبية

ال الوقف الذي كان يضطلع معينة ليجد الرتكيب نفسه مجربا عىل القيام ببناءات تركيبية جديدة ما كانت لتكون لو 
يف القسم السابق بدور املصفاة واملراقب، وها هو اآلن يضطلع بدور باk العالقات الرتكيبية، أو بدور باعث 

  .الرتكيب عىل وضع تالزمات لفظية جديدة
  :ولنبدأ Iثال من سورة البقرة 
)۱۶ ( qأ. ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتق).۲سورة البقرة اآلية (.  

فقد شغلت هذه اآليات املفرسين بخصوص مواضع الوقف املحتملة وأثر أي اختيار عىل العالقات الرتكيبية، 
  :فكان أن توزعت الوقوف كY ييل

  .هدى للمتقq.  ال ريب فيه.  ذلك الكتاب -أ  )  ١٧(
  .فيه هدى للمتقq.  ال ريب.  ذلك الكتاب -ب        

  .هدى للمتقq.  يهذلك الكتاب ال ريب ف -ج        
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  .فيه هدى للمتقq.  ذلك الكتاب ال ريب -د         
تم إدراج الوقف ثالث مرات، ) ب۱۷(و) أ۱۷(ففي : يبدو أننا بإزاء أربع حاالت لتوزيع الوقف يف هذا القول

أما يف . قفيمنها ينتهي بإدراج حيز و " مركب صوا9"، كل "مركبات صواتية"أي أن الكالم قد تم تقطيعه إىل ثالثة 
ومن . ينتهي كل واحد منهY بإدراج حيز وقفي" مركبq صواتيq"فإن الكالم تم تقطيعه إىل ) د۱۷(و) ج۱۷(

امللحوظ أن موضعة الحيز الوقفي قد أفسحت املجال لكلYت هذه املتوالية الصوتية ألن تنسج عالقات تركيبية 
مركبها "ول من جملة مكونة من مبتدأ وخرب، ويتكون األ " مركبها الصوا9"يتكون ) أ ۱۷(وهكذا، ف. مختلفة
مركبها "، ويتكون "ذلك"الثاk من جملة استئنافية توكيدية أو أنها يف محل رفع خرب ثان السم اإلشارة " الصوا9
األول من " مركبها الصوا9"فيتكون ) ب۱۷(أما . وخرب وشبه جملة" هو"الثالث من مبتدأ محذوف تقديره " الصوا9

الثاk من جملة استئنافية توكيدية تتكون بدورها من ال النافية " مركبها الصوا9"ة مكونة من مبتدأ وخرب، وجمل
الثالث من جملة اسمية مكونة من خرب " مركبها الصوا9"، و"موجود"للجنس وريب اسمها والخرب محذوف تقديره 

أول يتشكل " مركب صوا9"من ) ج۱۷(تتكون  فيY". هدى"متعلق بـ" للمتقq"و" هدى"مقدم ومبتدأ مؤخر وهو 
جملة ال النافية للجنس واسمها وخربها يف محل : ال ريب فيه("وخرب ") ذلك("من جملة اسمية مكونة من مبتدإ 

ملبتدأ محذوف تقديره " هدى"ثان يتشكل من جملة اسمية مكونة من خرب " مركب صوا9"، ومن )رفع خرب املبتدأ
، وهو متعلق "ال"معتربا إياه يف موضع خرب " فيه"األول الذي ذكره العكربي متحدثا عن وهذا هو الوجه ". هو"

) د۱۷(و. )۱۵، ۱. ، ج۱۹۸۷النحاس، أبو جعفر؟ " (فيه"ال ريب كائن فيه، فتقف حينئذ عىل : Iحذوف، تقديره
وهذا هو الوجه الثاk الذي . الثاk من خرب" مركبها"األول من مبتدأ يشمل البدل والحال، و" مركبها الصوا9"يتكون 

فيه هدى، : آخر الكالم، وخربه محذوف للعلم به، ثم تستأنف، فتقول" الريب"أ# به العكربي والذي اعترب فيه 
عىل الوجهq  ،"يف"، ويتعلق "فيه" فاعال مرفوعا بـ " هدى"الخرب، وإن شئت كان " فيه"مبتدأ و" هدى"فيكون 

