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ملخص البحث
صوتي ٍة ُت ِّ
ّ
شك ُل
ظواهر
اللغوي وماهيت َُه و َداللت َُه تعتمدُ عىل
إن طبيعة الرتكيب
ّ
َ
َّ

خاصا باملنطوقُ ،يط َل ُق عىل هذه الظواهر مصطلح (الفواصل
موسيقيا
تلوينًا
ًّ
ًّ
صحة األداء
السكت أحد هذه الفواصل
الصوتية ُيس ِه ُم يف َّ
والسكتة أو َّ
الصوتية)َّ ،
َّ
َّ

وألمهية السكت يف انتظام طريف التوصيل
الصويت ،وجتويده ُمطاب ًقا ملقتىض احلال.
َّ
َ
نكشف عن
كونان وحد ًة متكامل ًة ،ارتأينا َأ ْن
اللغوي :الرتكيب واملعنى ،بحيث ُي ِّ

هذا املصطلح يف ضوء االستعامل اللغوي ،فاشتملت الدراسة مباحث عدَّ ة ّأوهلا

واصطالحا ،يليه السكت و الوقف ،والسكت واملفصل،
التعريف باملصطلح لغ ًة
ً

مقام السكت من احلروف،
والسكت واالسرتاحة ،والسكت واإلعراب ،وما يقوم َ

الداللية يف السكت ،فهذه
ومواضع السكت ،والسكت واملعنى ،واألغراض
َّ
لت تداخ ً
ُ
الصوتي ُة َت َ
فالوقف
ريا يعيص ر َّبام عىل ذوي االختصاص،
الظواهر
داخ ْ
ال كب ً
ُ
ّ

ُ
ُ
واالسرتاحة ك ُّلها تدُ ُّل عىل قطع الكالم مع وجود تفاوت يف
واملفصل
والسكت
ُ
ِ
ُ
جهة التزم ِ
االبتداء بعده ،ومتتدُّ ُمدَّ ُت ُه ح َّتى ُعدَّ ما
حيس ُن
ني،
ذلك ِم ْن
ُ
فالوقف ما ُ

ُ
جيمع بني الوقف والسكت عىل السواء،
واملفصل
تاما وال حيتاج إىل ما بعده،
ُ
قبله ًّ

والسكت أو السكتة قطع الصوت من دون ُّ
تنفس دالل ًة عىل ا ِّتصال ما قبلها بام
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ملجرد أخذ
واالسرتاحة هي
واصلة يف املعنى،
فاصلة يف النُطق،
بعدها ،فهي
فرصة ّ
النفس ،وال ضابط هلا.

ومهام يكن األمر َّ
الصوتية مصاحبة بالتنغيم أ َث ًرا ً
بارزا يف د ّقة
فإن للفواصل
َّ

التحليل اللغوي عىل ا ُملستويات كا َّفة ،ومن الالفت للنظر َّ
العربية قد منحتنا
أن اللغة
َّ

َ
الصوتية وتؤ ِّدي وظائفها،
مقام هذه الظواهر
خاصة هبا يف الكتابة
وسائل
تقوم َ
ُ
ّ
َّ
ِ
املصحف.
سم
وخاص ًة يف َر ِ
ّ
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ABSTRACT
The nature of the syntax, what it is and its significance depend on
the phonetic phenomena constituting musical tinges concerned with the
context. Such phenomena called acoustic pauses .Reticence is one of these
pauses contributing accuracy to phonetic performance and recitation in
accordance with the circumstances.
For the importance of reticence in the two poles of linguistic
communication: structure and content, as they are one complete unit,
it is to survey such a term in light of the linguistic use . The current study
runs into different sections, the first is to define the term linguistically and
etymologically, then the reticence and pause, the partial, pause and rest,
reticence and parsing, letters substitution for reticence, reticence place,
reticence and content, semantic intension in reticence. Such phonetic
phenomena are too entangled to differentiate between them; pause,
reticence, the disjoined and rest all refer to interrupt a speech though
different in synchronizing. Pause is what is best to resume and stretch
to what precedes it and it is no need to what comes next. What attracts
the heed is that Arabic language grants us specific devices in writing that
take place of such phonetic phenomena and perform their functions,
particularly, in the Glorious Quran script.
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ِّ ...
املقدمة ...
أصوات الكالم ُحت ُ
ونسمعها
يط بنا من جهاتنا ُك ِّلها؛ ذلك أل َّننا نستعملها،
ُ
ُ

نعرف قلي ً
ُ
وأمهي ُة أصوات الكالم تأيت
ال جدًّ ا عنها،
فنحن
ونستمتع هبا ،ومع ذلك
ُ
ُ
َّ
اجلانب العم َّ
ُ
نكون
يل للغة ،وتقدِّ ُم طري ًقا لال ِّتصال والتواصلِ  ،ولع َّلنا ال
من َأ َّهنا ُمت ِّث ُل
َ

روع
قر ُر َأ َّن
تطو َر لعلم اللغة احلديث مل يتمث َّْل يف ِّ
أي فر ٍع من ُف ِ
املظهر ا ُمل ِّ
َ
ُمبالغنيَ حنيَ ُن ِّ
ِ
ِ
بمناهجه ا ُملتعدِّ دة ووسائلِ
بحثه ا ُملختلفة،
علم األصوات
علم اللغة مثلام متث ََّل يف ِ
صوتي ٍة ُت ِّ
ُ
ِ
شك ُل تلوينًا
ظواهر
وداللته ،تعتمدُ عىل
وماهي ُت ُه
الرتكيب اللغوي
فطبيعة
ُ
َ
َّ
َّ

الصوتية)،
خاصا باملنطوقُ ،يط َل ُق عىل هذه الظواهر مصطلح (الفواصل
موسيقيا ًّ
َّ
ًّ

صحة األداء الصويت،
السكت أحد هذه الفواصل
الصوتية ُيس ِه ُم يف َّ
والسكتة أو َّ
َّ
َّ

وجتويده ُمطاب ًقا ملقتىض احلال.

وألمهية السكت يف انتظام طريف التوصيل اللغوي :الرتكيب واملعنى ،بحيث
َّ
َ
نكشف عن هذا املصطلح يف ضوء االستعامل
كونان وحد ًة متكامل ًة ،ارتأينا َأ ْن
ُي ِّ

واصطالحا،
اللغوي ،فاشتملت الدراسة مباحث عدَّ ة ّأوهلا التعريف باملصطلح لغ ًة
ً
يليه السكت والوقف والسكت واملفصل والسكت واالسرتاحة والسكت واإلعراب

الداللية
مقام السكت ،ومواضع السكت ،والسكت واملعنى ،واألغراض
وما يقوم َ
َّ
يف السكت ،وطوينا بحثنا باخلامتة التي أودعناها ثامر ما جنينا ُه من هذه الرحلة يف

الصوتية.
عامل الظواهر
َّ
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التعريف با ُملصطلح

الصائت ُ
صمت،
يسك ُت سكو ًتا إذا
السكت يف اللغة من َس َك َتُ ،يقال :سكت
َ
ُ
ُ

والسكت من أصول األحلان شبه ُّ
تنف ٍ
س بني نغمتن من
سكت السكتة،
واالسم من
َ
ُ
ُ

غري تن ّفسُ :يراد بذلك فصل بينهام(.)1

ِ
ُ
علامء التجويد ،يف
ذهب إليه
الصلة ك ِّلها بام
موصول
وهذا املعنى اللغوي
َ
ُ
ِ
قطع الصوت عىل احلرف الساكن ،دون زمن
تعريفهم للسكتة،
ُ
فالسكت عندهمُ :
ِ
الوقفة عاد ًة ،من غري ُّ
تنف ٍ
السكتة من
مقدار
بني ِة االستئناف يف احلال ،وحدَّ دوا
َ
س َّ

