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ّ
نقدی بر معنای مشهور «کل» در قرآن*
مدینه امانی
سیدمحمد طیب حسینی

1

2

چکیده

ّ
یکی از واژگان پر بسامد در قرآن کر یم ،واژه «کل» است که  33بار در  15سوره آمده است .دیدگاه مشهور در تفسیر
ّ
ّ
این واژه ،بهویژه در دوره معاصر ،این است که «کل» به معنای ردع و منع جمله قبل است ،اما با وجود شهرت «کل» به
حرف «ردع» ،در تبیین معنای ردع در آیات قرآن ،ابهام و اختلف وجود دارد« .ردع» به معنای نفی شدید یا نهی و
ّ
بازداشتن مخاطب است و متکلم با «کل» مخاطب را از تکرار کلم یا انجام کار باز میدارد .این مقاله با روش تحلیلی
ّ
ُ
توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،به بررسی معنای مشهور ردع برای «کل» پرداخته و با تطبیق آن بر نه آیه مشتمل
ّ
بر «کل» صحت و سقم این معنا را ارز یابی کرده است .با بررسی آیات مشخص شد در همه آیات نهگانه ،بیش از یک
ّ
معنا برای «کل» میتوان در نظر گرفت ،به علوه اینکه در آیاتی مانند  20سوره قیامت و  23سوره عبس و  9سوره
ّ
ّ
انفطار ،ما قبل«کل» جز با تقدیر تکلفآمیز قابلیت ردع ندارد ،در نتیجه محدود کردن معنای «کل» به ردع شایسته
نیست.
ّ
واژگان کلیدی :حرف ردع ،معانی «کل» ،چندمعنایی ،ردع و زجر.
* تار یخ ارسال1399 /01 /01 :

تار یخ پذیرش1399 /04 /05 :

(مقاله پژوهشی)
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-1مقدمه
دریافت معانی آیات قرآن بدون شناخت و درک معانی واژگان آن ممکن نیست .یکی از واژگان پربسامد
قرآن که از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و آرای گوناگونی درباره معنای آن از سوی محققان بیان شده
ّ
ً
واژه «کل» است .این واژه  33بار در  15سوره به کار رفته است .با وجود آرای نسبتا متنوع و زیادی که درباره
ّ
معنای «کل» از سوی نحو یان و لغو یان متقدم ابراز شده ،اما برخی مفسران در گذشته و هم بسیاری از مفسران
ّ
و مترجمان قرآن در دوره معاصر با معنای «ردع» برای «کل» اتفاق نظر دارند .مفسران بر اساس معانی گفته
ّ
شده از سوی نحو یان برای «کل» به تفسیر آیات پرداختهاند.
ّ
ّ
شهرت «کل» به حرف ردع موجب شده است که بیشتر مفسران به ذکر حرف ردع برای «کل» در تفسیر
آیه اکتفا کنند .با وجود مشهور بودن معنای ردع و زجر ،در تبیین آن ابهام وجود دارد و در کاربردهای قرآنی
ّ
گاه فقط به ذکر «حرف ردع» برای «کل» اکتفا شده است و گاهی با کلمات «زجر»« ،توبیخ»« ،انکار» و
ّ
«ابطال» همراه شده است .بنابراین ،تبیین معنای «ردع» و بررسی این معنا در آیاتی که کل در آنها به کار رفته،
ضرورت دارد .ازاینرو ،این پژوهش در صدد است به این سؤاالت پاسخ دهد:
الف) معنای «ردع» و «زجر» چیست؟
ّ
ب) آیا معنای «ردع» و «زجر» با تمام آیاتی که «کل» در آن به کار رفته است ،سازگار است؟
ّ
ج) با توجه به چند معنایی بودن «کل» ،آیا اکتفا به معنای مشهور صحیح است؟
ّ
معرفی«کل» به عنوان حرف «ردع و زجر» از سوی سیبو یه (م 180 .ق) نقطه آغازی برای نو یسندگان
ّ
بعدی شد که با تمرکز و ّ
تأمل روی آیات قرآن ،معانی دیگری را به معنای «کل» اضافه نمایند و این واژه در
ً
ردیف واژگان چند معنایی قرآن قرار گیرد .انتخاب معنای «حقا» از سوی کسایی (م 189 .ق) و معنای «أال»
ّ
از سوی ابوحاتم (م 255 .ق) نتیجه ّ
تأمل در آیاتی بود که ماقبل «کل» قابلیت ردع نداشت (مکی بن ابی
ً
طالب ،بیتا ،ص /24سیوطی ،1391 ،ج ،1ص .)342خلیل بن احمد (م 175 .ق) دو معنای «حقا» و
ّ
«نفی» را برای «کل» برگز ید (فراهیدی ،1409 ،ج ،5ص .)407ازهری (م 370 .ق) معنای «ردع و زجر»،
« ّرد ماقبل» و«أال» را مطرح کرد (ازهری ،1421 ،ج ،10صص .)311-310راغب اصفهانی (م 502 .ق)
علوه بر معنای ردع ،آن را نقیض تأیید و تصدیق (إی) معرفی نمود (راغب اصفهانی ،1412 ،ص.)725
ّ
ابوحیان (م 546 .ق) از ّفراء (م 207 .ق) و ابن سعدان (م 231 .ق) حکایت کرده است که آنها «کل»
ّ
را به منزله «سوف» و به معنای تهدید گرفتهاند (سیوطی ،1391 ،ج ،1ص .)343ابن اثیر( 606ق) «کل» را
ً
حرف ردع و زجر و تنبیه ذکر نموده که گاهی به معنای «حقا» نیز میآید (ابن اثیر ،1367 ،ج ،4ص.)199
ابن منظور (م 711 .ق) به ذکر اقوال مختلف پرداخت (ابن منظور ،1414 ،ج ،15صص 231و  )464و
فیروزآبادی (م 817 .ق) چهار وجه «صله مابعد»« ،ردع»« ،زجر» و«تحقیق مابعد» را برای آن پذیرفت
(فیروزآبادی ،1415 ،ج ،4ص .)476به عقیده طریحی (م 1085 .ق) ،معنای اصلی آن «ردع و زجر» است
ً
که گاهی به معنای «حقا» و «نفی» نیز میآید (طریحی ،1375 ،ج ،1صص .)362-361مرتضی زبیدی
ً
(م 1205 .ق) ،نیز سه معنای «صله مابعد»« ،ردع و زجر» و«حقا» را از میان اقوال مختلف برگز یده است
(زبیدی ،1414 ،ج ،20ص 395و .)667
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ّ
با توجه به استعماالت قرآنی «کل» ،معانی «نفی» و «حرف جواب» ،نیز از سوی دانشمندان مطرح
گردید و سرانجام ابنهشام (761ق) با جمعآوری تمام اقوال ،هشت معنا را برای این واژهاز سوی دانشمندان
ّ
مطرح نمود و خود علوه بر معنای ردع ،نظر ابوحاتم را برای «کل» ترجیح داد که آن را حرف تنبیه (هشدار)
و به معنای «أال» میدانست (ابنهشام انصاری ،1428 ،ج ،1صص .)189-187دانشمندان بعد از ابنهشام
ّ
معنای دیگری برای «کل» ذکر نکردهاند و تنها به ذکر همان اقوال و در نهایت به ترجیح دو یا سه معنا برای
ّ
«کل» اکتفا نمودهاند.
ّ
در کتابهایی که به موضوع حروف پرداخته شده ،نیز همان معانی برای «کل» ذکر شده است (ر.ک:

