
الکاف المفردة

بر دو قسم استاقسام

جارة

مراد از غیر جاره همان ضمیر متصل مجروري و منصوبی استو غیرھا

و الجارةجاره نیز بر دو نوع است//
حرف
و اسم

و الحرف لھ خمسة معانجاره حرفیه یعنی همان حرف جرّ کاف داراي 5 معناست//

معانی کاف حرفیه جاره(حرف جرّ

ال ابنَ عمٍّ یُری کھذا[أي جعفر بن ابیطالب] و ال عمَّ کھذاک[أي حمزة سیدالشھداء] سیدُ األعمامِکقول الکمیتمثالالتشبیھأحدھا

التعلیلو الثانی

قائلین و عدم قائلین

از جمله سیبویه و اخفشأثبت ذلک قوم

و نفاه األکثرون

 و الحق ثبوتھنظر ابن هشام

 البته ابن هشام قائل به ثبوت کاف
 تعلیلیه است همانطور که در مغنی
 اللبیب تصریح نموده است مطلقا

یعنی همه این چند صورت

 ویکأنّه ال یفلح الکافرونمانندغیر متصل به ما

متصل به ما

کما أنّه ال یعلم فتجاوز اهللا عنهمانند حکایت سیبویهماي زائده
 ما زائده است زیرا ماي مصدریه هیچ گاه بعدش أنّ به صورت مفتوح نمی آید؛ جارو مجرور متعلق به تجاوز بوده و و فاء را یا زائده می گیریم یا اگر عاطفه گرفتیم تجاوز مذکور تجاوز مقدري را

تفسیر می کند که قبل از فاء مذکور بوده است و متعلَّق جارو مجرور است

مصدریه
لعلکم تهتدون کما ارسلنا فیکم رسوال منکم

150) لَیکم   و لَعلَّکُم تَهتَدونَ تىِ عمعن مأُتل نىِ واخْشَو و مهلَا تخَشَو منهم فَ لَّا الَّذینَ ظَلَمواْ  ۀٌ إِ جح کُملَی لنَّاسِ ع کُونَ للَّا ی ه لئَ واْ وجوهکُم شَطْرَ ما کُنتُم فَولُّ ثُ  یح رَامِ  ولْح لْمسجِد ا ک شَطْرَ ا هجلّ   وفَو تثُ خَرَج ینْ حم و)
151) لَمونَ تَکُونُواْ تَع ا لَمکُم مم لِّ عی ۀَ و ِکْملح مکُم الْکتَاب و ا لِّ عی و زَکِّیکُمی نَا واتایء کُملَیتْلُواْ عی نکُمولًا مسر یکُملْنَا فسا أَرکَم)

(198واذکروه کما هداکم الضَّالِّینَ له لَمنَ  ن قَب إِن کُنتُم م و ئکُمدا هکَم اذْکُرُوه رَامِ  وح للَّه عند الْمشْعرِ الْ نْ عرَفَات فَاذْکُرُواْ ا ضْتُم م فَ ذَا أَ ا من ربکُم  فَإِ لً ضْ فَ س علَیکُم جنَاح أَن تَبتَغُواْ  لَی)

(القصص / ٨٢کقولھ تعالیمثال تعجب می کنم زیرا شأن چنین است که کفار رستگار نمی شوندوَی کأنّھُ ال یفْلِحُ الکافِرُونَ

االستعالءالثالث

 ذکره األخفش و الکوفیونقائلین به این معنی

مثال

معناي کاففقال: «کخیرکیف أصبحتو أن بعضھم قیل لھ
 أی: علی خیربنابر قائلین به کاف استعالئیه
 أی: کصاحب خیرو قیل: ھی للتشبیھ علی حذف مضافبنابر مخالفین کاف استعالئیه

