
کأین

نکته از هدایه ص164

 اسماء کنایات عبارتند از

کنایه از عدد کثیرکم

 کنایه از عدد قلیل و کثیرکذا

کنایه ازعدد کثیرکأین

کنایه از حدیث یا فعل مبهمکیت و ذیت

 کم بر دو قسم است
استفهامیه که تمییزش مفرد و منصوب ذکر می گردد

خبریه که ما بعدش مفرد و مجرور یا جمع و مجرور ذکر می گردد

تمییز کذا واجب النصب است

تمییزش غالبا مجرور به من زائده شده و دو ترکیب داردکأین
مبتدا: کأین من رجل رأیته

مفعول: کأین من رجلٍ رأیت

کیت و ذیت فقط به صورت مکرّر با حرف عطف یا بدون آن استعمال می گردند
قلت کیت و کیت

فعلت ذیت ذیت

بر دو وجه در کالم عرب استعمال شده است
غالباحرف تکثیر

قلیالحرف استفهام

بسیط یا مرکّب بودن کأین

 اسم مرکب من
 کاف التشبیھ

أي استفهامیه بوده و بعد از ترکیب مفید اخبار با تکثیر استو «أی» المنونة

 و لذلک جاز الوقفشاهد بر مرکّبه بودن
علیھا بالنون

اگر بسیط می بود وقف بر یاء با حذف تنوین صورت می گرفت

 چه ربطی دارد که
 چون مرکّبه است
وقف بر نون شود

 ألن التنوین لما دخل فی
 الترکیب أشبھ النون

األصلیة

 شاهد بر
 اشبه به نون
اصلیه بودن

و لھذا رسم فی المصحف نوناً
گاهی کأین به حذف نون نوشته می شود إن قلت

و من وقف علیھا بحذفھ اعتبر حکمھ فی األصل و ھو الحذف فی الوقفقلت

شباهتهاي کأین با کم
 «و توافق «کأینْ
 کم» فی خمسة»

اُمور

اإلبھام
و االفتقار إلی التمییز

به خاطر تضمین معناي ربو البناء

امیر و دسوقی:البته صدارت کأین شدیدتر است زیرا کم می تواند مجرور به حرف جر قرار گیرد به خالف کأینو لزوم التصدیر

 و إفادة

 التکثیر تارةً
و ھو الغالب

 نحومثال
(آل عمران / ١۴۶قولھ تعالی کأیّن: مبتدا؛ قاتل: خبرترکیبوَ کأینْ مِنْ نَبی قاتَلَ مَعَھُ رِبّیون کثیرٌ

 و قول عمرو
بن معدیکرِب

 و کأیِّنْ کان قبلک مِن نعیم و مُلک
 ثابت فی الناس راسی

ترجمه
 و چه بسیار قبل از تو اي قیس بن مکشوح از نعمت ها و ملک ها وجود

داشت که بین مردم ثابت بودند و پابرجا

و االستفھام اُخری

 و ھو نادر

 و لم یثبتھ إالّقائلین به کأین استفهامیه
 ابن قتیبة

 و ابن عصفور
و ابن مالک

فقال: ثالثاً و سبعین کأینْ تقرأ سُورةَ األحزاب آیةً؟و استَدَلَّ [ابن مالک] علیھ بقول اُبی بن کعب البن مسعودشاهد مثال ابن مالک براي کأین استفهامیه

 تفاوتهاي
 کأین با
کم

 و
تخالفھا
 فی 
 خمسة
اُمور

 «و «کمأنھا مرکبةأحدھا
 بسیطة

 علی
الصحیح

 خالفاً لمن زعم[أي
 [الکسائي و الفرّاء
 أنھا مرکبة من

 الکاف
و «ما» االستفھامیة

ثم حذفت ألفھا

للتخفیفو سکنت میمھا لدخول الجار
 لثقل
 الکلمة
بالترکیب

الثانی
 أن ممیِّزھا

«من» غالباً کأینْ مِنْ آیة(یوسف / ١٠۵نحومجرور بِ
دور کن ناامیدي را به واسطه امید از خودت زیرا چه بسیار ناراحت کننده اي که مقدر شده آسانی در آن بعد از سختیاطْرُد الیأس بالرّجا فکأینْ آلماً حُمَّ یسرُهُ بعد عُسرنحو قولھو قد ینصب

 دسوقی: به خالف کم که
اگر استفهامیه باشد دائما منصوب می گردد مگر اینکه کم مجرور به حرف جرّ گردد

 و اگر خبریه باشد دائما مجرور می گردد

أنھا ال تقع استفھامیةً عندالجمھور و قد مضیالثالث
أجازا: بکأینْ تبیع ھذا الثوب؟خالفاً البن قتیبة و ابن عصفورأنھا ال تقع مجرورةالرابع

أن خبرھا ال یقع مفرداًالخامس


