
إذا
علی وجھین

(األول (فجائیة

 الثانى أن
 تكون
 لغیر

المفاجأة

نوع و بناء اذا (از النحوالوافی ج2 ص260

دو نحوه استعمال اذاي غیر فجائیه

 خصوصیت
 اذاي غیر 
فجائیه

عمل اذاي غیر فجائیه

 استعمال
غیرغالبی

عامل اذا
 مسألة في
{ناصب{إذا

 الشرطیة
مذھبان

 أحدھما: أنّھ
 شرطھا و ھو
 قول المحقّقین

 فتكون
 بمنزلة{متى و
{حیثما و أیّان

 محققین مانند رضی در شرح کافیه ج3 ص188: العامل فی حتّی و کلّ ظرف فیه معنی الشرط شرطه، علی ما
قال االکثرون و ال یجوز أن یکون جزاءه

 این کالم ابن هشام می گوید قول محققین اخالقی نیست یعنی همه بزرگانی که مخالف قول او را قائل شده
 !اند غیر محققند؟! بزرگان محققی چون اشمونی

{إذا}عند ھؤالء غیر مضافة كما یقولھ الجمیع إذا جزمتو قولُ أبي البقاء: إنھ مردود بأنّ المضاف إلیھ ال یعمل في المضاف، غیرُ واردٍ ألنّ
 امیرص89: کما یقول الجمیع اذا جزمت: زیرا جزم از خصائص افعال است و اضافه از خصائص اسماء است

فلذا ایندو با هم منافات دارند

 والثّاني: أنھ
 ما في

 جوابھا من
 فعل أو

 شبھھ، و ھو
 قول األكثرین
 و یرد علیھم

اُمور

 أحدھا: أن
 الشرط و

 الجزاء عبارة
 عن جملتین
 تربط بینھما

 األداة، و على
 قولھم تصیر

الجملتان واحدة

ألن الظرف عندھم مِن جملة الجواب، و المعمول داخل في جملة عاملھچگونه این قول الزمه اش یک جمله شدن دو جمله است؟
 ص: جمله جزاء و شرط دو جمله مستقلند که ادات با شرط، ارتباط تعلیقى پیدا مى  کنند، بنابراین طبق قول اکثرین، الزم است دو جمله تبدیل به یک جمله شوند، زیرا وقتى آنان، عامل{إذا}را لفظى در جواب مى  دانند، پس{إذا} از اجزاى جمله جواب بوده و بالتبع آن، جمله مضاف الیه {إذا} نیز که

جمله شرط است، جزء اجزاى جمله جواب مى  گردد، زیرا همیشه معمول، جزء جمله عاملش است. بنابراین دو جمله در واقع یک جمله مى  شوند، در حالى که دو جمله بودن این دو، مورد اتفاق جمیع نحویین است

 اشکال به ابن هشام: جمله شرط و جمله جواب قبل از اینکه بینشان شرطیت برقرار گردد دو جمله بودند ولی بعد از شرطیت تبدیل به یک جمله می شوند فلذا یک ادات سلب و ایجاب می گیرند کما اینکه در
النحوالوافی ج4 ص417 نیز اشاره به این نکته دارد

 الثّاني: أنھ
 یلزمھم في

 نحو{إذا
 جئتَني الیومَ

 {أكرمتُكَ غَداً
 أن

یعمل{أكرمتك
 في ظرفین {
 متضادین، و

ذلك باطل

ه به مضاف الیه، زمان آن تعیین می شود و زمان جمله بعد{الیوم} است ص: قول اکثرین مستلزم آن است که{أکرمتک}در دو ظرف زمان متضاد(غدا و اذا) عمل کند، متضادند زیرا {إذا} از ظروف زمانیه مبهم است که باتوج

اشکال فنی نحوي: وقوع یک فعل به طور کامل در دو زمان رخ نمی دهدعقالً إذ الحدث الواحد المعیّن الیقع بتمامھ في زمانین

اشکال معنوي: متکلّم قصد وقوع اکرام مخاطب را در فردا کرده است، لکن اگر اکرام، عامل و متعلّق{إذا} باشد، وقوع اکرام در{الیوم}خواهد بود که خالف قصد متکلم استو قصداً؛ إذ المراد وقوع اإلكرام في الغد ال في الیوم

 فإن قلت: فما
{ناصب{الیوم

 على القول
 األول، و كیف

 یعمل العامل
 الواحد في

 ظرفي زمان؟

 قلنا: لم یتضادا
 كما في الوجھ

 السابق، و عمل
 العامل في

 ظرفَي زمان
 یجوز إذا كان

 أحدھما أعم من
اآلخر

 نحو: آتیك
 یومَ الجمعةَ

سحرَ

نکته: اگر مراد از سحر، سحرِ روز مشخصی باشد غیر منصرف است به خاطر علمیت و عدول از السحر و اگر مراد مطلق سحر باشد نه سحر روز مشخصی مانند آیه شریفه نجیناهم بسحرٍ در این صورت منصرف خواهد بود

