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چکیده
در اسلوب های شرط باید بین شرط و جواب تناسب برقرار باشد به عبارت دقیقتر جمله شرط باید سبب
برای جواب شرط باشد؛ یعنی اولی مقدمه برای دومی باشد ،همانند ارتباط مقدمه با نتیجه ،یا ارتباط مسبب
با سبب؛ اما در قرآن کریم مواردی وجود دارد که به ظاهر شرط سبب جواب نیست ،که باید مورد کنکاش
قرار گیرد و دلیل آن مشخص گردد .برخی معتقدند در جملههای شرطی وقوع جواب شرط متوقف بر وقوع
فعل شرط است و این یک اصل است و گاهی اسلوبهای شرطی از این اصل خارج میشوند؛ به طوری که
جواب شرط مسبب از فعل شرط نیست.
ما در این مقاله در پی آن هستیم که با بهرهگیری از آیات قرآن ثابت کنیم در اسلوبهای شرطی بین
شرط و جواب تناسب و ارتباط وجود دارد و جواب شرط مسبب از فعل شرط است و در آیاتی از قرآن که به
ظاهر فعل شرط سبب جواب شرط نیست ،ممکن است جواب شرط در تقدیر باشد یا آنکه چنین آیاتی نیاز
به تحلیل و بررسی دقیق دارند .یافتههای این تحقیق حاکی است که در اسلوبهای شرط حتما باید بین
شرط و جواب تناسب برقرار باشد و نظر برخی نحویان مبنی بر این که گاهی شرط از این اصل خارج می
شود ،بدون توجه به معناشناسی است .در آیاتی از قرآن که به ظاهر فعل شرط ،سبب جواب شرط نیست،
ممکن است جواب شرط در تقدیر باشد و به قصد ایجاز حذف شده است و در برخی آیات ،جملهای که به
جای جواب شرط قرار گرفته جمله تعلیلیه (بیان علت) است.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،علم نحو ،اسلوبهای شرطی ،رابطه سبب و مسبب
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مقدمه
ادوات شرط در زبان عربی به دو دسته تقسیم می شوند:
ا -ادوات شرط جازم که ابن مالک در مورد آنها گفته است:
و اجزِم بإِن و مَن و ما و مَهمَا
و حَیثُما

أنَّی و

حرفٌ إ

أیٍّ

متی

أیَّان

أین

إذما

ذماکإن و باقی األدوات أسما
(ابن عقیل)4،632 :8631،

همانگونه که در این دو بیت مالحظه می شود از بین این ادوات یازدهگانه ،إذما وإن حرف هستتدد
و بقیه اسمدد.
ب -ادوات شرط غیر جازم ،که عبارتدد از إذا ،لو ،لوال ،کلَّما و ...
اگر بخواهیم در مورد جامعه آماری ادوات شرط در قرآن کریم صحبت کدیم باید بگوییم تعداد این
ادوات در قرآن بسیار زیادند ،که از بین ادوات شرط جازم ،ادواتی که در قرآن کریم به کتار رتتته انتد
عبارتدد از :إِن ،مَن ،ما ،مَهمَا ،أینَ  ،إذا و لو نیز ادوات غیر جازم هستدد که در قرآن به کار رتته اند.
اسلوب های شرط در زبان عربی یکی از مسائل مهم علم نحو است که بیشتر مدابع نحتو عربتی در
مورد آن ،مباحث و شواهد زیادی را مطرح نمودهاند .عالوه بر کتابهای نحتوی ،در علتم معتانی نیتز
درباره کاربرد سه حرف شرط «إن ،إذا و لو» مستدد به آیات قرآن مباحثی مطرح میگردد؛ به این شکل
که إن و إذا برای شرط آیدده به کار می روند و اصل در مورد إذا جزم به وقوع تعتل در اعتقتاد متتکلم
است؛ ماندد آیه ﴿ :فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِه وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُُ أَ
إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَُِّ وَ لكِنَّ أَکْثَرَهُمْ

