
کأنّ

اختالف در بساطت و ترکیب کأنّ
کأنّ حرفٌ مرکب عند أکثرھمقول اکثر از جمله  خلیل و سیبویه و اخفش و جمهور بصریین و فرّاء

 لدخول الجار علیھدلیلففتحت ھمزة «إنَّ ثم قُدِّمَ حرف التشبیھ اھتماماً بھإنّ زیداً کأسدٍو األصل فی «کأنَّ زیداً أسدقالوااصل کالم بنابر نظر اکثر
 و الصحیح: أن یدَّعی أنھا بسیطة و ھو قول بعضھمقول کثیري از جمله ابن هشام و ابوحیان و مالقی و سیوطی

معانی کأنّ

 و
ذکروا
 لھا 
 أربعة
معان

أحدھا

 و ھو الغالب علیھااصل در معانی کأنّ همین معناست
 و المتّفق علیھاین معنا به خالف معانی دیگر کأنّ براي کأنّ اجماعی است

 التشبیھ این معنی عبارت است از

کأنّ الناس إذ فَقَدوا علیاً نَعامٌ جال فی بلد سنیناکقول أبی األسود فی رثاء أمیرالمؤمنین (علیھ السالممثال
نکات لغوي

 نَعام جمع نَعامۀ است که نعامات و نعائم نیز به عنوان جمعش در لغت آمده است

سنین به معناي زمینی است که علفش خورده شده باشد؛ سنین به معناي سال هاي خشکسالی است که اینجا مراد نیست

مردم زمانی که علی علیه السالم را از دست دادند مانند شترمرغی  هستند که در سرزمین بی علف دور می زندترجمه

 دسته بندي نحویین از جهت
 مشروط دانستن یا ندانستن این

معنی

«کأنّنظر جمهور و ھذا المعنی أطلقھ الجمھور لِ

نظر جماعتی
 و زعم جماعة
 منھم ابن
 السید

 البَطَلیوسی

 از نحویون قرن هفتم است و اندلسی است

 بأنھ ال
 یکون إال
 إذا کان
 خبرھا

اسماً جامداً

کأنَّ زیداً أسدٌنحومثال

بخالف

زیرا خبرش مشتق بوده و مصداقا با زید یکی می شود و نمی تواند یک چیز به خودش تشبیه گرددکأنَّ زیداً قائمٌ

أو [کأنّ زیدا]فی الدار
أو عندک
أو یقوم

معناي کأنّ بنابر نظر بطلیوسی در صورتی که خبرش غیرجامد باشد
که معناي دوم کأنّ می باشدفإنھا فی ذلک کلھ للظّنّ

؛ کأنّ زیدا رجلٌ فی الدار؛ کأنّ زیدا رجلٌ یقومنکته از رضی ج4ص331: کلمه رجل در تقدیر می گیریم تا مشکل تشبیه حلّ شود کأنّ زیدا رجلٌ قائم

الشک و الظنالثانی

 واو به معناي أو است

یعنی در صورتی این معنا جاري است که خبر ظرف یا جارومجرور یا جمله باشدو ذلک فیما ذکرنا

» أی: أظنھ مقبالًمثال دسوقی: ابن انباري کاف را کاف خطاب گرفته و باء را زائده بر سر اسم کأنّ گرفته و مقبل را نیز خبر می گیرد و الیک را بعد از مقبل در تقدیر می گیرد یعنی: ظاهرا زمستان روي آورنده به سوي توستو حمل ابن األنباری علیھ: «کأنّک بالشتاء مُقبلٌ

التحقیقالثالث

ذکره الکوفیون و الزجاجیقائلین

و أنشدوا [حاملین]علیھ[ھذاالمعنيمثال کوفیین

 این شعر حارث بن خالد مخزومی در مدح هاشم بن مغیرة است

اً کأنَّ األرضَ لیس بھا ھشام یعنی با اینکه کأنّ براي تحقیق است اما این جمله در مقام تعلیل جمله قبل است أی: ألنَّ األرض فأصبحَ بطن مکةَ مُقشعِرّ

یعنی مشبه با مشّبه به یکی می شوند و این جائز نیستألنّھ لیس فی األرض حقیقةإذ ال یکون تشبیھاًدلیل براي معناي تشبیه نبودن کأنّ

