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چکیده
واژه »کتب« و مشتقات ماده »کتب«، سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن به کاررفته است که 
نشان از اهمیت این واژه قرآنی در فهم آیات قرآن دارد. بیش از همه مشتق »کتاب« در قرآن 
به کاررفته که نویســندگان وجوه و نظائر برای آن »بیست وپنج« وجه برشمرده اند. همچنین 
برخی از آنان واژه »کتب« را ذووجوه می دانند و »پنج« وجه برای آن قائل شده اند که با وجوه 
معنایی »کتاب« یکسان یا مشابه است. امر کردن، قضاء، واجب کردن، روشنگری، علم، حفظ 
کردن، نوشتن، نامه نگاری، نوشته های مالئک، مجموع نوشته ها، اعمال بنی آدم، حسابرسی، 
قرار دادن، لوح محفوظ، قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف، کتاب سلیمان و بلقیس، کتاب، 
همه نوشــته ها، وقت و زمان مشخص، بیســت وپنج وجه معنایی واژه »کتب« هستند که در 
شــش کتاب وجوه و نظائر، ذکرشده اســت. در ازدیاد وجوه معنایی کتاب، تکلف شده و 
بسیاری از آن ها مانند کتاب های پیامبران گذشته مصادیق مختلف وجه کلی »الکتاب بعینها« 
هستند. پس از بررسی تک تک آیاتی که نویسندگان وجوه و نظائر برای نظائر هر وجه ذکر 
کرده اند و مراجعه به تفاسیر، می توان 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 می شــوند. 
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 نوشته شده است؛ نخستین 
کتاب موجود، یعنی االشباه و النظائر را مقاتل بن سلیمان )15۰ ق(، نگاشته است. معموالً در 
این کتاب ها، واژگانی که با چندین معنا در قرآن به کار می روند، برشــمرده می شوند، وجوه 

معانی متعدد و نظائر آیات نظیر هم برای هر وجه معنایی است )شیشه چی، 139۴: 1۰5(.
درباره برخی کلمات وجوه و نظائر در قرآن و واژگان چندمعنایی پژوهش هایی انجام شده 
است. احمد پاکتچی و دیگران چندمعنایی واژه »نذر« را کارکرده اند )پاکتچی، 1397: شماره 
13(؛ لینا سادات حسینی و دیگران چندمعنایی واژه »روح« را بر اساس ترجمه های قرآن، در 

شکل مقاله ای به چاپ رسانده اند )حسینی، 139۴: شماره 3(.
درباره واژه »کتاب« در قرآن نیز مقاالتی با نگاهی متفاوت از پژوهش حاضر ســامان یافته  
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،139۰: سال سوم، شماره 7(. 
لطفی و میر سعیدی نیز در مقاله »معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی« نیز 
ازاین جهت که کتاب در قرآن با چه واژگانی هم نشین است، به تحلیل معنایی آن پرداخته اند 

)لطفی،139۴: شماره ۸(.
با این همــه در پژوهش حاضر از جنبه چندمعنایی واژه »کتــاب« درآیات قرآن پرداخته 
می شــود که بر اساس شش کتاب وجوه و نظائر، االشباه و النظائر فی القرآن الکریم/ مقاتل 
بن سلیمان )15۰ ق(، الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم/ هارون بن موسی )17۰ ق(، وجوه 
القرآن/حیری نیشــابوری )۴31 ق(، الوجوه و النظائر أللفاظ کتاب اهلل العزیز/دامغانی )۴7۸ 
ق(، وجوه القرآن/ تفلیسی )55۸ ق( و کتاب نزهه األعین النواظر فی علم الوجوه و النظائر/
ابن جوزی )597 ق(، وجوه ذکرشده بررسی می شود. این نویسندگان درمجموع بیست وپنج 
وجه برای »کتب« برشــمرده اند. 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 دیدگاه های مفســران هدف اصلی این پژوهش اســت. این در 
حالی است که در پژوهش های پیشین هیچ یک به چندمعنایی و »کتب« وجوه و نظائر توجه 

چندانی نداشته اند.

۲-کاربردلغویمادهکتب
لغت شناســان برای »کتب« معانی متفاوتی را ذکر کرده اند: »ُخِرَز الَشــیُء بِِسیٍر«،1 »النَاَقُة 
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ُه«، »َما أثبََت َعلی  إَذا َظئَرت َعلــی َولََد ِغیِرَها«،2 »َمجُموَعاً«، »َفرَض َو َحکَم َو َقــَدَر«، »َخطَّ
بَنِــی آَدَم مِن أعَمالُِهم«، »ُمصحف« و... )فراهیــدی، 1۴۰9: 3۴1/5؛ ابن درید، 19۸۸: 255/1؛ 
ازهری، 1۴21: ۸۸/1۰؛ جوهری، 137۶: 2۰۸/1؛ ابن فارس، 1۴۰۴: 15۸/5؛ ابن سیده، 1۴21: 

.)77۸-7۶۶/۶
در بین معانی ارائه شــده به نظر می رســد عبارت »خرز الشیء بســیر« معنای اصلی واژه 
»کتب« اســت. ابن فارس »َکتََب« را اصل صحیح واحد می داند و همین وجه معنایی را برای 
آن مــی آورد )ابن فارس، 1۴۰۴؛ 15۸/5(. از این عبارت، مفهوم دوختن و پینه کردن به ذهن 
می رسد. ارتباط این معنا را با دیگر معانی می توان 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 می توان عبارت »الناقة اذا ظئرت علی ولد غیرها« را 

