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 *در قرآن« کّل »مشهور  یبر معنا ینقد
 1مدینه امانی
 2سیدمحمد طیب حسینی

  دهیچک
ر یدگاه مشهور در تفسیاست. د سوره آمده 15بار در  33است که « کّل »واژه ، میبسامد در قرآن کر پر از واژگان  یکی

ه ب« کّل »اما با وجود شهرت ، ردع و منع جمله قبل است یمعنابه « کّل »ن است که یا، ژه در دوره معاصریو هب، ن واژهیا
و  ینها ید یشد ینف یمعنابه « ردع»ابهام و اختلف وجود دارد. ، ات قرآنیردع در آ یمعنان ییتبدر ، «ردع»حرف 

 یلیحلتن مقاله با روش یا .داردیما انجام کار باز یمخاطب را از تکرار کلم « کّل »بازداشتن مخاطب است و متکلم با 
ه مشتمل یق آن بر ُنه آیپرداخته و با تطب« کّل » یبراردع  مشهور یمعنا یبررسبه ، یاکتابخانهو با استفاده از منابع  یفیتوص

ک یز ش ایب، گانهات نهیات مشخص شد در همه آیآ یبررسکرده است. با  یابیارز ن معنا را یصحت و سقم ا« کّل »بر 
سوره  9عبس و سوره  23امت و یسوره ق 20مانند  یاتیآنکه در یبه علوه ا، در نظر گرفتتوان یم« کّل » یبرامعنا 

سته یابه ردع ش« کّل » یمعناجه محدود کردن یدر نت، ت ردع نداردیز قابلیآمر تکلفیجز با تقد« کّل »ما قبل، انفطار
  ست.ین
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 مقدمه-1
 از واژگان پربسامد یکیست. یواژگان آن ممکن ن یات قرآن بدون شناخت و درک معانیآ یافت معانیدر 

ده ان شیمحققان ب یآن از سو یدرباره معنا یگوناگون یبرخوردار بوده و آرا یت قابل توجهیقرآن که از اهم
اره که درب یادینسبتًا متنوع و ز یسوره به کار رفته است. با وجود آرا 15بار در  33ن واژه یاست. ا« کّل »واژه 
فسران از م یاریمفسران در گذشته و هم بس یاما برخ، ان متقدم ابراز شدهیان و لغوینحو یاز سو« کّل » یمعنا

فته گ یاتفاق نظر دارند. مفسران بر اساس معان« کّل » یبرا« ردع» یو مترجمان قرآن در دوره معاصر با معنا
 اند.ات پرداختهیر آیبه تفس« کّل » یان براینحو یشده از سو

ر یفسدر ت« کّل » یشتر مفسران به ذکر حرف ردع برایبه حرف ردع موجب شده است که ب« کّل »شهرت  
 یآنقر ین آن ابهام وجود دارد و در کاربردهاییدر تب، ردع و زجر یه اکتفا کنند. با وجود مشهور بودن معنایآ

و « رانکا»، «خیتوب»، «زجر»با کلمات  یاکتفا شده است و گاه« کّل » یبرا« حرف ردع»گاه فقط به ذکر 
، کار رفته در آنها به کّل که  یاتین معنا در آیا یو بررس« ردع» ین معناییتب ،نیهمراه شده است. بنابرا« ابطال»

 : ن سؤاالت پاسخ دهدین پژوهش در صدد است به ایا ،روازاین ضرورت دارد.
 ست؟یچ« زجر»و « ردع» یالف( معنا

 سازگار است؟، در آن به کار رفته است« کّل »که  یاتیتمام آبا « زجر» و «ردع» یا معنایب( آ
 ح است؟یمشهور صح یا اکتفا به معنایآ ،«کّل »بودن  ییج( با توجه به چند معنا

سندگان ینو یبرا یق( نقطه آغاز 180م. ه )یبویس یاز سو« ردع و زجر»به عنوان حرف « کّل »یمعرف
ه در ن واژیند و ایاضافه نما« کّل » یرا به معنا یگرید یمعان، قرآنات یآ یشد که با تمرکز و تأّمل رو یبعد

« أال» یق( و معنا 189م. ) ییکسا یاز سو« حقاً » یرد. انتخاب معنایقرآن قرار گ ییف واژگان چند معنایرد
 یببن ا یمکت ردع نداشت )یقابل« کّل »بود که ماقبل  یاتیجه تأّمل در آیق( نت 255م. ابوحاتم ) یاز سو
 و« حقاً » یق( دو معنا 175م. ل بن احمد )یخل(. 342ص، 1ج، 1391، یوطیس/ 24ص، تایب، طالب

، «ردع و زجر» یق( معنا 370م. ) ی(. ازهر407ص، 5ج، 1409، یدید )فراهیبرگز« کّل » یرا برا« ینف»
ق(  502م. ) ی(. راغب اصفهان311-310صص، 10ج، 1421، یرا مطرح کرد )ازهر« أال»و« رّد ماقبل»

 (. 725ص، 1412، ینمود )راغب اصفهان ی( معرفیق )إید و تصدییض تأیآن را نق، ردع یعلوه بر معنا
« کّل »ت کرده است که آنها یق( حکا 231م. ق( و ابن سعدان ) 207م. ق( از فّراء ) 546م. ان )یابوح 

را « کّل » ق( 606ر)یابن اث (.343ص، 1ج، 1391، یوطیاند )سد گرفتهیتهد یو به معنا« سوف»را به منزله 
 (.199ص، 4ج، 1367، رید )ابن اثیآیز مین« حقاً » یبه معنا یه ذکر نموده که گاهیحرف ردع و زجر و تنب

( و 464و  231صص، 15ج، 1414، ق( به ذکر اقوال مختلف پرداخت )ابن منظور 711م. ) ابن منظور
رفت یآن پذ یرا برا« ق مابعدیتحق»و« زجر»، «ردع»، «صله مابعد»ق( چهار وجه  817م. ) یروزآبادیف

است « ردع و زجر»آن  یاصل یمعنا، ق( 1085م. ) یحیده طریبه عق (.476ص، 4ج، 1415، یروزآبادی)ف
 یدیزب یمرتض (.362-361صص، 1ج، 1375، یحید )طریآیز مین« ینف» و« حقاً » یبه معنا یکه گاه

ده است یان اقوال مختلف برگزیرا از م« حقاً »و« ردع و زجر»، «مابعدصله » یسه معنا نیز، ق( 1205م. )
 (. 667و  395ص، 20ج، 1414، یدی)زب
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دانشمندان مطرح  یز از سوین، «حرف جواب»و « ینف» یمعان، «کّل » یبا توجه به استعماالت قرآن
دانشمندان  یاز سواین واژه یهشت معنا را برا، تمام اقوال یآورق( با جمع761) هشامد و سرانجام ابنیگرد

