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نقد آرای عالمان لغت ذیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
یرضافخّاری*
عل 

چکيده
ظرافت و حساسیت فهمِ متون مقدس بویژه در عصری که با زمان پیداییِ آنها فاصله زیادی وجوود دارد،
بر همگان روشن است .از آنجایی که معنای کلمات به نسبت نوع حضور آنها در موتن رقوم مویخوورد،
توجه دقیق به معانی کاربردی واژهها در زمان تولید متن ،ضروری است تا احیاناً معوانی رایوج در عصور
خواننده ،به متن کهن تحمیل نگردد .این امر درباره متن و واژههای قرآن نیز صادق اسوت .بوا توجوه بوه
فاصله زمانی حداقل صد و پنجاه ساله اولین فرهنگنامه عربی با عصر نزول و احتمال تحوالت و تطورات
معنایی در ایون بوازه زموانی و پو

از آن ،لوزوم توجوه جودی بوه کاربردهوای قرآنوی و در کنوار آرای

فرهنگنویسان و برای دستیابی به معانی دقیق کلمات ،امری است غیر قابل انکار .بنابر ایون ،کاربردهوای
قرآنی به عنوان یک اصل و آرای اهل لغت به عنوان یک قرینه در کنار سایر قرائن لحاظ میگوردد .ایون
تأکید بدان جهت است که هیچ استبعادی وجود ندارد که توسعه و کاهش معنایی در سدههای بعدی واقع
نشده باشد .از این رو ،مادّه «کتب» به عنوان یکی از مهمترین کلیدواژههای قرآنی و حضور چند وجهوی
آن در حوزههای مختلف ،مسأله این تحقیق قرار گرفته است توا صوحت و سوقم آرای لغویوون و میوزان
اعتماد به آنها در بازکاوی مفاهیم قرآنی بیش از پیش آشکار گردد .بررسیها نشان از عدم انطباق معنوای
گزارش شده از سوی فرهنگنویسان با کاربردهای قرآنی ،غفلت از توجه بوه معنوای ایون مواده حسسسوب
مسندالیه و نیز بیتوجهی به معنی ضمنی و نسبی در مقابل معنای اولیه و اصولی دارد .ایون امور ،اعتمواد
صرف به قول لغوی و حجیت آن را محل تردید و مورد مناقشه قرار میدهد.

واژههایكليدی:

قرآن کریم ،مادّه کتب ،علم لغت ،معنی شناسی تاریخی ،نقد


* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبایی
تاریخ وصول12/1/94 :

تاریخ پذیرش13/9/22 :

fakhary_a@yahoo.com
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طرحمسأله
یکی از مشکالت فهمِ متونی که خواننده بوا زموان
پیداییِ آنها فاصله زیادی دارد ،اشتباه در تطبیق واژهها

اینکه این تطبیق به چه میزان صحی است ،نفیواً و
اثباتاً میطلبد که مطالعهای میان معنای لغوی این کلمه
و کاربردهای آن در قرآن انجام گیرد.

بر مفاهیم و مصادیقی است کوه موورد قصود گوینوده

با توجه به اینکه اولین فرهنگنامه عربی مربوط بوه

نیست ،هرچند که با کاربرد واژه ها در عصر خواننوده

اواسط قرن دوم هجری قمری و از آنِ خلیل بن احمد

متن ،سازگار باشد .از این رو ،برای فهم صوحی ایون

فراهیدی (م912ق یا 911ق) است ،روشن اسوت کوه

گونه متون ،بایسته است که به معانی کاربردی واژههوا

تحوالت و تطوورات معنوایی در بوازه زموانیِ از دوره

و تبارشناسی آنها در زمان تولیود موتن توجوه دقیقوی

نزول قرآن تا عصر خلیل ،امری اجتنا ناپذیر و غیور

انجام شود؛ چرا که عدم بررسی دقیق و همه جانبه در

قابل انکار است.

این مورد ،چه بسا خواننده متن را به سوی معنایی که
در عصر خویش رایج است ،سوق دهد.

وضعیت سایر لغوتناموه هوای بعود از خلیول نیوز
روشن است .لوذا ضورورت دارد بورای دسوتیابی بوه

به دیگر سخن ،ضروری است برای فهوم واژگوان

معانی کلمات قرآنی و در کنار آرای فرهنگنویسوان و

هر متنی ،به معنای موراد در آن موتن دسوت یافوت و

به کاربردهای قرآنی توجه جدی صورت پذیرد .ایون

صِوورف اکتفووا بووه معنووای رایووج در برهووهای دیگوور،

تأکید بدان جهت است که هیچ استبعادی وجود ندارد

نتیجهبخش نخواهد بود.

که فراز و فرود معنا در یکی دو سده مذکور یا بعد از

مادّه «کتب» نیز از این امر مستثنی نبووده و چنوین

آن ،واقع نشده باشود .بویتووجهی بوه ایون توسوعه و

احتمالی برایش مترتب است .لذا معنوایی کوه از ایون

کاهش معنایی ،منجر به اختالفی فاحش با انحراف از

مادّه و مشتقات آن در عصر حاضور در اههوان نقوش

مراد اصلی خواهد شد.

می بنودد ،احیانواً متفواوت از آن چیوزی باشود کوه در

این در حالی است که عموماً بورای فهوم واژگوان

دورههای قبل و بخصوص در متن قورآن و از آن اراده

قرآنی ،صرفاً به مفردات راغوب اصوفهانی کوه وجووه

شده است .به عنووان مثوال موراد از «کتوا » در دوره

معنایی یک مادّه را بر اساس تحلیلهای خود گزارش

حاضر به مجموعهای از تعودادی اوراق کوه بوه طوور

کرده ،مراجعه میشود .نیازی به یوادآوری نیسوت کوه

مرتب در کنار هم قرار گرفته و صحافی شده ،اطوالق

راغب حدود قرن پنجم یا اوایل قرن ششم میزیست.

میشود.

در این پژوهش قصد داریم که برای نیل به معنای

همین تصور ،باعث شده که در مواجهه با عبارات

مراد کلمات قرآنی ،مراجعه بوه کتتتوب لغوت ،تنهوا بوه

قرآنی چون «هلک الکتا » به مصداقی که داللوت بور

عنوان قرینه ای در کنار سایر قرائن میتواند در فرآیند

معنای مجسَّم در ههن موا دارد ،منتقول شوویم؛ یعنوی

فهم دخیل باشد و اکتفا بوه بعضوی منوابع بخصووص

قرآن معهود را که از نظر شکل ظاهری بوا آن معنوای
مجسَّم مطابقت دارد ،بر لفظ مستعمل در آیوه تطبیوق
نموده و هر دو را به یک معنا بدانیم.

منابع متأخر مصیب به ثوا
در این راستا پ

نخواهد بود.

از گوزارش آرای اهول لغوت و

کاربردهای قرآنی آن هیل مادّه «کتب» به مقایسه میوان

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
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این دو پرداخته خواهد شد این مقایسوه بودان جهوت

مَکتَبخانه) معنی کرده است .از «دستة اسبانی که گِرد

است که میوزان انطبواق معنوایی آرای اهول لغوت بوا

هم جمع شده باشند» به کَتیبه و از نوشتن و استنساخ

کاربردهای قرآنی سنجیده شود .این بررسی می توانود

کردن نیز به کِتْبَه یواد کورده اسوت (فراهیودی،9494 ،

کمک کند تا میزان اعتبار قول لغوی و حجیوت آن در

ج ،3صص.)9113 9112

مطالعات قرآنی ،بیش از پیش بر ما روشن شود.

ابن سوکّیت اهووازی (م  244ق) معنوای «محکوم

وجود تفاوتهای احتموالی ضورورت بوازبینی در

بستن ،دوختن و به همآوردن چیزی را» برای این مادّه

معنای دیگر کلمات قرآنی را نیز دو چنودان مویکنود.

آورده اسووت (اصووالا المنطووق ،9492 ،ص ،11هیوول

ایوون بررسووی در سووه محووور معنووای لغوووی ،معنووای

اکتب).

کاربردی و مقایسه این دو به سامان خواهد رسید.

ابن درید (م  329ق) معنای اصلی کَتْوب را «ضَومّ
چیزی با چیز دیگر» بیان کرده (جمهرة اللغوة،9334 ،

.1معنایلغویمادة«كَتَب»
محور بررسی معنای لغوی این موادّه ،پیگیوری آن
در لغتنامههای زبان عربی است .بدین منظوور بورای
نشان دادن تحوالت و تطورات معنایی در طول چنود
سده الزم است تا آرای اهل لغت بور اسواس حضوور
تاریخیشان و فرد به فورد و گوزارش شوود .از سووی
دیگر ،به معنای این مادّه در زبان عبوری و بوه عنووان
برادر زبان عربی و عضوی از زبانهای سامی و اشاره
شده تا از این قرینه نیز بهره ای برای فهم بیشتر گرفته
شود .با توجه به اینکه به زعم بعضی ،اصل این کلموه
از زبان عبری گرفته شده است ،ورود بوه ایون بحوث
ضروری انگاشته شد.

ج ،3ص )222و خودِ «ضَمّ» را به «جمع کردن» معنوی
کرده است (ابن دریود ،9334 ،ج ،2ص .)423معنوای
دوختن و به همآوردن (= بر همنهادن) نیوز از معوانی
این مادّه است (ابن درید ،9334 ،ج ،3ص.)222
بر این اساس ،استعمال این معنی در واژه کتا

(=

به معنای نوشوته) ،متضومن مفهووم «جموع حوروف»
می باشد (ابن درید ،9334 ،ج ،3ص .)222از نظر وی
مُکتِب کسی است که کتابت را یاد میدهد (ابن درید،
 ،9334ج ،3ص.)222
ازهووری (م  312ق) اولووین معنووی را دربوواره عبوود
مکاتَب هکر کرده (با استناد به آیه  33سوره نوور) کوه
با توضیحات بعدی اش ،به نظر می رسد معنای نوشتن
را اراده کرده اسوت (ازهوری ،9422 ،ج ،4ص.)3211

.1-1زبانعربی

وی معانی دیگری چون دوختن (= خرز) ،ضَمّ کردن،

اولین فرهنگ لغت عربی موجود مربوط به خلیول

جمع کردن ،علم آموختن و فَرض (با استناد به آیات:

بن احمد فراهیدی (م 911ق) است .وی مادّة «کَتْوب»

 913و  933سووووره بقوووره و  41سووووره مائوووده) (=

را به معنای «دوختن چیزی با بند چرمی ،یوا بوه هوم

وجووو ) را نیووز بوودان موویافزایوود (ازهووری،9422 ،

آوردن آن» آورده اسووت .کتووا

و کتابووت را نیووز دو

صص.)3213 -3211

مصدر دیگرِ فعلِ کَتَوبَ دانسوته اسوت .وی مُکتِوب را

ابوهالل عسکری (م  332ق) این مادّه را با تعبیور

را محولّ تجموع شواگردان (= مَکتَوب /

«کتبت الشوی ذها جمعتوه» مورتبط بوا معنوی «جموع»

معلّم و کتتّا
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دانسته و بر این اساس ،کتیبه را به معنی «سپاه مجهوز

دوختن» و نیز «جمع کردن دو چیز» معنویِ ایون موادّه

به ادوات جنگی و گردِ هم آمده» گرفته است (معجوم

است (راغب اصفهانی ،9494 ،صص.)122 -411

الفووروق اللغویووة ،9429 ،ص ،921شووماره  ،424هیوول
الفرق بین البوش و الجماعة).
همچنین در بیان فرق بین کتا

معنووای معمووول و متعووارف آن ،ض ومّ حووروف بووا
یکدیگر بوسیله نوشوتن اسوت کوه گواه بوه صوورت
گفتاری (= تلفظ حروف به صورت شفاهی) نیز جلوه

و مصحف ،کتا

را مصدری در معنای کتابت و نیز اموری قابول تعلویم

پیدا می کند و بدین خاطر اسوت کوه بور کوالم الهوی،

دانسووووته (ابوووووهالل عسووووکری ،9429 ،ص،441

کتا

شماره )9112و معتقد اسوت کتوا  ،معنوای مکتوو

بر آن ،به صوورت نوشوتاری موجوود نباشود (راغوب

بودن را افواده موینمایود (ابووهالل عسوکری،9429 ،

اصفهانی ،9494 ،صص.)122 -411

ص ،441شماره .)9133
جوهری (م  313ق) اولوین معنوا بورای کتوا

اطالق می گردد ،اگر چه در زمان اطالق کتوا

به بیانی دیگر ،اصل در کتابت ،نظوم نوشوتاری آن
را

است و استعمال آن در دیگر موارد (= غیر نوشتاری)،

امری معروف دانسته که احتماالً همان معنای نوشوتن

مَجازی است .بر اساس نظر وی ،واژه کتا

در اصول

را اراده کرده است .معانی فَرض و حکم و قدر را نیز

مصدر بوده که بعداً بوه معنوای مفعوولی (= مکتوو ،

آورده است .کاتب را هم ،به معنای عوالِم

نوشته) تسورّی پیودا کورده اسوت .از اثبوات ،تقودیر،

گرفته اسوت .همچنوین از کَتوب بوه جموع و ضومّ و

ایجا  ،فرض ،عزم ،حکم الهی و قضای حتموی نیوز

دوختن (= خرز) تعبیر کرده اسوت (جووهری،9314 ،

تعبیر به کتابت کرده اسوت (بوا اسوتناد بوه آیوات29 :

ج  ،9صص.)221 - 223

سوره مجادله 19 ،سوره توبه 914 ،سووره آل عموران،

برای کتا

ابن فارس (م  311ق) معنای اصلی این مادّه را به

 41سوره مائده 932 ،و  933سووره بقوره 11 ،سووره

«جمع چیزی بور چیوزی دیگور» تعبیور نمووده اسوت

نسا  21 ،سوره حدید 3 ،سوره حشر 11 ،سوره انفال

(معجم مقوایی

اللغوة ،9424 ،ج  ،1ص )913؛ لکون

و  32سوره زخرف).

