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چكيده:
جمله های شرطيه از نظر معنا متضمن سببيّت و توقف يكی بر ديگری می باشند. در اين جمالت فعل شرط 
و جواب شرط دو رکن اساسی را تشكيل می دهند. از ديگر اجزاي اين جمالت ادوات شانزده گانه ای هستند که 
بر س�ر دو فعل مضارع يا دو فعل ماضی و يا يک فعل مضارع و ماضی و يا برعكس وارد ش�ده و جملة دوم را 
در اکثر اوقات معلول، مس�بَّب و متوقف بر جملة اول قرار می دهند. در بحث جمالت ش�رطيه، بررسی انواع فاء 
جواب شرط، که معنی تاکيد و سببيّت را می رساند، همچنين »اِذا«ی فجائيه که برای افادة معنی ناگهانی بودن 
و مفاجات بر س�ر جواب ش�رط می آيد از اهميت زيادی برخوردار اس�ت. اين مقاله در پی بررسی مختصری از 

جمله های شرطيه و ادوات شرط و فاء و إذای شرط و شرايط و معانی هريک از اين حروف می باشد.
اين پژوهش به مؤلفان کتاب های درسی عربی و نيز دبيران دبيرستان ها کمک می کند تا مطلب مهم جمالت 

شرطی را با نظم و هماهنگی در اختيار دانش آموزان قرار دهند.

 جمالت شرطيه، ادوات شرط، فاء جزای شرط، »اِذا«ی فجائيهکليد واژه ها:

آموزش تشخيص انواع جمالت شرطيه،
 فاء جزاي شرط و معانی آن ها
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مقدمه
عل��م نحو یکی از علوم پایة ادبیات عرب اس��ت ک��ه در آن به بحث پیرامون نقش کلمات در جمله و 

حرکات آخر آن ها می پردازد.
یکی از مباحث مهم در علم نحو مبحث جمالت ش��رطیه اس��ت که برای بیان آن از ادوات و لوازم 
خاصی استفاده می شود. این ادوات شرط که جازم دو فعل )در ظاهر یا محل( هستند، 16 مورد می باشند 
که یا بر سر دو فعل مضارع و یا دو فعل ماضی و یا یک مضارع و یک ماضی و یا برعکس وارد می شوند 
و جملة دوم را اغلب معلول یا مسبَّب و متوقف بر جملة اول قرار می دهند )الزم به ذکر است که »لو« و 

»اذا«ی شرطیة غیر جازم نیز در این مبحث داخل هستند(.
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برای جمالت ش��رط و فعل ش��رط شرایطی اس��ت که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. همچنین 
تعدادی از ادوات ش��رط دارای معانی و مش��خصاتی هستند که به برخی از آن ها کمتر اشاره شده و ما در 
اینجا به آن ها اش��اره خواهیم کرد. بحث فاء جواب ش��رط و انواع و معانی آن و همچنین اذای فجائیه و 
معنای آن و ظرایفی که در جایگاه استفاده از آن ها در اینگونه جمالت وجود دارد، مطالب و مسائل مهمی 

است که این مقاله در پی بررسی آن می باشد.

1é. تعریف شرط
شرط آن است که چیزی به جهت وقوع غیر خود واقع شود )المبرد، 1386، به نقل از السامرایی، 2007(. 
یعنی وجود دومی معلول اولی و متوقف بر آن باشد، به طوري که اگر اولی اتفاق بیفتد دومی هم رخ  دهد مانند: 
)إن ُزرتنی أکرمتک( یعني اگر به دیدن من بیایی تو را احترام می کنم؛ که در اینجا »احترام« وابسته و متوقف بر 
»دیدار« است. یا مانند آیة کریمه: َفإن قاَتلوُکم َفاقُتلوُهم )بقره/ 191( یعني اگر با شما جنگیدند پس آن ها را بکشید.