اربلی ،1412 ،ص /412قیقانو ،2002 ،ص /70مرادی ،1992 ،ص /135بقاعی ،2003 ،ص .)166شیخ
ّ
احمد رضا در «معجم متن اللغة» شش معنا برای «کل» ذکر کرده است :حرف جواب به منزله «إی» که
ً
َ
صله قسم است ،حرف ّرد به منزله «ن َعم» ،ال نافیه« ،أال» تنبیه« ،حقا» و «ردع و زجر» که معنای اصلی
ّ
«کل» است (احمد رضا ،1380 ،ج ،5ص.)97
ّ
ُ
با بررسی انجام شده درباره معانی این واژه ،در مجموع نه معنا برای «کل» ذکر شده است .پنج معنای

«ردع»« ،نفی»ّ « ،رد ماقبل»« ،إی»« ،نعم»؛ «کل» را ناظر به جمله قبل قرار میدهد .همچنین چهار معنای
ّ
ّ
ً
«أال»« ،حقا»« ،قسم» و «سوف»« ،کل» را به جمله بعدش مرتبط میکند .هر کدام از این معانی برای «کل»
در بعضی آیات سازگار و در بعضی آیات سازگاری چندانی ندارد .نکته قابل توجه این است که در همه آیات
ّ
ُ
بیش از یک معنا از این معانی نهگانه میتوان برای «کل» در نظر گرفت.
ّ
«کل» در برخی منابع ذیل حرف ردع (ر.ک :ابنحاجب ،بیتا ،ج ،2ص /264جامی ،بیتا ،ج،2
ص )450و در برخی ذیل حرف ردع و زجر (ر.ک :مالقی ،بیتا ،صص 4و  8و  )212و در برخی دیگر به
عنوان یک کلمه مستقل ذکر شده است (ر.ک :ابنهشام انصاری ،1328 ،ج ،1ص /189اربلی،1412 ،
ّ
ص /412مرادی ،1992 ،ص /135بقاعی ،2003 ،ص .)166آثار زیادی نیز به بحث درباره «کل»
اختصاص یافته که برخی از آنها به جا مانده و به طبع رسیده یا نسخه خطی آن موجود است و برخی نیز از
میان رفته و تنها نامی از آن در منابع آمده است و بخشهایی از مطالب آنها در کتابهای دیگر یافت شدهاند،

که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
ّ
« -1رسالة کل فی الکلم و القرآن» ،تالیف أبوجعفر أحمد بن محمد بن رستم طبری (م 358 .ق) که
به همراه مقاله ابن فارس با تحقیق أحمد حسن فرحات به چاپ رسیده است .این رساله مختصر به معنای
ّ
ّ
«کل» و مرکب یا بسیط بودن آن پرداخته و بنا بر هر احتمال دو معنا برای «کل» ذکر کرده است :در صورتی
ً
که بسیط باشد به معنای «ردع و زجر» و «حقا» و در صورت ترکیب به معنای «أال» استفتاحیه 3و «ال» نافیه
است.
« .3أال» استفتاحیه یا حرف تنبیه در ابتدای جمله واقع شده و برای آگاه نمودن و توجه دادن مخاطب به محتوای جمله بعد است
تا مخاطب از آن غافل نشود .گاهی نیز برای توبیخ و تحضیض به کار میرود (ر.ک :ابن هشام انصاری ،1428 ،صص-73
.)75
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ّ
« -2مقالة کل و ما جاء منها فی کتاب الله» از ابن فارس (م 395 .ق) که در سال  1344هجری با
تحقیق عبدالعز یز میمنی به چاپ رسیده است.
ّ
ّ
ّ
« -3الهدایة فی الوقف علی کل»« ،الوقف علی کل و بلی فی القرآن»« ،شرح کل وبلی ونعم والوقف
علی کل واحدة منهن فی کتاب الله عز وجل» سه اثر از مکی بن ابی طالب (م 437 .ق) است که مورد اول
مفقود و مورد دوم و سوم به چاپ رسیده و زرکشی نیز محتوای آن را در «البرهان فی علوم القرآن» ذکر نموده
است.
ّ
« -4غایة العل فی شرح تحفة المل فی مواضع کل» ،از اسلم بن نصر بن السید بن سعد ازهری (م.
ّ
ق) است که در شرح منظومه «تحفة المل فی مواضع کل» اثر امام محمد بن علی نحوی معروف به ابن
ّ
محلی (م 673 .ق) نوشته شده و توسط مکتبة اوالد الشیخ للتراث به چاپ رسیده است.
ّ
« -5أرجوزة فی وجوه «کل» فی القرآن» اثر شیخ عبد العز یز بن أحمد الدیرینی (م 694 .ق) و «منظومة
ّ
المیة فی حکم الوقف علی کل» منسوب به حافظ ابن جزری (م 833 .ق) نسخ خطی هستند.
ّ
ً
از عناو ین آثار ،روشن میشود که دغدغه مؤلفان آنها ،عمدتا مسئله «وقف و ابتدا» بر کل بوده است که
ّ
به تبع آن به معنای «کل» نیز پرداختهاند.
ّ
رساله دکتری تحت عنوان «معناشناسی واژه «کل» در قرآن با رو یکرد نقد دیدگاه مفسران» نوشته مدینه
امانی ـ با راهنمایی سیدمحمد طیبحسینی ،دفاع شده در دانشکده اصول دین قم ،به سال 1397ـ پژوهش
ّ
مستقلی درباره این واژه است که به بررسی معنای «کل» و دیدگاههای مفسران درباره آن پرداخته و پس از
ّ
جستجو در منابع صرف ،نحو ،لغت و بلغت به این نتیجه رسیده است که «کل» از واژههای چند معنایی
ً
ُ
قرآن است و نه معنا برای آن گفته شده است .از میان این معانی پنج معنای« :ردع و زجر»« ،ال نافیه»« ،حقا»،
« ّرد ماقبل» و «أال»ی تنبیه بیشترین کاربرد «کل» را به خود اختصاص دادهاند (ر.ک :امانی1397 ،ش).
ّ
مقاله «پژوهش در معنای«کل» در قرآن مجید» اثر مستقل دیگری در باره این واژه است که به بررسی معانی
ّ
«کل» پرداخته است(ر.ک :طیب حسینی ،امانی ،حسینی زاده ،قرآن شناخت ،شماره  ،1398 ،22صص
.)42-25
ّ
در پژوهش حاضر به طور مستقل معنای مشهور «کل» یعنی ردع و زجر تبیین شده و با تطبیق این معنا
ُ
بر نه آیه به ارزیابی آن نشسته است .آیات شریفه نیز به صورت اتفاقی انتخاب شدهاند.

