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چکیده

واژه «کتب» و مشتقات ماده «کتب» ،سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن بهکاررفته است که
نشان از اهمیت این واژه قرآنی در فهم آیات قرآن دارد .بیش از همه مشتق «کتاب» در قرآن
بهکاررفته که نویســندگان وجوه و نظائر برای آن «بیستوپنج» وجه برشمردهاند .همچنین
برخی از آنان واژه «کتب» را ذووجوه میدانند و «پنج» وجه برای آن قائل شدهاند که با وجوه
معنایی «کتاب» یکسان یا مشابه است .امر کردن ،قضاء ،واجب کردن ،روشنگری ،علم ،حفظ
کردن ،نوشتن ،نامهنگاری ،نوشتههای مالئک ،مجموع نوشتهها ،اعمال بنیآدم ،حسابرسی،
قرار دادن ،لوح محفوظ ،قرآن ،انجیل ،تورات ،زبور ،صحف ،کتاب سلیمان و بلقیس ،کتاب،
همه نوشــتهها ،وقت و زمان مشخص ،بیســتوپنج وجه معنایی واژه «کتب» هستند که در
شــش کتاب وجوه و نظائر ،ذکرشده اســت .در ازدیاد وجوه معنایی کتاب ،تکلف شده و
بسیاری از آنها مانند کتابهای پیامبران گذشته مصادیق مختلف وجه کلی «الکتاب بعینها»
هستند .پس از بررسی تکتک آیاتی که نویسندگان وجوه و نظائر برای نظائر هر وجه ذکر
کردهاند و مراجعه به تفاسیر ،میتوان نتیجه گرفت که کتاب ازجمله واژگان چندمعنایی در
قرآن با «ده وجه» کلی است .روش تحقیق در این مقاله توصیفی  -تحلیلی است.
کلیدواژهها :کتب ،تفسیر لغوی ،وجوه و نظائر ،چندمعنایی در قرآن.
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واژگان چندمعنایی در قرآن معموالً در علم وجوه و نظائر معرفی و ســنجیده میشــوند.
تفســیر واژگان قرآن برای پیدا کردن مراد خداوند از کاربرد هر واژه ،درآیات قرآن الزم و
ضروری است .از قرون ابتدایی درباره دانش واژگان قرآنی ،کتاب نوشتهشده است؛ نخستین
کتاب موجود ،یعنی االشباه و النظائر را مقاتل بنسلیمان ( ۱۵۰ق) ،نگاشته است .معموالً در
این کتابها ،واژگانی که با چندین معنا در قرآن به کار میروند ،برشــمرده میشوند ،وجوه
معانی متعدد و نظائر آیات نظیر هم برای هر وجه معنایی است (شیشهچی.)۱۰۵ :۱۳۹۴ ،
درباره برخی کلمات وجوه و نظائر در قرآن و واژگان چندمعنایی پژوهشهایی انجامشده
است .احمد پاکتچی و دیگران چندمعنایی واژه «نذر» را کارکردهاند (پاکتچی :۱۳۹۷ ،شماره
)۱۳؛ لینا سادات حسینی و دیگران چندمعنایی واژه «روح» را بر اساس ترجمههای قرآن ،در
شکل مقالهای به چاپ رساندهاند (حسینی :۱۳۹۴ ،شماره .)۳

 رئاظن و هوجو بتک ساسا رب نآرق رد »بتک« هدام ییانعم هوجو یسررب

 -۱مقدمه

درباره واژه «کتاب» در قرآن نیز مقاالتی با نگاهی متفاوت از پژوهش حاضر ســامانیافت ه
اســت .غالم محمد شریعتی در مقاله «معناشناســی درزمانی واژه کتاب در قرآن» بر اساس
روش تحلیل گذر زمان ،تغییرات تاریخی معنای کتاب را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده
که واژه «کتاب» در قرآن توســعه معنایی یافته است (شریعتی :۱۳۹۰،سال سوم ،شماره .)۷
لطفی و میر سعیدی نیز در مقاله «معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی» نیز
ازاینجهت که کتاب در قرآن با چه واژگانی همنشین است ،به تحلیل معنایی آن پرداختهاند
(لطفی :۱۳۹۴،شماره .)۸

با اینهمــه در پژوهش حاضر از جنبه چندمعنایی واژه «کتــاب» درآیات قرآن پرداخته
میشــود که بر اساس شش کتاب وجوه و نظائر ،االشباه و النظائر فی القرآن الکریم /مقاتل
بنسلیمان ( ۱۵۰ق) ،الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم /هارون بنموسی ( ۱۷۰ق) ،وجوه
القرآن/حیری نیشــابوری ( ۴۳۱ق) ،الوجوه و النظائر أللفاظ کتاب اهلل العزیز/دامغانی (۴۷۸
ق) ،وجوه القرآن /تفلیسی ( ۵۵۸ق) و کتاب نزهه األعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر/
ابنجوزی ( ۵۹۷ق) ،وجوه ذکرشده بررسی میشود .این نویسندگان درمجموع بیستوپنج
وجه برای «کتب» برشــمردهاند .یافتن معنای اصلی واژه «کتاب» و توضیح ارتباط معنایی،
توضیــح ارتباط معانی فرعی بامعنای اصلی و بررســی تفصیلی و کامل وجوه معنایی واژه
«کتاب» در قرآن و تطبیق با دیدگاههای مفســران هدف اصلی این پژوهش اســت .این در
حالی است که در پژوهشهای پیشین هیچیک به چندمعنایی و «کتب» وجوه و نظائر توجه
چندانی نداشتهاند.

 -۲کاربرد لغوی ماده کتب

لغت شناســان برای «کتب» معانی متفاوتی را ذکر کردهاند« :خُ ِر َز َ
الشــی ُء ب ِ ِسیرٍ»« 1،النَا َق ُة
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جمو َع ًا»َ « ،ف َ
ت َعلی
کم َو َقــدَ َر»« ،خَ َّط ُه»َ « ،ما أثبَ َ
ئرت َعلــی َولَدَ ِغی ِر َها»َ « 2،م ُ
رض َو َح َ
إ َذا َظ َ
بَنِــی آ َد َم مِن أع َمال ِ ُهم»ُ « ،مصحف» و( ...فراهیــدی۳۴۱/۵ :۱۴۰۹ ،؛ ابندرید۲۵۵/۱ :۱۹۸۸ ،؛
ازهری۸۸/۱۰ :۱۴۲۱ ،؛ جوهری۲۰۸/۱ :۱۳۷۶ ،؛ ابنفارس۱۵۸/۵ :۱۴۰۴ ،؛ ابنسیده:۱۴۲۱ ،
.)۷۷۸-۷۶۶/۶
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در بین معانی ارائهشــده به نظر میرســد عبارت «خرز الشیء بســیر» معنای اصلی واژه
ب» را اصل صحیح واحد میداند و همین وجه معنایی را برای
«کتب» اســت .ابنفارس « َکتَ َ
آن مــیآورد (ابنفارس۱۴۰۴ ،؛  .)۱۵۸/۵از این عبارت ،مفهوم دوختن و پینه کردن به ذهن
میرسد .ارتباط این معنا را با دیگر معانی میتوان چنین توضیح داد :محبت کردن انسان یا
حیوان به شــخص دیگر ،باعث ایجاد محبت است که این محبت و ارتباط ،موجب نوعی
وصل شدن عاطفی است .بر این اساس میتوان عبارت «الناقة اذا ظئرت علی ولد غیرها» را
به معنای مادی و اصلی ربط داد.
«مجموع ًا» شــامل اشیاء یا افرادی است که به نوع یا طریقی به یکدیگر متصلاند .راغب
اصفهانی مصدر «فرض» و «حکم» و ...را اینگونه تعبیر کرده است :مصدرهاى اثبات ،تقدير،
ايجاب ،فرض و ...نیز ب ه «كِتَابَة» تعبير ميشوند .بهاینترتیب که چيزى اراده ميشود ،سپس
يشود و بعدازآن نوشته ميشود .پس «اراده» آغاز و مبدأ نوشتن است و كتابة به معنای
گفته م 
«نوشــتن» ،پايان آن اراده است؛ بنابراين تعبير نوشتن يا كتابت پايان مراد و هدفى است كه
انجام آن تأکید شد و در آغاز اراده شد (راغب اصفهانی.)۶۹۹ :۱۴۱۲ ،

«خُ رزة» به معنای دوختن ،ارتباطش بامعنای اصلی که وصل کردن بود ،مشــخص است.
هر آنچه از عمل انســان نوشته و ثبت میشود بهصورت نامه یا کتابی در کنار یکدیگر قرار
دارد« .مصحف» آن چیزی است كه جمع كننده و دربرگیرنده کلمهها و نوشتههاست (راغب
اصفهانی ،همان .)۴۷۶ :با توجه به توضیحات ارائهشــده ،ارتباط این معانی ،برای واژه کتب
مشخص است.

