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و  یریوقف و ابتداء در حروف مقطعه بر اساس مصاحف ام
 �مرکز طبع و نشر

 ���سيد مهدي موسويو  ��يپارچه باف دولت يمكر

 چکیده
به اظهار نظر ها  آن ابتدا از قرون نخست کتب زیادی نوشته شده و در در مورد دانش وقف و

اسـت؛ امـا بررسـی تطبیقـی بـین در خصوص مبـانی و مواضـع وقـف و ابتـدا پرداختـه شـده 
های  خصوص تطبیق بین دیدگاهه های عالمان در این موضوع کمتر صورت گرفته است، ب دیدگاه

توانـد بـه نـوعی نشـانگر و  ایـن تطبیـق می. باشـد عالمان شیعه و سنی تقریبًا مـورد غفلـت می
مـایی بـرای قـاری باشد، وضعیت عالیم را بررسی کنـد و راهن دقیق قرآن کریم القاکننده معانی

، نظر شیخ محمدعلی خلـف الحسـینی کـه پژوهش. در این قرآن کریم در قرائت صحیح باشد
باشد بـه شـکل تطبیقـی بـا نظـر گـروه  در حوزه وقف و ابتدا می برجسته االزهر یکی از علمای

 »وقف و ابتدای حروف مقطعه در قـرآن کـریم«محققان مرکز طبع و نشر قرآن کریم در موضوع 
 شده است.  بررسی

به صورت توصیفی ارائه ها  است که دیدگاهای  حاضر روش کتابخانهنوشتار روش تحقیق در 
این بررسی در تمامی ده موردی که حروف مقّطعه در قرآن کریم جزء . گردند می و سپس تحلیل

اخـتالف  دیگر یـکباشند و عالمت وقف دارند دو مصحف امیری و مرکز طبع و نشر بـا  می آیه
عالمـت انـد.  از یـک عالمـت مشـترک در ایـن مواضـع اسـتفاده نمودهها  آن د و هرکدام ازدارن

کـه  ،باشـد مـی »قلی«و عالمت مصحف مرکز طبع و نشر » ج«مصحف امیری در این مواضع 

                                                           
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ١٦/٠٤/١٣٩٨ تار  .٢٩/٠٨/١٣٩٨ تار
 kdowlati@gmail.com: برهان یمطالعات قرآن یگروه پژوهش یعلم ئتیعضو ه. ��
 aliasqarmosavi1393@gmail.com: (نویسنده مسئول)هیالعالم یسطح چهار رشته علوم وفنون قرائات المصطف. ���



 
 

 

رآن
ت ق

قرائ
ت 

لعا
مطا

ال 
، س

فتم
ه

اره 
شم

 ،
یزد

س
م، 

ه
تان

مس
و ز

ییز 
پا

  
۱۳

۹۸
 

194 

در ایـن مـورد بعـد از بررسـی و . کنـد می این مسأله اهّمّیت پژوهش در این زمینه را دو چندان
گزاری وقـف  شخص گردید که دیدگاه مصحف امیری در موردعالمتمقایسه و تحلیل نظرات م

 . باشد می تر نزدیک» ارجح«تر و به قول تفسیری  صحیح ،»ج«وسیله عالمت ه ب» جائز«
خلف الحسینی، مرکز طبـع و نشـر، مصـحف امیـری،  ،ابتداء ،وقف ،قرآن: واژگان کلیدی

 مصحف مرکز طبع و نشر، حروف مقّطعه

 مقدمه
آخـرین فرسـتاده خداونـد  �جزه جاویدان پیامبر گرامی اسالم حضـرت محمـدقرآن کریم مع

باشد که خداوند این کتاب مقّدس را بر قلب پاک رسول خـود نـازل نمـود تـا بـه سـبب آن  متعال می
سـواد «جهانیان را هدایت نماید و پوشیده نیست که عمل به مفاهیم انسان ساز قرآن کریم احتیاج بـه 

 باشد.  می» دانش وقف و ابتداء«های مهم علم قرائت قرآن  یکی از مقوله دارد و» تالوت قرآن
بایست وقـف نمـود و علـت مـا  یعنی بدانیم در کدام قسمت از آیات قرآن می» وقف و ابتداء«

جـا کـه  بایست شروع به تـالوت کـرد. از آن و سپس بدانیم که از کجا می ؟برای این وقف چیست
تبع آن فقهی، تفسیری، ادبی و... در طول تاریخ باعث شده اسـت های مختلف مذهبی و به  تفاوت

های مختلفی نگاشته شده و نظرات گوناگونی بیان گردد بر آن شـدیم تـا  کتاب ،تا در مورد این علم
به بررسی تطبیقی نظرات شیعه و اهل سنت در مورد یکی از مواضع مهم قرآن کریم در ایـن حـوزه 

، در میان عالمان متأّخر اهـل سـنت بایـد نظـر شـیخ محمـدعلی بپردازیم» حروف مقّطعه«یعنی 
ــینی ( ــف الحس ــرن  ١٣٥٧خل ــر در ق ــته االزه ــالم برجس ــوان ع ــه عن ــای » ق ١٤«ق) ب را مبن

خصوص جایگـاه ویـژه وی سـبب گردیـد کـه ه گذاری در بسیاری از مصاحف دانست؛ ب عالمت
اج یابد. از دیگر سو، در میـان هایش در عموم کشورهای اسالمی اهل تسنن و حتی تشیع رو دیدگاه

عالیـم وقـف و ابتـدا، تحقیـق  ،ترین دیدگاه عرضه شده در خصـوص مواضـع عالمان شیعه، مهم
باشـد. از ایـن رو بـه  ویژه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی ایران میگروه انجام شده توسط 

مصاحف مشـهور  که از» خلف الحسینی «پژوهش در مورد چرائی اختالف نظر مصحف امیری 
کـه توسـط جمعـی از محققـین شــیعه «چنـین مصـحف مرکــز طبـع  باشـد و هم اهـل سـنت می

در » درجمهوری اسالمی در این مصحف کار تحقیقی بر روی وقف و ابتـداء انجـام شـده اسـت
موضع در قـرآن کـریم  ١٠پردازیم زیرا در  در قرآن کریم می» موضع وقف درحروف مقطعه«مورد 

را برای این موضـع » ج«باشد که مصحف امیری عالمت  اّول سوره می جزء آیه» حروف مقّطعه «
را برای ایـن موضـع در نظـر گرفتـه اسـت کـه » قلی«برگزیده است و مصحف مرکز طبع عالمت 

 .  یابیمای مطلوب در این زمینه دست پیدا  امیدواریم با بحثی جامع به نتیجه
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عرفی گردیـده و نظـرات وی در وقـف و ابتدا محمد علی خلف الحسینی مپژوهش در این 
و سپس به معرفی مرکز طبع و نشر قرآن کریم در جمهوری اسالمی ایـران  ابتداء بیان شده است

گردیـده اسـت و سـپس  های آن مرکز در مورد وقـف و ابتـداء ذکـر پرداخته شده است و دیدگاه
نشر در حـروف  های اختالفی بین خلف الحسینی و مصحف مرکز طبع ومواضع تطبیقی وقف

بررسی دو دیدگاه از نظـر کتـب معتبـر وقـف و  پس از آن به قرآن کریم بیان شده است و مقطعه
ابتدا و کتب اعراب القرآن و کتب تفاسیر پرداخته شده است و در پایان نیـز نتیجـه بحـث ارائـه 

 .  گردیده است

 اهمیت علم وقف و ابتداء
 از کجـای آن شـود سـاکت شـد و می قسمت آیهدر کدام که  این دانستن«علم وقف و ابتداء 

زیـرا از راه ایـن  ،ترین اثر را در بهتر خواندن قرآن کریم دارد مهم »شود شروع به خواندن کرد می
وقف نمایـد و مواضـعی را کـه وقـف ها  آن ی را که حتما باید دریها مکان ،علم قاری قرآن کریم

از چه مواضعی مجددا شروع به که  این کند به می شناسد و علم پیدا می بهتر استها  آن کردن در
بـه  ،یا از کدام کلمه ابتداء کردن قبیح و زشت اسـت تالوت نماید و از کدام کلمه ابتداء خوب،

