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 در قرآن جوابیب یهاراز شرط

 یشمخان میمر

 دهیچک

رکن جواب  یهستند. گاه گریکدیشرط و جواب شرط وجود دارد، که ازنظر معنا متوقف بر  یدو رکن اساس ی  در جمالت شرط 

 دیبرد. ازنظر فصاحت و بالغت، لفظ مذکور با یها پفهم معنا به راز آن لیتکم یبرا دیکه با شود،یجمالت حذف م نیشرط در ا

راز  زین هیدر جمالت شرط نی. بنابرایمعنو ایاست  یصورت لفظبه ایداللت  نیبر محذوف داللت کند تا جمالت معماگونه نباشد، ا

حذف جواب شرط عبارت است از: وضوح و روشن  یلفظ یاز رازها ی. برخدیآیبه دست م یو معنو یها از دو راه لفظحذف

حذف  یمعنو یاز رازها یمقام، و بعض لتو دال لیقبل، داللت جمله بر محذوف، وجود تعل اتیبودن جواب، تکرار جواب در آ

 .باشدیم یشگفت انیمحذوف، ب ینشان از زشت ل،یعظمت، تهو انیجواب شرط شامل: ب

  .حذف یمعنو یحذف، رازها یلفظ یاب شرط، رازها: شرط، جوهادواژهیکل

 مقدمه

فصاحت  شینما یبرا میقرآن کر یهاوهیاز ش یکی نیبالغت در گفتار است. بنابرا یدر کالم عرب برا جیاز اسلوب را یکی حذف

 نی. اشودیگر ممختلف؛ حذف در حرف، کلمه و جمله جلوه یهادر کالم است. حذف در قرآن به صورت« حذف»و بالغت خود 

به  دنینموده، راه رس قیتشو یاست که شنونده را به کشف آن معان یفراوان پنهان یاختصار متضمن معان جادیا نیها در عحذف

گاه  هی. حذف در جمالت شرطونددیپیبه وقوع م هیاز موارد حذف، در جمالت شرط یکی. سازدیتر مرا کوتاه اتیآ حیفهم صح

محذوف را  دیجمله با حیفهم صح یدر جواب شرط، اما آنچه غالب است حذف در جواب شرط است. برا یدر شرط است و گاه

آن شود.  نیگزیجا یاجمله کهنیا ایجمله شرط بر آن داللت کند،  یعنیجمله مذکور  کهنیامکان ندارد مگر ا نیکشف کرد، و ا

 یمعنو وهیبه ش ایو  دارد،یپرده از راز محذوف برم یث نحواست، و با مباح یصورت لفظبه ایداللت جمله مذکور بر محذوف 

جواب  یگاه ؛یلفظ یاست که: در بحث رازها نیآمده ادستکه از قرآن به یاز موارد ی. برخشودیمحذوف رهنمون م یسوهب

توجه دادن مخاطب به  یو برا یقبل اتیوجود جواب درآ لیبه دل اتیاز آ ی. در بعضستین انیبه ب یازیچنان واضح است که ن

جواب  جهیدرنت شود،یآن متذکر م دنیبر محذوف داللت دارد و مخاطب با شن وجودجملهٔ م یقبل جواب حذف شده است. زمان اتیآ

جواب حذف است. اما  هیبر اساس داللت مقام گرید ییبر محذوف وجود دارد، و درجا لیتعل اتیاز آ یحذف شده است. در برخ

 یکار یزشت انیب یبرا یمخاطب، و گاه دیبه مناسبت تهد ییعظمت قرآن، در جا انیب لیبه دل یاهیحذف؛ در آ یمعنو یدر رازها

 .ها صورت گرفته استحذف یشگفت انیب یبرا تیآنچه محذوف است، و درنها ینشان از زشت یکه انجام شده، زمان

 شتریمطلب مستقل کمتر به آن پرداخته شده، و ب کیالب است که به شکل مجزا و در ق یبحث راز حذف در جواب شرط، از مباحث 

از موارد  یصورت قسمتبه زیبه آن پرداخته شده است. در مقاالت مختلف ن یبالغ ای یاز انواع حذف در کتب نحو یکیصورت به

 یلیتحل -یفیمقاله با روش توص نینشده است. در ا یشده، و جوانب متفاوت آن بررس ختصرم یاگوناگون حذف، فقط به آن اشاره

مختلف حذف جواب شرط در قرآن، در قالب  یهاحذف جواب شرط پرداخته شده، تا مخاطب را با جلوه یبه شکل خاص به رازها

 .دیآشنا نما یو معنو یلفظ یرازها

 حذف فیتعر

و  173 /3 -یاست )زرکش یلیدل همه کالم به ایاز کالم  یو در اصطالح فروگذاشتن قسمت« اسقاط» یدر لغت به معنا حذف

 ایاز حروف هجا  یاست که متکلم حرف نیا یدارد و به معنا یمعان یعلما فیاز تعر ریغ یفیتعر عی(. در علم بد3/102 -یوطیس
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است.  عیبد یهاوهیاز ش یاوهیش نی( و ا439-ی)حمو کندیاز به زحمت حذف میشرط عدم تکلف و نهمه حروف مهمله را به

 (160 -)مطلوب

 حذف در بالغت طیشرا

شود تا مخاطب آگاه به فصاحت و بالغت و اصول محاوره بتواند آن را کشف  تیرعا یطیشرا دیحرف با ایحذف کلمه، جمله  یبرا