 -۳وجوه معنایی ماده کتب

«کتب» ازجمله واژگانی اســت که هر شش محقق وجوه و نظائر ،آن را از واژگان دارای
وجه برشمردهاند (مقاتل بنســلیمان ۶۲ :۲۰۰۶ ،و ۶۳؛ هارون بنموسی ۷۲ :۱۹۸۸ ،و ۷۳؛
حیری۴۹۱-۴۸۹ ،۴۸۱-۴۷۹ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی۴۰۱-۳۹۹ :۱۹۸۳ ،؛ تفلیســی ۲۴۷ :۱۳۷۱ ،و
۲۴۸؛ ابنجوزی ۵۱۴ :۱۹۸۷ ،و .)۵۲۷-۵۲۵ ،۵۱۵
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در دســتهبندی این واژه بینظمیهایی مشاهده میشود .برای مثال حیری واژه «کتاب» و
«کتابة» را دو وجه مختلف برشمرد _در جدول زیر هر دو را در جدول «کتاب» ولی در دو
ســتون متفاوت نمایش دادهایم_ ابنجوزی نیز «کتب» و «کتاب» را دو وجه مختلف عنوان
کرده است .برای واضح شدن مطلب ،کتب و کتاب را در دو جدول مختلف نمایش دادهایم.

وجه نام

مقاتل

هارون

دامغانی

ابنجوزی

.1

1األمر

.2

2الجعل










.3

3الحفظ

.4

4الفرض

.5

5القضاء
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*وجوه کتب

*وجوه کتاب
وجه نام

.1

1األعمال بنی آدم (ع)

.2

2األمر

.3

3اإلنجیل

.4

4اإلیجاب فی الوجوب

.5

5التبیین

.6

6التوراة

.7

7الجعل

.8

8الحساب

.9

9الحفظ

1010دیوان الحفظة
1111الزبور
1212الصحف
1313العدة

حیری (کتاب)





1616القرآن
1717القضاء
1818الکتاب بعینها
1919کتاب سلیمان و بلقیس























1414العلم
1515الفرض

حیری (کتابة)

دامغانی

تفلیسی

ابنجوزی
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2020الکتابة
2121کتابة المالئکة
2222الکتب کلها
2323اللوح المحفوظ
2424المکاتبة
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2525الوقت




















در ظاهر دلیل خاصی برای دستهبندی حیری در دو واژه «کتاب» و «کتابة» پیدا نشده است.
همانطور که در جدولها پیداست تمام وجوه گفتهشده برای واژه «کتب» ،در وجوه گفتهشده
برای واژه «کتاب» وجود دارد؛ بنابراین بهتر اســت که واژه «کتب» و «کتاب» در یک ستون
ذکر شود.

ارتباط بین وجوه ارائهشــده و معنای اصلی واژه «کتب» را که عبارت «خرز الشیء بسیر»
اســت ،میتوان چنین توضیح داد :اعمال بنی آدم ،ممکن است از دو جهت بامعنای اصلی
در ارتباط باشــد ،اول از آن جهت که اعمال انســان توسط مالئکه ثبت و ضبط میگردد و
بهصورت نوشــتههایی متصل به یکدیگرند؛ در این صورت وجه «کتاب المالئکة» با وجه
«اعمال بنی آدم» مرتبط اســت .دوم اینکه ،اعمال انسان به نحوی با یکدیگر در ارتباطاند و
به یکدیگر متصلاند .مثال واضح آن دروغ گفتن اســت؛ گفتن یک دروغ بهناچار انسان را
به گفتن دروغهای بعدی وادار میکند ،یا اینکه هر عملی که از انسان سر بزند ممکن است
نتیجه اعمال قبلیاش باشد .پس اعمال سرزده از انسانها با اعمال قبلیشان در ارتباط است.
در این صورت وجه «أمر» -اگر به معنای کار و عمل گرفته شــود -و وجه «عمل» با اعمال
بنی آدم مرتبط است.

وجه بعدی واژه «أمر» اســت که به دو شــکل میتوان آن را به «کتاب» مرتبط کرد .اول
اینکه اگر معنای دســتور دادن از «امر» گرفته شود بامعنای اصلی چنین در ارتباط است که
امر بر انجام عمل ،عمل شدن به امر خواستهشده را در پی دارد و این دو مطلب به یکدیگر
متصلانــد .در این صورت وجــه «ایجاب فی الوجوب» به وجه «أمــر» بازمیگردد .امر به
انجام کار ،اگر از طرف خداوند یا ولی او بر شــخص یا اشــخاصی صورت گیرد ،عمل به
آن واجب اســت .این وجوب همان «فرض» است (راغب اصفهانی .)۶۹۹ :۱۴۱۲ ،فرض از
وجوهی است که هر شش محقق آن را وجه واژه کتاب ذکر کردهاند .دوم اینکه چون معموالً
دســتورات و امر نوشته میشود و با کتابت واجب الطاعة میگردد ،پس امر از لوازم معنایی
کتابت است ،زیرا امر را با کتابت حتمی و واجب میکردند تا الزم اإلجرا شود.
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«قضاء» 3و قدر ،درآیات بســیاری به عنوان از پیش نوشتهشــده در لوح محفوظ یا کتاب
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معرفیشــده است« .تبیین» و روشــنگری نیز همواره با نگاشتن و کتابت همراه بوده است.
وجوه «انجیــل»« ،تورات»« ،دیوان»« 4،حفظة»« ،زبور»« ،صحــف»« ،قرآن»« ،کتاب»« ،کتاب
سلیمان»« ،کتابة»« ،کتاب مالئکه»« ،کتب کلها»« ،لوح محفوظ» و «مکاتبة» همگی با یکدیگر
طاند .به این دلیل که مراد از همه آنها ،مجموعههایی پیوسته از نوشتهها هستند که در
مرتب 
کنار هم قرار دارند.
«حســاب» همان حسابرسی و رسیدگی به امور اســت که معموالً با کتابت همراه است.
وجــه «حفظ» به معنای حفظ و نگهداری ،ازاینجهت بامعنای اصلی در ارتباط اســت که
مجموعهای از اطالعات ،مدارک و ...درباره موضوعی ،در حافظه یا محلی نگهداری و ضبط
میگردد .اگر این اطالعات در مورد موضوعات ،در حافظه شخص نگهداری شود به آن علم
به موضوع گویند« .علم» وجهی است که دامغانی برای واژه کتاب ذکر کرد« .عدة» و «وقت»
به مدت زمانی که باید برای مواردی خاص طی شود ،بامعنای اصلی ارتباط دارد.
در بین بیســتوپنج وجهی که برای واژه کتاب ذکر شــد ،وجه «جعل» در ظاهر بامعنای
کتاب مرتبط نیست .در بخش کاربرد قرآنی این مطلب توضیح داده میشود.