هـای  چه در گذشته و چه در حال حاضـر،به بیـان محل همین جهت است که دانشمندان امت،
 کـه مـردم،آن مـوارد را یـاد بگیرنـد انـد تحریض نموده و ترغیب و ،اند وقف در قرآن توجه کرده

 )٢٠: ١٣٧٠ ه الوقــف و االبتــداء،ـ  معــالم اٍالهتــداء الــی معــرف خلیــل الحصــری،(
در  �از امیـر مؤمنـان علـی. باشـددر قرائـت مـی» ترتیـل«یکی از آداب تالوت قـرآن کـریم 

ترتیـل رعایـت » هـو حفـظ الوقـوف وبیـان الحـروف«، خصوص معنای ترتیل نقل شـده اسـت
؛ ١٦١/ ١تا:  بی ،تفسیر الصافی ،کاشانی« تلفظ آشکار و صحیح حروف است وقف وای ه محل

که خود این مطلب داللت بر اهمیت وقف و ابتداء در ) ١٨٨ /٨٤تا:  بیبحار االنوار،  مجلسی،
 . قرآن کریم دارد

یـن در اها  آن از دیگر سو اقوال علمای علم قرائت هم در مورد وقف و ابتداء نشان از دغدغه
عاصم و کسایی نقل شده که مبنای آنان در وقف توجه بـه نیکـو بـودن  ،مثال از نافع ؛زمینه دارد

فنافع کان یراعی محاسن الوقـف واالبتـداء بحسـب «ابن جزری آورده است:  ،وقف وابتدا است
و نافع نیک«؛ »المعنی و ذکر خزاعی: اّن عاصما والکسایی کانا یطلبان الوقف من حیث یتّم الکالم

نموده است وخزاعی نقل کرده کـه عاصـم  می رعایت ،بودن وقف و ابتدا را با توّجه به معنای آن
النشـر فـی  ،ابن جـزری( »اند وکسایی وقف را درجایی که معنای کالم تمام باشد جستجو کرده

 ).٢٣٩ :١٤١٨ ،القرائات العشر
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ایـن  بدرالـدین زرکشـی در. انـد بیشتر قّراء، در انتخاب محّل وقف به دنبال اتمام معنی بوده
بیشـتر «؛ »واعلم اّن اکثرالقراء یبتغون فی الوقف المعنی وان لـم یکـن راس آیـه« نویسد: می باره

 ،زرکشـی» (باشند هر چند انتهای آیـه نباشـد می به دنبال تمام بودن معنی کالم قاریان در وقف
 ).٤٢٦/ ١: ١٤٠٨ ،برهان الدین، البرهان فی علوم القرآن

تقسـیم آن بـه دو قسـم  ،قّراء سـلف اخـذ شـده تقسیم وقف که از ین نخستین مبنا دربنابر ا
 .  باشد می »غیر تام« و »تام«

» علیـه ال یـتمُّ الوقـف« و» َیِتّم الوقف علیـه« به دو عنوان علم الدین سخاوی در کتاب خود
 /٢تـا:  بی ،جمال القـراء و کمـال االقـراء ،سخاوی( اشاره نموده است وقف تمام و وقف ناتمام

وقف «که این مطالب خود مؤید این مطلب است که علمای علم قرائت از همان آغاز به ) ٥٦٣
 اند.  توجه جدی داشته» و ابتداء

 شناسی  مفهوم

 وقف. 1
 :شـهورترین ایـن معـانییکـی از م؛ معانی مختلفی در تعریف لغوی وقف بیان شده است

از کـار وقف یعنی خودداری ومنع «؛ »او القول الوقف بمعنی المنع والحبس والکف عن الفعل«
خلیل بن احمد نیز مقاییس اللغة در ). ٢٢٩: ١٣٧٠ ،التعریفات ،ناصر خسرو( »یا گفتار است

وقـف « ؛»وقفت الدابة و وقفت الکلمة وقفـا: الوقف مصدر قولک« :نویسد تعریف وقف می در
» برکلمـه وقـف کـردمجنبنـده را متوقـف سـاختم و: گـویی کـه مـی این حـرف توسـت مصدر

 ).١٩٩٧ /٣: ١٤١٠، کتاب العین ،فراهیدی(
کلمـه جهـت تجدیـد  آخـر قطع صـدا در«ز: عبارت است انیز قرائت قرآن وقف در اصطالح 

باشـد بـه  به بیان دیگر، وقف جدا کردن کلمه یا عبارت از مابعـدش می ،نفس، به نیت ادامه قرائت
جرجانی درمـورد معنـای وقـف در اصـطالح ». گرددای که صدا در آن قطع شده و نفس تازه  گونه

وقف در قرائت جدا کردن کلمـه « ؛»الوقف فی القرائة قطع الکلمة عن مابعدها«: قرائت گفته است
 ).٢٦٥: ١٣٧٠ناصر خسرو، علی بن محمد جرجانی، التعریفات، ( »باشد از مابعدش می
ع الصوت زمنا ینفس فیه الوقف عبارة عن قط«: تعریف وقف آورده است در نیز ابن جزری

کـه ای  صوت هنگام قرائت قرآن به انـدازهقطع  وقف عبارت است از »عادة بنیة استئناف القرائة
 ).٢٤٠/ ١ :١٤١٨ ،النشر فی القرائات العشر ،ابن جزری( قرائت تجدید نفس کنیم برای ادامه
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 و قطـع صـداآن هـم منـع  اشـتراک نظـر دارنـد و دیگر یکاین تعاریف در یک نکته با  همه
البته و نماید،  می قبل جدا بعد را از کلمه قرآن که به طور طبیعی کلمه باشد در هنگام تالوت می

 .... تالوت، تبدیل حرکات کوتاه به سکون و تجدید نفس، نیت ادامه آدابی دارد از جمله:

 ابتداء .2
ادامـه قرائـت پـس از اینجا، به معنـای  باشد و در می به معنای شروع و آغاز قرائت» ابتداء«

بنابراین قاری قـرآن، بـا هـر وقفـی یـک ابتـدا نیـز . اند نیز گفته »استیناف« وقف است که به آن
 ،پـور شهیدی( گویند ابتدا را دانش وقف و »معرفة الوقوف« به همین جهت علم. خواهد داشت

غاز نمودن و ان معنای آن، آیاست و در ب» وقف«ضد » ابتدا) «٤٤ :١٣٩٣مبانی وقف و ابتداء، 
 نظـر از .)٣ :١٣٨٢ترجمه الکتفی فی الوقف و االبتداء، ، الدانی( شروع کردن، گفته شده است

 بـه ابتـدا،ب)  قرآن؛ قرائت شروع معنای به ابتدا،الف) : شود یم میابتدا به دو قسم تقس قرائت،
ذه و بسـمله از شروع کالم الله مجید بـا اسـتعا.  وقف از بعد قرائت ادامه ای مجدد شروع معنای

 .)٣١: ١٣٨١ شاکر، قواعد وقف و ابتداء در قرآن کریم،( آید می آداب قسم اول به شمار

 مروری بر زندگینامه و آراء محمد علی خلف الحسینی

 زندگينامه )الف
» صـعید«در » بنـی حسـین«محمد بن علی بن خلف الحسینی مشهور به حداد، در شـهر 

هجـری قمـری بـه قـاهره » ١٢٩٤«دنیا آمد، و در سال  هجری قمری به» ١٢٨٢« مصر به سال 
رفت و در منزل عمویش، عالمه شیخ حسن بن خلف الحسینی سکنی گزیـد و در رشـته علـوم 
منقول و معقول دانشگاه االزهر مصر به تحصیل پرداخت؛ حداد در محضر بسـیاری از بزرگـان 

الفضـل الجیـزاوی، ابو عالمـه البشـری، سـلیم االسالمآن روزگار دانش آموخت از جمله: شیخ
محمـد  عالمه، یم الظواهریبراهعالمه اهارون بن عبد الرازق،  هعالم عالمه یوسف الحواتکی،

سـالم بـن عطـاء اللـه  عالمـه، یریمحمد البح عالمهالنجا،  ابیعبدالفتاح بن  عالمه، یالنجد
د عبـده؛ ولـی در ی، عالمه جمال الدین االفغانی و شیخ محمـرمیمحمد البج عالمه، یالبوالق