معانی دیگری از جمله ،فرض (با استناد به آیوه 933

وی وجه تسمیه آن را اینگونه بیان کرده کوه «هور

سوره بقره) ،حکم (با اسوتناد بوه آیوات  3 -2سووره

گفته میشوود

بینه) و قدر را نیز آورده است.

چیزی در بدو امر ،اراده می شود ،سپ
وپ

از آن ،نوشته مویشوود .و بودین ترتیوب ،اراده

وی به نقل از ابن اعرابی بیان داشته که کاتوب در

مبدأ آن امر ،و کتابت منتهای آن میباشد و بور ایون

به معنای عالم است (با استناد به آیوات49 :

اساس ،از اراده ،تعبیر بوه کتابوت موی شوود» (راغوب

نزد عر

سوره طور و  41سوره قلم) .در رابطه با عبد مکاتوب
به معنای نوشتن نیز اشاره ای داشته است (ابن فارس،
 ،9424ج  ،1ص .)911 - 913

اصفهانی ،9494 ،صص.)122 - 11
او همچنین اهعوان داشوته کوه «کتوا » در برخوی
موارد اشاره به لوا محفوظ (با اسوتناد بوه آیوات22 :

از نظر راغوب اصوفهانی (م  122ق) «ضَومِّ (= بوه

سوره حدیود 12،سووره حوج 11 ،سووره انعوام و 13

همآوردن و بر همنهوادن) دو شوی چرموی از طریوق

سوره اسرا ) و حجت و دلیل ثابت (با استناد به آیات:

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
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 3سوره حج 29 ،سوره زخرف 911 ،سووره صوافات،

و 42 :19؛ حزقیال 1 :93 ،و  94 :31و  22و  99 :43؛

 944سوره بقره 24 ،سوره نسا  42 ،سوره فاطر و 49

دانیال 1 : 1 ،و  1و  3و  91و  94و  91و  24و  21و

سوره طور) که نشان از علم و تحقق و اعتقاد اسوت،

 1 : 4و .)92

دارد .در برخی موارد نیوز بوه معوانیای چوون مطلوقِ

در عهد جدید نیز ،همین معنی فراوان بکوار رفتوه

نوشتن ،تورات و مطلق کتتتب الهی (با استناد به آیات:

است (کتوا

مقودس.9332 ،

 11سوره بقره و  13سوره آل عمران) اشاره دارد کوه

برای اطالع بیشتر نک :بوست9119 ،م ،صوص- 124

احکام الهی در آنها ثبت شده است (راغب اصوفهانی،

.)121

 ،9494صص.)122 -411

.2معنایكاربردیماده«كَتَب»درقرآنكریم
مشتقات ماده «کتب» در ساختارهی مختلف اسمی

.2-1زبانعبری
این مادّه در زبان عبری به صوورت « ּכתב » ثبوت
شده که تلفظ آن «کاتاو» و ریشة آن «کَتو» میباشد .با
توجه با اینکه در زبان عبری حرف « ב » صدای وِت
و حرف « ּב » صدای بِت دارد ،ایون دو در حقیقوت
به عنوان یک حرف تلقی می گردند و تفاوتشان فقوط
در تلفظ آن است .لذا مویتووان گفوت کوه «کتوو» در
عبری همان «کتب» در عربی است؛ زیرا حورف «واو»
در زبان عبری به شکل دیگری نوشته میشود.
این مادّه در زبان عبری نیوز بوه معنوای «نوشوتن»
گزارش شده است (حییم ،9342 ،ص 291؛ مشوکور،
 ،9311ج ،2ص.)144

مشتقّات این مادّه در متن عبوریِ عهود عتیوق ،بور
حسب ساختارهای مختلف صرفیِ آن با همین معنوی
به کرّات هکر شده است (عهود قودیم9111 ،؛ کتوا
مقدس2222 ،؛ کتا

مقودس2222 ،؛ کتوا

مقدس .9332 ،برای نمونه نک:

سفرخروج94 :91 ،؛ دانیوال29 :92 ،؛ مالکوی94 :3 ،؛
مزامیوور94 :931 ،؛ امثووال سوولیمان 3 :3 ،و  3 :1و :22
 22؛ اشوووعیا 9 :3 ،و  9 :92و  91و  3 :32و  1 :33؛
ارمیوووا 32 :22 ،و  2 :32و  33 :39و  92 :32و 2 :34
و 4و  4و  91و  93و  21و  23و  21و  32و 9 :41

و فعلی ،بیش از  322بار در آیوات قورآن بکوار رفتوه
است که حودود 212بوار آن ،فقوط بوه واژه «کتوا »
اختصاص دارد (روحوانی ،9312 ،ج ،3صوص 9299و
.)9291
کاربردهای ایون موادّه از زوایوای مختلوف ،قابول
مالحظه هستند .از جهتی مویتووان آنهوا را از حیوث
ساختار اسمی و فعلی بودنشان مورد مطالعه قرار داد؛
با این فرض که کاربرد فعلی خود و از آن جهوت کوه
منضم شدن با هر یک از حروف اضافه ،معنای خاصی
را افاده مینماید و میتواند بر اساس حوروف اضوافه
همنشین با آن ،به چند گروه تقسویم شوود .همچنوین
می توان در کنار بررسی های فعلی ،مسندًالیه افعوال را
مورد توجه قرار داد؛ چرا که معنای فعل در اِسوناد بوه
نوع فاعل احتمال تغییر دارد.
.1-2كاربردمشتقاتفعلیِمادّه«كتب»
مشتقات مادّه «کتب» حدود  12بار در ساختارهای
فعلی مختلف استعمال شده که برخی از آنها ،به انسان
و برخی دیگر به خداوند نسبت داده شده اسوت .لوذا
الزم است به این مهم توجه داشته و معانی واژگان بر
اساس این طبقهبندی لحاظ گردد.
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بوه انسوان

بوویتووا ،ص41؛ سوومرقندی ،بوویتووا ،ج ،9ص924؛

در خصوص مشتقات این مادّه منسو

آیات ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتتبُونَ الْکِتا َ بِأَیْدیهِمْ ثتمَّ یَقتولتوونَ

طباطبایی ،9491 ،ج ،2ص ،)43 -41داللت بر قضا و

هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرتوا بِهِ ثَمَناً قَلیالً فَوَیْولٌ لَهُومْ مِمَّوا

خواست الهی دارد که در نتیجة ایون حلیوت ،حاصول

کَتَبَتْ أَیْدیهِمْ ( ﴾...بقره )11 :و ﴿وَ قالتوا أَساطیرت الْأَوَّلینَ

میگردد.

اکْتَتَبَها فَهِیَ تتمْلی عَلَیْهِ بُکْورَةً وَ أَصویالً﴾ (فرقوان )1 :و

طوسی ضمن انتسا

قول اخیر به حسن بصوری،

﴿فَکاتِبُوهُمْ ذِنْ عَلِمْتتمْ فیهِمْ خَیْراً﴾ ( نور )33 :و ﴿یا أَیُّهَا

قول دیگری از قتاده نقول موی کنود کوه موراد از ایون

الَّذینَ آمَنتوا ذِها تَدایَنْتتمْ بِدَیْنٍ ذِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتتبُوهُ وَ

عبارت ،حاللی است که خداوند در کتا  ،آن را بیان

لْیَکْتتبْ بَیْنَکتمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ ال یَأْ َ کاتِبٌ أَنْ یَکْتتوبَ

کرده است (طوسی ،بیتوا ،ج ،2ص 934 -933و نیوز

کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتتبْ وَ … فَلَویْ َ عَلَویْکتمْ جُنوااٌ أَالَّ

رک :زمخشری ،9421 ،ج ،9ص239؛ طبرسی،9312 ،

تَکْتتبُوها وَ أَشْهِدُوا ذِها تَبوایَعْتتمْ وَ ال یُضَوارَّ کاتِوبٌ وَ ال

ج ،2ص124؛ فخر رازی ،9422 ،ج ،1ص.)212

شَهیدٌ …﴾ (بقره 232 :و نیز آیه  )233قابل هکر اسوت
که در همه آنها ،معنای «نوشتن» مورد توجه میباشد.

در هر صوورت ،معنوای وجوو

در ایون عبوارت

مشهود نیست؛ اگر چه برخی ،چنین برداشتی داشتهاند

ساختار فعلی کَتَبَ به صیغه مفرد مذکر غایوب3 ،

(سور آبادی ،9332 ،ج ،9ص.)944

بار نیز در اسناد به خداوند سبحان و به عنووان فاعول

در آیه ﴿یا قَوْمِ ادْختلتوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتوی کَتَوبَ

فعل و بکار رفته است .همانطور که اشواره شود نبایود

اللَّهُ لَکتمْ وَ ال تَرْتَدُّوا عَلی أَدْبارِکتمْ فَتَنْقَلِبُووا خاسِورینَ﴾

معنی «نوشتن» را که دربواره انسوان بوه عنووان اموری

(مائده )29 :که فعل کَتَبَ با حرف «ل» مقرون شوده و

محسوس و ملموس قلمداد می شوود ،بورای خدوانود

درباره حضرت موسی (ع) و بنیاسراییل است ،دستورِ

سبحان نیز در نظر گرفت؛ بلکه در این خصوص باید

ورود قوم به سرزمین مقدس تعبیر به «کَتَبَ اللَّهُ لَکتمْ»

به دنبال معنای دیگری بود که متناسب با فاعول خوود

شده است .به عبوارتی دیگور ،از امور الهوی تعبیور بوه

و

کتابت الهی شده است .با توجه به اینکوه قووم هموراه

باشد .لذا در چنین مواردی معانی ای چون وجوو
مقرر داشتن مدنظر بوده است.

در آیه ﴿ ...وَ ابْتَغتوا موا کَتَوبَ اللَّوهُ لَکتومْ وَ کتلتووا وَ
اشْرَبُوا ( ﴾...بقره )931 :اگر عبارت «وَ ابْتَغتوا موا کَتَوبَ

حضرت موسی (ع) به این دستور عمول نکردنود ،در
می یابیم که این کتابت ،اشاره به امری تشریعی داشوته
است.