  .)۴۵، ۱. ؛ أبو الربكات ابن األنباري، ج۱۵، ۱. ، ج۱۹۸۷؟ النحاس، أبو جعفر(بفعل محذوف 
تكونان ثالث جمل مستقلة يتلو بعضها البعض اآلخر، لكن ) ب۱۷(و) أ ۱۷(من الجدير باملالحظة، إذن، أن 

، ومرة "هدى للمتقq"وفصلها عن " ال ريب"بـ" فيه"فمرة تم وصل : الكلYت املكونة لها قد وزعت توزيعا مختلفا
فقد وصلت بq الجزئq األولq اللذين ) ج۱۷(أما ". ال ريب"وفصلها عن " هدى للمتقq"بـ" فيه"تم وصل أخرى 

 Yأ۱۷(فرقت بينه( وصلت Yفي ،)د۱۷ ( Yاللذين فصلت بينه qالجزئ qب)ب۱۷ .( qومن جهة أخرى، لو قارنا ب
، وهي مركبات تحتوي عىل نفس الكلYت، )أ ۱۷(من األول والثاk " املركبq الصواتيq"األول من " املركب الصوا9"

) أو مبتدأ (جملة اسمية ) أ۱۷(، بينY شكلت يف )ج۱۷(لوجدنا أن تلك الكلYت قد شكلت جملة اسمية ال غ/ يف 
األول يف " املركب الصوا9"و) ب۱۷(األولq يف " املركبq الصواتيq"وإذا واجهنا بq ). أو خربا(وجملة استئنافية 

) د۱۷(، وهي مركبات تتكون من نفس الكلYت، النتهينا إىل تبيان أن نفس الكلYت تشكل جملة اسمية يف )د۱۷(
) أ۱۷(أما املواجهة بq . وجملة اسمية تعقبها جملة استئنافية مكونة من ال النافية للجنس واسمها وخربها

ال "و) أ۱۷(يف " الريب فيه" فيهY متغايران إذ هو الثانيq" املركبq الصواتيq"فتبq أنه عىل الرغم من أن ) ب۱۷(و
  . ، فإ~ا يشكالن معا جملة استئنافية)ب۱۷(يف " ريب

والوقوف عىل : "وقد حلل ابن األنباري هذه اآلية ذاكرا الوقوف املحتملة واألحكام املسندة إليها، فقال
) ال ريب فيه(نزلة حرف واحد، فإن جعلت ، والصلة واملوصول I)الكتاب(صلة ) ال ريب فيه(قبيح ألن ) الكتاب(

قبيح ألنها ) ال(والوقف عىل . ألن املرفوع مضطر إىل رافعه) الكتاب(. يحسن الوقف أيضا عىل ) ذلك(خربا لـ
، فعىل "هو هدى للمتقq"كأنك قلت " هو"الرفع بإضYر : سبعة أوجه) هدى(ويف . ناصبة ملا بعدها مضطرة إليه

قبيح " الريب"مع رافعه متعلقان باألول، والوقف عىل) هدى(، وال يتم ألن )فيه(قف عىل هذا املذهب يحسن الو 
، فعىل هذا املذهب ال )ذلك(بـ) هدى(أن ترفع  الوجه الثا2و. خرب التربئة، فهي مضطرة إىل ما قبلها" فيه"ألن 

الوجه و. إىل الذي خرب به عنه ألنهY خربان ملا قبلهY، والخرب مضطر) فيه(وال عىل " الريب"يحسن الوقف عىل 
، فعىل هذا املذهب "ذلك الكتاب حق الهدى"كأنك قلت ) ال ريب فيه(عىل االتباع ملوضع ) هدى(أن ترفع  الثالث
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 الوجه الرابعو. ليس بخرب ملا قبله" الهدى"ألن ) فيه(وال يحسن، ويحسن الوقف عىل " الريب"ال يتم الوقف عىل 
ال ) ال ريب(ويكون معنى ) فيه هدى للمتقq(ثم تبتدئ ) ال ريب(يتم الكالم عىل قوله ف) فيه(بـ" الهدى"أن ترفع 

خطأ ألن  ) ال ريب(الوقف عىل : وحV أن رجال من النحويq طعن عىل هذا املذهب وقال: قال أبو بكر. شك
قال أبو . ل واملوصوفال عائد له يف صلته وصفته، ومستحيل أن تخلو الصلة والصفة من عائد عىل املوصو ) الكتاب(

