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چکیده
فعل «کاد» در آیات قرآن کریم بهصورت ماضی و مضاار و باه صاورت مثبا

و منفای

بهکاررفته اس  .مفسّران و دستورنویسان در خصوص این فعل و معنای آن ،هنگاامیکاه
به شکل مثب و منفی در آیات قرآن کریم استعمال شاده اسا دیادااههاای متفااو ی
بیان کردهاند .فعل «کاد» در یک آیه از آیات قرآن کریم ،معنایش نسب به آیاات دیگار
متفاوت اس و آن ،آیة شریفة «أکاد أخفیها» در آیة  18سوره طه اس که نمای اوانیم
آن را به معنای :نزدیک اس پنهانش کنم ،رجمه کنایم .در ایان پاووهش ساعی شاده
اس ضمن کاربردهای متفاوت این فعل در زبان عربی ،با بررسی دیدااههای ارائهشاده و
نیز ارائة نمونه های قرآنی و رجو به فاسیر مختلف با اسلوب و کاربرد آن در آیات قرآن
کریم آشنا شویم.
واژههای کلیدی :نحو عربی ،قرآن کریم ،کاد ،کاد مثب  ،کاد منفی ،کاد زائد.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -3دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

��k.solimany
@gmail.com

 -4استاد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
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8۹

 -۵مقدمه
 -۵-۵بیان مسئله

در دوران معاصر ،حوّالت علمی و اجتماعی جدید ،موضو های ازهای به این مقولههاای
متنو افزوده اس که اریزی از آن نبوده و نیس امّا آنچه در فهم قرآن کاریم ،درخاور
عنای اس و می واند راه اشا باشد ،کیه بر خود قرآن برای فهم درس آیات آن اسا ؛
زیرا قرآن بهترین مفسّر اس  ...« :کِتابُ اهللِ ُبصِرُونَ بِهِ وَ یَسمَعُونَ بِهِ یَن ِقُ بَعضُهُ بِبَعضٍ
وَ یشهَدُ بَعضُهُ عَلَی بَعضٍ( » ...نها البالغاة ،خ باة )133شایوهای کاه در دوران معاصار،
مفسّر بزرگ مرحوم علّامه طباطبایی در فسیر المیزان در پیش ارفته اس  .بار اساا
این روش ،در جاهایی که در فهم آیات اختالفات پدید مایآیاد ،مناساب ارین راه بارای
دستیابی به معنای درس  ،وارسی و ژر اندیشی در خود قارآن کاریم اسا ؛ زیارا ایان
کتاب مقدّ  ،خود بهترین داور برای حل اختالفات اس که فرموده اس ﴿ :أَفَلَا یَتَدَبّرونَ
القُرآنَ وَ لَو کَانَ مِان عِنادِ غَیارِ اهللِ لَوَجَادُوا فیاهِ اختالفااَ کَثیاراَ( ﴾.نساا( )52//سالیمی و
همکاران)13 :13۹2،

خداوند قرآن را بهصورت خوشخوان و روان و زودیاب نازل فرموده اس

ا مفاهیم و

محتوای آیات بهروشنی در اختیار عموم قرار ایرد و از این طریق راه برای هدای بخشای
قرآن کریم هموار ر شود .رجمة قرآن باید بهصور ی باشد که خواننده بهآسانی و شافا
و بدون هیچ ابهامی به مراد آیات الهی در حدّ رجمه دس یابد و بدینساان از هادای
قرآن برخوردار اردد.
در این مقاله نخس فعل«کاد» را از نظر نحوی بررسی میکنایم .سا س باه ماوارد
کارب رد آن در آیات قرآن کریم خواهیم پرداخ  .آنگاه ضامن اشااره باه برااردان آن در
رجمه های آقایان مجتبوی ،مکارم و فوالدوند ،به فاوت معنایی «کاد» مثبا

و «کااد»
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خداوند قرآن را براى هدای بشر فرستاده اس  .شناخ قرآن و انس با قرآن امر مهام و
قابل وجهی نزد ما مسلمانان اس و درک اهادا اساسای و ساازندة آن جاز باهواسا ة
خواندن فاسیر مختلف و فکّر در آن ممکن نیس ؛ زیرا اسالوب قارآن ساهل و ممتنا
اس  .مفسّران همواره در فسیر آیات قرآن کریم ،شیوههای اونااونی داشاتهاناد و ایان
نو نگاهها و روشها ،امری طبیعی به نظر میرسد و هر کاس در ایان دریاای بیکاران
الهی ،در پی یافتن امشدة خود اس  .نحویها ،اهال بالغا و ل ا شناساان بیشاتر از
منظر نحو ،بالغ  ،واژاان و دیگر زیباییهای زبانی و هنری به قرآن پرداختهاند؛ بهویاوه

۱6

اسلوب فعل کاد و مشتقات آن در آيات قرآن کري م

منفی میپردازیم .سرانجام نگاهی خواهیم افکند به کاربرد فعل «کاد» در آیة شاریفة 18
سورة طه.

دربارة افعال مقاربه و فعل «کاد» در کتابهای نحوی قدیم و جدید به فصیل بحث شده
اس  .در حال حاضر با وجه به م العات انجامشده در مورد (اسلوب کااد و مشاتقات آن
در قرآن کریم) بررسیهایی بهصورت اذرا و سا حی در ماورد معناای فعال «کااد» در
بعضی از آیات قرآن صورت ارفته اس  .محمدرضا شیرخانی و ناصر جعباوی در مقالهای
با عنوان :بررسی بیقی فعل مقاربة «کاد/یکاد» بر اسا دیدااه زبانشناسی به بررسی
رجمة فعل مقاربة «کاد /یکاد» در رجمة آقایان مکارم شیرازی ،فوالدوند ،خرمشااه و
کریم زمان پرداختهاند .مقالهای با عنوان :درنگی در رجمة فعلهاای «کااد /یکااد» «ال
یکاد» و «لم یکد» وسط جواد آ سه صورت ارفته اسا کاه در آن باه بررسای رجماة
فعلهای «کاد /یکاد» «ال یکاد» «لم یکد» در رجمة آقایان مجتبوی ،مکارم ،فوالدوناد و
 ...پرداخته اس  .سید باقر فرزاناه ( )1358در مقالاهای باا عناوان « :رجماة «کااد» و
ساختارهای اونااون آن در آیات قرآن کریم» پرداخته به ذکر نمونههایی از آیاات قارآن
که در آنها ،فعل«کاد» بهکار رفته ،پرداخته اس  .علمی سلیمی و همکااران ( )13۹2در
مقالهای با عنوان « :حلیل کاربردهای فعل « کاد» در قرآن با نگاهی به آرا /مفسّران ،باه
ذکر نمونههایی از آیات قرآن پرداختهاند که در آنها ،فعل«کاد» کاربرد داشته اس  .امّاا
پووهشی دیده نشد که بهصورت دقیق و مفصّل ،به ذکر مام آیات قرآن پرداختاه باشاد
که «کاد» در آنها بهکار رفته اس  .ازاینرو ،این مقاله بر آن اس کاه باهطاور دقیاق و
مفصّل ،ضمن کاربردهای متفاوت »کاد» در زبان عربی ،به ماوارد اساتعمال آن در آیاات
قرآ ن کریم و با رجو به فاسیر مختلف به معنای دقیق ری از این فعل دس یابد.