 -۴کاربرد قرآنی ماده کتب

ریشــه «کتب» و مشتقات فعلی و اسمی آن ،سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن بهکاررفته
است (عبدالباقی.)۷۶۴-۷۶۰ :۱۳۸۹ ،
واژه

ُاکتب

تکتب

کاتب

کتاب

َکتب

ِب
ُکت َ

مکتوب

تکرار
۱
۱۹
۱۹
۲۵۵
۷
۳
۶
در این بخش وجوه کتب در قرآن و نظر مفسران را مورد بررسی قرار میدهیم.

یکتب

۹

 .۱-۴کتب آسمانی

در این بخش به بررسی آیاتی که نویسندگان وجوه و نظائر به ترتیب برای وجوه انجیل،
تورات ،زبور و قرآن ذکر کردند ،پرداختهایم.

«إنجیل» وجهی است که حیری ،دامغانی و ابنجوزی برای واژه «کتاب» ذکر کرده و بهــواءِ بَيْنَنَا َو بَيْنَ ُكم» (آلعمران )۶۴/۳/و « َق َ
آیات « ُق ْل يَا أَ ْه َل ال ْ ِكتَ ِ
نى
اب تَ َعال َ ْوا ْ إ ِ َ
لى َكل ِ َم ٍة َس َ
ال إ ِ ِّ
َعبْدُ َّ
اب َو َج َع َلنىِ نَب ِ ًّيا» (مریم )۳۰/۱۹/اشــاره داشتهاند (حیری۴۸۱ :۱۴۳۲ ،؛
الل ِ َءاتَئنی ال ْ ِكتَ َ
دامغانی۴۰۱ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی.)۵۲۷ :۱۹۸۷ ،

اکثر مفســران وجه «انجیــل» را تأیید و منظور از اهل کتــاب را «نصاری» گفتهاند (فخر
رازی۲۵۲/۸ :۱۴۲۰ ،؛ طباطبایــی۴۷/۱۴ :۱۴۱۷ ،؛ صادقی تهرانی .)۱۸۳/۵ :۱۳۶۵ ،برخی نیز
«أهل الکتابین» را تفسیر کتاب در آیه شصتوچهار سوره آلعمران دانستهاند (طوسی ،بیتا:
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۴۹۰/۲؛ زمخشری.)۳۷۱/۱ :۱۴۰۷ ،

حیری ،دامغانی و ابنجوزی وجه «توراة» را برای واژه «کتاب» ذکر کردهاند و آیات « َو إ ِ ْذاب َو ال ْ ُف ْر َقانَ ل َ َع َّل ُك ْم تَهتَدُ ونَ » (البقرةَ « ،)۵۳/۲/قدْ َجا َء ُكم ِّم َن َّ
اب
الل ِ نُو ٌر َو كِتَ ٌ
وسى ال ْ ِكتَ َ
َءاتَيْنَا ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
اب َفاخْ تُل َ
ف فيه» (هود )۱۱۰/۱۱/را برای آن
ُّمب ِ ٌ
وسى الكتَ َ
ين» (المائدة )۱۵/۵/و « َو ل َقدْ َءاتَيْنَا ُم َ
مثال آوردهاند (حیری۴۸۰ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی۴۰۱ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی.)۵۲۷ :۱۹۸۷ ،
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مفســران واژه «کتاب» در آیه پنجاهوسه سوره البقرة و صد و ده هود را به معنای «توراة»
تفسیر کردهاند (طبری۷۴/۱۲ :۱۴۱۲ ،؛ زمخشری۴۳۲/۲ :۱۴۰۷ ،؛ فخر رازی)۵۱۴/۳ :۱۴۲۰ ،؛
اما واژه «کتاب» در آیه پانزدهم ســوره المائدة را که تنها ابنجوزی به آن اشارهکرده است،
«قرآن» گفتهاند (سمرقندی ،بیتا۳۷۸/۱ :؛ طوسی ،بیتا۴۷۵/۳ :؛ فیض کاشانی.)۲۳/۲ :۱۴۱۵ ،
وجــه «زبور» را تنها حیری برای «کتاب» ذکر کرده و آیه « َف َقدْ َءاتَيْنَا َء َاب
يم ال ْ ِكتَ َ
ال إِب ْ َرا ِه َ
َو ِ
الحک َم َة َو َءاتَيْنَا ُهم ُّم ْلكا َع ِظي ًما» (النساء )۵۴/۴/را مثال آورده است (حیری.)۴۸۱ :۱۴۳۲ ،
اب» را در این آیه چنین تفسیر کردند« :التوراة و اإلنجیل» (طبرسی:۱۳۷۷ ،
مفســران« ،ال ْ ِكتَ َ
« ،)۲۶۳/۱التوراة و اإلنجیل و الزبور» (آلوســی« ،)۵۶/۳ :۱۴۱۵ ،التوراة و اإلنجیل و القرآن»
(صادقی تهرانی .)۱۱۹/۷ :۱۳۶۵ ،بنا بر آنچه گفتهشده ،چنین برمیآید که هیچیک از تفاسیر
بامعنــای اصلی واژه «کتب» در تضاد نیســت؛ اما هیچکدام بهتنهایــی ،نظر حیری را تأیید
نکردهاند.
«قرآن» وجهی اســت که حیری ،دامغانی و ابنجوزی آن را یکی از وجوه واژه «کتاب»ذکر کردهاند و به آیات « َذال ِ َ
اب أَن َزلْنَا ُه
ب فِي ِه ُهدً ى لِّ ْل ُم َّتقِ َ
ين» (البقرة« ،)۲/۲/كِتَ ٌ
ك ال ْ ِكتَ ُ
ب َل َريْ َ
ك مبــار ٌك لِّيدَّ بَّروا ْ ءايات ِ ِه و لِيتَ َذ َّكر أُولُوا ْ ْ َ
ين َك َف ُروا ْ ب ِ ِّ
اللْبَ ِ
الذ ْك ِر
اب» (ص )۲۹/۳۸/و «إ ِ َّن الَّ ِذ َ
إِلَيْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
اب َعزِي ٌز» (فصلت )۴۱/۴۱/اشاره میکنند (حیری۴۷۹ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی،
ل َ َّما َجا َء ُه ْم َو إِنَّ ُه ل َ ِكتَ ٌ
۴۰۱ :۱۹۸۳؛ ابنجوزی .)۵۲۷ :۱۹۸۷ ،مفســران نیز «کتاب» درآیات فوق را« ،قرآن» گفتهاند
(فیض کاشانی۳۶۲/۴ :۱۴۱۵ ،؛ ابنعاشور ،بیتا۱۴۸/۲۳ :؛ طباطبایی.)۴۴/۱ :۱۴۱۷ ،

 .۲-۴دیگر وجوه
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 وجه «أعمال بنی آدم» را دامغانی و بهطور مشابه ،وجه «عمل» را ابنجوزی ،برای واژهاب ْ َ
الب ْ َرارِ
اب ال ْ ُف َّجارِ لَفِى ِس ِّجينٍ » (المطففین )۷/۸۳/و « َك َّل إ ِ َّن كِتَ َ
«کتاب» درآیات « َك َّل إ ِ َّن كِتَ َ
ين» (المطففیــن )۱۸/۸۳/آوردهاند (دامغانی۴۰۱ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی.)۵۲۶ :۱۹۸۷ ،
لَفِى ِع ِّل ِّي َ
مفسران نیز این وجه را تأیید کردهاند (طوســی ،بیتا۲۹۹/۱۰ :؛ زمخشری۷۲۲/۴ :۱۴۰۷ ،؛
فیض کاشانی.)۲۹۹/۵ :۱۴۱۵ ،
 هر شش محقق وجوه و نظائر وجه «أمر» را برای «کتب» ذکر و همگی تنها به آیه «يَا َق ْومِا ْدخُ ُلوا ْ ْ َ
ب َّ
ال ْر َ
اللُ ل َ ُك ْم» (المائدة )۲۱/۵/اشارهکردهاند (مقاتل بنسلیمان،
ض ال ْ ُم َقدَّ َس َة الَّتىِ َكتَ َ
۶۳ :۲۰۰۶؛ هارون بنموسی۷۳ :۱۹۸۸ ،؛ حیری۴۹۰ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی۴۰۰ :۱۹۸۳ ،؛ تفلیسی،

