
إذ

 على
 أربعة
أوجھ

الوجھ األوّل: أن تكون اسماً للزمن الماضي

 و لھا 
 أربعة

استعماالت

أحدھا: أن تكون ظرفاً و ھو الغالب
الثّاني: أن تكون مفعوالً بھ

الثّالث: أن تكون بدالً من المفعول بھ
 الرابع: أن

 تكون مضافاً
 إلیھا اسم زمان

(نحو: یومئذ و حینئذ. إِذا زُلْزِلَتِ األَْرْضُ زِلْزالَھا...یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَھا (الزلزال/١-۴ صالح لالستغناء عنھ
(نحو: ربّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ ھَدَیْتَنا (آل عمران/٨أو غیر صالح لھ

و زعم الجمھور أنّ {إذ} التقع إالّ ظرفاً أو مضافاً إلیھا

ظرف لمفعول محذوف أي: و اذكروا نعمةَ هللا علیكم إذ كنتم قلیالً (و أنّھا في نحو: وَ اذكُرُوا إذ كُنْتُمْ قَلیالً (األعراف/٨۶

ظرف لمضافِ إلى المفعولِ محذوفٍ أي: و اذكر قصّةَ مریم اذ انتبذت و في نحو: إذْ انْتَبذَتْ

محذوف: صفۀ للمضاف

 ص: بنابراین {إذ} ظرف است براى {قصۀ} یا {حدیث} یا{نبأ} چنانکه شیخ طوسى و عالمه طباطبایى این رأى را دارند. عباس حسن در النحو الوافی مى  گوید: إذ ظرف للزمن الماضى
و أکثر استعمالتها ... و هى مبنیۀ على السکون غیرمتصرفۀ فی األغلب و تکون أحیانا مضافا الیه. بنابراین ایشان نیز مبناى جمهور را پذیرفته است 

نآياربفرظهندشاب)ةمعنلا(فوذحمهبلوعفمزالدبهکتسانياذإردرگيدلامتحا :هتکن

 و یؤید قول
 الجمھور التصریح

بالمفعول في

(وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ هللاِ عَلَیكُمْ إذْ كُنْتُمْ أعداءً (آل عمران/١٠٣
ص: نکته: این شیوه استنباط در نحو را قیاسِ محذوف بر مذکور گویند. بنابراین تمامى آیاتى که لفظى ندارد تا مفعولٌ باشد و توهم میشود که {إذ} مفعول به است، حمل و قیاس به این آیه شریفه مى  گردد، و گفته مى  شود همان طور که {إذ} در این آیه ظرف براى مفعول ٌ به مذکور است، در آن آیات نیز ظرف براى مفعول ٌبه محذوف است

الوجھ الثّاني: أن تكون اسماً للزمن المستقبل
(نحو: یَوْمَئذٍ تُحَدِّثُ أخْبارَھا (الزلزلة /۴

 ص: هرچند فعل {تحدث} متعلّق {یوم} است و {إذ} مضاف الیه براى {یوم} است، بنابراین {تحدث} متعلّق {إذ} نیست، لکن چون اضافه {یوم} به {إذ} بیانیه است و {إذ} نیز ظرف است، بنابراین حکم زمانى و کیفیت معنوى متعلّق {یوم} براى {إذ} نیز جارى است، پس همانطور که {تحدث} متعلّق {یوم} است، از حیث معنا، متعلّق {إذ} نیز است. و باید دانست که تنوین {إذ} تنوین
: یوم إذ زلزلت األرض  عوض از جمله مضاف الیه است، به تقدیرِ

محقق شده أي: من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع (و الجمھور ال یثبتون ھذا القسم، و یجعلون اآلیة من باب: وَ نُفِخَ في الصّور(الكھف/٩٩ معناي آینده واجب الوقوع در لفظ ماضیِ  نازل منزله گرفتنِ 

 الوجھ
:الثّالث

 أنْ 
 تكون
[حرفاً]

للتعلیل

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

 نحو: وَ
 لَنْ

 یَنْفَعَكُمْ
 الیَوْمَ إذْ
 ظَلَمْتُمْ

مْ في  أنّكُ
 العَذابِ

مُشْتَرِكُونَ

/الزخرف)
39)

أي: و لن ینفعكم الیومَ اشتراكُكم في العذاب، ألجل ظُلمكم في الدّنیا
} آنها که در آیه قبل مطرح شده است، میباشد! نظر ابن هشام بنابر نظر اول است، عالمه طباطبایی نیز در المیزان همین قول را فرمودند به این بیان که اشتراك عذاب در آخرت موجب نفع و تشفّی خاطر شما نیست زیرا عذاب اخروي از جنس عذاب دنیوي نیست که این نفع را  نکته: در ترکیب این آیه شریفه میان معربین اختالف است مبنی بر اینکه فاعل ینفعکم، مصدر مؤول {أنکم ...} است یا ضمیر راجع به {تمنیِ

.بدهد و یا به تعبیر مرحوم عالمه طبرسی در مجمع اشتراك در آتش موجب تخفیف آتش نیست زیرا براي هرکس بهره عظیم و کافی از آتش است؛ نکته: اگر فاعل را تمنّیکم بگیریم انکم فی العذاب منصوب به نزع خافض (الم) خواهد بود

ھل ھذه

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

 أو ظرف و التعلیل مستفاد
 ،من قوّة الكالم ال من اللّفظ

قوالن

ک الحکمفإنّھ 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 لذل

 اشکال
 به قول
دوم

 و یرد على الثّاني: أنّھ لو
 قیل: لن ینفعكم الیومَ وقتَ
ظُلمِكم االشتراكُ في العذابِ

الختالف زمني الفعلینلم یكن التّعلیل مستفاداًاشکال معنوي

 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 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

فرع إنّ مفتوحه نیز گردد مگر اینکه توجیه کنیم که أنّ   نکته از دمامینی ص316: بهتر بود می گفت: االحرف الستۀ تا شامل أنّ 
مکسوره است و در شمارش نمی آید کمااینکه سیبویه نیز به حساب نیاورده است

از بین این  دمامینی اشکال کرده که حروف مشبهۀ بالفعل صدارت طلبند فلذا خبر یا معمول خبر بر آنها مقدم نمی شود اما أنّ 
 حروف صدارت طلب نیست پس این دلیل براي أنّ اشتباه است مگر اینکه مانند شمنی و امیر و صبان ج1 ص272 توجیه کنیم

است و ازباب حمل فرع بر اصل بگوییم تقدیم معمول خبر بر أنّ نیز جائز نیست که أنّ فرع إنّ 

 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

كُمُ الیَومَ إذ ظَلَمْتُمْ} مستشكالً إبدال {إذ} من {الیوم} فآخر ما تحصّل منھ: أنّ الدنیا و اآلخرة  قال أبوالفتح: راجعتُ أبا عليٍ مراراً في قولھ تعالى{وَ لَنْ یَنْفَعَ
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

Subtopic 2

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
{جمع بندي {اذ

مسألة

مغني االديب صفحه ۱۷-۱۶