 - ۵- ۹سؤاالت تحقیق
پرسشهای اساسی که این پووهش در جستجوی آنهاس  ،عبارتاند از:
 –1آیا «کاد» در آیات قرآن کریم بهصورت مثب استعمال شده اس یا به شکل منفای
نیز کاربرد داشته اس ؟ و در صورت مثب و منفی بودن ،آیا هر دو به یک معنا استعمال
شده اس  ،یا هرکدام به معنای خاص خود استعمال میشود؟
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 -۵-۲پیشینیة تحقیق
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 –2آیا فعل «کاد» در قرآن به معنای حقیقی و اصلی آن که همان قرب وقو عمل اس
استعمال شده اس و یا به معانی دیگری نیز بهکار رفته اس ؟

 -۵-۴فرضیههای تحقیق

حقیقی و اصلی آن که همان قرب وقو عمل اس بهکار رفته اس امّا در آیة  18ساورة
طه «کاد» به معنی أراد یعنی خواس از مصدر خواستن بهکار رفته اس و رجمة آن به
نزدیکی وقو زودهنگام نیس .
روش حقیق در این مقاله بهصورت کتابخاناهاى و روش بررسا دادههاا ،وصایفی-
حلیل اس .

 -۲پردازش تحلیلی موضوع
 -۲-۵معنای لغوی «کاد» و کاربردهای آن در زبان عربی
«کاد» در ل

به معنی بازداشتن ،من کردن ،نزدیک شادن باه کااری از بارای شارو

کردن و مضار آن «یکاد» و مصدرش «مکادٌ ،مکادَةٌ ،کودٌ» اس ( .مص فی1۹5۹،م)564 :

به شکل ماضی مانند آیة شریفة ﴿اِن کَادَ لِیُضلّنا عَن آلهتناا ( ﴾...الفرقاان )42/و باه شاکل

مضار مانند آیة شریفة ﴿یکادُ البرقُ یخ فُ أبصارهم ( ﴾...البقره )26/در آیات قرآن کاریم
بهکار رفته اس و در کتابهای صر و نحو ،بهندرت به شکل اسم فاعال نیاز اساتعمال
شده اس ( .ابن مالک2666،م،ج )264 :2مثل قول کثیّر عزّة :
یَقِیانَاَ لَرَهنٌ بِالَّاااذِی أنَا کَائِا ٌد
أَمُوتُ أسیً یَوْمَ الرِّجامِ و إنّنی

 -۲-۲وجه تسمیه «کاد و اخوات آن» به نام افعال مقاربة
وجه سمیه «کاد و اخوات آن» به نام افعال مقاربه به جه
اس

و این نزدیک شدن به طور رجا /و امید اس

نزدیکی خبار باه فاعال آن

و یا طم آن به جها حصاول خبار

برای فاعل و یا قریبالوقو و شرو کردن عمل اس  .از اینرو ،آنها جز /افعاال مقارباه
بهشمار میآیند از جه سمیه اسم کلّ به اسم جز( .سنهوری 266۱ ،م« )2۹3 :کااد» در
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فرضیههای اساسی این پووهش عبارتاند از:
« -1کاد» در آیات قرآن کریم هم به شکل ماضی و مضار و هم بهصورت مثب و منفی
کاربرد داشته اس « .کاد» در همة آیات قرآن کریم بهجز آیة  18سورة طاه باه معناای

۱2

اسلوب فعل کاد و مشتقات آن در آيات قرآن کري م

آیات قرآن کریم به دو شکل مثب و منفی بهکاار مایرود .دساتورنویساان زباان عربای
معتقدند که خبر «کاد» باید فعل مضار و متأخّ ر از آن و حاوی ضامیری باشاد کاه باه

مقترن به «أن» نباشد ،این کار را جایز می دانناد( .غالیینای2664،م )371 :مانناد« :یکااد
ینقضی الوق ُ» که البته در هیچیک از آیات قرآن که «کاد» در آن باهکاار رفتاه اسا ،
خبر آن بر اسمش مقدم نشده اس بیشتر دستورنویسان زبان عربی ،خبر «کاد» را غالباَ
مجرّد از «أن مصدریه» میآورند( .م رجی2666 ،م )318 – 31۱ :با وجه به بررسایهاای
بهعمل آمده ،در آیات قرآن کریم خبر کاد بدون «أن» استعمال شده اسا مانناد آیاات
شریفة ﴿أم أنا خیرٌ مِان هاذا الاذی هاو مَهاین و ال یکااد یباینُ ( ﴾...زخار  ﴿ ،)82/کااد
السّمواتُ یتف ّرنَ منه ( ﴾...ماریم )۹6/و آیات دیگر که در اداماه باه ذکار آنهاا خاواهیم
پرداخ .
امّا پارهای از آنان همچون ابن مالک و نحویان اندلس ،اقتران خبر باه «أن مصادریه»
را جایز می دانند و آن بهخصوص در حال
 )326مانند:

ضرورت شاعری اسا ( .ابان عقیال146۹،ه.ق:

اِذْ غَادَا حَشاوَ رَیاْ َةِ وَ بُرُو ٍد
کادَتِ النَّفْسُ أنْ َفیضَ عَلَایهِ
قَد کادَ مِن طول البلی أن یَمصَحَا
یَا رَب َ عَفَا الدَّهرُ طوال فَانمَحِی
امّا اینکه خبر «کاد» بهصورت فعل آمده ،به جه قویا مقارباه از طریاق آمادن
افعال به لفظ حال اس (سنهوری266۱،م )2۹2 :و بهندرت خبار «کااد» باهصاورت اسام
مفرد بهکار رفته اس ( .الدّقر1416،ه.ق )344 :مانند قول أبط شرّاَ:
وَ کَم مِثلَهَا فَارَقتَهَا وَ هِی َصفِرُ
فَأُب ُ إلَی فَهمٍ وَ مَا کِدتُ آئِباَ
از بررسیهای به عمل آمده متوجه میشویم که «کاد» در آیات قرآن کریم بیشتر به
شکل مضار استعمال شده اس  .مانند آیات شریفة ﴿ کادُ َمیّزُ مِنَ ال َیظ ( ﴾...الملک،)5/

﴿ کاد السَّمواتِ یتف ّرنَ ( ﴾...الشوری﴿ ،)8/یتجَرَّعهُ وال یکادُ یُسی ُهُ ( ﴾...اباراهیم )17/کاه در
ادامه به ذکر نمونههای بیشتری از آن خواهیم پرداخ .
بهرهایری از «کادَ» و مشتقات آن در زبان و ادبیاات عربای حکایا از آن دارد کاه
اوینده از ق عی م الب خود اطمینان ندارد .در نتیجه اظهارنظر او جنبة قریبای دارد.
(معرو  )235 :1356،مانند :کَادَ النّهَار «أن» یَنتَصِافَ :روز قریبااَ نزدیاک باود باه نیماه
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اسمش برمیاردد و خبر آن مقرون به «أَن مصدریه» اس یا مجارّد از آن و ااار خبار
«کاد» مقترن به «أن مصدریه» باشد ،جایز نیس که بین آن و اسامش بیایاد ،امّاا ااار
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برسد( .و یا) روز داش
نیمهروز بود).

