اشاره

علومقرآنى

ابوالفضل علاّ مي نامي آشنا براي اهالي قرآن است .ايشان
عالوه بر تدريس در رشتههاي گوناگون علوم قرآني و داوري
مسابقات قرآن ،بيش از  13جلد كتاب در زمينههاي وقف و
ابتدا ،تجويد ،قرائت و ...دارد .موضوع عالئم و نشانههاي وقف و
محلهاي وقف از ديرباز محل گفتوگوهاي علمي بسياري بوده
است .در اين بين «عالئم ،وقف سجاوندي» جايگاه خاصي دارد
كه استاد عالمي در مقالهي حاضر بدان ميپردازد .اميدواريم با
مطالعهي اين نوشتار به نكات تازه و حائز اهميتي دست يابيد.

مقدمه

نام سجاوندی برای بسیاری از قرآنپژوهان و قرآنآموزان ،نامی آشناست؛
بهخصوص برای قاریان ،حافظان و قرآنپژوهانی که انس بیشتری با قرائت قرآن
و علوم مربوط به آن دارند و دوس��ت دارند قرآن را آنگونه که نازل شده است،
بخوانند و هنگام وقف در میان آیات و پایان آن ،مراقب هستند در جاهایی وقف
کنند که معنای کالم خدا دچار آسیب نشود.
اما باید اعتراف کرد که آگاهی ما از عالئم وقف س��جاوندی در حد زیادی
نیس��ت .مث ً
ال نمیدانیم س��جاوندی کیس��ت و این عالئم را در چه قرنی وضع
کرده اس��ت .اصوالً این عالئم چه تفاوتی ب��ا هم دارند و تعریف هریک از آنها
چیست؟
آنچه ما را واداشت ،قلم به دست بگیریم و دراینباره مقدمهای بنویسیم،
پاسخ به پرسشهایی پیدا و پنهان در این زمینه است و پرسشهای عالقهمندانی
که دوست دارند دراینباره اطالعاتی داشته باشند.

ع��ل��ائ�����م
وق���������ف
س��ج��اون��دی

ابوالفضل عالمی

مدرسمركزآموزشمعلمان
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مقال��هی حاضر در پی آگاهی دادن دربارهی این مس��ائل
است:
منظور از عالئم وقف و ضرورت استفاده از آن در مصحف.
تاریخ و پیشینهی عالئم وقف.
آشنایی با عالئم وقف سجاوندی.
شناخت سجاوندی و اقسام وقف از نظر او.
عالمت «ال» در میان عالئم سجاوندی نشانهی چه نوع وقفی
است؟

منظور از عالئم وقف

«عالئم» ،جمع «عالمت» و به معنی «نش��انهها» اس��ت.
«وقف» در اصطالح علم قرائت [النش��ر فی القرآت العشر ،ج:1
 ]240به معنی قطع صدا بر کلمهای به مدت کوتاهی اس��ت
ک��ه معموالً برای تنفس الزم اس��ت ،با قصد ادامهی قرائت .به
نمونههایی از عالمتهای وقف نگاه کنید :ج ،ز ،ط ،ال ،صلی و
قلی .آیا آنها را در قرآن دیدهاید؟
بنابرای��ن ،منظور از عالئم وقف ،نش��انههایی اس��ت که
محلهای «توقف» و وقف نمودن را هنگام قرائت قرآن به قاری
نش��ان میدهند .گاهی به جای عالئم وقف از اصطالح «رموز
وقف» اس��تفاده میشود« .رموز» جمع کلمهی «رمز» است و
به معنای عالمتی است که نشاندهندهی یکی از اقسام وقف
است .این عالمتها به شکل حروف هستند و معموالً بهصورت
یکحرفی ،دو حرفی ،سهحرفی و چهار حرفی در مصاحف دیده
میش��وند .ضمناً این عالمتها را بین کلمات و باالی خطوط
اصلی مصحف میگذارند تا با خط قرآن خوانده نشود.