این معنا در شرط اصل است. اّما گاهی شرط از این معنا خارج می شود، یعنی دیگر دومی معلول اولی 
و متوقف برآن نمی باشد )السامرایی، 2007(. مانند: »َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ اللََّ ال ُیِحبُّ اْلكاِفِریَن« )آل عمران /32( 
زیرا خداوند همواره و در هر حالی کافر را دوست ندارد؛ نه تنها در حال پشت کردن آن ها و یا مانند آیة 
104 س��ورة یونس: »ُقْل یا َأیَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َش��كٍّ ِمْن ِدیِني َفال َأْعُبُد الَِّذیَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ«که 
او غیر خدا را نمی پرس��تد چه آن ها ش��ک کنند و چه ایمان بیاورند؛ و یا آیة 27 سورة نساء: »َو ما َتْفَعُلوا 
ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ اللََّ كاَن ِبِه َعِلیمًا« و خداوند به همة اعمال آگاه اس��ت چه خیر و چه ش��ر. پس نتیجه اینکه 
همان طور که در حاشیه »الصّبان« آمده جزای شرط دو نوع است؛ یا معلول و متوقف بر شرط است و یا 

چنین نیست )الصّبان الشافعی، 2008(.
الزم به تذکر اس��ت که گاهی ش��رط امکان پذیر است و گاه محال. مانند آیة 61 سورة زخرف: »ُقْل ِإْن 

ُل اْلعاِبِدین« که به معناي آن است كه فرزند داشتن خداوند محال است. ْحمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ كاَن لِلرَّ
و گاه ش��رط و جزاء صرفًا داللت بر قرین بودن یکی ب��ا دیگری دارد، مانند »َو ِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهدى  

َفَلْن َیْهَتُدوا ِإذًا َأَبداًً« )کهف/57(
که دعوت به هدایت سبب گمراهی و منجر به آن نمی شود.

2é. فعل شرط
فعل ش��رط هم می تواند مضارع باش��د؛ مانند آیة 19 س��ورة ابراهیم: »ِإْن َیَش��ْأ ُیْذِهْبُكْم َو َیْأِت ِبَخْلٍق 
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َجِدید« و هم می تواند ماضی باشد، مانند آیة 8 سورة اسراء: »َو ِإْن ُعْدُتْم ُعْدنا«
الزم به ذکر است که ماضی در شرط، معنای استقبال می دهد. همان طور که در غیر شرط نیز می تواند 

معنای استقبال دهد1، مانند آیة 73 سورة ُزمر: »َو ِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمرا«
و دلیل این امر را می توان به این صورت تفسیر کرد که هر گاه عرب بخواهد امر غیر یقینی را به منزله 
یقینی و امری را که واقع نش��ده به منزله امر محقق قرار دهد، به جای فعل مضارع از فعل ماضی اس��تفاده 

می کند )السامرایی،2007(.

3é. آیا فعل شرط می تواند به معنای ماضی هم باشد؟ 
هر چند اکثر علماي نحو این مس��ئله را انکار می کنند اّما به جهت اس��تعمال قول فصیح، یعنی قرآن، 
این امر تحقق پذیرفته است و آن زمانی است که قبل از فعل ماضی کان بیاید، مانند آیة 116 سورة مبارکه 
مائده: »قاَل ُسْبحاَنَك ما َیُكوُن ِلي َأْن َأُقوَل ما لَْیَس ِلي ِبَحقٍّ ِإْن ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه« یعنی این کالم اگر از 

من صادر شده بود تو از آن خبر داشتی.
و یا مانند آیة 27 سورة یوسف: »َو ِإْن كاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبت« که مراد این است که اگر لباس 

یوسف از پشت پاره شده بود، آن زن دروغ گفته است )نه آنکه بعدا پاره شود(.
همان طور که در شرح رضی بر کافیه به این امرتکیه شده )االسترآبادی، 1987(.

و یا این که اصاًل کان نیاید، مانند آیة 35 س��ورة هود: »ُقْل ِإِن اْفَتَرْیُتُه َفَعَليَّ ِإْجراِمي« که معنای ماضی 
می دهد و یا مانند: »َحتَّى ِإذا َفِشْلُتْم َو َتناَزْعُتْم ِفي اْلَْمِر َو َعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد ما َأراُكْم ما ُتِحبُّون« ) آل عمران 
/152( که این آیه در مورد جنگ احد اس��ت و پس از آن واقعه نازل ش��د و یا آیة 71 سورة کهف: »َحتَّى 
ِفیَنِة َخَرَقها« و یا آیة 18 سورة نمل: »َحتَّى ِإذا َأَتْوا َعلى  واِد النَّْمِل قاَلْت َنْمَله« که در همگی  ِإذا َرِكبا ِفي السَّ

آن ها فعل بعد از ادوات شرط به معنای ماضی می باشد.