۱3

به نیمه میرسید ( .یعنی دقیقاَ وسط روز نباود بلکاه نزدیاک باه

فعل «کاد» برای کاری که انجامش نزدیک اس وض شده اسا  ،مایاویناد« :کاادَ
یَفعَلُ» زمانی بهکار مایرود کاه کااری ااکنون انجاامنشاده و نزدیاک باه انجاام اسا

ثاب اس و نفی «بُکا »/منتفی اس ( .عبا ،1۹78،ج  )۱15 :1فعل «کاد» ااار باا حار
نفی بهکار رفته باشد دالل بر این دارد که چیزی واق شده ولی نزدیاک باود کاه واقا
نشود مانند﴿ :فَذَبَحُوهَا وَ مَا کَادُوا یَفعَلُون﴾ (بقره)71/

آن را ذبح کردند و نزدیک نبود که این کار را انجام بدهند؛ زیارا باا اکاراه و نااراحتی
انجام دادند (قرشی،13۱7،ج)1۱7 :۱
و ناازد بعضاای چااون «فاارّا »/بااه معناای اثبااات اساا " .لَاام یَکااد یَقُااومُ فَقَااد قَااامَ"
(ازهری1۹۱4،م،ج )3۹7 :3و نزد بعضی آن اس که اار «کاد» به شاکل ماضای باشاد باه
معنی اثبات اس و اار به شکل مستقبل باشد باه معنای نفای اسا ( .قریاب،13۱۱،ج:2
 )354راغب اصفهانی در این مورد میاوید« :کادَ یفعلُ :إذَا لَم یَکن قَاد فَعَالَ ،وَ إذَا کَاانَ
مَعَهُ حر نفی ،یکون لما قد وق  ،و یکون قریباَ من أن ال یکون» (راغب ،ماادة «کااد») از
نظر ابن هشام ،برخال دیگر نحویها ،فعل«کاد» اار به شکل منفی هم بیایاد ،ناه نهاا
حقّق فعل را امکانپذیر ننموده اس  ،بلکه آن را دور ار از امکاان حقّاق نماوده اسا .
بنابراین از نگاه وی ،خبر «کاد» در شکل مثب آن ،هرچند فعل باه وقاو ن یوساته امّاا
نسب به اونة منفی آن ،به مقام وقو نزدیک ار اسا ( .ابان هشاام1414،ه.ق،ج )5۱۹ :1
بهعنوان نمونه در عبارت «لَم یَکد زیدٌ یبکی» اریه کردن زید منتفی اس .

 - ۲- ۹فعل «کاد» در قرآن کريم
«کاد» در قرآن کریم  24بار بهکار رفته اس که در  1۹آیه به شکل مثبا

و در  8آیاه

بهصورت منفی استعمال شده اس  .در همة موارد مثب  ،عادم وقاو فعال و در حالا
منفی ،وقو آن را با سختی و درنگی و کندی بیان میکند که در ذیل به ذکر آنها می-
پردازیم.
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(اصفهانی،13۱۹،ج )۹2 :3به عبارت دیگر ه رااه حر نفای باا آن نیاماده باشاد معناایش
مثب اس امّا به فعل بعد از خود معنی منفی میبخشد مثالَ اار کسی بگوید« :کادَ زَیدٌ
یَبکِی» معنایش این اس  :زید نزدیک اس اریه کند که در ایان جملاه مقارباه «کااد»

۱4

اسلوب فعل کاد و مشتقات آن در آيات قرآن کري م

 - ۲- ۹- ۵موارد استعمال «کاد» مثبت در آيات قرآن کريم
فعل «کاد» در  1۱آیه از آیات قرآن کریم بهصورت مثب

بهکار رفته اس .

﴿ َکَادُ َمَیَّزُ مِنَ الْ َیْظِ کُلَّمَا أُلْقِیَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْ ِکُمْ نَذِیرٌ﴾ (ملک)5/

و افتهشده« :نزدیک باشد آن جهنم پارهپاره شود از خشم کافران و دشمنان خادای
عالی در آن افکنده شوند( ».الهیجی،1373،ج )82۹ :4وقتایکاه کفّاار در جهانّم ریختاه
میشوند ،صدای شهیق از آن میشنوند همانطور که شهیق داخل ساینه کشایده مای-
بااال و

شود ،درحالیکه جهنّم جوشان و کافران مانند نخودی که در دیگ جوشان اسا
پایین میشوند .به طوریکه از شدّت غضب میخواهد متالشی شاود( .طباطباایی،13۱3،ج
)1۹ :3۹

در این آیه « کاد» در کنار فعل مثب « میَزُ» نشسته و به آن معنی منفی بخشیده
اس یعنی انجام عمل منتفی اس .
﴿ کَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَ َّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلَائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ یَسْاتَ ْفِرُونَ لِمَان
فِی الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْ َفُورُ الرَّحِیمُ﴾ (شوری)8/

چیزی نمانده اس [که بر اثر عظم و شاکوه وحای الهای ،آسامانهاا از فرازشاان
شکافته شود و فرشتگان با ستایش پرورداارشان سبیح میاویند و برای کساانیکاه در
زمین هستند آمرزش می طلبند آااه باش در حقیق خداس که آمرزندة مهربان اسا .
(طبرسی،1356،ج )85 :13

آسمانها در هنگام نزول وحی نزدیک به پاره شدن میشود و از اینجه کاه کاالم
خدایی اس

دارای علو ،اار آسمانها پاره شوند از باال پاره میشاوند( .طباطباایی،13۱4،ج

)17:38

در این آیه نیز « کاد» که با فعال « یَتَف َّارنَ » باهکاار رفتاه ،باه آن معنای منفای
بخشیده اس  .یعنی لَم یَتَفَ َّرنَ :شکافته نشدند.
﴿ یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْ َفُ أَبْصَارَهُمْ کُلَّمَا أَضَا /لَهُم مَّشَوْاْ فِیهِ وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَاامُواْ وَ لَاوْ شَاا/
اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَ کُلِّ شَیْ ٍ/قَدِیرٌ( ﴾.البقره)26/

نزدیک اس که برق چشمانشان را برباید؛ هرااه بر آنان روشنی بخشاد ،در آن ااام
زنند و چون راهشان را اریک کند[ ،بر جاای خاود بایساتند و ااار خادا مایخواسا
شنوایی و بیناییشان را برمیارف که خدا بر همهچیز واناس ( .رازی)7۱5 :1313،
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نزدیک اس که از خشم شکافته شود ،هر بار اروهی در آن افکنده شاوند ،نگهباناان
از ایشان پرسند :مگر شما را هشداردهندهای نیامد؟

دوفصلنامة پووهشهای قرآنی در ادبیات ،سال سوم ،شمارة ششم ،پاییز و زمستان 13۹8

۱8

طبرسی در فسیر این آیه می نویسد« :نور رعدوبرق آنچنان خیرهکنناده اسا کاه
نزدیک اس چشمهای آنان را برباید( ».طبرسی ،137۱،ج)41-42 :1
در این آیه« ،یکاد» در کنار فعل مثب
اس یعنی لَم یَخ َف.

«یَخ َفُ» آمده و به آن معنی منفی بخشایده

نزدیک شد که آسمانهاا شاکافته شاوند و شاکافته شاود زماین و بیفتناد کاوههاا
درحالیکه آن کوهها ریزهریزه شدهاند( .الهیجی،1373،ج )23 :3
در این آیه همچنین « کاد» به فعل مثب
یعنی لَم یَتَفَ ّرنَ :شکافته نشدند.

«یَتَفَ َرنَ» معنای منفای بخشایده اسا .