به معنای مادی و اصلی ربط داد.
 »مجموعاً« شــامل اشیاء یا افرادی است که به نوع یا طریقی به یکدیگر متصل اند. راغب 
اصفهانی مصدر »فرض« و »حکم« و... را این گونه تعبیر کرده است: مصدرهای اثبات، تقدیر، 
ایجاب، فرض و... نیز به  »کِتَابَة« تعبیر مي شوند. به این ترتیب که چیزی اراده مي شود، سپس 
گفته مي  شود و بعدازآن نوشته مي شود. پس »اراده« آغاز و مبدأ نوشتن است و کتابة به معنای 
»نوشــتن«، پایان آن اراده است؛ بنابراین تعبیر نوشتن یا کتابت پایان مراد و هدفی است که 

انجام آن تأکید شد و در آغاز اراده شد )راغب اصفهانی، 1۴12: ۶99(.
»ُخرزة« به معنای دوختن، ارتباطش بامعنای اصلی که وصل کردن بود، مشــخص است. 
هر آنچه از عمل انســان نوشته و ثبت می شود به صورت نامه یا کتابی در کنار یکدیگر قرار 
دارد. »مصحف« آن چیزی است که جمع کننده و دربرگیرنده کلمه ها و نوشته هاست )راغب 
اصفهانی، همان: ۴7۶(. با توجه به توضیحات ارائه شــده، ارتباط این معانی، برای واژه کتب 

مشخص است.

۳-وجوهمعناییمادهکتب
»کتب« ازجمله واژگانی اســت که هر شش محقق وجوه و نظائر، آن را از واژگان دارای 
وجه برشمرده اند )مقاتل بن ســلیمان، 2۰۰۶: ۶2 و ۶3؛ هارون بن موسی، 19۸۸: 72 و 73؛ 
حیری، 1۴32: ۴79-۴۸1، ۴۸9-۴91؛ دامغانی، 19۸3: 399-۴۰1؛ تفلیســی، 1371: 2۴7 و 

2۴۸؛ ابن جوزی، 19۸7: 51۴ و 515، 527-525(.
در دســته بندی این واژه بی نظمی هایی مشاهده می شود. 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 داده ایم_ ابن جوزی نیز »کتب« و »کتاب« را دو وجه مختلف عنوان 
کرده است. برای واضح شدن مطلب، کتب و کتاب را در دو جدول مختلف نمایش داده ایم.
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ابن جوزیدامغانیهارونمقاتلوجه نام

۱ األمر.
۲ الجعل.
۳ الحفظ.
4 الفرض.
5 القضاء.

*وجوهکتاب
ابن جوزیتفلیسیدامغانیحیری )کتابة(حیری )کتاب(وجه نام

۱ األعمالبنیآدم)ع(.
۲ األمر.
۳ اإلنجیل.
4 اإلیجابفیالوجوب.
5 التبیین.
6 التوراة.
7 الجعل.
8 الحساب.
9 الحفظ.
۱0 دیوانالحفظة.
۱۱ الزبور.
۱۲ الصحف.
۱۳ العدة.
۱4 العلم.
۱5 الفرض.
۱6 القرآن.
۱7 القضاء.
۱8 الکتاببعینها.
۱9 کتابسلیمانوبلقیس.
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۲0 الکتابة.
۲۱ کتابةالمالئکة.
۲۲ الکتبکلها.
۲۳ اللوحالمحفوظ.
۲4 المکاتبة.
۲5 الوقت.

در ظاهر دلیل خاصی برای دسته بندی حیری در دو واژه »کتاب« و »کتابة« پیدا نشده است. 
همانطور که در جدول ها پیداست تمام وجوه گفته شده برای واژه »کتب«، در وجوه گفته شده 
برای واژه »کتاب« وجود دارد؛ بنابراین بهتر اســت که واژه »کتب« و »کتاب« در یک ستون 

ذکر شود.
ارتباط بین وجوه ارائه شــده و معنای اصلی واژه »کتب« را که عبارت »خرز الشیء بسیر« 
اســت، می توان 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 می گردد و 
به صورت نوشــته هایی 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 ارتباط اند و 
به یکدیگر متصل اند. مثال واضح آن دروغ گفتن اســت؛ گفتن یک دروغ به ناچار انسان را 
به گفتن دروغ های بعدی وادار می کند، یا اینکه هر عملی که از انسان سر بزند ممکن است 
نتیجه اعمال قبلی اش باشد. پس اعمال سرزده از انسان ها با اعمال قبلی شان 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 می توان 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 خواسته شده را در پی دارد و این دو مطلب به یکدیگر 
متصل انــد. در این صورت وجــه »ایجاب فی الوجوب« به وجه »أمــر« بازمی گردد. 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، 1۴12: ۶99(. فرض از 
وجوهی است که هر شش محقق آن را وجه واژه کتاب ذکر کرده اند. دوم اینکه چون معموالً 
دســتورات و امر نوشته می شود و با کتابت واجب الطاعة می گردد، پس امر از لوازم معنایی 

کتابت است، زیرا امر را با کتابت حتمی و واجب می کردند تا الزم اإلجرا شود.
»قضاء«3 و قدر، درآیات بســیاری به عنوان از پیش نوشته شــده در لوح محفوظ یا کتاب 
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»ب معرفی شــده است. »تبیین« و روشــنگری نیز همواره با نگاشتن و کتابت همراه بوده است. 