وهذا تقحم منه وتعسف شديد ألن جYعة من أهل النحو ترتيض مذاهبهم، عرف هذا من جوابهم وأخذه : بكر
. خال من عائد يف صلته وصفته، لكنهم أضمروا محال تتصل به هاء) الكتاب(الناس عنهم بالقبول، و. يذهبوا إىل أن 

ال : "، وألقي املحل والهاء، لوضوح معنييهY، ولو ظهرا يف اللفظ لقيل)كتابال(فاملحل خرب التربئة، والهاء عائد عىل 
فكان االختصار يف هذا املوضع أوىل وأشبه إذ خرب التربئة ال يستنكر إضYره يف حال نصب " ريب فيه فيه هدى

أن تنصب الخامس  الوجهو. فهذا وجه صحيح يف العربية غ/ بعيد يف قياس أهل النحو وترتيبهم... االسم وال رفعه
أن تنصبه عىل  السابعو). الكتاب(أن تنصبه عىل القطع من  الوجه السادسو). ذلك(عىل القطع من ) هدى(

وال يتم ألن ) فيه(ويحسن عىل " الريب"فعىل هؤالء الثالثة األوجه ال يحسن الوقف عىل ). فيه(القطع من الهاء يف 
أبو بكر بن (قبيح ألن الالم صلته وهو ناقص مضطر إليها ) ىهد(والوقف عىل . املقطوع متعلق باملقطوع منه

  . )۴۸۶، ۱. ، ج۱۹۷۱األنباري 
هكذا يظهر أن الوقف قد وزع الوظائف النحوية التى تالئم املواقع التي أدرج فيها، ونسج العالقات التي 

: ك بوسيلتq متكاملتq هYأفرزها هذا الوضع الجديد، فهيكل، انطالقا من املوضع الذي أُدرج فيه، الكلYت وذل
تفكيك العالقات التي شكلها وقوعه يف موضع ما، وتعليق الكلYت ببعضها البعض اعتYدا عىل املوضع الجديد 

ومن %ة، أصبح من الرضوري التساؤل عن مدى تنظيم الفضاء الفارغ للفضاء املمتلئ وتشكيله، . الذي صار يشغله
لتنظيم، وعن الدور الذي قد يسند إىل الصواتة غ/ القطعية يف صوغ الرتكيب وعن الغاية املتوخاة من مثل هذا ا

إن زحزحة  الوقف من موضعه زحزحة للعالقات الرتكيبية السابقة وتغي/ لها، وإذن . وتوجيهه وضبطه وتقييده
  . إعادة بناء عالقات جديدة يف ضوء هذا املتغ/ الزمني املسمى بالوقف

رتكيب وله عليه آثار بادية وبارزة ترسي يف ثنايا الرتاكيب وتلفها وتربزها وتطرحها إن الوقف، إذن، موجه لل
  : لنالحظ هذين املثالq. الذي Sثله هنا الرتكيب" السطح"غ/ " العq"حتى ال يكاد يبقى للوقف وجود، فال ترى 

  ). ۲۶اآلية سورة املائدة .(يتيهون يف األرض. قال فإنها محرمة عليهم أربعq سنة-أ  )  ۱۸(
  .أربعq سنة يتيهون يف األرض. قال فإنها محرمة عليهم-ب      

، كان معنى الكالم أنها محرمة عليهم طوال هذه املدة، أما إذا وقفنا )أ۱۸(كY يف املثال " سنة"فإذا وقفنا عىل 
Xييزا متعلقا بالفعل " سنة أربعq"، كان املعنى أنها محرمة عليهم أبدا، وتكون )ب۱۸(، كY يف املثال "عليهم"عىل 

حال من " يتيهون"فالتحريم عىل هذا مقدر، و. ظرف ملحرمة" أربعq سنة"وقد رأى العكربي أن . الذي يعقبه
، فيY )۴۳۱، ۱. ، ج۱۹۸۷العكربي (، فالتحريم عىل هذا غ/ مؤقت "يتيهون"هي ظرف لـ: وقيل. الضم/ املجرور

فال يتم الوقف عىل ) محرمة عليهم(إن شئت نصبها بـ. نصب من وجهqي" أربعq سنة"ذكر ابن األنباري أن 
أبوبكر بن األنباري ) (عليهم(فعىل هذا املذهب يتم الوقف عىل ). يتيهون يف األرض(وإن شئت نصبها بـ). عليهم(

