
إذ

 على
 أربعة
أوجھ

الوجھ األوّل: أن تكون اسماً للزمن الماضي
الوجھ الثّاني: أن تكون اسماً للزمن المستقبل

 الوجھ
:الثّالث

 أنْ 
 تكون
[ [حرفاً

للتعلیل

در {تعلیل} مابعد علت ماقبل است و در {سببیت} ماقبل علت مابعد

 نحو: وَ
 لَنْ

 یَنْفَعَكُمْ
 الیَوْمَ إذْ
مْ  ظَلَمْتُ

 أنّكُمْ في
 العَذابِ

مُشْتَرِكُونَ

/الزخرف)
39)

أي: و لن ینفعكم الیومَ اشتراكُكم في العذاب، ألجل ظُلمكم في الدّنیا

ھل ھذه

قول رضی ج2 ص115 و ابن مالک در تسهیل حرف بمنزلة الم العلّة

 أو
 ظرف

 و
 التعلیل
مستفاد

 من 
 قوّة

 الكالم
 ال من
 ،اللّفظ
قوالن

فإنّھ إذا قیل: {ضربتھ إذ أساء} و اُرید بـ {إذ} الوقتَ، اقتضى ظاھر الحال أنّ اإلساءة سبب الضّربتوضیح قول اول
 دمامینی ص315 و دسوقی ص213: ألن تعلیق الحکم

بوصف مشعر بعلیۀ الوصف لذلک الحکم

 اشکال
 به قول

دوم

 و یرد على
 الثّاني: أنّھ
 لو قیل: لن

 ینفعكم الیومَ
 وقتَ ظُلمِكم
 االشتراكُ في

العذابِ

اشکال معنوي
 لم یكن
 التّعلیل
مستفاداً

 الختالف
 زمني
الفعلین

 دسوقی ص214 و امیر ص76: وقتى تعلیل از تعلّق فعلى به ظرف زمانى خاص استفاده مى  شود که آن فعل با آن
 ظرف زمانى اتحاد زمانى داشته باشد، مانند {ضربته إذ أساء} که زمان زدن همان زمان اساءة ادب است. به

 خالف آیه که زمان {ینفع} با زمان {ظلمتم} مختلف است؛ اشکال صاحب کتاب ثورة: چه اشکال دارد زمان
 اذ ظرفیه تعلیلیه ماضی و زمان فعل ماقبلش مستقبل باشد؟! مانند:اضرب زیدا الیوم اذ اساء امس؛ بله اگر اذ ظرفیه

حقیقیه باشد به این معنا که بخواهد زمان وقع فعل را برساند باید از حیث زمان با عاملش یکی باشد

 اشکال
لفظی

 {اگر {اذ
 ظرف و
 اسم باشد
 داراي سه
 احتمال
 ترکیبی
 است که
 ابن هشام
 به همگی
 اشکال

کرده است

الختالف الزّمانینو أنّ {إذ} ال تبدل من الیوماشکال این ترکیب{بدل از {الیوم

 متعلق به
{ینفع}

 و ال تكون
 ظرفاً

{لـ{ینفع
[ألنّھ الیعمل في ظرفین [مختلفین زماناً

 متعلق به
{مشترکون}

 و ال
}لـ

مشتركون
}

 ألنّ معمول
 خبر األحرف

 الخمسة
 الحروفُ)
 المشبھة

 بالفعل) ال
 یتقدّم علیھا

 نکته از دمامینی ص316: بهتر بود می
 گفت: االحرف الستۀ تا شامل أنّ مفتوحه

 نیز گردد مگر اینکه توجیه کنیم که أنّ فرع
مکسوره است و در شمارش نمی آید  إنّ 
کمااینکه سیبویه نیز به حساب نیاورده است

 دمامینی اشکال کرده که حروف مشبهۀ بالفعل
 صدارت طلبند فلذا خبر یا معمول خبر بر آنها

 مقدم نمی شود اما أنّ از بین این حروف صدارت
 طلب نیست پس این دلیل براي أنّ اشتباه است

 مگر اینکه مانند شمنی و امیر و صبان ج1 ص272
 توجیه کنیم که أنّ فرع إنّ است و ازباب حمل
 فرع بر اصل بگوییم تقدیم معمول خبر بر أنّ نیز

جائز نیست

 و ألنّ معمول الصّلة ال یتقدّم على الموصول
و ألنّ اشتراكھم، في اآلخرة ال في زمن ظلمھم

ص:  قول اول (قول به حرفیت {إذ}) داراى این دو اشکال معنوى و لفظى نیست بنابراین قول صحیح همان قول اول است

 و
الجمھور

 ال 
 یثبتون

 ھذا
القسم

جمهور نحویون این قسم {اذ} را نپذیرفته اند اما سؤال این است که پاسخ آنها به اشکاالت لفظی و معنوي مطرح شده چیست؟

