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  دهکیچ

گونـاگون  هایوهیو شـهـا قـرآن بـا روش هـایییبایشناخت ز، دارد ییبایزمسئله به  ریفراگ ینگاه میقرآن کر

، هر کلمه میدر قرآن کر ژهیبه و یدر زبان عرب. است صورت گرفتهو...  یریو تفس یمفهوم، یبالغ، یادب، یواژگان
انـواع و  یبـه بررسـ) یفـیک( یفیاز روش توصـ دهپژوهش با اسـتفا نیا. برخورداراستای ژهیخاص و و گاهیاز جا

 یسـاز آشـکار، پژوهش نیتالش ا. دازدپرمی میقرآن کر اتیدر آ یو بالغ ینحو صورتبه »إذا« ساختار مختلف
، یاصـل لیـدل. است رفته کاربهدر آن  شهایبا تمام کابرد »إذا«، است که یو بالغ ینحو راتیاز تعب یاریبس قیدق

از  »إذا« یوجـوه بالغـ نیو استقبال و همچن هیو شرط هیت خروج از قالب ظرفدرحال »إذا« ییمعنا رییتغدادن نشان
شناسـی ییبایامر باعث ز نیاست که ا یو متإذ  :چون یگریبا حروف د »إذا« ینیجانش زیوشک و ن تیجهت حتم

مشاهده خواهد شد ، در آن قرار دارد »إذا« که یبه تفاوت ساختار باتوجه ینیت خروج و جانششود. درحالمی »إذا«
خود را همراه با  یدر آخر مستندات قرآنو  شودمی آن شناسیییبایدر معنا و ز رییچگونه ساختار جمله باعث تغ، که

 الوقـوع یدر امـور قطعـ شتریب »إذا« پژوهش نشان که نیحاصل از ا. دکنمی مشخصآنها  از کیهر  یبالغ لیدال
متضـمن ، با قرار گـرفتن در سـاختار »إذا« است که شده ادات نشان داده نیا یبا بررس کهچنانهم، است رفتهکاربه

  شودمی برخوردار» ییتوسعه معنا« یرهگذر از نوع نیاست و از ا گرید حروف یمعان

    .الفاظ ینیجانش، یوجوه بالغ إذا، ،ساختار جمله، میقرآن کری: دیلکواژگان 
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*** Email: f_mohammadinejad@yahoo.com 
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  مقدمه

قرآن کریم از بزرگترین معجزات خداوند است کـه شـگفتی در آیـات و معـانی آن بـه خـوبی 

بشـر بـرای . طلبـدمی تدمر و بحث و پژوهش بسـیاری راسخن از قرآن کریم تأمل و . نمایان است

علـم هـا، یکـی از آن، اسـت درک بهتر اسرار بالغت و فصاحت قرآن از علوم مختلف بهره جسـته

علم معانی است کـه ها ، یکی از این شاخه؛ متعددی است هایبالغت است که خود دارای شاخه

 شـودمی به کالمـی اطـالق، کارکرد معنایی جمله از نظر. ددهمی اغراض سخن را مورد توجه قرار

 جمـالت بـه دو دسـته اسـاس، براینکه دارای درنگ پایانی باشد و معنای کـاملی را انتقـال دهـد

ند کـه شومی جمالت مرکب خود از دو جمله واره تشکیل، ندشومی جمالت ساده و مرکب تقسیم

 پیرو است که در تکمیل معنا به جمله هپایه و دیگری جمل از نظر معنایی جملهآنها  یکی از درواقع

شناسـیم می جملـه صـورتبهبسیاری از جمالتی که در نحو سنتی  اساس، برایندکنمی پایه کمک

بنـابراین جمـالت و...  جمله حالیه، جمله صله، جمالت شرط ؛ مانندجمله واره هستند نه جمله

شـرطی اسـت کـه  در این پژوهش برجمله تمرکز مااند. این چنینی را از نظر معنا جمله واره دانسته

 صـورتبهمبتدا و خبر و بیشـتر مواقـع  صورتبهگاهی شود، می برخی مواقع دو بار در کالم آورده

ترجـی و تحضـیض ، چند جمله تمنی صورتبهعرض و تحضیض و گاهی اوقات ، ترجی، تمنی

  شود.می بردهکاربهدر یک متن ادبی و یا علمی ، همراه با هم

؛ اسـت بار آمده است و بیشتر در امور قطعـی کـاربرد داشـته ٣٠٩در قرآن کریم تقریبا  »إذا«

. اسـت برده شده کاربهقطعی  صورتبهکه » ...إذا  ن آمنوايها الذيا أي: «سخن خداوند در آیه مانند

انجـام و تحقیقات زیادی در این زمینه اند اندیشمندان در طول تاریخ به قرآن بسیار اهتمام ورزیده

در انـد. آن پرداخته هایبالغی و زیباشناسی تک تک واژه هایکمتر به جنبهباوجوداین، اما اند داده

 تـالش شـده، »إذا«درمـورد با وجود نظرات چشـمگیر نحویـان  »»إذا«شناسی زیبا« این پژوهش

 بررسـی انـواع با استفاده از روش توصیفی به، است که با استناد به آیات قرآن و معانی ارزشمند آن

 »إذا« در آیات قرآن کریم در هنگام خروج از قالب شرطیه و ظرفیه و همیچنین وجوه بالغـی »إذا«

با برخی از حروف و عکس آن و تفاوت کاربرد آن در جایگاه جانشـینی و وام  »إذا« جانشینی و نیز
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در آخـر . ازیمرا مشـخص سـ »إذا« تا بدین صورت بتوانیم زیبایی نحـوی بالغـی. گیری بپردازیم

  .یمکنمی مشخصآنها  مستندات قرآنی خود را همراه با دالیل بالغی هر یک از

  های ذیل هستیم:پرسشبه  ییگودنبال پاسخبهحاضر در پژوهش 

  ؟رفته است کاربهدر قرآن ) قطعیـ غیر قطعی( در مفاهیمإذا  آیا. ١

  باشد؟ داشته قرآن در بیشتری عملکرد توانستهإذا  شناسیتغییر معنایی و زیبایی از یک . کدام٢

ت خروج از قالب ظرفیه و شرطیه و استقبال و همچنین وجـوه درحال »إذا« آیا تغییر معنایی. ٣

  ؟شدبامی موثر »إذا«شناسی در زیبایی »إذا« جانشینی از جهت حتمیت وشک و نیز »إذا« بالغی

  دهد؟در قرار رخ میإذا  کاربردهای بالغیدر بررسی » معنایی جانشینی«و » معنایی توسعه«. آیا ٤

تحقیقـی صـورت ، در قـرآن کـریم »إذا« پیرامـون بالغـت، انجام شـده هایبه بررسی باتوجه

بالغـی ـ  بررسی ساختار نحوی: (است و تنها چند مقاله با موضوعات مشابه تحت عنوان نگرفته