ضرورت عالئم وقف

براساس آموزههای قرآنی ،بهترین روش قرائت قرآن ،روش
1
«ترتیل» است .زیرا ،اوالً قرآن بهصورت ترتیل نازل شده است
و ثانیاً ،خدای متعال به پیامبر گرامی اس�لام(ص) دستور داده
2
است قرآن را به روش ترتیل بخواند.
به این دلیل ،اگر ما نیز بخواهیم قرآن را آنگونه بخوانیم
که نازل ش��ده اس��ت و به روش پیامبر(ص) و سایر پیشوایان
دینی تالوت کنیم ،باید به روش ترتیل قرآن بخوانیم ،یکی از
ویژگیهای قرائت ترتیل توجه به محلهای وقف هنگام قرائت
قرآن است.
شخصی از امیرمؤمنان ،علی(ع) دربارهی معنای این آیه
پرسید« :ورتّل القرءان ترتیال» [مزمل :]4 /و قرآن را با دقت و
تأمل بخوان.

امام(ع) در پاسخ فرمود« :ترتیل عبارت است از آشنایی با
3
وقفهای قرآن و خوب تلفظ کردن حروف».
از گفتهی امام علی(ع) نتیجه میگیریم که قرائت ترتیل
دارای دو ویژگی است:
 .1شناخت محلهای وقف در قرآن.
 .2صحیح و خوب خواندن حروف.

پيدايش دانش وقف و ابتدا

قرآنپژوهان و دانشمندان علم قرائت ،با الهام از کالم امام
علی(ع) ،بر آن ش��دند تا مبانی و مالکهایی را برای شناخت
محلهای وقف قرآن بیابند .زیرا میدیدند ،بسیاری از مشکالت
قرآنخوانانـ خصوصاً غیرعربهاـ هنگام قرائت قرآن ،این است
كه محلهای درستی را برای توقف قرائت و تجدید نفس بین
آیات انتخاب نمیکنند و بر اثر این بیتوجهی ،چهبسا معنای
کالم الهی ،ناقص و نامفهوم میش��ود .حتی گاهی معنای آیه
تغییرمییابد.
با شیوع این مشکل ،پژوهشهایی در زمینهی محلها و
مواضع وقف در قرآن توسط قرآنپژوهان شروع و به این وسیله،
دانش «وقف و ابتدا» پایهریزی شد و بهصورت دانشی مستقل،
در میان س��ایر علوم قرآنی تولد یاف��ت .در این علم از مبانی و
مالکهای شناخت محلهای وقف در آیات ،اقسام وقف ،عالئم
وقف و ...سخن رفته است.

پيشينهی وضع عالئم وقف

پس از گذش��ت این دوره بود که عالم��ان قرائت درصدد
برآمدند ،عالئمی را برای محلهای وقف و اقسام وقفها وضع
کنند تا در نوشتن مصحف و خواندن قرآن ،از آن استفاده شود.
زیرا وضع عالئم برای محلهای وقف ،در صحیح خواندن و فهم
معن��ای آیات قرآن نقش مهمی دارد ،و برعکس ،نبودن عالئم
وقف ،سبب وقف نادرست و ناقص شدن معنای آیات و یا تغییر
آن میشود.

نخستين عالئم وقف

در پاسخ به این سؤال که« :چه زمانی نخستین عالئم برای
محلهای وقف قرآن وضع شدند؟» سه نظریه وجود دارد:
نظری�هی اول :برخی ادعا کردهاند ای��ن رخداد در قرن
دوم هجری روی داده اس��ت .هنگامی که از علت این برداشت
میپرس��یم ،پاس��خ میدهند :ابویوس�ف( 4ف 189هـ .ق)
هنگامی که باخبر شد عدهای مواضع وقف را در قرآن به وقف
21