-2مفهوم شناسی
در این بخش به تبیین واژههای«ردع» و «زجر»پرداخته شده است.

 -1-2مفهوم«ردع»

َ
«ردع» بر وزن «فعل» به معانی «کوبیدن صخره و سنگ بوسیله تیر» (ابن فارس ،1404 ،ج ،2ص،)502

«مانع شدن ،باز داشتن و منعکردن از چیزی و پذیرش آن» (ابن منظور ،1414 ،ج ،8ص« ،)121احساس
درد در بدن و بیماری آبله و شبیه آن» (قاسم بن سلم ،1990 ،ج ،1ص )231 ،آمده است .همچنین «ردع»
به معنای گردن نیز آمده است ،زیرا به وسیله گردن است که جلو چارپایان را میگیرند و وقتی گفته میشود:

ّ
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َ
« َر ِک َب َردعه» یعنی جلو فلنی گرفته شد .ابن اعرابی گفته است :وقتی شخصی با صورت به زمین میخورد،
َ
گفته میشودَ « :ر ِک َب َردعه» (ازهری ،1421 ،ج ،2ص.)121
«ردع» در اصطلح نحو عبارت است از منع کردن و باز داشتن از کلم سابق با حرف مخصوص آن که
ّ
«کل» است .قاضی ابوسعید سیرافی (م 385 .ق) در شرح عبارت سیبو یه میگو ید :مانند اینکه شخصی
ّ
مطلبی را که شما منکر آن هستید به شما میگو ید و شما در پاسخ او میگو یید« :کل» یعنی آنگونه نیست
که تو میگویی (سیرافی ،بیتا ،ج ،5ص.)112
«ردع» به معنای «زجر و منع» نیز آمده است ،به عنوان مثال ،در پاسخ کسی که به شما میگو ید :فلنی
ّ
با شما دشمن است ،گفته میشود« :کل» یعنی آنگونه که میگو یی نیست (و او با من دشمن نیست) و گاهی
ّ
بعد از طلب واقع میشود ،مانند اینکه در پاسخ شخصی که به شما میگو ید« :إفعل کذا» میگو یی« :کل»
یعنی انجام نمیدهم (جامی ،بیتا ،ج ،2ص.)499
از آنجا که«ردع» به معنای باز داشتن از چیزی و پذیرش آن است (ابن منظور ،1414 ،ج ،8ص،)121
ّ
ً
جواب
قبل از «ردع» حتما باید کلمی باشد که متکلم ،مخاطب را از آن نهی و منع نماید ،مانند «کل» در
ِ
کسی که میگوید« :أ أنت النبی؟» یعنی« :ارتدع» از این کلم دست بردار (قیقانو ،2002 ،ص .)70در آیه
َ
ّ
ذیل از سوره فجر خداوند با لفظ «کل» انسان را از داشتن بعضی از افکار نهی میکندَ  :وأ َّما ِإذا َما ْاب َتلهُ
َ َ ّ ْ ُ ْ َ ْ
ََ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ
فقد َر علی ِه ِرزق ُه فیقول َر بی أهان ِن کل َبل ال تکر ُمون الی ِتی َم( فجر« :)17 /89 :و ّاما هنگامی که برای
ِ
امتحان ،روزیاش را بر او تنگ میگیرد (مأیوس میشود و) میگو ید« :پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان
نیست که شما میپندارید .شما یتیمان را گرامی نمیدارید».
ّ
«کل» در آیه شریفه حرف ردع و زجر است ،یعنی :از این سخن دست بردار (المهدی ،بیتا ،ج،2
ص)1225؛ زیرا آزمایش الهی گاه با نعمت است و گاه با انواع بل؛ نه روی آوردن نعمت باید مایه غرور گردد
و نه بلها مایه یأس و نومیدی؛ ولی این انسان کمظرفیت در هر دو حال هدف آزمایش را فراموش میکند ،به
ّ
هنگام روی آوردن نعمت چنان میپندارد که مقرب درگاه خدا شده است درحالیکه خداوند با لفظ «کل»
انسان را از این پندارها نهی کرده و باز داشته است (ر.ک :مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،26ص.)462
ّ
از آنجا که بیشتر اوقات تعبیر «ردع و زجر» برای «کل» به کار رفته است ،الزم است معنای «زجر» نیز
تبیین گردد.

 -2-2مفهوم «زجر»
«زجر» به معنای باز داشتن ،نهی کردن و پذیرفتن نهی است (ابن منظور ،1414 ،ج ،4ص /319جوهری،
 ،1376ج ،2ص .)668برای راندن و دور کردن حیوانات از الفاظ خاصی استفاده میشود (صاحب بن عباد،
 ،1414ج ،7ص ،)20از این جهت« ،زجر» به معنای «راندن» و «دور کردن» برای پرنده و مانند آن نیز به
کار میرود (ازهری ،1421 ،ج ،10ص.)318
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به عقیده راغب ،کلمه «زجر» گاهی در مطلق طردکردن و راندن و گاهی در راندن با بانگ و صدا ،به کار
میرود (راغب اصفهانی ،1412 ،ص.)378
َ ٌ
َ ْ ٌَ
َ َّ
واحدة (صافات )19 /37 :به معنای صیحه است؛ یعنی قیامت با
«زجرة» در آیه ف ِإنما ِهی زجرة ِ

یک صیحه بر پا میشود و وقوع قیامت با صیحه و فریاد است.
ّ
با توجه به معنای «ردع و زجر» میتوان گفت که «کل» لفظی است که برای دور کردن و راندن انسان از
ّ
افکار و عقائد و اعمال ناشایست به کار گرفته شده است و متکلم با به کار بردن آن نارضایتی خود را از عقاید
یا اعمال مخاطب ابراز میکند ،او را نهی نموده و از ادامه باز میدارد.