وجوه »انجیــل«، »تورات«، »دیوان«،۴ »حفظة«، »زبور«، »صحــف«، »قرآن«، »کتاب«، »کتاب 
سلیمان«، »کتابة«، »کتاب مالئکه«، »کتب کلها«، »لوح محفوظ« و »مکاتبة« همگی با یکدیگر 
مرتبط  اند. به این دلیل که مراد از همه آن ها، مجموعه هایی پیوسته از نوشته ها هستند که در 

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، ازاین جهت بامعنای اصلی در ارتباط اســت که 
مجموعه ای از اطالعات، مدارک و... درباره موضوعی، در حافظه یا محلی نگهداری و ضبط 
می گردد. 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 بیســت وپنج وجهی که برای واژه کتاب ذکر شــد، وجه »جعل« در ظاهر بامعنای 

کتاب مرتبط نیست. در بخش کاربرد قرآنی این مطلب توضیح داده می شود.

4-کاربردقرآنیمادهکتب
ریشــه »کتب« و مشتقات فعلی و اسمی آن، سیصد و نوزده مرتبه در کل قرآن به کاررفته 

است )عبدالباقی، 13۸9: 7۶۴-7۶۰(.
یکتبمکتوبُکِتَبَکتبکتابکاتبتکتبُاکتبواژه

۶37255191919تکرار

در این بخش وجوه کتب در قرآن و نظر مفسران را مورد بررسی قرار می دهیم.

4-۱.کتبآسمانی
در این بخش به بررسی آیاتی که نویسندگان وجوه و نظائر به ترتیب برای وجوه انجیل، 

تورات، زبور و قرآن ذکر کردند، پرداخته ایم.
-»إنجیل« وجهی است که حیری، دامغانی و ابن جوزی برای واژه »کتاب« ذکر کرده و به 
آیات »ُقْل یَا أَْهَل الِْکتَاِب تََعالَْواْ إِلیَ  َکلَِمةٍ َســَواءِ بَیْنَنَا َو بَیْنَُکم« )آل عمران/۶۴/3( و »َقاَل إِنیِّ 
ِ َءاتَئنی الِْکتَاَب َو َجَعَلنِی نَبِیًّا« )مریم/3۰/19( اشــاره داشته اند )حیری، 1۴32: ۴۸1؛  َعبُْد اهللَّ

دامغانی، 19۸3: ۴۰1؛ ابن جوزی، 19۸7: 527(.
اکثر مفســران وجه »انجیــل« را تأیید و منظور از اهل کتــاب را »نصاری« گفته اند )فخر 
رازی، 1۴2۰: 252/۸؛ طباطبایــی، 1۴17: ۴7/1۴؛ صادقی تهرانی، 13۶5: 1۸3/5(. برخی نیز 
»أهل الکتابین« را تفسیر کتاب در آیه شصت وچهار سوره آل عمران دانسته اند )طوسی، بی تا: 
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۴9۰/2؛ زمخشری، 1۴۰7: 371/1(.
-حیری، دامغانی و ابن جوزی وجه »توراة« را برای واژه »کتاب« ذکر کرده اند و آیات »َو إِْذ 
ِ نُوٌر َو کِتَاٌب  َءاتَیْنَا ُموسَی الِْکتَاَب َو الُْفْرَقاَن لََعلَُّکْم تَهتَُدوَن« )البقرة/53/2(، »َقْد َجاَءُکم مَِّن اهللَّ
مُّبِیٌن« )المائدة/15/5( و »َو لََقْد َءاتَیْنَا ُموسَی الِْکتَاَب َفاْختُلَِف فِیهِ« )هود/11۰/11( را برای آن 

مثال آورده اند )حیری، 1۴32: ۴۸۰؛ دامغانی، 19۸3: ۴۰1؛ ابن جوزی، 19۸7: 527(.
مفســران واژه »کتاب« در آیه پنجاه وسه سوره البقرة و صد و ده هود را به معنای »توراة« 
تفسیر کرده اند )طبری، 1۴12: 7۴/12؛ زمخشری، 1۴۰7: ۴32/2؛ فخر رازی، 1۴2۰: 51۴/3(؛ 
اما واژه »کتاب« در آیه پانزدهم ســوره المائدة را که تنها ابن جوزی به آن اشاره کرده است، 
»قرآن« گفته اند )سمرقندی، بی تا: 37۸/1؛ طوسی، بی تا: ۴75/3؛ فیض کاشانی، 1۴15: 23/2(.
-وجــه »زبور« را تنها حیری برای »کتاب« ذکر کرده و آیه »َفَقْد َءاتَیْنَا َءاَل إِبَْراِهیَم الِْکتَاَب 
َو الِحکَمَة َو َءاتَیْنَاُهم مُّْلکا َعِظیًما« )النساء/5۴/۴( را مثال آورده است )حیری، 1۴32: ۴۸1(. 
مفســران، »الِْکتَاَب« را در این آیه چنین تفسیر کردند: »التوراة و اإلنجیل« )طبرسی، 1377: 
2۶3/1(، »التوراة و اإلنجیل و الزبور« )آلوســی، 1۴15: 5۶/3(، »التوراة و اإلنجیل و القرآن« 
)صادقی تهرانی، 13۶5: 119/7(. بنا بر آنچه گفته شده، چنین برمی آید که هیچ یک از تفاسیر 
بامعنــای اصلی واژه »کتب« در تضاد نیســت؛ اما هیچ کدام به تنهایــی، نظر حیری را تأیید 

نکرده اند.
-»قرآن« وجهی اســت که حیری، دامغانی و ابن جوزی آن را یکی از وجوه واژه »کتاب« 
ذکر کرده اند و به آیات »َذالَِک الِْکتَُب اَل َریَْب فِیهِ ُهًدی لِّْلُمتَّقِیَن« )البقرة/2/2(، »کِتَاٌب أَنَزلْنَاُه 
ْکِر  َر أُْولُواْ اأْلَلْبَاِب« )ص/29/3۸( و »إِنَّ الَِّذیَن َکَفُرواْ بِالذِّ بَُّرواْ َءایَاتِهِ َو لِیَتََذکَّ إِلَیَْک ُمبَــاَرٌک لِّیَدَّ
ا َجاَءُهْم َو إِنَُّه لَِکتَاٌب َعِزیٌز« )فصلت/۴1/۴1( اشاره می کنند )حیری، 1۴32: ۴79؛ دامغانی،  لَمَّ
19۸3: ۴۰1؛ ابن جوزی، 19۸7: 527(. مفســران نیز »کتاب« درآیات فوق را، »قرآن« گفته اند 

)فیض کاشانی، 1۴15: 3۶2/۴؛ ابن عاشور، بی تا: 1۴۸/23؛ طباطبایی، 1۴17: ۴۴/1(.