علوم قرآنی به طور خاص بر عمویش اعتماد داشت و قرائت حفـص و علـم تجویـد و انـواعی 
 . دیگر از علوم مرتبط را از وی فراگرفت

 شـیخ بـه تـوانمـیهـا  تـرین آن مهم های گوناگونی داشت کـه از در طول عمر خود منصب
فؤاد اول، در  ،پادشاه آن زمان. نمود اشاره کریم قرآن بر نظارت لجنه رییس نیز و مصر المقارئ

 ایـن جـواب در و کرد رد را هدیه این او که داد طال وی به مصحف وزن راستای تقدیر از او، هم
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استاد علی . »َنحُن الَنشتری ِبآیات الله ثمنًا قلیالً «: کرد بیان کریم قرآن آیات از الهام با را مطلب
و شیخ عمـوم المقـارئ مصـر، در » ن اصول القرائةاالضاءة فی بیا«محمد ضّباع، مؤلف کتاب 

بهتـرین ... دقیـق محقـق و وثـوق مورد عالم و دانشمند پیشوای«: است گفته گونهوصف او این
 ...  کسی که در این زمان، بزرگی تعلیم قرائت در سرزمین مصر به او رسید

 آثار )ب
جلد کتاب عنـوان شـده »  ٣٧«در پایگاه اطالع رسانی دانشگاه االزهر مصر برای او تعداد 

 عبارتند از: ها  ترین آن مهم که
 الکواکب الدریة فیما ورد فی انزال القرآن علی سبعة احرف من االحادیث النبویةـ 
 ارشاد االخوان شرح هدایة الصبیان فی التجویدـ 
  القول السدید فی بیان حکم التجویدـ 
 معجز الثقلینای  سعادة الدارین فی بیان و عدـ 
 قرائاتاآلیات البینات فی جمع الـ 

 . هجری قمری درگذشت ١٣٥٧وی به سال 
 در وقف و ابتدا مبانی خلف الحسینی )ج
 اقسام وقف در قرآن آغاز کرد های را در زمینتحقیقات و پژوهش گسترده »خلف الحسینی«

 در این پژوهش چند چیز بود:ش مبنای کارکه 
 ؛در تقسیم وقوفمبنا قراردادن معنا و مفهوم آیات ـ 
 ؛اقسام وقف هپژوهان گذشته در زمینبررسی دقیق آراء قرائتـ 
 ؛استمداد از نظریات مفسران بزرگ قرآن در به دست آوردن معنا و مفهوم آیاتـ 
 . ارائه اقسام جدیدی برای مواضع وقف قرآنـ 

ام جدیـدی سـامان یافـت و اقسـ »قـ .  ه ١٣٣٧«الثانی سال در دهم ربیع انجاماین کار سر
عطفی در دانـش  هتعیین گردید که نقطها  آن ه شد، در پی آن، عالئمی هم برایضبرای وقف عر

 .  وقف و ابتدا درعصر حاضر گشت
کار بزرگ شیخ المقارئ مصر، با استقبال دیگر عالمان قرائت، در مصر و اکثر بالد اسالمی 

هایی که در  که امروزه در بیشتر قرآن ها قرار گرفت؛روبه رو شد و عالئم وقف ابداعی او در قرآن
 . شودرسد، از این عالئم استفاده می کشورهای اسالمی به چاپ می
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 اقسام وقف از نظر محمدعلي خَلَف الحسينييك ـ 
وقـف از دیـدگاه وی بـه  هگانـاقسام پنج. باشد می از دیدگاه وی وقف و ابتدا دارای پنج قسم

 است:ذیل قرار 
وقف در موضعی است . »وهم خالف المراد اذا وصل بما بعدهیهو ما قد و «:{م}وقف الزم. ١

 . کندکه اگر به مابعدش وصل شود، معنایی خالف معنای اراده شده را به ذهن القا می
ال  یهو الذ«. وقف در این موضع، بهتر از وصل است {قلی}جائز مع کون الوقف اولی:. ٢

وقفی اسـت کـه از جهـت لفـظ و  »یالمعن ةال من جهاللفظ و ةال من جه هء مما بعدیتعّلق بشی
 . وابستگی ندارد و معنا به چیزی از مابعد تعلق

اسـتفهام ملفـوظ یـا  :شـودهای این وقف: پس از موضع وقف، این موارد دیده مـینشانهاز 
 ....  نداء؛ فعل امر؛ الم قسم؛ شرط؛ و مقّدر؛ آخر داستان و شروع مطلب دیگر؛ غالبًا یاء

خوانـدن آن، هـر دو  وقف جایزی است که به وقف و وصل {ج}مستوی الطرفین: جائز. ٣
 .  جایز است

وقـف در  »هه و المـن االبتـداء بمـا بعـدیمنع من الوقف علیتعّلقًا ال هتعّلق بما بعدی یهو الذ«
موضعی است که وابستگی و تعلق به مابعد دارد؛ ولی این وابستگی مانع از وقف و نیز ابتـدا از 

 .  نیستمابعد 
-آید: مبتدا؛ فعل مستأنف؛ جملـههای این وقف پس از موضع وقف، این موارد مینشانهاز 

 مشتمل بر ضمیری باشد که به ماقبلش برگردد؛ مفعول مطلق برای فعل محذوف، ماننـد: که ای
ال«؛ »لکـن«ی بـه معنـی »إّال «؛ »بـل«الله؛ نفی؛ إن مکسـور یـا اسـتفهام؛  ةَ َوعَدالله، ُسنَّ 

َ
ی »أ

 . آیدمی» دیوع«خفف، سین و سوف، زیرا این دو برای م
وقف جایزی است کـه بـه وصـل خوانـدن آن بهتـر  {صلی}جائز مع کون الوصل اولی:. ٤
بمـا  االبتـداِء  من حسـِن  منُع یه ولکن یعل من الوقِف  منُع یتعّلقًا ال هما بعدبِ  تعّلُق ی یهو اّلذ«. است

این وابسـتگی مـانع از وقـف . علق به مابعد داردوقف در موضعی است که وابستگی و ت. »هبعَد 
 .  ی مانعی برای ُحسن ابتدا از مابعد استلشود؛ ونمی

 ،بـدل ،نعتء،اسـتثنا: شـودهای این وقف، پس از محل وقف، این موارد دیده مـینشانهاز 
 . کیال، در صورتی که قول یا قسم بر آن پیشی نگیرد ،ِبئس ،َنَعم ،حال ،توکید

در جـایی کـه وقـف  به این شکل بیـان کـرد: توان می را اخیر هگانهای سهفهای وقتفاوت
در وقف جایز مستوی الطرفین، تعلق به مابعـد . اولویت دارد، محل وقف تعلقی به مابعد ندارد

ست و در جایی که وصـل اولویـت دارد، تعلـق مابعـد بـه محـل وقـف بـه ا فقط از جهت معنا
 . شوداز مابعد می »ابتداُحسن «ای است که مانع از  اندازه
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ه و من االبتداء بمـا یمنع من الوقف علیتعّلقًا  هتعلق بما بعدی یهو اّلذ« :{ال}وقف ممنوع. ٥
وقف در موضعی است که تعلق آن به مابعد بـه ؛»وهم خالف المرادیفهم منه المراد او یبأن ال هبعد

ردد، زیرا در صورت وقف، معنای اراده گای است که مانع از وقف و نیز ابتدا از ما بعد میاندازه
 .»شودشود یا معنای خالف معنای واقعی تصور میشده از کالم فهمیده نمی

 از منظر خلف الحسيني هاي وقف ممنوعنشانهدو ـ 
وقـف  کنیم:که برای نمونه به چند مورد آن اشاره می .مواردی که برای وقف قبیح آمده است

بـر رافـع بـدون  ،بر شرط بدون جواب شرط ،منعوت بدون نعت بر، الیهبر مضاف بدون مضاٌف 
بـر  ،ن معطـوٌف علیـهدوبر معطوف بـ ،بر مؤّکد بدون توکید ،بر ناصب بدون منصوب ای ،مرفوع

