
کیف

و یقال فیها: «کی» کما مرّتلفظ دیگر در کیف

به سه دلیلوهو اسمنوع کیف

لدخول الجار علیه بالتأویل[بإسم
 زیرا هرکلمه اي که بدون نیاز به تأویل رفتن، حرف جرّ بر سرش داخل شود، قطعا اسم است اما فعل مؤول یا حرف مصدري به واسطه تأویل به اسم برده شدنشان می توانند حرف جرّ بر سرشان داخل گرددتوضیح قید بالتأویل

فی قولهم: «علی کیف تبیع؟مثال

و إلبدال االسم الصریح منه[بال تأویل
دمامینی: اگر قید بال تأویل را نیاوریم مثال: یعجبنی أن تفعل الخیرإحسانک إلی الفقراء، به عنوان مثال نقضی اشکال می شود

نحو: «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟

 و لإلخبار به مع مباشرته الفعلَ
یعنی این کلمه نه می تواند حرف باشد زیرا حرف مخبر به واقع نمی شود و نه می تواند فعل باشد زیرا هیچ گاه فعل در کنار فعل به صورت متصل و مباشر قرار نمی گیرد (دمامینی:)مگر در صورتی که دومی تأکید اولی باشد مانند: قام قام زید؛ که تأکید نیز در ما نحن فیه منتفی استتوضیح قید مع مباشرته الفعل

فباإلخبار به انتفت الحرفیۀ، و بمباشرة الفعل انتفت الفعلیۀفی نحو: «کیف کنت؟مثال

 وجوه
 استعمالی
کیف

 و تستعمل
علی وجهین

أن تکون شرطاًأحدهما

 فتقتضی فعلین
خطیب:اتفاق در معنی مثال کیف تصلّی أصلّی را خارج می کند در صورتی که یکی به معناي نماز و دیگري به معناي دعا باشد متفقی اللّفظ و المعنی

غیر مجزومین

نحو: «کیف تصنع أصنعمثال

و ال یجوز «کیف تجلس أذهب» باتفاق

و ال «کیف تجلس أجلس» بالجزم عندالبصریین إالّ قُطرُباً

 بوجوب موافقۀ جوابها لشرطها کما مرّ لمخالفتها ألدوات الشرطدلیل جازم نبودن کیف

 و إلیه ذهب قطرب و الکوفیونو قیل: یجوز مطلقاً

و قیل: یجوز بشرط اقترانها ب «ما

قُ کیف یشاء(المائدة / 64قالوا: و من ورودها شرطاً ینْف
و جوابها محذوف لداللۀ ما قبلها

امیر و شمنی: مراد از علی اطالقهم: یعنی اگر به صورت مطلق بگویند مماثلت شرط است اشکال پیش می آید اما اگر لزوم مماثلت را مقید به حالت ذکر جواب می کردند و مماثلت را در موارد حذف جواب شرط نمی کردند اشکال پیش نمی آمدو هذا[الورود] یشکل علی إطالقهم: أن جوابها یجب مماثلته لشرطها

الثانی

و هو الغالب فیها أن تکون استفهاماً
، نحو: «کیف زید؟ إما حقیقیاً

أو غیره، نحو: کیف تَکفُرُونَ بِاهللا(البقرة / 28)اآلیۀ
دسوقی: استفهام غیر حقیقی در کیف عبارت است از استفهام انکار ابطالی یا انکار توبیخی یا تعجب

فإنه اُخرج مخرج التعجب

 و تقعنقش ترکیبی کیف استفهامیه

نحوقبل ماال یستغنی[عن الخبرخبراً

أو أنّی و کیف ضاللُهم هدي وقول الکمیت فی آل البیت  فَمن أینَ 
الهوي شتّی بهم متَشَعّب

، منْ أنّی) متعلق به هیئت جمله اسمیه که در حکم حرف عامل است می باشد و کیف نیز ظاهرا حال از هیئت جمله اسمیه استاشکال به شاهد مثال کیف در این مثال قبل از ما ال یستغنی نیامده است زیرا خبر ضاللهم، هدي می باشد نه کیف بلکه در این مثال جار و مجرور(من أینَ

پس از کجا یا از چه زمان و چگونه گمراهی آنان هدایت است در حالی که گمراهی آنان مفرٍّق کننده آنها و باعث ایجاد گروه هاي مختلف در آنها شده استترجمه

ؤْتی من مأمنه؟و قول أمیرالمؤمنین (علیه السالم ته و ی بصح قُمسفْنی ببقائه و ینْ یچگونه می باشد حال کسی که به فنا می رود به واسطه بقاءش و مریض می شود به واسطه تندرستیش و از محل امن و امانش برده خواهد شدترجمهکیف یکون حال م