توجیه اول
مُ الیَومَ إذ ظَلَمْتُمْ} مستشكالً  قال أبوالفتح: راجعتُ أبا عليٍ مراراً في قولھ تعالى{وَ لَنْ یَنْفَعَكُ
 إبدال {إذ} من {الیوم} فآخر ما تحصّل منھ: أنّ الدنیا و اآلخرة متصلتان، و أنھما في حكم

هللا تعالى سواء فكأنّ {الیوم} ماض أو كأنّ {إذ} مستقبلة انتھى

مکالمه ابوالفتح بن جنی با استادش ابوعلی فارسی

توضیح استاد حجت در مهدي االریب: زمان نسبت به خدا مطرح نیست زیرا خدا از باال می بیند زمان براي ما انسان ها مطرح است

 ابوالفتح و ابوعلی هردو شیعه بوده اند؛ بغیۀ الوعاة ص403: حسن بن احمد بن عبدالغفار بن محمد بن سلیمان االمام ابوعلی الفارسی المشهور
 واحد زمانه فی علی العربیۀ شاگر زجاج و ابن سراج بوده و بسیاري از شاگردانش او را اعلم از مبرد می دانستند متوفاي 377؛ ص592: عثمان

بن جنّی در صرف نسبت به نحو ماهرتر بوده است و 40 سال شاگردي ابوعلی را کرده است متوفاي 392

توجیه دوم: ظرف لـ{ثبت} محذوف
و قیل: المعنى: إذ ثبت ظلمكم

و علیھ أیضاً فـ {إذ} بدل من الیوم
 ص: {إذ} داخل بر فعل مقدرى است که زمان وقوع آن فعل، آینده است و آن زمان، وقت ثبوت و زمان عرضه اعمال انسان است که روز قیامت است، پس

زمان {إذ} نیز استقبال است، پس اتحاد زمانى حاصل و بدلیت صحیح است. زمخشرى به این توجیه معتقد است 

مضاف عن {بعد} محذوف نائب توجیه سوم: ظرف
و قیل: التقدیر: بعدَ إذ ظلمتم

{و علیھ أیضاً فـ{إذ} بدل من {الیوم
 ص: {إذ} به تنهایى زمان ماضى داشته، و داللت بر حیات دنیوى مى  کند، لکن با تقدیر گرفتن کلمه {بعد} قبل از آن، تبدیل به زمان آینده مى  شود، زیرا بعد از حیات

 دنیا، آخرت است، بنابراین اتحاد زمانى نیز حاصل و بدلیت صحیح است. البته در حقیقت {بعد} بدل بوده است و {إذ} مضاف الیه است، لکن با حذف مضاف، مضاف
الیه حکم آن را پیدا مى  کند

 الوجھ
 :الرابع

 أن تكون
للمفاجأة

برخورد ناگهانی به مضمون و واقع جمله بعد از آن در خارج ص: تعریف

نصّ على ذلك سیبویھ

 و ھي
الواقعة

 بعد 
 {بینا}

 أو
{بینما}

نکته

 بینا , و بینما در اصل بین بوده اند و بین دائم االضافه به مفرد است و مفردي که در این موارد به آن اضافه شده است کلمه اوقات بوده که حذف گشته است و به جاي آن الف زائده که از اشباع فتحه بین ایجاد شده  یا میم و الف زائدتان آمده است و آن کلمه اوقات نیز مضاف به جمله
 اسمیه یا فعلیه ما بعد بوده است بنابراین جمله ما بعد محال مجرور بنابر اضافه اوقات به آن است و جمله ما بعد نیز مبتدا و خبر یا فعل و فاعل ترکیب می گردد؛ از کلمات رضی به دست می آید که بین متعلق به جمله مذکور بعد از اذ است و هیچ مانعی از این تعلّق وجود ندارد زیرا اذ در نزد
 رضی حرف  است و مضاف به مابعد نیست تا الزمه اش عمل کردن ما بعد مضاف در ما قبل مضاف باشد(استفاده از عبارات رضی ج3ص195 و النحو الوافی ج2ص269 این نظر رضی و فارسی و ابن جنی و ابن باذش بود اما نظر جمهور این است که ما در بینما کافّه نبوده و کلمه اوقات نیز

(در تقدیر نبوده و بین مضاف به جمله ما بعد است (الحدائق الندیه ص520) قول دیگري نیز وجود دارد که می گوید ما کافه بوده و اوقات نیز در تقدیر نبوده و جمله مابعد محلی از اعراب نخواهد داشت(نظر سیوطی در همع به نقل حاشیه النحوالوافی ص269

و ال یجیء بعد إذ المفاجاة إال الفعل الماضیشرح الکافیه للرضی ج3 ص196

(معنی بینا، بینما: میانِ اوقات ... (کلمه اوقات محذوف است

همانا اهل دنیا همانند کاروانى هستند، در میانِ زمانی که تازه بار انداخته  اند، ناگهان بانگ بر آنان کاروانساالرشان خواهد زد، پس برمى  خیزندكقول أمیرالمؤمنین (علیھ السالم): و إنّ أھل الدنیا كرَكْبٍ بیناھم حلّوا، إذ صاح بھم سائقھم فارتحلوا