 ).٥٧ـ٥٥ :تابیالّضّباع، االضاءة فی بیان اصول القرائة، (... بدل بدون مبدٌل منه و

 انواع وقف و ابتداءسه ـ 
 ).٥١ ،همان( دو صورت آمده است وقف در علم قرائت به

 .  کند هرچند صحیح نباشدکلماتی که قاری در آن، وقف می )الف
 .  مواضعی که برای وقف صالحیت داشته باشد، هرچند قاری برآن وقف نکند )ب

سـپس  و» اضـطراری« و» اختیاری«صاحب نظران، وقف را به دو قسم  بیشتر دانشمندان و
 اند.  تقسیم نموده» قبیح« و »حسن« ،»کافی«، »تام«به چهار قسم 

 باشد. می» اضطراری«و حسن و قبیح زیر مجموعه وقف » اختیاری«تام و کافی از مصادیق وقف 

 وقف تامچهار ـ 
هیچ گونه تعلقی به جمله بعـد از خـود  ای است که مستقل بوده و وقف بر پایان جمله

 �ده ا�يـن امنـوا وعملواا�صـا�اتذلک ا�ی ي	�ـ اهللا عبـا�نداشته باشد مانند وقف بر: 
رابطـه » قل ال اسئلکم علیه اجـرا اال المـوده فـی القربـی«که با جمله ما بعد ) ٢١ /شوری(

 معنوی ندارد.  لفظی و
باشـد ماننـد ایـن کـه  مـی علم نحو مقصود از تعلق لفظی رابطه دو عبارت از نظر اعراب و

یـا  ،مفعـول فاعـل و یگر باشد مثل : فعل وعبارت د یا عبارت در کلمه و عامل اعراب یک کلمه
 . خبر، شرط وجزا مبتدا و

باشـد ماننـد ایـن کـه جملـه دوم  مـی رابطه معنوی ارتباط دو جمله از نظر موضوع وسـیاق
 . تفسیر جمله اول بوده یا حکمت آن را بیان کند توضیح و
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 معرفی مرکز طبع و نشر قرآن کریم 
هفتاد و به فرمان رهبـر معظـم  در اوائل دهه ،ایران مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسالمی

. تأسـیس گردیـد» مصحف جمهوری اسالمی ایـران« و با هدف تهّیه» مّدظّله العالی«انقالب 
 جایگاه ممتاز جمهوری اسالمی ایران در جهان به عنوان اّم القرای کشورهای اسـالمی ایجـاب

بـه همـین علـت . تخصصی صورت گیرد مصحف کامًال علمی و تهّیه کرد تا ورود به عرصه می
علوم  مانند تحقیق و پژوهش در زمینه«واحدهای تخصصی مرکز جهت تأمین نیازهای مختلف 

چـاپ و نشـر و  ،نظارت و بـازبینی مصـاحف ،ای آماده سازی رایانه ،امور هنری و فنی ،کتابت
متخصـص و  بـا حضـور نیروهـای» ها و نهادهای فرهنگی کشور و جهـان ارتباطات با سازمان

ترین  کارآمد تأسیس شد و هر واحد از پشتیبانی شوراهای تخصصی مـرتبط باحضـور برجسـته
گـذار در  مند گردیـد و اکنـون بـه عنـوان سیاسـت نظران امور قرآنی کشور بهره اساتید و صاحب

چاپ و نشر قرآن کریم در جمهوری اسالمی ایران افتخـار خـدمت بـه سـاحت  ،کتابت عرصه
ــری ــرآن ک ــی ق ــریم ( م را داردقدس ــرآن ک ــر ق ــع و نش ــز طب ــایت مرک  ).www.moshaf.Orgس

مصحف جمهـوری  تهیه چنین آمده است: در بیان رسالت و مأموریت مرکز طبع اینو در ادامه 
 . گسترده استای  ایران و ترویج رسم الخط مرکز که مبتنی بر مطالعات میدانی و کتابخانه

 ده است:سه هدف برای این مرکز شمرده ش چنین هم
 ؛ساماندهی وضعّیت کتابت قرآن کریم در جمهوری اسالمی ایران. ١
  ؛قرآنیهای  همسان سازی رسم الخط. ٢
 . تهّیه مصحف جمهوری اسالمی ایران. ٣

چنـین آمـده  در بیان وظائف واحد تحقیق و پژوهش مرکز نشر و طبع قرآن کـریم ایـنو نیز 
 ،آمـوزش ،مفـاهیم«مربوطـه های  کمیسـیونمطرح شده در شـوراها و های  بررسی طرح است:

های  تأیید و نیـز تشـکیل جلسـات و کمیسـیون جهت تصویب و» شورای تحقیق ،وقف و ابتدا
و » شورای وقف و ابتـداء ،شورای ترجمه و مفاهیم ،شورای آموزش ،شورای تحقیق«تخصصی 

 . ها و تعیین افراد متخّصص در همان حوزهها  تعیین حوزهای فعالّیت کمیسیون
و بر اساس این رویکرد و شرح وظائف بود که مرکز طبع و نشر قرآن کـریم اقـدام بـه چـاپ 

 . های وقف و ابتدائی شیعی نمود مصحف با ویژگی

 مركز طبع و نشر از نظر » وقف«تقسيم 
. وقف الزم: وقفی که ضروری بوده و در صورت وصل به عبارت بعد، موهم معنـای خـالف ١

 باشد.  می» م«تا محل وقف بعد نیز از بین نرود. عالمت این وقف  مراد باشد و این توهم
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� ِ ن مِ  ق8 ا�َ  هُ ن� اَ  مونَ يعلَ نوا فَ ءامَ  ينَ ا ا�� م� اَ فَ  ‘هاوقَ ما فَ فَ  ةً عوضَ  مابَ ًال ثَ مَ  َب ن ي'ِ اَ  “&ال $ستَ  اهللاَ  ن� ا
ِّ  يقو�ونَ روا فَ فَ <َ  ينَ ا ا�� م� م َو اَ هِ >; رَ  ِ  اهللاُ  رادَ اَ  ماذا ِ  ل8 يِض ‹ ًال ثَ ذا مَ  هب َومـا ‘ا ثـGً كَ  ؛هيهدی بِـا َو ثGً كَ  ؛هب

ِ  ل8 يِض  ِ “ هب خداوند از این که (بـه موجـودات ظـاهرا کـوچکی ماننـد) «)؛ ٢٦/ بقره( �قJَ سِ  الفّْ ال� ا
داننـد  اند، مـی کند. (در این میان) آنان که ایمان آورده پشه، و حتی کمتر از آن، مثال بزند شرم نمی

انـد، (ایـن موضـوع را  ها که راه کفر را پیموده قتی است از طرف پروردگارشان؛ و اما آنکه آن، حقی
(آری،) خدا جمـع زیـادی را » منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟!«گویند:  بهانه کرده) می

 ».سازد!  کند؛ ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می با آن گمراه، و گروه بسیاری را هدایت می
ن نوع وقف بر یا. که امکان وصل آن به عبارت بعد، وجود داشته باشد یز: وقفیوقف جا. ٢

 چند قسم است:
ن وقف یعالمت ا. ت استیاولو یکه نسبت به وصل دارا یزی: وقف جایالف) الوقف اول

 .  باشد یم» یقل«
ن وقـف یـعالمـت ا. ت اسـتیـاولو یکـه وصـل آن دارا یزی: وقف جـایب) الوصل اول

 .  باشد یم» یصل«
البتـه جهـت وقـف ( ز اسـتیکه وصل آن هم جـا یزیز الوقف و الوصل: وقف جایج) جا

 . باشد یم» ج«ن وقف یعالمت ا .تر است) ینسبت به وصل قو
د یـمف یکو بوده و معنایاست که ن یوقف حسن وقف« یالمرخص لضروری: وقف َحَسن. ٣

آن بـه عبـارت  یمعنو و یلفظ یوابستگل یابتدا از مابعدش به دل یکند، ول یو مقصود را افاده م
ل طول کالم و نبـودن یکه به دل »دا کردیپ یمناسب ید از قبل از آن ابتدایست و بایح نیصح یقبل

دهـد کـه از  ین اجـازه را ضـرورتًا میا یرد و به قاریگ یابتدا از قبل صورت م یمحل مناسب برا
 . باشد یم» ص«ن وقف یعالمت ا. مابعد ابتدا کند

