
إذا
 وجوه

 استعمالی
 علی

وجھین

 أن
 تکون

للمفاجأة

داللت بر وقوع ناگهانی ما بعد هنگام انجام فعل ما قبل می کندمعناي اذاي فجائیه

خصوصیات اذاي فجائیۀ

نکته از دمامینی: در این باره سه قول وجود دارد فتختصّ بالجمل االسمیة

ابن هشام و رضی و اشمونی و مشهور: اختصاص به جمله اسمیه دارد جهت فرق با اذاي شرطیه

کسائی: می تواند هم بر اسمیه داخل شود و هم بر فعلیه

 اخفش و عباس حسن در النحوالوافی ج2 ص263: می تواند بر اسمیه و بر فعلیه اي که قد بر سرش آمده
باشد وارد شود

زیرا شرطیه نیست که نیاز به جواب داشته باشدو ال تحتاج لجواب

یعنی در صدر کالم نمی آید زیرا داللت بر مفاجاة الزمه اش وقوع در وسط کالم استو ال تقع فی االبتداء

یعنی زمان وقوع ما بعدش با ماقبلش یکی باشدو معناھا الحال باعتبار ما قبلھا

نکته از النحو الوافی ج2 ص263: فائی که بر سر اذاي فجائیه می آید فاء زائده است(نحو: (فَألْقاھا فَإذا ھِی حَیةٌ تَسْعی)(طھ / ٢٠مثال

اختالف در نوع اذاي فجائیۀ

 و ھی حرف عند األخفشقائلین به حرفیت

 قول النحوالوافی و رضی نیز همین است؛ قال الرضی: االولی القول بحرفیۀ کلمتی المفاجاة کماهو مذهب
ابن برّي/شرح کافیه ج3ص199

مرجح قول اخفش

«و یرجّحھ قولھم: «خرجت فإذا إنّ زیداً بالباب» بکسر «انّ
 این که گفت بکسر إنّ به خاطر این است که اگر أنّ مفتوحه باشد می تواند مابعدش در ماقبلش عمل کند

زیرا أنّ صدارت طلب نیست به خالف إنّ بالکسر

» الیعمل ما بعدھا فیما قبلھادلیل رجحان قول اخفش  ألنّ «إنّ
 توضیح: اگر اذاي فجائیه حرف نباشد باید ظرف باشد و ظرف نیز نیاز به متعلَّق دارد در حالی که در این مثال
 نه ماقبل فاء می تواند در مابعدش عمل کند و نه مابعد إنّ در ماقبلش پس اذا در امثال این مثال بی متعلَّق می

ماند

قائلین به اسمیت

و ظرف مکان عند المبرّد
قول تمام کوفیین همان قول مبرد است/رضی ج3ص194

: االسد مبتداي مؤخّر و اذا در این صورت اذا خبر براي اسم مابعدش می شود مثال در مثال خرجت فإذا االسد 
خبر مقدم است یعنی اسد در آن مکان بود

 و ظرف زمان
 عند الزّجاج

دمامینی: این قول، قول ریاشی و ابن طاهر و ابن خروف و مبرّد و سیبویه و رمانی است

 بنابر این قول تقدیر مثال خرجت فإذا االسد بالباب اینگونه است: خرجت فقی الوقت استقرار االسد بالباب؛
باید بر سر اسد، مصدري را در تقدیر بگیریم زیرا اخبار اسم زمان از اسم عین جائز نیست

عامل اذا بنابر قول سوم

 از دیدگاه
زمخشري

 و زعم [الزمخشری] أن عاملھا فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة، قال فی قولھ
)(الروم / ٢۵) إن التقدیر مَّ إذا دَعاکمْ دَعْوَةً مِنَ األرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ  :تعالی: (ثُ

إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت و ال یعرف ھذا لغیره

 نکته: عبارت زمخشري در کشاف ج3 ص202 اینگونه است: و تقدیره: ثم فاجأتم وقت کونکم بشرا منتشرین
 ظاهر عبارت زمخشري در کشاف این است که ایشان اذا را مفعول به براي فعل مقدر فاجأتم می داند نه

 ظرف زمان پس ظاهرا نقل ابن هشام از ایشان صحیح نیست اما اشکال قول زمخشري این است که اذا ظرف
غیر متصرف است و نمی تواند مفعول به واقع گردد/رضی ج1 ص273

 عامل اذا بنابر
 قول سوم از
 دیدگاه غیر

زمخشري

 در
 صورت
 ذکر خبر
بعد از اذا

 و إنما
 ناصبھا

 عندھم الخبر
 المذکور فی

 :نحو
 خرجت فإذا»

«زید جالس

 اشکال دسوقی به ابن هشام: این کالم به صورت مطلق صحیح نیست زیرا اگر بعد از اذا، إنّ ذکر گردد نمی
 :تواند خبري که ما بعد إنّ آمده در اذا عمل کند بلکه باید فعل مفاجاة در تقدیر گرفته شود؛ تقدیر مثال

خرجت ففاجأت االسد فی ذلک الوقت

 در
 صورت

 عدم
 ذکر

 خبر بعد
از اذا

جائز الوجهین

 أو [ناصبھا الخبر]المقدّر فی نحو: «فإذا األسد» أی: حاضرظرف زمان و متعلق به خبر مقدر

خبر و متعلق به افعال عموم
 و إذا قدّرت أنھا

 الخبر فعاملھا
 مستقر» أو»

«إستقر»

 بررسی
 استعمال اذا

در قرآن

 إذا و لم یقع الخبر معھا فی
 ،التنزیل إالّ مصرّحاً بھ

 نحو: (فإذا ھِی شاخِصَةٌ
(أبصارُ الّذینَ کفَرُوا

األنبیاء / ٩٧)
و اختار األوّل ابن مالک، و الثّانی ابن عصفور، و الثّالث الزمخشرینکته

تطبیق اقوال بر چند مثال

 :و إذا قیل
 خرجت فإذا»

 «األسدُ

نکته: در این مثال اسم مذکور بعد از اذا اسم عین است و خبري بعدش ذکر نشده است

صح کونھا عندالمبرد خبراً، أی: فبالحضرة األسدُ
و لم یصح[کونھا خبرا] عندالزجّاج؛ ألن الزمان ال یخبر بھ عن الجثة

و ال[یصحّ کونھا خبرا] عنداألخفش[قائال بحرفیّتھا]، ألن الحرف الیخبر بھ و ال عنھ

 «فإذا قلت: «فإذا القتالُ
نکته: در این مثال اسم مذکور بعد از اذا اسم معنی است و خبري بعدش ذکر نشده است

 [صحت خبریتھا عند غیر األخفش[ألنّھ قائل بحرفیّتھا

 و تقول: خرجت فإذا زید جالس أو [خرجت فإذا زید]جالساً

فالرفع علی الخبریة، و «إذا» نصب بھدر صورت رفع جالس

در صورت نصب جالس

و النصب علی الحالیة و الخبر «إذا» إن قیل: بأنھا مکان
[أی إن لم یُقَلْ بأنّھا مکان] فھو[أی الخبر] محذوف و إالّ

 نعم یجوز أن تقدّرھا خبراً عن الجثّة مع قولنا: إنھا زمان إذا قدّرتَ حذفَ
مضاف کأن تقدّر فی نحو: «خرجت فإذا األسد»: فإذا حضور األسد

 الثانی: أن تکون
لغیر المفاجأة

 طرح بحث: کتاب مغنی
 مشتمل بر هشت باب است
 که باب اول آن درباره

 مورد از مفردات بحث 104
 می کند که چهار یک از
 آنها خوانده شد که عبارت
 بودند از همزه، آ، اجل، اذ
 و هم اکنون پنجمین از

مفردات را آغاز می نماییم