  .ومغزى هذا الكالم أن الوقف هو الوسيلة التي تؤسس عالقات نـحوية. )۶۱۶، ۲. ، ج۱۹۷۱
وما نرده إىل عامل  توجيه اإلعرابإعراب القرآن أمثلة عديدة فيY يتصل Iا كانوا يسمونه بـ وقد أوردت كتب

الوقف الذي يبدو واضحا أن إلدراجه أو عدم إدراجه تأث/ا مبارشا عىل العالمة اإلعرابية التي تتغ/ تبعا لإلدراج أو 
  .المات اإلعرابيةفالوقف هو املوجه للعالقات والوظائف الرتكيبية ووضع الع. عدمه

  :لنبدأ Iالحظة األمثلة التالية
  ).۷۵سورة النساء، اآلية . (يا ليتني كنت معهم فأفوَز فوزا عظيY .أ)   ۱۹(

  .فأفوُز فوزا عظيY. يا ليتني كنت معهم  .ب    
  ).۱۵سورة التوبة، اآلية .(ويذهب غيظ قلوبهم ويتوَب هللا عىل من يشاء  .أ)   ۲۰(
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  .و يتوُب هللا عىل من يشاء. و يذهب غيظ قلوبهم .ب              
  ) ۱۳-۱۲سورة الشعراء، اآليتان . (قال رr إk أخاف أن يكذبوk ويضيق صدري وال ينطلق لساk .أ)  ۲۱(

  .و يضيق صدري وال ينطلق لساk. قال رr إk أخاف أن يكذبوk. ب             
تندرج ضمن الوصل إذ . يقطع أي جزء قويل من الجزئq عن الجزء  أمثلة) أ ۲۱(و) أ ۲۰(و) أ ۱۹(فاألمثلة 

. ضمن الوقف، إذ تم قطع الجزئq عن بعضهY البعض) ب۲۱(و) ب ۲۰(و) ب ۱۹(اآلخر، بينY تندرج األمثلة 
هكذا، . واملالحظ هنا أن كال من الوصل والوقف يستلزم حركة إعرابية ووظيفة نـحوية وعالقات تركيبية معينة

أن القول موصول األجزاء، وأن وصله استتبع أن يكون الفعل الذي يعقبه منصوبا ألنه واقع ) أ ۱۹(حظ يف املثال نال 
) فأفوز(غ/ تام ألن ) كنت معهم(يف جواب التمني وهو موضع يستوجب األمُر فيه نصَب الفعل، والوقف عىل 

نالحظ أيضا أن القول موصولة حلقاته، ) أ ۲۰(ثال ويف امل. )۵۹۹، ۲. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن األنباري (جواب التمني 
" يعذبهم"، ألن حكم )أي الخالف(إما عىل الرصف " يتوب"فكان أن استوجبت عملية الوصل نصب الفعل 

عىل إضYر " يتوب"، وإما أن يكون نصب "متوبة"الذي هو " يتوب"، وهو حكم العقاب، مخالف لحكم "يخزيهم"و
وكان . قاتلوهم يعذبهم هللا ويخزيهم، يف حq يتوب عىل من يشاء: يكون املعنى كاآل9و. محذوفه قبل الفعل" أن"

بالنصب، وعىل هذا املذهب ال يوقف عىل ) ويتوب هللا: (ابن األنباري قد الحظ أن األعرج وابن أr إسحاق يقرآن
أبو بكر بن () هميخزي(و) يعذبهم هللا(منصوب عىل الرصف عن قوله ) ويتوب(ألن ) ويذهب غيظ قلوبهم(

ال تنقطع أجزاء القول، فرتتب عىل ذلك أن تم نصب الفعل  )أ ۲۱(ويف املثال . )۶۹۲-۶۹۱، ۲. ، ج۱۹۷۱األنباري 
أبو بكر بن (املنصوبة لئال يقع الفصل بq املنسوق عليه واملنسوق " أن يكذبوk"باعتباره معطوفا عىل " يضيَق "

إk أخاف أن يكذبوk، وأخاف أن يضيق صدري، وال : ن املعنى كY ييلوبذلك يكو . )۸۱۲، ۲. ، ج۱۹۷۱األنباري 
kينطلق لسا.  