ل قـبح معنـا، ممنـوع یـا ابتدا از مابعـد بـه دلیکه وقف در آن موضع  یممنوع: وقف وقف. ٤
مصـوبه ( ف وقـفیعالئـم و تعـار ،اقسـام خالصـه. باشد یم» ال«ن وقف یعالمت ا. باشد یم

 ر است:یون وقف و ابتدای مرکز طبع و نشر) به صورت زیسیکم
 عالمت اقسام وقف

 م وقف الزم
 یلق ت وقفیز با اولویوقف جا
 ج ز با جواز وصلیوقف جا
 یصل ت وصلیز با اولویوقف جا
 ص ز از مابعدیجا یاضطرار یز با ابتدایوقف جا

 ال ممنوع یا ابتدایوقف 
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های اختالفی بین خلف الحسینی و مصحف مرکـز طبـع و نشـر در مواضع تطبیقی وقف
 قرآن کریم حروف مقطعه

 مرکزعالمت  الحسینی عالمت موضع وقف نشانی ردیف
 ط ج الر ١ /یونس ١
 ط ج الر ١ /هود ٢
 ط ج الر ١ /یوسف ٣
 ط ج المر ١/ رعد ٤
 ط ج الر ١/ ابراهیم ٥
 ط ج الر ١/ حجر ٦
 ط ج طس ١/ نمل ٧
 ط ج ص ١/ ص ٨
 ط ج ق ١/ ق ٩

 ط ج ن ١/ قلم ١٠

 نکته
اسـت و در مصـحف » ط«فـوق  گانـه در مواضع ده» مرکز طبع«عالمت وقف در مصحف 

و ذکر این نکته الزم اسـت کـه هـیچ یـک از ایـن مـوارد  ،باشد می عالمت وقف» ج« »امیری«
 .  باشند می اول سوره مستقل نبوده و جزء آیهای  گانه آیه ده

باشـد و  مـی وقف در حروف مقطعه در قرآن کریم چه نوع وقفـیکه  این البته اختالف بر سر
 مامی حـروف مقطعـه در قـرآن کـریم جـاریحروف مقطعه محلی از اعراب دارند یا خیر در ت

ــن  مــی ــه جهــت نوشــتار باشــد و در مــورد آن در ای از نظــر  کــه آنبحــث شــده اســت ولــی ب
در  ،اختالف در دو مصـحف امیـری و مرکـز طبـع وجـود دارد ،در این ده مورد ،گذاری عالمت

ایـن ده مـورد  باشد که در می و این امر هم به این دلیل. جدول به این ده موضع اشاره شده است
 .  مستقل نیستای  باشد و آیه می حروف مقطعه جزء آیه

 بررسی دو دیدگاه فوق از نظر کتب معتبر وقف و ابتدا. ۱
از آن اسـتفاده » وقـف در حـروف مقطعـه«توان در موضوع  می منابعی کهترین  مهم یکی از

ر ایـن نظـرات بـرای باشد که بررسی و دقت د می نمود نظر علمای وقف و ابتداء در این موضوع
شـود و  مـی به همین دلیل ابتداء نظرات ایشـان بیـان ،تواند راهگشا باشد می فهم درست مطلب

 . گیرند می مورد بررسی قرار» تفاسیر«و » کتب اعراب القرآن«سپس نظرات 



 
 

 

رآن
ت ق

قرائ
ت 

لعا
مطا

ال 
، س

فتم
ه

اره 
شم

 ،
یزد

س
م، 

ه
تان

مس
و ز

ییز 
پا

  
۱۳

۹۸
 

204 

 در حروف مقطعه» المكتفي«نظر ـ اول 
که اولـین مـورد از  یونس رکهمبا اول سوره آیه در» الر«ذیل موضع » المکتفی«ابو عمرو در 

نمایـد کـه  مـی است و قولی را از ابن عبـاس نقـل» وقف تام«گوید  می باشد می موارد اختالفی
شـود  مـی رعد در اول سوره» المر«و معنای » انا الله اری«شود  می نزد ابن عباس» الر « معنای 

 »کـافی«وقـف در ایـن مواضـع  نمایـد کـه می و البته نقل قولی را هم بیان» انا الله اعلم و اری«
(دانـی،  نمایـد مـی را اختیـار» وقـف تـام«قـول اول یعنـی » ابو عمرو«که البته خود  ،باشد می

 ).٣٠١: ١٤٠٧ المکتفی فی الوقف واالبتداء،

 در حروف مقطعه» الوقف و االبتداء«نظر دوم ـ 
 ،السـجاوندی( ددان می »جائز«وقف در این موضع را » االبتداء الوقف و«سجاوندی نیز در 

 ).٢٢٨تا:  بی ،علل الوقوف

 در حروف مقطعه» المقصد«نظر سوم ـ 
 گوید: می »وقف در حروف مقطعه«بقره در مورد  مبارکه اول سوره انصاری ذیل آیه

وقف «آید  ها می و مانند آن از حروف مقطعه در قرآن کریم که در اوائل سوره» الم«وقف در 
  ی که:باشد، البته در صورت می »تام 

هـذه «شـود:  می حروف مقطعه خبر مبتدای محذوف قرار داده شوند که مثال این گونه) الف
 . »هذا الم«یا »الم

 و یـا  »اقرأ الـم« شود: می گونه این فعل محذوفی که گویا منصوب باشد به وسیله »الم« )ب
 . »خذ الم«

انـا « مخفـف جملـه» الـم«مثال  ،از یک کلمه استای  هر کدام از حروف مقطعه نشانه )ج
 »حسن«نماید که وقف در این موضع  می نقل» ابوحاتم«سپس انصاری از . باشد می »الله اعلم

گوید که وقف در ایـن موضـع  می »ابو حاتم«کند که  می نقل» ابوعمرو«از  چنین همباشد و  می
شـد و نـه با مـی »تـام«نـه  گوید که وقف در این موضع می »ابو حاتم«و غیر  ،باشد می »کافی«
 . »یا محمد«شود  می حروف مقطعه یزیرا معنا» کافی«

 همای  است و عده» قسم«گویند معنای حروف مقطعه  می نماید که می نیز نقلای  و از عده
 ،المقصـد لتلخـیص مـا فـی المرشـد ،انصاری( باشد می گویند که به معنای تنبیه و هشدار می

١١: ١٣٠١.( 
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 وف مقطعهدر حر» منارالهدي«نظر چهارم ـ 
َاشکال گوناگونی از وقف را بـا » الم«بقره در مورد موضع  ابتدایی سوره اشمونی هم ذیل آیه

 آید: می نماید که در ذیل می نحوی مختلف بیانهای  توجه به ترکیب
 وقف تام است در صورتی که : )الف

 ؛مرفوع به آن باشد» هدی«باشد یا » هدی«مرفوع به . ١
 ؛باشد» الریب فیه « در جمله »هاء«مرفوع به سبب . ٢
ذالک الکتـاب «یعنی گویا گفته شده است که » الریب فیه«مرفوع باشد به سبب موضع . ٣

 ؛»حق بهدی
 ؛آن به وسیله» کتاب«یا » کتاب« مرفوع شود به وسیله. ٤
هـم » ال ریـب فیـه«باشد و » بدل«یا » نعت«و کتاب هم » ابتدائیت«مرفوع باشد بنا بر . ٥

 .  باشد خبر مبتدا
وقف کافی است در صورتی که خبر مبتدای محـذوف باشـد یعنـی گویـا چنـین بـوده  )ب
 . »هذا الم«او » هذه الم«است: 
 ».  اقرأ الم«وقف حسن است در صورتی که منصوب به سبب فعل محذوفی باشد یعنی مثال  )ج
 این موضع وقف نمود: توان در که نمی مواردی )د
ذالک ا�كتـاب � ر تقدیر گرفته شود که در این صورت جملهدر صورتی که حرف قسمی د. أ

 ».در آن راه ندارد کآن کتاب با عظمتی است که ش«)؛ ٢/ بقره ( �الرMب فيه
ایـن  ،ای پیـامبر چنین است : قسم بـه ایـن حـروف، شود که گویا کالم این می جواب قسم

