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الجنی الدانی: این کلمه سی و سه مرتبه در قرآن کریم آمده است و همه موارد کلّا در نیمه دوم قرآن آمده است و شاید دلیلش این باشد که بیشتر این سوره ها در مکّه نازل شده و مخاطبین کفّار و ستمگران بوده اند که این کلمه با مقام تهدید سازگارتر است

اختالفیاختالف در بسیطه و مرکّبه بودن کلّا

 مركبة عند [أبي العبّاس]ثعلب[و ھو من
الکوفیّین] من كاف التشبیھ و ال النافیة

 قال و إنما شدّدت المھادلیل مشدد شدن الم
زجر یعنی منع با زبان تهدید که به دلیل تشدید الم این معنی تشدید می شودألنّ زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانیلتقویة المعنى

بر معناي تشبیه و نفیو لدفع توھم بقاء معنى الكلمتین

و عند غیره ھى بسیطة

 اختالف
 در
 معناي
کلّا

دو دسته

حتى إنھم یجیزون أبدا الوقف علیھا و االبتداء بما بعدھاال معنى لھا عندھم إال ذلكحرف معناه الرّدع و الزّجر و ھى عند سیبویھ و الخلیل و المبرد و الزجاج و أكثر البصریینفقط داراي یک معنی: ردع

داراي دو معنی

 و رأي
 أبوالحسن]
 علي بن
[حمزة

 الکسائي و
 سھل بن]
 محمّد بن
 عثمان بن
 القاسم

 سجستاني
 ملقّبا
 بِ]أبي

 حاتم[و ھو
 بصريّ
 متوفّي
250ھـ.قـ

 أنّ معني
 الرّدع و
 الزجر
 لیس

 مستمرّا
 فیھا
 فزادو
 فیھا
 معني
 ثانیا
 یصحّ
 علیھ أن
 یوقف
 دونھا و
یبتدأ بھا

 در اینکه این معناي
 دوم چیست
اختالف کرده اند

 ثمّ اختلفوا فى
 تعیین ذلک
 المعنى على
ثالثة أقوال 

قالوا: تكون بمعنى حقّاأحدھا للكسائى و متابعیھ
قالوا: تكون بمعنى أال االستفتاحیةو الثانى ألبى حاتم و متابعیھ

 و الثالث للنّضر
 بن شمیل[وھو
 بصريّ کنیتھ
 ابوالحسن و

 استاذه الخلیل و
 أقام في البادیة
 اربعین سنةو
 صنّف غریب
 الحدیث

 [متوفّي٢٣٧ھـ.قـ
 و الفراء و من

وافقھما

 :قالوا
 تكون
 حرف
 جواب
 بمنزلة
 إى و
نعم

 شاهد
 مثال قول
سوم

 و حملوا
  علیھ 

 وَ مَا ھِىَ
 إِالَّ ذِكْرَى 
 لِلْبَشَركَالَّ
 وَ الْقَمَرِ

 :فقالوا
 معناه إى و

القمر

 بررسی
 اقوال
 توسط ابن
هشام

 و قول
 أبى

 حاتم[أي
 القول
 [الثاني
 أولى من
قولھما

 ألنھ أكثردلیل
اطرادا

یعنی بر موارد بیشتر قابل انطباق است تا آن دو معناي دیگر

 دلیل بر
 عدم اطّراد
 دو قول
دیگر

 فإنّ قول النّضر[أي القول الثالث] ال یتأتى فى آیتى المؤمنین و الشعراء
على ما سیأتى

 و قول
الكسائى[أي

 القول 
 االوّل] ال
 یتأتى فى

نحو

كَالَّ إِنَّ كِتابَ األَْبْرارِ

مغنی اللبیب
لَّا إِنَّ کتاب الفُجارِ کَ

مئذ لَمحجوبونَ وی هِمبنْ رع ملَّا إِنَّه کَ

 دلیل بر عدم
 تأتّی

 ألن أنّ تكسر
 بعد أال

 االستفتاحیة
 و ال تكسر
 بعد حقا و ال
 بعد ما كان
بمعناھا

 اشکال
 دمامینی به
نقل دسوقی

 همزه إنّ در صورتی بعد از حقّا مفتوح می گردد
 که حقّا در ابتداي کالم باشد اما اگر در وسط
کالم باشد کسره همزه الزم است مانند أکرمت 
 زیدا حقّا إنّه فاضل؛ زیرا جمله إنّه فاضل تعلیل
 جمله سابق است و حقّا نیز مفعول مطلق براي

اکرمت است

 حکم مثالهایی که
 صالحیت معناي
 ردع و غیر ردع را
داشته باشند

 و إذا صلح
 الموضع للردع و

 لغیره

 جاز
 الوقف علیھا
 و االبتداء بھا

 ألنھ الغالب فیھادلیل حملھا على الردع و األرجح

کلّا در این آیه صالحیت براي معناي ردع و استفتاحیه و به معناي حقّا را داردو ذلك نحو: وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ هللاَِّ آلِھَةً لِیَكُونُوا لَھُمْ عِزًّا، كَالَّ سَیَكْفُرُونَ بِعِبادَتِھِمْمثال

لَّا و الْقَمرِمثال دیگر لَّا ذکْرَى  للْبشَرکَ ى إِ ا هم کلّا در این مثال صالحیت معناي ردع و استفتاحیه و به معناي حقّا را دارد و

نکته

 گاهی کلّا نمی تواند به 
 معناي ردع باشد بلکه آن
 را باید به معانی دیگر

گرفت

 و قد یمتنع كونھا للزجر

مثال

 نحو: وَ ما ھِيَ إِالَّ
 ذِكْرى  لِلْبَشَرِ، كَالَّ
 وَ الْقَمَرِ....إنّھا
 إلحدي الکُبَر
نذیرا للبشر

 دلیل بر عدم
 جواز معناي
ردع

 إذ لیس
 قبلھا ما
یصح ردّه 

دمامینی به نقل دسوقی

 همانطور که زمخشري گفته است الزم نیست ردع همیشه نسبت به ما قبل باشد بلکه
 گاهی ردع نسبت به جمله ما بعد است از جمله همین آیه شریفه که حالت انکار

 مخاطب را نسبت به نذیر بودن امور بزرگی مثل قیامت و برزخ را ردع می نماید بنابراین
کلّا در این آیه نیز براي ردع است

صاحب ثوره
 ممکن است کلّا ردع ما قبل باشد زیرا ردع می کند اینکه قرآن براي همه ذکري باشد کما اینکه در سوره فجر می

فرماید: یومئذ یتذکر االنسان و أنّی له الذکري


