
کم

وجوه استعمالی
 کم
 علی
وجھین

کم لھ ثُم کم لھ من قتیل و صَریع تحت السَنابک دامیکقول الکمیت فی اإلمام علی (علیھ السالممثالبمعنی «کثیر خبریة
صریع به معناي به خاك افتاده(بعضی نسخه ها صریح آمده که با معناي شعر سازگار نیست)سنابک جمع سنْبک به معناي کناره شمشیر است؛ دامی به معناي کسی است که خون از او روان باشد

براي امیر المومنین علی علیه السالم بسیار بسیار کشته شده و به خاك افتاده اي بود که زیر شمشیر او بودند و خون از آنها روان بودترجمه

کقولک: کم مالک؟مثالبمعنی «أی عدد و استفھامیة

 شباهت
 ها و

 تفاوتهاي
 دو وجه
 استعمالی
کم

 شباهت
 هاي کم
 خبریه با
 کم

استفهامیه

 و
یشترکان

 فی 
 خمسة
اُمور

شمنی:زیرا مجرور واقع شده اند مانند: بکم رجال مررت؟؛ بکم رجالٍ مررتاالسمیة

شمنی:زیرا کنایه از عدد مبهم هستندو اإلبھام

شمنی:به دلیل ابهامو االفتقار إلی التمییز

شمنی:مبنی بر سکون به دلیل شباهت وضعی به حروف و (امیر:) همچنین شباهت معنوي کم استفهامیه به حروف یعنی ربو البناء

 و لزوم
التصدیر

بشمنی: کم استفهمایه به خاطر استفهامی بودنش و کم خبریه به خاطر داللتش بر انشاء تکثیر مانند ر

نکته از امیر: صدارت طلبی کم منافاتی با تقدیم حرف جرّ بر سرش ندارد زیرا حرف جرّ با مجرورش کالکلمۀ الواحدة

 بررسی
 ترکیبی
یک آیه

 و أما قول بعضھم[أي
مْ  ابن عطیّة] فی (ألَ

 یرَواکمْ أھْلَکنا قَبْلَھُمْ مِنَ
 القُرُونِ أنَّھُمْ إلَیھِم ال
)(یس / ٣١ یرجِعُونَ

 «أبدلت «أنَّ
 وصلتھا من

کم»

امیر:مراد بدل اشتمال است

دلیلفمردود
 بأن عامل البدل

 ھو عامل
المبدل منھ

فالیعمل فیھا ما قبلھاف«کم» لھا الصدرُمشکل این ترکیبفإن قدّر عامل المبدل منھ «یروا

 و إن قدّره
أھلکنا»

مشکل این ترکیب
 فال تسلط

 لھ[أھلکنا] فی
المعنی علی البدل

 یعنی چون بدل در حکم مبدل منه است پس در حکم این است است که
 اهلکنا بر سر بدل نیز وارد شده باشد و  از لحاظ معنی صحیح نیست گفته

شود هالك کردیم عدم رجوع آنها را

 نظر ابن هشام
 درباره
ترکیب آیه

و الصواب

أھلکناترکیب کَم» أن «کم» مفعول لِ

 ترکیب
 :جمله
کَم 
اهلکْنا

و الجملة

 إما معمولة
«یروا لِ

یعنی فعل «یروا» لفظا در آن عمل نمی کند ولی آنرا محلّا منصوب می نمایدعلی أنھ عُلِّق عن العمل فی اللفظ

 ترکیب: أنّ و اسم و
خبرش بنابر این ترکیب

» وصلتھا  و «أنَّ
مفعول ألجلھ

اشکال
 مفعول له در اینجا معنا ندارد بلکه همانطور که امیر از دمامینی نقل نموده است الم مقدر را الم غایت می
 گیریم نه الم تعلیل مگر اینکه قائل شویم در صورت تقدیر الم غایت نیز به اسم منصوب مفعول له گفته می

شود که بعید است زیرا الم تعلیل مابعدش سبب است اما الم غایت مابعدش مسبب است

شمنی:اما ابوحیان در البحر مفعول به براي فعل محذوف«قضینا»یا«حکمنا»گرفته است

» وصلتھا یعنی أنّ با اسم و خبرش بنابر این ترکیب سد مسد دو مفعول براي فعل یروا می باشدو إما معترضة بین «یروا» و ما سدَّ مسدَّ مفعولیھ و ھو«أنّ

 تفاوتهاي
 بین کم
 خبریه و
استفهامیه

 و
یفترقان
 فی 

 خمسة
اُمور

بخالفھ مع االستفھامیة أن الکالم مع الخبریة محتمل للتصدیق و التکذیبأحدھا

الثانی
ألنھ مخبرأن المتکلم بالخبریة ال یستدعی من مخاطبھ جواباً

ألنھ مستخبرو المتکلم باالستفھامیة یستدعیھ

أن االسم المبدل من الخبریة ال یقترن بالھمزة [االستفھامیّةالثالث
بخالف المُبدل من االستفھامیة

کم عبید لی خمسون بل ستون» وفی االستفھامیة: «کم مالک أعشرون أم ثالثون؟یقال فی الخبریةمثال

الرابع

 أن تمییز «کم» الخبریة

 امیر:از باب تشبیه کم به الف مفرد

امیر:از باب تشبیه کم به عشرةأو مجموع

تقولمثال//

 کم عبدٍ ملکتُ
و کم عبیدٍ ملکتُ

و قال اإلمام علی بن الحسین (علیھما السالم

یا إلھی فلک الحمدُ فکم مِنْ عائبَةٍ ستَرتَھا عَلَیَّ فلَمْ تفضَحْنِی
عائبة بھ معناي عیب است

و «فَکم قد رأیت یا إلھی مِن اُناس طلبوا العِزّ بغیرک فذلّوا و راموا الثَرْوَةَ مِنْ سِواک فافْتَقَروا
راموا بھ معناي طلبوا

که می گویند می تواند جمع باشدخالفاً للکوفیینو الیکون تمییز االستفھامیة إالّ مفرداً

الخامس

أن تمییز الخبریة واجب الخفض

 اما در تمییز کم
 استفهامیه
اختالف است

مطلقا یعنی چه حرف جرّ بر سر کم آمده باشد و چه نیامده باشد و تمییز االستفھامیة منصوب و الیجوز جره مطلقاً

که جرّش را مطلقا تجویز نموده اند خالفاً للفراء و الزجاج و ابن السراج

] آخرین[قائلین  [:و[خالفا لـِ
 [بل یشترط[في جرّ تمییزه
 أن تُجَرَّ «کم» بحرف جر

 فحینئذ یجوز فی التمییز و جھان
و ھو الکثیر النصب
خالفاً لبعضھمو الجر

 عامل جرّ تمییز کم بنابر قولسؤال
«مِنْجوابمجوزین جرّ چیست  «و ھو بـِ

که قائل است جرّش به اضافه استخالفاً للزجاج ال باإلضافةمضمرة وجوباً

و تلخص أنّ فی جر تمییزھا[کم االستفھامیّة] أقواالًخالصه اقوال

الجواز
و المنع

و التفصیل
فإن جُرَّتْ ھی بحرف جرّ نحو: «بکمدرھم اشتریت؟» جاز

 و إالّ فال
و زعم قوم أن لغة تمیم جوازُ نصب تمییز «کم» الخبریة إذا کان مفرداقول به جواز جرّ در تمییز کم خبریه