اللَّهُ لَکتمْ» اشاره به حلّیّت برخی احکام در شبهای مواه

در آیات ﴿ما کانَ لِأَهْلِ الْمَدینَةِ وَ مَونْ حَووْلَهُمْ مِونَ

مبارک رمضان داشته باشد (رک :ابون عاشوور،9334 ،

الْ وأَعْرا ِ أَنْ یَتَخَلَّفتوووا عَ ونْ رَسُ وولِ اللَّ وهِ وَ ال یَرْغَبُوووا

ج ،2ص932؛ مغنیووه ،9424 ،ج ،9ص212؛ قاسوومی،

بِأَنْفتسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ هلِوکَ بِوأَنَّهُمْ ال یُصویبُهُمْ ظَمَوأٌ وَ ال

 ،9493ج ،2ص ، )43مراد از کتابت الهی ،بیان حلّیوت

نَصَبٌ وَ ال مَخْمَصَةٌ فی سَبیلِ اللَّوهِ وَ ال یَطَونتنَ مَوْطًِواً

حُکم مذکور است .ولی اگر حکایت از یک امر دیگر

یَغیظت الْکتفَّارَ وَ ال یَنالتونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْالً ذِالَّ کتتِبَ لَهُمْ بِوهِ

از جمله طلب فرزند باشد (مقاتل بن سولیمان9423 ،

عَمَلٌ صالِ ٌ ذِنَّ اللَّهَ ال یُضویعُ أَجْورَ الْمُحْسِونینَ * وَ ال

ج ،9ص944؛ فرا  ،بویتوا ،ج ،9ص994؛ ابون قتیبوه،

یُنْفِقتونَ نَفَقَةً صَغیرَةً وَ ال کَبیرَةً وَ ال یَقْطَعُوونَ وادِیواً ذِالَّ

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
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کتتِبَ لَهُمْ لِیَجْزِیَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما کانتوا یَعْمَلتونَ﴾ (توبه:

شاید بتوان ارتباطی میان این معنی با سونّت الهوی

 )929 922با توجه به اینکه این نوشوتن ،منتسوب بوه

قایل شد .آیات (نسا  44 :و 39؛ اعراف941 :؛ مائوده:

نظام الهی است (طوسی ،بی تا ،ج ،1ص ،)322به نظر

 32و 41؛ حدید21 :؛ انبیا 921 :؛ ی  )92 :گونه های

می رسد مراد از عبارت «کتتِبَ لَهُمْ» همان ثبت اَعموالِ

دیگری از ساختارهای فعلی این مادّه هستند که فاعل

بندگان باشد.

آنها خدا میباشد.

در آیات ﴿قتلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْوأَرْضِ قتولْ
لِلَّهِ کَتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکتمْ ذِلی یَوْمِ الْقِیامَوةِ

بنابراین ،اگر معنای نوشتن به خداونود اِسوناد داده
شود ،به دو معنای نسبی اشاره دارد:

( ﴾...انعام )92 :و ﴿وَ ذِها جا َکَ الَّذینَ یُنْمِنتوونَ بِییاتِنوا

الف) ثبت و ضبط

فَقتلْ سَالمٌ عَلَیْکتمْ کَتَبَ رَبُّکتمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ

ب) اراده ،حکم و دستور الهی یا تقدیر و قضوای

عَمِلَ مِنْکتمْ سُو اً بِجَهالَةٍ ثتمَّ تا َ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَ َ فَأَنَّهُ

حضرتش «جلّ جالله» مشوتمل بور اموور تکووینی یوا

غَفتورٌ رَحیمٌ﴾ (انعام )14 :از تحقوق و ثبووت رحموت

تشریعی و اعمّ از وجوبی یا غیر آن.

الهی ،تعبیر به کتابت شده است .باید ایون نکتوه را در

لذا کتابت منتسب به نظام الوهی ،امری اسوت کوه

نظر داشت که در این دو مورد ،فعل کَتَوبَ بوا حورف

شریعت و احکام الهی در آن مضبوط شده و به ثبوت

«عَلی» قرین شده است.

رسیده یا حتّی به حتمیّت رسیده است .ایون معنوا در

در آیاتی دیگر از جمله ﴿کتتِوبَ عَلَویْکتمْ ذِها حَضَورَ
أَحَودَکتمُ الْمَووْتُ ذِنْ تَورَکَ خَیْووراً الْوَصِویَّةت لِلْوالِ ودَیْنِ وَ
الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرتوفِ حَقًّوا عَلَوی الْمُتَّقوینَ﴾ (بقوره)932 :
و﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنتوا کتتِبَ عَلَویْکتمُ الصیویامُ کَموا کتتِوبَ

خصوص کتا

الهی کوه اراده خداونودی نسوبت بوه

جریانات و وقایع عالم هستی در آن نقش بسته اسوت
نیز صادق است.

عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکتمْ لَعَلَّکتومْ تَتَّقتوونَ﴾ (بقوره )933 :و

.1-1-2تفاوتاستعمالحرف«عَلی»و«ل»بافعل

﴿کتتِبَ عَلَیْکتمُ الْقِتالت ( ﴾...بقره )294 :و ﴿ ...فَلَمَّوا کتتِوبَ

كَتَبَ

عَلَیْهِمُ الْقِتالت تَوَلَّوْا ذِالَّ قَلیالً مِنْهُمْ ( ﴾...بقره )244 :فعل

از مطالعه در آیات قرآنوی مویتووان دریافوت کوه

کتتِبَ در اسناد به خداوند بوه صوورت مجهوول و بوه

مشتقات فعلی مادّه «کتب» به سوه صوورت اسوتعمال

صیغه مفرد مذکر غایب و و مقرون بوا حورف «عَلوی»

شده است:

بکار رفته که اشاره به تشوریع حکوم الهوی و بیوان از
وجو

آن دارد.

در آیه ﴿کتتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَالَّهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدیهِ

الف و مقرون به حرف «عَلی»
ب و مقرون به حرف «ل»
ج و بدون حرف

ذِلی عَذا ِ السَّعیرِ﴾ (حج )4 :تعبیر «کتتِبَ عَلَیْه» کوه بوا

با توجه به نقوش حورف اضوافه در تغییور معنوای

حرف «عَلی» آمده ،بیان از یک حکم و قضوای الهوی

افعووال ،توووان دریافووت کووه میووان هوور یووک از ایوون

بر گمراهیِ افرادی است که والیت شیطان را بر خود

استعمالها ،تفاوت معنوایی وجوود دارد؛ بوویژه آنکوه

پذیرفتهاند (رک :طباطبایی ،9491 ،ج ،94ص.)343

مشتقات فعلی مادّه کتب در آیات قورآن در اسوناد بوه
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انسان بودون حورف اضوافه بووده ولوی در اسوناد بوه

حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکتمُ الْخَیْطت الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْووَدِ مِونَ

خداوند ،هر سه حالت گفته شده جاری است.

الْفَجْرِ ( ﴾...بقره)931 :

به نظر می رسد بوه طوور عمووم اسوتعمال حورف

﴿یا قَوْمِ ادْختلتوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتی کَتَبَ اللَّهُ لَکتمْ

و الزامِ آن

وَ ال تَرْتَدُّوا عَلی أَدْبارِکتمْ فَتَنْقَلِبُووا خاسِورینَ﴾ (مائوده:

«عَلی» با افعال مادّه کتب ،حاکی از وجو

حکم از سوی خدا بر بندگان است (نک :بقره 913 :و

)29

 932و  933و  294و 244؛ آلعمران914 :؛ نسا 11 :؛

﴿ وَ یَسْتَفْتتونَکَ فِی النِّسا ِ قتلِ اللَّهُ یُفْتیکتمْ فیهِنَّ وَ ما

مائووده 32 :و 41؛ انعووام 92 :و 914؛ حووج4 :؛ حدیوود:

یُتْلی عَلَیْکتمْ فِی الْکِتوا ِ فوی یَتوامَی النِّسوا ِ الالَّتوی ال

.)21

تتنْتتوونَهُنَّ مووا کتتِوبَ لَهُونَّ وَ تَرْغَبُووونَ أَنْ تَنْکِحُوووهُنَّ وَ

تشریع روزه ،قتال با دشومنان ،تودوین وصویت و
اموری از این قبیل به عنوان احکام الهوی ،دالّ بور آن

الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقتومُوا لِلْیَتامی بِالْقِسْطِ وَ
ما تَفْعَلتوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِهِ عَلیماً﴾ (نسا )921 :

اسووت کووه ایوون احکووام بای ود از جانووب دینووداران و

در آیه اول ،متعلَقِ کتابت در عبارت «وَ ابْتَغتووا موا

متشرّعان رعایت گردد .این سخن درباره دو آیهای که

کَتَبَ اللَّهُ لَکتمْ» اعمّ از اینکه به تحلیلِ حُکمِ مربوط بوه

خداوند بر خود ،رحمتِ بر بندگان را الزم کرده است

شبهای ماه مبارک رمضان برگردد کوه حکموی اسوت

(نک :انعام 92 :و  )14نیوز ،مویتوانود جریوان داشوته

جوازی و اختیاری یا آنکوه بوه مسوًله طلوب فرزنود

به دو شکل تکووینی و

مرتبط باشد ،در هر دو صورت هویچ الوزام و ایجوابی

باشد .مضاف آنکه این وجو
تشریعی قابل ظهور است.

این در حالی است که از اسوتعمال ایون افعوال بوا

مطرا نیست تا فعل مذکور با حورف «علوی» مقورون
گردد.

حرف «ل» و یا بیهمراهوی بوا حورف اضوافه ،چنوین

در آیه دوم ،موضوع کتابوت محول بحوث اسوت.

الزامی بدست نمیآید (نک :نسا  921 :و اعراف941 :

عموم مفسران بر ایون باورنود کوه ورود بوه سورزمین

و  914و توبه.)929 -922 :

مقدس موضوع کتابت بووده و از آن بوه عنووان یوک

البته در برخی موارد ،شکل استعمال این حوروف،

حکم تشریعیِ واجب یاد میکنند ،لکن فرضِ وجوبی

استدالل مذکور را متزلزل ساخته و محل مناقشه قورار

گرفتنِ ورود به سورزمین مقودس ،بوا عبوارت ﴿فَإِنَّهَوا

می دهد؛ که الزم است با بررسیِ این آیات و تأمول در

محَُرَّمَوةٌ عَلَوویهِْمْ أَرْبَعِووینَ سَونَة﴾ (مائووده )24 :در آیووات

آنها به نتیجه ای دقیق دست یافت .در سه آیة زیر فعل

بعدی ،آنوان را بور آن داشوته توا رابطوهای میوان ایون

کتب با حرف «ل» همراه شده است که الزم است بوه

وجو

و تحریم ایجاد کنند (رک :جصّواص ،9421ج

هر یک از آنها پرداخته شود:

 ،4ص43؛ طوسی ،بی تا ،ج ،3ص433؛ ابون جووزی،

﴿أتحِلَّ لَکتمْ لَیْلَةَ الصیویامِ الرَّفَوثت ذِلوی نِسوائِکتمْ هُونَّ

 ،9422ج ،9ص132؛ زمخشری ،9421 ،ج ،9ص422؛

لِباسٌ لَکتمْ وَ أَنْوتتمْ لِبواسٌ لَهُونَّ عَلِومَ اللَّوهُ أَنَّکتومْ کتنْوتتمْ

طبرسووی ،9312 ،ج ،3ص214؛ فخوور رازی ،9422 ،ج

تَخْتانتونَ أَنْفتسَوکتمْ فَتوا َ عَلَویْکتمْ وَ عَفوا عَونْکتمْ فَالْوینَ

 ،99ص333 -332؛ طباطبووایی ،9491 ،ج ،1ص-233

بَاشِرتوهُنَّ وَ ابْتَغتوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکتومْ وَ کتلتووا وَ اشْورَبُوا

.)231

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن

عبوارت «کَتَوبَ اللَّوهُ لَکتومْ» در آیوه موذکور ،صوله
موصولی است که با هم ،صفت دوم «الْوأَرْض» اسوت
(دعووواس و دیگوووران ،9421 ،ج ،9ص212؛ صوووافی،
 ،9493ج ،4ص394؛ درویش ،9491 ،ج ،2ص.)449
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هم نشین شدن این مادّه با حرف «ل» در بیشتر مووارد
چنین وجوبی را افاده نمیکند.
از این رو ،تعارض ظاهری که در آیه دوم دربواره
امر به ورود به سرزمین مقدس با تحریم آن سورزمین

نحّاس نیز از صله و موصول به عنوان صوفت یواد

به نظر میآمد ،رفع میگردد؛ چرا که کتابت حکوم در

کرده و کتابت را به سکونت در آن سرزمین معطووف

این آیه با حرف «ل» آمده است .البته بایود گفوت کوه

داشته است (اعرا

القرآن ،9429 ،ج ،9ص.)243

عده ای نیز بدین مضمون تفسیر کردهاند که اراده و

حکم تحریم بواسطه عملکرد بنی اسراییل بوده اسوت.
لذا تحریمِ امری بعد از حکمِ به وجو

آن ،نشوان از

تقدیر خدا بر آن قرار گرفته اسوت کوه ایون سورزمین

تعارض آنها ندارد .آنچه مهم اسوت تبعیوت از فرموان

مقودس ،بورای شوما (= سوکونت شوما) باشوود (رک:

الهی است.