ب» را «أمرکم بدخولها» تفســیر کردهاند
برخی مفســران این وجه را تأیید کردهاند و « َكتَ َ
(ســمرقندی ،بیتا۳۸۱/۱ :؛ ســیوطی۲۷۰/۲ :۱۴۰۴ ،؛ طباطبایی)۲۸۸/۵ :۱۴۱۷ ،؛ اما بیشتر
تفاسیر ،کتب را به معنای «خط فی اللوح المحفوظ» گفتهاند (طوسی ،بیتا۴۸۳/۳ :؛ طبرسی،
۳۲۱/۱ :۱۳۷۷؛ زمخشری .)۶۲۰/۱ :۱۴۰۷ ،هر دو تفسیر میتواند صحیح باشد؛ ازاینجهت
که هر امر و اتفاقی که مقررشده ،همگی در لوح محفوظ قرار دارد پس امر در آیه نیز ،قطعا
در لوح محفوظ است.
 حیــری وجه «إیجاب فــی الوجوب» را برای واژه «کتابة» ذکر کــرده و چهار آیه «م ِ ْنَ
أَ ْجلِ َذال ِ َ
ســرائ ِ َ
س بِال َّن ْف ِ
س»
ك َكتَبْنَا َع َ
يل» (المائدةَ « ،)۳۲/۵/و َكتَبْنَا َع َليهِ ْم فِی َها أ َّن ال َّن ْف َ
لى بَنىِ إ ِ َ
(المائدةَ « ،)۴۵/۵/فس َ
ين ُهــم بِايَاتِنَا يُؤْ مِنُونَ »
يــن يَ َّت ُقونَ َو يُؤْ تُــونَ َّ
الز َكو َة َو الَّ ِذ َ
ــأ ْكتُبُ َها ل ِ َّل ِذ َ
َ
(األعراف )۱۵۶/۷/و « َما َكتَبْنَا َها َع َليْهِ ْم إ ِ َّل ابْتِغَا َء رِضْ َوا ِن َّ
اللِ» (الحدید )۲۷/۵۷/را برای آن مثال
آورده است (حیری.)۴۹۰ :۱۴۳۲ ،

 رئاظن و هوجو بتک ساسا رب نآرق رد »بتک« هدام ییانعم هوجو یسررب

۲۴۷ :۱۳۷۱؛ ابنجوزی.)۵۱۴ :۱۹۸۷ ،

مفســران با تعابیری مانند« :قضینا»« ،فرضنا»« ،أوجب»« ،کتب» و ،...به تفســیر واژه کتب
درآیات فوق پرداختهاند (طبرســی۷۴۷/۴ :۱۳۷۲ ،؛ فیض کاشــانی۳۹/۲ :۱۴۱۵ ،؛ آلوسی،
۲۸۷/۳ :۱۴۱۵؛ طباطبایی .)۱۷۳/۱۹ :۱۴۱۷ ،به نظر میرســد وجه «إیجاب فی الوجوب» و
«أمر» به یکدیگر برمیگردند و میتوان هر دو را یک وجه برشمرد.