دوره ی هفتم ،شماره ی ،4تابستان1389

تام ،حسن و قبیح تقسیم کردهاند ،سخت برآشفت و کار آنان را
بدعت شمرد .این خبر گرچه در مورد اقسام وقف است و بر انکار
عالئم وقف صراحت ندارد ،ولی میتوان برداشت کرد که عالمان
قرائت همراه اقسام وقف ،عالئمی را نیز ارائه کردهاند [الکشف
عن احکام الوقف و الوصل فی العربیه.]19-20 :
نظریهی دوم :بس��یاری از قرائتپژوهان و عالمان علوم
قرآنی ،وقف بر انتهای آیات را «سنت» دانستهاند .حکایت شده
است که رسول خدا(ص) در پایان آیات وقف میکردهاند .لذا به
پیروی از پیامبر(ص) ،خوب است مسلمانان هنگام تالوت قرآن
در پایان آیات وقف کنند.
ه��رگاه فواصل و انته��ای آیات را محلهای��ی برای وقف
بشماریم ،باید گفت« :نخستین عالئمی که برای محلهای وقف
وضع شدهاند ،عالئمی هستند که برای انتهای آیات قرار دادهاند.
ابوعمرو دانی ،دربارهی گذاردن عالمت در پایان آیات چنین
مینویس��د« :قرآنها در ابتدای ام��ر خالی از هرگونه عالمتی
بوده ...سپس در انتهای آیات نقطههایی را قرار دادند [المحکم
فی نقط المصاحف 2 :و .]17
امیناالسلام طبرس�ی نی��ز دراینباره مینویس��د:
«در انتهای هر آیهای از مصاحف ،س��ه نقطه گذاش��ته ش��د»
[مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،ج.]77 :1
بنابر گفتههای ابوعمرو دانی در «المحکم» و آنچه برخی از
قرآنپژوهان در بررسی نسخههای خطی قرآن مربوط به قرون
اول تا سوم هجری نوشتهاند ،به احتمال زیاد گذاردن عالمت در
پایان آیات ،در اواخر قرن اول هجری بهوقوع پیوسته است ،اما
واضع آن مشخص نشده است [المحکم فی نقط المصاحف2 :؛
خوشنویسی در خدمت کتابت قرآن مجید.]59 :
نظریهی س�وم :نخس��تین عالئمی که برای وقف وضع
شدهاند ،همانهایی هستند که در سدهی ششم هجری قمری
ابداع و به عالئم یا رموز سجاوندی معروف شدند .این عالمتها
را در اواس��ط یا پایان آیات در محله��ای وقف قرار میدهند.
ش��واهد تاریخی و مصاحفی که در دست است ،این نظریه را
بیشترتأییدمیکنند.

عالئم وقف سجاوندی

از نظر س��جاوندی مواضع وقف در قرآن پنج قسم است و
ب��رای هریک از آنها عالمتی وضع کرد .یک عالمت نیز برای
مواضعی قرار داد که وقف در آنها جایز نیست و ممنوع است.
این عالئم بهترتیب عبارتاند از:
م= عالمت وقف الزم.
ط= عالمت وقف مطلق.
ج= عالمت وقف جایز.
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سجاوندی از
قرآنپژوهان قرن ششم
هجری است .اقسام
عالئم وقف پيشنهادی
او به اندازهای با
استقبال روبهرو شد
که تا به امروز از آن
در مصاحف استفاده
میشود
ز= عالمت وقف مجوز.
ص= عالمت وقف مرخص.
ال= عالمت وقف غیر جایز و ممنوع [الوقف و االبتداء-124 :
.]123