4-۲.دیگروجوه
- وجه »أعمال بنی آدم« را دامغانی و به طور مشابه، وجه »عمل« را ابن جوزی، برای واژه 
یٍن« )المطففین/7/۸3( و »َکالَّ إِنَّ کِتَاَب اأْلَبَْرارِ  ارِ لَفِی ِسجِّ »کتاب« درآیات »َکالَّ إِنَّ کِتَاَب الُْفجَّ
یِّیَن« )المطففیــن/1۸/۸3( آورده اند )دامغانی، 19۸3: ۴۰1؛ ابن جوزی، 19۸7: 52۶(.  لَفِی ِعلِّ
مفسران نیز این وجه را تأیید کرده اند )طوســی، بی تا: 299/1۰؛ زمخشری، 1۴۰7: 722/۴؛ 

فیض کاشانی، 1۴15: 299/5(.
- هر شش محقق وجوه و نظائر وجه »أمر« را برای »کتب« ذکر و همگی تنها به آیه »یَاَقْومِ 
ُ لَُکْم« )المائدة/21/5( اشاره کرده اند )مقاتل بن سلیمان،  َسَة الَّتِی َکتََب اهللَّ اْدُخُلواْ اأْلَْرَض الُْمَقدَّ
2۰۰۶: ۶3؛ هارون بن موسی، 19۸۸: 73؛ حیری، 1۴32: ۴9۰؛ دامغانی، 19۸3: ۴۰۰؛ تفلیسی، 
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برخی مفســران این وجه را تأیید کرده اند و »َکتََب« را »أمرکم بدخولها« تفســیر کرده اند 
)ســمرقندی، بی تا: 3۸1/1؛ ســیوطی، 1۴۰۴: 27۰/2؛ طباطبایی، 1۴17: 2۸۸/5(؛ اما بیشتر 
تفاسیر، کتب را به معنای »خط فی اللوح المحفوظ« گفته اند )طوسی، بی تا: ۴۸3/3؛ طبرسی، 
1377: 321/1؛ زمخشری، 1۴۰7: ۶2۰/1(. هر دو تفسیر می تواند صحیح باشد؛ ازاین جهت 
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 »مِْن 
أَْجِل َذالَِک َکتَبْنَا َعلیَ  بَنِی إِســَرائِیَل« )المائدة/32/5(، »َو َکتَبْنَا َعَلیهِْم فِیَها أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس« 
َکوَة َو الَِّذیَن ُهــم بِایَاتِنَا یُْؤمِنُوَن«  )المائدة/۴5/5(، »َفَســَأْکتُبَُها لِلَِّذیــَن یَتَُّقوَن َو یُْؤتُــوَن الزَّ
ِ« )الحدید/27/57( را برای آن مثال  )األعراف/15۶/7( و »َما َکتَبْنَاَها َعَلیْهِْم إاِلَّ ابْتَِغاَء رِْضَواِن اهللَّ

آورده است )حیری، 1۴32: ۴9۰(.
مفســران با تعابیری مانند: »قضینا«، »فرضنا«، »أوجب«، »کتب« و...، به تفســیر واژه کتب 
درآیات فوق پرداخته اند )طبرســی، 1372: 7۴7/۴؛ فیض کاشــانی، 1۴15: 39/2؛ آلوسی، 
1۴15: 2۸7/3؛ طباطبایی، 1۴17: 173/19(. به نظر می رســد وجه »إیجاب فی الوجوب« و 

»أمر« به یکدیگر برمی گردند و می توان هر دو را یک وجه برشمرد.
- »تبیین« وجهی اســت که حیری برای واژه »کتابة« آورده و تنها آیه صد و پنج ســوره 
ْکِر  بُورِ مِن بَْعِد الذِّ األنبیاء را برای آن مثال زده است )حیری، 1۴32: ۴91(. »َو لََقْد َکتَبْنَا فِی الزَّ
لُِحوَن« )األنبیاء/1۰5/21(. تفاسیر مختلف، »کتب« در آیه فوق را  أَنَّ اأْلَْرَض یَِرثَُها ِعبَادَِی الصَّ
تفسیر نکرده اند یا از تعبیر »هو مکتوب« استفاده کرده اند )سمرقندی، بی تا: ۴۴5/2؛ میبدی، 
1371: 31۸/۶؛ ســیوطی، 1۴۰۴: 3۴۰/۴(. تبیین به معنای »توضیح دادن و واضح شدن«، هم 
می تواند به صورت گفتاری انجام گیرد هم نوشــتاری و مکتوب. مراد از »کتب« در این آیه، 
شکل مکتوب آن است که توسط مفسران نیز تأیید می شود. به نظر می رسد وجه »تبیین« را 