 اشکال به ابن هشام: همانطور که دمامینی متذکر شده است بین سحر و یوم تباین است نه عموم و خصوص مطلق زیرا سحر به معناي زمان نزدیک اذان صبح است در حالی که یوم زمان
ما بین اذان صبح و اذان مغرب را گویند مگر اینکه بگوییم مراد از سحر مجازا لحظات ابتدایی بعد از اذان صبح است

 و لیس بدالً؛ لجواز{سِیرَ
 {علیھ یومُ الجمعةِ سَحرَ

 ،برفع األول و نصب الثانى
نص علیھ سیبویھ

}بدل از{یوم}است و ظرف نیست گوییم در مثال فوق{یوم}نائب فاعل است اما{سحر}همچنان منصوب و ظرف است ص: اگر بگویند{سحرَ

و أنشد الفرزدق
متى تَرِدَنْ یوماً سفار تجد بھا

 اُدَیھم یَرمي المستجیز المعوّرا

م را که دور مى  کند طالب آب را که منع از برداشتن آب شده است  دیهِ هرزمان که وارد شوى چاه سفار را مى  یابى در کنار آن اُ

نْ: فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب مؤکّد به نون تأکید خفیفه؛ سفارِ: مبنی بر کسر،اسم چاهی براي قبیله بنی مازن بن مالک؛ ادیهم: مصغّر ادهم به معناي اسود است که نام ادیهم بن ترد 
ر به معناي طرد شده مرداس است و او شخص خبیثی بوده است؛ مستجیز: به طالب آب براي زمین یا چهارپا گویند؛ معو

 فـ{یوماً}یمتنع أن یكون بدالً من{متى} لعدم اقترانھ بحرف
{الشرط و لھذا یمتنع في{الیوم} في المثال أن یكون بدالً من{إذا
 و یمتنع أن یكون ظرفاً لـ{تجد}؛ لئال ینفصل{ترد}من معمولھ و

{ھو{سفار} باألجنبي فتعیّن أنھ ظرف ثان لـ{ترد

 ص: زیرا{متى}اسم شرط است و اگر اسم غیر شرط بدل از اسم شرط قرار
 گیرد باید همراه ادات شرط باشد زیرا همواره بدل و مبدل منه باید از یک
 سنخ باشند و همچنین{یوما}ظرف{تجد}نیست تا شعر از شاهد بودن خارج
 شود زیرا اگر اینگونه بود بین{تردن} و مفعول آن{سفار} یک کلمه اجنبى

قرارنمی گرفت

اشکال به ابن هشام: دراین مثال ها می توان توجیه نمود که تقدیر اینگونه است: اذا جئتنی الیوم أردت أن اکرمک غدا؛ در این صورت در واقع جواب شرط اردت است که حذف شده است و زمان آن با إذا منافات ندارد

 الثّالث: أنّ الجواب ورد مقروناً

تُمْ تَخْرُجُونَ (الروم /٢۵بـ «إذا» الفجائیة، نحو مْ دَعْوةً مِنَ األرضِ إذا أنْ مَّ إذا دَعاكُ  (ثُ
إذا جئتني الیوم فإني اُكرمُكو بالحرف الناسخ، نحو

و كلّ منھما ال یعمل ما بعده فیما قبلھ
و ورد أیضاً و الصالح فیھ للعمل صفة، كقولھ تعالى

نکته از امیرص90: فاء را از جمله موانع ذکر نکرد زیرا در مانع بونش اختالف است

 اشکال به ابن هشام: اوال می توان در این گونه مثال ها بگوییم جواب شرط به قرینه جمله مذکور محذوف است و یا اینکه گفته شود در اذا به خاطر ظرف بودنش توسعه وجود دارد که مقدم گردد و یا اینکه گفته شود گاهی امور محال به خاطر بعضی از ضرورات مباح می گردد(الضرورات تبیح
م شده است؛ بنابراین به نظر می رسد قول مشهور صحیح است و عامل اذا، جواب شرط است و اذا نیز دائم االضافه است و دیگر الزم نیست زیر بار این کالم ضعیف که اذا قطع از اضافه می شود رفت خود ابن هشام نیز المحذورات) و در این گونه مثال ها نیز اذا به خاطر صدارت طلب بودنش مقد 

طرش هن تسا باوج ندوب لماع رد روهظ مالک نیا و ؛مکل مهتماقتسا ةدم مهل اومیقتسا :تسا هنوگنیا هیآ ریدقت تسا هتفگ مهل اومیقتساف مکل اوماقتسا امف هفیرش هیآ لیذ رد "ام" ثحب رد


