نقش شرط و جزاء در خوانش جملههای درهمتنیده
با تطبیق بر حدیث «لَو اَنَّ العِبادَ اِذا جَهِلوا وَقَفوا وَ لَم یَجحَدوا لَم یَکفُروا»
حسین

محقّقیان 8

علی نقی پارسا نیا 1

خوانش متون و بهویژه متون حدیثی  ،نیازمند آگاهی از قواعد ادبی است .بیتوجّ هی به این
گاهی در سخنان معصومان^ عباراتی دیده میشود که خوانش درست آن از سوی عموم
عالقهمندان  ،نیازمند اعرابگذ اری و استفاده از عالئم ویرایشی است .حتّی گاهی خوانش روایت ا ز
سوی متخصّصان نیز بدون استفاده از این عالئم دشوار میشود .در مواردی نیز اعرابگذار و
ویراستار ،برای رسیدن به ب هترین خوانش  ،نیازمند بررسی متون مشابه هستند.
روایت ز یر که در کتاب « الکافی» نقل شده  ،از جمله متونی است که خوانش درست آن به
دقّت ادبی و بهرهگیری از عالئم نگارشی نیاز دارد.
مُحَمَّدُ بنُ یَحیىٰ عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ عَنِ ابنِ
بُکی رٍ عَن زُرارَةَ عَن اَبیعَبدِ ا هللِ× َقالََ:لوَا قن ِ
َالعبادَاِذاَج ِهلواَو َواَ
یحد واَ،لََیَک ََُّ واَ3 .
وََلََ َ
این روایت شریف دو شرط و دو جزا دارد که توقّف در هنگام خوانش  ،معنای آن را تغییر
میدهد .حروف شرط «لَو» و «َاِذا» در این عبارت هر یک نیاز به جزایی جداگانه دارند .شرط «َاِذا»

 .8فارغ التّحصیل سطح سه مرکز تخصّصی علوم حدیث قم)mohgeg@gmail.com ( .
 .1پژوهشگر مؤسّسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
 .3الكافی  ،ج ، 1ص ، 311ح.85
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قواعد و یا آگاهینداشتن از آن ،سبب کجفهمی و یا فهم نادرست میشود.

َیحَدوا» است و جمله «اَ قن ِ
َالعبادََاِذاَج ِهلواَو َواَوَلََ
جمله «جَ َِهلوا» و جزای آن « وَ ََواَوََلَ َ
یحد وا» شرط حرف «لَو» و جزای آن «لََیَک ََُّ وا» است .بنابراین عبارت یادشده چنین معنایی
َ
دارد « :اگر بندگان هنگامیکه ندانند ،توقّف کنند و انکار نکنند ،کافر نمیشوند ».کافرشدن در ا ین روایت
نتیجه دو عمل است ؛ یکی توقّفنکردن هنگام نادانی و دیگری انکارکردن هنگام ندانستن .پس این
دو عمل بهصورت معطوف و معطوف علیه ،جزاء برای شرط دوم (َاِذا) هستند و جزای شرط اوّل
(لَو) فقط کافرشدن است.
این روایت با همین سند در نقل دیگری با جابهجایی حرف «واو» نقل شده است.
ن عَنِ ابنِ بُکی رٍ عَن زُرارَةَ عَن
عَنهُ عَن اَبیهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنا ٍ
اَبیجَعفَرٍ× َقالََ :لو َاَ قن ِ
یحد وا َو َلََ
َالعباد ََاِذا َج َِهلوا َ ،و َواَ ،لَ َ َ
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یَک ََُّ واَ1 .
بنا بر این نقل  ،معنای عبارت  ،چنین است « :اگر بندگان هنگامیکه ندانند ،توقّف کنند  ،انکار

نمیکنند و کافر نمیشوند ».بر خالف نقل قبلی  ،کافرشدن و انکارکردن در این روایت  ،نتیجه

توقّفنکردن هنگام نادانی است .پس معطوف و معطوف علیه ،جزای شرط اوّل (لَو) هستند و جزای
شرط دوم (َاِذا) فقط توقّفنکردن هنگام نادانی است.
این روایت با همین ترکیب از امام علی× در دو کتاب «غرر الحکم» و «عیون الحکم و

المواعظ» نیز نقل شده است.
لوَاَ قن ِ
یَج ِهلواَو َواَ،لََیَک ََُّواَوَلََیَ ِض َّلواَ9 .
َالعبادَح َ
این نقل مانند روایت « المحاسن» است و جزای «لَو» از «لََیَک ََُّواَوَلََیَ ِض َّلوا» آغاز میشود

و معنای آن چنین است « :اگر بندگان هنگامیکه ندانند ،توقّف کنند ،کافر نمیشوند و گمراه نمیگردند».
کاربرد جمله هایی با دو شرط و دو جزا در زبان عربی ،اندک نیست .در بالغت ،از این روش با عنوان

 .1المحاسن  ،ج ، 8ص ، 182ح .813
 .9غرر الحکم  ،ج ، 9ص  ، 883ح 1911؛ عیون الحكم و المواعظ  ،ص ، 182ح.1112
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«مزاوجه» یاد میشود و نشانگر درهمتنیدگی هر دو شرط و هر دو جزا با یکدیگر است 2 .مثالً متن
دیگری در این دو کتاب نقل شده که هرچند اساس آن شبیه نقل « المحاسن» است  ،ولی مضمون
آن نکته دیگری را بیان میکند.
یلَکوا1 .
استغَََّواَ،لََ َیعَ قَذبواَوََلََ َ
یَعَصَواَاَنابواَوََ َ
لَوَاَ قَنَالنّاسََح َ

ُ

ُ

اگََّمَّدم َهنگامیکه َ نافَّمانی َکَّدندََ ،وبهَمیکَّدند َ و َطلبَ
بخشش َمینمودندَ،عذاب َنمیشد ندَوَهالکَنمیگشتندَ .
در اینجا عذابنشدن و هالکنشدن مردم ،متوقّ ف بر توبه و استغفار پس از گناه است .برای
خوانش و فهم این دسته از جمله ها ،ابتدا باید شرط و جزای دوم را یافت و آن را معنا کرد و سپس
شرط و جزای نخست را یافت و به معنای آن رسید.
 .8جو اهر البالغة ،سید احمد هاشمی ،تحقیق یوسف صمیلی ،بیروت ،المکتبة العصریة.
 .1عیون الحکم و المواعظ  ،علی بن محمّد بن لیثی واسطی  ،قم  ،دارالحدیث8312 ،ش.
 .3غرر الحکم و درر الک لم ،عبدالواحد بن محمّد تمیمى آمدى ،شرح محمّد بن حسین ( آقا جمال
خوانسارى)  ،تحقیق جالل الدّین ح سینى ارموى محدّث ،تهران ،دانشگاه تهران ،چهارم8322 ،ش.
 .1الکافی  ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران  ،دارالکتب االسالمیة8111 ،ق.
 .9المحاسن ،احمد بن محمّد بن خالد برقی ،تحقیق سید جالل الدّین حسینی ،تهران  ،دارالکتب
االسالمیه8311 ،ق.

 .6ن .ک :جواهر البالغة  ،ص.315
 .1غرر الحکم  ،ج ، 9ص  ، 883ح  1913؛ عیون الحكم و المواعظ  ،ص ، 181ح( .1111در این نقل به جای کلمه « انابوا» کلمه
«َابوا» آمده است).
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