
إذاً
فیھا مسائلٌ

 :المسألة االُولى
في نوعھا

 :قال الجمھور
ھي حرف

دلیل بر حرفیت
 ص: جمهور و سیبویه(الکتاب: 1/ 483) گویند حرف است، زیرا داراى تمامى خصوصیات حرف است. مثال

هرگز مسند و مسند الیه واقع نمى  شود

 قائلین به حرفیت چند
دسته شده اند

 :اذما بسیطه است
بر دو دسته

ابن هشام همین قول را اختیار کرده استخود اذن ناصبه است
 و على ھذا القول فالصحیح: أنّھا
 بسیطة، ال مركّبة من{إذ}و{أن} و

 على البساطة فالصحیح: أنّھا
الناصبة، ال{أن}مضمرة بعدھا

 أن مقدره در
مابعدش ناصبه است

 جناب رضی ج4ص44 و صبان و
 بعض کوفیین این قول را قبول کرده

اند

 زیرا گاهی بین اذن و فعل مضارع
 منصوب به واسطه ندا یا دعا یا قسم
 فاصله می شود پس معلوم می شود
 خود اذن ناصبه نیست زیرا بین حرف
 عامل و معمولش نمی تواند اجنبی

 فاصل گردد

 جناب رضی مصدر
 مؤول بعد از اذن را
 فاعل فعل مقدر یعنی

" دنا هتفرگ "عقو

 دمامینی: این قول یکی از دو قول خلیل است که طبق این قول همزه حرکتش را به ماقبل داده و به خاطراذما مرکّبه از اذ و أنْ
التقاء ساکنین حذف گشته است

 و قیل: اسم و األصل في {إذاً اُكرِمَك}: إذا جئتني
 ،اُكرِمك، ثمّ حذفت الجملة، و عوّض التنوین منھا

{و اُضمرت{أن

 اذن طبق این قول شرطیه است که تنوین عوض از شرط محذوف گرفته است و الف اذا در هنگام التقاء ساکنین با تنوین
حذف گشته است

 المسألة
 :الثانیة

 في
معناھا

 :قال سیبویھ
 معناھا: الجواب و

الجزاء

خود بر دو دسته شدند

فقال الشلوبین: في كل موضعجواب و جزاء در همه جا

جواب در همه جا و جزاء در اکثر موارد
 و قال أبو علي

 الفارسي: في األكثر و
قد تتمحّض للجواب

 :بدلیل أنّھ یقال لك: اُحبّك، فتقول 
 إذاً أظنّك صادقاً، إذ ال مجازاة ھنا

ضرورة. انتھى كالمھ

 دلیل بر اینکه اظنّک در این
مثال نمی تواند جزاء باشد

 النحوالوافی ج4ص291 وشمنّی به نقل از رضی: زیرا جزاء
 مسبب است و زمان مسبب باید بعد از سببش باشد پس نمی
تواند اظنّک جزاء باشد زیرا زمانش مقارن با ماقبل است

نکته

 و األكثر أن تكون
{جواباً لـ{إن

 أو{لو} ظاھرتین
أو مقدّرتین

(فاألوّل(ظاھرتین

كقول كُثَیّر عَزّة 
لئن عاد لي عبدالعزیز بمثلھا
 و أمكنني منھا إذاً ال اُقیلھا

 ،هرآینه اگر دوباره تکرار کند براى من به مثل آن مقاله و کالمى که گفت- حاجتى بخواه- و مرا قادر بر آن گرداندمعناي بیت
در این هنگام ترك نمى  کنم آن کالم و حاجت خود را- که مرا به جاى ابن رمانه قرار دهد

اذن در جواب إن ظاهره آمده است توضیح شاهد

اذن در جواب لو ظاهره آمده استتوضیح شاهد(و قولھ تعالى: قُلْ لَوْ أنْتُم تَمْلِكُونَ خَزائنَ رَحْمَةِ رَبّي إذاً ألمسَكْتُم (اإلسراء/١٠٠

(والثّاني(مقدرتین

 :كقول الرّسول (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، حین سمع رجالً یقول
 اللّھُم آتني ما تؤتي عبادك الصالحین: إذاً یُعْقَر جوادك و تُھراق