که به بررسـی  قتالی و مرتضی قائمیمحمد سید آقای مقاله) و کاربرد آن در قرآن کریم »لو« حرف

  اند.بالغی پرداخته ازمنظرلو 

) حقیقتهـا و دورهـا الـوظیفی، فی القرآن المجید واللغـة) لوال: (دیگر تحت عنوانای و مقاله

  اند.بالغی پرداخته ) ازمنظرلوال( خانم ناهید قادر و آقای محمد ابراهیم خلیفه که به بررسی مقاله

و اهمیـت آن در ترجمـه » فی« بررسی شبکه معنایی حرف: (تحت عنوانای و همچنین مقاله

آقای محمـود ایمـانی و مجتبـی منشـی زاده کـه در ایـن  مقاله) شناختی شناسیمعنی ازمنظرقرآن 

  اند.مختلف پرداخته هایمقاله به بحث معنا شناختی قرآن از دیدگاه

 اسـت در مقالـه شی صـورت نگرفتـهبالغی پژوه ازمنظرشریطه تا بحال إذا  درمورد ازآنجاکه

بالغی آن را در قرآن کریم در  هایزیبایی، گیری از منابع موجود است که با بهره حاضر سعی شده

  .ابعاد مختلف به تصویر کشیده شود

  انواع جمالت عربی. ١

 به جمله، ند و نوع اول براساس اسنادشومی مختلف دسته بندی هایصورتبهجمالت عربی 
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کنـد و نـوع دوم نمـی اسم است و زمان معینـی را مشـخص، که مسند در آن شودمی تبدیلاسمیه 

ظرفیه  نوع سوم جملهو  دکنمی که مسند در آن فعل است و بر زمان مشخصی داللت، فعلیه جمله

شـود؛ ماننـد: می مکان و جار و مجرور، مسند در آن ظرف است و آن شامل ظرف زمان، است که

، بـدیع یعقـوب) (و قبلـک أخویـک)، (و أ عنـدک عمـرو)، (الـدارأ زید فـی( أو، )الدار زیدأ فی(

  ).٣٦ـ٣٥: ٢ج ،١٩٧٩

 اسـاسبراینبرابری مفهوم کالم و جمله درمورد دیدگاه زمخشری دراینجا الزم به ذکر است که 

» شـودمی جمله نامیده، کالم لفظی مرکب و مفید فایده است که سکوت بر آن جایز باشد«؛ است

  ).١٨: ١ج، ١٣٩٢، صائغناب(

و بودن مفیـد فایـدهو  جملـه متفـاوت از کـالم اسـت: «یـدگومی هشام در رد نظریـه اوابن و

: یـدگوو درادامـه می» دکنـمی سکوت بر آن شرط نیست بلکه اسناد بین طرفین کفایتبودن جایز

که سـکوت بعـد از آن آن بر معنایی و  است و کالم سخنی مفید فایده استتر کوتاه ازجملهکالم «

جملـه مشـتمل بـر مبتـدا و خبـر و فعـل و فاعـل اسـت و مفیـد و » کنـد، داللت نمیجایز باشد

  ).٣٤ـ٣٣: ٢ج، ١٣٦٧، بدیع یعقوب» (شرط نیستبودن فایده

ند بـراین اسـاس دامی سکوت بعد از آن را مفید فایدهبودن انواع جمله جایز درموردزمخشری 

و  جملـه شـرطیه و جملـه ظرفیـه، فعلیه جمله، جمله اسمیه: دکنمی ینوع دسته بند ٤جمله را بر 

 د وکنـمی یعیش شارح معـروف نظریـه او را ردو ابن دکنمی شریطیه را نوع اصلی آن معرفی جمله

» فعلیـه اسـت متشـکل از دو جملـه ؛ زیـراجمله شـریطیه همـان جملـه فعلیـه اسـت: «یدگومی

  ).١٨: ١ج ،١٣٩٢، علیبنیعیش(

  :یدگودرادامه می

جـواب  بلکه جمله، تواند فعلیه باشدنمی شرط همیشه زیرا دو جمله ؛نیاز به تأمل دارد مسئلهاین 

ُتب َفاولئک ي... وَمن َلم : «و سخن خداونـد متعـال» إن تقم فأنا قائم« مانند ؛شرط اسمیه است
  ).١١ /تحجرا» (ارندکآنان خود ستم ،ردکه توبه نکهر: ... و ُهم الّظاِلموَن

کـه اگـر فعلـی بـه وقـوع ای گونـه. بهدکنمی در معنای شرط فعلی فعل دیگر را تفسیر درحقیقت

غَفر ينَتُهوا ين َکَفروا إن يُقل ِلَلِذ: «سخن خداوند متعـال ؛ ماننددآیمی بپیوندد فعل دوم پس از آن
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اگـر : بگـو، انـددهیـفر ورزکه کسانی کبه : َنيُعُدوا َفَقد َمَضت ُسُنُت االوَّليَلُهم ما َقد َسَلَف َو إن 

  ).٣٨/ انفعال» (شودده مییشان آمرزیآنچه گذشته است برا، ستندیبازا

است و معنـی هـر  آمده) أن ینتهوا( فعل شرط دنبالبهجواب شرط است که  ) دراینجاغفران( فعل

نمـی به وقـوعآنها  از یکهیچزیرا  ؛زیرا هردو فعل در جایگاه خبر نیستند ؛دو بسیار واضح است

  .مگر اینکه قبل از آن دیگری به وقوع پیوسته باشد ،پیوندند

  ساختار شرط. ٢

وجود دومی معلول اولی و متوقـف . خود واقع شودغیر شرط آن است که چیزی به جهت وقوع

سافرت إذا  إن زرتنی زرتک و( فتدمی ی که اگر اولی اتفاق بیفتد دومی هم اتفاقطور، بهبر آن باشد
َفـإن َقـاَتُلوُکم : «احترام وابسته و متوقف بر دیداراست یا ماننـد آیـه کریمـه ). دراینجاأسافر معک

  .این معنا در شرط اصل است). ١٩١/ بقره» (شیدرا بکُ ؛ پس آنها اگر با شما جنگیدند: َفاقُتُلوُهم

دیگر دومی مدلول اولی نیست و متوقـف بـر  شود؛ یعنیمی اما گاهی شرط از این معنا خارج

زیرا خداوند همـواره : َنيُب الَکاِفِرِحيُعوا اهللا و الَرُسوَل َفإن َتوَلوا َفإَن اَهللا اليُقل َأِط: «باشد مانندنمی آن

ُقل : «یا مانند آیه) ٣٢عمران/ (آل» کردن آنهاپشت درحال تنها؛ نهکافر را دوست ندارد درهرحالو 
 ،پرسـتیدنمی خدا راغیر که او َن َتعُبدوَن ِمن ُدوِن:يَفال أعُبُد الّذ ينيَشٍک ِمن ِد يالّناُس إن ُکنُتم ِف َهايا أي