حيث الزمن بحركتني(.)2

فالسكت هو عبار ٌة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن
َّأما يف االصطالح
ُ

تنفس( ،)3ومن هذا املعنى جعل علامء التجويد السكت َة تو ُّق َ
الوقف عاد ًة ،من غري ُّ
ف

ِ
تتابع إصداره السلسلة املنطوقة وذلك يف غري
القارئ عن إصدار الصوت اللغوي يف ِ
موطن الوقفُ ،
وحتدَّ ُد يف العادة بزمن ّ
ُ
يكون يف
أقل من زمن الوقف الطبيعي الذي
آخر ُ
قائم عىل الزمن(.)4
اجلملة ،أو عند رؤوس اآلي،
ُ
فالسكت عندهم ٌ

وممَّا ذكرو ُه يف هذا املوضع ُمستعملنيَ
مصطلح السكت ،قراء ُة عاصم برواية
َ

﴿و ِق َ
راق﴾( ،)5وقوله تعاىلَ :
﴿ك َّ
يل َم ْن ٍ
ال َب ْل رانَ َعىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم
حفص قوله تعاىلَ :
واإلدغام لغة العرب ،قال
ما كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾( ،)6لتفويت اإلدغام يف املوضعني،
ُ

سيبويه« :النون ُت َ
دغ ُم مع الراء؛ لِ ُقرب املخرجني عىل طرف اللسان ...وذلك قو ُل َك

﴿و ِق َ
يل َم ْن ٍ
راق﴾ أمجع
َم ْن ّراشد ،و َم ْن ّرأيت»( ،)7قال ُ
ابن خالويه« :قو ُل ُه تعاىلَ :
ٍ
ُ
وسكتة
الق ّراء عىل قراءهتا بالوصل واإلدغام ،إال ما رواه حفص عن عاصم بقطعها،
()8
حيان من َّ
حفصا
أن ً
عليهاَّ ،
ثم يبتدئ :راق . »...وتوجيه هذه القراءة ،ما ذكره أبو ّ
فسكت سك ًتا لطي ًفا ،لِ ُي ِ
يتوهم َّأهنا ٌ
شع َر َّأهنام كلمتان(.)9
كلمة واحدة،
َّ
قصد أن ال َّ
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ُ
فالسكتة ُّ
أخف من الوقفة ،وأدنى منها زمنًا ،وهي يف حقيقة األمر ال تعني إال

ٌ
إشعارا َّ
بأن ما يسبقها من الكالم
جمرد تغيري مسرية النُطق بتغيري نغامته،
مرتبط أشدَّ
ً
َّ

ٍ
ُ
بنغمة
تكون مصحوب ًة
ارتباط بام يلحقها ومتع ّل ٌق به ،والقاعد ُة عند كامل برش َّأهنا
ٍ
صاعدة دلي ً
ال عىل عدم متام الكالم ،وعالمتها يف الكتابة (.)10()،
َّ
َفاد من كال ٍم ألمحد زكي باشا ،يف حديثه عىل عالمات
ولعل هذا الكالم ُمست ٌ

الرتقيم ،إذ بسط القول يف بعض هذه العالمات ،باالستناد إىل أنواع الوقف من
ٍ
ٍ
وكاف ،وتام ،والسكت عنده ُيقابل الوقف الناقص احلاصل بسكوت
ناقص،
املتك ّلم أو القارئ سكو ًتا قلي ً
ال جدًّ ا ال حيسن معه ُّ
التنفس ،وعالمته شولة (.)11()،

السكت والوقف

ٌ
ُو ِص َ
ُ
جليل ،وبه تعرف كيفية أداء القرآن؛ إذ يرتتّب عليه فوائد
فن
ف
الوقف بأ َّنه ٌّ

كثرية ،واستنباطات غزيرة ،وبه تنبني معاين اآليات( ،)12وهو عند السيوطي قطع

بنية اإلعراض،
بنية استئناف القراءة ،ال َّ
الصوت عن الكلمة زمنًا ُي َن ّفس فيه عادةَّ ،

ويكون يف رؤوس اآلي وأوساطها ،وال يأيت يف وسط الكلمة ،وال يف ما اتَّصل

فاملقياس إذن َّ
الكالم إذا كان متع ِّل ًقا بام بعده فال ُيو َق ُف عليهْ ،
وإن مل
أن
رسام(.)13
َ
ُ

ُ
الوقفة وال تتح ّق ُق إ ّ
ُ
ُ
ُ
ال عند متام
تكون
الوقوف عليه( ،)14فال
ختار
يك ْن كذلك فا ُمل ُ
تكون ُ
َ
بنية املنطوق مؤ َّلف ًة عىل وفق قواعد
الكالم يف مبناه ومعناه ،ونعني بذلك َأ ْن

نظم خاص ُيطابق املعنى املقصود والغرض املطلوب
وم ّتسق َة الوحدات يف ٍ
اللغة ُ
بحسب مقتىض احلال(.)15

كان ُ
وجيوز ُ
والسكتة بخالف الوقفة يمكن ُ
ُ
إمهاهلا ،وإِ ْن َ
ُ
إعامهلا َأوىل،
إعامهلا،
عي ٍ
ُ
نة من الرتاكيب ،تلك هي النامذج التي
وتقع
السكتة يف النُطق الصحيح يف َ
ُ
نامذج ُم َّ
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يكونان وحد ًة ُمتكامل ًة ،وال يستغني أحدُ مها عن اآلخر ،عىل وفق
تنتظم طرفني ِّ
ُ
أن ُن ِ
َ
يمكن ْ
افرتق به
جم َل ما
هيآت تركيبهام ،وداللة املنطوق ك ّله( .)16وعىل هذا
ُ
ِ
أن السكت ال ُّ
س فيه ،يف حني َّ
ثالثة أشياءَّ :أوهلاَّ :
أن
السكت عن الوقف يف
ُ
تنف َ
ِ
ركن يف الوقف .ثانيها :أ َّن ُه ُّ
ُّ
الوقف يف ا ُملدَّ ة .ثالثها :أ َّنه ي ِر ُد يف ُجزء
أقل من
س ٌ
التنف َ
ُ
الوقف إال يف آخر الكلمة(.)17
الكلمة كام ي ِر ُد يف آخ ِرها ،يف حني ال يأيت

ٍ
اخلاص بالعامُ ،
ُ
ُ
وحقيقة األمر َّ
سكت
فك ُّل
عالقة
أن عالق َة السكت بالوقف
ِّ

ٌ
االبتداء بعدَ ُه ُس ِّمي وق ًفا ،وما مل حيسن
حس َن
وقف،
ُ
والعكس غ ُ
ري صحيح ،فام ُ
ُ
االبتداء بام بعده ُس ِّمي سك ًتا.
ُ

السكت واملفصل

ُ
املواضع التي ُ
فينقسم
ُطقية،
مفاصل الكالم هي
جيوز عندها ُ
ُ
ُ
قطع السلسلة الن َّ
كل ٍ
السياق هبذا عىل ُد ٍ
كان معناها كام ً
ُ
كالمي ٍةُ ،ت َعدُّ ُّ
دفعة منها إذا َ
تكليمي ًة
ال واقع ًة
فعات
َّ
َّ