4é.داللت شرط بر معنای حال
شرط گاهی نه بر معنای ماضی و نه مستقبل بلکه بر معنای حال داللت می کند، مثل آیة 23 سورة بقره: 

ْلنا َعلى  َعْبِدنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِله« و یا مانند آیات کریمه ذیل: ا َنزَّ »َو ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب ِممَّ
»ُقْل بِْئَسما َیْأُمُرُكْم ِبِه ِإیماُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنین« )بقره/93(

»ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقین« )بقره/111(
»َو اْشُكُروا لِلَِّ ِإْن ُكْنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن« )بقره/172(
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5é. ادوات شرط ومعانی آن ها
برای س��اختن جمالت شرطیه نیاز به ادوات شرط داریم که آن ها یا جازمند و یا غیر جازم. برخی از 

ادوات شرط جازم عبارتند از:
ُروا«)مائده/6(  هَّ 1. إن: که برای بیان احتمال وقوع و شک در حصول امری است مانند: »َو ِإْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ
و یا: »َو لِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوَف َتراِنی« )اعراف/143( و گاهی در امور محال 

ُل اْلعاِبِدین« )زخرف/81(. ْحمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ نیز به کار می رود، مانند: »ُقْل ِإْن كاَن لِلرَّ
2. أّنی: ظرف مکانی است که افاده عمومیت وسعت در مکان می کند. مانند: أنی تجلس أجلس

3. أّیان: ظرف زمان است که برای تفخیم و عظمت کاری به کار می رود و مخصوص امور مهم و بزرگ 
ین« )ذاریات/12(. است مانند: »َأیَّاَن ُمْرساها« )نازعات/42( و »َأیَّاَن َیْوُم الدِّ

4. أیَن: ظرف مکان مبهم است و هر گاه به ما اضافه شود به ابهام و عمومیت آن اضافه می گردد. مانند 
آیة 78 س��ورة نس��اء: »َأْیَنما َتُكوُنوا ُیْدِرْكُكُم اْلَمْوت« و آیة 61 س��ورة احزاب: »َأْیَنماُثِقُفواُأِخُذواَو 

ُقتُِّلواَتْقِتیال«
: که بنا به نوع مضاٌف الیهش معنا می ش��ود، لذا خود دارای ابهام اس��ت و هر گاه ما به آن اضافه  5. أیَّ
گردد بر ابهامش افزوده می شود )الزهری،2000،ج2: ص. 399( مانند: )أیَّ رجل تکرم أکرم(، )أیَّ 
کتاب تأخد آخذ( و )أیَّ وقت تسافر أسافر( و مانند آیة 110 سورة إسراء: »َأیًّا ما َتْدُعوا َفَلُه اْلَْسماُء 

اْلُحْسنی« که أیَّ در همه این مثال ها به معنای هر... می باشد.
6. ما: به معنای هرچه اس��ت و برای غیرعاقل به کار می رود و بر دو نوع اس��ت: غیر زمانی، مانند آیة 
ُموا ِلَْنُفِس��ُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد الّلَ« و زمانی، مانند: »َفَما اْس��َتقاُموا  110 س��ورة بقره: »َو ما ُتَقدِّ
َلُكْم َفاْس��َتِقیُموا َلُهم« )توبه/77( یعنی به خاطر آن ها اس��تقامت کنید همان اندازه و زمانی که آن ها 

استقامت می کنند.
7. متی: ظرف زمانی که وقت مبهم را نشان می دهد مانند: )متی تات آتک(

8. من: در اصل برای ش��رط عاقل اس��ت که شامل انسان، جن و َمِلک می شود. و لیکن برای غیرعاقل 
هم به کار می رود، و مثال آن برای انسان: »َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْیه« و در مورد جن: 
»َفَمْن َیْس��َتِمِع اْلَن َیِجْد َلُه ِش��هابًا َرَصدا« )جن/9( و مورد استفادة آن در مالئکه: »َو َمْن َیْسَتْنِكْف 
َعْن ِعباَدِتِه َو َیْس��َتْكِبْر َفَسَیْحُش��ُرُهْم ِإلَْیِه َجِمیعا« )نساء172( و در مورد غیرعاقل مانند: »َو اللَُّ َخَلَق 
ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن ماٍء َفِمْنُهْم َمْن َیْمِش��ي َعلى  َبْطِنِه َو ِمْنُهْم َمْن َیْمِش��ي َعلى  ِرْجَلْیِن َو ِمْنُهْم َمْن َیْمِشي َعلى  