سجاوندیکيست

ابوعبداهلل محمدبن طیفور غزنوی س�جاوندی (م.
 56هـ.ق) ،از مش��اهیر علمای تفسیر ،علوم قرآن و نحو است.
او اهل غزنین بود .این شهر سابقاً جزو خراسان بزرگ بود و در
حال حاضر شهری از والیت خوارزم افغانستان است .سجاوندی
تألیفات متعددی دارد و در تفس��یر و مس��ائل مربوط به قرآن
صاحبنظر بوده است .تألیفات او به این قرار است.
عینالمعانی فی تفسیر السبع المثانی
غرائبالقرآن
علل القراآت
معرفه أحزاب القرآن و أنصافه و أرباعه و أجزائه
الوقف و االبتداء (الصغیر)
کت��اب الوقف و ابتداء (االیضاح فی الوقف و االبتداء) [همان،
ص .]21-24
او کتابی نیز به زبان فارسی نوشته به نام «ذخایر ثمار در معانی
اخبار سید مختار» ،که عوفی در کتاب «لبابااللباب» از آن یاد
کرده است [دانشنامهی قرآن و قرآنپژوهی ،ج.]1190:2
سجاوندی از قرآنپژوهان قرن ششم هجری است .اقسام
عالئم وقف پیش��نهادی او به اندازهای با اس��تقبال روبهرو شد
ک��ه تا به امروز از آن در مصاحف اس��تفاده میش��ود .در تمام
کش��ورهای اسالمی ،کسانی که با قرآن آشنایی و انسی دارند،
او را میشناس��ند و در کشورها ماـ ایرانـ نیز چنین است .در
بس��یاری از کتابخانههای مش��هور ایران که مصاحف خطی
در آنها یافت میش��ود ،عالئم وقف س��جاوندی نیز در آنها
خودنمایی میکنند .حتی در حال حاضر که عالئم وقف مصری
5

نخستين عالئمی
که برای محلهای
وقف وضع شدهاند،
عالئمی هستند که
برای انتهای آيات قرار
داد ه شدهاند
(خلفالحسینی) در ایران و سایر کشورهای اسالمی رایج شده
اس��ت ،باز هم کم و بیش مصاحفی چاپ میش��وند که عالئم
وقف آنها ،عالئم س��جاوندی است .به این دلیل برای آشنایی
جامعهی قرآنی کشور و قرآنپژوهان و دوستداران قرائت قرآن،
الزم دیدیم این عالئم را تعریف کنیم و جایگاه هرکدام را از نظر
مراتب وقف توضیح دهیم.

اقسام وقف از نظر سجاوندی

هریک از عالئم وقف سجاوندی نشاندهندهی یک قسم از
اقسام وقف است .سجاوندی پس از بررسی محلهایی که وقف
در آنها ممکن است ،میگوید« :وقف در قرآن پنج قسم است.
وق��ف الزم ،وقف مطلق ،وقف جایز ،وق��ف مجوز لِ َو ْجه و وقف
مرخص لضروره» [الوقف و االبتداء.]104-105 :
پس از بیان اقسام وقف ،برای هریک از آنها عالئمی وضع
شده اس��ت که پیش از این ذکر شد .اینک به شرح ،تعریف و
حکم اقسام وقف سجاوندی میپردازیم.
 .1وقف الزم :این وقف در موضعی است که اگر دو طرف
محل وقف به هم وصل ش��وند ،معنایی از کالم و جمله تصور
میش��ود که خالف معنای حقیقی آن اس��ت و کالم را نازیبا
میکند 6.مانند وقف در «و ما هم بمؤمنین» از آیهی  8سورهی
بقره« :و من ال ّناس من یقول ءام ّنا باهلل و بالیوم األخر و ما هم
7
بمؤمنین».
وقف در اینجا« ،وقف الزم» اس��ت .اگر کس��ی «و ما هم
بمؤمنی��ن» را به «یخادعون اهلل» در آی��هی «یخادعون اهلل و
الّذین ءامنوا و ما یخدعون الاّ أنفس��هم و ما یش��عرون» 8وصل
کند ،مفهوم و معنای اصلی کالم تغییر میکند و تصور میشود
مؤمنان کسانی هستند که به خدا خدعه و نیرنگ میزنند .در
حالی که آیهی اخیر درصدد نفی ایمان منافقان و بیان نیرنگ
آنها با خداست [همان ،ص .]105
عالمت و حکم وقف الزم :حرف (م) عالمت وقف الزم