ّ
-3بررسی معنای ردع برای «کل» در قرآن

ّ
ّ
شهرت «کل» به حرف ردع موجب شد که بعضی از مفسران ذیل آیاتی که «کل» در آنها به کار رفته

است ،به ذکر حرف ردع برای آن اکتفا کنند ،اما بیشتر مفسران علوه بر معنای «ردع و زجر» یک یا چند
ّ
ّ
معنای دیگر را نیز برای «کل» در آیات ذکر کردهاند .به ادعای سیوطی از مجموع  33مرتبهای که حرف «کل»
در قرآن به کار رفته ،معنای ردع در هفت آیه مورد اتفاق نظر است و در بقیه آیات احتمال چند معنا برای
ّ
ّ
«کل» وجود دارد (سیوطی ،1391 ،ج ،1ص .)176بنا به گفته مکی بن ابی طالب ،در یازده آیه بهطور روشن
و بدون نیاز به تأو یل و تقدیر به معنای ردع است (مکی بن ابیطالب ،بیتا ،صص.)20-19
ّ
بررسی گفتار مفسران درباره معنای «کل» ذیل آیات نشان میدهد که در هر آیه بیش از یک معنا میتوان
ّ
برای «کل» در نظر گرفت .از این جهت ،این واژه مانند برخی حروف ،از واژگان چند معنایی قرآن است .با
ّ
توجه به چند معنایی بودن «کل» شایسته است در هر آیه معنای مناسب برای آن در نظر گرفت.
ّ
بدیهی است پرداختن به تمامی آیاتی که «کل» در آنها به کار رفته است ،در این مقاله ممکن نیست،
ّ
ُ
بنابراین ،از باب نمونه معنای مشهور «کل» یعنی «ردع» در نه آیه ذیل بررسی شده است تا ضمن اثبات چند
ّ
معنایی بودن این واژه ،ترجیح نداشتن معنای ردع برای «کل» در بعضی آیات روشن گردد.

 -1-3معنای «کل» در آیه  19سوره مریم:

ًّ
ُ ُ َ َ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ
ّ َ َ ُْ ُ
ذاب َمدا( مریم :)79 /19 :هرگز چنین نیست! ما به زودی
کل سنکتب ما یقول و نمد له ِمن الع ِ
ّ
مستمر خواهیم داشت!
آنچه را میگو ید مینو یسیم و عذاب را بر او
ّ
به عقیده تعدادی از مفسران «کل» در این آیه حرف ردع و زجر (ر.ک :طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص/104

شوکانی ،1414 ،ج ،3ص /412سمین ،1414 ،ج ،4ص )523یا ردع و تنبیه است (زمخشری ،1407 ،ج،3
ص.)40
ّ
«کل» در آیه شریفه ردع و زجر فردی است که گمان میکند مال و ثروت و فرزندان زیاد از آثار کفر به
خداست درحالیکه اثر کفر به آیات خدا فزونی در مال و اوالد نیست ،بلکه اثرش امتداد عذاب است .پس
کسی که این حرف را میزند با کلم خود عذاب ممدودی میطلبد که هر قسمت دنبال قسمتی دیگر میرسد
(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص.)104

ّ
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ّ
در این آیه هرچند معنای ردع و زجر برای «کل» صحیح است ،اما طبق نظر برخی از مفسران معنای
ً
«حقا» و «نفی» ماقبل نیز برای آن صحیح است (ر.ک :قرطبی ،1364 ،ج ،11ص /146سید قطب،1412 ،
ج ،4ص.)2319
ّ
در واقع ،خداوند با کلمه «کل» هم مخاطب را از داشتن چنین خواستهای با وجود کفر بر حذر میدارد
(معنای ردع) و هم اطلع او را از امور غیبی و یا داشتن اطمینان از جانب خداوند نفی میکند (معنای ال
ً
نافیه) و هم بر محقق شدن جمله بعد یعنی ثبت گفتار و طوالنی شدن عذاب تأکید میکند (معنای حقا).
بنابراین ،اکتفا به یک معنا در این آیه صحیح به نظر نمیرسد.

ّ
 -2-3معنای کل در آیه  100سوره مؤمنون:

َ َ ْ ُ ّ َّ َ َ ٌ ُ َ ُ
ً
ََ َْ َ ُ
قائلها( مؤمنون« :)100 /23 :شاید در آنچه ترك
لعلی أعمل ِ
صالحا ِفیما ترکت کل ِإنها ک ِلمة هو ِ

کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم! (ولی به او میگو یند ) :چنین نیست! این سخنی است که
او به زبان میگو ید (و اگر بازگردد ،کارش همچون گذشته است)!»
ّ
برخی از مفسران معنای ردع را برای «کل» در این آیه ذکر کردهاند ،اما در اینکه معنای «ردع» متوجه چه
چیزی است ،اختلف نظر دارند که به دو مورد آن اشاره میکنیم:
ّ
الف) «کل» حرف ردع از طلب بازگشت به دنیا و بعید بودن آن است (زمخشری ،1407 ،ج ،3ص/203
بیضاوی ،1418 ،ج ،4ص /95ابوحیان اندلسی ،1420 ،ج ،7ص)584؛ یعنی او نباید چنین تقاضایی داشته
باشد.
ب) «ردع» شنونده است (میبدی ،1371 ،ج ،6ص )468و شامل کسانی میشود که تقاضای بازگشت
ّ
به دنیا را دارند .خداوند با لفظ «کل» اعلم عمومی کرده است که هیچ بازگشتی وجود ندارد .و ردع برای
همه کسانی است که گمان میکنند تقاضایشان برای بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح و جبران کوتاهیها
پذیرفته میشود.
ّ
با توجه به سیاق آیات ،واقعیت این است که «کل» نفی و ّرد درخواست قبل است ،یعنی امید شخص از
دنیا رفته برای بازگشت به دنیا محقق نمیشود و اگر هم اجابت شود؛ او به وعدهاش عمل نخواهد کرد .در
واقع ،خداوند متعال با یک لفظ چندین معنا اراده کرده است ،هم مخاطب را از داشتن چنین درخواستی نهی
کرده است و هم اعلم نموده است که در صورت اجابت درخواست و بازگشت به دنیا ،او به وعدهاش عمل
نخواهد کرد و عمل صالح انجام نخواهد داد (نفی ماقبل) و هم بر محقق بودن جمله بعد تأکید میکند
ً
(معنای حقا) ،یعنی حقیقت این است که این گفته او از زبان تجاوز نمیکند.
ّ
در واقع ،کل «هشداری» است برای همه انسانها که مراقب لحظات حضور خود در این دنیا باشند ،زیرا
ّ
زمانی که أجل برسد ،هیچ تقاضایی برای جبران پذیرفته نمیشود و «کل» همه این معانی را با صلبت و
ّ
قدرت به مخاطب منتقل میکند .بنابراین ،اکتفا به معنای ردع در این آیه برای «کل» صحیح نیست.
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ّ
 -3-3معنای کل در آیه  62سوره شعراء:

ً
َ ّ َّ
قال کل ِإن َم ِع َی َر بی( شعراء(« :)62 /26 :موسی) گفت« :چنین نیست! یقینا پروردگارم با من

