
کی

وجوه استعمالی

 کی
 علی
 ثالثۀ
أوجه

 کی تَجنَحونَ إلی سلْم و ما ثُئرَتکقولهمثالأن تکون اسماً مختصرا من «کیفاسم استفهامأحدها
قَتالکم، و لَظَی الهیجاء تَضطَرِم؟

چگونه به صلح روي آوردید در حالی که خون بهاي کشته شدگانتان پرداخت نشده و آتش جنگ شعله ور استترجمه

دسوقی:زیرا اگر کیف نمی بود بلکه یکی از دو وجه بعدي کی می بود باید فعل مضارع مابعدش منصوب می شد نه مرفوعأراد «کیف» فحذف الفاءشاهد مثال

الثانی
 حرف جرّ به
معناي تعلیل

 أن تکون
 بمنزلۀ الم
 التعلیل
 معنی و
عمالً

 مواضع
 ورود
 این
وجه

 و هی الداخلۀ علی «ما» االستفهامیۀ فی قولهم فی السؤال عن العلۀ: «کیمه؟» بمعنی «لمه

 و علی
«ما»

المصدریۀ
فی قولهمثال

 إذا أنت لم تنفع
 فضُرّ فإنّما یرجی
 الفتی کیما یضرُّ

و ینفع

اگر تو نفع به ما نمیرسانی حداقل به دشمنان ما ضرر بزن زیرا همانا جوانمرد مورد امید است که یا به دشمنان ضرر برساند یا نفع برساندترجمه

 جواب
 مخالفین نسبت
به شاهد مثال

 و
 :قیل
 «ما»
 کافۀ

و تسا ّهفاک هدئاز "ام" ینعی
 مصدریه نیست بنابراین قائلین این
 توجیه از طرفی دخول کی بر سر

 ماي مصدریه را نمی پذیرند ولی از
 طرفی دخول کی بر ماي زائده کافّه

را ادعا نموده اند

نکته از دسوقی

 حق این
 است که
 باید به ما

ام" دعب "
 نگاه کرد

ّهفاک هدئاز ای تسا هیردصم تروص نیا رد "ام" دشاب هیلعف هلمج شدعبام رگا

 اگر مابعدش
 جمله اسمیه

 بیاید

" هیردصم يام اریز تفرگ ّهفاک هدئاز دیاب ار "ام
 نمی تواند بر سر جمله اسمیه داخل گردد پس باید

" میریگب هدئاز ار "ام

و علی «أن» المصدریۀ مضمرة 
اما ابن مالک در نثر نیز جائز می داند منتها قلیالشمنی و امیر أن مصدریه بعد از کی تعلیلیه ظاهر نمی شود مگر در ضرورت شعرينکته از مغنی اللبیب

نحو: «جئتُک کی تُکرمنی» إذا قدرت النَّصب ب «أنْمثال

ناصبه مصدریهالثالث

أن تکون بمنزلۀ «أن» المصدریۀ معنی و عمالً

ا(الحدید / 23و ذلک فی نحوموضع و مثال ورلکیال تأسه ذکر گردد چه مذکور باشد و چه مقدیعنی هر جا که مابعدش فعل مضارع منصوب ذکر گردد و قبلش الم جار

 یک مؤید و یک دلیل بر وجود این وجه استعمالی براي کی به خالف اخفش که این وجه را براي کَی قبول
ندارد

و یؤیده صحۀُ حلول «أنْ» محلها

و ألنها لو کانت حرف تعلیل [أبدا] لم یدخل علیها حرف تعلیل

و من ذلکمثال
جئتک کی تُکرمنی

و قوله تعالی
زیرا در این مثال و مثال قبلی الم قبل از کی در تقدیر است(الحشر / 7کیال یکونَ دولَۀً

فإن لم تقدر[الالم قبلهاإذا قدرت الالم قبلها
فهی تعلیلیۀ جارة

و یجب حینئذ إضمار «أن» بعدها

رد دو قول باطل که وجوه استعمالی کَی را بر دو وجه می دانند نه سه وجه

و عن األخفش
[و ال یستعمل مصدریۀ و أن النصب بعدها ب «أنْ» ظاهرة أو مضمرةأن «کی» جارة دائماً

زیرا دخول حرف جرّ بر حرف جرّ صحیح نیستلکیال تأسوا(الحدید / 23و یرده نحورد قول اخفش

و عن الکوفیین
زمخشري نیز در کتاب شرح مفصل خودش این قول را بعید ندانسته استأنها ناصبۀ[مصدریۀ] دائماً[و ال یستعمال جارة

زیرا حتما کی در این مثال جاره تعلیلیه است نه مصدریه به سه دلیلو یرده قولهم: «کیمه» کما یقولون: «لمهرد قول کوفیین

شمنی:اگر مصدریه می بود دلیلی بر حذف الف ماي استفهامیه وجود نداشت

اگر مصدریه می بود باید بر سر فعل داخل می شد

اگر مصدریه می بود به معناي الم تعلیل نمی بوددر حالی که کَیمه به معناي لمه است

ة نی» بالنصبتنبیهنکته در عامل نصب فعل مضارع واقع بعد از الم جارإذا قیل: «جئت لتکرم
دو قول

فالنصب ب «أنْ» مضمرةنصب فقط به واسطه أن مقدره استقول مشهور

وجوز أبوسعید کون المضمر «کیمی توان نصب را به أن مقدره دانست و می توان نصب را به کی مقدره دانست جائز الوجهیننظر شاذ

فهی أقوي علی التجوز فیها بأن تعمل مضمرةألنَّ «أنْ» أمکنُ فی عمل النصب من غیرهاو األول أولینظر ابن هشام

جمع بندي

کی بر سه وجه استعمال شده است

مخفف کیف است و فعل مضارع در ما بعدش مرفوع می گردداستفهامیه

سه موضع دارد جاره تعلیلیه

بر سر ماي استفهامیه

بر سر ماي مصدریه

بر سر أن ناصبه مصدیه مقدره

در صورتی است که ماقبلش الم جاره ذکر گردد چه مذکور باشد و چه مقدرموضعمصدریه ناصبه

در مثال جئت لتکرمنی أن ناصبه در تقدیر است نه کی ناصبه زیرا اصل در ادات ناصبه مصدریه أن باشد و در مواضع تقدیر باید اصل را در تقدیر گرفت نکته