 :از کالم داشته باشد ینموده، و فهم بهتر

صورت شناخت  نیا ری. در غهیحال ایاست  هیلفظ ایداللت  نیشروط حذف، داللت لفظ مذکور بر محذوف است و ا نیترمهم از

شناخت  ی(. پس برا82-ری)ابن اث گرددیبسا لفظ مذکور مخل فهم و فصاحت کالم شده و سخن معماگونه ممحذوف ممکن نبوده و چه

که مشخص است  «هللابسم»از اعراب لفظ کمک گرفته شده است مانند:  کهیشود مثل وقتیاستفاده م یاز داللت لفظ یمحذوف گاه

کالم به  یاز دقت و توجه به معنا ی(، و زمان2/183-یدارد )زرکش ازیبه متعلق ن یمتعلق محذوف است چون هر جا ر و مجرور

 ترعیو شا باترینوع از حذف از صورت اول ز نیتنها با در نظر گرفتن محذوف فهم معنا ممکن خواهد بود. ا رایز د،یآیدست م

انت »بر حذف آن داللت کند، مانند:  یلیاست که دل زیجا یدر صورت زیحذف جواب شرط و اکتفا به شرط ن(. 81-ریاست )ابن اث

فعلت  انانت ظالم، »است که  نیآن چن ریبر جواب و تقد« انت ظالم»که جواب شرط حذف شده به خاطر داللت « ظالمان فعلت

 .(2/380-لیعق)ابن  افتدیاتفاق م ادیو نوع حذ در لسان عرب ز« فانت ظالم

 لیدل نیاست. به هم ترفیاز وسط آن ضع زیاطراف هر چ رایحذف بهتر است در اطراف باشد نه در وسط، ز نکه؛یا گرید شرط

 ردیگیالفعل، کمتر حذف صورت م نیفاء الفعل و الم الفعل و ع یعنی شود،یاست که اعالل حذف در دو طرف فعل معتل انجام م

حذف در اطراف، دو طرف کلمه باشد که  یستگیاز شا «هیابن عط»است منظور  مکن: مدیگویم ری(. ابن اث187 /3 -ی)زرکش

که حذف در وسط کالم  کندیظاهر کالم بر محذوف داللت م یکه محذوف جمله باشد، در صورت یفعل معتل را مثال زده، اما زمان

 .(87 -ریاثاست تا بر محذوف داللت کند )ابن  یاطراف کالً م باق نیشکل گرفته باشد، بنابرا

 شرط فیتعر

و « جمله شرط»(، که جمله اول 92 -یباشد )انطاک یمتوقف بر اول یکه دوم یاگونهربط دو اتفاق به هم است، به یبه معن شرط

داخل  یکلمات هی(. بر سر جمالت شرط293 -یی)صفا شودیم دهینام «هیجمله شرط»، و مجموع دو جمله «جمله جواب» یدوم

(، مانند: ان، 293 -یی)صفا شوندیم دهینام« ادات شرط»تا واقع شدن جمله دوم را بر تحقق جمله اول مشروط کنند که  شودیم

 .اذما

 جواب شرط حذف

 حذف جواب شرط جواز

به آن پرداخته  یو کاوش قرار گرفته و در قواعد نحو یمورد بررس یدر زبان عرب یاز اسلوب کالم یکیعنوان به هیشرط جمله

: دیگویم بارهنیکه در نحو موردتوجه قرار گرفته، بحث درباره حذف جواب شرط است، که اخفش درا یاز امور یکیشده است. 

لَ  یحاف ُظوا َعلَ »مانند:  آورد،یم یآن مثال قرآن یو برا ستا زیمقدر بودن آن جا ایحذف جواب شرط   یوات  َو الصَّالة  اْلُوْسطالصَّ

َّ  قان ت   ً نَ یَو قُوُموا ّلِل  جااًل اْو ُرکبانا ْفتُْم فَر  « صلوا»جا جواب شرط محذوف است و آن  نیا شانی[. ازنظر ا239 -238]البقرة/ « . فَإ ْن خ 

است که « خفتم فصلوا رجاال أو رکبانافإن »: فإن خفتم فصلوا رجاال أو رکبانا، و مثال جواب مقدر: است نیچن هیآ لیوتاو باشد،یم

: حذف دیگویم ییصفا نی(. همچن28 – هیدمشق«)من الشهداء رجل و امرأتان کنیفل نیرجل کونایفإن لم »»است:  نیآن چن ریتقد

 .(293 -ییبر حذف آن داللت کند )صفا یلیدل یوقتاز جواب خواهد بود  ازین یاست وشرط ب زیجواب شرط جا
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 رطحذف جواب ش وجوب

 :آن موارد عبارت است از شود،یواجب م هیحذف جواب شرط در جمله شرط یگاه

 .مثل: انت محبوبان تتواضع کند،ی( تقدم آنچه بر جواب شرط داللت مالف

 .احاطه کند جمله را آنچه داللت بر جواب محذوف دارد، مانند: انت ان تتواضع محبوب کهنی( اب

 .(2/1397-که مقدم برشرط است داللت برجواب محذوف کند، مثل: و ّللاه إن تتواضع لتمدحنه )نهر ی( قسمج

را آورده، و در « هو ظالمان فعل»و در مورد اول مثال  داندیحذف جواب شرط را در دو صورت اول واجب م زیهشام ن ابن

 .(2/647 -ذکر نموده است )ابن هشام« هو إن فعل ظالم»صورت دوم مثال: 