ابوعبیووده ،9339 ،ج ،9ص942؛ نحّوواس ،9429 ،ج،9

البته در آیات ﴿قتلْ لَنْ یُصیبَنا ذِالَّ ما کَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ

ص243؛ سووور آبووادی ،9332 ،ج ،9ص143؛ ثعلبووی

مَوْالنا ( ﴾...توبه )19 :و ﴿کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُولی

نیشابوری ،9422 ،ج ،4ص43؛ ابن جوزی ،9422 ،ج

ذِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ * ال تَجِدُ قَوْماً یُنْمِنتونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ

 ،9ص132؛ زمخشری ،9421 ،ج ،9ص.)422

الْیخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کانتوا آبوا َهُمْ

بنابراین ،عبارت «کَتَبَ اللَّهُ لَکتمْ» یا تأکیدی اسوت

أَوْ أَبْنا َهُمْ أَوْ ذِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتَهُمْ أتولًِکَ کَتَوبَ فوی

بر دستور ورود بوه سورزمین مقودس و یوا تصوریحی

قتلتوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرتواٍ مِنْوهُ ( ﴾...مجادلوه 29 :و

است بر اصل تعلق آن سرزمین به بنویاسوراییل؛ ولوو

 )22نیز که با «ل» و بدون حرف اضافه آمده ،بوه نظور

بعد از چهل سال.

می رسد کتابت خدا ،اشاره به قضا و تقدیرِ غیور قابول

در آیه سوم ،عبارت «ما کتتِبَ لَهُنَّ» در مقوام بیوان

تغییر و و به عنوان امری حتمی و تخلف ناپذیر و دارد

مواردی از حقوق ایتامی است که این حقوق بوه آنهوا

(نووک :مقاتوول بوون سوولیمان ،9423 ،ج ،4ص 241و

داده نشده است ﴿ال تتنْتتونَهُنَّ ما کتتِبَ لَهُونَّ﴾ .بنوابراین،

ص214؛ طباطبوووایی ،9491 ،ج  ،19ص 914 -911و

اگر عمل واجبی منظورِ آیه باشد متوجه کسان دیگری

ص.)222

است ،نه ایتام و زنان .لوذا مناسوبت عبوارت ،هموانی

بووا توجووه بووه تووأثیر دو حوورف «علووی» و «ل» در

است که در آیه و به صورت همراهوی حورف «ل» بوا

همنشینی با فعل «کتب» به دست میآید که چورا ایون

فعل کتتِبَ و آمده و لزومی نداشت که با حرف «عَلی»

حروف در افعال منتسب به انسان ،حضور نداشتهاند.
 .2-2کاربرد مشتقات اسمیِ مادّه «کتب»

بیاید.
با بررسی موارد فوق بایود گفوت کوه هومنشوینی

ساختارهای اسمیِ این مادّه به صورتهای مختلوفِ

حرف «عَلی» با مشتقات فعلی موادّه «کتوب» در اکثور

مفرد و جمعِ «کتا  ،کاتب و مکتو » 241 ،مورد در

را به هموراه دارد؛ در حوالی کوه

آیات قرآنی به کار رفته است .هیًتهای اسمی این مادّه

موارد معنای وجو

نیز منتسب به دو فاعل بشری و نظام الوهی است.

32
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اسم فاعل این مادّه به صیغة «کاتب» چهار بوار در

زمخشوری ،9421 ،ج ،2ص 941؛ طبرسووی ،9312 ،ج

آیات  233 -232سوره بقره ﴿یا أَیُّهَوا الَّوذینَ آمَنتووا ذِها

 ،4ص141؛ فخوووووور رازی ،9422 ،ج ،91ص- 332

تَدایَنْتتمْ بِدَیْنٍ ذِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتتبُوهُ وَ لْیَکْتتبْ بَیْونَکتمْ

339؛ ابوون عاشووور ،9334 ،ج ،3ص394؛ طباطبووایی،

کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ ال یَأْ َ کاتِبٌ أَنْ یَکْتتبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّوهُ

 ،9491ج ،3ص .)232از مفاد ﴿یَجِدُونَهُ مَکْتتوباً عِنْدَهُمْ

 ...وَ ال یُضَارَّ کاتِبٌ وَ ال شَهیدٌ  * ...وَ ذِنْ کتنْوتتمْ عَلوی

فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیولِ﴾ مشوخص اسوت کوه سوخن از

سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَوةٌ  ﴾...بکوار رفتوه

تورات و انجیلی است که نزد اهل کتا

موجود است

است که در هر چهار مورد ،منتسب به انسوان بووده و

و در متن آن ،اوصافی از پیامبر نوشته شده است.

همانگونه که پیداست مراد از آن ،کسی است که فعول

لذا از ظواهر آیوه چنوین بور مویآیود کوه موراد از

و عمل «نوشتن» و معهود و متبادر به ههن را و انجوام

«مکتو » همان معنای «نوشته شوده» معهوود را دارد.

میدهد.

بنابر این ،مفهوم این مادّه در ساختارهای اسم فاعلی و

در دو آیه ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُونْمِنٌ
فَال کتفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ ذِنَّا لَهُ کاتِبُونَ﴾ (انبیا  )14 :و ﴿کِراماً

اسم مفعولی این ماده در اسوناد بوه بشور ،بوه معنوای
«نوشتن» است.

کاتِبینَ﴾ (انفطار )99 :که به صورت جمع مذکر سوالم

آخرین ساختار اسمی و شاید مهمترین آنهوا ،واژة

«کاتب» آمده ،عمل کتابت در صویغه اسوم فواعلی آن،

«کتا » است که بیش از  212بار به شکل مفرد ،جمع

به عالم الوهی نسبت داده شده است .قطعا اسناد عمل

مکسّر (= کتتتب) ،معرَّف به «ال» ،معرَّف به ضمیر و در

نوشتن به خداوند یا مالئکه معنایی غیر از آن چیوزی

حالت ترکیب اضافی و و نکره در آیات قرآن استعمال

است که درباره انسان از آن در ههن ،متصووَّر اسوت.

شده است .کلمه کتوا

عوالوه بور معنوای مصودری

می توان گفت مراد از کاتبیت در دو آیوة اخیور ،ثبوت

(کَتَبَ یَکتتبُ کِتاباً و کِتابَةً) ،در معنای اسم مفعولی (=

اَعمالِ انسان نزد خداوند است.

مکتو ) نیز بکار میرود.

اسم مفعوولِ ایون موادّه فقوط  9بوار و بوه صویغة

به عنوان نمونه می توان به آیات زیر اشواره نموود

«مکتو » در آیه ﴿الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُوولَ النَّبِویَّ الْوأتمییَّ

که میفرماید﴿ :اهْهَبْ بِکِتابی هذا فَأَلْقِهْ ذِلَیْهِمْ ثتومَّ تَووَلَّ

الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتتوبواً عِنْودَهُمْ فِوی التَّووْراةِ وَ الْإِنْجیولِ

عَنْهُمْ فَانْظترْ ما ها یَرْجِعُونَ * قَالَتْ یَا أَیهَُّا الْمَلَونتاْ ذِنویِّ

یَأْمُرتهُمْ بِالْمَعْرتوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَورِ وَ یُحِولُّ لَهُومُ

أتلْقِیَ ذِلیََّ کِتَا ٌ کَورِیمٌ﴾ (نمول 23 :و  .)21ایون آیوات

الطَّییباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ ذِصْرَهُمْ

مربوط به داستان حضرت سلیمان (ع) اسوت کوه بوه

وَ الْأَغْاللَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ ( ﴾...اعوراف )911 :آموده

هُدهُد فرمان می دهد تا کتابی را به قوم سبأ برساند .از

است.

مفاد آیه (نک :نمل 32 :و  )39چنوین بور مویآیود کوه

آیه بیان از آن دارد که یادواره و ویژگیهای پیوامبر
اسالم (صولّی اُت علیوه و آلوه و سولّم) در توورات و
انجیل نگاشوته شوده اسوت (رک :ابون قتیبوه ،بویتوا،
ص941؛ طوسوووی ،بووویتوووا ،ج ،4ص 142 – 111؛

شامل چند جملة کوتاه بوده بطوریکه حمل آن توسط
هدهد ممکن بوده است.

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن

چنین برداشتی عموما خالف تصوور رایوج از واژه
کتا

است که آن را مجموعهای بین الدفَّتَین و شوامل

تعداد زیادی از صفحات نوشته شده میداند.
در آیه ﴿وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ ال یَجِدُونَ نِکاحواً حَتَّوی

به دیگر سخن ،مراد از ابتغای کتا

39

این است کوه

اگر بردهای ،نوشتهای را و به عنوان قراردادی فیمابین
و از شما خواستار شد و در صورت وجود خیریت در
این امر و آن را برایش بنویسید.

یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْولِهِ وَ الَّوذینَ یَبْتَغتوونَ الْکِتوا َ مِمَّوا

در حقیقت ،همان نوشتن مراد است که در اینجوا

مَلَکَتْ أَیْمانتکتمْ فَکاتِبُوهُمْ ذِنْ عَلِمْتتمْ فویهِمْ خَیْوراً وَ ﴾...

به صورت یک «قرارداد نوشته شده» نمود پیدا میکند.

(نور )33 :نیز کلمه کتا

بکار رفته است.

دو نظر در این باره محتمل است .از سوی بعضوی
مفسران واژه کتا

روشن است در نظر گرفتن معنای مکاتبه ،منطبوق بور
معنای اصلی واژه کتا

نیست بلکوه نواظر بوه اموری

در این آیه به مکاتبه تفسویر شوده

است که نتیجه موضوع کتابت است .لذا تفسیری کوه

(فرّا  ،بی تا ،ج ،2ص219؛ ابن قتیبه ،بویتوا ،ص249؛

کتا

را در این آیه به مکاتبوه و عقود قورارداد معنوی

طوسی ،بی توا ،ج ،1ص433؛ زمخشوری ،9421 ،ج،3

کرده است ،در استعمال کلمه مکاتبه نیز بیتوجوه بوه

ص233؛ طبرسووی ،9312 ،ج ،1ص222؛ طباطبوووایی،

معنی نوشتن نبوده است.

 ،9491ج ،91ص )993کووه بووه عنوووان یووک عقوود و

بنابراین ،می توان گفت معنای مسوتَنبَطِ از مکاتبوه،

قرارداد میان بورده (= غوالم یوا کنیوز) و صواحب آن

مأخوه از معنوی اصولی اسوت .لفوظ کتوا

نیوز هور

منعقد می شود و در نهایت به آزادیِ برده مویانجامود

نوشته ای را شامل می شود؛ خواه محدود به یوک ورق

در این آیه موضوع

باشد و خواه به صورت مجموعه ای از اوراق .الزاموی

قراردادی است که بین طرفین به ثبت میرسود (رک:

نیز بین استعمال کلمه کتا

و داللت آن بر مصوداقی

فخوور رازی ،9422 ،ج ،23ص312؛ فضوول اُ،9491 ،

چون مابین الدفتین وجوود نودارد و کسوی کوه چنوین

که بنا بر این تفسیر ،مراد از کتا

مالزمتی را بر اسواس «معنوای کتوا

ج ،94ص.)393 -392
در حقیق ت ،مفاد عقد مذکور و عمل به آن ،مدلول
آیه است ،نه معنوای مصودریِ آن .بوه دیگور سوخن،
ابتغای کتا

در ایون زموان»

فرض نماید ،نمیتواند ایون معنوی را بور کاربردهوای
قرآنی تحمیل کند.