و منه
 کیف ظننت زیداً؟

خبران فی األصلألن ثانی مفعولی «ظن»و ثالث مفعوالت «أعلمو: کیف أعلمته فرسک؟

 أي: علی أي حالۀ جاء زید؟نحو: «کیف جاء زید؟مثالو حاالً قبل ما یستغنی[عن الخبر

و الصواب: أنها تأتی فی هذا النوع[امیر:أي فی نوع مجیئها لالستفهام] مفعوالً مطلقاً أیضاً
خطیب: مراد مفعول مطلق نوعی نیابی است یعنی کیف صفت براي مفعول مطلق محذوف است

ک(الفیل / 1و أن منه ّب لَ رفَع کدلیل بر مفعول مطلق بودنکیفلَ ربفعل فَع ي من الفاعلإذ المعنی: أَ زیرا الزمه اش اثبات عروض حالت هاي مختلف براي خداست که محال است یا به عبارت دیگر خدا کیف نداردو ال یتجه فیه أن یکون حاالً 

و عن سیبویه: أن «کیف» ظرف
دریگ یم "ٍلاح يأ یف" يانعم هب ار فیک اریز

 و یؤیدهدلیل حسن بودن قول سیرافی و اخفشو هو حسنو عن السیرافی و األخفش: أنها اسم غیر ظرف
اإلجماع[علی أنّها غیر ظرف

و ال یبدل المرفوع من المنصوب علی أنه یقال فی البدل: «کیف أنت؟ أصحیح أم سقیم؟» بالرفع

تنبیهبررسی ترکیبی یک آیه

(الغاشیۀ / 17قوله تعالی قَتخُل أفَال ینْظُرُونَ إلَی اإلبِلِ کیف

من «اإلبلدر این آیه نقش کیف،بدل از االبل نیست به خاطر سه مشکلالتکون «کیف» بدالً 

ألن دخول الجار علی «کیف» شاذ

علی أنه لم یسمع فی «إلی»، بل فی «علی

زیرا عامل در مبدل منه عامل در بدل است اما همانطور که شمنی و امیر و رمزي متذکر شده اند می توان این اشکال را اینگونه حل کرد که یغتفر فی الثوانی ما ال یغتفر فی االوائلفیلزم أن یعمل فی االستفهام فعل متقدم علیهو ألن «إلی» متعلقۀ بما قبلها

و ألن الجملۀ التی بعدها تصیر حینئذ غیر مرتبطۀ

ق و إنما هی منصوبۀ بما بعدها علی الحال بلکه حال است و المعنی «إلی اإلبل کیفیۀِ خلقهاو هی و ما بعدها بدل من «اإلبل» بدل اشتمالو فعل النظر معلّ

(الفرقان / 45و مثلهتمثیل آیه مذکور به آیه دیگر در معلّق شدن فعل ما قبل الظّلَّ  ّدم ک کیفبتَرَ إلی ر ألَم

إلی اهللا أشکو بالمدینۀ حاجۀً و بالشّام اُخري کیف یلتقیانو مثلها فی إبدال جملۀ فیها «کیف» من اسم مفرد قولهتمثیل آیه مذکور به آیه دیگر در بدل اشتمال واقع شدن کیف و ما بعدش از اسم مفرد
به خدا شکایت می برم حاجتم در مدینه و حاجت دیگرم را در شام که چگونه بین آندو جمع شودترجمه

أي: أشکو هاتین الحاجتین تعذر التقائهما

جمع بندي

به سه دلیلاسم است نه فعل و نه حرفنوع کیف

 حرف جرّ برسرش داخل شده بدون تأویل پس نه فعل است و نه حرف زیرا فعل و حرف با تأویل به مصدر
برده شدن می توانند حرف جر بر سرشان وارد گردد

بدل آمدن اسم صریح از آن

مخبر به واقع شدنش و مباشرتا کنار فعل واقع شدنش پس نه فعل است و نه حرف بلکه اسم است

وجوه استعمالی
جازمه در نزد کوفیین و غیر جازمه در نزد بصریین حتی در صورتی که با ما همراه گرددشرطیه

انواعاستفهامیه
حقیقیه

مجازیه

نقش ترکیبی

حال استدر صورت شرطیه بودن

در صورت استفهامیه بودن

خبرقبل از ماالیستغنی عن الخبر

قبل از ما یستغنی عن الخبر

حال

مفعول مطلق

ظرف عند سیبویه

کیف نمی تواند بل از االبل باشد بلکه حال از ضمیر خلقت است و کلّ جمله کیف خلقت بدل اشتمال از االبل استبررسی ترکیبی آیه شریفه افال ینظرون الی االبل کیف خلقت