جـا  این که اگر بپذیریم کـهاند.  هکتاب همان کتابی است که پیامبران قبل از تو نیز به آن وعده داد
باشـد و  مـی حرف قسمی در تقدیر است در این صورت حروف مقطعه متعلق به ما بعد خویش

 از آن جدایی ندارد زیرا هر قسمی جـواب قسـم دارد و جـواب قسـم هـم بالفاصـله بعـد از آن
دارد که البتـه » قسم ادات«گوید قسم احتیاج به  می و البته در پایان این احتمال اشمونی. آید می
 . نماید می وجود ندارد و به نوعی این احتمال را رد» ادات قسم«این جا  این در

 . خبر آن باشد» ذالک«در صورتی که مبتدا باشد و . ب
خبرش باشد و کل جملـه نیـز خبـر » کتاب«مبتدای دوم باشد و » ذالک«در صورتی که . ج

البته به این مطلـب اشـکال وارد اسـت زیـرا اوال خبـر  باشد و اسم اشاره نیز رابط باشد و» الم«
باشد ولی این اشکال صحیح نمی باشد که سـپس  می شود و نیز یکی از خبرها جمله می متعدد

عصـا) را ( پـس موسـی آن«)؛ ٢٠/ طـه ( �فاذا Q حيـة Oسـ�N آورد به آیه می فخر رازی مثال
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را خبر بگیـریم » تسعی«گوید اگر  می و »شتافت ی شد که به هر سو مییافکند، که ناگهان اژدها
و امـا اگـر . باشـد مـی صفت باشد اشکال وارد» تسعی«باشد اما اگر  دیگر این اشکال وارد نمی

را مبتدای دوم و کتاب را بدل یا عطف بیان قرار دهـیم در ایـن » ذالک«را مبتدا بگیریم و » الم«
 . باشد می »حسن» «کتاب«صورت وقف بر 

 .  باشد» الریب «مبتدا و خبر آن » ذالک«ه در صورتی ک. د
 خبر اول و دوم برای او باشد. » الریب فیه«و » کتاب«مبتدا باشد و » ذالک«. در صورتی که هـ 

خبر از مبتدای دوم باشد و سپس مبتدای دوم و خبرش خبـر » الریب فیه «در صورتی که . و
 .  از مبتدای اول باشند
 ایـن قرار داردها  که در اوائل سورهای  حروف مقطعه همه گوید در مورد می و سپس اشمونی

منارالهـدی  ،االشـمونی( باشـند می البته بنابراین قول که این حروف معرب ،شود می چنین گفته
 ).٢٩: ١٤٢٢ ،فی بیان الوقف و االبتداء

 بررسي دو ديدگاه فوق از نظر كتب معتبر اعراب القرآن. 2

 طعه در حروف مق» الجدول«نظر اول ـ 
 گوید: می بقره در سوره» الم« ذیل آیه» الجدول«صافی در 

ترین  ترین و آسـان باشند و این قول صحیح می حروف مقطعه محلی از اعراب ندارند و مبنی
محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعـراب القـرآن الکـریم، ( باشد می و دورترین قول از تأویل

 ).٣٢/ ١تا:  بی

 در حروف مقطعه» رآناعراب الق«نظر دوم ـ 
شـود  مـی باشد که لفظ آن اراده ای می کلمه» الم «گوید  می »اعراب القرآن«درویش اما در 

باشد بنابراین که خبر است بـرای مبتـدای محـذوف بـه ایـن  می نه معنای آن و در محل رفع هم
 ).٢٣ /١تا:  بیاعراب القرآن الکریم و بیانه،  درویش،«. »هذه الم«صورت که: 

این مطلب داللت بر تام بودن وقف در ایـن مواضـع و تأییـد نظـر مرکـز طبـع مبنـی بـر  که
 .  باشد می اولوّیت وقف

 در حروف مقطّعه» اعراب القرآن نحاس«نظر سوم ـ 
گوید: نظر خلیل و سیبویه در مورد حـروف مقّطعـه  می مبارکه بقره اّول سوره نحاس ذیل آیه

،  اعـراب القـرآننحـاس، ( باشند و مبنی هسـتند می فبااین است که این حروف مانند حروف ال
 : ذیل آیه اول سوره بقره).١٤٢١
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 بررسي دو ديدگاه فوق از نظر تفاسير .3

 در حروف مقطعه» مفاتيح الغيب«نظر يك ـ 
 گوید: می بقره در این زمینه اول سوره ذیل آیه» التفسیر الکبیر«فخر رازی در 

بر سر آن نیاید این است که بدون اعراب و سـاکن » یعامل«حکم حروف مقطعه مادامی که 
 طـور کـه گفتـه همـان»میم»«الم» «الف «یم که یگو گونه می اینباشد مانند اسامی اعداد یعنی 

 اعـراب» حروف مقطعه«اما هنگامی که عامل بر سر آن بیاید » ثالثه» «اثنان» «واحد«شود  می
 . »نظرت الی الف« و » اکتبت الف«و » هذه الف«شود  می گیرند مثالً  می

باشـند و بـه ایـن  می »معرب«باشد که این حروف  می بعد در مورد حروف مقطعه این نکته
سـکون ایـن حـروف کـه  این که عاملی بر سر آنان نیامده است و دلیل بـراند  جهت ساکن شده

اننـد این است که اگر این حـروف مبنـی باشـند م ـ یعنی مبنی نمی باشدـ » بناء«وقف است نه 
مانند حروف مقطعه آخـر که  این حرکتی وجود دارد نهها  آن در انتهاء» هؤالء«و » این» «کیف«

این مطلـب فخـر رازی بـه ایـن ) ٢٤٩/ ٢: ١٤٢٠ ، بیح الغیفخر رازی، مفات(آنان ساکن باشد 
 از نگاه او معرب هستند اّما وقف در ایـن مواضـعکه  این نکته اشاره دارد که این حروف با وجود

 . باشد می وقف تامّ 

 در حروف مقطعه » الميزان«نظر دو ـ  
 اسـت» عسـق«و » حـم «کـه  شـوری مبارکـه طباطبایی ذیل آیـات اول و دوم سـوره عالمه

 گوید: می
 .  اند اختالف کرده دیگر یکر حروف مقطعه با ین در تفسیمفسر

 گوید: می وی پس از نقل اقوال مختلف در معنای حروف مقّطعه
 احتماالت در مـورد حـروف از کیچ ین است که هیا» حروف مقطعه« ر بارهحق مطلب د

 ).٦/ ١٨تا:  بی ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی،( سازد مقّطعه آدمی را قانع نمی
 گوید: می عّالمه سپس در مورد حروف مقطعه

تکـرار ن حـروف در چنـد سـوره یـن است کـه اید از آن غافل بود اینباجا  این ای که در نکته
حرف افتتاح شـده، ماننـد  کیست و نه سوره حروف مقطعه آمده که بعضی با یعنی در بیشده، 
و » حـم« و »سیـ« ،»طس« ،»طه«  گر با دو حرف چونیو بعضی د »ن«  و »ق«، »ص«  سوره

  گـر بـا چهـار حـرف چـونیو بعضـی د» طسم«و » الر«،»الم«  گر با سه حرف چونیبعضی د
 .  »حمعسق«و » عصیکه«  ی با پنج حرف چون سورهو بعض» المر«و » المص«
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هـا  آن ن است کـه بعضـی ازیگر تفاوتی دارند، و آن اید كین حروف هم با یگر ایاز سوی د
» الـر«و » الـم« گر در آغاز چند سوره آمده، ماننـدیو بعضی د» ن«جا آمده، مانند  کیتنها در 

 .  »حم«و» طس«و
کـی هـا ی آن سـرآغاز ی که حروف مقطعهیها در سوره ن دو نکته اگر کمییبا در نظر گرفتن ا

هـا از نظـر  د کـه آن سـورهیـخواهیم د ،دقت شود »حم«و » طس«، »المر« ، »الم«است مانند 
ها  ر سورهیدر ساها  آن نیشباهت باین کی است، که یاقشان یز بهم شباهت دارند و سیمضمون ن