داللوت بور انعقواد قوراردادی اسوت کوه

عالوه بر مفهوم فوق که داللت بر نوشتن ملموس

اصطالحاً بِدان ،مکاتبه گفته می شود .احتمال دیگوری

دارد ،این کلمه در مواضع دیگری از جمله «چیزی که

در ایون آیوه،

اعمال دنیوی انسانها در آن نوشته شده است (= ناموه

معنی لغوی آن در حالت مفعولی بوه معنوی «نوشوته»

اعمال)» و « امری وحیانی که بر برخی از انبیای الهوی

باشد؛ چرا که هر نوشته ای داللت بر مضمون خاصوی

نازل شده است (= کتا

وحیانی)» و «امری فراتور از

داشته و با یک غرضی نوشته می شود که در ایون آیوه

امور دنیوی که در آن ،مقدرات عالم و امور تکوینی و

مفاد آن نوشته مربوط به قراردادی اسوت دربواره آزاد

تشریعی در آن مندرج است (= علم الهی)» نیوز بکوار

کردن بردهها.

رفته است.

نیز وجود دارد به اینکوه موراد از کتوا
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پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،9312پیاپی4

برای مثال میتوان به آیات ﴿یَوْمَ نَدْعُوا کتولَّ أتنواسٍ

که ههن بشری از کلمه کتا

میفهمد .داللوت کتوا

بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أتوتِیَ کِتابَهُ بِیَمینِهِ فَأتولًِکَ یَقْرَؤتنَ کِتابَهُمْ وَ

نازل شده بور انبیوای الهوی بوه عنووان یوک مصوداق

ال یُظْلَمُووونَ فَتوویالً﴾ (اسوورا  )19 :و ﴿وَ وُضِوعَ الْکِتووا ُ

خارجی نیز بعید می نماید ،چرا که نزول یوا ایتوای آن

فَتَرَی الْمُجْرِمینَ مُشْفِقینَ مِمَّا فیهِ وَ یَقتولتونَ یا وَیْلَتَنا ما

بر پیامبران (ع) با این هیًت نبوده تا معنای ملموس و

لِهذَا الْکِتا ِ ال یُغادِرُ صَغیرَةً وَ ال کَبیرَةً ذِالَّ أَحْصواها وَ

عینی کتا

از آن برداشت شود .به نظر میرسود ایون

وَجَدُوا ما عَمِلتوا حاضِراً وَ ال یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً﴾ (کهف:

موارد خارج از حوزه بشوری و ملمووسِ آن اسوت و

 )41و ﴿فَأَمَّا مَنْ أتوتِیَ کِتابَهُ بِیَمینِوهِ *  * ...وَ أَمَّوا مَونْ

همچون کاربردهای فعلی باید معنوای دیگوری بورای

أتوتِیَ کِتابَهُ وَرا َ ظَهْرِهِ﴾ (انشقاق 1 :و  )92در با

نامه

اَعمال (نمونههای دیگر :مطففین 1 :و 93؛ حاقه 91 :و
 )21و آیات ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَییناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُومُ
الْکِتا َ وَ الْمیزانَ لِیَقتومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ( ﴾...حدید)21 :
و ﴿ وَ ذِهْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتا َ وَ الْفترْقانَ لَعَلَّکتمْ تَهْتَودُونَ﴾
(بقره )13 :و ﴿هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتا َ مِنْهُ آیواتٌ

آنها در نظر گرفته شود.
عالمه طباطبایی برای کلمه کتا

سه معنای زیر را

در نظر گرفته است:
الف و کتتتبوی کوه بور پیوامبران (ع) نوازل شوده و
مشتمل بر شرایع دینی است.
ب و کتتتبی که اعمال نیک و بد بندگان در آن ضبط

مُحْکَماتٌ هُونَّ أتمُّ الْکِتوا ِ وَ أتخَورت مُتَشوابِهاتٌ ( ﴾...آل

می شود؛ اعمّ از اینکه مربوط به یک انسوان باشود یوا

وحیوانی (نمونوههوای

یک امّت و یا جمیع انسانها و اعمّ از اینکه مربوط بوه

عمران )1 :در خصوص کتوا

دیگوور :بقووره 31 :و 293؛ نسووا  921 :و  993و 934؛
مائده43 :؛ منمنون )41 :اشاره نمود.

گروه نیکان باشد یا گروه بدکار.
ج و کتتتبی که تفاصیل و جزئیوات نظوام هسوتی و

نیز آیات ﴿ وَ عِنْدَهُ مَفاتِ ُ الْغَیْبِ ال یَعْلَمُها ذِالَّ هُووَ وَ

حووواد ِ واقووع در آن را ضووبط موویکنوود (طباطبووایی،

یَعْلَمُ ما فِی الْبَورِّ وَ الْبَحْورِ وَ موا تَسْوقتطت مِونْ وَرَقَوةٍ ذِالَّ

 ،9491ج ،1ص  ،213 -212هیل آیه  31سوره انعام).

یَعْلَمُها وَ ال حَبَّةٍ فی ظتلتماتِ الْوأَرْضِ وَ ال رَطْوبٍ وَ ال

بنووابراین ،از کاربردهووای قرآنووی کلمووه کتووا  ،دو

یابِ ٍ ذِالَّ فی کِتا ٍ مُبینٍ﴾ (انعام )11 :و ﴿وَ قالَ الَّوذینَ

معنای کلی «نوشتن محسوس و ملمووس» و «نوشوتن

کَفَرتوا ال تَأْتینَا السَّاعَةت قتلْ بَلوی وَ رَبیوی لَتَوأْتِیَنَّکتمْ عوالِمِ

غیر مادّی» به دست میآید.

الْغَیْبِ ال یَعْزت ُ عَنْهُ مِثْقالت هَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِوی
الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَرت مِنْ هلِکَ وَ ال أَکْبَورت ذِالَّ فوی کِتوا ٍ

.3نقدوتحليلآراءعالمانلغت

مُبینٍ﴾ (سبأ )3 :و ﴿وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْوأَرْضِ ذِالَّ عَلَوی

اگرچووه اتفوواق نظووری در آرای لغویووون مشوواهده

اللَّهِ رِزْقتها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کتلٌّ فی کِتوا ٍ

نمی شود ولی از فحوای سخنان شان چنین بر مویآیود

مُبینٍ﴾ (هود )4 :برای علوم الهوی (نمونوههوای دیگور:
توبه34 :؛ یون 49 :؛ انعام )33 :قابل اشاره است.
بیتردید این سه کاربرد و بویژه مدلول نامه اعمال
و علم الهی و از حیث ماهیت متفاوت از چیزی است

که اصلیترین معنیِ مادّه «کتب» نزد آنان «دوختن ،بور
هم نهادن ،جمع کردن و منضوم سواختن دو چیوز یوا
بیشتر» بوده و به معنای «نوشتن» تأکید آنچنانی وجود
ندارد.

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن

فراهیودی کتوا

و کتابووت را مصودر فعول کَتَوبَ

دانسته است؛ بدون آنکه به معنوای آن تصوری کورده
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عربی از دیگر زبانها کرده است (رک .جِفوری،9334 ،
صص.)344 -341

باشد .وی در بیان اولین معنای مادّه «کتوب» از تعبیور

الزم به توضی است کوه شوباهتهای سواختاری و

«خَرز الشَّی بِسَیْرٍ» و عبارتهای مشابه استفاده می کند.

واژگانیِ دو زبان عربی و عبری و با توجه به وابستگی

وی «خورز» را بوه دو معنوی «نگووین یوا تکوههووایی از

هر دو به زیانهای سامی و از یک سو (روبینوز،9313 ،

جواهرات گرانبها و یا کم بها شبیه بوه گوردن بنود یوا

ص )299و عدم وجود دالیول مسوتند و حتوی قورائن

تسبی » و «دوختن با چورم» آورده اسوت (فراهیودی،

ابتدایی در خصوص وامگیری عربی از عبری ،ادعوای

 ،9494ج  ،9ص .)414

کسانی چون آرتور جفوری را غیرعالمانوه و نوامقبول

نکته قابل توجه ،اینکه در مادّه «جموع» و «خویط»

می نمایاند؛ بخصوص اینکه ،شوواهد نشوان از آن دارد

اشاره ای به مترادف بودنِ آنها با مشتقات «کتب» نشده

که دسوتوریانِ عبوری ،اصوطالحات فنوی و مقووالت

و هیل مادّه «خرز» فقوط تعبیور «و کتولُّ ختورزَةٍ :کتتْبَوةٍ،

دسووتوری خووود را از زبووانشناسووان اسووالمی بووه وام

یعنی :ثتقْبَوة» (فراهیودی ،9494 ،ج  ،9ص  )414آموده

گرفتهاند (روبینز ،9313 ،ص.)299

که برای کتتْبَة نیز معنای «ثتقْبَة» 9بیان شده است.

باید در نظر داشت کاربردهای قرآنی این مادّه نیوز

مشابه همین قول در آرای دیگر لغویون نیز مشهود

با آرای اهل لغت ناسازگار بوده و هم سویی ندارد .در

است .لذا به نظر میرسد معنای نوشتن از نگواه آنوان،

حقیقت ،مشتقات مادّه کتب در آیات قرآنوی بوه هویچ

معنی ثانوی این مادّه باشد؛ بطوریکوه موقوع نوشوتن،

وجه به معنای «جمع ،انضمام ،دوختن و بر همنهادن»

حروف و کلمات گردِ هم آمده و جمع میشووند و از

کاربرد نداشته ،بلکه به جرأت می توان گفت در هموه

این رو ،بر آن نوشته ،کتا

اطالق میگردد.

شاید از این جهت است که آرتور جفوری ضومن
اصرار بر اینکه زبان عربوی ،ایون موادّه را از زبانهوایی

موارد به همان معنای نوشتن آمده است لیکن حسوب
اسناد به مسندًالیه خود ،دو مفهوم خاص از آن انتوزاع
میشود.

چون آرامی یا نبطی بوه وام گرفتوه ،همچنوین معتقود

در منابع روایی نیز ،مشوتقات ایون موادّه از جملوه

است که این مادّه ،در زبانهای عبری ،آرامی ،سریانی،

فعل کَتَبَ به معنای نوشتن و کلمه کتوا

بوه معنوای

نبطی و فنیقی به معنوای نوشوتن مویباشود (جِفوری،

نامه و نوشته آمده است .برای نمونه روایات زیر قابل

 ،9334صص.)344 -341

استناد است:

بیان معنای دوختن برای این مادّه در زبوان عربوی

« عَنْ عَلِیی بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیی قَالَ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنت

توسط لغویون ،فرانکل را بر آن داشوته توا مقایسوهای

الْفَرَجِ ذِنَّ أَبَا الْحَسَنِ کَتَبَ ذِلَیْهِ یَا مُحَمَّدُ أَجْمِعْ أَمْرَکَ وَ

میان این معانی ،به عمل آورد و احتماالً همین گزارش

ختذْ حِذْرَکَ قَالَ فَأَنَا فِی جَمْعِ أَمْرِی وَ لَویْ َ أَدْرِی مَوا

اهل لغت ،امثال فرانکل را معتقد بوه وامگیوری زبوان

کَتَبَ ذِلَیَّ حَتَّی وَرَدَ عَلَیَّ رَسُولٌ حَمَلَنِی مِنْ مِصْرَ مُقَیَّداً
وَ ضَرَ َ عَلَی کتلِّ مَا أَمْلِکُ وَ کتنْتُ فِی السیوجْنِ ثَمَوانَ

 .به معناي :شكاف ،سوراخ

سِنِینَ ثتمَّ وَرَدَ عَلَیَّ مِنْهُ فِی السیجْنِ کِتَا ٌ فِیهِ یَا مُحَمَّودُ
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لَا تَنْزِلْ فِی نَاحِیَةِ الْجَانِبِ الْغَرْبِیی فَقَرَأْتُ الْکِتَا َ فَقتلْتُ

و یا ملزم به این شد که معنای «جمع و انضمام» یکی

یَکْتتبُ ذِلَیَّ بِهَذَا وَ أَنَا فِی السیجْنِ ذِنَّ هَوذَا لَعَجَوبٌ فَمَوا

دیگر از معانی اصلی مادّه «کتب» بوده ولی این معنوی

مَکَثْتُ أَنْ ختلِّیَ عَنِّی وَ الْحَمْودُ لِلَّوهِ قَوالَ وَ کَتَوبَ ذِلَیْوهِ

در آیات قرآنی ،کاربردی نداشته است.