﴿وَ إِذَا ُتْلَ عَلَیْهِمْ آیَا ُنَا بَیِّنَاتٍ َعْرِ ُ فِی وُجُوهِ الَّاذِینَ کَفَارُوا الْمُنکَارَ یَکَاادُونَ یَسْا ُو َ
ن
بِالَّذِینَ یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ آیَا ِنَا قُ لْ أَفَأُنَبِّئُکُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِکُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ بِئْسَ

الْمَصِیرُ﴾ (الح )72/

وقتیکه آیات ما خوانده میشوند نزدیک اس که کافران از شدّت خشام باه کساانی
که آن را برایشان الوت میکنند یورش و حمله آورند( .طبرسی،137۱،ج )226 :4
مکارم شیرازی در فسیر این آیه میاوید« :که نه نها اثر انکار و نااراحتی در چهاره-
شان نمایان میشود ،بلکه بر اثر شدّ ت عصّاب و لجاجا نزدیاک اسا برخیزناد و باا
مش های ارهکرده خود به کسانیکه آیات ما را بر آنها میخوانند حملاه کنناد .جملاة
«یَکَادُ یَس ونَ» با وجه به اینکه از دو فعل مضار شکیل شده اس دلیلی بر اساتمرار
«حال حمله و پرخاشگری» در وجاود آنهاسا ( .مکاارم شایرازی،1373،ج  )176 :14باا
وجه به فاسیر مختلف در مورد این آیه ،فعل «یکاد» به فعل مثب بعد از خاود معنای
منفی بخشیده اس .

﴿وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَ فَارِغَا إِن کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَ ْنَاا عَلَا قَلْبِهَاا لِتَکُاونَ مِانَ
الْمُؤْمِنِینَ( ﴾.القصص)16/

و دل مادر موس [از هر چیز جز از فکر فرزناد ها اشا ااار قلابش را اساتوار
نساخته بودیم ا از ایمانآورنداان باشد چیزى نمانده بود که آن [راز را افشا کند.
به باور پارهای منظور این اس که او از ماشای منظرة صاند وق بار اماواج خروشاان آب
نزدیک بود ،فریاد و ناله سر دهد .اما این ا ّفاق نیفتاد( .طبرسی،1356،ج)۱3-۱4 :16

﴿وَ إِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَامِعُوا الاذِّکْرَ وَ یَقُولُاونَ إِنَّاهُ لَمَجْنُاونٌ﴾
(القلم)81/
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﴿ َکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَ َّرْنَ مِنْهُ وَ َنشَقُّ الْأَرْضُ وَ َخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ (مریم)۹6/

۱۱

اسلوب فعل کاد و مشتقات آن در آيات قرآن کري م

و آنان که کافر شدند ،چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که و را چشم بزنناد،
میافتند :او واقعاَ دیوانهای اس  ( .رجمة فوالدوند)

چشمزخام او را بکشاند( .طباطباایی،13۱7،ج )۹6 :3۹در ایان آیاه نیاز یکااد باه فعال
«یزلقُونَک» معنی منفی بخشیده اس یعنی لم یزلقونک.

﴿ ...أَلَمْ َرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِی سَحَابً ا ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکَامًاا فَتَارَى الْاوَدْقَ یَخْارُجُ مِانْ
خِلَالِهِ وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا ِ/مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَا ُ/وَ یَصْارِفُهُ عَان مَّان
یَشَا ُ/یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ (النور)43/

آیا ندانستهاى که خدا [س که ابر را بهآرامی م راند س س میان [اجزا /آن پیوناد
م دهد آنگاه آن را متراکم م سازد پس دانههاى باران را م بین که از خالل آن بیرون
م آید و [خداس که از آسمان از کوههایی [از ابر یخزده که در آنجاس گراا فارو
میریزد و هر که را بخواهد بدان ازند م رساند و آن را از هر کاه بخواهاد بااز مایدارد
نزدیک اس روشن برقش چشمها را ببرد ( .رجمة مجتبوی)
«یُذهبُ» معنی منفی بخشیده اس ؛ یعنی

در این آیه همچنین«یکاد» به فعل مثب
لم یُذهب :از بین نبُرد.
﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَاةُ
کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَ لَا غَرْبِیَّةٍ یَکَاادُ زَیْتُهَاا یُضِایُ/
وَلَوْ لَمْ َمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَا ُ/وَ یَضْرِبُ اللَّاهُ الْأَمْثَاالَ لِلنَّاا ِ وَ
اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ ٍ/عَلِیمٌ( ﴾.النور)38/

خداوند نور آسمانها و زمین اسا مَثَال ناور او ،چاون چراغادانی اسا کاه در آن
چراغی و آن چراغ در شیشهای اس  .آن شیشاه ااویی اختاری درخشاان اسا کاه از
درخ خجستةزیتون که نه شرقی اس و نه غربی افروخته میشود .نزدیاک اسا کاه
روغنش هرچند بدان آ شی نرسیده باشد ،روشنی بخشد .روشنی بر روی روشانی اسا
خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدای میکند و ایان مثالهاا را خادا بارای ماردم
میزند و خدا به هر چیزی داناس  ( .رجمة فوالدوند)
طبرسی در فسیر این آیه میاوید« :منظور این اس که شایستگیهاا و ارزشهاای
اخالقی و انسانی پیامبر اسالم نزدیک بود پس از اینکه به او وحی شود ،همهجا پر وافکن
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عالمه طباطبایی در فسیر این آیة شریفه میاوید« :محقّقاَ آنهاا کاه کاافر شادند،
وقتی قرآن را شنیدند نزدیک شد باا چشامهاای خاود او را زماین بیندازناد یعنای باا

۱7

دوفصلنامة پووهشهای قرآنی در ادبیات ،سال سوم ،شمارة ششم ،پاییز و زمستان 13۹8

و آشکار شود» (طبرسی،1356،ج ) ۱41 :۹و افتهشده« :زیا » علاوم پی مبار و کمااالت
اوس که ا دامنة قیام روشن اس و خاموششادنی نیسا ( ».طیّاب،13۱7،ج)836 :۹
در این آیه «یکاد» به فعل مثب «یُضیُ »/معنی منفی بَخشیده اس یعنی؛ لم یُضی./
﴿ إِن کَادَ لَیُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَیْهَا وَ سَوْ َ یَعْلَمُونَ حِاینَ یَارَوْنَ الْعَاذَابَ مَانْ

اار ما در این راه پرستش خدایانمان ،پایداری و استواری نمیکردیم او بر آن باود ماا
را از پرستش آنها بازدارد و چیزی نمانده باود کاه در ایان راه موفّاق شاود و ماا را باه
انحرا کشد و هنگامیکه عذاب سخ الهی را بنگرند خواهند دانس چه کسی امراه ر
اس ( .میبدی)37 :1352،
و برای أکید اس

و در قدیر ،إنّاه کااد

کلمة «اِن» در این آیة شریفه ،مخفّفه اس
بوده اس و خبر آن ضمیر شأن محذو اس ( .مکارم شیرازی،1373،ج)۹۹ :18

﴿وَ لَوْالَ أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ َرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئَا قَلِیلَا( ﴾.االسرا)74//

و اار و را استوار نمیداشتیم ق عاَ نزدیک بود کم باهساوی آناان متمایال شاوى.
( رجمة فوالدوند)
به پیامبر اس ( .اصفهانی،1351،ج)۹2 :3