 «تبیین» وجهی اســت که حیری برای واژه «کتابة» آورده و تنها آیه صد و پنج ســورهالزبُورِ مِن ب َ ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر
األنبیاء را برای آن مثال زده است (حیریَ « .)۴۹۱ :۱۴۳۲ ،و ل َ َقدْ َكتَبْنَا فىِ َّ
أَ َّن ْ َ
ال ْر َ
الصل ِ ُحونَ » (األنبیاء .)۱۰۵/۲۱/تفاسیر مختلف« ،کتب» در آیه فوق را
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَادِ َى َّ
تفسیر نکردهاند یا از تعبیر «هو مکتوب» استفاده کردهاند (سمرقندی ،بیتا۴۴۵/۲ :؛ میبدی،
۳۱۸/۶ :۱۳۷۱؛ ســیوطی .)۳۴۰/۴ :۱۴۰۴ ،تبیین به معنای «توضیح دادن و واضح شدن» ،هم
میتواند بهصورت گفتاری انجام گیرد هم نوشــتاری و مکتوب .مراد از «کتب» در این آیه،
شکل مکتوب آن است که توسط مفسران نیز تأیید میشود .به نظر میرسد وجه «تبیین» را
میتوان به وجه «کتابة» برگرداند و هر دو را یک وجه شمرد.
 هر شش محقق وجوه و نظائر ،در چهار آیه « َفا ْكتُبْنَا َم َع َّين» (آلعمرانَ « ،)۵۳/۳/فا ْكتُبْنَا
الشا ِه ِد َ
َم َع َّ
الز َكو َة» (األعراف)۱۵۶/۷/
ين يَ َّت ُقونَ َو يُؤْ تُونَ َّ
ين» (المائدةَ « ،)۸۳/۵/ف َس َأ ْكتُبُ َها ل ِ َّل ِذ َ
الشــا ِه ِد َ
َ
و «أُ ْول َ َ
ب فىِ ُق ُلوبهِ ُم ْالي َمانَ َو أ َّيدَ ُهــم ب ِ ُرو ٍح ِّمنْ ُه» (المجادلة )۲۲/۵۸/واژه «جعل» را
ئــك َكتَ َ
وجه واژه «کتب» قرار دادهاند (مقاتل بنســلیمان۶۲ :۲۰۰۶ ،؛ هارون بنموسی۷۳ :۱۹۸۸ ،؛
حیری۴۹۰ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی۴۰۰ :۱۹۸۳ ،؛ تفلیســی۲۴۷ :۱۳۷۱ ،؛ ابنجوزی.)۵۱۴ :۱۹۸۷ ،
مفســران نیز این نظر را تایید و «کتب» درآیات فوق را با لفظ «جعل و ثبت» تفسیر کردهاند
(طبرســی۷۵۸/۲ :۱۳۷۲ ،؛ قرطبی۲۵۸/۶ :۱۳۶۴ ،؛ آلوســی۷۲/۵ :۱۴۱۵ ،؛ صادقی تهرانی،
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 .)۲۲۲/۲۸ :۱۳۶۴به نظر میرســد که اگر منظور از «جعل» ،قرار دادن و ثبت کردن باشــد،
ارتباط بامعنای اصلی حفظ میشود.
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دامغانی و ابنجوزی «حســاب» را یکی از وجههای «کتــاب» معرفی کردهاند و هر دولى كِتَاب ِ َها الْيَ ْو َم ت ُْج َز ْونَ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلونَ » (الجاثیة )۲۸/۴۵/اشــاره
تنها به آیه « ُك ُّلأُ َّم ٍة تُدْ َعى إ ِ َ
میکنند (دامغانی۴۰۰ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی« .)۵۲۶ :۱۹۸۷ ،صحائف اعمالها» تفســیری است
که مفســران برای واژه «کتاب» در این آیه ذکر کردهاند (طوســی ،بیتا۲۶۱/۹ :؛ زمخشری،
۲۹۲/۴ :۱۴۰۷؛ فخــر رازی .)۶۸۰/۲۷ :۱۴۲۰ ،بــا توجه به نظر مفســران و اینکه منظور از
«حســاب» مجموعه اعمال انسانهاست ،مشخص میشــود که واژه حساب با صحف در
ارتباط است و این معنا به معنای اصلی بازمیگردد.
 حیری و ابنجوزی ،وجه «حفظ» درآیات «ســنَ ْكتُب مــا َقالُوا ْ و َقتْ َل ُهم ْ َالنبِيَا َء بِغَي ِر َح ٍّق
َ
ُ َ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
َو ن َ ُق ُ
اب ال ْ َحر ِ
ب َما يُبَ ِّيتُونَ » (النســاء)۸۱/۴/
ت
ك
ي
الل
و
«
و
عمران)۱۸۱/۳/
ِيق» (آل
ول ُذو ُقوا ْ َع َذ َ
َ َ ُ ُ
را بــرای واژه «کتــب» آوردهاند (حیری۴۹۰ :۱۴۳۲ ،؛ ابنجــوزی« .)۵۱۵ :۱۹۸۷ ،يثبته في
صحائفهم» نیز تفسیر مفسران برای واژه کتب است (زمخشری۴۴۶/۱ :۱۴۰۷ ،؛ فیض کاشانی،
۴۷۳/۱ :۱۴۱۵؛ آلوسی .)۸۹/۳ :۱۴۱۵ ،به نظر میرسد وجه «حفظ» ،با وجه «األعمال بنی آدم»
ارتباط دارد؛ به این دلیل که اعمال انسان ،توسط مالئکه حفظ و ثبت میشود.
«دیوان الحفظة» وجهی اســت که رســی میکنیم.ابت همراه بوده است.حفوظ یا کتابمعرفی شــده است.تنها حیری به آن اشــارهکرده و چهار آیه «إ ِ َّن ُر ُس َلنَا يَ ْكتُبُونَ َما تَ ْم ُك ُرونَ »
(یونسَ « ،)۲۱/۱۰/و َل ن ُ َك ِّل ُ
الح ِّق َو ُه ْم َل يُ ْظ َل ُمونَ »
ف ن َ ْف ًســا إ ِ َّل ُو ْس َع َها َو لَدَ يْنَا كِتَ ٌ
اب يَن ِطقُ ب ِ َ
َ
لى َو ُر ُس ُلنَا لَدَ يهِ ْم يَ ْكتُبُونَ »
جوا ُهم ب َ َ
حســبُونَ أَنَّا َل ن َ ْس َم ُع ِس َّر ُه ْم َو ن َ َ
(المومنون« ،)۶۲/۲۳/أ ْم يَ َ
(الزخــرف )۸۰/۴۳/و « َها َذا كِتَابُنَا يَن ِطقُ َع َليْ ُكم بِال ْ َح ِّق إِنَّا ُكنَّا ن َ ْستَن ِســخُ َمــا ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُلونَ »
(الجاثیة )۲۹/۴۵/را برای آن مثال آورده اســت .در آیه بیســت و یک سوره یونس و هشتاد
ســوره الزخرف« ،کتابة المالئکة فی دیوان الحفظــة» وجه واژه «کتابة» و «دیوان الحفظة» را
وجه واژه «کتاب» در آیه شصتودو سوره المومنون و بیست و نهم الجاثیه ،ذکر کرده است
(حیری ۴۸۱ :۱۴۳۲ ،و .)۴۹۱
«إن حفظتنا الذين نرســلهم إليك» و «الكتاب الذي فيه اعمال العباد مكتوبة من الطاعة و
المعصية تكتبه عليه المالئكة» تفاســیری است که مفســران برای آیات فوق ارائه کردهاند
(طبری۷۰/۱۱ :۱۴۱۲ ،؛ طوســی ،بیتا۳۷۹/۷ :؛ میبــدی۸۵/۹ :۱۳۷۱ ،؛ فخر رازی:۱۴۲۰ ،
 .)۶۸۱/۲۷به نظر میرسد که وجه «حفظ» که توسط ابنجوزی مطرح شده ،برگرفته از وجه
یشود.
«دیوان الحفظة» است که حیری به آن اشاره دارد و هر دو ،یک وجه محسوب م 
«صحف» وجه انتخابی حیری ،برای واژه «کتاب» درآیات «أُ ْول َ َاب
ئك الَّ ِذ َ
ين َءاتَيْنَا ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
کم َو النُّبُ َّو َة» (األنعام )۸۹/۶/و «ل َ َقدْ أَ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِالْبَ ِّينَ ِ
اب َو ال ْ ِمي َزانَ
ات َو أَن َزلْنَا َم َع ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
َو ُ
الح َ
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 «فرض» از وجوهی است که هر شش محقق وجوه و نظائر آن را وجه واژه «کتب» ذکرن موسی۷۲ :۱۹۸۸ ،؛ حیری۴۸۹ :۱۴۳۲ ،؛
کردهاند (مقاتل بنســلیمان۶۲ :۲۰۰۶ ،؛ هارون ب 
دامغانی۳۹۹ :۱۹۸۳ ،؛ تفلیســی۲۴۸ :۱۳۷۱ ،؛ ابنجــوزی .)۵۱۵ :۱۹۸۷ ،این وجه درآیات
ــم الْقِتَ ُ
ال َو ُه َو ُك ْر ٌه
ــم ِّ
«يَ َأيُّ َهــا الَّ ِذ َ
الصيَا ُم» (البقرةُ « ،)۱۸۳/۲/كت ِ َ
ين َءا َمنُوا ْ ُكت ِ َ
ب َع َليْ ُك ُ
ب َع َليْ ُك ُ
اب َّ
ين
الص َلو َة ك َان َ ْ
الل ِ َع َليْ ُك ْم» (النســاء« ،)۲۴/۴/إ ِ َّن َّ
لى ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
ــم» (البقرة« ،)۲۱۶/۲/كِتَ َ
لَّ ُك ْ
ت َع َ
كِتَبًا َّم ْو ُقوتًا» (النســاء )۱۰۳/۴/نظیر هم قرارگرفتهاند .مفسران کتب و کتاب درآیات فوق را
«فرض» تفســیر کردهاند (طوسی ،بیتا۱۱۴/۲ :؛ طبرســی۵۴۹/۲ :۱۳۷۲ ،؛ بیضاوی:۱۴۱۸ ،
۶۹/۲؛ سیوطی.)۲۶۵/۲ :۱۴۰۴ ،
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َّاس بِالْقِ ْس ِ
ط» (الحدید )۲۵/۵۷/است (حیری« .)۴۸۰ :۱۴۳۲ ،صحف إبراهيم ،موسى،
لِيَ ُقو َم الن ُ
زبور و ...عليهم أجمعین» تفســیری است که مفســران برای واژه کتاب درآیات فوق ارائه
کردهانــد (طبری۱۷۴/۷ :۱۴۱۲ ،؛ ابنعطیه۳۱۸/۲ :۱۴۲۲ ،؛ آلوســی .)۱۸۸/۱۴ :۱۴۱۵ ،بهتر
است وجوه «إنجیل»« ،توراة»« ،زبور» و «قرآن» زیرمجموعه وجه عامِ «صحف» قرار گیرد.
 حیــری ،دامغانــی و ابنجوزی ،وجه «عدة» را برای واژه «کتــاب» در آیه « َو َل تَ ْع ِز ُموا ْاب أَ َج َل ُه» (البقــرة )۲۳۵/۲/ذکر کردهاند (حیری۴۸۰ :۱۴۳۲ ،؛
اح َح َ
تى يَبْ ُلغَ ال ْ ِكتَ ُ
ُع ْقــدَ َة الن َِّك ِ
دامغانی۴۰۰ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی .)۵۲۶ :۱۹۸۷ ،تفاسیر نیز «عدتها» را تفسیر این واژه گفتهاند
(سمرقندی ،بیتا۱۵۵/۱ :؛ سیوطی۲۹۱/۱ :۱۴۰۴ ،؛ طباطبایی .)۲۴۴/۲ :۱۴۱۷ ،صادقی تهرانی،
دلیل آن را چنین توضیح میدهد« :التعبير عن مدة العدة بالكتاب ،تأكيد لفرضها بأنها مكتوبة
على النساء» (صادقی تهرانی.)۱۱۰/۴ :۱۳۶۵ ،
اب َّ
الل ِ
 ابنجوزی« ،کتاب» را در آیه « َو َق َين أُوتُوا ْ الْعِ ْل َم َو ْالي َمانَ ل َ َقدْ لَبِثْتُ ْم فىِ كِتَ ِ
ال الَّ ِذ َ
لى يَ ْومِ الْبَ ْع ِ
ث» (الروم« )۵۶/۳۰/علم» گفته اســت (ابنجوزی .)۵۲۷ :۱۹۸۷ ،سمرقندی نیز،
إ ِ َ
«کتاب اهلل» را بهطور خاص «علم» تفسیر کرده است (سمرقندی ،بیتا .)۱۹/۳ :اکثر مفسران
«کتاب» را «لوح المحفوظ» گفتهاند (طوسی ،بیتا۲۶۶/۸ :؛ طبرسی۴۸۷/۸ :۱۳۷۲ ،؛ میبدی،
 .)۴۷۲/۷ :۱۳۷۱برخی «فی کتاب اهلل» را چنین تفسیر کردهاند« :أي في علمه و قضائه أو ما
كتبه و عينه سبحانه أو اللوح المحفوظ أو القرآن» (زمخشری۴۸۷/۳ :۱۴۰۷ ،؛ آلوسی:۱۴۱۵ ،
.)۵۹/۱۱
به نظر میرسد لوح محفوظ ،تفسیر بهتری برای واژه «کتاب» است؛ به این دلیل که معموالً
در لوح محفوظ هر آنچه ازقضا و قدر و ایجاد و تکوین در عالم اســت ،قرار دارد« .اللوح
المحفوظ هو السجل الجامع لكل ما قضى اهلل و قدّ ر و كل ما كان و ما يكون من عوالم اإليجاد
و التكوين و هذا من مظاهر قدرة اهلل و عظمته و علمه و إرادته و حكمته و واسع سلطانه و
قدرته» (رأفت سعید.)۳۷ :۱۴۲۲ ،
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نویسندگان وجوه و نظائر ،قضاء را وجه واژه «کتب» ذکر کردهاند (مقاتل بنسلیمان:۲۰۰۶ ،
۶۲؛ هارون بنموسی۷۲ :۱۹۸۸ ،؛ حیری۴۹۰ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی۳۹۹ :۱۹۸۳ ،؛ تفلیسی:۱۳۷۱ ،
۲۴۸؛ ابنجوزی.)۵۱۴ :۱۹۸۷ ،
ب َّ
لى َم َضا ِجعِهِ ْم»
ــم ال ْ َقتْ ُل إ ِ َ
ــم» (البقرةُ « ،)۱۸۷/۲/كت ِ َ
آیــات « َو ابْتَغُوا ْ َما َكتَ َ
ب َع َليْهِ ُ
اللُ ل َ ُك ْ
َ
اب ِّم َن َّ
يم» (األنفال،)۶۸/۸/
(آلعمران« ،)۱۵۴/۳/لَّ ْو َل كِتَ ٌ
الل ِ َسبَقَ ل َ َم َّس ُك ْم فِي َما أخَ ْذتُم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ب َّ
اللُ َ َل ْغلِبَ َّن أَنَا َو ُر ُسلىِ » (المجادلة )۲۱/۵۸/را محققان وجوه و نظائر برای وجه «قضاء»
« َكتَ َ
آوردهاند .بیشتر مفسران «قضی اهلل» را تفسیر «کتب» درآیات فوق ذکر کردهاند (سمرقندی،
بیتا۱۲۵/۱ :؛ طبرسی۸۶۴/۲ :۱۳۷۲ ،؛ ابنعطیه۵۵۴/۲ :۱۴۲۲ ،؛ قرطبی.)۳۰۶/۱۸ :۱۳۶۴ ،
به نظر میرســد اختالف زیــادی بین «فرض» و «قضاء» درآیات فــوق وجود ندارد؛ اما
«فرض» بیشــتر برای واجب کردن ،بهویژه واجبات دینی و شــرعی ،کاربرد و «قضاء» برای
تقدیر و اندازه کردن ،استفاده دارد.