می توان به وجه »کتابة« برگرداند و هر دو را یک وجه شمرد.
اِهِدیَن« )آل عمران/53/3(، »َفاْکتُبْنَا  - هر شش محقق وجوه و نظائر، در چهار آیه »َفاْکتُبْنَا َمَع الشَّ
َکوَة« )األعراف/15۶/7(  ــاِهِدیَن« )المائدة/۸3/5(، »َفَسَأْکتُبَُها لِلَِّذیَن یَتَُّقوَن َو یُْؤتُوَن الزَّ َمَع الشَّ
نُْه« )المجادلة/22/5۸( واژه »جعل« را  و »أُْولَئــَک َکتََب فِی ُقُلوبهُِم ااْلیَماَن َو أَیََّدُهــم بُِروٍح مِّ
وجه واژه »کتب« قرار داده اند )مقاتل بن ســلیمان، 2۰۰۶: ۶2؛ هارون بن موسی، 19۸۸: 73؛ 
حیری، 1۴32: ۴9۰؛ دامغانی، 19۸3: ۴۰۰؛ تفلیســی، 1371: 2۴7؛ ابن جوزی، 19۸7: 51۴(. 
مفســران نیز این نظر را تایید و »کتب« درآیات فوق را با لفظ »جعل و ثبت« تفسیر کرده اند 
)طبرســی، 1372: 75۸/2؛ قرطبی، 13۶۴: 25۸/۶؛ آلوســی، 1۴15: 72/5؛ صادقی تهرانی، 
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13۶۴: 222/2۸(. به نظر می رســد که اگر منظور از »جعل«، قرار دادن و ثبت کردن باشــد، 
ارتباط بامعنای اصلی حفظ می شود.

-دامغانی و ابن جوزی »حســاب« را یکی از وجه های »کتــاب« معرفی کرده اند و هر دو 
تنها به آیه »ُکُلّ  أُمَّةٍ تُْدَعی إِلیَ  کِتَابَِها الْیَْوَم تُْجَزْوَن َما ُکنتُْم تَْعَمُلوَن« )الجاثیة/2۸/۴5( اشــاره 
می کنند )دامغانی، 19۸3: ۴۰۰؛ ابن جوزی، 19۸7: 52۶(. »صحائف اعمالها« تفســیری است 
که مفســران برای واژه »کتاب« در این آیه ذکر کرده اند )طوســی، بی تا: 2۶1/9؛ زمخشری، 
1۴۰7: 292/۴؛ فخــر رازی، 1۴2۰: ۶۸۰/27(. بــا توجه به نظر مفســران و اینکه منظور از 
»حســاب« مجموعه اعمال انسان هاست، مشخص می شــود که واژه حساب با صحف در 

ارتباط است و این معنا به معنای اصلی بازمی گردد.
- حیری و ابن جوزی، وجه »حفظ« درآیات »َســنَْکتُُب َمــا َقالُواْ َو َقتَْلُهُم اأْلَنبِیَاَء بَِغیِر َحقٍّ 
ُ یَْکتُُب َما یُبَیِّتُوَن« )النســاء/۸1/۴(  َو نَُقوُل ُذوُقواْ َعَذاَب الَْحِریِق« )آل عمران/1۸1/3( و »َو اهللَّ
را بــرای واژه »کتــب« آورده اند )حیری، 1۴32: ۴9۰؛ ابن جــوزی، 19۸7: 515(. »یثبته في 
صحائفهم« نیز تفسیر مفسران برای واژه کتب است )زمخشری، 1۴۰7: ۴۴۶/1؛ فیض کاشانی، 
1۴15: ۴73/1؛ آلوسی، 1۴15: ۸9/3(. به نظر می رسد وجه »حفظ«، با وجه »األعمال بنی آدم« 

ارتباط دارد؛ به این دلیل که اعمال انسان، توسط مالئکه حفظ و ثبت می شود.
-»دیوان الحفظة« وجهی اســت که رســی می کنیم.ابت همراه بوده است.حفوظ یا کتاب 
معرفی شــده است.تنها حیری به آن اشــاره کرده و چهار آیه »إِنَّ ُرُسَلنَا یَْکتُبُوَن َما تَْمُکُروَن« 
)یونس/21/1۰(، »َو اَل نَُکلُِّف نَْفًســا إاِلَّ ُوْسَعَها َو لََدیْنَا کِتَاٌب یَنِطُق بِالَحقِّ َو ُهْم اَل یُْظَلُموَن« 
ُهْم َو نَجَواُهم بَلیَ  َو ُرُسُلنَا لََدیهِْم یَْکتُبُوَن«  )المومنون/۶2/23(، »أَْم یَحَســبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمُع ِسرَّ
)الزخــرف/۸۰/۴3( و »َهاَذا کِتَابُنَا یَنِطُق َعَلیُْکم بِالَْحقِّ إِنَّا ُکنَّا نَْستَنِســُخ َمــا ُکنتُْم تَْعَمُلوَن« 
)الجاثیة/29/۴5( 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 شصت ودو سوره المومنون و بیست و نهم الجاثیه، ذکر کرده است 

)حیری، 1۴32: ۴۸1 و ۴91(.
»إن حفظتنا الذین نرســلهم إلیک« و »الکتاب الذي فیه اعمال العباد مکتوبة من الطاعة و 
المعصیة تکتبه علیه المالئکة« تفاســیری است که مفســران برای آیات فوق ارائه کرده اند 
)طبری، 1۴12: 7۰/11؛ طوســی، بی تا: 379/7؛ میبــدی، 1371: ۸5/9؛ فخر رازی، 1۴2۰: 
۶۸1/27(. به نظر می رسد که وجه »حفظ« که توسط ابن جوزی مطرح شده، برگرفته از وجه 