 مُھْجتك في سبیل هللا

 اگر اینگونه دعا مى  کنى پس در آن هنگام، مجروح گردیده مى  شودمعناي حدیث
مرکب نجیبت و ریخته مى  شود خون از سرت در راه خدا

مقدرهتوضیح شاهد  اذن در جواب إنْ 

 و قال هللا تبارك و تعالى: مَا اتَّخَذَ هللاَُّ مِنْ
 وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَھُ مِنْ إِلھٍ إِذاً لَذَھَبَ كُلُّ
 إِلھٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَال بَعْضُھُمْ عَلى  بَعْض  

(المؤمنون/٩١)

 خدا هیچ فرزندى نگزیده است و هیچ معبودى با او نیست؛ (و گرنه) در آن صورت حتماً هر معبودى آنچه رامعناي آیه
آفریده بود، مى  برد، و مسلماً برخى آنان بر برخى [دیگر] برترى مى  جستند

 اذن در جواب لو مقدره/سؤال: چرا لو در تقدیر گرفته شد نه إن؟ جواب: زیرا اوال شرط از امور محاله استتوضیح شاهد
ثانیا الم بر سر جواب لو می آید نه إن

النحوالوافی ج4 ص290: یعنی جواب از سؤال مذکور یا خیالی ماقبل استمعناي جواب بودن اذن

النحوالوافی: یعنی ماقبلش سبب براي مابعدش می باشدمعناي جزاء بودن اذن

المسألة الثّالثة: في لفظھا عند الوقف علیھا
المسألة الرابعة: في عملھا

إذما

درک دهاوخ ثحب نآ زا ماشه نبا هک تسا فالتخا لعف ای تسا مسا ایآ هک نآ عون رد و "هملک" نآ سنجأداة شرطصنف

(تعلیق و ترتّب وقوع جزاء بر شرط(اگرمعنی

 تجزم فعلینعمل
همانا تو اگر انجام دهى آنچه را که تو امرکننده  اى به آن، مى  یابى کسى را که امر کرده  اى او را، آورنده ي آن  نحو قولھ: و إنّك إذما تأتِ ما أنت آمر * بھ تُلفِ مَنْ إیاه تأمر آتیامثال

اقوال پیرامون نوعِ آن

 و ھي حرف عند سیبویھ بمنزلة {إن} الشرطیة
 ص: مانند {إن} شرطیه است ، نوعا و عمال و معنا. زیرا این کلمه مرکب از {إذ} و {ما} بوده و بعد از آنکه {إذ} با {ما} ترکیب شد، مانند شى ء واحد است، و دیگر معناى اول خود

ار دوخ ىلعف ىانعم }بح{ ظفل ،بیکرت زا دعب هک }اذبح{ :دننامه دش دهاوخ فرح هملکّ لک و هدرک هبلغ هملکّ لکرب "ام" تیفرح بناج و دهدىم تسد زا هدوب تیفرظ هک ار
(بنابر رأى بعضى از نحویین از دست مى  دهد. و به علّت غلبه شرافت اسم، به همراه {ذا} یک اسم مى  شوند(التصریح على التوضیح، 2/ 99 و 2/ 248

ص: ظرف زمان و به معناى{متى}است، زیرا اصل آن، {إذ} ظرفیه بوده و هنگامی که متضمن معناى شرطیت باشد، {ما} زائده براى فرق بین شرطیه و غیر شرطیه، ملحق به آن شده استو ظرف عند المبرّد و ابن السرّاج و الفارسي

 او قائل به حرفیت آن است، قال ابن هشام: جازم الفعلین و هو أربعۀ أنواع: حرف باتفاق و هو {إن} و حرف على األصح و هو {إذ ص: نظر ابن هشام
ما} و اسم باتفاق و هو من، ما، متى، أي، أین، أیان، أنّى و حیثما؛ و اسم على األصح و هو {مهما} (شذورالذهب334) 

ص: صحیح این است که عمل آن، هم در ضرورت و هم در اختیار و نثر است لکن اصل عمل آن قلیل است و عملھا الجزم قلیل ال ضرورة؛ خالفاً لبعضھمعمل

 :طرح بحث
 ششمین مفرد

 از 114
 مفردي که
 در باب اول
 بحث شده
 است اذما
 می باشد و
 هفتمین آن
اذن می باشد