یَعْلَمُونَ) ﴾ (اعراف( )868،پس هدگامى که نیکى [و نعمت] به

آنان روى مىآورد مىگفتدد« :این براى [شایستگى] خود ماست» و چون گزندى به آنان متىرستید ،بته
موسى و همراهانش شگون بد مىزدند .آگاه باشید که [سرچشمه] بدشگونى آنان تدها نزد خداست [که
آنان را به بدى اعمالشان کیفر مىدهد] ،لیکن بیشترشان نمىدانستدد ).که رسیدن نیکى و نعمت به آنان
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قطعی بوده ،لذا با إذا آمده ،ولی رسیدن بدی و گزند به آنان قطعی نبوده و احتمالی بوده است و بتدین
دلیل با إن آمده است (ر.ک :تفتازانی،بی تا.)603،
اما «لو» برای شرط در زمان ماضی همراه با اطمیدان و قطعیت به نفی شرط به کار متی رود کته در
نتیجه جزاء نیز صورت نپذیرتته است ،ماندد ﴿ :لَوْ کانَ فیهِما آلِهَةٌ إِ َّ اللَُُّ لَفَسَدَتا﴾ (انبیاء) )22،اگر در
زمین و آسمانها جز خدا ،خدایانى [دیگر] وجود داشت ،قطعاً [زمین و آسمان] تباه مىشد) که تبتاهی
در آسمان و زمین پدیدار نشده چون در آن دو خدایان جز اهلل وجود ندارد .پس جزا مدتفی بته انتفتای
شرط است (همان.)642:
همانطور که دانشمددان بالغت تصریح نموده اند که هر حذتی نیازمدد قریده است در اسلوب های
شرطی نیز به شرط وجود قریده در کالم ،حذف جواب شرط جایز است ،و این قریده میتوانتد تقتدیم
جملهای بر تعل شرط باشد که بر جواب شرط داللت نماید ،ابن مالک در این باره گفته است:
و الشَّرطُ یُغنی عن جوابٍ قد عُلِم

و العكسُ قد یأتِی إنِ المعنی فُهِم
(ابن عقیل)4،632 :8631،

از موارد حذف جواب شرط برای ادوات شرط جازم ،این آیه آست﴿ :فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقها
فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّما فِی السَّماءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ ﴾ (انعام  )63،اگر مىتوانى نقبى در زمین یتا نردبتانى در
آسمان بجویى تا معجزهاى [دیگر] برایشان بیاورى [پس چدین کن] .همانگونه کته مالحظته متی شتود
جواب شرط در این آیه (تاتعل) بوده که حذف شده است.
از جمله موارد حذف جواب شرط برای ادوات شرط غیر جازم این آیه آست﴿ :وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا
عَلَى النَّارِ﴾ (انعام )22 ،و اگر [مدکران را] هدگامى که بر آتش عرضه مىشوند ،مىدیتدى .کته جتواب
شرط (لرأیت شیئا مذهلا عظیما) حذف شده و دلیل حذف ،داللت نمودن بر تعظیم و تخویف است.
آنچه که در این خصوص حایز اهمیت است و همواره ذهن قرآن پژوهان را به خود مشغول داشته
این سوال است که چرا در برخی آیات قرآن به ظاهر ارتباطی بین جملههتای شترط و جتواب وجتود
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ندارد؟ مثال در آیه  6از سوره نساء که می ترماید﴿ :وَ إِنْ خِفْتُمْ أَ َّ تُقْسِطُوا فِهی الْیَتهامى فَهانْكِحُوا مها
طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ﴾) ،و اگر در اجراى عدالت میان دختران یتیم بیمداکیتد ،هتر
چه از زنان [دیگر] که شما را پسدد اتتاد ،دو دو ،سه سه ،چهار چهتار ،بته زنتى گیریتد ).ایتن پرستش
مطرح است که بین ترس از عدم اجرای عدالت و بین ازدواج با دو یتا سته یتا چهتار زن چیستت؟ و
ممکن شبهه ای در ایدجا مطرح در خصوص جابه جایی آیات مطرح شود؛ لذا نویسددگان در این مقالته
در پی بحث و بررسی و پاسخگویی به چدین مواردی هستدد.
ترضیه هایی که در باره این مقاله مطرح هستدد عبارتدد از:
ا -جواب شرط متوقف بر شرط است و در مواردی نیز که به ظتاهر بتین شترط و جتواب شترط
ارتباطی دیده نمیشود به نظر میرسد جواب شرط محذوف و در تقدیر است و جملهای جایگزین آن
شده باشد.
ب -در آیاتی که به ظاهر جواب شرط مسبب از تعل شرط نیست ،یا جواب حذف شده یتا حمتل
بر معدا شده است.
ج -نظر برخی نحویان که میگویدد :در برخی موارد جواب شرط متوقف بر شرط نیست و گتاهی
شرط از اصل خود خارج می شود؛ لذا نمی توان گفت :جواب شرط همیشه مسبب از شرط است ،قابل
قبول نیست و همیشه جواب شرط مسبب از شرط است.