ار( ه )هشدیح داد که آن را حرف تنبیترج« کّل » ینظر ابوحاتم را برا، ردع یمطرح نمود و خود علوه بر معنا
هشام دانشمندان بعد از ابن (.189-187صص، 1ج، 1428، یهشام انصاردانست )ابنیم« أال» یو به معنا

 یاا سه معنا بریح دو یت به ترجیتنها به ذکر همان اقوال و در نها اند وذکر نکرده« کّل » یبرا یگرید یمعنا
 اند. اکتفا نموده« کّل »

 :ذکر شده است )ر.ک «کّل » یبرا یز همان معانین، که به موضوع حروف پرداخته شده ییهادر کتاب
 شیخ(. 166ص، 2003، یبقاع/ 135ص، 1992، یمراد/ 70ص، 2002، قانویق/ 412ص، 1412، یربلا

که « إی»حرف جواب به منزله : ذکر کرده است« کّل »شش معنا برای « معجم متن اللغة»احمد رضا در 
 که معنای اصلی« زجر ردع و»و « حقاً »، تنبیه« أال»، ال نافیه، «َنَعم»حرف رّد به منزله ، صله قسم است

 (.97ص، 5ج، 1380، احمد رضا) است« کّل »
 یذکر شده است. پنج معنا« کّل » یدر مجموع ُنه معنا برا، ن واژهیا یانجام شده درباره معان یبا بررس

 ین چهار معنایدهد. همچنیرا ناظر به جمله قبل قرار م« کل»؛ «نعم»، «یإ»، «رّد ماقبل»، «ینف»، «ردع»
« ّل ک» یبرا ین معانیکند. هر کدام از ایرا به جمله بعدش مرتبط م« کّل » ،«سوف» و« قسم»، «حقاً »، «أال»

ات ین است که در همه آیندارد. نکته قابل توجه ا یچندان یات سازگاریآ یات سازگار و در بعضیآ یدر بعض
  در نظر گرفت.« کّل » یتوان برایگانه مُنه ین معانیک معنا از ایش از یب

، 2ج، تایب، یجام/ 264ص، 2ج، تایب، حاجبابن: ل حرف ردع )ر.کیمنابع ذ یدر برخ« کّل »
گر به ید ی( و در برخ212 و 8 و 4صص، تایب، یمالق: )ر.ک ل حرف ردع و زجریذ ی( و در برخ450ص

، 1412، یربلا/ 189ص، 1ج، 1328، یهشام انصارابن: ک کلمه مستقل ذکر شده است )ر.کیعنوان 
« کّل »ز به بحث درباره ین یادی(. آثار ز166ص، 2003، یبقاع/ 135ص، 1992، یمراد/ 412ص

ز از ین یآن موجود است و برخ یا نسخه خطیده یاز آنها به جا مانده و به طبع رس یافته که برخیاختصاص 
، اندشدهافت یگر ید یهااز مطالب آنها در کتاب ییهااز آن در منابع آمده است و بخش یان رفته و تنها نامیم

 : میکنیاز آنها اشاره م یکه به برخ
ق( که  358م. ) یف أبوجعفر أحمد بن محمد بن رستم طبریتال، «الکلم و القرآن یف کّل رسالة » -1

 ین رساله مختصر به معنایده است. ایق أحمد حسن فرحات به چاپ رسیبه همراه مقاله ابن فارس با تحق
 یورتدر ص: کرده است ذکر« کّل » یط بودن آن پرداخته و بنا بر هر احتمال دو معنا برایا بسیو مرکب « کّل »

 هیناف «ال»و  3هیاستفتاح« أال» یب به معنایو در صورت ترک« حقاً »و « ردع و زجر» یط باشد به معنایکه بس
 ست.ا

                                                           
گاه نمودن و توجه دادن مخاطب به محتوا یجمله واقع شده و برا یه در ابتدایا حرف تنبیه یاستفتاح« أال. » 3 د است جمله بع یآ

-73صص، 1428ی، ابن هشام انصار: )ر.کرود یض به کار میخ و تحضیتوب یز براین یتا مخاطب از آن غافل نشود. گاه
75 .) 
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با  یهجر 1344که در سال  ق( 395م. ابن فارس ) از «کتاب الله یو ما جاء منها ف کّل مقالة » -2
 ده است.یبه چاپ رس یمنیز میق عبدالعزیتحق

 وبلی ونعم والوقف کّل شرح » ،«القرآن یو بلی ف کّل الوقف علی » ،«کّل الوقف علی  یة فیالهدا» -3
ق( است که مورد اول  437م. طالب ) یبن اب یسه اثر از مک «کتاب الله عز وجل یعلی کل واحدة منهن ف

ه ذکر نمود« لقرآنا وملع یالبرهان ف»آن را در  یز محتواین یده و زرکشیمفقود و مورد دوم و سوم به چاپ رس
 است.
)م.  ید بن سعد ازهریاز اسلم بن نصر بن الس، «کّل مواضع  یشرح تحفة المل ف یة العل فیغا» -4

معروف به ابن  ینحو یاثر امام محمد بن عل« کّل مواضع  یتحفة المل ف»است که در شرح منظومه  ق(
 ده است.یللتراث به چاپ رسخ یتوسط مکتبة اوالد الش وق( نوشته شده  673م. ) یمحلّ 

منظومة »و ق(  694م. ) ینیریز بن أحمد الد  یخ عبد العزیاثر ش «القرآن یف« کّل »وجوه  یأرجوزة ف»  -5
 هستند. یق( نسخ خط 833م. ) یمنسوب به حافظ ابن جزر« کّل  حکم الوقف علی یة فیالم

ه بوده است ک کّل بر « وقف و ابتدا»عمدتًا مسئله ، شود که دغدغه مؤلفان آنهایروشن م، ن آثاریاز عناو 
 اند. ز پرداختهین« کّل » یبه تبع آن به معنا
مدینه ه نوشت «دگاه مفسرانیکرد نقد دیدر قرآن با رو« کّل »واژه  یمعناشناس»تحت عنوان  یرساله دکتر

پژوهش  ـ1397دفاع شده در دانشکده اصول دین قم، به سال   ،یحسینبا راهنمایی سیدمحمد طیب ـ امانی
مفسران درباره آن پرداخته و پس از  یهادگاهیو د« کّل » یمعنا ین واژه است که به بررسیدرباره ا یمستقل

 ییچند معنا یهااز واژه« کّل »ده است که یجه رسین نتیلغت و بلغت به ا، نحو، جستجو در منابع صرف
، «حقاً »، «هیال ناف»، «ردع و زجر»: یپنج معنا ین معانیان ایآن گفته شده است. از م یقرآن است و ُنه معنا برا

ش(. 1397، یامان: اند )ر.کرا به خود اختصاص داده« کل»ن کاربرد یشتریه بیتنب ی«أال»و « رّد ماقبل»
دیگری در باره این واژه است که به بررسی معانی اثر مستقل  «در قرآن مجید« کّل »پژوهش در معنای»مقاله 

 صص ،1398، 22شماره ، قرآن شناخت طیب حسینی، امانی، حسینی زاده، :ر.کپرداخته است)« کّل »
25-42.) 