مُحَمَّدُ بْنت الْفَرَجِ یَسْأَلتهُ عَنْ ضِیَاعِهِ فَکَتَبَ ذِلَیْوهِ سَووْفَ

با این حال ،نمیتوان معنای «نوشتن» را به عنووان

تترَدُّ عَلَیْکَ وَ مَا یَضترُّکَ أَنْ لَا تترَدَّ عَلَیْکَ فَلَمَّوا شَوخَصَ

معنوای اصولی و یوا یکوی از معوانی اصولی و نادیوده

مُحَمَّدُ بْنت الْفَرَجِ ذِلَی الْعَسْکَرِ کتتِبَ ذِلَیْهِ بِورَدی ضِویَاعِهِ وَ

انگاشت .استعمال این مادّه به معنای «نوشتن» در عهد

مَاتَ قَبْلَ هَلِکَ قَالَ وَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْونت الْخَضِویبِ ذِلَوی

قدیم و عهد جدید بویژه در متن عبریِ آن ،با توجه به

مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ یَسْأَلتهُ الْخترتوجَ ذِلَی الْعَسْکَرِ فَکَتَبَ ذِلَی

هووم خووانواده بووودن زبووان عَربووی و عِبووری و وجووود

أَبِی الْحَسَنِ ع یُشَواوِرُهُ فَکَتَوبَ ذِلَیْوهِ اخْورتجْ فَوإِنَّ فِیوهِ

اشتراکات فراوان در ساختار کلمات و معانی آنهوا در

فَرَجَکَ ذِنْ شَا َ اللَّهُ تَعَالَی فَخَرَجَ فَلَمْ یَلْبَثْ ذِلَّوا یَسِویراً

این دو زبان (کاتسنر ،9314 ،صوص 31 -34؛ موالر

حَتَّی مَاتَ» (کلینی ،9341 ،ج ،9ص  ،122بَوا ُ مَوْلِودِ

و روزنبوور  ،9332 ،صووص 244 -241؛ حجووازی،

أَبِی الْحَسَنِ عَلِیی بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ الرِّضْووَان،

 ،9311صووص  )221 -923بوور ایوون ادعووا صووحّه

حدیث .)1

میگذارد.

نیز حدیث «قَالَ کَتَبْتُ ذِلَی أَبِی مُحَمَّودٍ أَسْوأَلتهُ عَونِ

بدون شکّ ،استعمال معنای نوشتن در برخی آیات

الْإِمَامِ ( »...کلینی ،9341 ،ج ،9ص  ،121بَا ُ مَوْلِدِ أَبِی

از جمله  232و  233سوره بقره غیر قابل انکار اسوت

مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (ع) ،حودیث  )92و «قَوالَ أَبُوو

که  92بار استعمال مشتقات موادّه «کتوب» در ایون دو

عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَتَبَ رَجُلٌ ذِلَی أَبِی هَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَوا

آیه همگی به معنای نوشتن هستند (برای نمونوههوای

أَبَا هَرٍّ أَطْرِفْنِی بِشَیْ ٍ مِنَ الْعِلْمِ فَکَتَبَ ذِلَیْهِ أَنَّ الْعِلْمَ کَثِیرٌ

دیگر نک :اعراف911 :؛ نور33 :؛ فرقان1 :؛ نمل-23 :

وَ لَکِووون ( »..کلینوووی ،9341 ،ج  ،2ص  ،413بَوووا ُ

21؛ طور 49 :و قلم.)41 :

مُحَاسَ وبَةِ الْعَمَ ولِ ،حوودیث )22و «رَدُّ جَ ووَا ِ الْکِتَووا ِ

در آیه ﴿فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتتبُونَ الْکِتوا َ بِأَیْودیهِمْ ثتومَّ

وَاجِووبٌ کَوُجُووو ِ رَدی السَّوولَامِ» (کلینووی ،9341 ،ج ،2

یَقتولتونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرتوا بِهِ ثَمَنواً قَلویالً فَوَیْولٌ

ص ، 412بَا ُ التَّکَاتتبِ ،حودیث ،2بورای نمونوههوای

لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ﴾ (بقره:

دیگر نوک :صودوق ،9313 ،صوص 41و  941و 224؛

 )11نیز مفهوم نوشتن در مشتقات مادّه «کتب» به طور

همووو ،بوویتووا ،ج ،2صووص  911و 943؛ طبرسووی،

واض  ،مشهود و غیر قابل انکار است .با این همه ،در

اإلحتجاج علی أهول اللجواج ،ج ،9صوص 31و  33و

آرای فراهیدی و برخی دیگر این معنوی بوه صوورتی

 914و  914و .)932

کمرنگ مطرا شده است.

بر این اساس ،اقوال لغویون در بیان معنای صحی
مادّه «کتب» محل تأمول اسوت .لوذا یوا بایود گوزارش

اگر بنا به کاربرد آیات قرآنوی ،معنوی نوشوتن بوه
عنوان معنای اولیة مادّه کتب در نظر گرفته شود ،پو
و در معنای اسوم مفعوولیاش و بوه آنوی

لغویون را حَسَب عصر آنها دانست بوه اینکوه در اثور

مفهوم کتا

توسعه معنایی چنین معنایی به مادّه «کتب» اضافه شده

گفته میشود که چیزی در آن نوشته شود.

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن

31

لکن باید به نکته دیگری در این خصووص توجوه

از آنجایی که بعضی معنوی شناسوان معتقود بوه دو

شود به اینکه معنی یاد شوده در کاربردهوای قرآنوی و

معنی «اساسی و نسبی» یا «صوری و ضومنی» هسوتند

همانگونه که در آیات فوق بیان شد و گاه مربووط بوه

(نووک :ایزوتسووو ،9339 ،صووص 93و 22؛ شووعیری،

حوزه انسانی و عالم محسوسات بوده بطوریکه معنای

 ،9339ص ،)932می توان گفت در امر نوشتن نیز یک

آن ملموس و مفهوم است و گاه این معنی به خداوند

معنای ضمنی در کنار معنای صوری وجوود دارد کوه

سبحان نسبت داده شده و بیان از کتابت خداوند دارد.

معموال بوا مفهووم نوشوتن و بوه معنوای محسووس و

در این مقام ،دیگر نمی توان این معنی را به ادوات

ملموس آن و همراه و مالزم است که غرض و نتیجوة

نوشتاری همچون قلم و دوات و کاغذ محدود نموود؛

عملِ نوشتن و و به عبارتی روشن ،اصلیت و چیسوتی

بلکه باید معنوای دیگوری را در کنوار معنوای اصولی

فعل نوشتن و به آن معنا بر میگردد.

جستجو کرده و میان کتابت ربّوانی و کتابوت انسوانی

از این معنای ضمنی می تووان بوا عنووان «ثبوت و

تفاوت قایل شد همانگونه که میان کالم ربّانی و غیور

ضبط» یاد کورد کوه مصوطفوی نیوز بودان تأکیود دارد

ربّووانی فوورق اسووت (صووادقی تهرانووی ،9341 ،ج،99

(التحقیووق فووی کلمووات القوورآن الکووریم ،9494 ،ج،92

ص.)329

ص.)23 -29

به بیانی دیگر ،باید این نکته ملحوظ نظر باشد کوه

در حقیقت ،هدف از کتابوت هور چیوزی ،تثبیوت

اِسناد یک فِعل بوه انسوان و خودا ،از حیوث شوکل و

همان چیز است و نوشتن با افوزار موادی و ملمووس

چگونگی با یکودیگر حتمواً تفواوت مواهوی خواهود

نمود ظاهری آن معنای ضمنی است .از طرفی نیز باید

داشت و شاید بتوان گفت که اِسنادِ اَفعوال و حواالت

توجه داشت که بنا بوه اصول توسوعة معنوایی در هور

بشری به خداوند سبحان از سنخ مَجاز و استعاره بوده

زبانی ،معنای ثبت می تواند از مفهوم مادّی خود فراتر

و برای تقریب به ههن است .استوایِ بر عرش (نوک:

رفته و بر ثبت معانی نیوز داللوت نمایود .لوذا در هور

یون  3 :و طوه 1 :و رعود 2 :و اعوراف ،)14 :یوداُ

نوشتنی یا ثبت و ضبط خودِ الفاظ ملحوظ اسوت کوه

(نک :مائده 44 :و فت  ،)92 :وجه اُ (نک :بقره991 :

ثبت معنا را نیز همیشه با خود به همراه دارد و یا ثبت

و بقره 212 :و روم )31 -33 :و مفاهیمی از این قبیل،

و ضبط معنا به تنهایی مورد توجه اسوت بودون آنکوه

نمونه هایی در این خصووص هسوتند کوه معمووالً در

ثبت لفظی را با خود داشته باشد.

تفسیرِ آنها معنای واقعی از معنای ظاهری متمایز شده
است.

عالمه طباطبایی نیز کتا

را نوشته ای می داند کوه

معانی در آن ضبط شوده انود (طباطبوایی ،9491 ،ج،1

مادّه «کتوب» نیوز از ایون قاعوده مسوتثنی نیسوت.

ص 212هیوول آیووه  31سوووره انعووام و نیووز رک :ج،4

مفسران نیز در تفسویر مشوتقات ایون موادّه ،بوه نکتوة

ص 33هیوول آل عمووران 939 :و ج ،94ص 924هیوول

مذکور امعان نظر داشته و تعوابیر دیگوری را بوه کوار

مووریم 11 :و ج ،94ص 324هیوول انبیووا  14 :و ج،91

بردهاند.

ص 44هیل ی  92 :و نیز :جوادی آملی ،9333 ،ج،9
ص.)233
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لذا می توان این معنی را بوه حووزة فورا انسوانی و

الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرتوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقوینَ﴾ (بقوره )932 :و

غیرمحسوس نیز تسرّی داد و هر گاه سخن از نوشتن

﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنتوا کتتِبَ عَلَیْکتمُ الصییامُ کَما کتتِبَ عَلَی

خداوند سبحان به میان آمود آن را بوه هموین معنوای

الَّذینَ مِنْ قَبْلِکتمْ لَعَلَّکتمْ تَتَّقتونَ﴾ (بقره.)933 :

ضمنی و غیر مادّی و که در آیات زیادی از قورآن نیوز

تعابیری چون فرض ،ایجا  ،حکم ،تقدیر و امثال

به وضوا مشهود است (آلعمران939 :و موریم 11 :و

آن ،که لغویون به عنوان معانی موادّه کتوب از آن یواد

انبیا  14 :و ی 92 :و نسا  )39 :و معطوف نمود.

کرده اند ،ممکون اسوت در اثور همنشوینی معنوایی یوا

در این مقام مراد از نوشتن ،معنوای محسووس آن

جانشینی معنایی (بورای اطوالع بیشوتر نوک :صوفوی،

نیست؛ بلکه حکایت از یک امر تثبیوت شوده در نوزد

 ،9311صووص )213 -221بوجووود آمووده باشووند کووه

خداوندی دارد که در این تثبیوت ،فقوط ثبوت معنوی،

موی تواننود و بور اسواس سواختار و مفهووم جملوه و

موضوعیت دارد .به دیگر سخن ،هر امری کوه متعلَّوقِ

موقعیت مشوتقات ایون موادّه در جملوه و بوه عنووان

کتابت الهی قرار گیرد به عنووان امور تثبیوت شودهای

مصادیق و صورتهای مختلف این تثبیوت جلووهگوری

است که ا راده یا اوامر و نواهی خداوندی بر تحقق آن

نمایند.

تعلّق گرفته است.

به عبارتی ،این تعابیر به عنووان معوانی ثانویوه یوا

بر این اساس است که کتابت الهی میتواند بوه دو

مستنبطه از معنی اولیه ای است که به نحوی با مفهووم

شکل تکوینی و تشوریعی ظهوور یابود .بورای مفهووم

ضبط و ثبت نیز درآمیخته است .نکته ای کوه بایود در

تثبیت تکوینی ،آیات زیر قابل استناد است:

آن دقت فراوان نمود این است که آیا ایون تعوابیر در

﴿قتلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قتلْ لِلَّوهِ کَتَوبَ

زمان نزول نیز رایج و مطابق با استعمال قرآنوی بووده

عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّکتمْ ذِلی یَوْمِ الْقِیامَوةِ ال رَیْوبَ

است ،یا اینکه بعدها لغویون برداشتهای شخصی خود

فیهِ الَّذینَ خَسِرتوا أَنْفتسَهُمْ فَهُمْ ال یُنْمِنتونَ﴾ (انعوام)92 :

یا دیگران از مفاهیم قرآنی را بر اعصار بعودی انتقوال

و ﴿ وَ ذِها جا َکَ الَّذینَ یُنْمِنتونَ بِییاتِنا فَقتلْ سَالمٌ عَلَیْکتمْ

دادهاند.