 حذف جواب شرط انواع

که آنچه در کالم موجود است  افتدیاتفاق م یدر صورت نیو ا رد،یگیتر شدن کالم صورت م غیو بل باتریز یحذف در کالم برا 

 یامر مشهود و قابل دسترس نیا زیدر حذف جواب شرط ن د،یداللت کند و ابهام آن را برطرف نما شودیبر آنچه از کالم کشف م

محذوف مشخص  نهیباشد و با قر امدهیمحذوف ن یبه جا یزیچ کهنیبر دو قسم است؛ اول ا حذف جازیآمده که: ا بارهنیاست. درا

فال »جواب آن شرط که « فقد کذهبت رسل من قبلک کذبوکیو ان »شود. مانند:  نیگزیجا یمحذوف کلمات یشود، دوم آنکه به جا

چراکه  ستیجواب شرط ن لیدل نیبه ا« کذهبت رسل فقد»قرار گرفته و « کذهبت رسل»آن  یبوده حذف شده و به جا« تحزن و اصبر

 یرسل در گذشته بوده و ماض بیاآلن است و تکذ محمد بیتکذ رایز ستین نیجا چن نیمترتب بر شرط باشد و در ا دیجواب با

و  نشانهآورده شود که همان عوض  یآن عوض یبه جا دیازجمله حذف شود با یزیچ یوقت نی. بنابراشودیمترتب بر مضارع نم

 کنندیم نییمحذوف را تع گر،ید لیها و دالحذف شده، اما نشانه یزیازجمله چ فهماندیمحذوف است، وفقط عقل است که م لیدل

 .(212-یرازیش نی)ام

 جوابیب یهاشرط یلفظ یرازها

 یچراکه نوع کند،یعلم بالغت ارزش قرآن را افزون تر م دگاهیوجود دارد که از د جوابیب یهااز شرط یاریقرآن موارد بس در

 .دینمایآن به تالش وادار م یدرک معنا یکرده و ذهن را برا جادیابهام در کالم ا

احساس لذت  نیبه محذوف سخت تر ا یابیاستنباط محذوف، انسان احساس لذت کرده، و هر چه دست یبرا یتالش ذهن نیهم با

 نیمخاطب یجذاب، و برا نیمفسر یبرا شهیموجود در قرآن هم یکشف رازها نی(. بنابرا125 – یافزون تر خواهد بود )جرجان

 .ساز بوده و خواهد بود یشگفت

 نیو در ا فرستد،یاست که ذهن مفسر را به دنبال کشف جواب شرط محذوف م یجوابیب یهاساز در قرآن شرط ییبایامور ز از

 :شودیها اشاره ماز آن ی. در ادامه به تعداددیآیبه دست م یقواعد ادب یریکارگاست و با به یمکشوف لفظ یهاجواب یراستا گاه

 ( روشن بودنالف

 ییبایامرباعث اختصار و ز نیاز ذکر مجدد جواب در جمله، که هم یازین یوضوح جواب و ب لیجواب شرط حذف شده به دل یگاه

 حیو اگر به جواب تصر کند،یخود، ذهن را به همه امور متوجه م لیصورت شنونده با تخ نی. گفته شده که در اشودیکالم م شتریب

 .(134 -میابراه دیشود ذهن در همان جواب متوقف شده، و عظمت مطلب را درک نخواهد کرد )ول
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ةً أَْو آو   یقاَل لَْو أَنَّ ل  »: هیمانندآ   یمقابله با شما قدرت یکاش برا»: لوط گفت: یعنی[ 80 هی(: آ11]هود ) «دٍ ید  ُرکٍن شَ  یإ ل یب کْم قُوَّ

 «.جستمیاستوار پناه م یگاههیبه تک ایداشتم 

) لوط هیآ نیدرا ةً  یلَْو أَنَّ ل  » دیگویبا تأسف فراوان م« قال»کرده و  دیشده و از قوم خود قطع ام نیو غمگ دینا ام ( کاش « ب کْم قُوَّ

برشما، وحذف  یعنی «یعل» یبه معن ایمقابله باشما،  یعنیمقابله است  یبرا ای« بکم»در « الباء»و قادر بر منع شما بودم، و  یقو

به  «یأوی یأو»از  «یأَْو آو  »و « منع شما یبرا»به خاطر وضوح که منظور  ایتوسعه در متعلق است  یبرا ای «لو»جواب 

خودم قوم و  یبرا ایداشتم و  یو طرفداران رویشما ن نیاگر در ب یعنیشما را،  کردمیکه منع م  «دٍ یُرکٍن َشد   یإ ل»پناه بردن  یمعن

 .(2/634-االذهان یالقرآن ال بی)تقر کردمیبرخوردار بودم شمارا منع م هاآن یبانیبود و از پشت یارهیعش

باُل أَوْ  َرتْ یَو لَْو أَنَّ قُْرآناً سُ » هیدر آ نیوهمچن عَْت ب ه  اْْلَْرُض أَْو کله َم ب ه  اْلَمْوتب ه  اْلج  َّ  اْْلَْمُر َجم   ی قُطه  ً یبَْل ّلِل  : و یعنی[ 31]الرعد:  عا

است،  نی. نه چنآمدندیبه سخن درم دانمردگان ب ای د،یگردیبدان قطعه قطعه م نیزم ای شد،یها بدان روان مبود که کوه یاگر قرآن