ن معنا یق ایو با تطبن شده ییردع و زجر تب یعنی« کّل »مشهور  یبه طور مستقل معنا حاضر در پژوهش
 اند.انتخاب شده یز به صورت اتفاقیفه نیات شریآن نشسته است. آ یابیه به ارزیبر ُنه آ

 یشناسمفهوم -2
 پرداخته شده است.«زجر»و « ردع»یهان واژهیین بخش به تبیدر ا

 «ردع»مفهوم -2-1
، (502ص، 2ج، 1404، ابن فارس« )ریله تیدن صخره و سنگ بوسیکوب» یبه معان« َفعل»بر وزن « ردع»

احساس »، (121ص، 8ج، 1414، ابن منظور« )رش آنیو پذ یزیکردن از چداشتن و منعباز ، مانع شدن»
« ردع»ن یآمده است. همچن (231، ص، 1ج، 1990، قاسم بن سلم« )ه آنیآبله و شب یماریدرد در بدن و ب

: شودیم گفته یرند و وقتیگیان را میله گردن است که جلو چارپایرا به وسیز، ز آمده استیگردن ن یبه معنا
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، خوردین میبا صورت به زم یشخص یوقت: گفته است یگرفته شد. ابن اعراب یجلو فلن یعنی« َرِکَب َردَعه»
 (.121ص، 2ج، 1421، یازهر« )َرِکَب َردَعه»: شودیگفته م
مخصوص آن که  فدر اصطلح نحو عبارت است از منع کردن و باز داشتن از کلم سابق با حر« ردع»

 ینکه شخصیمانند ا: دیگویه میبویق( در شرح عبارت س 385م. ) یرافید سیابوسع یاست. قاض« کّل »
 ستیگونه نآن یعنی« کّل »: دییگوید و شما در پاسخ او میگوید به شما میرا که شما منکر آن هست یمطلب

 .(112ص، 5ج، تایب، یرافی)س گوییکه تو می
 ینفل: دیگویکه به شما م یدر پاسخ کس ،به عنوان مثال، آمده استز ین« زجر و منع» یبه معنا« ردع»

 یو گاه ست(یاو با من دشمن ن وست )ین ییگویگونه که مآن یعنی« کّل »: شودیگفته م ،با شما دشمن است
« کّل »: ییگویم« إفعل کذا»: دیگویکه به شما م ینکه در پاسخ شخصیمانند ا، شودیبعد از طلب واقع م

 (. 499ص، 2ج، تایب، یمدهم )جایانجام نم یعنی
، (121ص، 8ج، 1414، رش آن است )ابن منظوریو پذ یزیباز داشتن از چ یبه معنا« ردع»از آنجا که

 جواِب در « کّل » مانند، دیو منع نما یمخاطب را از آن نه، باشد که متکلم ید کلمیحتمًا با« ردع»قبل از 
در آیه (. 70ص، 2002، قانوی)ق ن کلم دست برداریاز ا« ارتدع»: یعنی« ؟یأ أنت النب»: گویدکسی که می

ا ِإذا َما اْبَتلهُ :کندیم یاز افکار نه یانسان را از داشتن بعض« کّل »سوره فجر خداوند با لفظ  ذیل از مَّ
َ
 َوأ

ب  یِه ِرْزَقُه فَ یَفَقَدَر َعلَ  هاَنِن  یُقوُل َر
َ
 یکه برا یو اّما هنگام»: (17/ 89)فجر:  َم یتِ یَبْل ال ُتْکِرُموَن الْ  کّل أ

پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان »: دیگوشود و( میوس مییرد )مأیگاش را بر او تنگ مییروز، امتحان
 «.دیدارینم یمان را گرامیتیشما  .دیپندارست که شما میین

، 2ج، تایب، یدست بردار )المهدن سخن یاز ا: یعنی، است فه حرف ردع و زجریه شریدر آ« کّل »
ه غرور گردد ید مایآوردن نعمت با نه روی ؛گاه با انواع بل ش الهی گاه با نعمت است ویرا آزمایز؛ (1225ص

به ، کندیش را فراموش میت در هر دو حال هدف آزمایظرفن انسان کمیا یول؛ یدیس و نومأیه یو نه بلها ما
« کّل »که خداوند با لفظ یدرحال پندارد که مقرب درگاه خدا شده استیآوردن نعمت چنان م یهنگام رو

 (.462ص، 26ج، 1374، یرازیمکارم ش: کرده و باز داشته است )ر.ک یپندارها نه نیانسان را از ا
ز ین« رزج» یالزم است معنا، به کار رفته است «کّل » یبرا« ردع و زجر»ر یشتر اوقات تعبیاز آنجا که ب

 گردد.ن ییتب

 «زجر»مفهوم  -2-2
، یجوهر/ 319، ص4ج، 1414، ابن منظوراست ) یرفتن نهیکردن و پذ ینه، باز داشتن یبه معنا« زجر»

 ،صاحب بن عبادشود )یاستفاده م یوانات از الفاظ خاصیکردن ح راندن و دور یبرا(. 668ص، 2ج، 1376
ز به یپرنده و مانند آن ن یبرا« دور کردن»و « راندن» یبه معنا« زجر» ،ن جهتیاز ا، (20ص، 7ج، 1414
 .(318ص، 10ج، 1421، یازهررود )یکار م
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به کار ، در راندن با بانگ و صدا یدر مطلق طردکردن و راندن و گاه یگاه« زجر» کلمه ،ده راغبیبه عق
 (.378ص، 1412، یرود )راغب اصفهانیم

امت با یق یعنی؛ است هحیص یبه معنا (19/ 37: )صافات َزْجَرٌة واِحَدةٌ  یَفِإنَّما هِ  هیآدر « زجرة» 
 اد است. یحه و فریامت با صیشود و وقوع قیحه بر پا میک صی

دور کردن و راندن انسان از  یبرا که است یلفظ« کّل »توان گفت که یم« ردع و زجر» یبا توجه به معنا
د یود را از عقاخ یتیکار گرفته شده است و متکّلم با به کار بردن آن نارضاست به یافکار و عقائد و اعمال ناشا

 دارد. ینموده و از ادامه باز م یاو را نه، کندیا اعمال مخاطب ابراز می

 در قرآن «کّل » یبراردع  یمعنا یبررس-3 
به کار رفته در آنها « کّل »که  یاتیل آیاز مفسران ذ یبه حرف ردع موجب شد که بعض« کّل »شهرت 

چند  ایک ی« ردع و زجر» یشتر مفسران علوه بر معنایاما ب، آن اکتفا کنند یبه ذکر حرف ردع برا، است
« کّل » که حرف یامرتبه 33از مجموع  یوطیس یاند. به ادعاات ذکر کردهیدر آ« کّل » یز برایگر را نید یمعنا