و قیل فی «کنْ کما أنت

معنا و ترکیب بنابر قائلین به کاف استعالئیه
إنّ المعنی علی ما أنت علیھ

یعنی باش بر آن حالتی که بر آن حالت در زمان گذشته بوده ايأحدھا: ھذا، و ھو أن «ما» موصولة، و «أنت» مبتدأ حذف خبره[أي علیھ فتقدیر المثال: کنْ علي ما انت علیھو للنحویین فی ھذا المثال أعاریبب

 معنا و ترکیب مثال بنابر قول مخالفین

مخالفین بر چهار دسته شده اند و همگی کاف را به معناي اصلیش که تشبیه باشد گرفته اند

الثانی
یعنی باش مانند کسی که آن کس تو هستی أنھا موصولة، و «أنت» خبرٌ حُذفَ مبتدؤه، أی: کالذی ھو أنت

 تشبیه این ترکیب به ترکیب
در آیه شریفه

 و قد قیل بذلک
فی قولھ تعالی

 اجعَلْ لَنا إلھاً کما [ھي] لھم
(األعراف / ١٣٨ آلِھَةٌ

 یعنی براي ما خدا قرار بده مانند کسانی که آن کسان براي آنها آلهه اند

أی: کالتي ھي لھم آلھةتقدیر
 ابن هشام در مقام تقدیر گفته الذي هو؛ ولی بهتر است التی هی در تقدیر می گرفت زیرا مصداق التی اصنام است که هم غیر عاقل است و هم مفرد مؤنث اما نقش آلهۀ بدل از ضمیر فاعلی مستتر در لهم است زیرا لهم ظرف

مستقر است و داراي ضمیر است و ممکن است که آلهۀ مبتدا و لهم خبرش بوده و جمله خبر براي هی محذوف باشد و ممکن است که هی مبتدا و آلهۀ خبرش بوده و لهم متعلق به آلهۀ باشد

الثالث

 أن «ما» زائدة ملغاة
و «الکاف» أیضاً جارة

کما فی قولھم: «ما أنا کأنتتشبیه و «أنت» ضمیر مرفوع اُنیب عن المجرور
و المعنی: کن فیما یستقبل مماثالً لنفسک فیما مضیمعنا

الرابع
أن «ما» کافة

معنیأی: علیھ أو کائنو «أنت» مبتدأ حُذف خبره
باش مانند تو بودي بر آن

باش مانند تو بودي

الخامس

أن «ما» کافة أیضاً

 و «أنت» فاعل
فاعل براي کان تامه محذوف

فانفصل الضمیرثم حُذف «کانو األصل: کما کنت
زیرا بنابر قول سیبویه و جمهور ماي زائده کافّه فقط بر سر جمله اسمیه می آید و ماي مصدریه نیز فقط بر سر فعل می آید بنابراین «ما» را باید مصدریه بگیریم نه زائدهبل الظاھر أن «ما» علی ھذا التقدیر مصدریةو ھذا بعیدنظر ابن هشام درباره ترکیب پنجم

 تنبیھ

 درباره
 ترکیب
 کما» و»
کذلک»

کما

تقع «کما» بعد الجمل کثیراً صفة فی المعنی موضع ورود کما
یعنی در معنی صفت است زیرا به معناي مثل است و «ما» نیز مصدریه است اما صفت در لفظ نیست زیرا در واقع متعلقش صفت است و یا اینکه ممکن است به عنوان حال ترکیب گردد

نکته از دسوقی: بعد از جمله قرار گرفتن اعم از بعدیت لفظی است یا تقدیري و در مثالی که می آید بعدیت تقدیري است

 فتکوننقش ترکیبی
در این صورت مفعول مطلق نیابی خواهد بود لمصدر[محذوف نعتاً

 أو حاالً

و یحتملھما قولھ تعالیمثال
 یوْمَ نَطْوِی السّماء کطَی السّجِلِ

 لِلکتُب کما بَدَأنا أوّلَ خَلْق
(األنبیاء / ١٠۴ نُعیدُهُ

بررسی ترکیبی کما در آیه
 فھو إما معمول فإن قدّرتھ نعتاً لمصدر

أی: نُعیدُ أولَ خلق إعادةً مثل ما بدأناهل «نُعِیدُهُ
 یعنی همانطور که بساط این جهان را پهن کردیم جمع خواهیم کردأو ل «نَطوِی» أی: نفعل ھذا الفعل العظیم کفعلنا ھذا الفعل