ال ،كالوقف عىل الرشط قبل ذكر اجلواب مث ً
منعزلة(َّ .)18أما إذا مل يكن معناها كام ً
ال،
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
َّ
وبعبارة
كالمي ٍة واحدة(.)19
دفعة
تشتمل عىل أكثر من
حينئذ
التكليمية
فإن الواقع َة
َّ
َّ

ٍ
ٍ
خفيفة بني كلامت أو مقاطع يف حدث كالمي،
سكتة
أخرى املفصل هو عبار ٌة عن
بقصد الداللة عىل مكان انتهاء ٍ
مقطع ما ،وبداية آخر(.)20
لفظ ما أو
ٍ

موضع
ثنائيات صغرى ،ال ُيم ِّي ُز الواحدَ منها ِمن اآلخر إال
ُ
وهناك يف اللغات َّ
ستخدم يف ُ
املفصل ،ولذلك َّ
الفصحى
سامه اللغو ُّيون (فونيم املفصل)( ،)21وهذا ُم
ٌ

فونيميا للتمييز بني املعاين ،ومن ذلك قراءة :احلمد
والعاميات العربية استخدا ًما
ًّ
ّ
رب العاملنيَّ ،
اجلر تقرأ:
رب) َّ
قر ُأ :احلمدُ هللِ ُّ
هلل ُّ
رب العاملني (برفع ُّ
فإهنا ُت َ
وإن قراءة ِّ
رب العاملني(.)22
احلمدُ هلل ِّ
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ضح من ذلك َّ
صح االبتداء بام بعد
ي َّت ُ
أن املفصل يشتمل الوقف والسكت ،فإن َّ

القطع لتامم الكالم قبله َّ
دل هذا عىل مكان الوقفْ ،
االبتداء بعد القطع
وإن مل ُجي ِز
ُ

لعدم متام الكالم ،أو لتع ُّل ِق ما قبله بام بعده َّ
دل هذا عىل مكان السكت.

السكت واالسرتاحة

ُ
خاصة االستمرار َّية ،عند مثل
جمرد وسيلة
صوتية ملنح الكالم ّ
َّ
االسرتاحة هي ّ

سميه
الوقفة أو السكتة يف فقراهتا
ملجرد أخذ النفس ،أو ما ُي ِّ
َّ
الزمنية ،فهي فرصة ّ
ُ
بعضهم (رسقة النفس) ،وال قواعد ضابط ًة هلا ،ويتو َّق ُف تفعي ُلها عىل قدرة املتك ّلم

وعىل مدى فهمه واستيعابه لقواعد اللغة ،وهي يف حاجة إىل خربة ودربة ،ح َّتى
ال يمتد يف ُمدَّ ِهتا الزمنية إىل ما يشبه السكتة ،فيفسد املعنى ،إذ ال يلحظها السامع
املجرب أو يتو َّقع حدوثها( .)23ور َّبام كان القصد من هذه االسرتاحة ،عند ُق َّراء
غري
ِّ

َ
ُ
اإلمعان يف التطريب والتلحني ،وتلوين الصوت ،جلذب املستمعني،
القرآن الكريم،

وكسب انتباههم(.)24

الكالمية
وصفو ُة القول :إنَّ االسرتاحة هي قطع الصوت يف أثناء أداء السلسلة
َّ
الصوتية انامزت أحدُ ها ِم َن
كام هي احلال يف الوقف والسكت ،إ ّال أنَّ هذه الظواهر
َّ

األخرى باملدّ ِة الزمنية التي استغرقها القطع.

السكت واإلعراب

َّ
والسيام السكت -أ َث ًرا ًبارزا يف د َّقة التحليل اللغوي
الصوتية
إن للفواصل
َّ
َّ

عىل ا ُملستويات كا ّفة ،فهي عامل فاعل يف تصنيف اجلمل والعبارات إىل أجناسها
فكيفي ُة النُطق أو األداء الصويت لبعض
النحو َّية املختلفة ،ويف توجيه اإلعراب(،)25
َّ

227

رآنيةُ ،تلقي إلينا بأكثر من ٍ
األمثلة أو اآليات ُ
احلقيقي هلذه
سو ُغ
وجه إعرايب .وا ُمل ِّ
الق َّ
ُّ
ات األداء ُنط ًقا ،بام ُّ
الرتاكيب ألوا ًنا
متنح
يلف ذلك من ظواهر
كيفي ُ
َ
صوتي ٍة ُ
َّ
األوجه َّ

ِ
عين ًة ُت ِ
وللسكتة بالذات َأ َث ٌر بالغُ
األمهية
رشدُ إىل تسويغ هذا الوجه أو ذاك،
موسيقي ًة ُم َّ
َّ
ّ
ضح لنا ذلك ممَّا يأيت:
يف هذا الشأن ،وي َّت ُ

َ
ُ ََ َ
ُتقرأ ُ
امء َبناها﴾( ،)26برفع كلمة (السامء)،
اآلية
الس ُ
الكريمة﴿ :أ أ ْنت ُْم أ َشدُّ َخ ْلق ًا أ ِم َّ

ٌ
الرفع هنا عىل َّ
معطوف عىل الضمري (أنتم) ،ونصب (السامء) عىل
أن (السامء)
فرس ُ
و ُي َّ ُ

َ
االشتغال جائزٌ ً
جتاوز فيها عىل
أيضا بتقدير فعلٍ حمذوف ،والوجهان صحيحان ،وال
وفق ما ُجت ُيز ُه قواعد اللغة ،والسكتة هي الفيصل يف فهم هذين الوجهني ،وتسويغ

جوازمها عىل ٍ
وجه دقيق ،ففي حالة رفع (السامء) يقتيض النطق سكتة خفيفة بعدها
ٍ
بنغمة صاعدة ،دلي ً
بقي ُتها
مصحوبة
ال عىل االستفهام يف هذا اجلزء من اآلية ،وتأيت َّ

توضيحا ملضمون املقصود ،أما يف حالة النصب فال سكتة ،وال إمكانية لوقوعها
ً

َ
ٌ
ومثال َ
﴿قال َفإِ َّنا
آخ ُر َقو ُل ُه َتعاىل:
بعد كلمة (السامء) ال ِّتصاهلا الوثيق بام بعدها(.)27
ني َس َن ًة َيتِ ُيهونَ ِيف َ
س َع َىل ا ْل َق ْو ِم ا ْل ِ
األ ْر ِ
فاس ِق َ
ُ َحم َّر َم ٌة َع َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِع َ
ني﴾( ،)28فإذا
ض َفال َت ْأ َ
َ
َس َك ْتنا عىل كلمة (عليهم) َ
تيهون) ،واملعنى عىل هذا ّأهنا
كان َتع ُّلق (أربعنيَ َسنة) بـ ( َي
ٌ
حمرمة عليهم أبد ًا ،أ ّما إذا َس َك ْتنا عىل (أربعنيَ سنة) َ
كان َت َع ُّلق األربعنيَ ب ُ
(حم َّرمة)،

ُ
ِ
بحسب
فالسكت يكون
حمرمة عليهم أربعنيَ َسن ًة،
وعىل هذا
ُ
يكون املعنى َّأهنا َّ
﴿و َج َع ُلوا هللِ ُ َ
كاء ْ ِ
اجل َّن َو َخ َل َق ُه ْم َو َخ َر ُقوا َل ُه َبنِ َ
ني
التع ُّل ِق .ومثال آخر قوله تعاىلَ :
رش َ

َو َب ٍ
نات بِ َغ ْ ِ
ري ِع ْل ٍم ُس ْبحا َن ُه َو َتعاىل َع َّام َي ِص ُفونَ ﴾(ُ ،)29ق ِرئت كلمة (اجلن) بالنصب يف
ٍ
ٌ
فالنصب عىل َّ
أن
موافقة للمعنى،
رواية أخرى ،وكلتا القراءتني
رواية ،وبالرفع يف
ُ