پیشینه
با بررسیهای به عمل آمده ،در رابطه با اسلوب های شرط در قرآن کریم موارد زیر انجام شده است:
ا -مقاله ترجمه جمالت شرطی در باز تابی از آیات قرآن کریم ،نوشتته امیتر حستین رستول نیتا و
مریم آقاجانی در دانشگاه کاشان .که به نظر می رسد مستخرج از پایان نامته دوره دکتتری استت ،و در
همایش قرآن کریم و زبان و ادب عربی در سال  8620در دانشگاه کردستان به چاپ رسیده استت .آن
چه که در این مقاله مورد بررسی قرارگرتته ،ترجمه جمله ای شرطی زبان عربی است و همانطور کته
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میدانیم این نوع جمالت در قرآن کریم بسیار پرکاربرد هستدد و توجه به ترجمه صحیح آیات مربوط
بی تردید یکی از وظایف مهم مترجمان قرآن است.
 -4مقاله عامل سوم جزم واقع شدن در جواب طلب ،نوشته امیتر حستین رستول نیتا در دانشتگاه
کاشان .که در سال  8622در مجله زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیده است که نویستدده عامتل ستوم
جزم تعل مضارع  ،یعدی قرار گرتتن بعد از طلب را با استداد به آیات قرآن کریم به عدوان عامل مستقل
مطرح نموده است.
 -6مقاله «بررسی ساختار نحوی بالغی حرف لو و کاربرد آن در قرآن کریم» نوشته مرتضی قتائمی
و سید محمود قتالی از دانشگاه بوعلی سیدا همدان ،که در مجله پژوهش های ادبی قرآنی دانشگاه اراک
در سال  26چاپ شده است .در این مقاله نویسددگان با بررسی انتواع و ستاختارهای مختلتف حترف
«لَو» ،معانی و داللتهای نحوی و بالغی آن در قرآن کریم بررسی کردهاند.
 -2محمد پاشایی ،احمدزاده هوچ و محمد تاروردی نسب در مقاله ای با عنوان «بررسهی و نقهد
آراء دستورنویسان دربارة عناصر ساختمانی جملة شهرطی در ببهان عربهی» در مجلته ادب عربتی
دانشگاه تهران ،در سال  8623دیدگاههای دستورنویسان را در باره عداصتر ستاختمانی جملته شترطی
بررسی کرده و حالت های اعرابی آنها را تحلیل نمودهاند.
 -3در مقاله ای با عدوان «جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه های ترجمُ آن با تكیُ بر ادات
شرط لو ،لو  ،إن و مَن» توسط حسین تک تبار تیروزجائی  ،مهدی ناصری و صحبت اله حستدون،
شیوه انعکاس جواب شرط محذوف در برخی از ترجمه های تارسی قرآن کر یم بررسی شده است.
اما آنچه که نویسددگان در این مقاله در پی آن هستدد ،کاری متفاوت از مقاالت چاپ شتده استت،
یعدی ما در این مقاله می خواهیم بررسی کدیم که چرا در برخی آیات قرآن به ظاهر ارتباطی بین شترط
و جواب وجود ندارد؟ و نظر برخی از نحویان را که می گویدد :در برخی موارد در جملههتای شترطی
وقوع جواب شرط متوقف بر وقوع تعل شرط است و این یک اصل است و گاهی اسلوبهای شرطی
از این اصل خارج می شوند؛ به طوری که جواب شرط مسبب از تعل شرط نیست ،مورد نقد و بررسی
قرار دهیم واین نظریه را رد نماییم.
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بحث اصلی
ادوات شرط بر دو جمله وارد میشوند که جمله اول شرط و جمله دوم جتواب یتا جتزای شترط
نامیده می شود ،جمله اول حتما باید تعلیه باشد ،ولی دومی اصل بر آن است که تعلیه باشد ،نیتز جتایز
است که اسمیه باشد .زمانی که هر دو جمله تعلیه باشدد به چهار شکل دیده میشوند همانطور که ابتن
مالک گفته:
و مَاضیینِ أو مُضارعَینِ