آیة فوقالذکر ،اشاره به وجه خداوند نسب
در این آیة شریفه لَقَد کِدتَ رکن إلایهِم یعنای :لَقارَبا َ أن میال إلای خادّاعهم و
مکرهم( .زحیلی)13۱ :1۹۹5،
﴿وَ لَمَّا رَجَ َ مُوسَ إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْادِیَ أَعَجِلْاتُمْ أَمْارَ
رَبِّکُمْ وَ أَلْقَ األلْوَاحَ وَ أَخَذَ بِرَأْ ِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کَادُواْ
یَقْتُلُونَنِی فَالَ ُشْمِ ْ بِیَ األعْدَا /وَ الَ َجْعَلْنِی مَ َ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ( ﴾.االعرا )186/

و چون موس خشمناک و اندوهگین بهسوی قوم خود بازاش اف پس از من چه
بد جانشین براى من بودید آیا بر فرمان پرورداار ان پیش ارفتید و الاواح را افکناد و
[موى سر برادرش را ارف و او را بهطر خود کشید [هارون افا اى فرزناد ماادرم
این قوم مرا نا وان یافتند و چیزى نمانده بود که مرا بکشند پس مرا دشمنشااد مکان و
مرا در شمار اروه ستمکاران قرار مده( .فوالدوند)
جاللالدین سیوطی در فسیر این آیه میاوید« :کادوا یقتلونی أی قاربوا یقتلاونی»:
نزدیک بود مرا بکشند ولی نکشتند( .سایوطی1416،ه.ق )218 :و زمخشری مینویساد« :و
استضعفوه و لَم یبق اِال أن یقتلوه( ».زمخشری1417،ه.ق،ج)183 :2
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أَضَلُّ سَبِیلَا﴾ (الفرقان)42/

۱5

اسلوب فعل کاد و مشتقات آن در آيات قرآن کري م

همان طور که مالحظه میشود در این آیه «کااد» در کناار فعال مثبا «یقتلاونی»
نشسته و بدان معنی منفی بخشیده اس یعنی عمل کشتن صورت ن ذیرفته اس .

﴿وَ إِن کَادُواْ لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ لِتفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَ إِذَا الَّ َّخَذُوکَ خَلِیلَاا﴾.

و چیزى نمانده بود که و را از این سرزمین برکنند ا و را از آنجا بیرون سازند و در
آن صورت آنان [هم پس از و جز [زمان اندک نمیماندند ( .رجمة فوالدوند)
در این آیة شریفه «کادوا» به معنی قاربوا اس و به فعل مثبا بعاد از خاود معنای
منفی بخشیده اس یعنی نزدیک بود که و را امراه کنند امّا درواقا امراهای صاورت
نگرفته اس ( .شبر1۹57،م)25۱:
﴿ لَقَد َّابَ اهلل عَلَ النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَاألَنصَارِ الَّذِینَ ا َّبَعُوهُ فِی سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِان بَعْادِ مَاا
کَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ َابَ عَلَیْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُو ٌ رَّحِیمٌ( ﴾.التوبه)117/

بهیقین خدا بر پیامبر و مهاجران و انصار که در آن ساع دشوار از او پیاروى کردناد
ببخشود بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاای دساتهای از آناان منحار شاود بااز
برایشان ببخشود چراکه او نسب به آنان مهربان و رحیم اس  ( .رجمة فوالدوند)
در این آیه «إنَّ» مخفّفه از مثقّله اس ( .شبر1۹57،م )25۱:عالماه طباطباایی (ره) در
فسیر این آیة شریفه مینویساد :خادا پی مبار و مهااجران و انصاار را بخشاید ،هماان
کسانیکه در موق سختی از او پیروی کردند پس از آنکه نزدیک بود دلهای اروهای از
ایشاان از حاق منحار ااردد ،پاس آناان را بخشاید( .طباطبااایی،13۱2،ج  )234 :15در
فاسیر آمده که مراد از اروهی که نزدیک بود دلهایشان بهسختی که در جناگ باوک
بدانان رسیده بود منحر اردد ،اباوذر ،ابوخثیماه و عمیاره بان وهاب اسا ( .حاویزی،
،1373ج)277 : 2

در این آیه ا نحرا قلوب صورت ن ذیرفته اس بنابراین معنای «کاد یزیغُ» ،لَام یُازِغ
اس .
﴿وَ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ یَدْعُوهُ کَادُوا یَکُونُونَ عَلَیْهِ لِبَدًا( ﴾.الجن)1۹/

و همینکه «بندة خدا » برخاس
افتند.

ا او را بخواند ،چیزی نمانده بود که به سر وی فرو

سعید بن جُبیر میاوید« :این آیه و سخن ،افتار اروهی از پریان اس که به حضاور
پیامبر میآمدند و به هنگام بازاش بهسوی قوم خویش و دعوت آناان ،از شاور و شاوق
اصحاب و یاران پیامبر به شنیدن قرآن افتند :هنگامیکه آن بندة خدا به االوت قارآن
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برخیزد ،یارانش از هر سو بارای شانیدن آیاات خادا او را در میاان مایایرناد و بارای
نزدیک ر شدن به او از سر و کاول هام بااال مایروناد( .طبرسای،1356،ج  )37: ۹مکاارم
شیرازی در فسیر این آیه میاوید « :نخس اینکه مؤمناان جان حاال یااران پیاامبر را
شرح می دهند که چگونه با همان عداد کمی که داشتند بارای شانیدن ساخنان از سار

از اینرو ،با وجه به ذکر آیا ی که فعل کاد در آنها بهصورت مثب بهکار رفته اسا
اینچنین استنباط میشود که «رمز» ،بر نزدیکی وقو خبر دالل داشاته اسا اماا باه
فعل اصلی جمله معنی منفی بخشیده اس
اس .

و یا به عبارتدیگر وقاو آن حقاق نیافتاه

 -۲-۹ -۲موارد کاد منفی در آيات قرآن کريم
«کاد» در قرآن کریم ،پن بار بهصورت منفای اساتعمال شاده اسا و در هماة ماوارد
منفی ،وقو فعل را با سختی و کُندی نشان میدهد که در ادامه به ذکر این آیاات مای-
پردازیم.
﴿حَتَّ إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلَا﴾ (الکهف)۹3/

ا چون رسید میان دو کوه ،در پیش آن دو کوه ،اروهی را که نزدیک نبودند بفهمند
سخنی را بهواس ة غراب ل ایشان و قل ف ن آنها( .الهیجی،1373،ج )۹83 :2
ابن عبا میاوید« :آنان بهاونهای بودند که بهسختی م الب دیگران را میفهمیدناد
و دیگران نیز به دشواری می وانستند زبان و خواستة آنان را دریابند (طبرسی،1384،ج :5
 )816و افتهشده :جملة «ال یکادونَ یَفقهونَ قوالَ» ،کنایه از سادای و بساط فهم آناان
اس ( ».طباطبایی ،1384،ج  )2۱3: 2۱زحیلی می نویساد :ساخن و کاالم را باه درنگای و
کندی میفهمیدند( .زحیلی1415،ه.ق )21:در ایان آیاه بارخال نظار برخای از دساتور-
نویسان که معتقدند «کاد» منفی ،نفی م لق خبر میکند در این آیه نفی م لق صاورت
ن ذیرفته اس ؛ زیرا با وجه به م الب افتهشده ،آنان سخن و کالم را بهسختی و کندی
متوجه میشادند ،ناه اینکاه اصاالَ آن را نفهمناد( .ر.ک :ابان هشاام،1۹58،ج5۱۹ :1؛ ابان
فار )1۱6 :1۹۱3،
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دوش هم باال میرفتند  ،دیگر اینکه بیان حاال مشارکان عارب اسا کاه وقتای پیاامبر
مش ول نماز و خواندن قرآن میشد ،سخ اطرا او را میارفتند و به استهزا /و آزارش
میپرداختند( .مکارم شیرازی،1373،ج)127-12۱ :27
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﴿ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ الَّ ذَلُولٌ ُثِیرُ األَرْضَ وَالَ َسْقِی الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ الَّ شِایَةَ فِیهَاا قَاالُواْ
اآلنَ جِئْ َ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا کَادُواْ یَفْعَلُونَ( ﴾.البقره)71/