طلب قضا و قدر خیر را از خداوند کن و راضى به آن باش، و در میان زمانِ سختی، ناگهان آسایشها واقع مى  گردندو قول الشاعر: فاستقدر هللاّ خیرا و ارضینّ بھ * فبینما العسر اذ دارت میاسیر

 اقوال پیرامون
ماهیت

ص: آیا معناى {ناگهان} از خود {إذ} فهمیده مى  شود یعنى {إذ} براى این معنا وضع شده و یا این معنا از سیاق کالم درك مى  گردد؟

ھل ھی

دظرفُ مکانٍ مبرِّ نظرِ 

نظرِ زجاج و ابوحیاناو ظرف زمانٍ

محقق رضی در شرح کافیه و ابن مالک او حرف بمعنی المفاجاة

ابن شجرياو حرف توکید، أی: زائد، اقوالٌ د مفاجات در جمله می دانند که این مفاجات توسط فاء داخله بر بین یا خود بین رسانده می شودنظرِ  امیر ص77: قائلین این قول اذ را زائده به معناي مؤکِّ

 و علی
 القول

 بالظرفیھ

فقال ابن جنّیّ
امیر ص77: تقدیر شعر مذکوربنابر قول ابن جنی: دارت میاسیر فی بین اوقات حصل العسر النھا غیر مضافة الیھعامل {اذ} الفعل الذی بعدھا

و عامل{بینا} او{بینما} محذوف یفسره الفعل المذکور
ص: تقدیر شعر بر مبناى ابن جنى: فدارت بینما العسر إذ دارت میاسیر

 و قال
الشلوبین

النّ المضاف الیھ ال یعمل فی المضاف و ال فیما قبلھ {اذ} مضافة الی الجملة، فال یعمل فیھا الفعل و ال فی {بینا} و {بینما}

 و انما عاملُ {بینا} و {بینما}محذوف
یدل علیھ الکالم و {اذ} بدل منھما

 ص: اینجا کالم حاکی از برخورد ناگهانى است پس آن فعل محذوف مى  تواند از ماده {مفاجات} یا {تصادف} باشد، که فاعل آن نیز از جنس فاعل فعل بعد از
 إذ} است، در این صورت {إذ} نیز بدل از {بینا} یا {بینما} است، پس شلوبین {إذ} را ظرف زمان مى  داند زیرا آن را بدل از ظرف زمان گرفت. تقدیر شعر بر}

سر بین اوقات حصل العسر إذ دارت میاسیر؛ معنی: پس آسانى واقع شد در زمان سختى که زمان دوران و آمدن آسانیهاست  مبناى شلوبین: فصادف الی

 العامل ما و قیل
{یلی {بین

 بناء علی اَنَّ {بینَ} مکفوفة عن االضافة الیھ (أی: ما یلی
 بینَ}) کما یعمل تالی اسم الشرط فیھ}

انیب رد فلا و امنیب رد ام طسوت لمع زا فک; :بیطخ

}، جاء است ن جائنی بکتابی فله درهمدر {م {نم} ِمانند اینکه عامل

) در جمله اسمیه بعد از آن است. هرچند سابقاً جمله بعد از {بینا} و {بینما} مضاف الیه آن بوده اما هم  اکنون به واسطه الحاق الف و {ما} از اضافه به جمله بعد منع  ص: در شعر اخیر عامل {بینا} خبر محذوف (حاصلٌ
شده و ملغا مى  باشند پس الفاظ جمله بعد مى  توانند در آنها عمل کنند.امیرص77: در این صورت {إذ} بدل از {بینا/بینما} است و تقدیر شعر اینگونه است: بینما العسر حاصلٌ إذ دارت میاسیر

 بین} خبر لمحذوف، و تقدیر قولك {بینما أنا قائم إذ جاء زید}؛ {[مجى ءُ زیٍد] بینَ أوقاتِ} و قیل
{قیامى}، ثم حذف المبتدأ مدلوال علیھ بـ{جاءَ زیدٌ

ص: در این حالت نیز {اذ} بدل از {بینا، بینما} است

بین] مبتدأ، و إذ خبره، و المعنى: حین أنا قائم حین جاء زید]و قیل
قائلین به اقوال چهارم و پنجم، {اذ} را ظرف متصرف میدانندنکته

{جمع بندي {اذ

اجماعی استظرف زمان ماضی

جمهور نحویون آن را قبول ندارندظرف زمان مستقبل

در آیه شریفه در صورت ظرف گرفتن {اذ} دو اشکال لفظی و معنوي ایجاد می شود که سه توجیه براي آن آورده شده است و جمهور نحویون این قسم را قبول ندارندتعلیلیه

سیبویه و محقق رضی آن را قبول دارند اما بسیاري از نحویون معناي {مفاجات} را از سیاق کالم دانسته و {اذ} را ظرف یا حرف زائده دانسته و قائلین به ظرفیه بودن آن بر سر عاملش داراي 5 نظر متفاوت هستندفجائیه

مسألة

مغني االديب صفحه ۱۷-۱۸