 یات احتمال چند معنا برایه آیتفاق نظر است و در بقه مورد ایردع در هفت آ یمعنا، در قرآن به کار رفته
 طور روشنبهه یازده آیدر  ،طالب یبن اب ی(. بنا به گفته مکّ 176ص، 1ج، 1391، یوطیوجود دارد )س« کّل »

 (. 20-19صص، تایب، طالبیبن اب ی)مک استردع  یمعنا بهر یل و تقدیاز به تأویو بدون ن
توان یک معنا میش از یه بیدهد که در هر آیات نشان میل آیذ« کّل » یگفتار مفسران درباره معنا یبررس

ا ب. استقرآن  ییاز واژگان چند معنا، حروف ین واژه مانند برخیا ،ن جهتیدر نظر گرفت. از ا« کّل » یبرا
 آن در نظر گرفت. یمناسب برا یه معنایسته است در هر آیشا« کّل »بودن  ییتوجه به چند معنا

، ستین مقاله ممکن نیدر ا، در آنها به کار رفته است« کّل »که  یاتیآ یاست پرداختن به تمام یهیبد
د شده است تا ضمن اثبات چن یبررس ذیل هیدر ُنه آ« ردع» یعنی« کّل »مشهور  یاز باب نمونه معنا ،نیبنابرا
 ات روشن گردد.یآ یدر بعض« کّل » یردع برا یح نداشتن معنایترج، ن واژهیبودن ا ییمعنا

یم: 19در آیه « کل»معنای  -3-1  سوره مر
  ایَسَنْکُتُب ما  کّل  یست! ما به زودین نیهرگز چن: (79/ 19: می)مر ُقوُل َو َنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعذاِب َمدًّ

 م داشت! یم و عذاب را بر او مستمّر خواهیسینود مییگوآنچه را می
/ 104ص، 14ج، 1417، ییطباطبا: ه حرف ردع و زجر )ر.کین آیدر ا« کّل »از مفسران  یتعدادده یبه عق

، 3ج، 1407، یه است )زمخشریتنب ا ردع وی (523ص، 4ج، 1414، نیسم/ 412ص، 3ج، 1414، یشوکان
 (.40ص

آثار کفر به اد از یثروت و فرزندان ز کند مال ویاست که گمان م یفه ردع و زجر فردیه شریدر آ« کّل »
س پ .بلکه اثرش امتداد عذاب است، ستیدر مال و اوالد ن یات خدا فزونیکه اثر کفر به آیدرحال خداست

د رسیگر میقسمت دنبال قسمتی د طلبد که هرزند با کلم خود عذاب ممدودی مین حرف را مییکسی که ا
 (.104ص، 14ج، 1417، یی)طباطبا
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 یاز مفسران معنا یاما طبق نظر برخ، ح استیصح« کّل » یجر براردع و ز یه هرچند معناین آیدر ا
، 1412، د قطبیس/ 146ص، 11ج، 1364، یقرطب: ح است )ر.کیآن صح یز برایماقبل ن« ینف» و« حقاً »
 (. 2319ص، 4ج

دارد یبا وجود کفر بر حذر م یان خواستهیهم مخاطب را از داشتن چن« کّل »خداوند با کلمه  ،در واقع 
ال  یکند )معنایم ینان از جانب خداوند نفیا داشتن اطمیو  یبیردع( و هم اطلع او را از امور غ ی)معنا

قًا(. ح ی)معنا کندید میشدن عذاب تأک یثبت گفتار و طوالن یعنیه( و هم بر محقق شدن جمله بعد یناف
 رسد.یح به نظر نمیه صحین آیک معنا در ایاکتفا به  ،نیبنابرا

 سوره مؤمنون: 100 در آیه معنای کّل  -3-2
   ْعَمُل  یَلَعل

َ
ها َکِلَمٌة ُهَو قاِئُلها کّل ما َتَرْکُت یصاِلحًا فِ أ د در آنچه ترك یشا»: (100/ 23: )مؤمنون ِإنَّ

ن سخنی است که یست! این نی( چن: ندیگوکردم )و کوتاهی نمودم( عمل صالحی انجام دهم! )ولی به او می
 «کارش همچون گذشته است(!، د )و اگر بازگرددیگومیاو به زبان 

متوجه چه « ردع» ینکه معنایاما در ا، انده ذکر کردهین آیدر ا« کّل » یردع را برا یاز مفسران معنا یبرخ
 : میکنیاختلف نظر دارند که به دو مورد آن اشاره م، است یزیچ

/ 203ص، 3ج، 1407، یبودن آن است )زمخشرد یا و بعیحرف ردع از طلب بازگشت به دن« کّل »الف( 
داشته  یین تقاضاید چنیاو نبا یعنی؛ (584ص، 7ج، 1420، یان اندلسیابوح/ 95، ص4ج، 1418، یضاویب

 باشد.
بازگشت  یشود که تقاضایم ی( و شامل کسان468ص، 6ج، 1371، یبدیشنونده است )م« ردع»ب( 

 یبراوجود ندارد. و ردع  یچ بازگشتیکرده است که ه یاعلم عموم« کّل »ا را دارند. خداوند با لفظ یبه دن
ها یا و انجام عمل صالح و جبران کوتاهیبازگشت به دن یشان برایکنند تقاضایاست که گمان م یهمه کسان

 شود.یرفته میپذ
خص از شامید  یعنی، استو رّد درخواست قبل  ینف« کّل »ن است که یت ایواقع، اتیاق آیبا توجه به س

اش عمل نخواهد کرد. در او به وعده؛ شود و اگر هم اجابت شودیا محقق نمیبازگشت به دن یبرا دنیا رفته
 یهن ین درخواستیهم مخاطب را از داشتن چن، ن معنا اراده کرده استیک لفظ چندیخداوند متعال با  ،واقع

اش عمل او به وعده، ایکرده است و هم اعلم نموده است که در صورت اجابت درخواست و بازگشت به دن
کند ید میماقبل( و هم بر محقق بودن جمله بعد تأک ینخواهد کرد و عمل صالح انجام نخواهد داد )نف

 کند. ین گفته او از زبان تجاوز نمین است که ایقت ایحق یعنی ،حقًا( ی)معنا
 رایز، ا باشندین دنیها که مراقب لحظات حضور خود در اهمه انسان یاست برا« یهشدار» کّل  ،در واقع

ت و را با صلب ین معانیهمه ا« کّل »شود و یرفته نمیجبران پذ یبرا ییچ تقاضایه، که أجل برسد یزمان
 ت.سیح نیصح« کّل » یبراه ین آیردع در ا یاکتفا به معنا ،نیکند. بنابراقدرت به مخاطب منتقل می
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 سوره شعراء: 62 در آیه معنای کّل  -3-3
  ب   َی ِإنَّ َمِع  کّل قاَل نًا پروردگارم با من یقیست! ین نیچن»: موسی( گفت»): (62/ 26: )شعراء یَر

 « است!