قد قُطع إىل طرفq بسبب الوقف الذي غ/ بنية القول معدالً العالقات ) ب۱۹(وأما يف املقابل، فإن املثال  
ليسند " معهم"عدفكان من مفعوله أن أدرج الوقف ب. النحوية التي شكلها الوصل ليؤسس لنفسه عالقات أخرى

يا ليتني كنت معهم وفوزي فوز عظيم يف : وظيفة نـحوية جديدة هي االستئناف، فيص/ املعنى كاآل9" فأفوز"إىل 
إن : بالرفع، فله يف هذا مذهبان) فأفوزُ (وقد روي عن بعض القراء : "ويف هذا الباب يقول ابن األنباري. ذلك اآلن
وذلك أن الرجل ال يتمنى . أكون فأفوز، ألن املايض يف التمني Iنزله املستقبليا ليتني "رفعته عىل معنى : شاء قال

والوجه . نسق) فأفوز(ألن ) كنت معهم(ما كان، إ~ا يتمنى ما . يكن، فعىل هذا املذهب ال يتم الوقف أيضا عىل 
وال يتم ألن ) معهم كنت(فعىل هذا املذهب يحسن الوقف عىل . مرفوعا عىل االستئناف) فأفوز(الثاk أن يكون 

يتم فصل القول إىل جزئq ) ب۲۰(ويف املثال . )۶۰۰-۵۹۹، ۲. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن األنباري " (الفاء تتصل Iا قبلها
باعتباره يشكل جملة " يتوب"، فيتسبب إدراج هذا الوقف يف رفع "قلوبهم"بسبب الوقف الذي يقع عىل 

أبو بكر بن (بالرفع ) ويتوب هللا(وقفا حسنا ثم يُبتدأ بـ ) غيظ قلوبهمويذهب (وقد اعترب ابن األنباري . استئنافية
، اليشء الذي يؤدي إىل "يكذبوk"يُدرَج الحيز الوقفي مبارشة بعد ) ب۲۱(ويف املثال . )۶۹۱، ۲. ، ج۱۹۷۱األنباري 

دري وال ينطلق إk أخاف  يكذبوk، ومن أجل ذلك يضيق ص: عىل االستئناف، فيكون املعنى" يضيق"رفع الفعل 
k(وقف عىل ) ويضيق صدري(وهكذا فمن رفع . لساkأبو بكر بن األنباري ) (ويضيق صدري(وابتدأ ) يكذبو
إk أخاف :  كأنه قال) أخاف(جعله نسقا عىل ) يضيُق (؛ إال أن للفراء رأيا آخر مفاده أن من رفع )۸۱۲، ۲. ، ج۱۹۷۱

. ، ج۱۹۷۱أبو بكر بن األنباري ) (تكذبوk(يحسن الوقف عىل فعىل هذا املذهب ال . تكذيبهم ويضيق منه صدري
۲ ،۸۱۳(.  

من الواضح، إذن، أنه يتم إسناد وظيفة تركيبية إىل كلمة . تكن لها فيتغ/ موقعها النحوي بغض النظر عن 
وظائف ويتYيز وبتغي/ املواقع تتغ/ ال. طبيعة املقولة النحوية األساسية التي كانت تنتمي إليها قبل إدراج الوقف

  . وكأن إدراج الوقف يقيد الرتكيب ويوجهه، وعدم إدراجه يحرره). الخايل من الوقف واملتضمن له(الرتكيبان 
  :هكذا، نتمكن، من خالل تحليلنا هذا، من الوقوف عىل االستنتاجات التالية
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وقد يكون . معينة بدون وقف، تنسج الكلYت فيY بينها عالقات نحوية مخصوصة وتسند إليها وظائف. ۱
  .الرتكيب Iفرده، هو املؤسس لهذه العالقات والواضع لهذه الوظائف

حاَل الوقف يتكرس ذاك البناء الرتكيبي ويتخلخل لتعقد الوحدات صالت من طبيعة أخرى مغايرة للصالت . ۲
  ".األصيل"التي كانت قا+ة يف الرتكيب 

ابط لتجاورها وXاسكها الجديدين، أو أنه باعث للرتكيب الوقف هو الواضع لهذه العالقات الجديدة والض. ۳
  .عىل نسخ عالقات وتعويضها بأخرى

 بتوسطالذي يقوم به  الوقفتأسيس العالقات الرتكيبية ال يعهد به إىل الرتكيب دا+ا، بل يُعهد به إىل . ۴
  . الرتكيب

ه مادة خاما، يف التدليل عىل فرضيتنا وقد بدا أن تراثنا املتصل بإعراب القران قد كان معينا لنا، باعتبار 
وتأكيدها، وهي الفرضية التي ال نشك يف أنها قد تأكدت، بهذه الحجة، وانتصبت حقيقة ماثلة أمام األبصار 