»دیوان الحفظة« است که حیری به آن اشاره دارد و هر دو، یک وجه محسوب می  شود.
-»صحف« وجه انتخابی حیری، برای واژه »کتاب« درآیات »أُْولَئَک الَِّذیَن َءاتَیْنَاُهُم الِْکتَاَب 
َة« )األنعام/۸9/۶( و »لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالْبَیِّنَاِت َو أَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْکتَاَب َو الِْمیَزاَن  َو الُحکَم َو النُّبُوَّ
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»ب لِیَُقوَم النَّاُس بِالْقِْسِط« )الحدید/25/57( است )حیری، 1۴32: ۴۸۰(. »صحف إبراهیم، موسی، 

زبور و... علیهم أجمعین« تفســیری است که مفســران برای واژه کتاب درآیات فوق ارائه 
کرده انــد )طبری، 1۴12: 17۴/7؛ ابن عطیه، 1۴22: 31۸/2؛ آلوســی، 1۴15: 1۸۸/1۴(. بهتر 

است وجوه »إنجیل«، »توراة«، »زبور« و »قرآن« زیرمجموعه وجه عامِ »صحف« قرار گیرد.
- حیــری، دامغانــی و ابن جوزی، وجه »عدة« را برای واژه »کتــاب« در آیه »َو اَل تَْعِزُمواْ 
ُعْقــَدَة النَِّکاِح َحتیَ  یَبُْلَغ الِْکتَاُب أََجَلُه« )البقــرة/235/2( ذکر کرده اند )حیری، 1۴32: ۴۸۰؛ 
دامغانی، 19۸3: ۴۰۰؛ ابن جوزی، 19۸7: 52۶(. تفاسیر نیز »عدتها« را تفسیر این واژه گفته اند 
)سمرقندی، بی تا: 155/1؛ سیوطی، 1۴۰۴: 291/1؛ طباطبایی، 1۴17: 2۴۴/2(. صادقی تهرانی، 
دلیل آن را چنین توضیح می دهد: »التعبیر عن مدة العدة بالکتاب، تأکید لفرضها بأنها مکتوبة 

علی النساء« )صادقی تهرانی، 13۶5: 11۰/۴(.
 ِ - ابن  جوزی، »کتاب« را در آیه »َو َقاَل الَِّذیَن أُوتُواْ الْعِْلَم َو ااْلیَماَن لََقْد لَبِثْتُْم فِی کِتَاِب اهللَّ
إِلیَ  یَْومِ الْبَْعِث« )الروم/5۶/3۰( »علم« گفته اســت )ابن جوزی، 19۸7: 527(. سمرقندی نیز، 
»کتاب اهلل« را به طور خاص »علم« تفسیر کرده است )سمرقندی، بی تا: 19/3(. اکثر مفسران 
»کتاب« را »لوح المحفوظ« گفته اند )طوسی، بی تا: 2۶۶/۸؛ طبرسی، 1372: ۴۸7/۸؛ میبدی، 
1371: ۴72/7(. برخی »فی کتاب اهلل« را چنین تفسیر کرده اند: »أي في علمه و قضائه أو ما 
کتبه و عینه سبحانه أو اللوح المحفوظ أو القرآن« )زمخشری، 1۴۰7: ۴۸7/3؛ آلوسی، 1۴15: 

.)59/11
به نظر می رسد 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 لکل ما قضی اهلل و قّدر و کل ما کان و ما یکون من عوالم اإلیجاد 
و التکوین و هذا من مظاهر قدرة اهلل و عظمته و علمه و إرادته و حکمته و واسع سلطانه و 

قدرته« )رأفت سعید، 1۴22: 37(.
- »فرض« از وجوهی است که هر شش محقق وجوه و نظائر آن را وجه واژه »کتب« ذکر 
کرده اند )مقاتل بن ســلیمان، 2۰۰۶: ۶2؛ هارون بن  موسی، 19۸۸: 72؛ حیری، 1۴32: ۴۸9؛ 
دامغانی، 19۸3: 399؛ تفلیســی، 1371: 2۴۸؛ ابن جــوزی، 19۸7: 515(. این وجه درآیات 
یَاُم« )البقرة/1۸3/2(، »ُکتَِب َعَلیُْکــُم الْقِتَاُل َو ُهَو ُکْرٌه  »یََأیَُّهــا الَِّذیَن َءاَمنُواْ ُکتَِب َعَلیُْکــُم الصِّ
َلوَة کاَنَْت َعلَی الُْمْؤمِنِیَن  ِ َعَلیُْکْم« )النســاء/2۴/۴(، »إِنَّ الصَّ لَُّکــْم« )البقرة/21۶/2(، »کِتَاَب اهللَّ
ْوُقوتًا« )النســاء/1۰3/۴( نظیر هم قرارگرفته اند. مفسران کتب و کتاب درآیات فوق را  کِتَبًا مَّ
»فرض« تفســیر کرده اند )طوسی، بی تا: 11۴/2؛ طبرســی، 1372: 5۴9/2؛ بیضاوی، 1۴1۸: 

۶9/2؛ سیوطی، 1۴۰۴: 2۶5/2(.
- وجه »قضاء« به معنای مقرر کردن ازلحاظ معنای به وجه »فرض« نزدیک اســت. تمام 
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نویسندگان وجوه و نظائر، قضاء را وجه واژه »کتب« ذکر کرده اند )مقاتل بن سلیمان، 2۰۰۶: 
۶2؛ هارون بن موسی، 19۸۸: 72؛ حیری، 1۴32: ۴9۰؛ دامغانی، 19۸3: 399؛ تفلیسی، 1371: 