است!»
ّ
برخی از مفسران تعبیر «ردع» را برای کل به کار بردهاند (طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص)277؛ ولی
ّ
توضیحات آنها حاکی از معنای نفی شدید برای «کل» است .هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند،
اصحاب موسی (ع) با حالت توبیخ به موسی (ع) گفتند :فرعونیان به ما خواهند رسید؛ موسی (ع) وعده
ّ
الهی را مبنی بر هدایت یادآوری کرد و با لفظ «کل» آنها را نهی کرد و بازداشت و به آنها اطمینان داد که
فرعونیان به آنها دست نخواهند یافت (قرطبی ،1364 ،ج ،14ص.)106
سیاق آیه ،حاکی از اضطراب و نگرانی شدید اصحاب موسی (ع) از گرفتارشدن در چنگال فرعونیان
ً
ّ َُ َُ َ
ّ
درکون؛ قطعا
است .وقتی اصحاب موسی با دو تأکید (إن و الم تاکید) به موسی عرض کردند :إنا لم
پاسخ حضرت موسی (ع) باید به گونهای باشد تا ضمن برطرف کردن نگرانی ،آنها را به وعده الهی امیدوار
ّ
سازد و از میان الفاظ« ،کل» بهترین لفظی است که این خصوصیات را در خود جمع کرده است و با قاطعیت
تمام ،گرفتار شدن در دست فرعونیان را نفی میکند (معنای ال نافیه) ،همچنین مخاطب را از این افکار و
ً
توهمات بر حذر میدارد (معنای ردع) و برمحقق شدن جمله بعد تأکید میکند (معنای حقا).
ّ
بنابراین «کل» در این آیه شریفه یک معنا ندارد و انتخاب این لفظ در این فراز آیه با توجه به صلبت لفظ
ّ
(مشدد بودن) و چند معنایی بودن آن ،بسیار بجا و مشتمل بر ایجاز قصر است.
ّ
تعبیر مدرسی که «کل» را کلمه عظیمه از جانب خدا ذکر کرده ،تعبیر شایستهای است (ر.ک :مدرسی،
ّ
 ،1419ج ،9ص .)56گو یا قبل از شکافتهشدن دریا و آشکارشدن معجزه باشکوه خداوند« ،کل» چون
دیواری مستحکم جلوی افکار و ّ
توهمات و نگرانیهای آنان قد علم کرده است .بنابراین ،اکتفا به یک معنا
ّ
برای «کل» در این آیه صحیح نیست.

ّ
 -4-3معنای کل در آیه  27سوره سبأ:

ُْ َ
ْ
َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ّ ْ ُ َّ ْ
کاء کل َبل ه َو الل ُه ال َعز ی ُز ال َح ِکی ُم( سباء« :)27 /34 :بگو :کسانی
قل أ ُر ِونی ال ِذین ألحقتم ِب ِه شر
ِ
را که به عنوان شریك به او ملحق ساختهاید به من نشان دهید! هرگز چنین نیست! (او شریك و شبیهی ندارد)،

بلکه او خداوند عز یز و حکیم است!»
ّ
خداوند با درخواست ارائه شرکاء ،مقایسهای بین الله و بتهای آنها انجام داده و به وسیله «کل» ابتدا این
َْ ُ ْ
مقایسه را باطل شمرده و سپس ،آنها را از این اعتقاد نهی کرده است و بعد با ذکر دو صفت العز یز ال َح ِکی ُم
ِ
برای الله ،تذکر داده است که آیا این شرکاء دارای این صفات هستند؟ در واقع ،درخواست ارائه شرکاء ،خفیف
شمردن شرکائی است که آنها برای خداوند قرار دادهاند و قرآن از این طریق بر خطای عظیم آنها آگاهی داده
است (ر.ک :زمخشری ،1407 ،ج ،3ص /582سید قطب ،1425 ،ج ،5ص /2906طباطبایی،1417 ،
ج ،16ص.)375
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ّ
ً
علوه بر معنای ردع و نهی مخاطب ،معنای حقا نیز برای «کل» صحیح است ،گو یا گفته میشود :به
اهل مکه بگو به واسطه کدام صفت اینها را در عبادت به الله ملحق نمودهاید؟ خلق میکنند؟ یا روزی می
ّ
ً
دهند؟ و با «کل» پاسخ داده است که« :حقا ال یخلقون و ال یرزقون» یعنی حقیقت این است که آنها هیچ
چیزی خلق نکردهاند و روزی دهنده نیستند (ر.ک :نووی ،1417 ،ج ،2صص 271و .)270
ّ
ً
بنابراین «کل» در آیه شریفه هم معنای ردع دارد و آنها را از این اعتقاد نهی میکند و هم معنای «حقا» و
هم معنای «أال»ی تنبیه ،زیرا آگاهی و هشدار میدهد که معبود واقعی خداوند عز یز و حکیم است .به تعبیر
ّ
صاحب تفسیر نمونه« ،کل» کلمه کوچکی است که همه این معانی را در برگرفته است (مکارم شیرازی،
 ،1374ج ،18ص .)86پس اکتفا به معنای ردع در این آیه شایسته نیست.

ّ ّ
ّ
 -5-3معنای کل در آیه  31سوره مدثر:

ْ َ َ ّ َْ
ّ ْ
َ و ما ِهی ِإال َ ِذکری ِلل َبشر کل َوالق َمر( مدثر 31 /74 :و « :)32این جز هشدار و تذکری برای
ِ
ِ
انسانها نیست! این چنین نیست که آنها تصور میکنند ،سوگند به ماه!»
ّ
علمه طباطبایی در این آیه سه احتمال برای معنای ردع «کل» مطرح کرده است:
ْ َ
ّ
َّ ْ
الف) ردع و انکار ماقبل است ،آوردن کلمه «کل» بعد از جمله َ و ما ِهی ِإال ِذکری ِلل َبشر انکار
ِ
ذکری بودن قرآن برای منافقین و کفار است ،یعنی قرآن که برای بشر تذکر است ،برای اینان تذکر نیست ،چون