ٌ
ٌ
الكلم َة ٌ
مفعول به ٍ
مفعول به َّ
ثان
مؤخ ٌر ،و(رشكاء)
بدل من سابقها املنصوب ،أو هي

َ
فصل بينهام يف النُطق ،والرفع عىل َّأهنا خرب ملبتدأ حمذوف ،وعىل
ثم ال
ُمقدَّ م ،ومن ّ
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طري اآلية ،أي بني كلمة (رشكاء)
هذا يقتيض النُطق الصحيح سكت ًة خفيف ًة بني َش َ

ٌ
ومثال آخر قول الشاعر:
وكلمة (اجلن)(.)30
يا ُ
الصب متى غدُ ُه؟
ليل
ُّ

ِ
الســـــاعة موعدُ ُه؟
أقيام
ُ

األولَ :
قيلَّ :
الضم يف
مبني عىل
فهناك رأيان يف إعراب الشطر اآليتَّ :
ِّ
إن (ليل) ٌّ
ٌ
ِّ
ً
مبتدأ وما
والصب
(جمازا) وهو نكر ٌة مقصودة يف هذا السياق،
حمل نصب عىل النداء
َّ

منصوب بالفتحة أل َّنه ُمضاف ،الصب ُم ٌ
خرب له .الخر :قيلَّ :
ضاف
إن (ليل)
ٌ
بعده ٌ
جمرور بالكرسة ،والوجهان ُحمتمالن ،وجائزان بحسب القواعد الثابتة للغة،
إليه
ٌ
ولكن يبقى تسويغهام وبيان الفرق بينهام ،وطبيعة هذا الفرق معتمدً ا عىل األداء

الصويت ،ويأيت دور السكتات هنا وما ُيصاحبها من تنغيم عام ً
هام يف بيان ِّ
ال ُم ًّ
كل
ذلك وتوضيحه ِ
الضم بوصفه وحده منادى ،يستلزم وجود
بد َّقة .فبناء (ليل) عىل
ِّ
سكتة ٍ
ٍ
تالية له ،للفصل بينه وبني ُ
(الصب) بالرفع
االستفهامية بعده ،وبدايتها
اجلملة
ّ
َّ

الواقع مبتدأَّ ،أما النصب (ليل) عىل اإلضافة فيعني َّ
منصب عىل العبارة
أن النِّداء
ٌّ
ٍ
الصب) كلها ،وهنا ً
سكتة بعدها فاصلة بينها وبني
أيضا يقتيض األمر وجو َد
(يا ليل
ّ
يتبني لنا
املرة بأداة االستفهام (متى)( .)31وهكذا َّ ُ
مجلة االستفهام اجلديدة البادئة هذه َّ

غمي للكالم املنطوق ا ُملتم ِّثل بالسكتة أ َث ًرا فاع ً
بوضوح َّ
ال يف تصنيف
أن للتلوين ال ّن ّ
اجلمل والعبارات ،وتوجيه إعراهبا.

يقوم مقام السكت
ما ُ

الح ُظ ممَّا تقدَّ م َّ
َ
يقوم عىل وصف السلسلة
أن
ا ُمل َ
احلديث عىل السكتة ينبغي َأ ْن َ

املنطوقة من غري تأ ُّث ٍر بصورة الرسمِ ،
الرسم ُيم ِّي ُز
فصل ُتها با ُملشافهة ال بالكتابة ،إذ
ُ

بني األلفاظ بام فيه من فواصل.
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ٍ
ٍ
َ
ولقد ذكرنا يف ما سبق َّ
صاعدة
بنغمة
تكون مصحوب ًة
أن القاعدة يف السكتة َأ ْن
أن َ
ٍ
دلي ً
ال عىل عدم متام الكالم وعالمتها الفاصلة ( .)32()،بيدَ َّ
رصفي ًة
وحدات
هناك
ّ

فق ِ
العربي ُة عىل َو ِ
واقعها
يف حال ذكرها تؤ ِّدي معنى الفاصلة ( )،أو السكتة َخ َّص ْتها
ّ
الكريم عىل ِق َّم ٍة ِمنها ،و لتعضيد ما َذهبنا ِ
ُ
نذكر منها:
القرآن
اللغوي ،و جاء
ّ
ُ
إليه ُ

 .1إال :من احلروف التي تؤ ّدي وظيفة السكتة أو الفاصلة ّ
(إال) ،من ذلك قو ُل ُه
اء َ
َ
﴿قال َسآ ِوي إِىل َج َبلٍ َي ْع ِص ُمنِي ِم َن ْامل ِ
قال ال ِ
عاص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْن َأ ْم ِر
تعاىل:
اهللِ إِ َّال َم ْن َر ِح َم َو َ
حال َب ْين َُه َام ْاملَ ْو ُج َفكانَ ِم َن ْ ُاملغْ َر ِق َ
ين
ني﴾( ،)33و ُ
﴿وا َّل ِذ َ
قولهَ :
فاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأن ُْف َس ُه ْم َذ َك ُروا َ
إِذا َف َع ُلوا ِ
اس َتغْ َف ُروا لِ ُذ ُن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغْ ِف ُر
اهلل َف ْ
وب إِ َّال ُ
ُّ
رصوا َعىل ما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)34
الذ ُن َ
اهلل َو َ ْمل ُي ِ ُّ

يل َ ُهل ْم ِ
﴿وإِذا ِق َ
ورودها كثريِ ،م ْن َ
اس
 .2أال:
ُ
ذلك قو ُل ُه تعاىلَ :
آمنُوا َكام آ َم َن ال َّن ُ
قا ُلوا َأ ُنؤْ ِم ُن َكام آ َم َن الس َف ُ َ
هاء َو ِ
لك ْن ال َي ْع َل ُمونَ ﴾(.)35
الس َف ُ
هاء أال إِ َّن ُْم ُه ُم ُّ
ُّ

ً
(شكال ما) و
(نوعا ما) و
 .3ما اإلهبامية( )36الواردة يف بعض التعبريات ،مثل
ً
(مثال ما) الواردة يف قولِ ِه تعاىل﴿ :إِنَّ َ
(هو ًنا ما) و ً
اهلل ال َي ْست َْحيِي َأنْ َي ْ ِ
رض َب
ين آ َمنُوا َف َي ْع َل ُمونَ َأ َّن ُه ْ َ
َم َث ً
ال ما َب ُع َ
ين
احل ُّق ِم ْن َر ِّهبِ ْم َو َأ َّما ا َّل ِذ َ
وض ًة َفام َف ْو َقها َف َأ َّما ا َّل ِذ َ
َك َف ُروا َف َي ُقو ُلونَ ما ذا َأرا َد ُ
اهلل ِهبذا َم َث ً
ال ُي ِض ُّل بِ ِه َكثِري ًا َو َ ْهي ِدي بِ ِه َكثِري ًا َوما ُي ِض ُّل

بِ ِه إِ َّال ا ْل ِ
فاس ِق َ
ني﴾(.)37

دالالهتاِ ،م ْن َ
ِ
﴿و ِس َ
ين ا َّت َق ْوا َر َّ ُهب ْم إِ َىل
 .4الواو :يف بعض
ذلك ُ
يق ا َّل ِذ َ
قوله تعاىلَ :
َْ
واهبا َو َ
اجل َّن ِة ُز َمر ًا َح َّتى إِذا ُ
الم َع َل ْي ُك ْم
قال َ ُهل ْم َخزَ َنتُها َس ٌ
جاؤها َو ُفتِ َح ْت َأ ْب ُ