2۴۸؛ ابن جوزی، 19۸7: 51۴(.
ُ لَُکــْم« )البقرة/1۸7/2(، »ُکتَِب َعَلیْهِــُم الَْقتُْل إِلیَ  َمَضاِجعِهِْم«  آیــات »َو ابْتَُغواْ َما َکتََب اهللَّ
ُکْم فِیَما أََخْذتُم َعَذاٌب َعِظیٌم« )األنفال/۶۸/۸(،  ِ َسبََق لََمسَّ )آل عمران/15۴/3(، »لَّْو اَل کِتَاٌب مَِّن اهللَّ
ُ أَلَْغلِبَنَّ أَنَا َو ُرُسلِی« )المجادلة/21/5۸( را محققان وجوه و نظائر برای وجه »قضاء«  »َکتََب اهللَّ
آورده اند. بیشتر مفسران »قضی اهلل« را تفسیر »کتب« درآیات فوق ذکر کرده اند )سمرقندی، 

بی تا: 125/1؛ طبرسی، 1372: ۸۶۴/2؛ ابن عطیه، 1۴22: 55۴/2؛ قرطبی، 13۶۴: 3۰۶/1۸(.
به نظر می رســد اختالف زیــادی بین »فرض« و »قضاء« درآیات فــوق وجود ندارد؛ اما 
»فرض« بیشــتر برای واجب کردن، به ویژه 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، 1۴32: ۴91( و 
ی یَِجُدونَُه َمْکتُوبًا ِعنَدُهْم فِی التَّْوَراةِ َو اإْلِنِجیِل«  ـذِ ُســوَل النَّبِیَّ  اأْلُمِّیَّ الَـّ آیه »الَِّذیَن یَتَّبُِعوَن الرَّ
)األعراف/157/7( را برای آن مثال آورده اســت. مفســران معموالً »مکتوب« را در این آیه 
تفسیر نکرده اند؛ احتماال دلیل آن واضح بودن معناست )طبرسی، 1372: 7۴9/۴؛ فخر رازی، 

1۴2۰: 3۸۰/15؛ میبدی، 1371: 7۶۰/3(.
- تعبیر »کتاب سلیمان )ع( و بلقیس« به معنای نوشته و نامه، وجهی است که تنها حیری 
به آن اشــاره دارد و آیات »اْذَهب بِِّکتَابِی َهَذا َفَألْقِْه إِلَیهِم ثُمَّ تََولَّ َعنُهم َفانُظْر َما َذا یَْرِجُعوَن 
َقالَــْت یَاأَیَُّها الَْمَلــُؤاْ إِنِّی أُلْقَِی إِلَیَّ کِتَاٌب َکِریٌم« )النمل/2۸/27 و 29( را شــاهد مثال آورده 
اســت )حیری، 1۴32: ۴۸1(. مفســران نیز آیه را چنین تفسیر کرده اند »أمر سلیمان الهدهد 
بأن یذهب بکتابه الذي کتبه له« )طوسی، بی تا: 92/۸؛ فخر رازی، 1۴2۰: 55۴/2۴؛ سیوطی، 

.)1۰۶/5 :1۴۰۴
- حیری، دامغانی و ابن جوزی وجه »کتابة« را برای واژه »کتاب« ذکر کرده اند و به این سه 
آیه اشاره می کنند »َو یَُعلُِّمُهم الِْکتَاَب َو الِحْکَمَة« )البقرة/129/2(، »َو یَُعلُِّمُه الِْکتَاَب َو الِْحْکَمَة« 
)آل عمــران/۴۸/3( »َو إِْذ َعلَّْمتَُک الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة« )المائدة/11۰/5( )حیری، 1۴32: ۴۸1؛ 

دامغانی، 19۸3: ۴۰۰؛ ابن جوزی، 19۸7: 52۶(.
مفسران تفاســیر متفاوتی از واژه »کتاب« درآیات فوق آورده اند؛ اکثر مفسران »کتاب« در 
آیه صدوبیست و نه سوره البقرة را »القرآن« تفسیر کرده اند )سمرقندی، بی تا: 9۴/1؛ طوسی، 
بی تا: ۴۶۶/1؛ طبرســی، 1377: ۸۰/1(. این واژه در آیه چهل وهشت سوره آل عمران، »یعلمه 
الخط بالید« تفسیر شده است )میبدی، 1371: 122/2؛ قرطبی، 13۶۴: 93/۴؛ آلوسی، 1۴15: 
1۶۰/2(. تفاسیر، »کتاب« در آیه صد و ده سوره المائدة را »کتاب الحقائق و المعارف«، »خط«، 
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»ب »جنس الکتب«، »کل کتابات الوحی« و... تفســیر کرده اند )ابن کثیر، 1۴19: 2۰۰/3؛ آلوسی، 

1۴15: 55/۴؛ صادقی تهرانی، 13۶5: 291/9(.
- حیری »کتابة المالئکة فی دیوان الحفظة« را که بسیار شبیه وجه »دیوان الحفظة« است، 
وجه »کتابة« آورده و آیات »إِنَّ ُرُسَلنَا یَْکتُبُوَن َما تَْمُکُروَن« )یونس/21/1۰( و »أَْم یَْحَسبُوَن أَنَّا 
ُهْم َو نَْجَوئُهم بَلیَ  َو ُرُسُلنَا لََدیهِْم یَْکتُبُوَن« )الزخرف/۸۰/۴3( را برای این وجه  اَل نَْســَمُع ِسرَّ

ذکر کرده است )حیری، 1۴32: ۴91(.
اکثر مفســران واژه »یکتبون« در دو آیه فوق را تفسیر نکرده اند و احتماالً دلیل آن واضح 
بودن معنا برای مخاطب اســت )طوسی، بی تا: 35۸/5؛ فخر رازی، 1۴2۰: 232/17؛ آلوسی، 
1۴15: 1۰3/13(. به نظر می رسد، »کتابة المالئکة« یکی از مصادیق »کتابة« است و بهتر است 