است .هرجا این عالمت دیده شد ،قاری باید وقف کند ،و لذا به
وصل خواندن آن از نظر سجاوندی صحیح نیست.
 .2وق�ف مطلق :این وقف در موضعی اس��ت که ابتدا و
9
شروع آن ،از جملهی بعدی مطلوب است.
از نظر س��جاوندی هر موردی که ابت��دا کردن از آن برای
شروع قرائت خوب باشد ،پیش از آن موضع برای وقف نیز مطلقاً
خوب است .این موارد عبارتاند از:
ابتدا از اسم مبتدا ،مانند «اهلل یجتبی إلیه من یشاء» [شوری/
.]13
ابتدا از فعل مس��تأنف با «س» یا غیر آن ،مانند «س��یقول
السفهاء» [بقره ]142 /و «یعبد الیشرکون بیشیئاً» [نور.]55 /
ّ
ابتدا از مفعول محذوف ،مانند «وعد اهلل» [نساء ]22 /که به
معنای «وعداهلل وعداً» است .زیرا هنگامی که فعل حذف شد،
مصدر به فاعل اضافه میشود.
ابتدا از شرط ،مانند «من یشاء اهلل یضلله» [انعام.]39 /
ابتدا از استفهام ،مانند «أتریدون أن تهدوا» [نساء.]88 /
ابت��د از نف��ی ،مانند «و ما کان لهم الخی��ره» [قصص68 /؛
الوقف و االبتداء.]107-108 :
همچنین ،مواردی مانند عدول از «إخبار» به «حکایت» و
یا عکس آن ،عدول از «ماضی» به «مستقبل» و عکس آن ،با
عدول از «إستخبار» به «إخبار» و مانند اینها ،از مواضع وقف
مطلق است [همان ،ص .]110
عالم�ت و حکم وقف مطلق :حرف «ط» عالمت وقف
مطلق اس��ت .هنگام برخورد با این عالمت ،وقف مطلقاً خوب
اس��ت و ابتدا نمودن به قرائ��ت پس از عالمت وقف نیز مطلقاً
خوب است.
 .3وقف جایز
وقف جایز در موضعی اس��ت ک��ه وقف نمودن و به وصل
خواندن آن هر دو بال اش��کال اس��ت .زیرا هر دو دارای دلیل و
10
علت است.
مثال برای وقف جایز :مانند وقف بر «والّذین یؤمنون بما
أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک» در سورهی بقره ،آیهی  ،4ابتدا
از «و باألخره هم یوقنون» 11.در اینجا واو عطف اقتضا میکند،
جملهی قبلی به جملهی بعدی وصل شود ،زیرا نشانهی ارتباط
دو جمله با یکدیگر است.
از طرف دیگر ،مقدم ش��دن مفعول (باالخره) بر فعل ،در
جملهی دوم اقتضا دارد که جملهی اول را از جملهی دوم جدا
کنیم .برای این که جلو افتادن مفعول از فعل ،نظم کالم را قطع
میکند .بنابراین ،جملهی دوم در اصل «و یوقنون باالخره» بوده
است .به این دلیل جایز است که آن را از جملهی نخست جدا
23