  ).١٤: ق١٢٠٦، شافعی؛ ١٠٤/ یونس» (شک کنند و چه ایمان بیاورندآنها  چه

َوَلـٌد ُقل إن َکاَن ِللَرمحِن : «زخرف سوره آیه ؛ ماننداست و گاهی محالپذیر گاهی شرط امکان
» ع اوبـودمیـن مطیاگر بـرای خداونـد فرزنـدی بـود مـن نخسـت] امبریای پ[ بگو: َنيَفأَنا أوَُّل الَعاِبِد

  .آن است که فرزند داشتن خداوند محال است معنایبهکه  )٨١/ زخرف (

 ياُهلـَد وإن َتدُعُهم إيل«؛ ماننـد: یکی با دیگری داردبودن گاه شرط و جزا صرفا داللت برقرین
/ کهـف» (باز هرگز به راه نخواهـد آمـد ،سوی هدایت فرا خوانیرا بهآنها  و اگر: أَبدًاإذا  هَتُدواين َفَل

  شود.نمی که دعوت به هدایت سبب گمراهی و منجر به آن). ٥٧

هـر فعـل دارای  شـود؛ زیـرامی ادات شرط و فعل شرط و جواب آن تشـکیل، ساختار شرط از
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جملـه شـود، می له است و اسلوب شرط از دو جمله تشکیلفاعل است و جواب شرط فعل یا جم

  ).٣٥٢: ٢٠٠٨، زرکشی( اول که دارای ادات شرط است و معنی آن بدون جواب کامل نیست

  :یدگوباره میدراینابن فارس 

آنچـه و » د خرجـتيإن خرج ز: «شرطی که اعمال آن واجب است مانند: شرط دوحالت دارد

اگر : ًئايًئا َمِريٍء ِمنُه َنفًسا َفُکُلوه َهِنيَفإن ِطَنب َلُکم َعن ش: «در کتاب خداوند آمده است بارهدراین

  ).٤/ نساء» (دیآن را حالل و گوارا بخور، زی از آن را به شما واگذاشتندیل خودشان چمی به

َلَقَها ُجناَح َفإن َط: «ناپذیر نیست مانند سخن خداونـدو شرط دیگر آن است که اعمال آن اجتناب
م: َما ُحُدوَد اِهللا َو ِتلَک ُحُدوُد اهللا ...يقيَتَراَجَعا إن َظَنا أن يِهَما أن يَعَل ] وی را پس اگر [شوهر دوّ

  ).٢٣٠/ بقره...» ( دارنده حدود خدا را برپا میک] پندارند اگر آن دو [همسر سابق، طالق گفت

ا« رفتـه  کاربـهت مجـاز درحالـ دراینجـاشرطی است که اعمال آن واجب نیست و شرط » إن ظنّ

  ).٢١٨: ٢٠٠٥، فارسبناحمد( مجاز هستندها برخی شرط؛ پس است

 فعل شرط. ٢ـ١

اگـر : ٍديـْأِت ِبَخْلٍق َجديْذِهْبُکْم َو يَشْأ يِإْن  ...: «د مضارع باشد مانند آیـهتوانمی فعل شرط هم

: د ماضی باشد مانند آیـهتوانمی و هم) ١٩/ ابراهیم» (آوردای میبرد و خلق تازهبخواهد شما را می

  ).٨(اسراء/ » میگردفر شما] بازمیکیز به ید [ما نی] بازگرداگر [به گناه و: َو إن ُعدُتم ُعدنا«

د معنـای توانـمی شـرط نیـزغیر همـانظور کـه در. ددهـمی ماضی در شروط معنای اسـتقبال

 ،ردنـدکشه یه تقوای الهی پکسانی کو : اْلَجنَِّة ُزَمرًا يَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَليَق الَّذيَو س: «مانند استقبال دهد

  ).٧٣زمر/ » (شوندسوی بهشت برده میگروه گروه به

یقینـی را بـه غیر عـرب بخواهـد امـرهرگاه تفسیر کرد که  صورتبدین توانمی دلیل این امر را

فعـل مضـارع از فعـل جای ، بـهمنزله یقینی و امری را که واقع نشده به منزله امر محقق قـرار دهـد

  .دکنمی ماضی استفاده

: سـوره مائـده ١١٦د ماضی باشد اگر قبل از آن فعل کان بیاید ماننـد آیـه توانمی فعل شرط نیز

یعنی این کـالم » …ِبَحقٍّ ِإْن ُکْنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه  َس يليَأْن َأُقوَل ما َل ُکوُن يليقاَل ُسْبحاَنَک ما ... «
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  ).١١٢: ٢ج ،١٣٨٤، آبادیاستر( تو خبر نداشتی ،اگر از من صادر شده بود

  »إذا«اقسام . ٢ـ٢

  فجائیهإذا . ٢ـ٢ـ١

برای برانگیختن تعجب و مختص به جمله اسمیه باشـد و بـه جـواب نیـازی  »إذا«هرگاه 

خرجت فإذا «؛ ماننـد: دهدآید و معنای حال و زمان آینده مینداشته باشد، ابتدای جمله نمی
توان طـرف زمـان دراینجا را میإذا  ). اعراب١٤٥: ٢، ج١٩٧٩، بدیع یعقوب( »األسد بالباب

عول فیه یا حرف مبنی بر سکون که محلی از اعراب ندارد مبنی بر سکون و در محل نصب مف

َذا «در نظر گرفت و (ف) زائده یا استینافیه و اسم مرفوع بعد از آن مبتدا است مانند:  َفألَقاَها َفِإ
) و خبر ٢٠(طه/ » خزید: پس آن را انداخت و ناگاه ماری شد که به سرعت میيٌة َتسَعيَح يِه

دخلـت الصـف فـاذا «ند آیه قبل مذکور و برخی اوقات ماننـد: این مبتدا برخی اوقات مان
  محدوف است.» االستاذ

  ظرفیهإذا . ٢ـ٢ـ٢

رود و مخـتص جملـه  کاربـهبرانگیختن تعجب و در غالب ظرف زمان غیر از  در »إذا« هرگاه

  :ظرفیه دو گونه است »إذا« ظرفیه است، فعلیه باشد

  :سخن خداوند متعال ؛ مانندشرط باشدمتضمن معنی  »إذا« هرگاه اذا ظرفیه شرطیه:

ن یه آسمان و زمـکن است یهای او او از نشانه :أنُتم َتخُرُجونإذا  َدَعاُکم دَعوُه ِمن االرِضإذا  ُثمَّ

ـدیبـار خوانـدن از زمـ یکپس چون شما را با ؛ ندیبه فرمانش برپا بناگـاه [از گورهـا] ، ن فراخوانَ