بإلغاء الوقف لعالقات تركيبية واستعYله الرتكيب لبناء عالقات . وتقيض هذه الفرضية، يف نهاية األمر. والبصائر
  . ب الجديد الذي أحدثهأخرى تنسجم والرتتي

  :خالصة
لقد بدأنا هذا الدراسة بفرضيات كنا نتوخى من خالل اختيارها التأكد من صالحيتها، فكان أن انتهينا إىل 

  :االستنتاجات التالية
۱.  Yال يقترص أمر الوقف عىل الجانب الصوا9، وال يكشف ترصفه عن تحكم الرتكيب فيه، ك

فكان . وإ~ا يكشف عن دوره يف تنظيم القول وبناء املكون الرتكيبي هو مألوف يف األدبيات اللسانية،
وأخ/ا . أن تم رفع اللبس بعونه الشديد، وكان أن أجرب الرتكيب عىل إعادة نسجه للعالقات الرتكيبية

َص لخرق القواعد الرتكيبية  .كان الوقف املرخِّ
إعادة بنينة اللغة وتنظيم تبq لنا ما للوقف من دور حاسم يف رفع اللبس الرتكيبي، أي  .۲

حتى إنه يصح القول بأن . القول بإسناد عالقات ووظائف جديدة إىل الكلYت حتى يزول اللبس
إن . الوقف قد صار مصفاة أو عامال مراقبا لسالمة الرتكيب يف إيفائه بأسلم داللة ويف أسلم مقام

كأن الرتكيب وحده غ/ قادر الوقف يكشف، إذن، عن عطب ناتج عن الرتكيب يرتتب عليه اللبس و 
بهذا املعنى، ال يرفع اللبَس الرتكيبي إالمستوى . عىل تأمq سالمة التواصل وغ/ قادر عىل رفع االلتباس

 .قطعي أو تطريزي أو إيقاعي-فوق
. اتضح لنا أن إدراج الوقف يف مواضع ما من شأنه أن يغ/ العالقات الرتكيبية والوظائف .۳

وعليه، فبإيعاز من . عثا للرتكيب عىل إعادة النظر يف نسج العالقات الرتكيبيةفيكون الوقف، بذلك، با
وهكذا يساهم الوقف يف إثراء الرتكيب وإغنائه وخلق أوجه . متطلب الوقف Xت إعادة بناء الرتكيب

بل إنه يسهم يف تقديم خدمات للرتكيب الذي استنجد بالصواتة لتشغل موقعها . نحوية جديدة
الطبيعي يف تنظيم الكالم وضبطه ضبطا تركيبيا ليفيض إىل الداللة التي يتطلبها املقام وتؤدي دورها 

 .والسياق
غ/ أن حضوره قد . إنه حارض يف الكالم باستمرار. للتنظيم اإليقاعي سلطته عىل القول  .۴

فإن  ويف كل الحاالت،. يكون ضعيفا أو شفافا فيتضاءل دوره، أو أنه يعظم فيص/ دوره وازنا وكثيفا
 . اإليقاع يبقى اإلطار املنظم لألقوال، يبنيها Iفرده أو بتوسط الرتكيب

فال شك أنه يتسبب يف ) ملقوالته ولبناء عالقات وحداته(إذا كان للوقف دور يف البناء الرتكيبي  -  ۳
بعد  أليس لهذه القواعد الرتكيبية. وبذلك تُرَد هذه القواعد إىل الصواتة. إحداث بعض قواعد الرتكيب

  إيقاعي بسبب أن الوقف كان من وراء إحداثها؟      
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  : اللغة العربيةمن  املصادر واملراجع
: طه عبد الحميد طه، مراجعة: ، تحقيقالبيان يف غريب إعراب القرآن، )١٩٨٠(ابن األنباري، أبو الربكات  -

  .الهيئة املرصية العامة للكتاب، مرص. مصطفى السقا
. إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل، كتاب )١٩٧١(بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن األنباري، أبو  -

  .محيي الدين عبد الرحYن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، سوريا: تحقيق
لشيخ عيل ا: ، حققه وضبطهرشح طيبة النرش يف القراءات العرش، )١٩٥٠(ابن الجزري، أحمد بن محمد بن عيل  -