َأْرَبع« )نور/45(.
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البته الزم به ذکر اس��ت که ادوات ش��رط جازم دیگری نیز وجود دارد که به جهت رعایت اختصار در 
این مقاله از ذکر آن ها خودداری می نمائیم.

همچنین از جمله مهم ترین ادوات شرط غیرجازم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اذا: ظرف زمان مستقبل است مانند: »ِإذا جاَء َنْصُر اللَِّ َو اْلَفْتح« )فتح/1( و گرچه مانند إن شرطیه در 
بس��یاری از مواقع بر سر اسم می آید ولی در این حالت همیشه فعلی در تقدیر است. به طور نمونه 
ماُء اْنَشّقْت( می باشد.)حسن، بی تا( ماُء اْنَشقَّْت« )انشقاق /1( تقدیر آیة )ِإَذا انشقت السَّ در: »ِإَذا السَّ

2. کیف: اصل معنای آن س��وال از حالت و کیفیت اس��ت و در جمالت ش��رطی در بیان کیفیت به کار 
می رود و ش��رط در آن این اس��ت که فعل شرط و جواب ش��رط بعد از آن از یک ریشه و هم معنا 

باشند، مانند: )کیف تمشی أمشی(، )کیف یتکلم أتکلم( )همان(.
3. ل��و: که بر دو نوع اس��ت: لو امتناعیه که به آن اصطالحًا حرف امتناع وقوع جواب ش��رط به خاطر 
امتناع شرط می  گویند )التونجی، 2002( مانند: )لو أنصف الناس الستراح القاضی( و یا: »َو َلْو شاَء 
اللَُّ َلَجَعَلُك��مْ ُأمًَّة واِحَدة« )مائ��ده/48( و غیر امتناعیه مثل: »َو َلْو َأْس��َمَعُهْم لََتَولَّْوا َو ُهْم ُمْعِرُضون« 
)انفال/23(که در این آیه امتناع تولی به خاطر امتناع س��مع نیس��ت بلکه کافران چه بش��نوند و چه 

نشنوند، پشت می کنند2. 
4. یکی از خصوصیات لو این اس��ت که گاهی بر س��ر جواب آن الم وارد می ش��ود و این بیشتر زمانی 
اس��ت که جواب ش��رط مثبت باش��د )النصاری، 1367(. این الم معنای تأکید دارد و در جمالتی 

استفاده می شود که در آن قصد تأکید وجود داشته باشد )السامرایی، 2007(.

6é. اقتران جواب شرط به فاء
گاهی جواب شرط همراه با فاء می آید، مثل آیة 18 سورة حج: »َو َمْن ُیِهِن اللَُّ َفما َلُه ِمْن ُمْكِرم«

الف. ورود فاء بر س��ر جواب شرط به طور وجوبی: آن زمانی است که جمله جواب شرط صالحیت 
قرار گرفتن در جایگاه شرط را نداشته باشد )السیوطی، بی تا(. 

که این موارد عبارتند از: 
ِل اْلُكْفَر ِباْلِیماِن َفَقْد  1. جواب ش��رط فعلی باشد که با َقد بیاید، مانند آیة 108 سورة بقره: »َو َمْن َیَتَبدَّ

ِبیل« و یا آیة 116 سورة مائده: »ِإْن ُكْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه«  َضلَّ َسواَء السَّ
2. فعلي ماضی باش��د که گرچه در لفظ با َقد نیامده ولی معنی قد را در خود داش��ته باشد. مانند آیة 27 

سورة یوسف: »َو ِإْن كاَن َقِمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت« 
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3. جواب شرط طلبی باشد مانندِ: »َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك لَِبْعِض َشْأِنِهْم َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُه« )نور/62( 
4. فعل جامد باشد مانند: »ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك مااًل َو َوَلدًا )39( َفَعسى  َربِّي َأْن ُیْؤِتَیِن َخْیرًا ِمْن َجنَِّتک« 