آنها متذکر نمیشوند.
َّ َ ْ َ ْ َُ
ب) ردع و انکار مابعد است .یعنی ردع منکرین جمله ِ إنها َِلحدی الکبر است که در سه آیه بعد ذکر
ِ
شده است و توجه میدهد که واقعه قیامت ،علیرغم منکران قیامت ،یکی از بزرگترین بلهاست.
ّ
ج) «کل» ردع سخن ولی د درباره قرآن است که قرآن را سحر و سخن بشر دانست و خداوند سوگند یاد
کرد که قرآن یا آیات آن یکی از نشانههای بزرگ الهی است که برای بشر مایه انذار است (طباطبایی،1417 ،
ج ،20ص 94و.)95
ّ
به عقیده برخی نیز «کل» ردع و منع اباجهل و امثال اوست که بعد از نازل شدن آیه  30سوره مدثر که
تعداد نگهبانان جهنم را  19نفر ذکر کرد ،گمان کردند که توان مقابله با آنها را دارند (میبدی ،1371 ،ج،10
ص /289فخر رازی ،1420 ،ج ،30ص.)713
ّ
محل ّ
تأمل است ،زیرا در آیه به حادثهای که سبب نزول است اشاره نشده و در معنای ردع
البته ،این معنا
الزم است که مورد ردع به صراحت در کلم ذکر شود مگر اینکه اسباب نزول معتبر دانسته شود.
ّ
واقعیت این است که پذیرش معنای ردع در آیه برای «کل» دشوار است ،زیرا ماقبل آن قابلیت ردع ندارد.
ً
بنابراین ،بهتر است معانی دیگری مانند« :ال» نافیه« ،حقا» ،حرف جواب به منزله «إی» و صله قسم برای
ّ
ّ
«کل» در نظر گرفته شود .همانطور که برخی مفسران گفتهاند« ،کل» در این آیه انکار ذکری بودن قرآن برای
آنهاست ،یعنی قرآن کریم مایه تذکر برای بشر است؛ اما کفار متذکر نمیشوند (زمخشری ،1407 ،ج،4
ص .)153حقایقی که در آیات قبل ذکر شد ،قطعی و حق است و در آخرت آن را مشاهده میکنید و یا حرف

 56دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،11شماره  ،25پاییز و زمستان 1400

تصدیق و به معنای «إی و القمر» است (ر.ک :آلوسی ،1415 ،ج ،15ص /144ابن جوزی ،1422 ،ج،4
ص /365قرطبی ،1364 ،ج ،20ص.)84

 -6-3معنای کل در آیه  11سوره قیامت:

َ ْ َ َّ
ُ ُ ْ ْ ُ
َ
َ یقول ِاَلنسان َی ْو َم ِئ ٍذ أی َن ال َمف ُّر کل ال َوز َر( قیامت10 /75 :و« :)11آن روز انسان میگو ید :راه فرار

کجاست؟ هرگز چنین نیست ،راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد!»

بعد از آشکارشدن نشانههای قیامت ،تحیر و وحشتی برای انسان ایجاد میشود که ناخودآگاه به دنبال راه
ّ
ّ
فرار یا محلی برای پناهگرفتن میرود .اگر «کل» تتمه کلم انسان باشد ،یعنی خودش به خودش یادآوری
میکند که اینجا مانند دنیا نیست ،اینجا هیچ پناهگاهی وجود ندارد (قرطبی ،1364 ،ج ،19ص )98و با
ْ َ
َ
تقدیم جارو مجرور در ِ إلی َر بك َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُم ْس َتقر( قیامت« :)12 /75 :که در آن روز قرارگاه فقط به سوی
پروردگار توست» ،میفهماند که فقط و فقط محل استقرار در روز قیامت به سوی خداست؛ پس پناهگاهی
جز خداوند وجود ندارد که از آنها در مقابل خداوند محافظت کند.
ّ
اگر «کل» سخن خداوند در پاسخ سؤال انسان باشد (آلوسی ،1415 ،ج ،15ص ،)155ردع انسان از
جستجوی پناهگاه است (زمخشری ،1407 ،ج ،4ص /661طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص .)105بنابراین،
انسان در روز قیامت ّ
حتی از گفتن سخنی حاکی از جستن پناهگاه ،منع شده است و به اصطلح ،خداوند با
ّ
ّ
کلی ناامید کرده است که نه تنها دنبال پناهگاه نباشد ،بلکه ّ
حتی
لفظ «کل» و عبارت بعد از آن انسان را به
صحبتی از آن هم به میان نیاورد.
ً
ً
در صورت داشتن معنای «حقا» گو یا انسان با آشکار شدن حقایق عالم خود به نتیجه میرسد که حقیقتا،
ْ َ
َ
هیچ پناهگاهی جز خود خدا وجود ندارد .و آیه بعد ِ إلی َر بك َی ْو َم ِئ ٍذ ال ُم ْس َتقر(قیامت )12 /75 :تأییدی
بر این حقیقت است.
در صورت داشتن معنای «أال»ی تنبیه (آلوسی ،1415 ،ج ،15ص ،)155آیه یازدهم کلم خداوند است
که به انسان توجه میدهد که :آگاه باش! هیچ راه فرار یا پناهگاهی وجود ندارد.
ً
با وجود صحیح بودن معانی فوق ،با در نظر گرفتن سیاق آیه ،معنای «حقا» مناسبتر به نظر میرسد،
زیرا با تأکید بیان میکند که روز قیامت هیچ پناهی جز خود خدا وجود ندارد .گو یا خداوند در عین ناامید
کردن انسان او را به خودش « ّربک» ارجاع میدهد .در عین حال ،هشداری است به مخاطب که در قیامت
هیچ پناه و پناهگاهی وجود ندارد و او باید در این دنیا به فکر آخرت خود باشد .بنابراین ،اکتفا به معنای ردع
در این آیه صحیح نیست.

 -7-3معنای کل در آیه  20سوره قیامت:

ّ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ
عاجلة( قیامت« :)20 /75 :چنین نیست که شما میپندارید (و دالیل معاد را کافی
کل بل ت ِحبون ال ِ

نمیدانید) بلکه شما دنیای زودگذر را دوست دارید!»

در صورت انتخاب معنای ردع ،در تبیین معنا و مخاطب آن بین مفسران اختلف نظر وجود دارد که به
آنها اشاره میکنیم:

ّ
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ّ

ُ

َ

َ

« )1کل» ردع از آیه  3همین سوره و چهار آیه قبل از آن است .منظور از عاجله در آیه ت ِح ُّبون العاجلة

ِ
ّ
ََ ْ َ ُ ْ ْ ُ
سان أن َ َّل ْن َن ْج َم َع ع َ
ظام ُه( قیامت/75 :
زندگی دنیاست و «کل» ردع از کلم سابق یعنی أ یحسب ِاَلن
ِ

« :)3آیا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟» است و خداوند با کلمه «بل» از