 حیــری تعبیر «کتاب بعینهــا» را وجه واژه «کتابة» ذکر کرده (حیــری )۴۹۱ :۱۴۳۲ ،وــول ال َّنبِی ْ ُ
ال ِّم َّى الَّ ِ
ــذى يَ ِجدُ ون َ ُه َم ْكتُوبًا ِعندَ ُه ْم فىِ الت َّْو َراة ِ َو ْال ِ ِ
نجيلِ»
آیه «الَّ ِذ َ
ين يَ َّتب ِ ُعونَ َّ
الر ُس َ َّ
(األعراف )۱۵۷/۷/را برای آن مثال آورده اســت .مفســران معموالً «مکتوب» را در این آیه
تفسیر نکردهاند؛ احتماال دلیل آن واضح بودن معناست (طبرسی۷۴۹/۴ :۱۳۷۲ ،؛ فخر رازی،
۳۸۰/۱۵ :۱۴۲۰؛ میبدی.)۷۶۰/۳ :۱۳۷۱ ،
 تعبیر «کتاب سلیمان (ع) و بلقیس» به معنای نوشته و نامه ،وجهی است که تنها حیریبه آن اشــاره دارد و آیات «ا ْذ َهب بِّ ِكتَابىِ َه َذا َف َألْقِ ْه إِلَیهِم ث ُ َّم ت ََو َّل َعن ُهم َف ُ
انظ ْر َما َذا يَ ْر ِج ُعونَ
ِيم» (النمل ۲۸/۲۷/و  )۲۹را شــاهد مثال آورده
َقال َ ْ
ــت يَاأَيُّ َها ال ْ َم َلــؤُ ا ْ إِنِّی أُلْقِ َى إِل َ َّى كِتَ ٌ
اب َكر ٌ
اســت (حیری .)۴۸۱ :۱۴۳۲ ،مفســران نیز آیه را چنین تفسیر کردهاند «أمر سليمان الهدهد
بأن يذهب بكتابه الذي كتبه له» (طوسی ،بیتا۹۲/۸ :؛ فخر رازی۵۵۴/۲۴ :۱۴۲۰ ،؛ سیوطی،
.)۱۰۶/۵ :۱۴۰۴

 حیری ،دامغانی و ابنجوزی وجه «کتابة» را برای واژه «کتاب» ذکر کردهاند و به این سهاب َو ِ
اب َو ال ْ ِح ْك َم َة»
الح ْك َم َة» (البقرةَ « ،)۱۲۹/۲/و يُ َع ِّل ُم ُه ال ْ ِكتَ َ
آیه اشاره میکنند « َو يُ َع ِّل ُم ُهم ال ْ ِكتَ َ
(آلعمــرانَ « )۴۸/۳/و إ ِ ْذ َع َّل ْمتُ َ
تاب َو ال ْ ِح ْك َم َة» (المائدة( )۱۱۰/۵/حیری۴۸۱ :۱۴۳۲ ،؛
ك ال ْ ِك َ
دامغانی۴۰۰ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی.)۵۲۶ :۱۹۸۷ ،