)کهف/40-39(
5. زمانی که فعل جواب شرط مقرون به ادات استقبال یعنی سین )ش( و َسوَف باشد مانند: »َمْن َیْرَتدَّ 

ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي اللَُّ ِبَقْوٍم ُیِحبُُّهم« )مائده /54(
6. جواب شرط مقرون به لن و لما باشد مانند: )إن جائنی فلن أفرط فی حقه(

7. زمانی که جواب شرط جملة اسمّیه باشد )السیوطی، 1403(
مانند آیة 234 سورة بقره: »َفِإذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجناَح َعَلْیُكم«

ب. وگاه فاء به صورت جوازی بر سر جواب شرط می آید و این در موارد زیر است:
یَِّئِة  1. جواب شرط فعل ماضی و به معنای وعده یا وعید باشد. مانند آیة90 سورة نمل: »َو َمْن جاَء ِبالسَّ

َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر«
2. فعل مضارع مجّرد و یا منفی به ال باشد. هرچند برخی معتقدند که منفی به لم نیز می تواند جوازا با 
فاء همراه گردد )الزهری 2000م، ج2 :ص 402 و عباس حسن، ج4: ص467(. مانند: »َو َمْن َكَفَر 

َفُأَمتُِّعُه َقِلیال« )بقره/126( و یا »َفِإْن َطلََّقها َفال َتِحلُّ َلُه« )بقره/230(
دلیل این که ماضی به معنای وعده و وعید را با فاء می آوریم این اس��ت که این نوع ماضی به معنای 
ماضی محقق الوقوع و حتمی اس��ت یعنی کاری که حتما انجام خواهد ش��د که این خود نوعی تأکید را به 

دنبال دارد )حسن، بي تا(
اکث��ر نحوی��ان معتقدند كه دلیل آوردن مضارع مجرد از ادات و مضارع منفی به ال همراه فاء به جهت 
وجود تقدیری مبتدا می باش��د و دلیل مرفوع بودن فعل بعد از فاء را هم به خاطر همین در تقدیر گرفتن 

مبتدا می دانند، مانند: )إن جئتنی فأکرمک( که مبتدای أنا در تقدیر است، یعنی: )فأنا اکرمک( 
در »همع« آمده اگر فعل شرط ماضی یا مضارع باشد، جواب شرط بعد از فاء وجوبًا مرفوع می شود 
مانن��د: »َو َمْن عاَد َفَیْنَتِقُم اللَُّ ِمْنُه« )مائده/95( و »َفَمْن ُیْؤِمْن ِبَربِِّه َفال َیخاُف َبْخس��اً َو ال َرَهقا« )جن/13( 
و این به دلیل آن اس��ت که جمله جواب ش��رط در اینجا در حکم جملة اس��مّیه است و فعل جواب شرط 
در حقیقت خبر مبتدای محذوف اس��ت و تقدیر آن چنین می باش��د: )فهوینتقم منه( یا )فهو الیخاف(، ) 

السیوطی، بی تا؛ سیبویه، 1999(
اّما با توجه به فصیح ترین کالم، یعنی قرآن، این نظریه نمی تواند صحیح باش��د و ش��اهد ما در آیة 84 
یِّئاِت ِإالَّ ما كاُنوا َیْعَمُلون«  یَِّئِة َفال ُیْجَزى الَِّذیَن َعِمُلوا السَّ سورة قصص است که می فرماید: »َو َمْن جاَء ِبالسَّ
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که تقدیر مبتدا در این آیة به دلیل )الذین( صحیح نمی باشد )السامرایی، ج4 ص93(.
هرچند به نظر می رس��د اگر ضمیر هو را به عنوان ضمیر ش��أن و مبتدا در تقدیر بگیریم س��خن اکثر 

نحویان در این آیة نیز تأیید گردد.