این پندار که بعد از مرگ ،احیاء و بعثی نباشد ،اعراض کرده است (طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص.)111
ّ
« )2کل» ردع رسول خدا از عجله کردن در قرائت قرآن است (زمخشری ،1407 ،ج ،4ص /661ابن
عربی ،1422 ،ج ،2ص .)389پیامبر به خاطر شدت علقه به قرآن ،در خواندنش عجله میکرد و از ترس
فراموش کردن آیات ،در اخذ و ضبط آن حریص بود و خداوند او را نهی کرد (دخیل ،1422 ،ج ،1ص.)784
ّ
ّ
« )3کل» ردع رسول خدا و همه کسانی است که در همه امور عجله میکنند و خداوند با لفظ «کل» با
مبالغه و تأکیدی که در آن وجود دارد ،آنها را از عجله در امور نهی کرده است (نخجوانی ،1999 ،ج،2
ص.)466
 )4ردع انسان از اغترار به عاجل(دنیا) است (بیضاوی ،1418 ،ج ،5ص.)276
 )5ردع کسی است که به قرآن ایمان نمیآورد (شوکانی ،1414 ،ج ،5ص.)407
 )6ردع از دوست داشتن دنیاست و توبیخ کفار و کسانی است که محبت به دنیا دارند (ابن جزی،1416 ،
ج ،2ص.)434
 )7ردع از إلقاء معاذیر باطل است که در آیه  15ذکر شده بود و آیات بین آنها معترضه است (کاشانی،
 ،1410ج ،3ص.)1603
ّ
به نظر میرسد انتخاب معنای ردع برای «کل» با وجودی که جملت متصل به آن قابلیت ردع و انکار
ّ
ندارد ،موجب تقدیرهای مختلف برای معنای ردع شده است .درحالیکه معنای ردع برای «کل» در این آیه
ً
تناسب چندانی ندارد و معنای «حقا» و«ال»ی نافیه که از سوی مفسران دیگر گفته شده است ،مناسبتر
است .یعنی به تحقیق شما دنیا را دوست دارید و برای آن عمل میکنید و آخرت را رها کرده ،از آن اعراض
نمودهاید (فخررازی ،1420 ،ج ،30ص .)729یا آن گونه نیست که بعد از مرگ برانگیخته نشو ید و به جزای
عملتان نرسید ،دلیل ادعاهای واهی شما ّ
محبت شما به دنیای زودگذر و انتخاب شهوات دنیا بر آخرت است
(طبری ،1412 ،ج ،29ص .)119بنابراین ،اکتفا به معنای ردع با وجود عدم قابلیت معنای ردع در ماقبل
ّ
«کل» صحیح به نظر نمیرسد.

 -8-3معنای کل در آیه  23سوره عبس:

َ
َّ َ ْ
کل ل َّما َیق ِض َما أ َم َرهُ( عبس« :)23 /80 :چنین نیست که او میپندارد او هنوز آنچه را (خدا) فرمان

داده ،اطاعت نکرده است».
ّ
مفسرانی که معنای ردع را برای «کل» در این آیه ذکر کردهاند ،در اینکه معنای ردع متوجه چه چیزی است
و خداوند مخاطب را از چه چیزی ردع و نهی میکند ،دچار مشکل شدهاند ،زیرا در این آیه ماقبل و مابعد
ّ
«کل» قابلیت ردع ندارد .توجیهات بعضی از آنها بدین شرح است:
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َ ْ
ّ
 )1کلمه «کل» از سؤالی که از سیاق بر میخیزد ،ردع و جلوگیری میکند ،سؤالی که جمله ل َّما َیق ِض
َ
ما أ َم َرهُ به آن اشاره دارد .انسان از اولین لحظه وجودش تا به آخر تحت تدبیر خدای تعالی است ،اوست که
ً
وی را خلق میکند و تقدیر مینماید ،و راه را برایش هموار میسازد ،میمیراند و در قبر میکند و مجددا از
قبر بیرونش میآورد .همه اینها نعمتهایی از خدای تعالی است ،گو یا شخص میپرسد :آیا انسان در برابر
ّ
مقام ربوبیت خاضع گردید؟ و آیا شکر نعمت را بجای آورد؟ در پاسخ فرموده است« :کل» ،نه انسان چنین
نکرد ،هرگز آنچه را خدای تعای دستور داد به انجام نرساند ،بلکه کفران و نافرمانی کرده است (موسوی
همدانی ،1374 ،ج ،20ص.)340
ّ
« )2کل» منع و ردع انسان از انتظار زنده شدن و خروج از قبر است .جمله بعد ،علت ردع است .یعنی
هنوز انسان اوامر خداوند مانند «اخلص در عبادت و اتمام عبودیت» را انجام نداده است تا نشر و حساب و
عقاب مورد انتظارش را مشاهده کند؛ هنوز اوامر شرعی را انجام نداده است تا آثار الوهیت یا رسالت یا
والیت را مشاهده نماید؛ هنوز زمان حشر و نشر خلیق ،حساب ،ثواب و عقاب نرسیده است تا نشر خلیق
را مشاهده کنند (گنابادی ،1408 ،ج ،4ص.)235
ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ
 )3ردع انسان از حالت کفر شدید است که از عبارت ق ِتل ِاَلنسان ما أ کفرهُ( عبس« :)17 /80 :مرگ

بر این انسان ،چقدر کافر و ناسپاس است» ،فهمیده میشود (زمخشری ،1407 ،ج ،4ص.)703

 )4ردع از حالتی است که در آن قرار دارد ،به این معنا که انسان از زمان حضرت آدم تاکنون اوامرالهی را
انجام نداده است و چندان که شایسته اوست ،موفق به عبادت او نشده است (زمخشری ،1407 ،ج،4
ص /703فیض کاشانی1415 ،ق ،ج ،2ص.)1407
ّ
« )5کل» ردع انسان از تکبر وبرتریجو یی یا ردع از کفر و اصرارش بر انکار توحید و انکار بعث و حشر
ونشر است ،یعنی ای انسان تکبر نورز ،از کفر وانکار توحید و قیامت دست بردار .مراد از انسان در آیه ،به
ُ َ ْ ْ ُ َ َْ
قرینه ق ِتل ِاَلنسان ما أ کف َرهُ ،انسان کافراست (فخررازی ،1420 ،ج ،31ص.)58
همان طور که مشاهده شد پذیرش معنای ردع موجب دشواری در توجیه آن است ،زیرا ماقبل ومابعد
ّ
ّ
«کل» قابلیت ردع ندارد و با وجود چند معنایی بودن «کل» ضرورتی بر پذیرش معنای مشهور نیست تا به
ً
چنین توجیهاتی نیازی باشدّ .اما معانی دیگر مانند «حقا» و «أال» تنبیه به راحتی با سیاق آیه سازگار است.
یعنی حقیقت این است که انسان آنچه را که خداوند به او امر کرده بود ،هنوز بجا نیاورده است (طبرسی،
 ،1372ج ،10ص .)666معنای «أال» آگاه کردن از وقوع چیزی است که شایسته نبوده است .پس از عرضه
شدن و بیان نعمتها توقع این است که انسان منتها درجه تسلیم را در برابر پروردگار اختیار کند تا شاید بتواند
ً
پارهای از دین خود را بپردازد ،ولی آنچه اتفاق افتاده کامل برعکس بوده است (مدرسی ،1377 ،ج،17
ّ
ص« .)333کل» یعنی آگاه باش! هیچکس تاکنون آنچه را خداوند امر کرده ،انجام نداده است.
ّ ْ ُ َ َ
 -9-3معنای کل در آیه  9سوره انفطار :کل َبل تکذ ُبون ِبالدی ِن( انفطار(« :)9 /82 :آری) آن