دوره ی هفتم ،شماره ی ،4تابستان1389

بخوانیم [همان ،ص .]111
عالمت و حکم وقف جایز :عالمت آن «ج» است .این
عالمت هر جای آیات باشد ،وقف کردن و به وصل خواندن آن،
هر دو جایز است.
 .4وقف مجوز لِ َو ْجه
وقف بر موضعی را «مجوَّ ٌز لِ َوجهٍ» نامند که اگرچه به وصل
خواندن آن بهتر است ،ولی به علتی و بنا به وجهی ،وقف بر آن نیز
جایز است .بنا به اختصار این نوع وقف را وقف «مجوز» مینامیم.
مثال برای وقف مجوز :مانند وقف بر «باألخره» در آیهی
 86سورهی بقره« :أولئک الّذین اشتروا الحیوه الدنیا باألخره» و
12
ابتدا نمودن از« :فال یخفف عنهم العذاب و ال هم ینصرون».
شایسته است این آیه به وصل خوانده شود و در «باالخره»
وقف نکنند ،چون «ف» در قسمت بعدی آیه ،یعنی «فال یخفف
عنهم» ،دربردارندهی جواب و جزای کار اهل دنیاست و موجب
به وصل خواندن آیه میشود.
همچنین میتوان گفت بنا به وجهی «فال یخفف» جملهی
اس��تینافی (جدید) اس��ت .لذا آن را میشود دلیلی برای جدا
ک��ردن دو جمله از یکدیگر ق��رار داد و بر «باالخره» وقف کرد
[پیشین].
عالم�ت و حکم وقف مجوز :ح��رف «ز» عالمت وقف
مجوز اس��ت .جایی که این عالمت قرار دارد ،به وصل خواندن
بهتر است ،ولی وقف آن نیز بنا به وجهی جایز است.
 .5وقف مرخص ل َ
ِضروره

سجاوندي اهل
غزنين بود اين شهر
سابق ًا جزو خراسان
بزرگ بود و در حال
حاضر شهري از واليت
خوارزم افغانستان است
24
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این وقف را به خاطر اختصار،
وق��ف «مرخ��ص» نامیدهان��د .در
تعریف وقف مرخص گفتهاند :وقف
در موضع��ی را مرخص گویند که
جملهی بعدی آن از جملهی ماقبل
بینیاز نیست ،ولی بهخاطر طوالنی
ب��ودن کالم و اتمام نفس ،و از باب
ضرورت ،برای وقف رخصت دادهاند.
پس از وقف ،ابتدا از کلمات قبل از
مح��ل وقف نیز الزم نیس��ت ،زیرا
جملهی بعدی دارای معنا و مفهوم
13
است.
مثال ب�رای وقف مرخص:
از مصادیق وق��ف مرخص وقف بر
«بناء» در آیهی  22س��ورهی بقره،

الس��ماء بنا ًء» اس��ت،
یعنی «الّذی جعل لکم االرض فراش��اً و ّ
الس��ماء
زی��را جملهی بعدی و ادامهی آیه ،یعنی «و أنزل من ّ
ما ًء فاخرج به من الثمرات رزقاً لّکم» ،14از جملهی قبلی بینیاز
نیست و فاعل «انزل» ،ضمیری (ضمیر مستتر در انزل) است
که به جملهی قبلی برمیگردد ،ولی بهخاطر طوالنی بودن آیه،
میت��وان روی «بناء» وقف را انجام داد و از «انزل» ش��روع به
قرائت کرد؛ چون جملهی دوم بهتنهایی نیز دارای معنا و مفهوم
است .به این دلیل ،فاصله انداختن بین دو جمله مانعی ندارد.
عالمت و حکم وقف مرخص :عالمت آن حرف «ص»
اس��ت و معموالً آن را در موضع مناسبی از آیات طوالنی قرار
میدهند .هرجا این عالمت باشد وقف جایز است ،اما اگر قاری
بتواند در جای مناسبتری وقف کند ،بهتر است.