7é. فاء جزای شرط
الف. دلیل آوردن خصوص فاء و نه دیگر حروف بر سر جمله جواب شرط:

س��والی که در این جا مطرح می شود این است که چرا از میان همة حروف ربط، حرف ربط فاء برای 
جواب ش��رط انتخاب ش��ده است؟ جواب این اس��ت که فاء چه در شرط و چه در غیر آن معنای سببّیت 
می دهد، مانند: )الطفل یبکی فیضحک ابوه( یا مانند آیة 1 و 2 سورة کوثر: »ِإنَّا َأْعَطْیناَك اْلَكْوَثَر )1( َفَصلِّ 

ِلَربَِّك َو اْنَحْر )2(« )همان، ص90(.
و »فاء از میان حروف به جهت معنای سببی که در آن است انتخاب شده« )الزهری، 2000(

ب. وجود یا عدم وجود فاء
وجود فاء در تعیین جزاء و روشن شدن معنای جمله نقش بسزایی دارد به طوری که حذف آن موجب 
ایجاد اخالل در معنای کالم می ش��ود، مانند: )من أحس��ن َفِلَنْفِسِه َو َمْن َأساَء َفَعَلْیها( اگر در این جمله فاء 
را حذف کنیم و بگوییم: )من أحس��ن لنفسه( معنی آن می ش��ود: کسی که به خود احسان کرد... که معناي 
کاملي نیس��ت و از آن چنین برمي آید که )لنفس��ه( متعلق به احسن است و لذا سخن ناقص و ناتمام باقی 
می ماند. اّما با آمدن فاء معنا کامل می ش��ود: کس��ی که احسان کند به خود احسان کرده است و یا مانند آیة 
272 از س��ورة بقره: »َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِلَْنُفِس��ُكم«که اگر بگوییم )و ماتنفقوا من خیرالنفسکم( معنای 
جمل��ه کامل نمی ش��ود: و آن انفاقی که برای خ��ود می کنید... زیرا جار و مجرور متعلق به جمله ش��رطی 

حساب می شود نه جزاي شرط.
ج. الزم به تذکر است که جابه جایی مکان فاء در جمله نیز خود موجب تغییر معنا می گردد. به طور مثال 
در جمله: )إذا مشیت الی مکرمة فلی أجرها( اگر جای فاء را عوض کنیم و بگوییم: )إذا مشیت فإلی 
مکرمة لی أجرها( در این صورت در جملة دوم )فإلی مکرمة( جواب شرط می شود و )لی أجرها( 
صفت آن و معنی چنین ش��ود: اگر راه را طی کنی اجر آن به س��وی کرامت من آمدن است، ولی در 
جملة اول، )فلی أجرها(جواب ش��رط است و معنی چنین می شود: اگر به سوی کرامت رفتی، اجر 

آن با من است. همان طور که می بینیم معنی جمله با تغییر جای فاء عوض می شود.
مانند: »َفِإْن َأرادا ِفصااًل َعْن َتراٍض ِمْنُهما َو َتشاُوٍر َفال ُجناَح َعَلْیِهم« )بقره/233(
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که اگر بگوییم )فإن ارادا فصاال فعن تراض منهما( بدین معنی است که اگر بخواهند بچه را با رضایت 
از شیر بگیرند... که جمله ناقص است.

پس نتیجه می گیریم که دخول فاء بر جواب شرط صرفا برای ربط نیست بلکه معانی بسیار باالتری دارد.

8é.دلیل ورود فاء بر سر جواب شرط به طور جوازی
همان طور که گفتیم ورود فاء بر س��ر جواب ش��رط به ش��کل وجوبی باعث کامل و روشن شدن معنا 

می شود و تغییر محل آن موجب تغییر در کل معنای جمله می گردد.
در م��ورد ورود فاء جواب ش��رط به طور جوازی نیز دالیلی وج��ود دارد که از جملة این دالیل تاکید 
اس��ت. دخول فاء بر س��ر فعل ماضی نشانه این است که این فعل حتمًا انجام شده و تحقق پذیرفته است 

و در واقع فاء در این موضع معنای تاکید و تحقیق می دهد )السامرایی، 2007(.
��یَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّار« که معنی آن می ش��ود: و کسانی  مثل آیة 90 س��ورة نمل: »من جاء ِبالسَّ
که بدکار و زش��ت کردارند یقینًا به رودر آتش جهنم خواهند افتاد. که اگر فاء را در این آیة حذف کنیم و 
بگوییم: )من جاء بالحسنه ُکبَّت وجوُهُهم فی الّنار( معنای یقین و قطعیت موجود در آیة از میان می رود.