تُلفِیهما أو

مُتَخَالِفَینِ
(ابن عقیل)4،630 :8631،

اول :هر دو ماضی باشدد ماندد﴿ :إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ (اإلسراء )3،اگر نیکى کدید ،به خود
نیکى کردهاید.
دوم :هر دو مضارع باشدد ماندد﴿ :وَ إِنْ تُبْدُوا ما فی أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْكُمْ بُِِ اللَُُّ ﴾ (البقتر)412،،
و اگر آنچه در دلهاى خود دارید ،آشکار یا پدهان کدید ،خداوند شما را به آن محاسبه مىکدد.
سوم :اولی ماضی و دومی مضارع باشدد ماندد﴿ :مَنْ کانَ یُریدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ بینَتَهها نُهوَفِّ إِلَهیْهِمْ
أَعْمالَهُمْ فیها﴾ (هود )83،کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهدد [جزاى] کارهایشتان را در آنجتا
به طور کامل به آنان مىدهیم .
چهارم :اولی مضارع و دومی ماضی باشدد ماندد حدیث مدسوب به پیامبر (ص) :مَن یَقُم لَیلَةَ القَدرِ
إیمانا وَ احتِسابا غُفِرَ لَُُ ما تَقَدَّم مِن ذَنبُِِ( .صحیح بخاری )8،63: 8628هر کس شتب قتدر را از روی
ایمان و برای پاداش الهی به عبادت و نماز بایستد ،گداه گذشته او آمرزیده میشود.

در اسلوب های شرط باید بین شرط و جواب شرط تداسب برقرار باشد به عبارت دقیت تتر جملته
شرط باید سبب برای جواب شرط باشد ،یعدی اولی مقدمه برای دومی است ،هماندد ارتباط مقدمته بتا
نتیجه ،یا ارتباط مسبب با سبب .برخی از نحویان قدیم هماندد اشتمونی در حاشتیه الصتبان و نحویتان
جدید هماندد تاضل السامرایی در معانی الدحو معتقدند ایدکه گفته میشود در جملههای شترطی وقتوع
جواب شرط متوقف بر وقوع تعل شرط است این یک اصل است و گاهی اسلوبهای شترطی از ایتن
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اصل خارج می شوند به طوری که جواب شرط مسبب از تعل شرط نیست ،ماندد ﴿ :فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللََُّ
یُحِبُّ الْكافِرینَ ﴾( 8آل عمران )22 ،زیرا خداوند کاتران را دوست ندارد چه اعراض و روی گردانی
کددد یا نکددد (ر.ک:سامرایی ،تاضل 2،23: 4003،و الصبان8284،ق. )2،44:

اگر در جمله ایی دیده شود که تداسبی بین شرط و جواب وجود نداشته باشد حتمتا بایتد تیویتل و
تفسیر شود ،ماندد سخن ضابیء بن الحارث البرجمی:4
و مَن یکُ أمسی بالمدینة رحلُُ

فهإنِّهی و قیَّهارٌ بهها لَغهریبُ
(تفتازانی،المطول،بی تا)413 :

هر کس به هدگام شب در شهر اقامت داشته باشد من و قیار در شهر غریب هستیم.
مصرع دوم این بیت به ظاهر جواب شرط است و تاء در فهإنِّی تتای جتزای شترط استت ،امتا از
آنجایی که تداسب معدایی بین جواب شرط و تعل شرط وجود نتدارد ،لتذا مصترع دوم جتواب شترط
نیست ،و جواب شرط حقیقی «تَحَسَّنَ حالُه» است؛ یعدی هر کس به هدگام شب در شهر اقامت داشتته
باشد حال و وضعیت اش خوب است ولی من و قیار در شهر غریب هستیم(.همان)413،
در قرآن کریم مواردی وجود دارد که بدابر ظاهر بین تعل شرط و جواب شترط ،تداستب و ارتبتاط
معدایی وجود ندارد ،و به ظاهر تعل شرط سببِ جواب شرط نیست ،که باید مورد بررستی و کدکتاش
قرار گیرد ،و دلیل آن مشخص گردد .لذا نگارندگان در این مقاله بر آن هستدد کته ایتن آیتات را متورد
بررسی و تحلیل قرار داده و جواب شرط حقیقی را کشف نمایدد .برخی از این آیات عبارتدد از:
ا﴿ -وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّالقَ فَإِنَّ اللََُّ سَمیعٌ عَلیمٌ ﴾ (بقره) )443،و اگر آهدگِ طالق کردند ،در حقیقتت
خدا شدواى داناست).
در این آیه قرآن میترماید :و اگر تصمیم به جدایى گرتتدد ،خداوند شدوا و داناست .سوالی کته در
ایدجا مطرح می گردد این است که بین جمله شرط و جواب شرط «فَإِنَّ اللََُّ سَمیعٌ عَلیمٌ» چه ارتبتاطی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 7تَوَلَّوْا در این آیه احتمال دارد فعل ماضی باشد نیز احتمال دارد فعل مضارع باشد به معناى :فإن تتولوا.
 - 0از شاعران هم عصر با عثمان است چون قصد ترور عثمان را داشت زندانی شد و این شعر را در زندان سرود.
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است؟ زیرا بین ایدکه آنان آهدگ طالق نمایدد و بین ایدکه خداوند بتزر