 .به خدا دارد یبلکه همه امور بستگ

 .(136-بهیاست. )ابن قت« لکان هذا القرآن»اختصار حذف شده است، و محذوف  یوضوح آن نزد مخاطب و برا لیبه دل جواب

ْن َربه   نَةٍ یبَ  یإ ْن کْنُت َعل تُمْ یقَْوم  أَ َرأَ  ایقاَل »آمده  نیچن یگرید هیآ در ْزقاً َحَسناً َو ما أُر   یَو َرَزقَن   یم  ْنهُ ر  ما أَْنهاکْم  یأَْن أُخال فَکْم إ ل دُ یم 

ْصالَح َما اْستََطْعُت َو ما تَْوف   دُ یَعْنهُ إ ْن أُر    د،یشیندیقوم من، ب یا»: گفت: یعنی[ 88]هود/ «بُ یأُن   ه  یتََوکْلُت َو إ لَ  ه  یَعلَ  إ الَّ ب اّلِلَّ   یق  یإ الَّ اْْل 

در آنچه شما  خواهمیبه من داده باشد من نم ییکوین یخود روز یاز سوداشته باشم، و او  یروشن لیاگر از جانب پروردگارم دل

[ خدا یاریمن جز به ] قیجز اصالح ]جامعه[ تا آنجا که بتوانم، ندارم، و توف یبا شما مخالفت کنم. من قصد دارمیرا از آن باز م

 «.گردمیاو بازم یسوام و به. بر او توکل کردهستین

هل »مانند:  یآن را جمالت یآن محذوف، و حذف آن واضح است، ومتوان جزا یاست وجزا هی، جمله شرط«ان کنت» هیآ نیا در

است که مخاطب  نیها احذف نیبه ان ها دانست. هدف در ا هیوشب «یمخالفت یهل تکون لکم حجة ف» ای «ینبوت یتشکون ف

 .(5/281-یکالم است )جعفر یهاییباید از زحذف خو نوع نیوا ابد،یب انیفراخور درک خود برا ییهاجواب

 قبل اتی( تکرار درآب

 اتیتکرار آن در آ خواند،یشده و مخاطب را به تفکر در آن فرا م هیدر قرآن باعث حذف جواب در آ یکه گاه یاز موارد یکی

َ َرُؤٌف َرح   امیَو لَْو اَل فَْضُل ّللاَّ  عل»قبل است، مانند:  : و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود یعنی[ 20]نور/ «مٌ یَو َرْحَمتُهُ َو أَنَّ ّللاَّ

 .خدا رئوف و مهربان است نکهیو ا

ترک عجله در  یمهربان برا یاست که خدا یمحذوف است و علت آن تکرار منت« لوال»جواب  شودیطور که مشاهده م همان

 باشدیم« لمسکم»که در انتظار آنان است. پس جمله محذوف  یا مهیبر عظمت جر کندیارد و داللت معقاب نسبت به بندگان خود د

 .(2/840-یکاشان ضیو ف 7/340-ی)قاسم

در  یترجمه کرد: اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، مجازات سخت نیچننیرا با در نظر گرفتن محذوف ا هیآ توانیم نیبنابرا

َرة  لََمسَّکْم ف   ایالدُّنْ  یَو َرْحَمتُهُ ف   کمْ یَو لَْو ال فَْضُل ّللاَّ  َعلَ »آمده:  نیسوره نور چن 14 هیانتظارتان بود. در آ َعذاٌب  ه  یف   ْضتُمْ أَفَ  مایَو اآْلخ 

ه شما ب د،ی[ آنچه در آن به دخالت پرداختیو آخرت بر شما نبود، قطعاً به ]سزا ای: و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیعنی. «میَعظ  

 .دیرسیبزرگ م یعذاب

شده  یخوددار یبعد اتیقبل، از تکرار آن در آ اتیاختصار و توجه دادن مخاطب به آ یذکر شده، و برا هیآ نیدر ا« لوال» جواب

 .است
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 ج( داللت جمله برمحذوف 

به ذکر جواب در جمله  یازیاست، و ن یداللت بر مقصود کاف یبعد، برا ایاست که جملهٔ قبل  یموارد حذف جواب شرط، زمان از

ْن  ة  یاْلَوص   نَ یإ ذا َحَضَر أََحَدکُم اْلَمْوُت ح   ن کمْ یآَمنُوا َشهاَدةُ بَ  نَ یالَّذ   َهایأَ  ای»: هیمثل آ ست،ین هیشرط ْنکْم أَْو آَخران  م  اثْنان  ذَوا َعْدٍل م 

کمْ یغَ  ْن بَْعد  الصَّالة  فَ  ةُ بَ یاْْلَْرض  فَأَصابَتْکْم ُمص   یإ ْن أَْنتُْم َضَرْبتُْم ف   ر  مان  یاْلَمْوت  تَْحب ُسونَُهما م  ب ه  ثََمناً َو لَْو  یب اّلِلَّ  إ ن  اْرتَْبتُْم ال نَْشتَر   ْقس 

َن اآْلث م   َو ال نَکتُُم َشهاَدةَ ّللاَّ   یکاَن ذا قُْرب از شما را  یکی کهیهنگام د،یاآورده مانیکه ا یکسان ی: ایعنی[ 106مائده/]«نَ یإ نَّا إ ذاً لَم 

 بتیو مص دیاگر در سفر بود ای د؛یخود فرا خوان انیبه شهادت م ت،یخود دو عادل را در موقع وص انیاز م دیبا د،یمرگ دررس