گونه که شما میپندارید نیست ،بلکه شما روز جزا را منکرید!»
ّ
برخی از مفسران «کل» را ردع ماقبل و برخی ردع مابعد ذکر کردهاند و بعضی همراه ردع« ،زجر» را نیز

ّ
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به آن افزودهاند که به جهت اختصار به ذکر بعضی از توضیحات آنان میپردازیم:
َ
ّ
َ َّ
کل» ردع از فی أی ُص َ
شاء َرک َبك( انفطار« :)8 /82 :و در هر صورتی که خواست تو را
ور ٍة ما
« )1
ِ
ترکیب نمود» است ،یعنی چه چیزی باعث غرور تو نسبت به خداوند کریم گردید ،خدایی که اگر میخواست
تو را در صورت دیگری (غیر از صورت انسانی) میآفرید (ابوحیان اندلسی ،1420 ،ج ،5ص.)447
ّ
« )2کل» ردع از غفلت از خداوند است .یعنی از خداوندی که اگر میخواست ،میتوانست تو را به
صورت دیگری یا با صفات دیگری خلق کند ،غافل نشو و نسبت به او ناسپاس نباش (میبدی ،1371 ،ج،10
ص.)406
ّ
 )3ردع «کل» راجع به ربوبیت وکرامت است ،یعنی :ربوبیت وکرامت خدا سبب جرأت وجسارت شما
نیست ،بلکه عدم ایمان به قیامت سبب جرأت وطغیان شماست (قرشی ،1377 ،ج ،12ص.)122
ّ
« )4کل» ردع و زجر از حالتی است که در آن هستند و «بل» ورود در حالتی جدید است .تقریر و
تأکیدی است که رنگ عتاب ندارد و علت غرور و کوتاهی نسبت به خداوند را بیان میکند (سید قطب،
 ،1412ج ،6ص.)3851
ّ
 )5کل» ردع و زجر ازاغتراری است که شروع کفر و معصیت است (شوکانی ،1414 ،ج ،5ص.)479
ّ
خداوند با «کل» آنها را از این اغترار باز داشته است (فخررازی ،1420 ،ج ،31ص .)77یعنی از این ناسپاسی
و اغترار نسبت به کرم الهی دست بردارید (زمخشری ،1407 ،ج ،4ص.)716
ّ
« )6کل» ردع غرور انسان به کرم خدای تعالی است ،از آنجا که انسانهای ناسپاس کرم ولطف الهی را
وسیله و بهانه کفر و معصیت خود کردهاند ،میفرماید مغرور نشو ید که این غرور سودی به حال شما نخواهد
داشت (طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص.)225

توضیحات مفسران حاوی نکات زیبایی پیرامون آیه استّ ،اما همان طور که ابنهشام گفته است ،جمله
ّ
ماقبل «کل» قابلیت ردع ندارد و پذیرش معنای ردع به این معنا که «از ترک ایمان به تصو یرگری خداوند
دست بردار!» دشوار است و معنای نفی آن از کسی حکایت نشده است (ابنهشام انصاری،1428 ،
ص.)187
ّ
«کل» در آیه شریفه انسان را متوجه این امر عظیم میکند که ای انسان ناسپاس! قدری بیندیش که تو در
خلقت خودت هیچ دخالتی نداشتهای ،این خداوند است که ّ
رب توست و تو را در هر صورتی که خواسته
خلق کرده است ،در عین حال ،کریم هم هست ،پس متوجه باش و از محضرش غافل نشو .از این جهت،
ّ
بهتر است که «کل» را به معنای «أال»ی تنبیه گرفت که به مخاطب آگاهی میدهد و او را متوجه ضعف خود
میکند .در واقع ،هشداری است نسبت به جملت بعد یعنی تکذیب روز قیامت و همچنین ،غفلت از
محافظانی که اعمال انسان را ثبت و ضبط مینمایند .در عین حال ،معانی دیگر نیز صحیح بوده و همانطور
ّ
که قبل اشاره کردیم «کل» کلمه عظیمهای از جانب حق است که معانی بلندی را با قاطعیت به مخاطب
القاء میکند.
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نتیجهگیری
ّ
«کل» در  33آیه قرآن به کار رفته است .معنای مشهور آن «ردع» یا منع کردن و باز داشتن از کلم سابق
معرفی شده است .شرط معنای ردع آن است که قبل از آن الزم است کلمی باشد که گو ینده ،مخاطب را از
ّ
آن نهی و منع نماید« .کل» لفظی است که برای دور کردن و راندن انسان از افکار و عقائد و اعمال ناشایست
ّ
به کار گرفته شده است و متکلم با به کار بردن آن نارضایتی خود را از عقاید یا اعمال مخاطب ابراز میکند و
او را نهی نموده و از ادامه باز میدارد.
ّ
این واژه از واژگان چند معنایی قرآن کریم به شمار میرود .با وجود مشهور بودن کل به حرف ردع ،این
معنا در بعضی آیات سازگاری چندانی ندارد ،از این جهت ،معانی دیگری برای آن از سوی دانشمندان گفته
شده است.
ّ
ً
هر کدام از معانی «ردع»« ،حقا»« ،أال»« ،نعم»« ،إی»« ،قسم»« ،نفی» و «سوف» برای «کل» در
بعضی آیات سازگار و در بعضی آیات سازگاری چندانی ندارد .معانی «ردع»« ،نفی»« ،إی»« ،نعم» مربوط
ّ
ً
به ماقبل و معانی«أال»« ،حقا»« ،قسم» و«سوف» مربوط به مابعد «کل» است.
ّ
ُ
با عرضه معانی یادشده بر نه آیه مشتمل بر «کل» به دست آمد که در همه این آیات بیش از یک معنای
ّ
بیان شده برای «کل» صادق است ،لذا محدود کردن این واژه در یک معنا ـ هرچند معنای مشهور باشدـ
ّ
صحیح نیست .بهعلوه ،در بسیاری از آیات «کل» به طور همزمان بیش از یک معنا را به مخاطب القا میکند.
ُ
در نه آیه بررسی شده در این مقاله مشخص شد که در شش آیه اول با وجود صحیح بودن معنای ردع
ّ
طبق دیدگاه مشهور ،معانی دیگر برای «کل» نیز صحیح است و در سه آیه آخر پذیرش معنای ردع با وجودی
ّ
که ماقبل «کل» قابلیت ردع ندارد ،با مشکل مواجه شده و اثبات معنای ردع تکلفآمیز است .ازاینرو ،بهتر
ّ
است معانی دیگری غیر از ردع برای «کل» در این سه آیه در نظر گرفته شود.
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