کَتَبَ رَبُّکتمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکتمْ سُو اً

مطالعة درزمانیِ (برای اطالع بیشتر رک :صوفوی،

بِجَهالَةٍ ثتمَّ تا َ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَ َ فَأَنَّوهُ غَفتوورٌ رَحویمٌ﴾

 ،9311صص )914 -919معنای موادة کتوب در زبوان

(انعام )14 :که رحمت الهی ،متعلَّقِ کتابت الهوی قورار

عبری و عربی و نوع کاربرد آیات قرآنی و نیوز تأمول

گرفته است و این سَرَیان رحمت ،امری تثبیت شده و

در اقوال صری برخوی صواحب نظوران ،سوخن از آن

حتمیّت یافته در نزد خداست.

دارد که این تعابیر اجتهادی از سووی برخوی از اهول

برای مفهوم تثبیوت تشوریعی نیوز بوه آیوات زیور
میتوان استشهاد نمود:
﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنتووا کتتِوبَ عَلَویْکتمُ الْقِصواصُ فِوی
الْقَتْلووی ( ﴾...بقووره )913 :و ﴿کتتِ وبَ عَلَ ویْکتمْ ذِها حَضَ ورَ
أَحَودَکتمُ الْمَووْتُ ذِنْ تَورَکَ خَیْووراً الْوَصِویَّةت لِلْوالِ ودَیْنِ وَ

لغت بوده است .ابون قتیبوه (م  214ق) نیوز تصوری
کرده است که معانیای چوون «حکوم ،قضوا ،فورض،
جعل و امر» متفرع بر معنای اصولی ایون موادّه اسوت
(تأویل مشکل القرآن ،بیتا ،ص.)214

نقد آرای عالمان لغت هیل مادّه «کتب» با استناد به کاربردهای قرآنی آن
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از سخن راغب اصفهانی (= و یعبّر عن اإلثبوات و

از نظر وی این تثبیت بوا ضوبط و جموع و نظوم،

و الفورض و العوزم بِالْکِتَابَوةِ) نیوز

محقق می گردد؛ بطوریکه هر آنچه که در آن ،اموری و

چنین بر میآید که وی معانی «اثبات ،تقدیر ،ایجوا ،

اعمّ از مادّی و معنوی و ضبط ،جمع و حفوظ گوردد،

فرض ،عزم ،حکم ،قضای حتمی ،جعل و  »...را معنی

کتا

بر آن اطالق میشود (مصوطفوی ،9494 ،ج،92

اصلی این مادّه ندانسته است (مفردات الفواظ القورآن،

ص .)22پ

 ،9494ص.)411

و استوار سازی احکام و تحقّقِ محتویات و مضوامین

التّقدیر و اإلیجوا

بنابر این ،مادّه کتب ،معانی موذکور را در موواردی

تعبیر به کتا  ،اشاره ای است به تثبیوت

آن (مصطفوی ،9494 ،ج ،92ص.)23

خاص و به حسب زَعم و تشوخیص افوراد ،بوه خوود

این سخن ،مشابه قول راغب اصوفهانی اسوت کوه

می گیرد .اختالف نظر مفسران در تفسیر و بیان معنوی

اراده و کتابت را ابتدا و انتهوای برخوی اموور دانسوته

کلمهای واحد ،بر قوت این سخن میافزاید.

است (راغب اصفهانی ،9494 ،ص .)411بوه عبوارتی

نکتة قابل هکر آنکه ،این معوانی معمووالً در آیواتی

دیگر ،تقریر امر قصد شده در سخن مصطفوی هموان

مطرا است که مشتقات مادّه کتب ،به خدا اسناد داده

اراده ای است که در قوول راغوب اصوفهانی مشواهده

شده باشد و بیان این معانی از سوی مفسران و برخی

می شود و تثبیت آن امر قصد شده در بیان مصوطفوی

از لغت پژوهان و از جمله راغب اصفهانی و نیز نواظر

همان کتابتِ در لسان راغب است.

به این نکته است.

ضومن صوحّه گذاشوتن بور اصولِ سوخن ایوون دو

به بیانی دیگر ،هرگاه امری متعلَّق کتابتِ خدا واقع

لغت پژوه در خصوص رابطة معنای کتابت و تثبیت ،به

می شود به این معناست که حتمیتِ تحققِ آن امور بوه

نظر می آید مصطفوی به نحووی در صودد جموع بوین

ثبت رسیده و خداوند آن امر را مقرر و واجب کورده

آرای لغویون و معنای مورد نظر خود میباشد .با ایون

است .به عنوان نمونه در عبارت «کتتِبَ عَلَیکتمُ الصّیام»

حال ،در اینگونه موارد همیشه باید به این نکته توجوه

که روزه داری متعلَّقِ کتابت است ،مراد از نوشته شدن

داشت که تقدّم زمانی متن قرآنی نسبت به آثار برجای

روزه ،واجب شدن آن است.

مانده از لغویون ،تأکیودی اسوت بور اصولیّت و تقودّم

مصطفوی نیز معنای اصولی ایون موادّه را «تقریور
امری قصد شده و تثبیت آن در عالم خارج بر اسواس
اسبا

معانی قرآنی وکاربردهوای آن بور دیگور معوانی (رک:
بابایی و دیگران ،9311 ،صص.)31 -39

مناسب آن» دانسته اسوت (مصوطفوی،9494 ،

لذا بر فرض وجوود معوانی و کاربردهوای دیگور،

ج ،92ص 29؛ همووو ،9332 ،ج ،9ص )43و بوور ایوون

ضروری است در مطالعات قرآنوی معنوی و کواربردی

اساس ،دوختنِ مَشک آ  ،نوشتن با کلموات ،حکوم،

مورد توجه قرار گیرد که با استعمال قرآنی همخووانی

و تقدیر را همگی مصادیقی از این معنوا

داشته باشد .مشکلی که در این جوا وجوود دارد ایون

می داند که دو قیودِ اظهوار و تثبیوت در آنهوا ملحووظ

است که آنچه در عصر حاضر در دسترس ماست فقط

است (مصطفوی ،9494 ،ج ،92ص.)29

متونی از جمله قرآن و کتتتب لغتی است کوه بوا عصور

قضا ،ایجا

نزول حداقل  912سال فاصله دارد.
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لذا تعیین معنای اصلی از معنوای توسوعه یافتوه و

نتيجهگيری


تطبیق کاربردهای قرآنوی بوا آرای اهول لغوت انودکی

بر خالف گزارش مشهور فرهنگنویسوان از موادّه

مشکل می نماید بطوریکه گاه منتهی به آرای مختلفوی

«کتب» که به «جمع» تعبیر شده است ،چنوین معنوایی

میگردد.

در کاربردهای قرآنی مشهود و جاری نیست .بور ایون

بنابر این ،معنای مادّه کتب بر اساس کواربرد آن در

اساس ،حجیت قول لغوی در خصووص کاربردهوای

آیات قرآنی در اِسناد به خدا و انسان تعیین میگوردد.

قرآنی مورد مناقشه قرار می گیرد و میزان اعتبوار قوول

اگر این مادّه در حوزه مادّی و محسوس و که معمووال

آنها در مطالعات قرآنی کاهش مییابد.

به انسان مربوط میشود و باشد ،مفهوم نوشتنِ معهود

به نظر می رسد معانی هکر شوده توسوط راغوب و

را با خود به همراه دارد .ولی اگر بوه خداونود اسوناد

مصطفوی تا حدّی به استعماالت قرآنی نزدیکتر است.

داده شود ،موی توانود مفواهیمی چوون ثبوت و ضوبط،

این ،می تواند برخاسته از نگواه کواربردی بوه مفواهیم

فَورض ،ایجوا  ،تقریور ،حُکووم و  ...را و بور اسوواس

قرآنی باشد.

جایگاه خوود در جملوه و کوالم و بوه عنووان معوانی

مشووتقات موواده «کتووب» در آیووات قوورآن از حیووث

برگرفته از معنای اصلی افاده نمایود؛ ولوی در هور دو

مفهومی داللت بر معنای نوشتن به عنوان معنای اولیه

صورت معنای تثبیت در آنها نهفته است.

و اصلی داشته و حکایت از معنای ثبت و ضوبط بوه

این مسًله در رابطه با نامه اعمال و لووا محفووظ

عنوان معنی ضمنی و نسبیِ آن دارد ..دیگور معوانی از

نیز قابل تسرّی است .به کالمی دیگر ،خداوند حکمی

جمله فرض و وجو

به عنووان ملزوموات و معوانی

شرعی یا امری حتمی یا حقایق و وقوایع عوالم را در

ضمنی و نسبیِ آن تلقی میگردد.

و تقدیر نوشته و به ثبت رسانیده است؛

الزمه هر نوشتنی ضرورتاً به معنی نوشتن معهود و

قالب وجو

همانگونه که رفتار انسانها در ایون دنیوا ،بوه صوورت

نگارش با نوشتافزار مادی نیست ،بلکه هر چیزی که

امری مکتو  ،مضبوط و ثبت شده میباشد.

به هر نحوی به ثبت و ضبط رسد ،امر کتابوت محقوق

نیز می توان گفت کوه کتوا

خودا (= کتوا

اُ)

شده است.

امری است که احکام ،اوامر ،نواهی و مقودرات الهوی

کاربردهای قرآنی ماده کتب بر اساس اسناد به خدا

در آن نقش بسته و صبغة تثبیت به خود گرفته اسوت.

و انسان نیز معنای متفاوتی را افاده مینمایند .نمیتوان

در موارد اخیور نیوز ثبوت و ضوبط معوانی ،مو ّد نظور

به مفاهیم ،نگاهی انتزاعی و منسولخ از موتن داشوت؛

میباشد .برداشت معنای «شریعت» یا «موا فَورَضَ اُ»

بلکه الزم است معنوی کلموات و جموالت در شوبکه

از واژه «کتا » هیول بعضوی آیوات از سووی برخوی

معنایی آن لحاظ گردد.

(عسوووکری ،9494 ،ج ،9ص244؛ معرفوووت،9314 ،

در فهم معانی کلمات قرآنی نیز خوود موتن قورآن

شماره ،3ص ،)32میتواند ناظر به همین سخن باشد.

اصل است و اقوال اهل لغت به عنوان یک قرینه قابل
توجووه اسووت؛ آن هووم بووه شوورط مخووالف نبووودن بووا
کاربردهای قرآنی.