هر دو یک وجه اعالم شوند.
- »کتب کلها« وجه دیگری است که حیری برای واژه »کتاب« به آن اشاره می کند و آیات 
»ُهنَّ أُمُّ الِْکتَــاِب« )آل عمران/7/3( و »َو تُْؤمِنُوَن بِالِْکتَاِب ُکلِّــهِ« )آل عمران/119/3( را برای 
آن مثال می آورد )حیری، 1۴32: ۴۸۰(. مفســران نیز این وجــه را تایید کرده اند و »کتاب« 
در این آیات را چنین تفســیر کرده اند »أصل کل کتــاب«، »جنس الکتاب«، »جمیع الکتب 
السماویة النازلة« و... )سمرقندی، بی تا: 19۴/1؛ طوسی، بی تا: 395/2؛ قرطبی، 13۶۴: 1۸1/۴؛ 

طباطبایی، 1۴17: 3۸7/3(.
- حیری، دامغانی، تفلیسی و ابن جوزی وجه »اللوح المحفوظ« را ذکر کرده اند و به آیات 
»َو اَل َرْطٍب َو اَل یَابٍِس إاِلَّ فِی کِتَاٍب مُّبِیٍن« )األنعام/59/۶(، »َو ِعنَدُه أُمُّ الِْکتَاِب« )الرعد/39/13(، 
»َو إِنَُّه فِی أُمِّ الِْکتَاِب لََدیْنَا لََعلِیٌّ َحِکیٌم« )الزخرف/۴/۴3( و »َما أََصاَب مِن مُِّصیبَةٍ فِی اأْلَْرِض 
َو اَل فِی أَنُفِسُکْم إاِلَّ فِی کِتَاٍب« )الحدید/22/57( اشاره داشتند )حیری، 1۴32: ۴۸۰؛ دامغانی، 

19۸3: ۴۰۰؛ تفلیسی، 1371: 2۴۸؛ ابن جوزی، 19۸7: 52۶(.
مفسران نیز واژه »کتاب« درآیات فوق را »لوح المحفوظ« تفسیر کرده اند )ابن عطیه، 1۴22: 

۴5/5؛ زمخشری، 1۴۰7: 31/2؛ فخر رازی، 1۴2۰: ۴۶7/29؛ میبدی، 1371: 211/5(.
- وجه »مکاتبة«5 را حیری برای واژه »کتاب« ذکر کرده و آن را چنین توضیح داده اســت 
ا  »هی أن یشتری العبد نفســه من مواله« )حیری، 1۴32: ۴۸1(. »َو الَِّذیَن یَبْتَُغوَن الِْکتَاَب مِمَّ
َمَلَکْت أَیَْمانُُکْم َفکاَتِبُوُهْم« )النور/33/2۴( )حیری، 1۴32: ۴۸1(. مفسران »کتاب« در این آیه 
را چنین تفسیر کرده اند »المکاتبة و هي ان یقول الرجل لمملوکه کاتبتک علی کذا« )بیضاوی، 
1۴1۸: 1۰۶/۴؛ فیض کاشــانی، 1۴15: ۴33/3؛ طباطبایی، 1۴17: 113/15(. به نظر می رسد 
وجه »مکاتبة« به معنای نامه نگاری و نوشتن، می تواند زیرمجموعه وجه »کتابة« قرار می گیرد.
- وجه »وقــت« را دامغانی و ابن جوزی برای واژه »کتاب« در دو آیه »َو َما َکاَن لِنَْفٍس أَن 
اًل« )آل عمران/1۴5/3( و »َو َما أَْهَلْکنَا مِن َقْریَةٍ إاِلَّ َو لََها کِتَاٌب  ِ کِتَابًا مَُّؤجَّ تَُمــوَت إاِلَّ بِإِْذِن اهللَّ
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ْعُلوٌم« )الحجر/۴/15( ذکر کرده اند )دامغانی، 19۸3: ۴۰1؛ ابن جوزی، 19۸7: 527(. مفسران  مَّ
نیــز با عباراتی مانند، »أجل مقدر مکتوب فی اللوح«، »لکل أمة کتاب معلوم عنداهلل مکتوب 
فیه أجلهم« و... با این وجه تفســیری موافق اند )زمخشری، 1۴۰7: ۴2۴/1؛ آلوسی، 1۴15: 
25۸/7؛ طباطبایی، 1۴17: 9۸/12(. با این تفاسیر، منظور از وقت، زمانی است که در لوح یا 

کتاب نوشته شود؛ بنابراین این واژه بامعنای اصلی »کتب« مرتبط است.

5-نتیجه
معنای اصلی »کتب« که عبارت »خرز الشیء بسیر« است در قرآن به کار نرفته است. به نظر 
می رسد 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 می رسد در ازدیاد وجوه 
معنایی »کتاب«، افراط و تکّلف شــده است. همانطور که در قسمت وجوه معنایی و کاربرد 

قرآنی آمده است، حیری بیشترین وجه را برای واژه »کتاب« ذکر می کند.
به طــور کلی می توان 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 عبارت اند 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.
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)Endnotes(
1( پینه کردن.

2( ماده شتر زمانی که به فرزندی غیر خود محبت می کند.
3( امر نمودن به کاری و فیصله دادن آنچه با سخن و چه با عمل چه الهی چه بشری.

۴( مجموعه نوشته ها.
5( مکاتبه، درباره »عبد مکاتب« است که به واسطه آن بنده بر اساس شرایطی آزاد می گردد و در این مورد، 

قرار فی مابین مکتوب می گردد، سلیمانی، 1373: 173.