  ).٢٥روم/ ( دیشوخارج می

ه کـاز بنـدگانش  هـرکسو چـون آن را بـه  :سَتبِشُروَنيُهم إذا  َشاُء ِمن ِعَباِدِهيَفِإذا أَصاَب ِبِه َمن 

  ).٤٨/ روم( نندکبناگاه آنان شادمانی می، دیرسان، بخواهد

  :بیذؤیباماضی است مانند سخن اکثراً فعل بعد از آن 
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به چیزی تشـویق کنـی  زانمی انسان را هر نفس ل تقنع:يرغبتها وإذا ترد إىل قلإذا  والنفس راغبة

، بدیع یعقـوبشود (می بعد از اندکی از آن بازداشته ،گردد و اگر از آن بازداردیدمی بیشتر مشتاق

  )٤٨: ٢ج، ١٩٧٩

یا ضمیر غائب بیایید فاعلی است برای فعل محذوف و مفسر آن فعلـی ، و هرگاه بر اسم مرفوع

  :سخن ابوا لقاسم الشابی ؛ ماننددآیمی است که بعد از آن

  ب القدريستجيفال بد ان     اةيوما أراد احلياذا الشعب 
  .آزادی) را طلب کنند، به ناچار باید مطیع قضا و قدر شود م باتوأحیات و زندگی ( اگر امتی روزی

  ».أکرمتک اذا ما زرتين«شود: نمی بیایید تغییری ایجاد »ما« شرطیه »إذا« اگر بعد از و

: ؛ ماننـدمتضمن معنـی شـرط نباشـد و مـالزم اضـافه باشـد »إذا« هرگاه غیرشرطیه: اذا ظرفیه

 دراینجـا »إذا«(لیـل/ ا). » بپوشـاند] جهـان را[ هنگـام کـهقسم بـه شـب در آن: يغشيإذا  ليوالل«

  ).٣٧ـ٣٦: ٢ج ١٩٧٩، بدیع یعقوب( ولی متضمن شرط نیست ،متضمن معنی زمان است

  »إذا« حالت خروج. ٣

  و خروج از حالت ظرفیه »إذا«. ٣ـ١

 »إذا« اگـر )،٧١/ زمـر» (چون بدان رسند: َجاُءوَهاإذا  حيت: «در این آیه معتقد استابوالحسن 

 »إذا« ولی ابوالفتح معتقد اسـت شودمی مرفوعبودن بیاید و مجرور شود بنا بر مبتدا »حتی« همراه

جمهـور . بر و منصوب اسـتت دوم خدرحالت اول مبتدا و . درحالاگر به وسیله حتی نصب شود

حـرف » جاؤوهاإذا  حىت: «و معتقد است در آیـه شودنمی از حالت ظرفیه خارج »إذا«معتقد است 

  .کندنمی عمل »إذا« ابتدا بر کل جمله وارد شده است و در

  و خروج از حالت استقبال »إذا«. ٣ـ٢

  :در این حالت بر دو گونه است
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د ماننـد سـخن آیـمی که همراه فعل مضـارع گونههماناینکه همراه فعل ماضی بیاید  نخست،

کسـانی  بـر: ... ِه َتَولَّْوايما َأَتْوَک ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ال َأِجُد ما َأْحِمُلُکْم َعَلإذا  َنيالَّذ يَو ال َعَل: «خداونـد

 گشـتندبر، کنم تا برآن سوارتان کنمنمی چیزی پیدا: گفتی، که چون پیش تو آمدند تا سوارشان کنی

و سـرگرمی  دادوسـتدو چـون : ... هـايَرَأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفضُّوا ِإَلإذا  َو: «و آیـه )٩٢/ توبه...» (

  ).١١(جمعه/ » ندشومی آورآن روی سوی، بهببینند

  :و سخن شاعر

  تغورت النجومإذا  تيبا سقيد الکأس طيزيوندمان 
افزاید در زمان بامـدادی کـه سـتارگان در می رااز دست همنشینی که وجودش خوشی جام شراب 

  .هم تنیده بودند شراب نوشیدم

، »غشـىيإذا  ليوالل: «اگر به در معنای حال باشد و بعد از قسم واقع شده باشد مانند آیه، دوم

ت ظرف فعـل طوراینرا برای آینده در نظر بگیریم در  »إذا« گفته شده است اگر» هوىإذا  والنجم«

قسـم خداونـد بـر زمـان  ؛ زیـرانه خبـر رودمیکار بهبرای انشا  »إذا« زیرا شودمین قسم محسوب

 از حالـت اسـتقبال خـارجإذا  نتیجـه؛ درندحال و استقبال با هم در تضـاد، دکنمی گذشته داللت

  .دگیرمی و نقش حال شودمی

  و خروج از حالت شرطیه »إذا«. ٣ـ٣

» گذرنـدمـیدر ،نـدآیمیوچـون بـه خشـم در: غِفـُروَنيَما َغِضُبوا ُهم إذا  َو: «سخن خداونـد

 ،و کسانی که چون ستم بر ایشان رسـد: ْنَتِصُروَنيُهْم  يَأصاَبُهُم اْلَبْغإذا  َنيَوالَّذ: «آیه و) ٣٧/ شوری(

ی اسـت بـرا یخبـرإذا  مـورد در ایـن دو). ٣٩/ شـوری» (]خیزنـدو به انتقام برمی[ یاری جویند

: ٢ج، ١٩٧٩، بـدیع یعقـوب( شرطیه است و جملـه جـواب اسـمیه اسـتتدای بعدشان اگرچه بم

٥٨.(  
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  وجوه بالغی. ٤

ثبـوت  یو ثبوت، شک و نف تی(اذا) ازجمله حتم یوجوه بالغ یبه بررسحاضر در بحث 

  .میپردازیو... م

  حتمیت و ثبوت. ٤ـ١

آنهـا  و به همـین دلیـل در مـواردی کـه وقـوع رودمیکاربه با استقبالبیشتر  اذا بر اساس اصل

 از قول آقای تفتـازانی نیـز اگـر) و ١٧٠ـ١٦٧: ١٣٨٦، هاشمی( دارد تریحتمی است کاربرد بیش

  ).٨٩: ق١٤١٦، تفتازانی( شرط در استقبال باشد وقوع آن حتمی است معنایبه »إذا«

َو َمـْن  يوا ِبُموسُريطَّيَئٌة يَو ِإْن ُتِصْبُهْم َس ا هِذهَفِإذا جاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة قاُلوا َلن: «مانند سخن خداوند
این برای ماست و چـون گزنـدی بـه : ندگفتآورد میمی پس هنگامی که نیکی به آنان روی: ...َمَعُه 

از  »حسـنه« پس آمدن )١٣١/ اعراف...» ( ندزدمی ید به موسی و همراهانش شگون بدرسمی آنان