 یول؛ (277ص، 15ج، 1417، ییطباطبااند )به کار برده کّل  یرا برا« ردع»ر یاز مفسران تعب یبرخ
 ،دندیگر را دیکدیهنگامی که دو گروه است. « کّل » ید برایشد ینف یاز معنا یحات آنها حاکیتوض

ده )ع( وع یموس؛ دیان به ما خواهند رسیفرعون: )ع( گفتند یخ به موسی)ع( با حالت توب یاصحاب موس
نان داد که یکرد و بازداشت و به آنها اطم یآنها را نه« کّل »کرد و با لفظ  یادآوریت یبر هدا یرا مبن یاله

 (. 106، ص14ج، 1364، یافت )قرطبیان به آنها دست نخواهند یفرعون
ان ی)ع( از گرفتارشدن در چنگال فرعون ید اصحاب موسیشد یاز اضطراب و نگران یحاک، هیاق آیس

قطعًا ؛ إّنا َلُمدَرُکوَن : عرض کردند ید( به موسید )إّن و الم تاکیبا دو تأک یاصحاب موس یاست. وقت
دوار یام یآنها را به وعده اله، یباشد تا ضمن برطرف کردن نگران یاد به گونهی)ع( با یپاسخ حضرت موس

ت یات را در خود جمع کرده است و با قاطعین خصوصیاست که ا ین لفظیبهتر« کّل »، ان الفاظیسازد و از م
و  ن افکارین مخاطب را از ایهمچن، ه(یال ناف یکند )معنایم ینفان را یگرفتار شدن در دست فرعون، تمام

 حقًا(.  یکند )معناید میردع( و برمحقق شدن جمله بعد تأک یدارد )معنایتوهمات بر حذر م
بت لفظ ه با توجه به صلین فراز آین لفظ در ایک معنا ندارد و انتخاب ایفه یه شرین آیدر ا« کّل »ن یبنابرا
 جاز قصر است. یار بجا و مشتمل بر ایبس، بودن آن ییبودن( و چند معنا)مشّدد 
، یرسمد: است )ر.ک یاستهیر شایتعب، مه از جانب خدا ذکر کردهیرا کلمه عظ« کّل »که  یر مدرسیتعب
چون « کّل »، ا و آشکارشدن معجزه باشکوه خداوندیشدن درشکافته ا قبل ازیگو (.56ص، 9ج، 1419

ک معنا یاکتفا به  ،نیآنان قد علم کرده است. بنابرا یهایافکار و توّهمات و نگران یمستحکم جلو یوارید
 ست.یح نیه صحین آیدر ا« کّل » یبرا

 سوره سبأ: 27 در آیه معنای کّل  -3-4
 ُِرون

َ
ِذ  یُقْل أ ُه اْلَعزِ  َبْل ُهَو  کّل َن أْلَحْقُتْم ِبِه ُشَرکاَء یالَّ کسانی : بگو»: (27/ 34: )سباء ُم یاْلَحِک  زُ یاللَّ

، ندارد( یهیك و شبیست! )او شرین نید! هرگز چنید به من نشان دهیاك به او ملحق ساختهیرا که به عنوان شر
 «م است!یز و حکیبلکه او خداوند عز

ن یدا اابت« کّل »له یآنها انجام داده و به وس یهان الله و بتیب یاسهیمقا، خداوند با درخواست ارائه شرکاء
 ُم یُز اْلَحِک یاْلَعزِ  کرده است و بعد با ذکر دو صفت ین اعتقاد نهیآنها را از ا ،سه را باطل شمرده و سپسیمقا
ف یخف ،درخواست ارائه شرکاء ،در واقعن صفات هستند؟ یا ین شرکاء دارایا ایتذکر داده است که آ، الله یبرا

گاهیعظ یق بر خطاین طریاز اقرآن اند و خداوند قرار داده یاست که آنها برا یشمردن شرکائ داده  یم آنها آ
، 1417، ییطباطبا/ 2906ص، 5ج، 1425، د قطبیس/ 582ص، 3ج، 1407، یزمخشر: است )ر.ک

 (.375ص، 16ج
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ه ب: شودیا گفته میگو، ح استیصح« کّل » یز برایحقًا ن یمعنا، مخاطب یردع و نه یعلوه بر معنا
یم یا روزیکنند؟ ید؟ خلق میانها را در عبادت به الله ملحق نمودهیبگو به واسطه کدام صفت ااهل مکه 

چ ین است که آنها هیقت ایحق یعنی« رزقونی خلقون و الی حقًا ال»: پاسخ داده است که« کّل »دهند؟ و با 
 (.270و  271صص، 2ج، 1417، ینوو: ستند )ر.کیدهنده ن یاند و روزخلق نکرده یزیچ

 و« حقاً » یکند و هم معنایم ین اعتقاد نهیردع دارد و آنها را از ا یفه هم معنایه شریدر آ« کّل »ن یبنابرا
گاهیز، هیتنبی «أال» یهم معنا ر یم است. به تعبیز و حکیخداوند عز یدهد که معبود واقعیو هشدار م یرا آ

، یشیراز را در برگرفته است )مکارم یمعانن یاست که همه ا یکلمه کوچک« کّل »، صاحب تفسیر نمونه
 ست.یسته نیه شاین آیردع در ا ی(. پس اکتفا به معنا86ص، 18ج، 1374

 سوره مّدّثر: 31 در آیه معنای کّل  -3-5
  َواْلَقَمرِ  ِلْلَبَشِر َکّل ِذْکری  َِإاّل  یهِ  ما َو برای  یتذکر ن جز هشدار ویا»: (32و  31/ 74: )مدثر

 «سوگند به ماه!، کنندست که آنها تصور میین نین چنیا ست!ین هاانسان
 : مطرح کرده است« کّل »ردع  یمعنا یه سه احتمال براین آیدر ا ییعلمه طباطبا

انکار  ِلْلَبَشرِ  ِإالَّ ِذْکری یَو ما هِ بعد از جمله « کّل »آوردن کلمه ، و انکار ماقبل است الف( ردع
چون ، ستینان تذکر نیبرای ا، قرآن که برای بشر تذکر است یعنی، ن و کفار استیذکری بودن قرآن برای منافق

 شوند.آنها متذکر نمی
ْحَدی اْلُکَبرِ ن جمله یردع منکر یعنیب( ردع و انکار مابعد است.  ه بعد ذکر یاست که در سه آ ِإنَّها ََلِ

 ن بلهاست.یکی از بزرگتری، امتیرغم منکران قعلی، امتیواقعه قدهد که یشده است و توجه م
د ایسوگند خداوند دانست و د درباره قرآن است که قرآن را سحر و سخن بشر یردع سخن ول« کّل »ج( 

، 1417 ،ییه انذار است )طباطبایبشر ما یاست که برا یبزرگ اله یهااز نشانه یکیات آن یا آیکرد که قرآن 
 (.95و 94ص، 20ج