شتدوا و داناستت بته ظتاهر

ارتباطی نیست.
درباره این آیه باید گفت :جواب شرط حذف شده و در اصل فَلیُوقِعُوه است و تتاء در فَهإِنَّ تتای
عطف است و جملُ فَإِنَّ اللََُّ سَمیعٌ عَلیمٌ عطف بر جواب شرط است (الدرویش ،)661 :8 ،8283،ابو
حیان نیز می گوید :به نظر می رسد جواب شرط محذوف باشد و در اصل فلیوقعوه است ،و ضمیر به
الطالق بر می گردد (األندلسی. ) 230 : 4، 4000 ،
ب﴿-وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَالغُ﴾ (آل عمران) )22،و اگر روى برتاتتدد ،تقط رستاندنِ پیتام بتر
عهده توست(.

در این آیه نیز ﴿فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَالغُ﴾ نمی تواند جواب شرط باشد زیترا بتین روی گردانتی آنتان از
اسالم ،و ایدکه تدها ابالغ نمودن وظیفه پیامبر (ص) باشد ارتباطی نیست ،لذا باید گفتت جملته «فَإِنَّمها
عَلَیْکَ الْبَالغُ» قائم مقام جواب شرط است ،یعدی یضرك شیئا إذ ما علیک إ الهبالغُ و قهد أدَّیتَهُ
على أکمل وجٍُ و أبلغُ ( آسیبی به تو نمی رسد؛ زیرا تقط رساندنِ پیام بر عهده توست و تو آن را به
کاملترین و بهترین شیوه انجام دادی) (آلوسی.) 802 : 4، 8283،
ابوحیان نیز بر این عقیده است که جواب شرط

یضرونک بتولیهم ،است (ابوحیان.)33 :6 ،8283،

اما ایدکه چرا جواب شرط حذف شده و جمله ﴿فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَالغُ﴾ وجایگزین آن شده است ،تخر
رازی می گوید :هدف آرامش بخشیدن به پیامبر (ص) است و آگاه نمودن آن حضرت مبدتی بتر ایدکته
وظیف پیامبر(ص) تقط ابالغ و رساندن دالیل و برهانهای الهی است و اگر ایدها را ابرساند به وطیفه خویش
عمل کرده است و پذیرش انان بر عهده آن حضرت نیست و ادامه آیه که می ترماید﴿ :وَ اللَّهُ بَصِتیر بِالععِبتادِ﴾
مفید وعده و تهدید است)الرازی.)833: 3 ،
ابن عاشور نیز معتقد است که ﴿فَإِنَّما عَلَیْکَ الْبَالغُ﴾ به جای جواب شرط واقع شتده استت و ایتن
قسمت از آیه علت جواب شرط را بیان می کدد و ایجاز زیبایی در واقع شدن ایتن قستمت از آیته بته
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جای جواب شرط نهفته است ،یعدی نارحتت نبتاش و گمتان مبتر کته هتدایت نشتدن آنتان و استالم
نیاوردنشان تقصیر توست ،تو تقط برای ابالغ برانگیخته شده ای و نه برای حصول هتدایت آنتان (ابتن
عاشور،بی تا.) 38 :6 ،
ج -در سوره نساء پس از آن که خداوند بزر