  :سخن خداوند) و ١٧٠ـ١٦٧: ١٣٨٦، هاشمی( سوی خداوند امری است قطعی

ْم ِبـَربِِّهْم ٌق ِمـْنُهيـَفرإذا  َأذاَقُهْم ِمْنُه َرْحَمًةإذا  ِه ُثمَّي ِإَلَنيبيَمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنإذا  َو
از ایشـان بـه ای بناگـاه دسـته، رحمت خـود را چشـانیدآنها  گاه که از جانب خدا بهن: آشِرُکوَني

  ).٣٣/ روم( پروردگارشان شرک آوردند

  شک و نفی ثبوت. ٤ـ٢

  ؛ مانند:ثبوت یا نفی آن شک باشد رود که درکاربه در شرطی »إذا« زمانی که) ب

و ممکـن اسـت در ثبـوت آن  شـودمی شاعر الهام شده است بیـانبراساس آنچه که به ، اشعار

هذا العام  اذا کثر املطر يف«؛ ماننـد: شک باشد در نتیجه در این مورد اشکالی ندارد که یقینی نباشـد
  ».أخصب الناس

مـثال ، بـر آن نیسـت چیزی که شرط بر آن آمده است بر چیز دیگری که حکم شرطکردن غلبه

سـافرمتا إذا  شـود:می قطعی گفتهغیر عید امری قطعی است ولی برای خلیلزمانی که سفر برای س
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  )١٧٠ـ١٦٧: ١٣٨٦، هاشمی( کان کذا

  .»الدورس یاذا وفقک ف«مانند:  ؛کار رودبه یزدن به موضوع کیکه جهت فال ن یزمان

  شود. انیاظهار رغبت داشتن به وقوع شرط ب یکه برا یزمان

  .)٢٣١: ١٣٧٩ ،ییشود (رجا انیب یامر افتنیکه به جهت استمرار  یزمان

إقترضته قرضـا، «کنـد: احمد در کتاب العین واژه تقارض را اینگونه وصف میخلیل ابن
معنای وام گیری اسـت (فراهیـدی، درحقیقت به» نهم فهو قروضيما بيتجافاه الناس فيکل أمر 

  ).٤٩: ٥ج ،ق١٤١٠

دیگر اختصـاص دهـیم  است به کلمهحکمی را که مختص به یک کلمه ، تقارض در اصطالح

تقـارض در . انتقـال حکـم اسـت معنایبـه . درحقیقتتا بتوانیم مانند کلمه اول با آن معامله کنیم

  شود.می احکام عربی جایگاه خاصی دارد و بین دو اسم یا دو فعل یا دو حرف واقع

 ياو اسقترضت منه ع من املادة لتقضاه ..يالقرض ما تعط« یـدگومی و جواهری در کتاب قاموس
 نـددامی که ایشان خیر و شر عمل در تقارض را بـرای دوطـرف قـرض گیرنـده یکـی، »اخذت منه

  .)٣٤١: ٢ج، ق١٤١٤ آبادیفیروز(

د بایـد آن را بـه گیـرمی کسـی کـه چیـزی راو  و گـرفتن اسـتدادن معنایبه »قرض« در اصل

  .دگیرمی صاحبش برگرداند و این رد و بدل بین دو شخص صورت

  مثال:؛ برایاستآنها  وجود اشتراک بین، شرط اصلی برای تطبیق این اصطالح بین دو کلمه

کـه ظـرف زمـان ماضـی  »اذ« و معنای رودمیکاربه ظرف زمانی است که برای استقبال »إذا«

  .دگیرمی است را

  ذو إإذا  جانشینی. ٤ـ٣

رد و در اصـل وضـعش بـرای شـرطیه اقسـام گونـاگونی دا »إذا« که در پیش گفتـیم گونههمان

و ظرفی است که متضمن معنای شرط است ولی در برخی موارد از اصـلش  رودمی کاربه استقبال

 ازجملـهد گیـرمی و معنـای ماضـی را بـه اقتـراض رودمیکاربه و برای زمان ماضی شودمی خارج
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  :دارد در زمان ماضی اشاره »إذا« شواهد قرآنی که به قرض گیری

اْلـَأْرِض َأْو کـاُنوا  يَضَرُبوا ِفإذا  َن َکَفُروا َو قاُلوا ِلِإْخواِنِهْميَن آَمُنوا ال َتُکوُنوا َکالَّذيَها الَّذيا َأي
ُت يميَو  ييْحيُقُلوِبِهْم َو اللَُّه  َل اللَُّه ذِلَک َحْسَرًة يفْجَعيَلْو کاُنوا ِعْنَدنا ما ماُتوا َو ما ُقِتُلوا ِل يُغز

و  دنـدیفر ورزکه کد یسانی نباشکهمچون ! دیامان آوردهیه اکسانی کای : ٌريَو اللَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َبص

 ،شـته شـدند]کا جهـادگر شـدند [و یه به سفر رفته [و در سفر مردند] و کهنگامی ـ  به برادرانشان

د] تـا ییـن سخنانی مگوی[شما چن. شدندشته نمیکمردند و نمی، ] بودنداگر نزد ما [مانده: گفتند

خدا[سـت و  رانـدیمند و میک] زنده میهکخدا[ست و  شان حسرتی قرار دهدیهاخدا آن را در دل

  ).١٥٦عمران/ (آل ناستید بینک] به آنچه میهک

  ).٦٣: ق١٤٣٣کند (معایطه، نیز بر ماضی داللت می» َو ما ُقِتُلوا َلْو کاُنوا ِعْنَدنا ما ماُتوا«جمله 

  :سخن خداوند
ِمَن اللَّْهـِو َو ِمـَن  ٌريها َو َتَرُکوَک قاِئمًا ُقْل ما ِعْنَد اللَِّه َخيَرَأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْهوًا اْنَفضُّوا ِإَلإذا  َو

تو و  شوندآور میسوی آن رویبه، نندیا سرگرمی ببی دادوستدو چون : َني الرَّاِزقُريالتِّجاَرِة َو اللَُّه َخ

بهتـر  دادوسـتدآنچه نـزد خداسـت از سـرگرمی و از : بگو. نندکمی کای ترستادهیه اکرا درحالی 

  ).١١/ جمعه( دهندگان استن روزییخدا بهترو  است

  .است آوری در گذشته صورت گرفتهن روییا

: آیـه شـود؛ ماننـدمی ظرفی است که در ماضی کاربرد دارد و همیشه به جمله اضـافه »اذ« اما

] جـهینـد تـا [نتینـده برآک] پرامـردم [بـه حـال، آن روز: ْوا َأْعمـاَلُهْمَريْصُدُر النَّاُس َأْشتاتًا ِليْوَمِئٍذ ي«

» اذ« و کـابرد آن در ماضـی همـان کـاربرد اصـلی )٦/ زلزلـه» (نشان داده شودشان به آنان یارهاک