طبرسی در فسیر این آیه می نویسد :آن [ااو را سر بریدند و چیزی نمانده باود کاه
نافرمانی پیشه سازند و دستور را انجام ندهند ،زیرا از یکساو از رساوایی قا ال هراساان
بودند و از سوی دیگر ب پرستانی بودند که از پرداخ بهای سنگین آن سرباز میزدناد.
(طبرسای،1353،ج  )164 :1در کتااب امااالی شاریف مر ضاای (شاریف مر ضاای1۹۱7،م،ج:1

 )321آمده :در عبار ی چون "مَا کَاد (لَم یکد) عبداهلل یَقُومُ" دو معنی را مای اوان بارای
«کاد» منفی در نظر ارف  :الف) درنگی و کُندی ،س س آیة یادشده را باهعناوان نموناه
ذکر میکند (فَذَبَحُوهَا وَ مَا کَادُو یَفعَلُون) یعنی پس از کندی و درنگ آن را سار بریدناد.
ب) نفی م لق ،پس آیة «اِذا أخرَجَ یَده لم یَکد یَراها» را نمونه میآورد یعنی :لَام یَراهَاا.
(شریف مر ضی1۹48،م،ج)331 :1

با وجه به آنچه اذش معنای «کاد» منفی در این آیة شریفه برخال نظار بعضای
چون فرّا /اثبات نیس  ،بلکه اثبات ذبح از قرینة فعل «فَذَبَحُوهَا» دریاف میاردد ناه از
«مَا کَادُوا یَفعَلُونَ».
﴿ أَیْنَمَا َکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ وَإِنْ ُصِبْهُمْ حَسَانَةٌ یَقُولُاوا هَاذِهِ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِ نْ ُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِکَ قُلْ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّاهِ فَمَاالِ هَؤُلَااِ/
الْقَوْمِ لَا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثَا﴾ (النسا)75//

هرکجا باشید شما را مارگ درما یاباد هرچناد در بارجهاای اساتوار باشاید و ااار
[پیشامد خوب به آنان برسد م اویند این از جانب خداس و چون صدمهاى به ایشان
برسد م اویند این از طر وس بگو همه از جانب خداس [آخر این قوم را چه شده
اس که نم خواهند سخن را [درس دریابند ( .رجمة فوالدوند)
در فسیر اطیب البیان آمده :قرآن و فرمایشات الهی در بیانات نبوی و اخباار األئماه
که بفهمند( .طیّب ،بی ا،ج4

علیهم السّالم را نمیفهمند و درک نمیکنند و نزدیک نیس
 )144:اارچه در این آیة شریفه روی سخنان با منافقان آن زمان اس
عموم افرادی که ا قیام

ولی در عین حاال

دارای یک چنین اوصافی هستند ،مشمول این آیه مایاردناد.
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اف وى میفرماید در حقیق آن مادهااوی اس که نه رام اس ا زماین را شاخم
زند و نه کشتزار را آبیارى کند بینقص اس و هیچ لکّاهاى در آن نیسا افتناد ایناک
سخن درس آوردى پس آن را سر بریدند و چیزى نمانده بود که نکنند( .فوالدوند)
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(نجفی،1385،ج  )312 :3در فسیر بیان آمده« :حدیث در این آیة شریفه به معنی قارآن
و (ال یکادون) به معنی الیُقَاربُونَ اس ( .شیخ طوسی ،بی ا،ج )75 :3و ابن مالک نیز اشااره
میکند که «الیکادونَ یفقهون» یعنی یفقهونَ ببط /و عُسرٍ( .ابن مالاک2666،م،ج)265 :1

سیوطی میاوید« :الیَکَادُ یَفقَهُون أی الیُقُاربُونَ أن یَفقَهُاوا (حادیثاَ ) و ماای اساتفهام و
﴿ أَوْ کَظُلُمَاتٍ فِی بَحْرٍ لُّجِّیٍّ یَ ْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ
بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ( ﴾.النور)46/

یا [کارهایشان مانند اریکیهایی اس که در دریای ژر اس که موج آن را
م پوشاند [و روى آن موج [دیگر اس [و باالى آن ابرى اس اریکیهایی اس
که بعض بر روى بعض قرارارفته اس هرااه [غرقه دستش را بیرون آورد بهزحم
آن را م بیند و خدا به هر کس نورى نداده باشد او را هیچ نورى نخواهد بود ( .رجمة
فوالدوند)

زمخشری در فسیر خود مینویسد« :لم یَکد یَراهَا» مبال ة «لَم یَرَاهَا» اس ».
(زمخشری 1۹۹7،م،ج )24۹ :1برخی افتهاند« :لَم یَرَاهَا اِالّ بَعدَ جُهدٍ وَ مَشَقَةٍ» :دس خود
را بهسختی و مشق میبیند( .شیخ طوسی،بی ا،ج  )187–185 :2و شریف مر ضی در
اینجا «کاد» منفی را به معنی کندی و درنگ دانسته اس (شریف مر ضی1۹۱7،م،ج:1
 )32و برخی افتهاند :به معنی «لم یُرِد» (نخواس ) اس که در این صورت معنی آیه
چنین اس  :آنگاه دس خود ر ا خارج کرد نخواس که آن را ببیند زیرا انبوه ظلم وی
را از اینکه دستش را ببیند مأیو نمود و اروهی واژه [یَکد را زائد و بهمنظور أکید
دانستهاند( .مکارم شیرازی،1373 ،ج )176 :13درحالیکه فرّا /بر آن اس که نفی کاد به
معنای اثبات آن اس و مورد یادشده را فرّا /استثنا /دانسته اس « .و قال الفرا :/کلّما
أخرجَ یَدَه لم یکد یراها مِن شدَّة الظلمة ألنّ اقلّ من هذه الظُّلمَةِ لَا ُری الیَدُ فِیهِ وَ امّا لَم
یَکد یَقُوم فَقَد قَامَ ،هَذا اکثَرُاللّ ة ( ».ازهری1۹۱4،م،ج)3۹7 :3

﴿یَتَجَرَّعُهُ وَ لَا یَکَادُ یُسِی ُهُ وَ یَأْ ِیهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَیِّ ٍ وَ مِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ
غَلِیظٌ( ﴾.ابراهیم)17 /

آن را جرعهجرعه م نوشد و نم واند آن را فرو برد و مرگ از هر جانب به ساویش
م آید ول نم میرد و عذاب سنگین به دنبال دارد ( .رجمة مجتبوی)
در این آیه «ال یَکاد یُسی ُه» یعنی« :الیسی ه وَ الیقاارب أسااغته( ».سانهوری266۱،م:

 )3۹7در فسیر اطیب البیان آمده« :بهزحم جرعهجرعه آن را می آشامد ولی هراز باه
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میل خود آن را نمی آشامد( ».طیّب،13۱7،ج )378 :7بنابراین از سیاق آیاه برمایآیاد کاه
کاد منفی ،نفی م لق نکرده اس  ،زیرا عمل نوشیدن صورت ارفته اس امّا با ساختی و
مشقّ .