ﻧﻘﺪ آراي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻟﻐﺖ ذﻳﻞ ﻣﺎده »ﻛﺘﺐ« ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ آن

ﺣﺼﺮﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻟﻐﻮي ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ آن ﺗﻜﻴﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد.
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 -11اﺑﻮﻋﺒﻴﺪه ،ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺜﻨﻲ1381) ،ق( ،ﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،
ﺗﺤﻘﻴــﻖ :ﻣﺤﻤــﺪ ﻓــﻮاد ﺳــﺰﮔﻴﻦ ،ﻗــﺎﻫﺮه :ﻣﻜﺘﺒــﺔ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -1ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ.
 -2ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ )ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺮي(.
 -3ﻛﺘﺎب ﻣﻘـﺪس1380) ،ش( ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎﺿـﻞ ﺧـﺎن
ﻫﻤﺪاﻧﻲ و وﻳﻠﻴﺎم ﮔﻠﻦ )ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ( و ﻫﻨﺮي ﻣـﺮﺗﻦ
)ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ( ،ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﻴﺮ.
 -4اﺑــﻦ ﺟــﻮزي ،اﺑــﻮاﻟﻔﺮج ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ،
)1422ق( ،زاد اﻟﻤﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠـﻢ اﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻤﻬﺪي ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
 -5اﺑــﻦ درﻳــﺪ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ ﺑــﻦ درﻳــﺪ أزدي،
)1384ش( ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺼـﺤﻴﺢ :ﻋـﺎدل
ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑــﺪوي ،ﻣﺸــﻬﺪ :ﺑﻨﻴــﺎد ﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎي
اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي

 -6اﺑﻦ ﺳﻜّﻴﺖ ،اﻫـﻮازي1412) ،ق( ،ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﺻـﻼح
اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻜـﺎﺋﻲ ،ﻣﺸـﻬﺪ:
ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي

 -7اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃـﺎﻫﺮ1384) ،ق( ،اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ
و اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺣﻠﺒﻲ
 -8اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ1404) ،ق(،
ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﺴـﻼم ﻣﺤﻤـﺪ
ﻫﺎرون ،ﺑﻴﺮوت :ﻣﻜﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﻲ.
 -9اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﻪ ،ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻢ ﺑـﻦ ﻗﺘﻴﺒـﻪ دﻳﻨـﻮري
ﻣﺮوزي) ،ﺑﻲ ﺗﺎ( ،ﻏﺮﻳـﺐ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑﻴـﺮوت :ﻣﻜﺘﺒـﺔ
اﻟﻬﻼل.
 -10ﻫﻤﻮ) ،ﺑﻲﺗـﺎ( ،ﺗﺄوﻳـﻞ ﻣﺸـﻜﻞ اﻟﻘـﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ و
ﺗﻌﻠﻴﻖ :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺲ اﻟـﺪﻳﻦ ،ﺑﻴـﺮوت :داراﻟﻜﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 -12اﺑﻮﻫﻼل ﻋﺴﻜﺮي ،ﺣﺴﻦ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﷲ1421) ،ق(،
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ) ،ﺷﺎﻣﻞ دو ﻛﺘـﺎب :اﻟﻔـﺮوق
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ از اﺑﻮﻫﻼل ﻋﺴـﻜﺮي و ﻓـﺮوق اﻟﻠﻐـﺎت از
ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ ﺟﺰاﻳﺮي( ،ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺑﻴﺖ اﷲ ﺑﻴﺎت ،ﻗﻢ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

 -13ازﻫــﺮي ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ )1422ق( ،ﻣﻌﺠــﻢ
ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :رﻳﺎض زﻛﻲ ﻗﺎﺳﻢ ،ﺑﻴـﺮوت:
داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

 -14اﻳﺰوﺗﺴﻮ ،ﺗﻮﺷﻴﻬﻴﻜﻮ1381) ،ش( ،ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن در
ﻗﺮآن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان :ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻬﺎﻣﻲ
اﻧﺘﺸﺎر.
 -15ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ،ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ و ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰيﻛﻴـﺎ و ﻣﺠﺘﺒـﻲ

روﺣــﺎﻧﻲراد1379) ،ش( ،روشﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ
ﻗﺮآن ،زﻳﺮﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻤـﻮد رﺟﺒـﻲ ،ﻗـﻢ :ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه
ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه.

 -16ﺑﻮﺳـــﺖ ،ﺟـــﻮرج1991) ،م( ،ﻓﻬـــﺮس اﻟﻜﺘـــﺎب
اﻟﻤﻘﺪس ،ﻗﺎﻫﺮه :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،چ ﺷﺸﻢ
 -17ﺛﻌﻠﺒﻲ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري ،اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ،
)1422ق( ،اﻟﻜﺸﻒ و اﻟﺒﻴـﺎن ﻋـﻦ ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﻘـﺮآن،
ﺑﻴﺮوت :دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ

 -18ﺟﺼــﺎص ،اﺣﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ1405) ،ق( ،اﺣﻜــﺎم
اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻗﻤﺤـﺎوي ،ﺑﻴـﺮوت:
داراﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -19ﺟِﻔﺮي ،آرﺗـﻮر1386) ،ش( ،واژه ﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ :ﻓﺮﻳـﺪون ﺑـﺪره اي ،ﺗﻬـﺮان:
ﺗﻮس.
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 -20ﺟـــﻮادي آﻣﻠـــﻲ ،ﻋﺒـــﺪاﷲ1388) ،ش( ،ﺗﻔﺴـــﻴﺮ

 -31ﺳﻮرآﺑﺎدي ،ﻋﺘﻴﻖ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ1380) ،ش( ،ﺗﻔﺴـﻴﺮ

ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ؛ )ﻗﺮآن در ﻗﺮآن( ،ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ

ﺳﻮرآﺑﺎدي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺳـﻌﻴﺪي ﺳـﻴﺮﺟﺎﻧﻲ،

اﺳﺮاء.

ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺮ ﻧﻮ

 -21ﺟﻮﻫﺮي ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد1407) ،ق( ،اﻟﺼﺤﺎح
)ﺗــﺎج اﻟﻠﻐــﺔ و ﺻــﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ( ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ :اﺣﻤــﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.

 -22ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﻤـﻲ1379) ،ش( ،زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ
ﻋﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪي ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.

 -23ﺣﻴــﻴﻢ ،ﺳــﻠﻴﻤﺎن1360) ،ش( ،ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻋﺒــﺮي ـ
ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ ﻛﻠﻴﻤﻴﺎن ﺗﻬﺮان.

 -24دروﻳﺶ ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ1415) ،ق( ،اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن و
ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺑﻦﻛﺜﻴﺮ.
 -25دﻋﺎس ،اﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴـﺪ و اﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﻤﻴـﺪان و

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ1425) ،ق( ،اﻋﺮاب اﻟﻘـﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،دﻣﺸﻖ :،داراﻟﻨﻤﻴﺮ و داراﻟﻔﺎراﺑﻲ
 -26راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ1416) ،ق(،
ﻣﻔﺮدات اﻟﻔـﺎظ اﻟﻘـﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ :ﺻـﻔﻮان ﻋـﺪﻧﺎن
داوودي ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻘﻠﻢ.

 -27روﺑﻴﻨﺰ ،راﺑﺮت ﻫﻨﺮي1378) ،ش( ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ
زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳـﻲ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ :ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ ﺣـﻖ ﺷـﻨﺎس،
ﺗﻬﺮان :ﻛﺘﺎب ﻣﺎد

 -28روﺣﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد1372) ،ش( ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻻﺣﺼـﺎﺋﻲ
ﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ،ﻣﺸـﻬﺪ :ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﭼـﺎپ و
اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي.

 -29زﻣﺨﺸــﺮي ،ﻣﺤﻤــﻮد1407) ،ق( ،اﻟﻜﺸــﺎف ﻋــﻦ
ﺣﻘــﺎﺋﻖ ﻏــﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳــﻞ ،ﺑﻴــﺮوت :داراﻟﻜﺘــﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -30ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ،ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ) ،ﺑـﻲ ﺗـﺎ(،
ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻔﻜﺮ.

 -32ﺷﻌﻴﺮي ،ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ1381) ،ش( ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﻮﻳﻦ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ

 -33ﺻﺎدﻗﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ1365) ،ش( ،اﻟﻔﺮﻗـﺎن ﻓـﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ ،ﻗـﻢ :ﻧﺸـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﺳﻼﻣﻲ.
 -34ﺻــﺎﻓﻲ ،ﻣﺤﻤــﻮد ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻴﻢ1418) ،ق(،
اﻟﺠﺪول ﻓﻲ اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﺮﺷﻴﺪ
 -35ﺻﺪوق ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻴﻦ ﺑـﻦ
ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ )1398ق( ،اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﻗـﻢ :ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ.
 -36ﻫﻤﻮ) ،ﺑﻲﺗﺎ( ،ﻋﻴﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿـﺎ )ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺴـﻼم(،
ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎن

 -37ﺻﻔﻮي ،ﻛﻮرش1379) ،ش( ،درآﻣـﺪي ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ
 -38ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ1417) ،ق( ،اﻟﻤﻴـﺰان
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗـﻢ :ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ.

 -39ﻃﺒﺮﺳــﻲ ،ﻓﻀــﻞ ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ1372) ،ش( ،ﻣﺠﻤــﻊ
اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘـﺮآن ،ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات ﻧﺎﺻـﺮ
ﺧﺴﺮو.
 -40ﻃﺒﺮﺳﻲ ،اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ1403) ،ق(،
اﻹﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻲ أﻫﻞ اﻟﻠﺠﺎج ،ﻣﺸﻬﺪ :ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ

 -41ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ) ،ﺑـﻲﺗـﺎ( ،اﻟﺘﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﺣﻤﺪ ﻗﺼﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ،ﺑﻴﺮوت:
داراﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -42ﻋﺴﻜﺮي ،ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ1416) ،ق( ،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ
و رواﻳﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ،ﻗﻢ :داﻧﺸﻜﺪه اﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ.

ﻧﻘﺪ آراي ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻟﻐﺖ ذﻳﻞ ﻣﺎده »ﻛﺘﺐ« ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ آن

 -43ﻓﺨﺮ رازي ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮ1420) ،ق(،
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -44ﻓﺮاء ،اﺑﻮزﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴـﻲ ﺑـﻦ زﻳـﺎد) ،ﺑـﻲﺗـﺎ( ،ﻣﻌـﺎﻧﻲ
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 -51ﻣﺸﻜﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد1357) ،ش( ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎي ﺳـﺎﻣﻲ و اﻳﺮاﻧـﻲ ،ﺗﻬـﺮان :ﺑﻨﻴـﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان.

اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺠﺎﺗﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ

 -52ﻣﺼﻄﻔﻮي ،ﺣﺴﻦ1416) ،ق( ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺎت

ﻧﺠــﺎر و ﻋﺒــﺪاﻟﻔﺘﺎح اﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷــﻠﺒﻲ ،ﻣﺼــﺮ:

اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ ،ﺗﻬــﺮان :ﺳــﺎزﻣﺎن ﭼــﺎپ و ﻧﺸــﺮ

داراﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ و اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ.

وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ

 -45ﻓﺮاﻫﻴﺪي ،ﺧﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ اﺣﻤـﺪ1414) ،ق( ،ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻬـﺪي ﻣﺨﺰوﻣـﻲ و اﺑـﺮاﻫﻴﻢ
ﺳﺎﻣﺮاﻳﻲ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ :اﺳﻌﺪ ﻃﻴﺐ ،ﻗﻢ :اﺳﻮه.

 -46ﻓﻀـﻞ اﷲ ،ﺳـﻴﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴـﻴﻦ1419) ،ق( ،ﻣــﻦ
وﺣﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻤﻼك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ.

 -47ﻗﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ1418) ،ق( ،ﻣﺤﺎﺳـﻦ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد ،ﺑﻴﺮوت:
داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 -48ﻛﺎﺗﺴــﻨﺮ ،ﻛﻨــﺖ1376) ،ش( ،زﺑــﺎنﻫــﺎي ﺟﻬــﺎن،
ﺗﺮﺟﻤﻪ :رﺿﻲ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪي )ﺧﺪا دادي( ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﻛﺰ
ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.
 -49ﻛﻠﻴﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻳﻌﻘـﻮب1365) ،ش( ،اﻟﻜـﺎﻓﻲ،
ﺗﻬﺮان :داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
 -50ﻣــﺎﻟﺮب ،ﻣﻴﺸــﻞ و روزﻧﺒــﺮگ ،ﺳــﺮژ1382) ،ش(،
زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ :ﻋﻔـﺖ ﻣﻼﻧﻈـﺮ،
ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 -53ﻫﻤﻮ 1380) ،ش( ،ﺗﻔﺴـﻴﺮ روﺷـﻦ ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﺮﻛـﺰ
ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب

 -54ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﻣﺤﻤــﺪﻫﺎدي) ،ﭘــﺎﻳﻴﺰ « ،(1374ﻛﺘــﺎب از
دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺮآن« ،ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻨﺎت ،ﺳـﺎل دوم ،ﺷـﻤﺎره 3
)ﭘﻴﺎﭘﻲ .(7
 -55ﻣﻐﻨﻴﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد1424) ،ق( ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺎﺷـﻒ،
ﺗﻬﺮان :داراﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

 -56ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن1423) ،ق( ،ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣﻘﺎﺗـﻞ ﺑـﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺤﺎﺗﻪ ،ﺑﻴـﺮوت:
دارإﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث.
 -57ﻧﺤﺎس ،اﺑـﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ1421) ،ق(،
اﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