سوره مدثر که  30ه یردع و منع اباجهل و امثال اوست که بعد از نازل شدن آ« کّل »ز ین یده برخیبه عق
، 10ج، 1371، یبدیگمان کردند که توان مقابله با آنها را دارند )م، نفر ذکر کرد 19تعداد نگهبانان جهنم را 

 (. 713ص، 30ج، 1420، یفخر راز/ 289ص
ردع  یکه سبب نزول است اشاره نشده و در معنا یاه به حادثهیرا در آیز، تأّمل است ن معنا محّل یا ،البته

 نکه اسباب نزول معتبر دانسته شود. یالزم است که مورد ردع به صراحت در کلم ذکر شود مگر ا
 .ردندا ت ردعیرا ماقبل آن قابلیز، دشوار است« کّل » یه برایردع در آ یرش معناین است که پذیت ایواقع

 یاو صله قسم بر« یإ» حرف جواب به منزله، «حقاً »، هیناف« ال»: مانند یگرید یبهتر است معان ،نیبنابرا
 یآن برابودن قر یه انکار ذکرین آیدر ا« کّل »، اندمفسران گفته یدر نظر گرفته شود. همانطور که برخ« کّل »

، 4ج، 1407، یشوند )زمخشریکفار متذکر نماما ؛ بشر است یه تذکر برایم مایقرآن کر یعنی، آنهاست
ا حرف ید و یکنیو حق است و در آخرت آن را مشاهده م یقطع، ات قبل ذکر شدیکه در آ یقی(. حقا153ص
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، 4ج، 1422، یابن جوز/ 144ص، 15ج، 1415، یآلوس: است )ر.ک« و القمر یإ» یق و به معنایتصد
  (.84ص، 20ج، 1364، یقرطب/ 365ص

 سوره قیامت: 11کل در آیه  معنای -3-6
 َْنساُن ی  یَ ُقوُل اَْلِ

َ
راه فرار : دیگوآن روز انسان می»: (11و10/ 75: امتی)ق َوَزَر  ال ّل کَ  َن اْلَمَفرُّ یْوَمِئٍذ أ

 «راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد!، ستین نیهرگز چن کجاست؟
گاه به دنبال ریجاد میانسان ا یبرا یر و وحشتیتح، امتیق یهابعد از آشکارشدن نشانه اه شود که ناخودآ

 یادآوریخودش به خودش  یعنی، تتمه کلم انسان باشد «کّل » رود. اگریگرفتن مپناه یبرا یا محلّ یفرار 
( و با 98ص، 19ج، 1364، یوجود ندارد )قرطب یچ پناهگاهینجا هیا، ستیا نینجا مانند دنیکند که ایم

َك َیْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقر ِإلی م جارو مجرور دریتقد ب  که در آن روز قرارگاه فقط به سوی »: (12/ 75: امتی)ق َر
 یاهپس پناهگ؛ خداست یامت به سویفهماند که فقط و فقط محل استقرار در روز قیم، «پروردگار توست

 جز خداوند وجود ندارد که از آنها در مقابل خداوند محافظت کند.
ردع انسان از ، (155ص، 15ج، 1415، یخداوند در پاسخ سؤال انسان باشد )آلوسسخن « کّل »اگر 
 ،نی(. بنابرا105ص، 20ج، 1417، ییطباطبا/ 661ص، 4ج، 1407، یپناهگاه است )زمخشر یجستجو

ند با خداو ،منع شده است و به اصطلح، از جستن پناهگاه یحاک یاز گفتن سخن یامت حتّ یانسان در روز ق
 یلکه حتّ ب، د کرده است که نه تنها دنبال پناهگاه نباشدیناام یو عبارت بعد از آن انسان را به کلّ  «کّل »لفظ 

 اورد.یان نیاز آن هم به م یصحبت
 ،قتاً یقحرسد که یجه میق عالم خود به نتیا انسان با آشکار شدن حقایگو« حقاً » یدر صورت داشتن معنا

َك َیْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقر ِإلیه بعد یآ جز خود خدا وجود ندارد. و یچ پناهگاهیه ب   یدییتأ (12/ 75: امتی)قَر
 قت است. ین حقیبر ا

خداوند است کلم آیه یازدهم ، (155ص، 15ج، 1415، یه )آلوسیتنب ی«أال» یدر صورت داشتن معنا
گاه باش! ه: دهد کهیکه به انسان توجه م   وجود ندارد. یا پناهگاهیچ راه فرار یآ

، رسدیتر به نظر ممناسب «حقاً » یمعنا، هیاق آیبا در نظر گرفتن س، فوق یح بودن معانیوجود صحبا 
کیز د ین ناامیا خداوند در عیجز خود خدا وجود ندارد. گو یچ پناهیامت هیروز ق کند کهیان مید بیرا با تأ

امت یاست به مخاطب که در ق یهشدار ،ن حالیدهد. در عیارجاع م «رّبک» کردن انسان او را به خودش
ردع  ینااکتفا به مع ،نیا به فکر آخرت خود باشد. بنابراین دنید در ایوجود ندارد و او با یچ پناه و پناهگاهیه

 ست.یح نیه صحین آیدر ا

 سوره قیامت: 20معنای کل در آیه  -3-7
 وَن اْلعاِجَلةَ  کّل  یل معاد را کافید )و دالیپنداریشما مست که ین نیچن»: (20/ 75: امتی)ق َبْل ُتِحبُّ

 «د!یزودگذر را دوست دار یاید( بلکه شما دنیدانینم
ن مفسران اختلف نظر وجود دارد که به ین معنا و مخاطب آن بییدر تب، ردع یدر صورت انتخاب معنا

 : میکنیآنها اشاره م
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وَن العاِج  عاجله در آیه منظور ازه قبل از آن است. ین سوره و چهار آیهم 3ه یردع از آ« کّل ( »1  ةلَ ُتِحبُّ
  یعنیکلم سابق  ردع از« کّل »است و یزندگی دن

َ
ْنساُن أنیَ  أ ْن َنْجَمَع ِعظامَ  َْحَسُب اَْلِ / 75: امتی)ق هُ لَّ

از « بل»است و خداوند با کلمه « م کرد؟یهای او را جمع نخواهپندارد که هرگز استخوانا انسان مییآ»: (3
 (.111ص، 20ج، 1417، ییطباطبااعراض کرده است )، اء و بعثی نباشدیاح، پندار که بعد از مرگ نیا

ابن / 661ص، 4ج، 1407، یردع رسول خدا از عجله کردن در قرائت قرآن است )زمخشر« کّل ( »2
ترس کرد و از یدر خواندنش عجله م، امبر به خاطر شدت علقه به قرآنیپ(. 389، ص2ج، 1422، یعرب

 (. 784ص، 1ج، 1422، لیدخکرد ) یص بود و خداوند او را نهیدر اخذ و ضبط آن حر، اتیفراموش کردن آ
با « کّل »کنند و خداوند با لفظ یاست که در همه امور عجله م یردع رسول خدا و همه کسان« کّل ( »3