مفسران تفاســیر متفاوتی از واژه «کتاب» درآیات فوق آوردهاند؛ اکثر مفسران «کتاب» در
آیه صدوبیست و نه سوره البقرة را «القرآن» تفسیر کردهاند (سمرقندی ،بیتا۹۴/۱ :؛ طوسی،
بیتا۴۶۶/۱ :؛ طبرســی .)۸۰/۱ :۱۳۷۷ ،این واژه در آیه چهلوهشت سوره آلعمران« ،يعلمه
الخط بالید» تفسیر شده است (میبدی۱۲۲/۲ :۱۳۷۱ ،؛ قرطبی۹۳/۴ :۱۳۶۴ ،؛ آلوسی:۱۴۱۵ ،
 .)۱۶۰/۲تفاسیر« ،کتاب» در آیه صد و ده سوره المائدة را «كتاب الحقائق و المعارف»« ،خط»،
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 حیری «کتابة المالئکة فی دیوان الحفظة» را که بسیار شبیه وجه «دیوان الحفظة» است،وجه «کتابة» آورده و آیات «إ ِ َّن ُر ُس َلنَا يَ ْكتُبُونَ َما تَ ْم ُك ُرونَ » (یونس )۲۱/۱۰/و «أَ ْم يَ ْح َسبُونَ أَنَّا
لى َو ُر ُس ُلنَا لَدَ يهِ ْم يَ ْكتُبُونَ » (الزخرف )۸۰/۴۳/را برای این وجه
َل ن َ ْســ َم ُع ِس َّر ُه ْم َو ن َ ْج َوئ ُهم ب َ َ
ذکر کرده است (حیری.)۴۹۱ :۱۴۳۲ ،
اکثر مفســران واژه «یکتبون» در دو آیه فوق را تفسیر نکردهاند و احتماالً دلیل آن واضح
بودن معنا برای مخاطب اســت (طوسی ،بیتا۳۵۸/۵ :؛ فخر رازی۲۳۲/۱۷ :۱۴۲۰ ،؛ آلوسی،
 .)۱۰۳/۱۳ :۱۴۱۵به نظر میرسد« ،کتابة المالئکة» یکی از مصادیق «کتابة» است و بهتر است
هر دو یک وجه اعالم شوند.
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«جنس الکتب»« ،کل کتابات الوحی» و ...تفســیر کردهاند (ابنکثیر۲۰۰/۳ :۱۴۱۹ ،؛ آلوسی،
۵۵/۴ :۱۴۱۵؛ صادقی تهرانی.)۲۹۱/۹ :۱۳۶۵ ،

 «کتب کلها» وجه دیگری است که حیری برای واژه «کتاب» به آن اشاره میکند و آیاتــاب» (آلعمران )۷/۳/و « َو تُؤْ مِنُونَ بِال ْ ِكتَ ِ
« ُه َّن أُ ُّم ال ْ ِكتَ ِ
اب ُك ِّلــ ِه» (آلعمران )۱۱۹/۳/را برای
آن مثال میآورد (حیری .)۴۸۰ :۱۴۳۲ ،مفســران نیز این وجــه را تایید کردهاند و «کتاب»
در این آیات را چنین تفســیر کردهاند «أصل کل کتــاب»« ،جنس الکتاب»« ،جمیع الکتب
السماویة النازلة» و( ...سمرقندی ،بیتا۱۹۴/۱ :؛ طوسی ،بیتا۳۹۵/۲ :؛ قرطبی۱۸۱/۴ :۱۳۶۴ ،؛
طباطبایی.)۳۸۷/۳ :۱۴۱۷ ،

 حیری ،دامغانی ،تفلیسی و ابنجوزی وجه «اللوح المحفوظ» را ذکر کردهاند و به آیات« َو َل َر ْط ٍ
س إ ِ َّل فىِ كِتَ ٍ
ب َو َل يَاب ِ ٍ
اب ُّمب ِينٍ » (األنعامَ « ،)۵۹/۶/و ِعندَ ُه أُ ُّم ال ْ ِكتَ ِ
اب» (الرعد،)۳۹/۱۳/
صيب ٍة فىِ ْ َ
« َو إِنَّ ُه فىِ أُ ِّم ال ْ ِكتَ ِ
ال ْر ِ
ض
يم» (الزخرف )۴/۴۳/و « َما أَ َص َ
اب لَدَ يْنَا ل َ َعل ِ ٌّی َح ِك ٌ
اب مِن ُّم ِ َ
َو َل فىِ أَن ُف ِس ُك ْم إ ِ َّل فىِ كِتَ ٍ
اب» (الحدید )۲۲/۵۷/اشاره داشتند (حیری۴۸۰ :۱۴۳۲ ،؛ دامغانی،
۴۰۰ :۱۹۸۳؛ تفلیسی۲۴۸ :۱۳۷۱ ،؛ ابنجوزی.)۵۲۶ :۱۹۸۷ ،
مفسران نیز واژه «کتاب» درآیات فوق را «لوح المحفوظ» تفسیر کردهاند (ابنعطیه:۱۴۲۲ ،
۴۵/۵؛ زمخشری۳۱/۲ :۱۴۰۷ ،؛ فخر رازی۴۶۷/۲۹ :۱۴۲۰ ،؛ میبدی.)۲۱۱/۵ :۱۳۷۱ ،

 وجه «مکاتبة» 5را حیری برای واژه «کتاب» ذکر کرده و آن را چنین توضیح داده اســتاب م ِ َّما
«هی أن یشتری العبد نفســه من مواله» (حیریَ « .)۴۸۱ :۱۴۳۲ ،و الَّ ِذ َ
ين يَبْتَغُونَ ال ْ ِكتَ َ
ت أَيْ َمان ُ ُك ْم َفك َاتِبُو ُه ْم» (النور( )۳۳/۲۴/حیری .)۴۸۱ :۱۴۳۲ ،مفسران «کتاب» در این آیه
َم َل َك ْ
را چنین تفسیر کردهاند «المكاتبة و هي ان يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا» (بیضاوی،
۱۰۶/۴ :۱۴۱۸؛ فیض کاشــانی۴۳۳/۳ :۱۴۱۵ ،؛ طباطبایی .)۱۱۳/۱۵ :۱۴۱۷ ،به نظر میرسد
وجه «مکاتبة» به معنای نامهنگاری و نوشتن ،میتواند زیرمجموعه وجه «کتابة» قرار میگیرد.
 وجه «وقــت» را دامغانی و ابنجوزی برای واژه «کتاب» در دو آیه « َو َما َكانَ لِنَ ْف ٍس أَن
ــوت إ ِ َّل بِإ ِ ْذ ِن َّ
ؤَج ً
تَ ُم
اب
َ
الل ِ كِتَابًا ُّم َّ
ال» (آلعمران )۱۴۵/۳/و « َو َما أَ ْه َل ْكنَا مِن َق ْريَ ٍة إ ِ َّل َو ل َ َها كِتَ ٌ
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َّم ْع ُلو ٌم» (الحجر )۴/۱۵/ذکر کردهاند (دامغانی۴۰۱ :۱۹۸۳ ،؛ ابنجوزی .)۵۲۷ :۱۹۸۷ ،مفسران
نیــز با عباراتی مانند« ،أجل مقدر مکتوب فی اللوح»« ،لکل أمة کتاب معلوم عنداهلل مکتوب
فیه أجلهم» و ...با این وجه تفســیری موافقاند (زمخشری۴۲۴/۱ :۱۴۰۷ ،؛ آلوسی:۱۴۱۵ ،
۲۵۸/۷؛ طباطبایی .)۹۸/۱۲ :۱۴۱۷ ،با این تفاسیر ،منظور از وقت ،زمانی است که در لوح یا
کتاب نوشته شود؛ بنابراین این واژه بامعنای اصلی «کتب» مرتبط است.
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 -۵نتیجه

معنای اصلی «کتب» که عبارت «خرز الشیء بسیر» است در قرآن به کار نرفته است .به نظر
میرسد قرآن کاربرد رایج دیگری به «کتب» داده و مشتق «کتاب» از این ریشه به فراوانی و
با توسعه معنایی در قرآن استعمال شده است .از سوی دیگر ،به نظر میرسد در ازدیاد وجوه
معنایی «کتاب» ،افراط و تک ّلف شــده است .همانطور که در قسمت وجوه معنایی و کاربرد
قرآنی آمده است ،حیری بیشترین وجه را برای واژه «کتاب» ذکر میکند.
بهطــور کلی میتوان برخی وجوه را به یکدیگر برگرداند و چندمعنایی واژه «کتاب» را با
تعداد کمتری مطــرح کرد .برای نمونه وجه «إنجیل»« ،توراة»« ،زبور»« ،قرآن»« ،کتب کلها»،
«صحــف» را زیرمجموعه و مصداق «کتاب بعینها» قرارداد .همچنین وجه «قضاء»« ،فرض»،
«إیجاب فی الوجوب» زیر مجموعه «أمر» باشــد .وجه «تبیین»« ،کتاب سلیمان»« ،مکاتبة»،
«کتابة المالئکة» زیر مجموعه «کتابة» و نوشــتن قــرار گیرد و «عدة» به «وقت» بازگردد .در
این صورت ده وجه کلی برای «کتب» باقی اســت که عبارتاند از «أعمال بنی آدم»« ،أمر»،
«جعل»« ،حساب»« ،حفظ»« ،علم»« ،کتاب بعینها»« ،کتابة»« ،لوح المحفوظ» و «وقت» .کاربرد
تمام این ده وجه ازنظر مفسران تایید شده و به معنای اصلی واژه «کتب» قابل بازگشت است.