هـا مشـاهده  ن سـورهیـتـر ا شیات اول بـیـن معنا شباهتی است که در آیشود و مؤکد ا ده نمیید
ات یـنهـا از آیا« ؛�تِلَْك آيـاُت الِْكتـاِب �  ه اول آن با عبارتیآ» حم«های  شود، مثال در سوره می

هـای اول  هیـر آن آیـرسـاند، و نظ ن معنـا را مـییـگر که ایا عبارتی دیاست،  »ن استیکتاب مب
ن یا عبـارتی در همـیو » ِتْلَك آیاُت اْلِکتاِب « افتتاح شده که فرموده:» الر«ی است که با یها سوره

آغـاز » الـم«ی که با یها ا سورهیشود و  شروع می» طس«ی که با یها ن در سورهیر ایز نظیمعنا و ن
ن یا عبـارتی کـه همـیان آمده، و یدر کتاب به م» شك«و »بیر«نبودن ها  آن شتریگشته، که در ب

 ).٨و ٧ همان،( رساند معنا را می
ن حـروف و یـن ایها ممکـن اسـت آدمـی حـدس بزنـد کـه بـ ن شباهتیگرفتن ا با در نظر

ن حدس آن است ید ایباشد، مؤ می ن حروف آغاز شده ارتباط خاصییای که با ا ن سورهیمضام
 و سـوره» الـم«هـای  آغاز شده، مطالبی را که در سـوره» المص«م سوره اعراف که با ینیب که می

 . هست در خود جمع کرده »صاد«
هـای  افتتاح شده، مطالب هـر دو قسـم سـوره» المر«  رعد که با حروف م سورهینیب ز مییو ن

 . را دارد» المر«و » الم«
امبرش کـه یـن خـدای تعـالی و پین حروف رموزی هستند بیشود که ا استفاده میجا  این از
ن مقـدار کـه یندارد، مگر به همها  آن کاز ما پنهان است و فهم عادی ما راهی به درها  آن معنای

و  ،ك آمده ارتباط خاصی هسـتیهای هر  نی که در سورهین حروف و مضامین ایم بیحدس بزن
ی را که بعضـی یها ن سورهین حروف دقت کنند، و مضامیق در مشترکات ایچه بسا اگر اهل تحق

 . شان کشف شودیشتر برایسه کنند، رموز بیگر مقاید كیآمده با ها  آن ن حروف در ابتداییاز ا
ن یانـد همـ نقـل کـرده �تی هم که اهل سنت از حضرت علـییو ای بسا که معنای آن روا

 ن است که آن جناب فرمود:یبه نقل از طبرسی در مجمع البیان ا تیباشد، و آن روا
 »ده قـرآن حـروف الفبـاء اسـتیـای اسـت، و چک دهیبرای هر کتابی نقاط برجسته و چک«

 ).١١٢ /١تا:  بیسیر القرآن، مجمع البیان فی تف الطبرسی،؛ ٩ ،همان(
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 در حروف مقطّعه» تفسير نمونه«نظر سه ـ 
ن یـا گوید: می بقره مبارکه ر نمونه ذیل اّولین آیه از سورهیمکارم شیرازی نیز در تفسآیت الله 

وران عرب  تی که تمام سخنین کتاب آسمانی با آن عظمت و اهمین است که ایحروف اشاره به ا
ن یساخته، و دانشمندان را از معارضه با آن عاجز نموده است، از نمونه هم ر عرب را متحّیریو غ

و » بـاء الف،«که قرآن از همان حروف  نین ایار همگان قرار دارد در عیحروفی است که در اخت
افته، به قدری کلمات آن موزون است و معانی بزرگی در بـر دارد، کـه یب یکلمات معمولی ترک

سازد، و افکـار و  ن مییکند، روح را مملو از اعجاب و تحس ان نفوذ میدر اعماق دل و جان انس
هـایش مرتـب و کلمـات آن در  یبنـد د، جملـهیـنما م مـییعقول را در برابر خود وادار بـه تعظـ

ر یـزد، کـه هماننـد و نظیـر ن الفاظ مـییباتریه قرار گرفته و معانی بلند را در قالب زین پایبلندتر
 ). ٦٢/ ١: ١٣٧٤ ، ر نمونهیفسترازی، یمکارم ش( ندارد

ن است کـه در یکند ا د میییه را درباره معنی حروف مقطعه قرآن تأین نظریگری که اینکته د
ن حروف شروع شده اسـت، بالفاصـله سـخن از قـرآن و یی که با ایها مورد از آغاز سوره» ٢٤«

عه و عظمت قـرآن ان حروف مقطیدهد که ارتباطی م ن خود نشان مییان آمده، ایعظمت آن به م
 . وجود داردای  ارتباط ویژه

 م:یآور میجا  این را درها  آن چند نمونه از کنیا
١ .� ٍGِْن َحكِيٍم َخب ُWَ لَْت مِْن ْحِكَمْت آياتُُه Yُم� فُص;

ُ
الر، این کتابی است کـه «)؛ ١ /هود( �ا�ر كِتاٌب أ

 .» و آگاه (نازل گردیده) است آیاتش استحکام یافته؛ سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم
٢ .� Jٍِاین آیات قرآن و کتاب مبین است ،طس«)؛ ١/ نمل( � طس تِلَْك آياُت الُْقْرآِن َو كِتاٍب ُمب .« 
َِكـيمِ �. ٣ کتابی ( م استیات کتاب حکین آیا ،الم«)؛ ١/ لقمان( �ا�م تِلَْك آياُت الِْكتاِب ا�ْ

 ».پرمحتوا و استوار
٤ .� 

ُ
َك ا_ص كِتاٌب أ َ̀

ِ  »  ن کتـابی اسـت کـه بـر تـو نـازل شـدهیـا«)؛ ٢و  ١/ اعراف( � نِْزَل إ
های قرآن پس از ذکر حروف مقطعه سخن از  گر از آغاز سورهیار دین موارد و موارد بسیدر تمام ا
 ).٦٥ـ٦٣ ،همان( ان آمده، و از عظمت آن بحث شده استیقرآن به م

 بررسی و نقد
اخـتالف نظـر » حـروف مقطعـه«در مورد نوع وقـف در موضـع بین علمای وقف و ابتداء اول ـ 

و بعضـی هـم ماننـد » وقـف کـافی«گروهـی » وقف تام«ای وقف در این موضع را  وجود دارد، عده
دانند. و البته در بعضی از نظرات نوع وقـف بسـتگی بـه  می» جائز«سجاوندی وقف در این موضع را 

که از اسم این حـروف پیداسـت،  رسد با توّجه به این نوع ترکیب نحوی حروف مقطعه دارد. به نظر می
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باشند. و خـود بـه تنهـائی دارای معنـائی جداگانـه هسـتند و در  می» مقّطعه : جدا جدا« این حروف 
تفسیر این حروف هم بین مفّسران کامًال اختالف نظر وجود دارد،و هـیچ معنـائی بـه طـور حتمـی و 

 باشد.  راین وقف در این موضع وقف تام میمتقن برای این حروف ذکر نشده است، بناب
اخـتالف نظـر وجـود » حروف مقطعـه«هم در مورد » اعراب القرآن«در بین علمای دوم ـ 

محلی از اعراب بـرای ایـن  ،داند می »معرب«دارد که صافی برخالف درویش که این حروف را 
در اعراب القـرآن  هم البّته درویش و. باشند می گوید این حروف مبنی می حروف قائل نیست و

وقـف » هـذه الـم«گیرد  می داند اما با توّجه به تقدیری که می درست است این حروف را معرب
 . باشد می داند و این مطلب با نظر مرکز طبع سازگار می در این مواضع را وقف تام

این معرب بودن  که ذیل نظر او بیان گردید داند می مقّطعه را معرب فخر رازی حروفسوم ـ 
حروف منافاتی با وقف تام بودن این مواضع ندارد زیرا از نظر فخر رازی وقتی عاملی بر سر این 
حروف بیاید این حروف اعراب پذیر هستند ولی هم اکنون این حروف در قرآن کـریم معـرب و 

بنابراین موضع وقف در این حـروف وقـف . باشند زیرا عاملی بر سر آنان نیامده است می ساکن
 . باشد می تامّ 