وقف غير جايز

ت��ا اینجا از عالئمی بحث ش��د که وق��ف در آنها جایز
است .در مصاحفی که از عالئم سجاوندی استفاده شده است،
عالمتی به شکل «ال» وجود دارد که نشانهی عدم وقف است.
سجاوندی از آن با عنوان «ما ال یجوز الوقف علیه» نام میبرد؛
یعنی موضعی که وقف بر آن جایز نیست .برخی تصور میکنند،
در مصاحفی که از عالئم سجاوندی استفاده شده است ،هرجا
که عالمت «ال» گذشتهاند ،به معنای وقف «قبیح» و وقف در
آن ممنوع اس��ت .ولی سجاوندی پس از بیان معیارهای وقف
غیرجایز اضافه میکند :بیشتر مواردی که بهعنوان وقف غیر
جایز آمده مواردی که چون ابتدا از مابعد آن قبیح است ،لذا باید
از وق��ف پرهیز کرد؛ مانند وقف در کلمه «من العلم» در آیهی
 120س��ورهی بقره« :و لئن اتّبعت أهواء هم بعد الّذی جاءک
ال
ولی و ال نصیر» :و اگر از هوی و
م��ن العلم ما لک من اهلل من ٍّ
هوسهای آنان پیروی کنی ،بعد از آنکه آگاه ش��دهای ،هیچ
سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.
وقف بر «العلم» جایز نیست ،زیرا «ما لک» جواب «و لئن
اتبعت اهوائهم» اس��ت .در صورت جدا خواندن ،قسمت اخیر،
جملهی اخباری جدیدی میش��ود که اشتباه بودن آن آشکار
است [همان ،ص .]115-116
از این س��خن س��جاوندی نتیجه میگیری��م ،در همهی
جاهایی که عالمت «ال» وجود دارد ،وقف قبیح نیست ،بلکه در
بسیاری از موارد ،وقف مانعی ندارد .ولی ابتدا از مابعد آن قبیح
است ،لذا در صورت وقف در این مواضع ،باید از جای مناسبی
پیش از موضع وقف شروع به قرائت کرد.
در این زمین��ه قرائتپژوه بزرگ ،ابنج�زری ،در کتاب
«النش��ر» مطالب ارزن��دهای دارد که خالص��های از آن ،برای

آگاهی خوانندگان محترم تقدیم میشود .ابنجزری مینویسد:
«س��جاوندی عالمت وقف غیرجای��ز «ال» را زیاد به کار برده و
از نظ��ر او به معنی التقف و عدم وقف اس��ت .درحالیکه در
اکثر جاها ،این عالمت در موضع ِ
وقف َح َسن بهکار رفته و وقف
بر آن جایز اس��ت ،ولی ابتدا از مابعد آن جایز نیست .حتی در
موارد زیادی که از این عالمت استفاده شده ،ابتدا از مابعد نیز
جایز اس��ت .لذا افرادی که در احکام وقف از سجاوندی پیروی
میکنند ،به گمان اینکه وقف در موارد «ال» تماماً قبیح است،
ه��رگاه نفس کم میآورند ،وقف حس�ن را رها میکنند و بر
موضعی که ممنوع و قبیح است ،وقف میکنند.
برای نمونه به این مورد توجه کنید:
سجاوندی وقف بر صراط الّذین أنعمت علیهم [حمد/
 ]6را جایز ندانسته است .به همین دلیل ،عدهای برای پرهیز از
وقف بر آن ،بر غیرالمغضوب ...ادامه میدهند .در صورتی که
وقف بر (غیر) حتماً قبیح است ،زیرا وقف بر مضاف بنا به نظر
همهی قرائتپژوهان ،قبیح است.
م��ا میگوییم وقف در ص��راط الّذین أنعمت علیهم وقف
حس��ن است .بنابراین وقف مانعی ندارد ،ولی ابتدا از مابعد آن
ممنوع اس��ت و باید پیش از محل وقف از جای مناسبی ابتدا
شود» [النشر فی القراآت العشر ،ج.]234-236 :1
ابنج��زری درب��ارهی معنای صحیح عالئ��م «ال» از نظر
سجاوندی معتقد اس��ت« :منظور سجاوندی از ال در خیلی از
موارد این است که بر این کلمه وقف نکنید ،چنانچه بنا دارید
از مابعد آن ابتدا کنید 15.به عبارت دیگر میتوانید وقف کنید،
ولی اگر وقف کردید ،باید پیش از محل وقف و از جای مناسبی
شروع به قرائت کنید.