و چ��ون ب��رای فعل مضارع بیاید نیز معنای تاکید می دهد، به طور مثال، تأکید در آیة 230 س��ورة بقره: 
»َف��ِإْن َطلََّقه��ا َفال َتِحلُّ َلُه« به معنی اگر زن را طالق داد یقینًا دیگر آن زن برای او حالل نیس��ت، به خاطر 
فائی که بر س��ر جواب ش��رط آمده بسیار بیشتر از جمله )فإن طلقها التحّل( به معنی اگر زن را طالق داد، 
اِلحاِت  آن زن برای او حالل نیست، می باشد؛ و همچنین تاکید در آیة112 سورة طه: »َو َمْن َیْعَمْل ِمَن الصَّ
َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفال َیخاُف ُظْلمًا َوال َهْضما« و کسی که عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشد یقینًا از هیچ 
ستم و آسیبی نمی ترسد، بسیار بیشتر از آن است که بدون فاء بیاید و گفته شود: )الیخاف ظلما والهضما(.

با وجود این که بیش��تر نحویون فاء جوازی را زائد دانس��ته اند و صرفا رابط بین جمله شرط و جواب 
شرط می دانند )سیوطی، بی تا، ج2: ص458، االنصاری، 1367( اّما به نظر می رسد زائد بودن فاء مخالفتی 

با معنای تاکید موجود در آن نداشته باشد )الدسوقی، بی تا(.
حتی گاه فاء در غیر ش��رط نیز معنای تاکید دارد. مانند این آیات از س��ورة مدثر: »َو َربََّك َفَكبِّْر )3( َو 

ْجَز َفاْهُجْر )5(« ْر )4( َو الرُّ ثِیاَبَك َفَطهِّ
هرچن��د برخ��ی معتقدند که فاء در این آیات معنای ش��رط دارد )یعنی در جواب أمای ش��رطیه آمده 
است(، )الصّبان الشافعی، 2008(. اّما حق این است که اصال در این آیات بویی از شرط به مشام نمی رسد 
و جز تاکید فراوان و تخصیص از آن برداشت نمی شود. لذا مفعول برای تخصیص مقدم شده و فاء برای 
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زیادت در تاکید بر س��ر فعل آمده  اس��ت. از جملة این موارد فاء در آیة 66سورة ُزمر: »َبِل اللََّ َفاْعُبْد َو ُكْن 
��اِكِرین« و یا آیة 40 س��ورة بقره: »َو ِإیَّاَي َفاْرَهُبون«است. همان طور که برخی علما نیز با این نظر  ِمَن الشَّ

موافقند )الرازی به نقل از السامرایی، 2007(
نکته قابل توجه این که در لهجة عراقی نیز امروزه گاه استعمال فاء برای تاکید است. مانند: )و الل ال 

اروح( که چون تاکید شود گفته می شود )والل فال اروح(، )همان، ص94(.
در آی��ات قرآن نیز اس��تعمال فاء داللت بر تأکی��د دارد. مثاًل اگر میان آیة 49 س��ورة یونس: »ِإذا جاَء 
َأَجُلُهْم َفال َیْس��َتْأِخُروَن س��اَعًة َو ال َیْسَتْقِدُمون« و آیة 61 سورة نحل و آیة 34 اعراف: »َفِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال 
َیْس��َتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َیْسَتْقِدُمون« مقایس��ه کنیم، این کالم تأئید می شود، زیرا سیاق آیة 49 سورة یونس 

این تأکید را می طلبد )همان، ص95(.

9é.اقتران جواب شرط به إذای فجائیه
گاه��ی جواب ش��رط إن و إذا ب��ه إذای فجائیه متصل می گردد، که در این صورت جواب ش��رط باید 

شرایطی داشته باشد:
1. جواب شرط جملة اسمّیه باشد. اگر فعلیه باشد اقتران آن به إذا جایز نیست )النصاری، 1996(.