  .رودمیکارنبه در معنای استقبال گاههیچ »اذ« شد و جمهور معتقدند کهبامی

. رودکاربـه تنوانـد در معنـای اسـتقبالمی بر خالف نظر جمهـور برخـی از نحویـان معتقدنـد

وایـن در . و هـم اسـتقبال شـودمی بردهکاربـه برای ماضیهم  »اذ: «یدگومی انباریباره ابندراین

بودن ت مشـهوردرحالصورتی است که معنای جمله مشهور باشد یا اراده استقبال از آن شده باشد 

: ... و ... الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِِّهْمإذ  يترَوَ َلْو... : «به شاهد ندارد مانند سخن خداونـد نیازی

/ أسـب...» ( دییدمی ،اندشگاه پروردگارشان بازداشت شدهیه در پکدادگران را هنگامی یب اشکای 
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زمـانی کـه :  ...َميَمـْرابن يَسيا عيقاَل اللَُّه إذ  َو«؛ ماننـد: زمانی که اراده استقبال از آن شود و )٣١

شـواهد ذکـر پس براسـاس )؛ ١١٨: ١ج، ١٩٨٧ی، انبارابن» (مریمبنعیسی: ای یدگومی خداوند

  .در معناست »اذ« و »إذا« تقارض و جانشینی بین، شده

  »متی« و »إذا« جانشینی. ٤ـ٤

ابـن( جـازم اسـتغیر ظرف استقبال است و دارای معنـای شـرط و »إذا« که گفتیم گونههمان

و  شـودمی باشـد جـازم »متی« در حکم »إذا« اگر: یدگومی هشامابن و) ٩٣: ١ج، ١٩٧٩، هشام

  :است خودش را این بیت شعر از فرزدق قرار داده شاهد گفته

نـد و خداونـد کنمی خندقی را برایم پهن: ام تقِدريمخدت نإذا  نارًا رفع يليخندق و هللا  رفع يلي

 دکنـمی بـر افراشـتهآنهـا  آتش جنگ مـن را بـر علیـه شودمی خاموشآنها  زمانی که آتش جنگ

  ).٦٢: ٣ج، ١٩٨٨، سیبویه(

و هرگاه بـا حـوادث : ابة ستکشفيتصبک من احلوادث نکبًة فأصرب فکل غإذا  و :يو قول اعش

فعـل تصـبک  . دراینجـاگـرددمی سخت روزگار مواجه شدی صبر پیشه کن هر غـایبی روزی بـاز

  ).٢٩٩ـ٢٩٨: ١ج ،١٩٨٠، شبیلیا( است است مجزوم شده »متی« که در معنی »إذا«واسطه به

فعـل بعـد از خـودش را و  ظرف زمانی است که مفید معنـای شـرط و اسـتفهام اسـت »متی«

: ٤ج، ١٣٩١، وفیکـ حسـینی( مـبهم اسـتدراینجـا و زمان ) تقم أقم یمت: (د مانندکنمی مجزوم

  ).٢٤٧ـ٢٤٦

د بعد از آن فعل ماضی یا مضارع بیاید و آن ار ادوات شرطی اسـت کـه هـر دو توانمی» متی«

  ).١٧٧: ١٣٨٧، سیوطی( مندنامی د و فعل اول را شرط و فعل دومش را جزاکنمی فعل را مجزوم

گیـرد و قـرار می» اذ«شـود و در جایگـاه از حالت اصلی خـارج می» متی«برخی مواقع 

ید: باره میهشام دراینتواند فعل بعد از خودش را مجزوم کند. ابننمی »إذا«مانند  إمهال «گو
ابـن» (سـمع النـاسيقوم مقامک ال ي و إنه ميت« مانند سخن عائشـة:» "اذا" يمحًال عل "ميت"

  ).٦٩٨: ٢ج، ١٩٧٩هشام، 
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 وبـراین. دگیـرمی با یکـدیگرمورد تبـادل قـرار) جزم و اهمال( احکامشان »متی« و »إذا« پس

  اند.و نحویان در نظر گرفتهها اساس تقارض بین این دو تابع حکمی است که عرب زبان

  شواهد قرآنی. ٥

رد
 مالحظات آیه یف

و إذا  وَ  ١ ِض قالُ رْ َ وا ِفی األْ ِسدُ فْ ْم ال تُ هُ ونَ (قیلَ لَ حُ ْصلِ ُن مُ حْ ما نَ نَّ  استمرار ) ١١/ بقرها إِ

٢ 
ُم إذا  وَ  ْم هُ هُ نَّ ال إِ هاءُ أَ فَ َن السُّ ِمُن کما آمَ ؤْ وا أَ نُ اُس قالُ َن النَّ وا کما آمَ ْم آِمنُ هُ قیلَ لَ

هاءُ وَ لکْن ال السُّ  ونَ (فَ مُ لَ  ) ١٣ /بقرهیعْ
 استمرار

٣ 
ا فیِه وَ  وْ شَ ْم مَ هُ ضاءَ لَ ما أَ ْم کلَّ هُ صارَ بْ ُف أَ طَ ْرقُ یخْ بَ وْ إذا  یکادُ الْ وا وَ لَ ْم قامُ یهِ لَ َم عَ لَ ظْ أَ

نَّ اللَّ  ِهْم إِ صارِ بْ ْم وَ أَ ِعهِ َسمْ َب بِ هَ ذَ هُ لَ لیشاءَ اللَّ ی هَ عَ دیٌر (کلِّ شَ  ) ٢٠ /بقرهٍء قَ
بان الشک فی اشعار 

 ذلک الینبغی الشرط
ذیَن  ٤ ِه إذا  الَّ لَّ ا لِ نَّ وا إِ ةٌ قالُ صیبَ ْم مُ هُ تْ صابَ ونَ ( أَ یِه راِجعُ لَ ا إِ نَّ  تغلیب ) ١٥٦ /بقرهوَ إِ

٥ 
یکْم  لَ َب عَ َربیَن إذا  کتِ قْ َ یِن وَ األْ دَ والِ لْ ِصیةُ لِ وَ یراً الْ َرک خَ نْ تَ ُت إِ وْ مَ کُم الْ دَ حَ َضَر أَ حَ

ُر  عْ مَ الْ قیَن (وبِ تَّ مُ ی الْ لَ ا عَ ق  ) ١٨٠ /بقرهِف حَ
 قطعی

٦ 
اعِ إذا  وَ  ةَ الدَّ وَ عْ جیُب دَ ریٌب أُ ی قَ نِّ إِ ی فَ نِّ ک ِعبادی عَ لَ أَ وا لیإذا  سَ جیبُ یْستَ لْ عاِن فَ وَ  دَ

وا ِمنُ یؤْ ونَ (بی لْ دُ ْم یْرشُ هُ لَّ عَ  ) ١٨٦ /بقرهلَ
 تفاول

٧ 
کْم  سَ ؤُ وا رُ قُ لِ حْ ی وَ ال تَ دْ هَ یَسَر ِمَن الْ تَ ا اسْ مَ ْم فَ ِصْرتُ حْ نْ أُ إِ ِه فَ لَّ َرةَ لِ مْ عُ جَّ وَ الْ حَ وا الْ مُّ تِ وَ أَ