پس  د؛یداریپس از نماز، آن دو را نگاه م د،ی[. و اگر شک کرددی]به شهادت بطلب اخود ر ریدو تن از غ دیمرگ، شما را فرا رس

که در  م،یکنیرا کتمان نم یباشد، و شهادت اله شاوندیهرچند خو میفروشینم یمتیق چیرا به ه نیکه ما ا کنندیم ادی به خدا سوگند

 .بود میصورت از گناهکاران خواه نیا

مان  یفَ »که:  هیقسمت آ نیا از  یزیاگر در صداقت و عدم استقالل آنان در چ یعنیشده، « تَْحب ُسونَُهما إ ن  اْرتَْبتُمْ »عطف بر « ب اّلِلَّ   ْقس 

، حذف شده است، «حبس و قسم آنان بر خدا»: یعنیداللت ما قبل  لیاست و جواب آن به دل هیجمله شرط نیکه ا د،یترکه شک کرد

ً  یال نَْشتَر  »: هیقسمت آ نیقسم و جواب قسم قرار گرفته است، و ا نیب یمحذوفش، جمله معترضه ا جوابو شرط و  آمده « ب ه  ثََمنا

 .(4/48 -یدادن بر اختصاص حبس و قسم دادن به زمان شک داشتن. )آلوس یآگاه یبرا

فهم جواب به آنچه در ادامه آمده  یو مخاطب را برا شودیداللت جمالت بعد بر آن حذف م لیجواب به دل ه،یدر جمله شرط یگاه

َسْت )فَإ ذَا النُُّجوُم طُ »: اتیمانند آ سازد؛یمتوجه م َجْت )8م  فَْت )9( َو إ ذَا السَّماُء فُر  باُل نُس  ُسُل أُقه تَْت 10( َو إ ذَا اْلج  ( َو إ ذَا الرُّ

ها )چون خاک بر دم باد( و محو شوند. و آسمان شکافته شود. و کوه نوریستارگان همه ب کهی: وقتیعنی[ 11-8(]مرسالت/11)

 .وقت شود نییشهادت( تع یمنظور ادا)به امبرانیپ یپراکنده شوند. و در آن هنگام که برا

حذف « اذا»، و جواب کلمه «إ نَّما تُوَعُدوَن لَواق عٌ »است که از وقوع آن خبر داده و فرموده بود:  یروز موعود انگریب اتیآ نیا

َ »شده، چون جمالت  ب   ْومٍ ی یْل  لَْت ... ل ْلُمکذه   .(2/238-یی)طباطبا کندیبر آن داللت م «نَ یأُجه 

ْت ب ه  َو َهمَّ ب ها لَْو ال أَْن َرأ»: هیآ در نَا اْلُمْخلَص   یَو لَقَْد َهمَّ باد  ْن ع  َف َعْنهُ السُّوَء َو اْلفَْحشاَء إ نَّهُ م   وسفی]«نَ یبُْرهاَن َربه ه  کذل ک ل نَْصر 

 نی. چنکردیده بود، آهنگ او میا ند[ اگر برهان پروردگارش رزین وسفیکرد، و ] ی]آن زن[ آهنگ و قتی: و در حقیعنی[ 24 /

 .چراکه او از بندگان مخلص ما بود م،یرا از او بازگردان یو زشتکار ی[ تا بدمی]کرد

ْت ب ه  »جمله:  ه،یآ نیا در  کردیرا م خایقصد زل وسفی یعنی« َو َهمَّ ب ها»کرد و جمله  وسفیبا  زشیقصد آم خایزل یعنی« َو لَقَْد َهمَّ

برهان ربه لخالطها، که حذف شده،  یاست: لو ال أن رأ نیآن چن ریکه جواب آن محذوف است، و تقد« بُْرهاَن َربه ه   یلَْو ال أَْن َرأ»

: قصد کشتن تورا داشتم اگر از خدا ییبگو کهنیکه داللت بر محذوف دارد، مثل ا« َو َهمَّ ب ها» یقسمت کالم اله نیبه خاطر ا

 .(2/456 -ی)زمخشر دمیترسی: اگر از خدا نمیعنی دم،یترسینم

 لی( وجود تعلد

 د،ینمایمخاطب مشخص م یذکر شده که جمله محذوف رابرا یلیجواب محذوف است و پس از آن تعل هیاز جمالت شرط یبعض در

ً یاْْلَْرض  َجم   یإ ْن تَکفُُروا أَْنتُْم َو َمْن ف   یَو قاَل ُموس»: هیمثل آ گردد،یبه آن ازمضمون حذف آگاه م دنیو شنونده بارس َ  عا فَإ نَّ ّللاَّ

 ازینیخدا ب گمان،یب د،یکافر شو یاست همگ نیزم یاگر شما و هر که در رو»گفت:  ی: و موسیعنی[. 8/  می]إبراه «دٌ یَحم   یلَغَن  

 .ستوده ]صفات[ است
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ً یاْْلَْرض  َجم   یإ ْن تَکفُُروا أَْنتُْم َو َمْن ف  »به قومش گفت:  یعنی «یَو قاَل ُموس»آمده:  هیآ نیا در َ لَغَن   عا  یبه معنا «دٌ یَحم   یفَإ نَّ ّللاَّ

 نی. وازندکنندگان، هرچند همه ناسپاسان بر او کفر ور شیشده به باالتر ستا شیاز شکر بندگانش بوده، وستا ازین ی: او بکهنیا