منابع

 -آلوسی ،محمود ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،محقق :علی عبدالباری عطیه ،انتشارات دار الکتب
العلمیة ،بیروت ۱۴۱۵ ،ق.
 -ابنجوزی ،عبدالرحمن ،نزهة األعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر ،موسسة الرسالة ،بیروت ۱۹۸۷ ،م.
 -ابن درید ،محمد بنحسن ،جمهرة اللغة ،انتشارات دار العلم للمالیین ،بیروت ۱۹۸۷ ،م.
 -ابنسیده ،علی بناسماعیل ،المحکم و المحیط األعظم ،محقق :عبد الحمید هنداوی ،دارالکتب العلمیه،
بیروت ۱۴۲۱ ،ق.
 -ابنعاشور ،محمد بنطاهر ،التحریر و التنویر ،بینا ،بیجا ،بیتا.
 -ابنعطیه اندلسی ،عبدالحق بنغالب ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،تحقیق عبدالسالم الشافی
محمد ،دارالکتب العلمیه ،بیروت ۱۴۱۲ ،ق.
 -ابنفارس ،احمد بنفارس ،معجم مقاییس اللغة ،محقق :عبدالســام محمد هارون ،انتشــارات مکتب
األعالم اسالمی ،قم ۱۴۰۴ ،ق.
 -ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل بنعمرو ،تفسیر القرآن العظیم ،محقق :محمد حسین شمس الدین ،دارالکتب
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العلمیه ،بیروت ۱۴۱۹ ،ق.
 -ازهری ،ابومنصور محمد بن محمد ،تهذيب اللغة ،محمد عوض مرعب ،دارإحياء التراث العربي ،بيروت،
 ۲۰۰۱م.
 -بیضاوی ،عبداهلل بنعمر ،أنوار التنزیل و أسرار التاویل ،محقق :محمد بنعبدالرحمن المرعشلی ،دارالحیاء
التراث العربی ،بیروت ۱۴۱۸ ،ق.
 -پاکتچی ،احمد و دیگران« ،چندمعنایی ماده «نذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبانشناختی بر همگرایی ریشه
ای میان «نذر» و «انذار»» ،پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۷شماره .۱۳
 -تفلیسی ،حبیش بن ابراهیم ،وجوه قرآن ،تحقیق :مهدی محقق ،بنیاد قرآن ۱۳۶۰ ،ش.
 -جوهری ،اسماعیل بنحماد ،الصحاح ،محقق :احمد عبدالغفور عطار ،دار العلم للمالیین ،بیروت ،چاپ
چهارم ۱۹۹۰ ،م.
 -حسینی ،لینا ســادات و دیگران« ،بررســی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمههای قرآن کریم» ،نشریه
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۴شماره .۳
 -حیری نیشــابوری ،اســماعیل بناحمد ،وجوه القرآن ،محقق :نجف عرشی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی ،مشهد ،چاپ دوم ۱۴۳۲ ،ق.
 -دامغانی ،حسین بنمحمد ،الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم أو قاموس القرآن ،محقق :عبدالعزیز سید
األهل ،چاپ چهارم ،دارالعلم للمالیین ،بیروت ۱۹۸۳ ،م.
 -راغب اصفهانی ،حسین بنمحمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،دارالقلم ،بیروت ۱۴۱۲ ،ق.
 -رأفت سعيد ،محمد ،تاريخ نزول القرآن ،دار الوفاء ،مصر ۱۴۲۲ ،هـ  ۲۰۰۲ -م.
 -زمخشری ،محمود ،الکشاف عن الحقائق غوامض التنزیل ،چاپ سوم ،دار الکتاب العربی ،بیروت ۱۴۰۷ ،ق.
 -سمرقندی ،محمد بناحمد ،بحر العلوم ،بینا ،بیجا ،بیتا.
 -شیشــهچى ،زینب و الهه شاه پسند« ،نقدى بر تعاریف ارائهشده از اصطالح «وجوه و نظائر»» ،معرفت،
سال بیست و چهارم ،مهر  ۱۳۹۴شماره .۲۱۴
 -سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور فی تفسیر الماثور ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ،قم ۱۴۰۴ ،ق.
 -شریعتی ،غالم محمد« ،معناشناسی درزمانی واژه کتاب در قرآن» ،نشریه قرآن شناخت ،بهار و تابستان
 ،۱۳۹۰سال سوم ،شماره .۷
 -صادقی تهرانی ،محمد ،الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن ،چاپ دوم ،انتشــارات فرهنگ اسالمی ،قم،
 ۱۳۶۵ش.
 -طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،چاپ پنجم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،قم ۱۴۱۷ ،ق.
 -طبرسی ،فضل بنحسن ،جوامع الجامع ،دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم ،تهران ۱۳۷۷ ،ش.
 -طبری ،محمد بنجریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،انتشارات دار المعرفة ،بیروت ۱۴۱۲ ،ق.
 -طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،التبیان ،احمد قصیر عاملی ،داراحياء التراث العربى ،بیتا.
 -عبدالباقی ،محمد فواد ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم ،انتشارات ژکان ،قم ۱۳۸۹ ،ش.
 -فخرالدین رازی ،محمد بنعمر ،مفاتیح الغیب ،چاپ ســوم ،انتشارات دار احیاء التراث العربی ،بیروت،
 ۱۴۲۰ق.
 -فراهیدی ،خلیل بناحمد ،العین ،تحقيق مهدی مخزومی ،دار و مكتبة الهالل ،بیتا.
 -فیض کاشانی ،مال محسن ،الصافی ،محقق :حسین اعلمی ،چاپ دوم ،انتشارات الصدر ،تهران ۱۴۱۵ ،ق.
 -قرطبی ،محمد بناحمد ،الجامع األحکام القرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران ۱۳۶۴ ،ش.
 -لطفی ،ســید مهدی و میرسعیدی ،سمانه« ،معناشناســی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی»،
پژوهش های زبانشناختی قرآن ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۴شماره .۸
 -مقاتل بنســلیمان البلخی ،الوجوه و النظائر فی القرآن العظیم ،محقق :حاتم صالح الضامن ،مرکز جمعة
الماجد للثقافة و التراث ،دبی ۲۰۰۶ ،م.

سال د ّوم
شمارة یکم
پیاپی3 :
پاییز و زمستان
1397

79

 -میبدی ،احمد بن ابیاســعد ،کشــف األســرار وعدة األبرار ،محقق :علی اصغر حکمت ،چاپ پنجم،
انتشارات امیرکبیر ،تهران ۱۳۷۱ ،ش.
 -هارون بنموسی ،الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم ،محقق :حاتم صالح الضامن ،وزارة الثقافة و األعالم
دائرة األثار و التراث ،بغداد ۱۹۸۸ ،م.
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()Endnotes
 )1پینه کردن.
 )2ماده شتر زمانی که به فرزندی غیر خود محبت میکند.
 )3امر نمودن به كارى و فيصله دادن آنچه با سخن و چه با عمل چه الهی چه بشری.
 )4مجموعه نوشتهها.
 )5مکاتبه ،درباره «عبد مکاتب» است که به واسطه آن بنده بر اساس شرایطی آزاد میگردد و در این مورد،
قرار فیمابین مکتوب میگردد ،سلیمانی.۱۷۳ :۱۳۷۳ ،