ومنه ً
جاءنا ِم َن
ين﴾(ُ ،)38
ِط ْبت ُْم َفا ْد ُخ ُلوها خالِ ِد َ
أيضا﴿ :قا ُلوا َل ْن ُنؤْ ثِ َر َك َعىل ما َ
هذ ِه ْ َ
قاض إِ َّنام َت ْق ِض ِ
ا ْل َب ِّي ِ
ض ما َأن َْت ٍ
نات َوا َّل ِذي َف َط َرنا َفا ْق ِ
احليا َة الدُّ نْيا﴾(.)39
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وصفوة القولَّ :
رصفية تؤ ِّدي وظائف عالمات
وحدات
العربية فيها
إن
ٌ
َّ
ّ
ومشافه ًة ،إ ّ
الرتقيم ،ومهام يكن َّ
نحتاج
ال أ َّننا
فإن
َ
واقع ُل ٌّ
غوي ُ
نح ُّس به ُنط ًقا ُ
السكت ٌ
ُ

ٍ
ًّ
َّ
ؤدى هبا هذه
بوحدات
تزخر
العربية
ولعل
وخطا،
ري إليه كتاب ًة
رصفية ُت َّ
إىل ما ُيش ُ
ُ
َّ
َّ
ُ
تكون بعالمات الرتقيم املعروفة لدينا،
أشبه ما
السكتات ،ضمنها ما ذكرنا ُه ،فهي ُ

ومن هذه األدوات ً
أيضا ،ضمري الفصلو إذ و بل ولكن ،وغريها ،حيتاج ذلك إىل
دراسة شاملة تستقيص هذه األدوات ،وتسليط الضوء عىل دالالهتا.

مواضع السكت

عي ٍ
ُ
نة من الرتاكيب رشيطة ْ
تنتظم
أن
السكتة يف النُطق الصحيح يف
تقع
َ
ُ
َ
نامذج ُم َّ
الستغناء ِ
ِ
كو ِ
النامذج طرف ِ
أحدمها عن اآلخر
نان وحد ًة ُمتكامل ًة ،وال جمال
هذه
ُ
ني ُي ِّ
عىل وفق هيآت تركيبهام وداللة املنطوق ك ِّله ،ومن هذه الرتاكيب وأوضحها ما يأيت:

ُ
إمكانية وقوع سكتة خفيفة يف اجلمل االستفهامية
رت
 .1اجلمل االستفهاميةَ :ظ َه ْ
قوله تعاىلَ :
تكون بنيَ طرفيها ،أي بني االستفها ِم و جوابِ ِه ،من َ
ُ
﴿أ ْو
ذلك ُ
رب ِيف ُصدُ و ِر ُك ْم َف َس َي ُقو ُلونَ َم ْن ُي ِعيدُ نا ُقلِ ا َّل ِذي َف َط َر ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة
َخ ْلق ًا ِممَّا َي ْك ُ ُ
َف َس ُي ْن ِغ ُضونَ إِ َل ْي َك ُر ُؤ َس ُه ْم َو َي ُقو ُلونَ َمتى ُه َو ُق ْل َعسى َأنْ َي ُكونَ َق ِريب ًا﴾(.)40

ِ
الرشط يف ُ
ُ
تكون ً
اجل َملِ
الرشطي ِة ،وهذا
أيضا بنيَ اجلواب و
 .2اجلمل الرشطية :و
ّ
دليل عىل ّأهنا ِ
واص ٌلة بنا ًء و تركي ًباِ ،م ْن َ
ذلك قو ُله تعاىلَ ﴿ :ف َت َق َّب َلها َر ُّهبا بِ َق ُب ٍ
ٌ
ول

راب َو َج َد
َح َس ٍن َو َأ ْن َبتَها َنبات ًا َح َسن ًا َو َك َّف َلها َز َك ِر َّيا ُك َّلام َد َخ َل َع َل ْيها َز َك ِر َّيا ْامل ِ ْح َ
قال ْت ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اهللِ إِنَّ َ
ِع ْن َدها ِرزْ ق ًا َ
ك هذا َ
قال يا َم ْر َي ُم َأ َّنى َل ِ
شاء
اهلل َي ْر ُز ُق َم ْن َي ُ
ري ِح ٍ
بِ َغ ْ ِ
ساب﴾(.)41
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َ .3حت ُ
ين
﴿وال َ ْحت َس َب َّن ا َّل ِذ َ
دث السكتة بعدَ حرف اإلرضاب (بل) ،مثل قولِ ِه تعاىلَ :
ياء ِع ْن َد َر ِّهبِ ْم ُي ْر َز ُقونَ ﴾(.)42
ُقتِ ُلوا ِيف َسبِيلِ اهللِ َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ

ِ
ٍ
ٍ
الرصفية ( ُقل) ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل
خفيفة َبعدَ الصيغة
سكتة
ِ .4م َن املمكن وقوع
ريوا ِيف َ
ض ُث َّم ان ُْظ ُروا َك ْي َف كانَ ِ
َّ
األ ْر ِ
عاق َب ُة ْ ُامل َك ِّذبِ َ
ري
ني﴾(،)43
ِس ُ
فكأن ضم َ
اورا هلذه السكتة.
الفصل جاء ُجم ً

﴿و َّ َ
بدل ِم ْنه و ا ُمل ِ
 .5قد َت َق َع السكتة بنيَ ا ُمل ِ
اخت َذ َق ْو ُم ُموسى ِم ْن َب ْع ِد ِه
بدل ،قال تعاىلَ :
وار َأ َ ْمل َي َر ْوا َأ َّن ُه ال ُي َك ِّل ُم ُه ْم َوال َ ْهي ِدهيِ ْم َسبِي ً
ِم ْن ُح ِل ِّي ِه ْم ِع ْج ً
ال
ال َج َسد ًا َل ُه ُخ ٌ
َّ َ
َ
اخت ُذو ُه َوكا ُنوا ظا ِمل ِ َ
أخوك ِع ْل ُم ُه.
أع َج َبنِي
ني﴾( ،)44وقو ُلناْ :

ِ
َ
ِ
﴿قال َن َع ْم َوإِ َّن ُك ْم َمل ِ َن ْ ُامل َق َّربِ َ
َ .6بعدَ
ني﴾(.)45
اجلواب ( َنعم) ،مثل قولِه تعاىل:
حرف

ِ
الزائدةَ ،
قال تعاىل﴿ :ال ُأ ْق ِس ُم ِهب َذا ا ْل َب َل ِد﴾( ،)46فـ (ال) – عىل ٍ
قول ِمن
 .7بعد (ال)
ِ
ِ
السكتة ِ
ُ
النافية
واج ٌبة َبعدَ ها لتمييزها ِم ْن (ال)
األقوال  -زائدة تفيدُ التوكيد ،و
لو ات ََّص َل ْت.