شکر  ازین یخدا ب ای. زگرددیعذاب آ ن جز بر شما بر نم دیکن ی: اگر ناسپاسیعنیذف شده )ان( است برآنچه از جواب ح یلیتعل

 .(5/35-و ابوسعود 6/301 -یشاکران است )قاسم

 ( داللت مقام ه

جمله شرط در  یبرا یزیتا بر حسب مقام چ اندازدیو انسان را به فکر م باشد،یم هیمقام نهیقر لیبه دل یجواب شرط، گاه حذف

َن النَّاس  َمْن »: هیآ نیتر شود، مانند ا یدنیتا مفهوم کالم کامل و شن رد،یبگ ریتقد ذُ یَو م  ْن ُدون  ّللاَّ  أَْنداداً  تَّخ  بُّونَُهمْ یم  ّللاَّ  َو  به  کحُ  ح 

َّ  َو لَْو  نَ یالَّذ   َّ  َجم   َرْونَ یَظلَُموا إ ْذ  نَ یالَّذ   یرَ یآَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ّلِل  ةَ ّلِل  ً یاْلعَذاَب أَنَّ اْلقُوَّ َ َشد   عا  [165]البقرة / « اْلعَذاب   دُ یَو أَنَّ ّللاَّ

 یول دارند؛یخدا، دوست م یها را چون دوستو آن نند،یگزیاو[ برم ی]برا ییاز مردم، در برابر خدا، همانندها ی: و برخیعنی

 کهیهنگام دانستندیاند اگر مها، به خود[ ستم نمودهبت دنیکه ]با برگز یدارند. کسان یشتریاند، به خدا محبت بآورده مانیکه ا یکسان

 .است فریک]ها[ از آن  خداست، و خدا سخت رویعذاب را مشاهده کنند تمام ن

 تیوعقل بر وحدان شوند،ینم تیها با عقلشان هداآن که،نیاست نسبت به مردم با اشاره به ا یکننده ا دیو نا ام دیشد خیتوب هیآ نیدر ا 

در آن چه از  یاز نواه عتیدر آنچه به ان امر کرده و تبع یاز اوامر اله تیو انحصار قدرت به خدا، و لزوم تبع تیخدا در الوه

 یانحصارقدرت را در دستان اله ات،یآ نیا ادآوردنیرا و با به  امتیعذا ب ق کنندیدارد، پس ظالمان حس م داللتکرده،  یآن نه

و طاعت او  یاله دیکرده، و به توح یاو دور یقرار دادن برا کیو شر یو از گمراه کنند،یو شدت عذاب او را در ک م نندیبیم

در  یزیکه مناسب مقام است، چ یمقام برآن از باب اختصار است، تا به هر شکل تبه خاطر دالل« لو». حذف جواب گردندیبر م

و چه سود،  شوند،یم مانیعذاب را پش نندیاگر بب« لو رأوا ذلک لندموا»است که:  نیا رآنیتقد (.145 /1 -یگرفته شود )آلوس ریتقد

 .(1/192 -ی)سبزوار ستیها از عذاب نآن یبرا یراه فرار چیه رایز

 جوابیب یهاشرط یمعنو یرازها

حذف جواب شرط در قرآن وجود  یبرا زین یگرید یشد، رازها انیحذف جواب شرط ب یلفظ یبر آنچه در مورد رازها عالوه

قابل  یاست و با توجه به قواعد ادب یها دارد. آن رازها معنودرک و کشف آن یبرا یشتریبه تفکر و تالش ب ازیدارد، که مفسرن

نموده، به اعتراف  بیبه تدبر ترغ شتریو مخاطب را هر چه ب دیآیحهٔ مفسر به دست میبلکه با دقت و ذوق و قر ست،ین یابیدست

 .داردیوا م یکالم اله ییبایبر ز

 عظمت انی( بالف

 تیآ نیقرآن و تواضع تمام موجودات عالم در برابر ا انیب میتعظ شود،یها برداشت مکه از حذف جواب شرط ییاز رازها یکی

دارد؛  یمعجزهٔ اله نیالفاظ ا دنیآن تنها در اثر شن قیژرف و عم یرگذاریشدن در برابر آن است، که نشان از تأث میو تسل ،یاله

 :شودیم هبه آن اشار هیآ نیکه در ضمن ا

عَْت ب ه  اْْلَْرُض أَْو کله َم ب ه  اْلَمْوت َرتْ یلَْو أَنَّ قُْرآناً سُ  وَ » باُل أَْو قُطه  َّ  اْْلَْمُر جم یب ه  اْلج  ً یبَْل ّلِل  بود که  ی: و اگر قرآنیعنی[. 31رعد/«]...عا

است، بلکه همه امور  نیآمدند، نه چنیمردگان بدان به سخن درم ای د،یگردیبدان قطعه قطعه م نیزم ای شد،یها بدان روان مکوه

 .به خدا دارد یبستگ

شکافته  نیزم ای ند،یها به حرکت درآدر عالم باشد، که به برکت آن و با خواندن آن، کوه یآمده: اگرقرار بود کتاب نیچن هیآ نیا در

ها به واسطه قرآن کوه یوقت کهنیا ای. باشدیاعجاز، تذکر و انذار م تیآن کتاب قرآن است، که درنها ند،یمردگان به سخن آ ایشود، 



 
شی

ژوه
ت پ

قاال
م

 

رآن
ر ق

ب د
جوا

ی 
ی ب

طها
شر

راز 
 

 
7 

 انیب یبرا هیآ نی. حذف جواب شرط در اآورندینم مانیاما کفار ا ند،یآیشکافته شده، و مردگان به سخن در م نیروان شده، زم