 أی: نعیده مماثالً للذی بدأنافذو الحال مفعول «نُعِیدُهُ و إن قدرتھ حاالً
لْموتى  و یریکُم آیاته لَعلَّکُم تَعقلُونَ (73مانندیعنی هر آنچه در کما گفتیم در کذلک نیز می آیدو تقع کلمة «کذلک» أیضاً کذلککذلک للَّه ا ک یحیِ ا ها کَذلض عبِب وهفَقُلْنا اضْرِب

المبادرةالمعنی الرابع

و ذلک إذا اتصلت ب «ماموضع استعمالی

فی نحومثال
تقدیر مثال: سلّم بمجرد الدخول سلّم کما تدخل

صلّ بمجرد دخول الوقت و صلِّ کما یدخل الوقت
ذکر جماعةقائلین

اًنظر ابن هشام درباره این معنی می توان مثال ها را طوري ترکیب کرد که معناي مبادرت از کاف نباشد و آن اینکه کاف را زائده می گیریم و ما را مصدریه زمانیه می گیریم که نائب از کلمه «وقت» محذوف شده است و مبادرت از همراهی وقت دخول صالة با صالة فهمیده می شود صلِّ وقت دخول الوقت یعنی مبادرت از مجموع جمله فهمیده می شود نه از کافنکته از امیر و دسوقیو ھو غریب جدّ

الخامس

وھی الزائدةالتوکید

مثال

 :نحو
 لَیسَ
 کمِثْلِھِ
)شَیء
الشوری
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قال جماعة[أي القائلین بوقوع زیادة الکاف

التقدیر
لیس شیء مثلھ

و ھو إثبات المثل فیلزم المحاللیس شیء مثل مثلھ إذ لو لم تُقدّر زائدةً صار المعنیدلیل آنها
ألن زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیاًدلیل و إنما زیدت لتوکید نفی المثلنحوه داللت کاف بر تأکید در آیه

 قالھ ابن جنّیاز جمله قائلین به این ترکیب در آیه

الکاف فی اآلیة غیر زائدةو قیل

 سپس
 در

 توجیه
 آیه

 اختالف
کرده اند

ثم اختلف

فقیل: الزائد «مثل
این قول، قول طبري است شاهد این قول زیادت مثل در آیه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؛ است زیرا اگر زائده نگیریم الزمه اش ثبوت مثلیت براي قرآن یا اهللا است اما برخی آنرا مفعول مطلق نیابی گرفته و باء را زائده گرفتند

ط ابن هشام این قول توس و القول بزیادة الحرف أولی من القول بزیادة االسمرد
 بل زیادة االسم لم تثبت

» ال زائد منھما ثم اختلفخود این دسته بر دو قول شده اندو قیل: إن الکاف و «مثالً

قائل این قول را نیافتیم فقیل: «مثل» بمعنی الذات

حلبی از علماي قرن هشتم در الدر المصون این قول را اختیار کرده است و قیل: بمعنی الصّفة

 این قول زمخشري در کشّاف استو قیل: الکاف اسم مؤکد ب «مثل

 قول دیگري از صاحب ثوره هست و آن اینکه ایشان تمام اقوال قبل را باطل می داند زیرا زائده بودن چه اسم باشد و چه حرف خالف اصل است و به معناي صفت یا ذات بودن نیز بر خالف ظاهر است اما اینکه گفته شود کاف اسم است و مؤَکَّد به مثل است نیز خالف اصل است زیرا اصل تأسیس است نه تأکید اما
قول تحقیق این است که بگوییم هر کدام در معناي خود استعمال شده اند و جمله کنایه در نفی مثل براي خداست زیرا وقتی خدا مثل مثل نداشته باشد چگونه می تواند مثل داشته باشد و این قول نه مخالف اصل است و نه ظاهر تا گفته شود تفسیر به رأي است