  .الطبعة األوىل. مصطفى الباr الحلبي، مرص: محمد الضباع، رشكة ومكتبة ومطبعة
غانم قدوري الحمد، : ، تحقيقالتمهيد يف علم التجويد، )١٩٨٦(ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد  -

  .مؤسسة الرسالة، ب/وت، لبنان
دار . ، صححه عيل محمد الضباعيف القراءات العرشالنرش ، )ت.د(ابن الجزري، شمس الدين محمد بن محمد  -

  .ب/وتن لبنان. الكتب العلمية
، باr الحلبي، مرص، الطبعة منار الهدى يف الوقف واالبتداء، )١٩٧٣(األشموk، أحمد محمد بن عبد الكريم  -

  .الثانية
، دار املصحف، دمشق، بتداءاملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واال ، )١٩٨٥(األنصاري أبو يحيى زكريا  -

  .سوريا، الطبعة الثانية
  .، املكتبة الثقافية، ب/وت، لبنانذيل تذكرة أويل األلباب والجامع للعجب والعجاب، )ت.د(األنطاs، داود  -
جايد زيدان مخلف، مطبعة وزارة : ، دراسة وتحقيقاملكتفي يف الوقف واالبتداء، )۱۹۸۳(الداk، أبو عمرو  -

  .والشؤون الدينية، بغداد، العراق  األوقاف
  .ق ١٤٠٨ب/وت، دارالفکر،  ،الربهان يف علوم القرآن ،)١٩٧٢(الزركيش، بدرالدين محمد بن عبدهللا،  -
 -  qتحقيق عيل محمد البجاوي، دار التبيان يف إعراب القرآن، )١٩٨٧(العكربي أبو البقاء عبد هللا بن الحس ،

  .ة الثانيةالجيل، ب/وت، لبنان، الطبع
، تحقيق أحمد يوسف نجا9 ومحمد عيل النجار، دار معاb القرآن، )۱۹۵۵(الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد  -

  .۱۹۸۲.الرسور، ب/وت، لبنان
تحقيق أحمد خطاب العمر، مطبعة العاk، بغداد، الطبعة .  كتاب القطع واالئتناف، )۱۹۸۷(النحاس، أبو جعفر  -

  .األوىل
 ،)دراسة للوقف والسكت(الفواصل الصوتية يف الكالم وأثرها عىل املواقع النحوية ، )۱۹۸۶(مصطفى  النحاس، -

  .، املجاد السادس۲۴:املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، العدد
  .، دار الثقافة العربية، القاهرة، مرصأثر الوقف عىل الداللة الرتكيبية، )۱۹۹۳(حبلص، محمد يوسف  -
. جامعة محمد الخامس. أطروحة لنيل دكتوراة الدولة. يف بنية الوقف وبنينة اللغة ،)۱۹۹۷(حنون، مبارك  -

  .املغرب. الرباط
  .الطبعة األوىل. ، دار اللسان، الرباطالوقف يف اللسانيات الكالسيكية: يف الصواتة الزمنية، )۲۰۰۳(حنون، مبارك  -
الدار العربية للعلوم نارشون بب/وت، دا األمان . عربيةيف التنظيم اإليقاعي للغة ال ،)۲۰۱۰(حنون، مبارك  -

  .  باملغرب، منشورات االختالف بالجزائر
  .لبنان. ب/وت. دار الكتاب الجديد. الصواتة البرصية ،)۲۰۱۳(حنون، مبارك  -
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The objective of this paper is to demonstrate that pause as a prosodic 

(phonological) phenomenon, is not dependent on syntax, nor is it one of the 
byproducts thereof, as claimed in generative phonology. In order to argue for the 
recourse of syntax to the pause and reorganization of speech to be complete and 
significant, the author draws on a language heritage provided by grammarians, 
interpretation specialists and purists, on the one hand, and a linguistic heritage 
undermined by the predominant theories in the linguistic landscape. The paper 
focuses on two phenomena: the role of pause in disambiguating syntactic chunks, 
and as a catalyst for establishing syntactic structures. Prosodic phonological theory 
has been adopted in this regard, as it has been developed within the generative 
paradigm. 

The paper concludes that pause is a structuring and guiding component of 
speech. Hence, it is not a superficial phenomenon, rather a catalyst for establishing 
speech, on equal footing with syntax in this regard. The dominating status of syntax 
seems less valid, overshadowed by the synergy of the components of grammar 
(phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics) to produce speech 
chunks that ensure and preserve communication. 
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