است که آن را  نیا ن،یزم عی(. مقصود از تقط5/110-یها بر کفر است )کاشانآن میعظمت قرآن و مبالغه در عناد کافران و تصم

بعد از مرگ چه بر سرشان  نکهیپرسش از ا یرا برا شانیاست که ا نیا مردگان،قطعه قطعه سازند، و مقصود از به سخن آمدن 

 هانیبوده. ا هانیهم تیاز آ شانیفار و مقصود اک شنهادیچون پ ند،یآخرت استدالل نما قتیآمده زنده کنند، تا از سخن آنان بر حق

باز  داشتیم یآثار نیکه بر فرض هم که قرآن چن ه،عنوان آثار قرآن فرض شداست که به یاو خارق العاده بیو غر بیامور عج

 .(11/491-یی)طباطبا شدندینم تیکفار هدا نیا

 لی( تهوب

شود.  مناکیشرط، جواب آن را تصور نموده، از عاقبت خود ب دنیراز حذف جواب شرط، ترساندن مخاطب است، تا با شن یگاه

را به ذهن آورد و اگر جواب ذکر شود  یترسناک زیاست که شنونده در مورد موضوع هر چ نیا یگفتند؛ برا بارهنیدرا یبعض

نوع محذوف  نی(. ا135-میابراه دی)ول دیآیبه حساب نم یدیاو کوچک جلوه و تهد بسا امر نزدو چه شودیشنونده به همان محدود م

 :شودیاشاره م یکه به موارد خوردیدر قرآن فراوان به چشم م

ْن بن تُمْ یقُْل أَ َرأَ »: هیدرآ ٌد م  َد شاه  ْند  ّللاَّ  َو کفَْرتُْم ب ه  َو َشه  ْن ع  َ ال  یَعل لیاسرائیإ ْن کاَن م  ثْل ه  فَآَمَن َو اْستَکبَْرتُْم إ نَّ ّللاَّ اْلقَْوَم  یْهد  یم 

و  دی[ از نزد خدا باشد و شما بدان کافر شده باشآن]قر نیاگر ا د،یبه من خبر ده»: بگو: یعنی[. 10سورة اْلحقاف / ]«نَ یالظَّال م  

البتهه خدا قوم  د،یآورده باشد، و شما تکبهر نموده باش مانیداده و ا یبه مشابهت آن ]با تورات[ گواه لیاز فرزندان اسرائ یشاهد

 .کندینم تیستمگر را هدا

و حال آن که شما  د،یشما از آوردن مثل آن عاجز کهنیا لیقرآن از نزد خدا باشد، به دل نیاگر ا دیشده: به من خبرده انیب نیچن

که اهل کتاب و اهل خبره است مثل  لیاسرائیاز بن یاگر شاهد دیو به من خبرده شود؟یسبب عذاب شما نم نیهم ای، آ«کفرتم به»

که مثل سخن من است )تورات( که از نزد  رفتهیآورده، و پذ مانیاست و به رسول خدا ا لیاسرائیبن یعلماعبدهللا بن سالم، که از 

ترساندن  یبرا...« کان من عند ّللاه ْلنه »سبب عذاب شما نخواهد شد؟ پس حذف جواب  نیهم ایآ د،یمن است و شما تکبر کرده باش

 .(5/132-یرازیش ینیآنان است )حس

َد َعلَ  یَحتَّ » هیدرآ نیهمچن مْ یإ ذا ما جاُؤها َشه  : تا چون بدان یعنی[ 20]فصلت/« َسْمعُُهْم َو أَْبصاُرُهْم َو ُجلُوُدُهْم ب ما کانُوا َْعَملُون ه 

 .دهند یبر ضدهشان گواه اند،کردهیو پوستشان به آنچه م دگانشانیرسند، گوششان و د

َد َعلَ »جمله  نیاز مفسر یبعض مْ یَشه  شرط آن  نیب کند،یحرف اقتضا م نیکه ا دانند،یم« اذا»الخ را جواب « َسْمعُُهْم َو أَْبصاُرُهمْ  ه 

ها قبل از مواجه شدن با آتش آن هیکه شهادت عل کنندیو جوابش ارتباط باشد و شرط آن معلق به انجام جوابش باشد. و اشاره م

سمعهم و أبصارهم  همیفأنکروا فشهد عل فعلونیو سئلوا عما کانوا »است:  نیچن رآنیو محذوف است، که تقد ریدر تقد یاست. پس فعل

است محذوف  لیبه خاطر تهو« اذا»است که گفته شود، جواب  نیاما بهتر ا کند،یموکل جهنم از آنان سؤال م یعنی، «و جلودهم

 .(25/37 -)ابن عاشور

 محذوف ی( نشان از زشتج

آن کار رهنمون  یشدت زشتتا مخاطب را به کندیجواب، آن را حذف م یادب و نشان دادن زشت تیرعا یبرا میحک یقرآن، خدا در

فُونَ »امر اشاره شده است:  نیبه ا ریز هیشده، و او را از آن منع کند. در آ [ 19س/ی«]قالُوا طائ ُرکْم َمعَکْم أَ إ ْن ذُکْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسر 

 «.دیاسراف کار یاگر شما را پند دهند بلکه شما قوم ایشما با خود شماست. آ یشوم»: ]رسوالن[ گفتند: یعنی
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چون کالغ( است که  ی)مرغ ریدر اصل ط« طائ ُرکْم َمعَکمْ »ر جمله است. و کلمه" طائر" د هیکالم پاسخ رسوالن به اهل قر نیا