اشکال و جواب
فإذا کانت للتحقیق فمن أین جاء معنی التعلیلفإن قیل

و جواب از سؤال مقدر استیناف بیانی است و در حکم علّت استقلنا: من جھة أن الکالم معھا فی المعنی جوابٌ عن سؤال عن العلة مقدّرٍ

 جواب مخالفین به
این شاهد مثال

 کلّ مخالفین کأنّ را به معناي
 اصلیش که تشبیه باشه گرفته و در
 مقام توجیه عینیت مشبه و مشبه به

جوابهایی دادند

و أجیب باُمور

 أن المراد بالظرفیة[أي یکون الباء بمعني في ال بمعنيأحدھا
فالمعنی علي] الکونُ فی بطنھا، ال الکونُ علی ظھرھا

ألنھ لھا کالغیثأنھ کان ینبغی أالّ یقشعرّ بطن مکة مع دفن ھشام فیھ
قلب مکّه از تشنگی تکّه تکّه شده که این زمین مکّه که هشام در آن دفن است مانند زمینی شده است که هشام در آن دفن نشده است معناي شعر

 قلب مکّه از تشنگی تکّه تکّه شده است و این زمین مکّه که هشام قائم مقام هشام که فرزندش باشد بر آنبنابراین باء به معناي علی است و معناي شعر اینگونه استفکأنھ لم یمتأنّھ یحتمل أنّ ھشاماً قد خلّف من یسدُّ مسدّهالثانی
است که در حکم بودن هشام است مانند زمینی شده است که هشام بر آن نیست

فھما کلمتان ال کلمةو «أن» للتوکیدأنّ الکاف للتعلیلالثالث

المعنی الرابع

التقریب
 قالھ الکوفیونقائلین

و حملوا علیھشاهد مثال کوفیین
 کأنک بالشتاء مقبل
 و کأنک بالفرج آت

 این کالم یا کالم حسن بصري است یا کالم پیامبر و کأنک بالدنیا لم تکن و باآلخرة لم تزلْ

اختالفترکیب شاهدمثال ها

 و قد
اختلف
 فی 
إعراب
ذلک 

فقال الفارسی
در هر سه مثالالکاف حرف خطاب

 و الباء زائدة فی اسم «کأنَّ
در هر سه مثال

و آت نیز خبر کأنّ است

الکافُ اسم «کأنّو قال بعضھم
أی: کأن زمانک مقبل بالشتاءحذف مضاف وفی المثال األول

 دسوقی: قائل این قول باء را به معناي مع می گیرد و متعلق به مقبل و آت می گیرد یعنی روي آوردن زمانی که تو در آن واقع شدي با سرما نزدیک است و روي آوردن یا آمدن زمانی که تو در
آن هستی با گشایش یا سرما نزدیک است

و فاعل «تکن» ضمیر المخاطب و ھی متعلقة ب «تکنو الباء بمعنی «فی و ال حذف فی «کأنک بالدنیا لم تکن» بل الجملة الفعلیة خبر

و قال ابن عصفور
کاف را زائده کافّه گرفته تا ما بعد کانّک مبتدا و خبر شود ودر نتیجه بتواند باء را بر سر مبتدا زائده بگیردالکاف فی «کأنک» زائدة کافة ل «کأن» عن العمل

و الباء زائدة فی المبتدأ

 کأنّ براي تشبیه است و در هر سه مثال کاف اسم کأنّ است و مقبل در مثال اول و آت در مثال دوم و بالدنیا در مثال سوم خبر است و باء در مثال اول  به معناي إلی است زیرا اقبل با إلی متعدي می شود و در مثال دوم تعدیه است و در مثال سوم به معناي فی است و مشّبه به در هر سه مثال «رجل» محذوف است کأنّک رجل مقبل بالفرج، کأنّک رجل آت بالفرج، کأنّک رجل فی الدنیا لمقول تحقیق
تکن و لم تزل فی اآلخرة؛ در مثال سوم لم تکن ضمیرش به الدنیا بر می گردد و حال در الدنیا است یعنی تو مانند مردي شدي که در دنیاست در حالی که این دنیا در حال نیستی است و مانند مردي شدي که در آخرت است در حالی که همیشگی است

کأنّ تنها داراي یک معناست و آن تشبیه است و تمام مثال هایی که تشبیه ممکن نیست بنابر قول رضی «رجل»  یا کلمه مناسب دیگري که مشبه به در کالم قرار گیرد را بر سر خبر کأنّ در تقدیر می گیریمجمع بندي معانی بنابر قول تحقیق