می ترماید :مال یتیمان را به یتیمان دهیتد و حترام

را با حالل مبادله مکدید ،و اموال آنها را همراه با اموال خویش مخورید ...می ترمایتد﴿ :وَ إِنْ خِفْهتُمْ أَ َّ
تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ رُباعَ ﴾ (نساء( )6،اگر شما را بیم
آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید ،از زنان هر چه شما را پسدد اتتد ،دو دو ،و سه سته و چهتار
چهار به نکاح درآورید) .کلمه الیتامی در آیه  4این سوره نیز آمده ﴿وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ (الدساء.)4 :
و در آیه  6می ترماید﴿ :وَ إِنْ خِفْتُمْ أَ َّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى ﴾؛ لذا برخی در تهم آیه دچار مشکل شده انتد.
حال آنکه در آیه  6مطلب در مورد ازدواج است و به ظاهر تداسب بین شرط و جواب وجود ندارد.
ابن عاشور می گوید :در این آیه ایجاز زیبایی به کار رتته؛ زیرا در جمله شرط واژه الیتامی بته کتار
رتته و در جمله جواب واژه الدساء آمده بدابراین تهمیده می شود که الیتامى ایدجا جمع یتیمه (دختتران
یتیم) است که بخشی از یتیمان هستدد که در آیه قبل﴿وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ (الدساء )4 :به آنها اشتاره
شده است ،لذا تهمیده می شود که بین عدم اجرای عدالت بین زنان یتیم و بین مستاله ازدواج ارتبتاط
وجود دارد ،و گرنه شرط بیهوده خواهد بود( .ابن عاشور،بی تا)2،83 :
سوال این است که در این آیه براستی چه ارتباط و تداسبی بین عدالت نورزیدن در مورد یتیمتان و
ازدواج وجود دارد؟.
در پاسخ باید گفت :قبل از اسالم معمول بود که بسیارى از مردم حجاز ،دختران یتیم را بته عدتوان
تکفّل و سرپرستى به خانه خود مىبردنتد ،و بعتد بتا آنهتا ازدواج کترده و امتوال آنهتا را هتم تملتک
مىکردند ،و چون همه کارها دست آنها بود حتى مهریّه آنها را کمتر از معمول قرار مىدادند و هدگامى
که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مىکردند به آسانى آنها را رها مىساختدد .در این هدگام آیه نازل شد و
به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کددد که عدالت را به طور کامل دربتاره
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آنها رعایت نمایدد .در این آیه اشاره به یکى دیگر از حقوق یتیمان مىکدد و مىترماید« :اگر مىترستید
به هدگام ازدواج با دختران یتیم رعایت ح و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ندماییتد از
ازدواج با آنها چشم بپوشید و به سراغ زنان دیگر بروید».
مالحظه میشود که مدظور از یتامی دختران یتیم است نه مطل یتیمان ،لذا با توجه به ایتن مطلتب،
تداسب بین شرط و جزای شرط برقرار است.
بدابراین جمله شرطیه که« :اگر ترسیدید که در مورد یتیمتان عتدالت را رعایتت نکدیتد پتس زنتان
دیگرى را به ازدواج خود در آورید  »...به مدزله این است که ترموده باشد« :اگتر از ازدواج بتا دختتران
بى پدر کراهت دارید ،چون مىترسید درباره آنان نتوانید عدالت را رعایت کدید ،با آنها ازدواج نکدید و
زنانى و دختران دیگرى را به عقد خود در آورید»(.طباطبایی) 633 :2 ،8283،
ابوحیان میگوید :تقدیر آیه چدین استت :و إن خفتم أن تقسطوا فی نكاح یتامى النساء فانكحوا
ما طاب لكم من غیرهن .یعدی اگر می ترسید که در ازداوج با زنان یتیم ،عدالت نداشته باشید پتس بتا
زنان نیکویی غیر از آنان ازدواج کدید (االندلسی.) 306 :6 ،8283،
زمخشری نیز برآن است که یتامی جمع یتیمه است که درآن قلتب ر داده (یعدتی یتتایم بتوده) و
مقصود از یتامی ،دختران یتیم هستدد ،و می گوید :این جمع برای مونث و نیز برای مذکر بته کتار متی
رود (زمخشری. )233 :8، 8203،
باتوجه به آنچه گذشت میتوان نتیجه گرتت که یتامی در آیه  4سوره نساء برای مطلت یتیمتان بته
کار رتته و در آیه  6تقط بر دختران یتیم اطالق می شود ،لذا بین شرط و جواب ارتباط و تداسب کامل
وجود دارد.
د﴿ -إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهکَ أَنْهتَ الْعَزیهزُ الْحَكهیمُ﴾ (مائتده ) )881،اگتر
عذابشان کدى ،آنان بددگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایى تو خود ،توانا و حکیمى(.

در آیه  883سوره مائده خداوند به حضترت عیستی(ع) متیترمایتد :اى عیستی آیتا تتو بته متردم
(نصارى) گفتى که من و مادرم را به عدوان دو خداى دیگر جز خدا (ى یگانه) برگزیدیتد؟ عیستى متی
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گوید :تو مدزّه و پاکى ،سزاوار نیست من سخدى بگویم که برایم ح ّ و درست نیست ،اگتر آن را گفتته
بودم تو می دانستى ،آنچه در (اندیشه) من است تو می دانى ،و آنچه در (معلومات و غیب و پدهانى) تتو
است من نمیدانم ...و در آیه  883میترماید :به ایشان (بدى اسرائیل از پیش ختود چیتزى) نگفتتم جتز
آنچه مرا به آن ترمان دادى.
و در آیه  881عیسی میگوید :اگر ایشان را (بسبب معصیت و ناترمتانی شتان) عتذاب کدتى آنتان
بددگان تو هستدد و اگر آنها بیامرزی البته تو قادر و توانایى درستکارى .
همانطور که مالحظه می شود (فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ) و (فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَكیمُ) نمتی تواندتد جتواب
شرط باشدد؛ لذا باید گفت در این آیه جواب شرط در هر دو موضع حذف شده و مطاب گفته صاحب
التبیان فی اعراب القرآن چدین است «إن تعذّبهم تعدل ،و إن تغفر لهم تتفضّل» (اگتر آنهتا را عتذاب
کدی عدالت به خرج دادی و اگر آنان را ببخشایی بر آنها مدت نهادی) (عکبری ،بی تا .) 862 :8 ،
بدابراین میتوان گفت در آیه ایجاز به کار رتته است ،و جمله (فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ
أَنْتَ الْعَزیزُ الْحَكیمُ) تعلیلیه هستدد.
هه﴿ -فَمَثَلُُُ کَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهُِ یَلْهَه ْ أَوْ تَتْرُکْهُُ یَلْهَه ْ﴾ (اعتراف  .)833،از ایتن رو
داستانش چون داستان سگ است [که] اگر بر آن حملهور شوى زبان از کام بترآورد ،و اگتر آن را رهتا
کدى [باز هم] زبان از کام برآوَرَد.