گفتند،  «ریط» شودیکه با آن فال بد زده م یزیو سپس مورد استعمالش را توسعه دادند و به هر چ زد،یآن فال بد م دنیعرب با د

موهوم است، اما مردم آن  یکه بخت امررا طائر گفتند و حال آن  یز استفاده شده و بخت بد اشخاصین ندیباعث شد در آ نیو هم

تذکر  «ریتذک»و مراد از  یخیاست توب یاستفهام« أَ إ ْن ذُکْرتُمْ ». استفهام در جمله آورندیانسان به شمار م یرا دامن زده مبدأ بدبخت

جمله که  نیها. در اآن رینظ یقیاوست، و حقا یسوبازگشت همه به نکهیو ا یتعال یخدا تیبه وحدان یعنیدادن آنان به حق است، 

کرد، و به  انیب توانیقدر زشت و رسواست که نم نیآن ا یجزا نکهیشرط حذف شده تا اشاره کند به ا یاست جزا هیجملهٔ شرط

مقابله  تان،یرسوا دیو تهد ریبا انکار زشت و تط اتذکر ر نیا دیاگر به حق تذکر داده شو»است:  نیجمله چن ریزبان آورد، و تقد

 .(17/109-ییطباطبا)«دیکنیم

فُونَ  بَلْ » شما در  یهاکه عقل دیهست یشما قوم کافر یوجود ندارد ول دیکنیدر آنچه شما گمان م یفال بد چیه یعنی« أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسر 

به  د،یدهیاسباب آن نسبت م ریرا به غ ایاش کهنیشما ضرر دارد و ا یآنچه به نفع شماست، برا دیکنیاوهام فرو رفته و گمان م

 .(22/212-. )ابن عاشوریدر اعتقاد به بخت وشوم یرو ادهیز نیو کفر وفساد در اعتقاد شماست و همچن ینادانشدت  لیدل

 یشگفت انی( بد

امر از  نیتا نشان دهد ا شود،یتوجه، جواب شرط حذف مو قابل بیعج یاتوجه مخاطب به نکتهجلب یبرا یدر کالم اله یگاه

ونبوت دارد؛  یو تمسک به وح یبه باور قلب ازین لیدل نیبه هم ست،یقابل باور ن یوجه با عقل بشر چیاست که به ه یامور

تْنا َو کنَّا تُراباً ذل ک َرْجٌع بَع   اأَ إ ذ»: دیفرمایکه م هیآ نیاازجمله  دیبع یبازگشت نیا م،یو خاک شد میچون ُمرد ایآ»: یعنی[ 3ق/]«دیم 

 «.ستا

ً »در جمله « اذا»کلمه  جواب تْنا َو کنَّا تُرابا کالم  ریو تقد کردیبر آن داللت م «دٌ یذل ک َرْجٌع بَع  »حذف شده، چون جمله « أَ إ ذا م 

 م،یگردیو برم میشویمبعوث م میو خاک شد میمرد یوقت ایآ -دیء اذا متنا و کنا ترابا نبعث و نرجع ذلک رجع بع»است:  نیچننیا

که منظور از آن به شگفت واداشتن  یاستفهام یعنیاست،  یاصطالح استفهام تعجب، و استفهام در آن به«است یدیبع رگشتنچه ب نیا

چون  ست،ین یاست که اصالً گفتن بیآن قدر عج نکهیاست که اشاره کند به ا نیا یحذف شده برا« اذا»شنونده است، و اگر جواب 

 .(18/506_  ییطباطبا) ردیپذیآن را نم یصاحب عقل چیعقل ه

 یریگجهینت

جواب شرط معلول، و مسبَّب  هیشرط یهاشدن کالم است. در جمله حیو فص غیبل یدر کالم عرب برا جیاز اسلوب را یکی حذف

 لیتکم یبرا دیکه با شود،یجمالت حذف م نیرکن جواب شرط در ا یمتوقف، برآن است. گاه شهیفعل شرط است و اغلب، نه هم

صورت به ایداللت  نیشروط حذف، داللت لفظ مذکور بر محذوف است وا نیترمهممحذوف را کشف کرد. از  دیجمله با حیفهم صح

جواب چنان واضح  یگاه ؛یلفظ یاست که: در بحث رازها نیآمده ادستکه از قرآن به یاز موارد ی. برخیمعنو ایاست،  یلفظ

قبل جواب  اتیتوجه دادن مخاطب به آ یاو بر یقبل اتیوجود جواب درآ لیبه دل اتیازآ ی. در بعضستین انیبه ب یازیاست که ن

جواب حذف شده است.  جهیدرنت شود،یآن متذکر م دنیجملهٔ موجود بر محذوف داللت دارد و مخاطب با شن یحذف شده است. زمان

 یمعنو یجواب حذف است. اما در رازها هیت مقامبر اساس دالل گرید ییبرمحذوف وجود دارد، و در جا لیتعل اتیازآ یدر برخ

که انجام شده،  یکار یزشت انیب یبرا یمخاطب، و گاه دیبه مناسبت تهد ییعظمت قرآن، در جا انیب لیبه دل یاهیحذف؛ در آ

 .ها صورت گرفته استحذف یشگفت انیب یبرا تیآنچه محذوف است، و درنها ینشان از زشت یزمان
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