2. جواب شرط مثبت باشد و اگر منفی باشد اقتران آن به إذا جایز نیست.
3. جمله خبری باش��د نه انش��ایی؛ پس اقتران جمله ای مانند: )إن عصیت ویل لک( که دعایی است به 

إذا جایز نمی باشد.
4. جمله جواب شرط مقرون به إّن نباشد؛ لذا جمله ای مانند: )إن تذهب إذا إّنی معک( صحیح نیست 

)عباس حسن، بي تا(
5. ش��رط پنجمی که بس��یاری از نحویان بدان اش��اره نکرده اند این اس��ت که جمله جواب شرط باید 
دارای معنای مفاجأة باش��د؛ به طور نمونه صحیح نیست که در آیة: »َو ِإْن ُتْخُفوها َو ُتْؤُتوَها اْلُفَقراَء 
َفُهَو َخْیٌر َلُكم« )بقره/271( گفته  ش��ود: )إذا هوخیرلکم ( چراکه در آن معنای مفاجأة وجود ندارد. 
بلکه الزم اس��ت که عنصر مفاجأة در جمله وجود داشته باشد. مانند آیة 25 سورة روم: »ِإذا َدعاُكْم 
َدْع��َوًة ِمَن اْلَْرِض ِإذا َأْنُتْم َتْخُرُجون« چون ش��ما را به یک خواندن از زمین فراخواند به ناگه همه 

شما بیرون می آیید.
پس اینکه می گویند إذا جانشین فاء می شود و همان معنی ربط را دارد )النصاری، 1376( درست نیست 
بلکه إذا معنای مفاجأة وفاء معنای س��ببّیت را دارد و نمی توانند جایگزین هم گردند )السامرایی، 2007(.
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10é. آیا جمع بین فاء و إذا ممکن است؟
بعض��ی از نحوی��ان معتقدن��د جم��ع بی��ن ف��اء و إذا جای��ز اس��ت و معن��ی تأکی��د را می رس��اند3 
)االزه��ری، ج2 ص407(. ای��ن مس��ئله با توجه ب��ه آیات قرآن مورد تائید اس��ت. به ط��ور نمونه آیة 97 
س��ورة انبی��اء: »َو اْقَت��َرَب اْلَوْع��ُد اْلَحقُّ َفِإذا ِهَي ش��اِخَصٌة َأْبص��اُر الَِّذی��َن َكَفُروا« از جمل��ه این موارد

 
 است.

و اّم��ا همان ط��ور که گفتیم به دلیل این که ف��اء و إذا هر کدام معنایی جدا از هم دارند یعنی إذا معنای 
مفاجأة و فاء معنای سببّیت را می رساند لذا اجتماع هر دو باهم نمی تواند صرفًا معنای تأکید داشته باشد. 

نتيجه
نتایجی که در این بحث به آن ها دست یافتیم عبارتند از:

1. در جمله های شرطیه جواب شرط معلول، و مسبَّب فعل شرط است و اغلب، نه 
همیشه متوقف، برآن است.

2. فاء جواب شرط همواره معنای سببّیت به همراه دارد.
3. هرگاه فاء جواب ش��رط به صورت جوازی بیاید، به گفتة اغلب نحویون، مبتدایی 
در تقدیر است که این مبتدا می تواند ضمیر شأن محذوف باشد. هر چند برخی از 

علما این قاعده را به دلیل آیة 86 سورة قصص عمومی نمی دانند.
4. فاء جواب شرط هرگاه به صورت جوازی بیاید افاده تأکید می کند.

5. هرگاه آمدن فاء جزای شرط وجوبی یا جوازی باشد، امکان حذف یا تغییر مکان 
آن به دیگر اجزاي جملة شرطیه امکان پذیر نخواهد بود.

6. در شرایط خاص، نه به جای فاء شرط بلکه به طور مستقل، إذای فجائیه می تواند 
بر س��ر جواب شرط بیاید. زیرا در این گونه جمالت شرطی حتما مسئله ناگهانی 

بودن آن امر مطرح است.
7. جایز است که إذای فجائیه همراه با فاء جواب شرط بیاید که در این صورت نشانه 
آن است که جواب شرط عالوه بر داشتن معنای سببّیت، متضمن معناي مفاجأة و 

ناگهانی بودن می باشد.
در پایان باز یادآور مي شویم که:

نتیجة این پژوهش می تواند راهنمایی برای مؤلفان کتاب های درسی عربی و دبیران 
دبیرستان ها باشد تا خالصه ای مفید از جمله های شرطی را به طور منظم به دانش آموزان 

تعلیم دهند.
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