یةٌ ِمْن ِصیامٍ  ِفدْ ِسِه فَ أْ ذًی ِمْن رَ ِه أَ وْ بِ ریضاً أَ کْم مَ ْن کانَ ِمنْ مَ هُ فَ ِحلَّ ی مَ دْ هَ َ الْ غ لُ ی یبْ تَّ حَ
وْ  ٍة أَ قَ وْ َصدَ ْم أَ تُ ِمنْ ذا أَ إِ ُسک فَ  نُ

 تغلیب

٨ 

ُروٍف وَ ال إذا  وَ  عْ مَ نَّ بِ وهُ حُ وْ َسرِّ ُروٍف أَ عْ مَ نَّ بِ ِسکوهُ مْ أَ نَّ فَ هُ لَ جَ َن أَ غْ لَ بَ ساءَ فَ ُم النِّ تُ قْ َّ ل طَ
ِه  وا آیاِت اللَّ ِخذُ تَّ َسهُ وَ ال تَ فْ َم نَ لَ دْ ظَ قَ ک فَ لْ ذلِ عَ ْن یفْ وا وَ مَ دُ تَ عْ تَ نَّ ِضراراً لِ وهُ ِسک مْ تُ

ِه  َت اللَّ مَ عْ کُروا نِ واً وَ اذْ زُ ِه  هُ کْم بِ ِة یِعظُ ِحکمَ کتاِب وَ الْ یکْم ِمَن الْ لَ لَ عَ زَ نْ یکْم وَ ما أَ لَ عَ
نَّ  وا أَ مُ لَ هَ وَ اعْ وا اللَّ قُ یوَ اتَّ کلِّ شَ هَ بِ لیٌم (اللَّ  ) ٢٣١ /بقرهٍء عَ

 تغلیب

٩ 
زْ إذا  وَ  َن أَ کحْ نْ ینْ نَّ أَ وهُ ُضلُ عْ ال تَ نَّ فَ هُ لَ جَ َن أَ غْ لَ بَ ساءَ فَ ُم النِّ تُ قْ لَّ نَّ طَ هُ ا إذا  واجَ وْ راضَ تَ

کی زْ کْم أَ مِ اآلِْخرِ ذلِ یوْ ِه وَ الْ اللَّ ِمُن بِ کْم یؤْ ْن کانَ ِمنْ ِه مَ ظُ بِ ک یوعَ ُروِف ذلِ عْ مَ الْ بِ ْم  هُ ینَ  بَ
ُم  لَ هُ یعْ ُر وَ اللَّ هَ طْ کْم وَ أَ ونَ ( لَ مُ لَ عْ ْم ال تَ تُ نْ  ) ٢٣٢ /بقرهوَ أَ

 تغلیب

١٠ 
وِد  لُ وْ مَ ی الْ لَ ةَ وَ عَ ضاعَ مَّ الرَّ نْ یتِ رادَ أَ ْن أَ مَ یِن لِ یِن کاِملَ لَ وْ نَّ حَ هُ الدَ وْ َن أَ یْرِضعْ داُت  والِ وَ الْ
ِدها وَ ال  لَ وَ ةٌ بِ دَ َضارَّ والِ ها ال تُ عَ سْ الَّ وُ ٌس إِ فْ ُف نَ کلَّ ُروِف ال تُ عْ مَ الْ نَّ بِ هُ تُ نَّ وَ کْسوَ ُ ه قُ زْ هُ رِ لَ

هُ بِ  ودٌ لَ لُ وْ رٍ مَ شاوُ ما وَ تَ هُ راٍض ِمنْ ْن تَ رادا ِفصاالً عَ نْ أَ إِ ک فَ لُ ذلِ ِث ِمثْ وارِ ی الْ لَ ِدِه وَ عَ لَ وَ
 قطعی ـ تفاول
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رد
 مالحظات آیه یف

یکْم  لَ ناَح عَ ال جُ کْم فَ الدَ وْ وا أَ ْرِضعُ ْستَ نْ تَ ْم أَ تُ دْ رَ نْ أَ ما وَ إِ یهِ لَ ناَح عَ ال جُ ْم ما إذا  فَ تُ مْ لَّ سَ
هَ وَ  وا اللَّ قُ ُروِف وَ اتَّ عْ مَ الْ ْم بِ یتُ نَّ اللَّ آتَ وا أَ مُ لَ صیٌر (اعْ ونَ بَ لُ مَ عْ ما تَ  ) ٢٣٣ /بقرههَ بِ

١١ 
کیَف  ونَ إذا  ◌َ مُ لَ ْم ال یظْ ْت وَ هُ ٍس ما کَسبَ فْ یْت کلُّ نَ فِّ یَب فیِه وَ وُ مٍ ال رَ یوْ ْم لِ ناهُ عْ مَ جَ

 ) ٢٥ /عمرانآل(
 قطعی

١٢ 
ی یکونُ لی نَّ بِّ أَ ْت رَ َسْس  قالَ ْم یمْ دٌ وَ لَ لَ قُ ما یشاءُ  نیوَ لُ هُ یخْ ک اللَّ ٌر قالَ کذلِ شَ إذا  بَ

ضی یکونُ ( قَ هُ کْن فَ ولُ لَ ما یقُ نَّ إِ راً فَ مْ  ) ٤٧ /عمرانآلأَ
 قطعی ـ تفاول

١٣ 
ْم  هِ وانِ خْ وا ِإلِ ُروا وَ قالُ ذیَن کفَ وا کالَّ کونُ وا ال تَ نُ ذیَن آمَ ا الَّ یهَ وْ إذا  یا أَ ِض أَ رْ َ وا ِفی األْ َربُ ضَ

وا  ْسَرةً فیکانُ ک حَ هُ ذلِ لَ اللَّ یْجعَ وا لِ لُ تِ وا وَ ما قُ نا ما ماتُ دَ وا ِعنْ وْ کانُ ی لَ ز ْم وَ  غُ هِ وبِ لُ قُ
یی هُ یحْ صیٌر ( اللَّ ونَ بَ لُ مَ عْ ما تَ هُ بِ  ) ١٥٦ /عمرانآلوَ یمیُت وَ اللَّ

  استمرار
و کذلک وردت فیها 

  »إذ« للمضی ک »إذا«

١٤ 
کیَف  ْم إذا  فَ هُ تْ صابَ نا إِ  أَ دْ رَ نْ أَ ِه إِ اللَّ ونَ بِ فُ لِ ک یحْ مَّ جاؤُ ْم ثُ یدیهِ ْت أَ مَ دَّ ما قَ ةٌ بِ صیبَ الَّ مُ