 و أما الکاف االسمیة الجارةبررسی کاف اسمیه جاره

 فمرادفة ل «مثلمعنی

اختالفموضع کاف اسمیه

 و ال تقع کذلک عند سیبویھ و المحققین إالّ فی الضرورة

و قال کثیر منھم األخفش و الفارسی: یجوز فی االختیار

 أن تکون الکاف فی موضع رفع و «األسد» مخفوضاً باإلضافةفجوّزوا فی نحو: «زید کاألسد

 [و یقع مثل ھذا[أي القول باسمیّتھاشاهد این قول
 فی کتب المعربین کثیراً

 قال الزمخشری فی:وَ رَسُوالً إِلى  بَني  إِسْرائیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّینِ كَھَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فیھِ فَیَكُونُ طَیْراً
مْ كُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ في  بُیُوتِكُمْ إِنَّ في  ذلِكَ آلَیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُ كْمَھَ وَ األَْبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتى  بِإِذْنِ هللاَِّ وَ أُنَبِّئُ ئُ األَْ  بِإِذْنِ هللاَِّ وَ أُبْرِ

مُؤْمِنینَ (آل عمران / ۴٩

 إن الضمیر راجع
 للکاف من (کھَیئةِ

الطّیرِ
 أی: فأنفخ فی ذلک الشیء المماثل

 فیصیر کسائر الطیور، انتھی

 و وقع مثل ذلک فی کالم غیره
ولو کان کما زعموا لسمع فی الکالم مثل: مررت بکاألسدبررسی این شاهد

فنوعانو أما الکاف غیر الجارةبررسی کاف غیر جاره

 مضمر
 منصوب
نحو: ما وَدّعَک رَبُّک(الضحی / ٣مثالأو مجرور

 و حرفُ معنًی

یا همان کاف خطاب

 ال محل لھ
 و معناه الخطاب

 و ھی الالحقة

السم اإلشارة
دسوقی:اجماعا این کاف، حرف است به خالف کاف ملحقه به ضمیر منفصل منصوبی که اختالفی است

کاف خطاب در اینکه داللت بر بعد مشارالیه دارد یا توسط آن، بین نحویین اختالف است که نظر ابن ام قاسم قول اول استنکته از الجنی الدانینحو: «ذلک، و تلک

بنابر نظر سیبویه و فارسی و ابن جنّی که ضمیر را إیا دانسته و کاف را کاف خطاب قرار می دهند که قول صحیح همین است اما سه قول دیگر نیز وجود دارد فی قولھم: «إیاک و إیاکما» و نحوھما و للضمیر المنفصل المنصوب

کاف اسم است و إیا اضافه به کاف شده

کلّ ایاك ضمیر باشد

کاف ضمیر بوده و إیا کرسی ضمیر است

و لبعض أسماء األفعال، نحو: «حیھلک، و رُوَیْدَک[أي أمْھِل]، و النّجاءک[أي أطلُب النجاة]»، ول «أرأیت» بمعنی «أخبرنی
نکته از دسوقی: نجاءك در اصل مصدر فعل نجا ینجو نجاءا بوده و سپس اسم فعل استعمال شده است

 / نحو: أرَأیتَک ھذَا الّذی کرَّمْتَ عَلَی(اإلسراء
فالتاء فاعل و الکاف حرف خطاب

نکته از دسوقی
 أرأتیک دو مفعولی است که مثال در مثال أرأیتک زیدا ما صنع: زیدا مفعول اول است و جمله ما صنع

ته علیکَرَّم مم جمله محذوف است: لم است ، در آیه مذکور مفعول دومفعول دو