موارد وقف غير جايز

به نظر سجاوندی در این موارد وقف غیر جایز است:
وقف میان ش��رط و جزای شرط (جزا مقدم یا مؤخر باشد)،
مانن��د «قد افترینا علی اهلل کذباً ال ان عدنا فی ملّتکم بعد إذ
نجینا اهلل منها» [اعراف.]89 /
ّ
الصراط المستقیم
وقف میان مبدل و بدل آن ،مانند «اهدنا ّ
ال .صراط الّذین أنعمت علیهم» [حمد.]6-7 /
وقف میان مبتدا و خبر ،مانند «والّذین ءاووا ّو نصروا ال اولئک
هم المؤمنون حقاً» [انفال.]74 /
ال
وق��ف میان منعوت و نعمت ،مانند
«هدی للم ّتقین الّذین
ً
یؤمنون بالغیب[ »...بقره.]2-3 /
مما رزقنا هم
وقف میان منس��وق علیه و منسوق ،مانند «و ّ
ینفقون ال و الّذین یؤمنون[ »...بقره.]3-4 /

الس��موات و
وقف میان عامل و معمول ،مانند « ّ
إن فی خلق ّ
االرض[ »...بقره.]163 /
«إن» و
تا پایان آیه نمیتوان وقف کرد ،زیرا «آلیات» اسم ّ
جار و مجرور و در جای «خبر» واقع شده است.
وقف بین مستثنی و مستثنیمنه ،مانند «فسجد المالئکه
کلهم اجمهون ال إلاّ إبلیس» [حجر.]30-31 /
پي نوشت
« .1ورتّلناه ترتیال» [فرقان.]32 /
« .2ورتّل القرءان ترتیال» [مزمل.]4 /
« .3الترتیل معرفه الوقوف و تجوید الحروف» [النش��ر فی القراآت العش��ر،
ج.]225 :1
 .4از قرآنپژوهان قرن دوم و رفیق بحث ابوحنیفه ،یکی از پیشوایان مذاهب
چهارگانهی اهل سنت است.
 .5س��جاوندی عربی شدهی «سکاوند» ،اسم کوهی است نزدیک سیستان
که معرب آن سجستان است (رک :تجوید استداللی.)312 :
 .6فالالزم من الوقوف مالو وصل طرفاه غیر المرام و شنع الکالم.
 .7گروهی از مردم کس��انی هس��تند که میگویند :به خدا و روز رستاخیز
ایمان آوردهایم ،درحالی که ایمان ندارند.
 . 8میخواهند خدا و مؤمنان را فریب دهند ،درحالیکه جز خودش��ان را
فریب نمیدهند؛ (اما) نمیفهمند.
 .9ما یحسن االبتداء بما بعد.
 .10و أم��ا الجائ��ز :فما یجوز فیه الوص��ل و الفصل لتجاذب الموجبین من
الطرفین [رک :همان ،ص .]111
 .11و آنان که به آنچه بر تو نازل ش��ده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران
پیشین) نازل گردیده است ،ایمان میآورند و به رستاخیز یقین دارند.
 .12اینها همان کساناند که آخرت را به زندگی دنیا فروختهاند .از اینرو
عذاب آنها تخفیف داده نمیشود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد.
 .13و ما ال یس��تغنی ما بعد عما قبله ،لکنه یرخص الوقف ضروره انقطاع
ألن ما بعد جمله مفهومه لقوله
النفس لطول الکالم ،و الیلزمه الوصل بالعودّ ،
فإن فاعله
السماء بناء» ألن قوله «و انزل» الیستغنی عین سیاقالکالمّ :
«و ّ
یعود الی الصریح المذکور قبله [رک :الوقف و االبتداء.]112:
 .14آن کس��ی که زمین را بس��تر شما ،و آسمان (= جو زمین) را همچون
سقفی باالی سر شما قرار داده است و از آسمان آبی فرو فرستاد و بهوسیلهی
آن میوهها را پرورش داد تا روزی شما باشد.
أن مراد السجاوندی بقوله «ال» أی الیوقف علی أن یبتدأ بما
« .15فلیعلم ّ
بعده کغیره من االوقاف» [النشر ،ج.]234 :1
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