ک ، 2ج، 1999، ینخجوانکرده است ) ینهاز عجله در امور آنها را ، که در آن وجود دارد یدیمبالغه و تأ
 (.466ص

  (.276ص، 5ج، 1418، یضاویبا( است )ی( ردع انسان از اغترار به عاجل)دن4
 (.407ص، 5ج، 1414، یآورد )شوکانیمان نمیاست که به قرآن ا ی( ردع کس5
، 1416، یا دارند )ابن جزیاست که محبت به دن یخ کفار و کسانیاست و توبی( ردع از دوست داشتن دن6

 (.434ص، 2ج
، یکاشانن آنها معترضه است )یات بیشده بود و آ ذکر 15ه یر باطل است که در آی( ردع از إلقاء معاذ7
 (.1603، ص3ج، 1410

 ت ردع و انکاریقابل آن که جملت متصل به یبا وجود« کّل » یردع برا یرسد انتخاب معنایبه نظر م
 هین آیدر ا« کّل » یردع برا یکه معنایردع شده است. درحال یمعنا یمختلف برا یرهایموجب تقد، ندارد

ر تمناسب، گر گفته شده استیمفسران د یه که از سویناف ی«ال»و« حقاً » یندارد و معنا یتناسب چندان
از آن اعراض ، د و آخرت را رها کردهیکنیآن عمل م ید و برایا را دوست داریق شما دنیبه تحق یعنیاست. 
 ید و به جزایخته نشویبعد از مرگ برانگ که ستیا آن گونه نی (.729، ص30ج، 1420، یفخررازد )یانموده

ا بر آخرت است یزودگذر و انتخاب شهوات دن یایشما محّبت شما به دن یواه یل ادعاهایدل، دیعملتان نرس
ردع در ماقبل  یت معنایردع با وجود عدم قابل یاکتفا به معنا ،نیبنابرا (.119، ص29ج، 1412، یطبر)
 رسد.یح به نظر نمیصح« کّل »

 سوره عبس: 23معنای کل در آیه  -3-8
 َا  ّل ک َمَرهُیَ َلمَّ

َ
پندارد او هنوز آنچه را )خدا( فرمان ست که او میین نیچن»: (23/ 80: )عبس ْقِض َما أ

 «اطاعت نکرده است.، داده
ست ا یزیردع متوجه چه چ ینکه معنایدر ا، انده ذکر کردهیآ نیدر ا« کّل » یردع را برا یکه معنا یمفسران

ه ماقبل و مابعد ین آیرا در ایز، انددچار مشکل شده، کندیم یردع و نه یزیو خداوند مخاطب را از چه چ
 : ن شرح استیاز آنها بد یهات بعضیت ردع ندارد. توجیقابل« کّل »
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اسؤالی که جمله ، کندیری میردع و جلوگ، زدیخاق بر مییاز سؤالی که از س« کّل »( کلمه 1 ْقِض یَ  َلمَّ
َمَرهُ

َ
که  اوست، ر خدای تعالی استین لحظه وجودش تا به آخر تحت تدبیانسان از اول .به آن اشاره دارد ما أ

از کند و مجددًا راند و در قبر مییممی، سازدش هموار مییو راه را برا، دینمار مییکند و تقدوی را خلق می
ر ا انسان در برابیآ: پرسدا شخص مییگو، ی از خدای تعالی استیهانها نعمتیهمه ا .آوردرونش مییقبر ب

ن ینه انسان چن، «کّل »: است ا شکر نعمت را بجای آورد؟ در پاسخ فرمودهید؟ و آیت خاضع گردیمقام ربوب
 یموسوفران و نافرمانی کرده است )بلکه ک، هرگز آنچه را خدای تعای دستور داد به انجام نرساند، نکرد

 (.340، ص20ج، 1374، یهمدان
 یعنیعلت ردع است. ، منع و ردع انسان از انتظار زنده شدن و خروج از قبر است. جمله بعد« کّل ( »2

را انجام نداده است تا نشر و حساب و « تیاخلص در عبادت و اتمام عبود»هنوز انسان اوامر خداوند مانند 
ا یا رسالت یت یهنوز اوامر شرعی را انجام نداده است تا آثار الوه؛ مورد انتظارش را مشاهده کندعقاب 

 قیده است تا نشر خلیثواب و عقاب نرس، حساب، قیهنوز زمان حشر و نشر خل؛ دیت را مشاهده نمایوال
 (.235، ص4ج، 1408، یگنابادرا مشاهده کنند )

ْکَفَرهُد است که از عبارت ی( ردع انسان از حالت کفر شد3
َ
ْنساُن ما أ مرگ »: (17/ 80: )عبس ُقِتَل اَْلِ

 (.703ص، 4ج، 1407، ی)زمخشرشود یده میفهم، «چقدر کافر و ناسپاس است، ن انسانیبر ا
را  ین معنا که انسان از زمان حضرت آدم تاکنون اوامرالهیبه ا، است که در آن قرار دارد ی( ردع از حالت4

، 4ج، 1407، یموفق به عبادت او نشده است )زمخشر، سته اوستیانجام نداده است و چندان که شا
 (.1407، ص2ج، ق1415، یض کاشانیف/ 703ص

حشر  د و انکار بعث ویا ردع از کفر و اصرارش بر انکار توحی ییجویردع انسان از تکبر وبرتر« کّل ( »5
به ، هیامت دست بردار. مراد از انسان در آید و قیاز کفر وانکار توح، انسان تکبر نورز یا یعنی، ونشر است

ْکَفَرهُ نهیقر
َ
ْنساُن ما أ  (.58، ص31ج، 1420، یفخررازانسان کافراست )، ُقِتَل اَْلِ

را ماقبل ومابعد یز، ه آن استیدر توج یردع موجب دشوار یرش معنایهمان طور که مشاهده شد پذ
تا به  ستیمشهور ن یرش معنایبر پذ یضرورت« کّل »بودن  ییندارد و با وجود چند معنات ردع یقابل« کّل »

زگار است. ه سایاق آیبا س یه به راحتیتنب« أال» و« حقاً »گر مانند ید یباشد. اّما معان یازین یهاتین توجیچن
، یاورده است )طبرسینهنوز بجا ، بود ن است که انسان آنچه را که خداوند به او امر کردهیقت ایحق یعنی

گاه کردن از وقوع چ« أال» ی(. معنا666ص، 10ج، 1372 سته نبوده است. پس از عرضه یزی است که شایآ
د بتواند یاار کند تا شیم را در برابر پروردگار اختین است که انسان منتها درجه تسلیها توقع اان نعمتیشدن و ب

، 17ج، 1377، درسیماتفاق افتاده کامًل برعکس بوده است )ولی آنچه ، ن خود را بپردازدیای از دپاره
گاه باش! ه یعنی« کّل (. »333ص  انجام نداده است.، چکس تاکنون آنچه را خداوند امر کردهیآ