کـه احتمـال  آن» چرایی«طباطبایی در مورد حروف مقطعه و  با توجه به نظر عالمهچهارم ـ 
ارتبـاط «آمده  از این حروف کیهای هر  نی که در سورهین حروف و مضامین ایدهد ب می زیادی

و این مطلب که ارتباط این حروف با ما بعد خـویش نـاظر بـه کـّل  ،وجود داشته باشد»خاصی
 داند، بـه نظـر می باشد که در تفسیر نمونه نیز این ارتباط را ناظر به کّل سوره و کّل قرآن می سوره

باشـد  مـی در ایـن موضـع» قلـی«اولوّیت وقف با عالمت  رسد نظر مصحف مرکز طبع که می
 طـور کـه عالمـه طباطبـایی باشـد زیـرا همـانگونـه  همان» ارجح«تر و به قول تفسیری  صحیح

هایی که در ابتـدای آن ایـن حـروف  بین این حروف و مضامین سوره» ط خاصیارتبا«گوید  می
کـه در  ،باشـد می که این حروف جزء آنای  بین این حروف و آیهکه  این آمده است وجود دارد نه

 .  باشد صحیح است می »ج«آن صورت نظر مصحف امیری که وقف جائز با عالمت 
قائـل بـه هـا  های آن یـن حـروف و مضـامین سـورهطباطبائی در المیزان بین ا عّالمهپنجم ـ 

ها  نـوعی تعّلـق معنـوی بـین ایـن حـروف و سـوره دهنـده باشد که این نشان می ارتباطی خاص
مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه قائل به نوعی تعّلق لفظی خاّص میان این حروف و  ؛باشد می

ی یهـا مورد از سوره» ٢٤«ت که در باشد و درست اس می و در مجموع کّل قرآنها  های آن سوره
ولی باید  ان آمده،ین حروف شروع شده است، بالفاصله سخن از قرآن و عظمت آن به میکه با ا
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 باشـند و در مـورد موضـع وقـف می »جزء آیه«مورد این حروف » ١٠«در  توّجه داشت که فقط
مسـتقل  هـائی یـک آیـهر موارد هر کدام از این حروف خود به تنیشود ولی در سا می بحثها  آن

باشـد  مـی وقـفاولویـت هستند و در این صورت نظر مصحف مرکز طبع و نشر کـه قائـل بـه 
نخستین مواضـعی کـه بـرای  باشد زیرا قطعًا وقف در انتهای آیات اولوّیت دارد زیرا می صحیح

و  بوده است و وقف بر پایان هرآیه به عنوان روش» انتهای آیات«وقف شناخته شد فواصل آیات 
اتمام یک و . پسندیده شناخته شده و بر آن تأ کید گردیده است سنت پیامبر گرامی اسالم نیکو و

 . باشد می آیه خود نشانگر محل وقف بودن آن
ابن جـزری اند.  انتهای آیات تعمد داشته از ابن کثیر و ابوعمرو نقل شده که آنان بر وقف در

 نویسد: می دراین رابطه
ه االمام الصالح ابوالفضل الرازی انه کان یراعی الوقف علی رئـوس اآلی و ابن کثیر روی عن«

؛ »مطلقا وابوعمرو فروینـا عنـه انـه کـان یتعمـدالوقف علـی رئـوس اآلی ویقـول هـو احـّب الـّی 
و از . نمـوده اسـت می ابوالفضل رازی از ابن کثیر نقل کرده که او همیشه بر انتهای آیات وقف«

گفتـه کـه آن را  می که وی در وقف بر انتهای آیات تعمد داشته واند  دهابوعمرو برای ما روایت کر
 ).٢٣٨ /١تا:  بی ،النشر فی القرائات العشر ،جزری» (بیشتر دوست دارم

نظر مرکز طبـع  ،با توّجه به مطالبی که بیان گردید در موضع وقف در حروف مقّطعهششم ـ  
 .رسد می تر به نظر حیحباشد ص می »قلی«و نشر که اولوّیت وقف با عالمت 

 نتیجه 
توان از مقاله فوق  می شده نتائج ذیل را های انجام با توجه به مطالب فوق و تحلیل و بررسی

 ارائه نمود:
وقـف  ،صورت گرفته در کتب وقف و ابتداء و کتب اعراب القـرآنهای  با توّجه به بررسی. ١

 .  باشد می »وقف تام «در موضع حروف مقّطعه 
 . ودن حروف مقّطعه منافاتی با وقف تام بودن این مواضع نداردمعرب ب. ٢
با توّجه به این نکته که ارتباط حروف مقّطعه با ما بعد خویش ناظر به کّل سوره است نـه . ٣

نظر مصحف مرکز طبع که اولوّیت وقف با عالمت  ،باشد می که این حروف جزء آنای  فقط آیه
 .  باشد می نزدیکتر» ارجح«و به قول تفسیری  ،صحیحتر ،در این مواضع است» قلی«
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 منابع
خ یدفتر مطالعات تـار( میدار القرآن الکر:  قم ،رازی، ناصریترجمه مکارم ش ،قرآن کریم .١

 . ش١٣٧٣،   ومعارف اسالمی) نوبت چاپ دوم
 www. moshaf. orgسایت مرکز طبع و نشر قرآن کریم  .٢
 . ق١٤١٨ ،دارالکتب العلمیه: بیروت، النشر فی القرائات العشر ،محمد ،جزریابن  .٣
 .ق١٤٢٢ :منارالهدی فی بیان الوقف و االبتداء، بیروت ،احمد بن عبدالکریم، االشمونی .٤
 .ق١٣٠١ :قاهره ،المقصد لتلخیص ما فی المرشد ،زکریا،انصاری .٥
 ش.١٣٧٠و االبتداء، انتشارات اسوه،  خلیل الحصری، محمود، معالم اٍالهتداء الی معرفه الوقف .٦
 .ق ١٤٠٧ :بیروت المکتفی فی الوقف واالبتداء، ،ابوعمرو ،دانی .٧
 تا. درویش، محیی الدین، اعراب القرآن الکریم و بیانه، دمشق ـ بیروت: دار ابن کثیر، بی .٨
 .ق١٤٠٨ ،دارالمعرفهبیروت:  ،برهان الدین، البرهان فی علوم القرآن، زرکشی .٩

 تا. ، بیالناشرون ،مکتبة الرشد ،محمدبن طیفور، علل الوقوف ،السجاوندی .١٠
 تا. ، بیمکتبة التراث: مکه المکرمه، جمال القراء و کمال االقراء ،علم الدین ،سخاوی .١١
مرکـز بــین المللـی ترجمــه و نشــر ، محمدرضـا، مبــانی وقـف و ابتــداء ،پــور شـهیدی .١٢

 .ش ١٣٩٣، المصطفی
 .تابی نا،بی: ان اصول القرائة، مصرالّضّباع، علی محّمد، االضاءة فی بی .١٣
دفتـر انتشـارات قـم:  ، عربـی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، .١٤

 تا. ، بی ه قمین حوزه علمیمدرس  اسالمی جامعه
موسسه االعلمـی : فضل ابن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت الطبرسی، .١٥

 تا.  بی للمطبوعات،
 . ق١٤٢٠،  یاء التراث العربیدار احبیروت:  ، بیح الغیمفات ،، محمد بن عمرفخر رازی .١٦
 . ق١٤١٠، چاپ دوم ،انتشارات هجرت، قم: کتاب العین ،خلیل بن احمد ،فراهیدی .١٧
 تا. بی موسسه االعلمی للمطبوعات،، بیروت: فیض، تفسیر الصافی، کاشانی .١٨
 تا. بی فاء،موسسه الوبیروت: محمد باقر، بحار االنوار،  مجلسی، .١٩
 تا. بی محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعراب القرآن الکریم، دارالنشر، .٢٠
 .ش ١٣٧٤ة، یدار الکتب اإلسالمتهران:  ، ر نمونهیتفس رازی، ناصر،یمکارم ش .٢١
 ش.١٣٧٠ :تهران ،علی بن محمد جرجانی، التعریفات ،ناصر خسرو .٢٢
دار بیـروت: ضـون، یی ب، منشـورات محمـدعل ، اعراب القرآن نحاس، احمد بن محمد .٢٣

 .ق١٤٢١ ة،یالکتب العلم
 