أَکَادُ أُخْفِیهةا لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمةا تَسْعةى( ﴾.طه)۵۱ /
بیشتر مفسّران در معنای عبارت «أکادُ أٌخفیها» در آیاة شاریفة ماذکور را «مایخاواهم
مخفی کنم یا حتماَ مخفی میکنم» دانساتهاناد و حتّای برخای از آناان ،آن را کنایاه از
شدّت کتمان ،رجمه نمودهاند ،بهاونهای که ااهی حتّی آن را در معنای «حتّی از خاود
نیز پنهانش می دارم» بهشمار آوردهاند؛ اسلوبی که در ادبیات دوران جااهلی ،بارای بیاان
مبال ه در پنهانکاری بهکار رفته اس .

طباطبایی در فسیر المیزان در مورد عبارت «أکَادُ أخفیها» در آیة ﴿اِنَّ السّاعة آ ی ٌه
أکَادُ أخفیها لِتُجزی کُلّ نَفسٍ بِمَا سعَی﴾« ،اخفا »/را به اطالق إخفا /فسیر کرده و
افته اس « :و قوله« :أکاد أخفیها» ظاهر اطالق الوخفا /أن المراد یقرب أن أخفیها و
أکتمها فال أخبر عنها أصالَ حتّی یکون وقوعها أبلغ فی المباغتة و أشدّ فی الماجاة و ال
أ ی إلّا فجأة کما قال عالی﴿ :ال أ یکم إلّا ب تة﴾ (االعرا  ،)157/أو یقرب أن ال أخبر بها
حتّی یتمیّز المخلصون مِن غیره» (طباطبایی1417،ه.ق،ج )142 :14یعنی :و قول خداوند:
«أکاد أخفیها» ظاهر اطالق واژة «إخفا »/دالل بر این دارد که قصدش آن اس که
نزدیک اس پنهانش کنم و از آن خبر ندهم ا وقو آن غافلگیرکننده و نااهانی باشد،
چنانکه خداوند متعال میفرماید« :ال أ یکم إلّا ب تة» یا نزدیک اس از آن خبر ندهم
ا مخلصان از غیر آنان شناخته شوند( ».طباطبایی، 13۱2،ج )183 :14و این روش نزد
اعراب مرسوم بوده «هنگامیکه میخواستند م لبی را پنهان کنند ،میافتند :نزدیک
اس

از خودم پنهان بدارم( .نیشابوری)134: 1375،

قمی نیز در فسیر این آیه میاوید« :أکاد» برای أکید در کالم آمده اس بیآنکه
معنی نزدیک شدن را داشته باشد( .قمی1۹۹1،م،ج )8۹ :2برخی افتهاند :همزه «أخفیها»
برای سلب اس و إخفا /به معنی إظهار اس در این صورت مفهوم آیه چنین میشود:
رستاخیز بهطور ق میرسد و درصدد آشکار ساختن آن و خا مه بخشیدن بدین
جهانم ،ا هرکسی آن درود عاقب کار که کش ( .خرّم دل )۱31: 135۱،اما بیشتر
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مفسران بر این عقیدهاند« :اکاد أخفیها» به معنای آرید مخفیها اس که کنایه از شدت
کتمان و مبال ه در آن اس و یا به عبارت دیگر معنایش عبیر کنایی شدّت اخفا /األمر
اس نه قُرب إخفائه (م نیه1463 ،ه.ق )47:و «أخفیها» به نهایی یعنی پنهان میکنم امّا
به جه أکید بر عمدی بودن این پنهان کردن ،از فعل رکیبی «أکادُ أخفِیهَا»
بنابراین مشتقات «کاد» ،همواره به معنی نزدیک شدن نیس بلکه در این آیه ،ریشة
«کاد» به معنای أراد و خواستن بهکار رفته و رجمة آن به نزدیکی و وقو زودهنگام
بیمعنا خواهد بود.

 -۹نتیجهگیری
«کاد» در آیات قرآن کریم هم بهصورت ماضی و مضار و هم به شاکل مثبا

و منفای

بهکار رفته اس « .کاد» مثب نها بر نزدیکی وقو خبر داللا دارد ناه بار وقاو آن و
«کاد» منفی مقارب خبر را نفی میکند و اشاره اس به چیزی که واق شده ولی نزدیک
بود که واق نشود و خبر منفی پس از کاد أکیدش بیشتر از خبر منفی بدون کاد اس .
امّا با رجو به فاسیر مختلف ،آشکار میشود کاه «کااد» منفای در آیاات قارآن کاریم
به طورکلی نفی م لق خبر نکرده اس و خبر بعد از «کاد» منفی ،بهسختی حقّق یافتاه
اس و این امر م ایر اس با آنچه فرّا /افته اس مبنی بر اینکاه «مَاا کِادتُ ابلاغ» باه
معنای قَد ابلَغُ اس  .در آیا ی که «کاد» در آنها بهکار رفته باه معنای اصالی خاود کاه
قرب وقو عمل اس استعمال شده اس به جز /آیة  18سورة طه که «کاد» در این آیه
به معنی "أراد" یعنی خواس از مصدر خواستن بهکار رفته اس « .أکاد أُخفیها» در ایان
آیه ،کنایه از شدّت کتمان و مبال ه در آن اس نه قرب عمل .خداوند ،در این آیه ،ااریخ
وقو قیام را برای همیشه از آدمیان پوشیده و مخفی نگهداشته اسا و علا مخفای
نگه داشتن قیام  ،این اس که خداوند میخواهد هر کس را به الش و کوشاشهاایش
پاداش دهد ا از یکسو یک نو آزادی عمل برای همگاان پیادا شاود و از ساوی دیگار
چون وق آن دقیقاَ معلوم نیس و در هر زمانی محتمل اس نتیجهاش حال آمادهباش
دائمی و پذیرش سری برنامه ربیتی برای بنداان خواهد بود.
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منابع
الف) کتابها
 -1قرآن کریم
 -3ابن فار  ،احمد (1۹۱3م) ،الصاحبی فی فقه الّلغة العربیة ،باه کوشاش مصا فی
الشویحی ،بیروت.
 -4ابن عقیل ،بها/الادین عباداهلل ( ،)146۹شار اباع عقیال ،الجاز/األول ،طهاران:
انتشارات ناصرخسرو ،م بعة احمدی.
 -8ابن مالک ،جمال الدین محمد (2666م) ،شر الکافیاة الشاافیة ،المجلّاد الثّاانی،
ال بعة األولی ،بیروت -لبنان :دار الکتب العلمیة.
 -۱ابن هشام ،عبداهلل (1۹58م) ،مغنی اللبیب عع کتب األعاريب ،به کوشاش ماازن
مبارک و محمدعلی حمداهلل ،ال بعةالخامسة ،بیروت -لبنان.
 -7ازهری ،ابومنصور (1۹۱4م) ،تهذيب اللّغة ،به کوشش علی حسن هاللی ،قاهره.
 -5اصفهانی ،راغاب (1351ش) ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاا قارآن ،ج ،3چاا
دوم ،انتشارات مر ضوی ،چاپخانه پیام حقّ.
 -۹حویزی ،عبد علی (1373ش) ،نور الثقلیع ،ج ،2صحح وعلّق له :سیّد هاشم رساولی
محال ی ،قم :چا افس علمیه قم.
 -16خرّم دل ،مص فی (135۱ش) ،تفسیر نور ،چاا پانجم ،نشار احساان ،چاپخاناه
اسوه.
 -11دیباجی ،سیّد ابراهیم (1377ش) ،الجديد فی الصرف والنحو ،سازمان م العاه و
دوین علوم انسانی دانشگاهها ،چا اول ،مهر قم.
 -12الدقر ،عبدال نی ( ،)1416معجم القواعد العربیة ،منشورات حمید ،ال بعة االولای،
قم.
 -13رازی ،ابو الفتوح (1313ش) ،تفسیر شیخ ابوالفتو  ،ج ،36طهران.
 -14زمخشری ،محمود بن عمر (1۹۹7م) ،کشاف ،ج ،1ال بعة االولی ،بیاروت -لبناان:
دار اإلحیا /التراث العربی.