السكت واملعنى
ُ
صحة األداء
سبقت اإلشار ُة إىل أمهية الفواصل
سيام السكتات يف َّ
الصوتية ،وال َّ
َّ

الصويت ،وجتويده ،ويف التحليل النحوي الداليل للرتاكيب ،فاألداء الصحيح هلذه

تنتظمه من قواعد َّأو ً
ُ
ً
ال ،واملعنى الذي
ارتباطا وثي ًقا بالرتاكيب وما
يرتبط
الفواصل
ُ
ُت ِ
الرتكيب
صح
ُ
فص ُح عنه هذه الرتاكيب ثان ًيا ،فالرتكيب واملعنى متالزمان ،فإذا َّ
أوسع ٍ
نوعة،
ملعان
صح املعنى ،وقد تُقدِّ م بعض الرتاكيب الصحيحة ُف َر ًصا
َ
َّ
سياقي ٍة ُم َّ
َّ
الصوتي ُة عام ً
ُ
ال
الفواصل
تتآزر يف بيان املعنى العام للمنطوق ،وهنا تأيت
ولك َّنها ً
مجيعا ُ
َّ

ُم ًّ
السياقية(.)47
هام يف اإلفصاح عن هذه املعاين
َّ
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ُ
اختالف النحوينيَ يف الرتكيب النحوي إىل اختالف يف مفاصل
وقد ُيؤ ِّدي

تاب ال َر ْي َب ِف ِ
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾(،)48
الكالم ،من ذلك قو ُل ُه تعاىل﴿ :ذلِ َك ا ْل ِك ُ
يه ُه ً
األول :عىل قوله تعاىل﴿ :ال َر ْي َب﴾ ،والخر :عىل
فاملشهور يف هذه اآلية وقفانَّ :
ُ

قوله تعاىل﴿ :ال َر ْي َب ِف ِ
من ُ
ابن كثري« :من ُ
يقف عىل قوله تعاىل:
يه﴾ ،قال ُ
الق َّراء ْ
﴿ف ِ
ويبتدئ بقوله تعاىلِ :
دى لِ ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾ ،والوقف عىل قوله﴿ :ال
﴿ال َر ْي َب﴾
ُ
يه ُه ً
ِ
َر ْي َب ِف ِ
دى﴾ صفة ُ
للقرآن،
يه﴾ َأ ْوىل
ري قوله تعاىلُ :
﴿ه ً
لآلية التي ذكرناها؛ أل َّنه يص ُ

ُ
َ
مرفوعا
يكون
العربية أن
حيتمل من حيث
دى ،وهدى
وذلك أبلغُ من كونه فيه ُه ً
ً
َّ
عىل النعت ،ومنصو ًبا عىل احلال»(.)49

َ
الوقف عىل ﴿ال َر ْي َب﴾
ثم أشار إىل َأ َّن
وذكر السخاوي ذينيك الوجهنيَّ ،

وقف ٍ
الوقف عىل ﴿ال َر ْي َب ِف ِ
َ
يه﴾ ٌ
ٌ
ُ
وقف تامَّ ،
فالوقوف عىل ﴿ال َر ْي َب
كاف.
وأن
ِف ِ
ُ
يه﴾ يدُ ُّلنا عىل َأ َّن املعنى َّ
الوقوف عىل ﴿ال َر ْي َب﴾
وأما
نفس ُه ُه ً
دىَّ ،
أن الكتاب َ

َّ َ
ُ
ُ
تكرر يف القرآن
دى،
دى ،بل
فال
يكون فيه ُه ً
يكون الكتاب نفسه ُه ً
واألو ُل أ ْوىل ملا ّ
أن ُ
الكريم من َّ
دى(.)50
وه ً
نور ُ
القرآن الكريم ٌ

ومنه ً
كاد ُأ ْخ ِفيها لِت ُْجزى ُك ُّل َن ْف ٍ
س بِام
الس َ
اع َة آتِ َي ٌة َأ ُ
أيضا قو ُل ُه تعاىل﴿ :إِنَّ َّ
كانُ ...
َت ْسعى﴾( ،)51قال ابن جني« :فإذا َ
فالالم يف قوله
﴿أ ْخ ِفيها﴾ بمعنى أظهرها،
ُ
ُ
تعاىل ﴿لِت ُْجزى﴾ ُمع َّل ٌ
حيس ُن الوقف دوهناْ ،
وإن كانت من
قة بنفس ﴿أ ْخ ِفيها﴾ وال ُ
إن الساع َة ٌ
فالالم ُمتع ِّل ٌ
قة بنفس ﴿آتِ َي ٌة﴾؛ أيَّ :
آتية ل ُتجزى
والسرت،
ُ
معنى اإلخفاء ِّ

تقف بعد ُ
فالوجه َأ ْن َ
ُّ
كل ٍ
﴿أ ْخ ِفيها﴾ وقف ًة قصريةَّ ،أما
أكاد ُأخفيها،
ُ
نفس بام تسعىُ ،
قة بنفس ُ
الالم ُمع َّل ٌ
الوقفة؛ فلئ ّ
ال ُي َظ ّن َّ
ألهنا إذا مل
أن
﴿أ ْخ ِفيها﴾ وهذا ضدُّ املعنى؛ َّ
َ
الالم ُمتع ِّل ٌ
فأما قرص الوقفة؛ َّ
قة
فألن َ
تظهر مل يكن هناك جزاء ،إ َّنام اجلزاء مع ظهورهاَّ ،
إمتام الوقف دوهنا ال ِّتصال العامل باملعمول فيه»(.)52
حيس ُن ُ
بنفس ﴿آتِ َي ٌة﴾ فال ُ
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من ذلك ً
ابن جماهد« :كان محزة
أيضا السكت عىل الساكن قبل اهلمز ،قال ُ

()53
ثم هيمز ،وكذلك يسكت
يسكت عىل الياء من (يشء) قبل اهلمزة سكتة خفيفة َّ

عىل الالم من (األرض)( ...)54وما أشبه ذلك»(.)55

ُ
الو َقيفة التي وقفها حتقيقَ اهلمز ،وتبيينها،
واحل َّج ُة حلمزة يف ذلك أ َّنه أراد هبذه ُ
ٍ
صورة ال ُ
جيوز فيها معها إال التحقيق؛
فجعل اهلمزة هبذه الوقفة التي وقفها قبلها عىل

َّ
بالوقيفة ُمضارع ًة للمبتدأ هبا ،واملبتدأ هبا ال ُ
جيوز ختفيفها ،أال ترى
ألن اهلمز َة صارت ُ

أن َ
َّ
الوقيفة آذنت بتحقيقها ملرافقتها
أهل التخفيف ال ُخي ِّففوهنا مبتدأ ًة ،فكذلك هذه ُ
هبا صورة ما ال ُخي َّف ُف من اهلمزات(.)56

الداللية يف السكت
األغراض
َّ

ٍ
نذكر منها:
ألغراض
قد ُيؤ َتى بالسكت
داللية ،وهي كثري ٌة غ ُ
ري منحرصةُ ،
َّ

األول :صويت ،والثاين :تركيبي ،فمن الصويت
 .1أمن اللبس :وهو عىل قسمنيَّ :
تعاىل﴿:و ِق َ
يل َم ْن ٍ
راق﴾( ،)57وعىل الالم يف
سكتة حفص عىل النون يف قوله
َ

قوله تعاىلَ :
﴿ك َّ
ال َب ْل رانَ َعىل ُق ُل ِ
معيب يف
وهبِ ْم ما كا ُنوا َي ْك ِس ُبونَ ﴾( ،)58وهذا
ٌ
فخطأ من َق َ
رأ ِ
ابن ج ّنيَّ ،
َ
به؛ وذلك َّ
ومعيب يف اإلعراب عند ِ
النون
ألن
األسامع،
ٌ

الساكنة ال تو ُّق َ
ِ
وجوب إدغامها يف الراء ،ويكفي من هذا إمجاع اجلامعة
ف يف

ري َّ
حفصا مل يقف عىل
أن
ً
عىل إدغام (من راق) ،وغريه ممَّا تلك سبيله( ،)59غ َ

النون إال ل ُين ِّب َه عىل انفصال اللفظني ( َم ْن) و(راق) برصف النظر عن وظيفتهام
﴿و ِق َ
يل
(مراق) ،قال ُ
ابن اجلزَ ري« :ويف َ
النحو َّية ،فال يلتبس باللفظ الواحدَّ ،

