
إذا
علی وجھین

(األول (فجائیة

 الثانى أن
 تكون
 لغیر

المفاجأة

نوع و بناء اذا (از النحوالوافی ج2 ص260

این قسم از اذا اسم است  به دو دلیل
خبر واقع شدن مانند القیام اذا طلعت الشمس

بدل واقع شدن مانند: جئتک غدا اذا طلعت الشمس

اذا مبنی است زیرا
اگر معناي شرطیه را دارا باشد: به خاطر تضمن معناي إن شرطیه

اگر معناي شرطیه را دارا نباشد: به دلیل افتقار به جمله بعدش به عنوان مضاف الیه

دو نحوه استعمال اذاي غیر فجائیه

 و الغالب أن تكوناستعمال غالبی: داراي سه ویژگی
ظرفاً

للمستقبل
مضمّنة معنى الشرط

استعمال غیر غالبی: در صورت نداشتن یکی از ویژگی هاي فوق که بحثش در ضمن تنبیه خواهد آمد

 خصوصیات
 اذاي غیر
فجائیه

 و تختصّ بالدخول
 ،على الجملة الفعلیة

عكس الفجائیة

(كقول الفرزدق في مدح اإلمام علي بن الحسین (علیھما السالم
إذا رأتھ قریش قال قائلھا * إلى مكارم ھذا ینتھي الكرم 

اگر زمانى افراد قبیله قریش او را ببینند، سخنگوى آنان مى  گوید: به مکارم اخالق این بزرگ مرد پایان مى  پذیرد جود و کرم 

 و قد اجتمعتا في قولھ تعالى: ثُمَّ إذا
مْ دَعْوَةً مِنْ األرض إذا أنتُمْ  دَعاكُ

(تَخْرُجوُن (الروم/٢۵

 ص: {إذا} اول، غیر مفاجاة کثیر االستعمال و {إذا} دوم، فجائیه است و جمله بعد از آن، جواب اول است و {إذا} دوم جانشین فاء جوابیه شده زیرا
هرگاه جمله اسمیه جواب شرط شد، باید فاء یا نائبِ آن({إذا} فجائیه)، بر آن جمله داخل شود

 و یكون 
الفعل بعدھا

 ماضیاً كثیراً

 مختصر المعانی ص135 والنحوالوافی ج2 ص262: زیرا {إذا} از ادات شرطى است که براى استعمال در مواضعى که وقوع شرط و جوابِ مترتّب بر آن
ح الوقوع است وضع شده، به خالف {إن؛ اگر چه مانند إن فعل شرط و جواب در مابعدش معناي مستقبل می دهد حتمى و محقق الوقوع یا مرج}

كما تقدم و قال أمیرالمؤمنین (علیھ السالم) إذا سألت فاسأل تفقّھا و ال تسأل تعنّتا

(كقول العباس بن مرداس في مدح رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلمو مضارعاً دون ذلك
 یا خیرَ مَنْ رَكِبَ المطيُّ و مَن مَشى * فوقَ التّراب إذا تعدّ األنفس  

 اى بهترین کسى که بر اسبهاى تندرو سوار است، و اى برترین کسى که بر زمین
قدم برمى  دارد، زمانى که شمارش گردیده شود نفوس بشر

و قد اجتمعا في قول أبي ذؤیب
 و النفسُ راغِبةٌ إذا رَغَّبْتَھا * و إذا تُردُّ إلى قلیل تَقنع 

نفس انسان میل پیدا مى  کند اگر او را میل دهى، و اگر زمانى او را به قلیل عادت دهى قانع مى  گردد

 دمامینی ص351: چون احتمال رغبت به دنیا زیاد است و اسبابش قوي است از فعل ماضی استفاده نموده و جواب را نیز به
صورت اسمیه آورده تا ثبوت اثر ترغیب را برساند اما عادت نفس به کم چون بعیدتر است از مضارع استفاده نموده است

 اشکال به اختصاصِ
 اذا}غیرفجائیه به}
جمله فعلیه و پاسخ

 و إنما دخلت الشرطیة
 في نحو على االسم

 قولھ تعالى: إذا السَّماء
 (انْشَقّتْ (االنشقاق/١

 دسوقی ص242: جواب شرط به قرینه چند آیه بعد (یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا
 فمالقیه)حذف شده: إذا السماء انشقت القی االنسان کدحه(یعنی زحمتش یا نامه اعمالش؛ عالمه

در المیزان: جواب مقدر: القی االنسان ربه فحاسبه و جازاه علی ما عمل

و قول خَزِیمة بن ثابت
إذا نحن بایعنا علیّاً فحسبنا 

 أبو حسن ممّا تخاف من الفتن 
هنگامی که ما با علی بیعت کردیم پس کافی است ما را ابوحسن از آنچه ترسیده میشود از فتنه ها

 ألنھ فاعل بفعل
 محذوف على

 شریطة التفسیر، ال
مبتدأ، خالفاً لألخفش

 ص: این اسم، فاعل است براى فعل مقدري که فعل مذکور آن را تفسیر مى  کند؛ پس در حقیقت داخل بر فعل و جمله فعلیه گردیده نه داخل بر جمله اسمیه و مبتدأ، و این خالف مبناي اخفش است
که مى  گوید: تمامى ادات شرط بر جمله اسمیه مى  آیند، و همچنین خالف نظریه کوفیون  است که مى  گویند: ادات شرط مى  تواند بر اسم درآید و آن اسم، فاعل مقدم فعل مابعد باشد

مصباح المنیر ماده شرط: الشریطۀ فی معنی الشرط و جمعها شرائط

دمامینی ص352: ظاهر عبارت این است که اخفش فقط قائل به مبتدا بودن است در حالی که اخفش جائزالوجهین می داند: فاعل براي فعل محذوف، مبتدا

و ال تعمل {إذا} الجزم إالّ في الضرورة عمل اذاي غیر فجائیه

ص: فایده. جوازم از حیث عمل

فقط جازم یک فعل، مانند: لم

جازم دو فعل مطلقا، مانند: إن

جزم دادن فقط در ضرورت شعري، مانند: کیف، لو، اذا

نکته از رضی ج3 ص187: اذا به دلیل اینکه داللت بر تحقق وقوع مابعدش می کند معناي إن در او رسوخ نکرده فلذا جزم نمی دهد مگر در ضرورت شعري

كقول أعشى ھَمْدان
 و إذا تُصِبْك من الحوادث نكبة * فاصبر، فكل مصیبة ستكشّف

اگر زمانى اصابت کرد تو را از حوادث روزگار مصیبتى، باید صبر کنى، زیرا هرمصیبتى بزودى برطرف خواهد شد

 استعمال
تنبیھ. قیل: قد تخرج عن كلّ من الظرفیة و االستقبال و معنى الشرطغیرغالبی

اذالماع
مسألة في ناصب{إذا}الشرطیة مذھبان

مغني االديب صفحه ۲۲-۲۱