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 9:34 IRST on Wednesday December 19th 2018

 -2نه البالغة.

دوفصلنامة پووهشهای قرآنی در ادبیات ،سال سوم ،شمارة ششم ،پاییز و زمستان 13۹8

78

 -18سیوطی ،جالل الدین محمد (1۹۹6م) ،تفسیر الجمالیع ،ال بعة الخامسة ،بیروت-
لبنان :دار المعرفة.
 -1۱سنهوری ،علی بن عباداهلل (266۱م) ،شر االجرومیة فی علم العربیة ،دراساة و
حقیق :محمد خلیل ،ال بعة االولی ،قاهرة :دار السالم لل باعة والنشر والتوزی والترجمة.
بیروت -لبنان :دار اإلحیا /التراث العربی.
 -15شریف الهیجی ،بها/الدین محمد (1373ش) ،تفسیر الهیجی ،ج 2و ،3با مقدماه
و صحیح میر جاللالدین موسوی (محدّث) ،دفتر نشر داد ،چا علمی.
 -1۹شریف مر ضی ،علی (1۹48م) ،األماالی ،باه کوشاش محماد ابوالفضال اباراهیم،
بیروت.
 -26شیخ طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن (بی اا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج،2
به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی ،بیروت -لبنان :دار االحیا /التراث العربی.
 -21شریف المر ضی ،علی (1۹۱7م) ،االمالی ،المجلد االول ،بیروت -لبناان :دار الکتااب
العربی.
 -22طباطبایی ،سیّد محمدحسین (13۱7ش) ،تفسیر میزان ،مترجم :سیّد محمادباقر
موسوی همدانی ،ج ،3۹هران :سازمان چا خوشه.
 -23ااااااااااااا ( ،)13۱2تفسایر میازان ،ج ،14چاا چهاارم ،هاران :دارالکتاب
االسالمیة ،چاپخانه خورشید.
 -24اااااااااااااا (13۱4ش) ،تفسیر میزان ،ج ،38چا سوم ،هران :چا مروی.
 -28اااااااااااااا (1384ش) ،تفسیر میزان ،ج ،2۱مترجم :سیّد محمدباقر موساوی
همدانی ،هران :سازمان چا خوشه.
 -2۱اااااااااااا (13۱3ش) ،تفسیر میزان ،ج ،3۹متارجم سایّد محمادباقر موساوی
همدانی ،ج ،28چا سوم ،هران :چاپخانه سعید نو.
 -27ااااااااااا (1387ش) ،تفسیر میزان ،مترجم :سیّد محمدباقر موسوی همادانی،
ج ،31انتشارات محمدی ،چا افس

مروی.

 -25طبرسی ،فضل بن حسن (1356ش) ،مجمعالبیان ،حقیق و نگارش :علی کرمای،
ج ۹و18و ،13هران :چا انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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 -17شبر ،سیّد عبداهلل ( ،)1۹57تفسیر شبر ،راجعه حامد حفنی داود ،ال بعة الرابعاة،
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 -2۹ااااااااااااااا (137۱ش) ،جوامااع الجااامع ،متاارجم :حبیااب روحااانی ،علاای
عبدالمحمدی ،ج ،4مؤسسة چا و انتشارات قد

رضوی.

 -36طیّب ،عبدالحسین (13۱7ش) ،تفسیر اطیب البیان ،ج ،۹اصفهان :چا محمدی.
 -32غالئینی ،شیخ مص فی (2664م) ،جامع الدروس العربیة ،راجعها و نقّحهاا :ساالم
شمسالدین ،صیدا -بیروت :المکتبة العصریة.
 -33قاسمی ،محمد جمال الدین (1۹۹4م) ،تفسیر قاسمی ،المجلد الخاامس ،بیاروت-
لبنان :مؤسسه التاریخ العربی.
 -34قرشی ،سیّد علیاکبر (13۱7ش) ،قاموس قرآن ،ج ،8چا دهم ،هران :دار الکتب
االسالمیة ،چاپخانه حیدری.
 -38قریب ،محمد (13۱۱ش) ،فرهنگ لغات قرآن ،ج ،2چاا اول ،هاران :انتشاارات
بنیاد ،چا مروی.
 -3۱قمی ،علی بن ابراهیم ( ،)1۹۹1تفسیر قمی ،صححه و قدم له :سیّد طیب موسوی
جزائری ،ج ،2بیروت -لبنان :دار السّرور.
 -37م رجی ،محمد محمود (2666م) ،فی النحو وتطبیقاته ،ال بعة االولای ،بیاروت:
دار النهضة العربیة لل باعة والنشر.
 -35مص فی ،ابراهیم1۹5۹( ،م) ،معجم الوسیط ،الجز االول والثانی ،استانبول -رکیاة:
دار الدعوة مؤسسه ثقافیة للتألیف وال باعة والنشر والتوزی .
 -3۹معرو  ،یحیی (1356ش) ،فع ترجمه ،چاا اول ،هاران :دفتار نشار و فرهناگ
اسالمی.
 -46مکارم شیرازی ،ناصار (1373ش) ،تفسایر نموناه ،ج13و14و18و17و ،15چاا
یازدهم ،دار الکتب االسالمیة ،چاپخانه خورشید.
 -41میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ( ،)1352کشف االسرار وعدة االبارار ،ج ،7هاران:
چا و صحافی :چاپخانه س هر هران.
 -42نجفی ،محمدجواد (1385ش) ،تفسیر آسان ،ج ،3انتشارت کتابفروشی اسالمیه،
چا اسالمیه.
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 -31عبااا  ،حساان (1۹78م) ،النحااو الااوافی ،ج ،1قاااهره :دارالمعااار بمصاار.
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 -43نفیسی ،عبداهلل بن محماود (1۹5۹م) ،تفسیر نفیسای ،ج ،2چاا اوّل ،بیاروت-
لبنان :دارالقلم.
 -44نیشابوری ،حسین بن علی بن احمد (1375ش) ،روض الجناان و رو الجناان،
مصحّحان :محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح ،چا دوم ،انتشارات قد

رضوی.

 -1سلیمی ،علی ،همتی ،شهریار و احمدی ،محمد نبی (« ،)13۹2تحلیل کاربردهاای
فعل«کاد» در قرآن کريم با نگاهی به آرای مفسّران (مطالعة موردپژوهانه عبارت
أکاد أُخفیها)» ،فصلنامة پووهشهای رجمه در زبان و ادبیاات عربای ،شامارة  ،۱ساال
سوم ،صص.25-13:

ج) سايتها
Www.tebyan.net.
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