در این آیه خداوند واالمرتبه به طری تشبیه تمثیلی مرکب کاتر یا مدات اهل کتتاب و یتا دانشتمدد
دنیاپرست را مورد هجو و نکوهش قرار داده و میترماید :پس صفت و خوى او ماندد صتفت و ختوى
سگ است ،که اگر بر آن حمله کدى زبان از دهان بتر آورد و پتارس کدتد و اگتر آن را بته حتال ختود
واگذارى باز هم زبان از دهان بیرون آرد و پارس کدد.
سامرایی بر این عقیده است که در این جا جواب شرط متوقف بر شرط نیست و از مواردی استت کته
شرط از اصل خود خارج شده است؛ لذا نمی توان گفت :جواب شرط همیشه مسبب از شترط استت،
چون سگ همیشه پارس و لهله می کدد چه به او حمله شود یا نشود (سامرایی ،تاضل. )23 :2، 4003،
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اما در رد نظر سامرایی میتوان گفت در ایدجا هم جواب شرط مسبب از شترط استت در قستمت
اول آیه (إِنْ تَحْمِلْ عَلَیُِْ یَلْهَ ْ) حمله سبب لهث شده و در قسمت دوم (أَوْ تَتْرُکُُْ یَلْهَ ْ) عدم حملته
و واگذارن آن سگ (کاتر یا مدات یا دانشمدد دنیا پرست) یعدی خل و خوی آن باعث و ستبب لهتث
یعدی حرص و ولع شده است .پس در نتیجه می بیدیم که شرط( رها نمودن به حال خود یعدی خلت و
خوی) سبب لهث (حرص و ولع) است.
و﴿ -قالُوا إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَُُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها یُوسُفُ فی نَفْسُِِ وَ لَمْ یُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْهتُمْ
شَرٌّ مَكانا وَ اللَُُّ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ﴾ (یوسف) )33،گفتدد« :اگر او دزدى کرده ،پیش از این [نیز] برادرش
دزدى کرده است« .یوسف این [سخن] را در دل خود پدهان داشت و آن را برایشان آشکار نکرد [ولى]
گفت« :موقعیت شما بدتر [از او] ست ،و خدا به آنچه وصف مىکدید داناتر است).
در سوره یوسف پس از آنکه جام پادشاه از میان گددمهای بدیامین پیدا شد و تهمت دزدی به برادر
یوسف زدند (پس از آن برادران یوسف چون شرمدده شدند براى دوری خود از پیش آمدى کته بتراى
بدیامین ر داده از روى دشمدى به دروغ) گفتدد :اگر این شخص دزدى کدد (جتاى عجتب و شتگفت
نیست که) پیش از این برادرى داشت (که از یک مادر بودند) او هم دزدى کرد.
در ایدجا نیز این سوال مطرح است که چه ارتباطی بین سرقت کدونی با سرقت گذشتته استت؟ بته
نظر می رسد که تعل اول یَسْرِقْ سبب دومی فَقَدْ سَرَقَ نیست .
نحویان در این مورد بر آندد که در چدین مواردی حذف وجود دارد یعدی در اصل چدین است :إِنْ
کَانَ وَقَعَتْ مِنُْ سَرِقَة فهو یتأسَّی ممن َسَرَقَ قَبْلَُُ فقد سرق أخ لُ من قبلُ(.اگر دزدی از او سر زده
باشد او به کسی تیسی جسته که پیش از او دزدی کرده است بی شک برادر او نیز پیش از این دزدی کرده
بود) (األندلسی .)601 : 3،این آیه نیز هماندد آیه  2سوره تاطر است که مورد بررسی قرار خواهد گرتت.
ح﴿ -وَ إِنْ یُكَذِّبُوكَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ وَ إِلَى اللَُِّ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (تاطر ) 2،و اگر تتو را
تکذیب کددد ،قطعاً پیش از تو [هم] ترستادگانى تکذیب شدند و [همه] کارها به سوى خدا بازگردانیده
مىشود .یعدی آرامش داشته باش که پیش از تو پیامبران زیادی مورد تکذیب قرار گرتتدد.
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صاحب تفسیر جوامع الجوامع میگوید :این آیه در اصل و تقدیر چدین بوده استت «و إن یكذّبوك
فتأسَّ بتكذیب الرّسلِ من قبلک» اگر تو را تکذیب کردند صبور باش که پیامبران پتیش از تتو را هتم
تکذیب کردند .بدابراین عبارت ﴿ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ ﴾ به جاى «فتأسَّ» آمتده استت؛ زیترا بتا
گفتن سبب از گفتن مسبّب بىنیاز مىشویم ،یعدى با ذکر «فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ  »...از بیان «فتأسّ» بىنیتاز