فیقاً ( وْ ساناً وَ تَ حْ  ) ٦٢ /نساءإِ
 تغلیب

١٥ 
لیإذا  وَ  وِل وَ إِ سُ ی الرَّ لَ وهُ إِ دُّ وْ رَ ِه وَ لَ وا بِ ذاعُ ِف أَ وْ خَ وِ الْ ِن أَ مْ َ ٌر ِمَن األْ مْ ْم أَ هُ ی  جاءَ ولِ أُ

 َ هُ األْ تُ مَ حْ یکْم وَ رَ لَ ِه عَ ْضلُ اللَّ وْ ال فَ ْم وَ لَ هُ هُ ِمنْ ونَ طُ بِ نْ ذیَن یْستَ هُ الَّ مَ لِ عَ ْم لَ هُ نْ ِ رِ م مْ
تُ  عْ بَ تَّ لیالً (الَ الَّ قَ یطانَ إِ  ) ٨٣ /نساءُم الشَّ

 قطعی

١٦ 
هَ کاإذا  وَ  نَّ اللَّ وها إِ دُّ وْ رُ ها أَ َسَن ِمنْ حْ أَ یوا بِ حَ ِحیٍة فَ تَ ْم بِ ییتُ لینَ حُ ی عَ سیباً کلِّ شَ ٍء حَ

 ) ٨٦ /نساء(
 قطعی

  نتیجه

شناسـی آن های مختلف معنـایی قـرآن کـریم و غـور در مسـائل بالغـی و زیباییبررسی الیه

همواره در غنای فهم و درک ما از آیات این کتاب آسمانی سهیم بوده و اعجـاز بیـانی آن را پـس از 

ترین حرف در بافت و سـیاق ها بر همگان بر مال نموده است، بطوریکه حتی شناخت کوچکقرن

کریم نیازمند مطالعه و شناخت مسائل ساختاری، نحوی و بیانی این کتاب آسـمانی از آیات قرآن 

های فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه عـرب از سـوی دیگـر اسـت. نتیجـه یک سو و درک عمیق الیه

کـه بـا کاررفته اسـت، همچنانبیشتر در امور قطعی الوقوع به »إذا«حاصل از این پژوهش نشان که 

با قرار گرفتن در ساختار، متضمن معـانی حـروف  »إذا«ن داده شده است که بررسی این ادات نشا
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شود، چنانچه در برخـی مـوارد برخوردار می» توسعه معنایی«دیگر است و از این رهگذر از نوعی 

معنایی تازه به خود گرفتـه » جانشینی«با قرار گرفتن در موقعیت برخی ادوات دیگر و از طریق این 

دادن این زیبایی، تحلیل دقیق ساختار جمـالت ی آن شده است، که الزمه نشاناست و باعث زیبای

   و شناخت سیاق و بافت آیات از طریق معانی آنهاست.



  155  نژاداشاکی، نجمه محیایی و فرهاد محمدينژاد پمحمديحمد ا/ میدر قرآن کر» إذا« یبالغ ينحو یشناسییبایز

  

  منابع

: المکتبـة بیـروت ،١ج األضداد.کتابم). ١٩٨٧. (محمد ابوالفضل ابراهیم ،نباریاابن .١

  .العصریه

  .القربیقم: انتشارات ذوی .١ج .شرح المفصل ).١٣٩٢. (علیبنیعیش ،صائغابن .٢

یـب.اللبیـب عـن کتبمغنیم). ١٩٧٩. (الـدینجمـالهشام، ابن .٣ الحـاج بتفقـه  األعار

  .دارالعسکر: بیروت، ٥، چ٢و  ١ج .هاشمیسیدهادی بنی

تعلیـق یوسـف  الکافیـة.شرح الرضی علی). ١٣٨٤. (حسنبن، محمدرضیاسترآبادی  .٤

  التشر.الطباعة ومؤسسة الصادق  :تهران، ٢چ .حسن عمر

نـدلس للطباعـة : داراألبیروت ،١ج کتاب ضرائرالشعر.م). ١٩٨٠. (عصفورابن ،یشبیلا .٥

  والنشر.

ات رانتشـاقـم:  ،٢ج موسوعة النحو والصرف واألعراب. ).١٣٦٧. (امیل ،بدیع یعقوب .٦

  دارالعلم.

  .العلم، قم: مؤسسة دار٢چ مختصرالمعانی.ق). ١٤١٦. (الدین، سعدتفتازانی .٧

  الطباعة العامرة.: داربیروت .٤ج .کتاب الکلیات ).١٣٩١. (ابوالبقاء ،کوفیحسینی  .٨

  انتشارات دانشگاه شیراز.شیراز:  البالغة.معالم). ١٣٤٠. (خلیل، محمدیرجای .٩

شـیراز:  .البالغـة در علـم معـانی و بیـان و بـدیعمعالم). ١٣٧٩. (خلیل، محمدرجایی .١٠

  انتشارات دانشگاه شیراز.

  .التراثقم: دار القرآن.البرهان فی علومم). ٢٠٠٨(. الدین، بدرزرکشی .١١

  .دارالکتب العلمیهبیروت:  العلوم.مفتاح). ١٣١٨. (علی، محمدبنسکاکی .١٢

  .مکتبة الخانجی، قاهره: ٣ج ».الکتاب«کتاب  م).١٩٨٨. (ابو بشر عمرو ،سیبویه .١٣

: مؤسسـه فرهنگـی و بیـروت الصغیر.جامع. )١٣٧٨. (بکرابی، عبدالرحمن ابنسیوطی .١٤
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  رسانی تبیان.اطالع

األشــمونی علــی الفیــه حاشــیة الصــبان علــی شرحق). ١٢٠٦. (علی، محمــدشــافعی .١٥

  .المصریه بیروت: مکتبة مالک و معه شرح الشواهد للعینی.ابن

 قـاهره: مؤسسـة ».اللغـةکتاب فی فقه«الصاحبی م). ٢٠٠٥. (فارسبناحمد ،صاحبی .١٦

  .المختار

  انتشارات ناصرخسرو.، تهران: ٢چ نحو وافی. .)١٣٧٥. (حسن ،عباس .١٧

  نشر هجرت.: قم ،٥ج .کتاب العین ق).١٤١٠. (احمدخلیل ابن ،فراهیدی .١٨

بیروت:  المحیط.قاموسق). ١٤١٤. (یعقوببنابوطاهر مجدالدین محمد ،آبادیفیروز .١٩

  .الکتب العلمیهدار

الکتـاب فیکتـاب تعضـید شـاهدالحدیث النبـوی ق). ١٤٣٣. (باسم مفضـی ،معایطه .٢٠

  .الحامدعمان: انشارات دار مالک.إلبن» شواهد التوضیح«

  .منشورات اساعیلیان: قم، ٤چ جواهرالبالغة.). ١٣٨٦. (احمد ،هاشمی .٢١