َم ْن ٍ
صحة الرواية
راق﴾ و ﴿ َب ْل رانَ ﴾ قصد بيان اللفظ
ليظهر َّأهنام كلمتان ،مع َّ
َ

يف ذلك.)65(»...
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ومن الرتكيبي سكتة حفص عىل (مرقدنا) يف قوله تعاىل﴿ :قا ُلوا يا َو ْي َلنا َم ْن
أن كالم ُ
الر ْمح ُن َو َص َد َق ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾()61؛ لبيان َّ
الك َّفار
َب َع َثنا ِم ْن َم ْر َق ِدنا هذا ما َو َع َد َّ

قد انقىضَّ ،
فالسكت هنا
الر ْمح ُن﴾ ليس من كالمهم(.)62
ُ
وأن قوله﴿ :هذا ما َو َع َد َّ

يكون له معنى سؤاهلم عن البعث من املرقد َّأو ً
ُ
ثم إجابة املالئكة إياهم ،أو
الَّ ،

السكت
الر ْمح ُن َو َص َد َق ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾َّ ،أما
ُ
إجابتهم أنفسهم بالقول﴿ :هذا ما َو َع َد َّ
الر ْمح ُن َو َص َد َق
عىل (هذا) فيؤدي إىل اضطراب املعنى ،فيكون ما بعده ﴿ما َو َع َد َّ

َ
تكون (ما) نافية لوعد الرمحن بلفظها ،ولصدق املرسلني
فه ُم منه َأ ْن
ْ ُامل ْر َس ُلونَ ﴾ ،و ُي َ

بالتقدير ،أو نفي وعد الرمحن ،وإثبات صدق ا ُملرسلني ،وفيه ُبطالن االضطراب
ُ
تغري املعنى يف ما تقدّ م مل يكن بسبب صوت منطوق يف
ما ال خيفى( .)63و ُي
الحظ َأ َّن ُّ َ
ثم مواصلته.
السلسلة الكالمية ،بل بسبب التوقف عن النُطق آ ًنا َّ

 .2التشويق :من األغراض الداللية ُ
األخرى ،التشويق ،قال عبد القاهر ُ
اجلرجاين:
َّ
«ومن املركوز يف الطبع َّ
أن اليش َء إذا نِ ْي َل بعد الطلب له ،أو االشتياق إليه،

َ
ومعاناة احلنني نحوهَ ،
موقعه من النفس
فكان
كان ني ُل ُه أحىل ،وبامليزة أوىل،
ُ
أجل وألطف»( ،)64ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :امل * ُغ ِل َب ِ
َّ
وم * ِيف َأ ْد َنى
الر ُ
ت ُّ
ني هللِ َ
َ
األ ْر ِ
ض َو ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُبونَ * ِيف بِ ْض ِع ِسنِ َ
األ ْم ُر ِم ْن َق ْب ُل َو ِم ْن

﴿غ ِل َب ِ
سمع قوله تعاىلُ :
َب ْعدُ َو َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح ْ ُاملؤْ ِم ُنونَ ﴾(َّ .)65
ت
فإن املر َء إذا
َ
﴿يف َأ ْد َنى َ
األ ْر ِ
ض﴾ ،وإذا سمع
أين وقع هذا؟ فيأتيه اجلوابِ :
وم﴾ تساءلَ :
الر ُ
ُّ
َ
﴿يف
﴿و ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َس َيغْ ِل ُبونَ ﴾
تساءل :ومتى ذاك؟ فيأتيه اجلوابِ :
َ

ني﴾ ،فيزداد ألجل ذلك ُ
بِ ْض ِع ِسنِ َ
إقبال السامع عىل ما يسمع(.)66

نشئ ا ُملتك ِّل ُم وق ًفا جيعل املوقوف عليه من كالمه ُخمال ًفا
 .3قلب املعنى :وهو َأ ْن ُي َ

ملعناه إذا وصل ،فإذا أ َّمته نسخ التام الناقص ،فال حيبس املتك ّلم عن سامعه ما
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صح ُح به ا ُملتقدِّ م من كالمه ،إ ّ
ال بقدر ما يؤ ِّدي الوقف فيه غايته ،ومن أغراضه
ُي ِّ

ين ُه ْم َع ْن َص ِ
التنبيه ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َو ْي ٌل لِ ْل ُم َص ِّل َ
ساهونَ ﴾(.)67
الهتِ ْم ُ
ني * ا َّل ِذ َ

ني﴾ للتنبيه عىل َّ
بالوقف عىل ﴿لِ ْل ُم َص ِّل َ
إثم عظيم(.)68
أن تأخ َ
ري الصالة عن وقتها ٌ
واملقصود بالوقف هنا هو الوقف الناقص وهذا ُيقابل السكتة فهي فاصلة
ُ
واصلة ،زياد ًة عىل ذلك فقد ترد داللة السكت لغرض بالغي ،وهذا شائع يف

ّ
السكاكي« :وإذا وقع أحد املتجانسني يف
باب اجلناس املتشابه واملفروق ،قال

التام مركبا ومل يكن خمالفا يف اخلط كقوله:

إذا ملك مل يكن ذا هبة فدعه فـــــ،دولته ذاهبة
سمي متشاهبا ،وإن كان خمالفا يف اخلط كقوله:
كلكم قد أخذ اجلـــــــا م وال جـــــــــــــــام لنا
ما الذي رض مدير الـــ

جام لو جاملنـــــــــــــا

سمي مفروقا»(.)69
ُ
فالعناية بالرسم يف موضع الصوت غري مطلوبة ،لذا نرى َّ
أن السكت َة هي التي

األول السكتة عىل ألف (ذا) يف الصدر أي:
تقرر املعنى ،ففي البيت َّ
ّ
إذا ملك مل يكن ذاِ ،ه َبة فدعه فدولته ذاهبــــــــة

ويف املثال الثاين ،السكتة عىل الفتحة بعد ميم (جام) أي:
كلكم قد أخذ اجلـــــــــا م وال جام ،لنـــــــــــــــا
ما الذي رض مدير الـــــ

جام لو جاملنـــــــــا

()70

َ
أن السك َت َة يف ُص َويت َِة املفصل ال ُّ
يالحظ َّ
تنفك عن التنغيم والنرب،
وينبغي َأ ْن

ريا باللهجات املحلية(.)71
وهي يف
طقيتان تتأ َّثران كث ً
العربية اليوم عادتان ُن َّ
َّ
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 ...اخلامتة ...
َبني ِمن ما َس َبقَ :
َيت ّ ُ

ّ .1
أثرها يف إبراز املعنى ا ُملختار ،زيادة عىل
إن الفواصل
الصوتية أو الظواهر هلا ُ
َّ
ٌ
حافل باألمثلة ا ُملستقاة من ُ
ُ
القرآن الكريم يف أغلبِها.
والبحث
أثرها اإلعرايب،

الصوتية تداخ ً
الالفت للنظر َّ
ريا يعيص ر َّبام عىل
أن يف هذه الظواهر
ِ .2م َن
َ
ال كب ً
َّ

ُ
ُ
ُ
واالسرتاحة ك ُّلها تدُ ُّل عىل
واملفصل
والسكت
فالوقف
ذوي االختصاص،
ُ

ُ
حيس ُن
قطع الكالم مع وجود تفاوت يف ذلك،
االبتداء بعده ،ومتتدُّ
ُ
فالوقف ما ُ

ُ
جيمع بني الوقف
واملفصل
تاما وال حيتاج إىل ما بعده،
ُ
ُمدَّ ُت ُه ح َّتى ُعدَّ ما قبله ًّ
والسكت عىل السواء ،والسكت أو السكتة قطع الصوت من دون ُّ
تنفس

ٌ
ٌ
واصلة يف املعنى،
فاصلة يف النُطق،
دالل ًة عىل ا ِّتصال ما قبلها بام بعدها ،فهي
ٌ
ُ
ملجرد أخذ النفس ،وال ضابط هلا.
واالسرتاحة هي
فرصة ّ

 .3مهام يكن األمر َّ
أثرا ً
بارزا يف د ّقة
فإن للفواصل
الصوتية بمصاحبة التنغيم ً
َّ
التحليل اللغوي عىل ا ُملستويات كا َّفة.