ُبوَن ِبالد   کّل  سوره انفطار: 9معنای کل در آیه  -3-9 آری( آن )»: (9/ 82: انفطار) ِن یَبْل ُتَکذ 
 «د!یبلکه شما روز جزا را منکر، ستید نیپندارمیگونه که شما 

ز یرا ن« زجر»، همراه ردع یاند و بعضردع مابعد ذکر کرده یرا ردع ماقبل و برخ« کّل »از مفسران  یبرخ
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 : میپردازیحات آنان میاز توض یاند که به جهت اختصار به ذکر بعضبه آن افزوده
  یفِ ردع از « کّل ( »1

َ
َبك یأ و در هر صورتی که خواست تو را »: (8/ 82: )انفطار ُصوَرٍة ما شاَء َرکَّ

خواست یکه اگر م ییخدا، دیم گردیباعث غرور تو نسبت به خداوند کر یزیچه چ یعنی، است« ب نمودیترک
 (.447ص، 5ج، 1420، یان اندلسید )ابوحیآفری( میر از صورت انسانی)غ یگریتو را در صورت د

توانست تو را به یم، خواستیکه اگر م یاز خداوند یعنیردع از غفلت از خداوند است. « کّل ( »2
، 10ج، 1371، یبدیغافل نشو و نسبت به او ناسپاس نباش )م، خلق کند یگریا با صفات دی یگریصورت د

 (.406ص
ا وجسارت شم ت وکرامت خدا سبب جرأتیربوب: عنیی، ت وکرامت استیراجع به ربوب« کّل »( ردع 3

 (.122ص، 12ج، 1377، یان شماست )قرشیامت سبب جرأت وطغیمان به قیبلکه عدم ا، ستین
ر و ید است. تقریجد یورود در حالت« بل»است که در آن هستند و  یردع و زجر از حالت« کّل »( 4

، د قطبی)سکند یان مینسبت به خداوند را ب یاست که رنگ عتاب ندارد و علت غرور و کوتاه یدیتأک
 (.3851ص، 6ج، 1412
(. 479ص، 5ج، 1414، یت است )شوکانیاست که شروع کفر و معص یردع و زجر ازاغترار« کّل ( 5

 ین ناسپاسیاز ا یعنی(. 77ص، 31ج، 1420، ین اغترار باز داشته است )فخررازیآنها را از ا« کّل »خداوند با 
 (. 716ص، 4ج، 1407، ید )زمخشریدست بردار یو اغترار نسبت به کرم اله

 را یهای ناسپاس کرم ولطف الهاز آنجا که انسان، ردع غرور انسان به کرم خدای تعالی است« کّل ( »6
ن غرور سودی به حال شما نخواهد ید که اید مغرور نشویفرمامی، اندت خود کردهیله و بهانه کفر و معصیوس

 (.225، ص20ج، 1417، ییداشت )طباطبا
جمله  ،هشام گفته استاّما همان طور که ابن، ه استیرامون آیپ ییباینکات ز یمفسران حاوحات یتوض

داوند خ یرگریمان به تصویاز ترک ا»ن معنا که یردع به ا یرش معنایت ردع ندارد و پذیقابل« کّل » ماقبل
، 1428، یهشام انصاراست )ابنت نشده یحکا یآن از کس ینف یدشوار است و معنا« دست بردار!

 (.187ص
ه تو در ش کیندیب یانسان ناسپاس! قدر یکند که ایم مین امر عظیفه انسان را متوجه ایه شریدر آ« کّل »

که خواسته  ین خداوند است که رّب توست و تو را در هر صورتیا، یانداشته یچ دخالتیخلقت خودت ه
 ،ن جهتیمحضرش غافل نشو. از اپس متوجه باش و از ، م هم هستیکر ،ن حالیدر ع، است خلق کرده

گاهیتنب ی«أال» یرا به معنا« کّل »بهتر است که  دهد و او را متوجه ضعف خود یم یه گرفت که به مخاطب آ
غفلت از  ،نیامت و همچنیب روز قیتکذ یعنیاست نسبت به جملت بعد  یهشدار ،کند. در واقعیم

ر ح بوده و همانطویز صحیگر نید یمعان ،ن حالیدر ع ند.ینمایکه اعمال انسان را ثبت و ضبط م یمحافظان
ت به مخاطب یرا با قاطع یبلند یاز جانب حق است که معان یامهیکلمه عظ« کّل »م یکه قبل اشاره کرد

 کند.یالقاء م
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 گیریجهینت
ق کلم سابا منع کردن و باز داشتن از ی« ردع»مشهور آن  یه قرآن به کار رفته است. معنایآ 33در « کّل »
مخاطب را از ، ندهیباشد که گو یردع آن است که قبل از آن الزم است کلم یشده است. شرط معنا یمعرف
ت سیدور کردن و راندن انسان از افکار و عقائد و اعمال ناشا یبرا که است یلفظ« کّل »د. یو منع نما یآن نه

 و کندیا اعمال مخاطب ابراز مید یخود را از عقا یتینارضابه کار گرفته شده است و متکّلم با به کار بردن آن 
 دارد. ینموده و از ادامه باز م یاو را نه

 نیا، به حرف ردع کّل با وجود مشهور بودن  رود.یم به شمار میقرآن کر یین واژه از واژگان چند معنایا
دانشمندان گفته  یآن از سو یبرا یگرید یمعان ،ن جهتیاز ا، ندارد یچندان یات سازگاریآ یمعنا در بعض
 شده است. 

در « کّل » یبرا« سوف»و « ینف»، «قسم»، «یإ»، «نعم»، «أال»، «حقاً »، «ردع» یهر کدام از معان
ط مربو« نعم»، «یإ»، «ینف»، «ردع» یندارد. معان یچندان یات سازگاریآ یات سازگار و در بعضیآ یبعض

 است. « کّل »مربوط به مابعد « سوف»و« قسم»، «حقاً »، «أال»یبه ماقبل و معان
 یاک معنیش از یات بین آیبه دست آمد که در همه ا« کّل »ه مشتمل بر یادشده بر ُنه آی یبا عرضه معان

ـ اشدمشهور ب یهرچند معناـ ک معنا یاین واژه در لذا محدود کردن ، صادق است «کّل » یان شده برایب
 کند. یک معنا را به مخاطب القا میش از یبه طور همزمان ب« کّل »ات یاز آ یاریدر بس ،علوهست. بهیح نیصح
ردع  یح بودن معنایه اول با وجود صحین مقاله مشخص شد که در شش آیشده در ا یه بررسیدر ُنه آ 

 یودردع با وج یرش معنایه آخر پذیح است و در سه آیز صحین« کّل » یگر براید یمعان، دگاه مشهوریطبق د
بهتر  ،ورنیز است. ازایآمردع تکلف یبا مشکل مواجه شده و اثبات معنا، ت ردع نداردیقابل« کّل »که ماقبل 
 ه در نظر گرفته شود. ین سه آیدر ا« کّل » یر از ردع برایغ یگرید یاست معان
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