مىشویم (طبرسی .)402 :3 ،
زمخشری و آلوسی نیز معتقدند که جواب شرط حذف شتده و ﴿ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ ﴾ بته
جای جواب شرط «فتأس»قرار گرتته است و با ذکر سبب از ذکر مسبب بی نیازی حاصل شتده استت
(ر.ک :زمخشری 321 : 6 ،و آلوسی. ) 628 : 88،
صاحب المیزان در این باره می گوید :از این جا روشن مىشود که جمله ﴿ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُهلٌ مِهنْ
قَبْلِکَ ﴾ از باب بکار بردن سبب در جاى مسبب است ،چون باید مىترمود« :و إن یکذبوک تال تحتزن»
و جمله «التحزن» مسبب از علم به این معدا است که پیش از تو نیز چدین بوده ،مسبب در آیته حتذف
شده ،و جمله ﴿ فَقَدْ کُذِّبَتْ ﴾ که سبب غصه نخوردن است ،به جاى مسبب نشسته (طباطبایی.)83 : 83 ،
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نتیجه
نتایجی که از این تحقی به دست آمده عبارتدد از:
-8در اسلوب های شرط باید بین شرط و جواب تداسب برقرار باشد؛ یعدتی شترط بایتد ستبب بترای
جواب شرط باشد ،هماندد ارتباط مقدمه با نتیجه ،یا ارتباط مسبب با سبب.
-4نظر برخی نحویان مبدی بر این که گاهی شرط از این اصل خارج می شود به طوری که جواب شرط
مسبب از تعل شرط نیست ،بدون توجه به معداشداسی یا الیههای معدایی جمله است و قابل قبول نیست.
 -6در آیاتی از قرآن که به ظاهر تعل شرط ،سبب جواب شرط نیست ممکن استت جتواب شترط در
تقدیر باشد؛ یعدی میتوان گفت جواب شرط به قصد ایجاز حذف شده است.
 -2در برخی از آیات قرآن جملهای که جای جواب شرط قرار گرتته جمله تعلیلیه استت کته علتت و
سبب را بیان می کدد.
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Analyzing the Connection between Condition and
Result in Arabic Conditional Modes Relying on Qur’anic Ayahs1
Seyyed Abolfazl Sajjadi2
Mahmoud Shahbazi3
Abstract
In conditional modes, the condition must be compatible with the result. In other words, the
condition must be a condition for the result, that is to say, the first should be the
introduction to the second, such as the relation of the introduction with the result, or a
causal relationship. However, in the Holy Qur’an, there are instances where apparently the
conditions do not entail the results, which require examination and explanation. Some
scholars believe that in conditional sentences the occurrence of the result hinges on the
occurrence of a conditional verb and sometimes the conditional modes deviate from this
rule so that the result is not caused by the conditional verb. In this article, we tried to show
that there is a proportion between the condition and the result, and the result is caused by
the conditional verb. In the Qur'anic ayahs where the conditional verb does not cause the
result, the result might have been implied, or that such ayahs need to be analyzed more
meticulously. The findings indicate that there should necessarily be some relation between
the condition and the result in conditional modes and the view held by some syntacticians
that sometimes the condition deviate from this rule disregards semantics. In the Qur’anic
ayahs that the conditional verb is not seemingly the cause of the result, the result might be
implicit and deliberately deleted for the sake of brevity and in some sentential ayahs that
the conditional verb is in the position of the result, the sentence is causative
Keywords: the Holy Qur’an, syntax, conditional modes, causal relationship.
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