َ
َّ .4
مقام هذه الظواهر
العربية منحتنا
إن اللغة
تقوم َ
خاصة هبا يف الكتابةُ ،
وسائل ّ
َّ
ِ
املصحف.
خاص ًة يف رسم
الصوتية وتؤ ِّدي وظائفها ،و ّ
َّ

 .1ينظر :لسان العرب ،البن منظور ،بوالق( ،س ك ت) ،والقاموس املحيط للفريوز آبادي:
.142 /1
 .2ينظر :حق التالوة ،حسن شيخ عثامن ،ط بريوت.48 ،
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 .3ينظر :النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.240 -239 /1 :
 .4ينظر :أبحاث يف أصوات العربية ،د .حسام النعيمي.66 :
 .5القيامة.27 :
 .6املطففني.14 :
 .7كتاب سيبويه ،طبعة بوالق.414/2 :
مكرم ،بريوت1971 ،م:
 .8احلجة يف القراءات السبعة ،ابن خالويه ،حتقيق :عبد العامل سامل ّ
.330
حيان ،ط الرياض.389 /8 :
 .9ينظر :البحر املحيط ،أبو ّ
 .10ينظر :علم األصوات ،كامل برش ،دار غريب للطباعة والنرش ،القاهرة200 ،م.555 :
 .11ينظر :الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية ،أمحد زكي باشا ،بريوت ،ط1995 ،3م.8 ،7 :
 .12ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،الزركيش ،342/1 :ودالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن
الكريم.88 :
 .13ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي.175 /1 :
 .14ينظر :الصوت اللغوي يف القرآن الكريم ،حممد حسني الصغري.106 :
 .15ينظر :علم األصوات.554 :،
 .16ينظر :املصدر نفسه.558 :
 .17ينظر :الوقف يف العربية عىل ضوء اللسانيات.40 :
 .18ينظر :املصدر نفسه.153 :
 .19ينظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،متام حسان.270 :
 .20ينظر :أسس علم اللغة ،ماريوباي ،95 :ودراسة الصوت اللغوي ،د .أمحد خمتار عمر ،ط،4
عامل الكتب.231 :
 .21ينظر :أسس علم اللغة .147 -69 :هذه العالمة تدل عىل موضع الفصل.
 .22ينظر :دراسة الصوت اللغوي.364 :
 .23ينظر :علم األصوات.560 :
 .24ينظر :املصدر نفسه.561 -560 :
 .25ينظر :املصدر نفسه.561 :
 .26النازعات.27 :
 .27ينظر :علم األصوات.562 -561 :
 .28املائدة.26 :
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 .29األنعام.100 :
 .30ينظر :علم األصوات.554 :
 .31ينظر :علم األصوات 561 :وما بعدها.
 .32ينظر :املصدر نفسه 555 :وما بعدها.
 .33هود.43 :
 .34آل عمران.135 :
 .35البقرة.13 :
ٍ
يوعا و عمو ًما و إهبا ًماُ ،
ألهنا إذا ا ْق َ َ
ساعدت
نقول
باسم
رت َن ْت
ُ
نكرة زادت ُُه ُش ً
ُ .36س ّم ْ
يت إهبامية؛ ّ
ٍ
َر ً
جال ما.
 .37البقرة.26 :
 .38الزمر.73 :
 .39طه.72 :
 .40اإلرساء.46 :
 .41آل عمران.37 :
 .42آل عمران.169 :
 .43األنعام.11 :
 .44األعراف.148 :
 .45األعراف.114 :
 .46البلد.1 :
 .47ينظر :علم األصوات.554 :
 .48البقرة.2 :
 .49تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري .38 /1 :التام :هو الذي ال يتع ّلق ما بعده بام قبله الب َّتة ال من
جهة اللفظ وال من جهة املعنى ،ينظر :الوقف يف العربية .146 :الكايف :هو الذي ملا بعده
تع ّلق بام قبله من جهة املعنى فقط ،ينظر :الوقف يف العربية.146 :
 .50ينظر :مجال ُ
الق ّراء وكامل اإلقراء ،السخاوي.570 /2 :
 .51طه.15 :
 .52املحتسب ،ابن جني.48 /2 :
صار ُه ْم ُك َّلام َأضا َء َ ُهل ْم َم َش ْوا ِف ِ
يه
 .53البقرة ،20 :وهي من قوله تعاىلَ ﴿ :ي ُ
رب ُق َ ْخي َط ُف َأ ْب َ
كاد ا ْل َ ْ
َ
اهلل َل َذ َه َب بِ َس ْم ِع ِه ْم َوأ ْبصا ِر ِه ْم إِ َّن َ
قاموا َو َل ْو شا َء ُ
اهلل َعىل ُك ِّل َ ْ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾.
َوإِذا َأ ْظ َل َم َع َل ْي ِه ْم ُ
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 .54البقرة ،22 :وهي من قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُكم َ
األ ْر َ
السام َء بِنا ًء َو َأ ْنزَ َل ِم َن
ُ
ض ِفراش ًا َو َّ
َ
َ
الس ِ
ِ
امء ما ًء َف َأ ْخ َر َج بِ ِه ِم َن الث ََّم ِ
َ
ً
رات ِرزْ ق ًا َل ُك ْم َفال َ ْجت َع ُلوا هلل أنْدادا َوأ ْنت ُْم َت ْعل ُم َ
ون﴾.
َّ
 .55كتاب السبعة يف القراءات ،148 :وينظر :النرش.419 /1 :
احلجة للقراء السبعة ،أبو عيل الفاريس.391 /1 :
 .56ينظرّ :
 .57القيامة 27:وينظر احلجة للقراء السبعة.391/1:
 .58املطففني 14:وينظر احلجة للقراء السبعة.391/1:
 .59ينظر :اخلصائص ،ابن جني.94 /1 :
 .60النرش يف القراءات العرش.426 /1 :
 .61يس.52 :
 .62ينظر :النرش يف القراءات العرش.426 /1 :
 .63ينظر :املصدر نفسه.426 /1 :
 .64أرسار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين.118 :
 .65الروم.3 -1 :
 .66ينظر :أبحاث يف أصوات العربية.69 -68 :
 .67املاعون.5 -4 :
 .68ينظر :الوقف يف العربية.187 -186 :
 .69مفتاح العلوم ،السكاكي ،طبعة مصورة من طبعة مرص.181 :
 .70ينظر :أبحاث يف أصوات العربية.78 :
حسان.197 :
 .71ينظر :مناهج البحث يف اللغة ،د .متام ّ
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2006م.
 .15دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن
الــكــريــم ،الــدكــتــور خــالــد قــاســم بني
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 .19كتاب السبعة يف القراءات ،ابن جماهد،
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