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چکیده

واژه «کتاب» ،یکی از مفاهیم اسااسای قرآن است که از دیرباز مورد توجه قرآنپژوهان بودهاست.
این واژه  839مرتبه در قرآن ذکرشاهه و در همنشینی با واژههای کلیهی همچون قرآن ،حق ،امام
و حکمت قرارگرفتهاسااات .کاربرد وسااایع این واژه در قرآن و پیونه آن با دیگر مفاهیم قرآنی،
جایگاه خاص این واژه را در بین واژههای قرآنی و ضرورت تبیین مفهوم آنرا روشن میسازد .با
در نظر گرفتن روش معناشاناسای بهعنوان روشای ساودمنه در بررسی واژگان قرآنی ،میتوان به
تبیین محورهای همنشاینی «کتاب» با دیگر واژههای قرآنی پرداخت .بررسای همنشینهای کتاب
حاکی از آناسات که این واژه دارای ساه نو همنشاینی صفتی ،فعلی و اسمیاست .از همنشینی
بین کتاب و صاافاتی همچون منیر ،مبین ،مساارور ،کریم ،عزیز ،معلوم ،مصااه  ،مکنون ،حکیم و
حفیظ ،پنج معنای قرآن ،کتب آسامانی ،لوحمحفوظ ،نامه و اجل مقهّر بهدساات میآیه .همنشینی
«کتاب» با ساایزده فعل نیز ،چهار معنای قرآن ،کتب آساامانی ،تورات و نامه اعمال را در بردارد.
همچنین «کتاب» با پنج واژه ام ،اهل ،امام و رحمت و تفصااایل نیز همنشاااین شاااههاسااات که
نشاااانمیدهه واژه «کتاب» در قرآن ،در ترکیب اسااامی خود دارای پنج معنای کتب آسااامانی،
لوحمحفوظ ،آیاتمحکم ،تورات و قرآن اسات .مقاله حاضر با تکیه بر روش معناشناسی درصهد
تبیین مفهوم واژه «کتاب» و گستره معنایی آن در قرآن است.
واژههای کلیدی

قرآنکریم ،کتاب ،معناشناسی ،روابط همنشینی ،همنشینهای کتاب.
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول)
** دانشآموخته کارشناسیارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه

گرفت که هر یک از ترکیبها یا واحههای مجاور این

واژه «کتاب» از ریشااه «کَتَبَ» ،به معنای نوشااتن

واژه ،مفهومی از «کتاب» را در خود جای دادهانه .این

است و «کتاب» شامل هر چیز مادی و معنویاست که

مقاله با بررسای همنشاینهای صاافتی ،فعلی و اسمی

امور در آن ضاابط ،جمع و حفظ میشود .بهطور کلی

«کتاب» درصهد بررسی معنایی این واژه است تا بتوان

در قرآنکریم  391بار ماده «ک ت ب» و مشااتقات آن

بر اساااار این مرالعه مفهوم واژه «کتاب» و واژههای

در ساختارهای گوناگون در معانی مختلف بهکار رفته

مرتبط با آنرا روشن ساخت.

که حاکی از اهمیت این واژه اسااات .یکی از مباحث
مهمی که درباره این واژه در قرآن مررح است ،مفهوم

 -1معنای لغوی و اصطالحی «کتاب»

و گساااتره معنایی آن اسااات .برای این واژه برخی94

واژه کتاااب از ماااده(ک ت ب) گاااه بااه معنااای

وجه معنایی(نیشابوری ،9380 ،ص ،)431برخی  98و

مصهری«نوشتن» و گاه به معنای اسم مفعول «مکتوب»

یاا 99وجاه معناایی را بیان کردهانه (دامغانی،9133 ،

بهکار رفتهاساات .لغویان درباره معنا و مفهوم این واژه

ص400؛ ابنجوزی ،9403 ،ص .)585یکی از دالیلی

دیاهگااههاای متفاوتی ارائه کردهانه .برخی از لغویان

کااه تااا این انااهازه لفظ «کتاااب» بر معااانی مختلف

کتااب را بااه معنااای جمع و ضااامیمااهکردن دو چیز

اطال شااهه ،همنشینشهن آن با واژههای دیگر است.

السااقاء» را بهصااورت «دو طرف
میداننه .لذا «کَتبتُ قّ

برای بررساای همنشااینهای کتاب و دسااتیافتن به

مشک را جمع کردم» ،معنا کردهانه .بنابراین ،در عرف

وجوه معنایی آن میتوان از معناشااناساای بهرهبرد که

اهلزبان «کتاب» بهمعنای متصالکردن و ضمیمهکردن

یکی از کارآمهترین روشها برای بررسی معناست.

بعضاااز از حروف به بعي دیگر با خط و نوشاااتن

معناشاااناسااای ،مرالعه انتقال معنی از طریق زبان

اسات .پ

اصل در کتابت یا نوشتن منظمنمودن خط

اسات(صافوی ،9331 ،ص  .)34در واقع معناشاناسی

اسااات ،در نتیجاه اطال «کتااب» باه کالم خاهاونه

زبانی با آن معنای قراردادی سروکار دارد که با استفاده

«هرچنه که نوشااته نشااهه باشااه» از باب اسااتعاره

از آن ،واژه ها ،عبارات و جمالت زبان منتقل میشود(

اسااااات(فاااراهااایاااهی،9401 ،

 ،5ص349؛

جاور یاول ،9385 ،ص  .)938یاکی از مباااحااث

اباانماانااظور ،9 ،9494،ص 309؛ راغااب،9498 ،

معناشااناسای بررسی روابط همنشینی بین واژههاست.

ص.)211

واحههای همنشااین واحههایی هسااتنه که انتقال معنا

برخی از لغویاان بیاان کردهاناه که ماده «کتب» به

بین آنها صورت میگیرد؛ یعنی در اثر انتقال معنا یک

معنای تثبیت و ثبات است .همانگونه که در مشک را

واحه ،مفهوم واحه مجاور خود را در برمیگیرد و گاه

میبنااهیم و آنرا ثاااباات میکنیم .بنااابراین ،در عرف

این انتقال تا جاییاساات که حضااور واحه مجاور را

اهالزباان «کتاابات» باهمعناای تقریر و تثبیات آنچه

حشاو میسازد(صفوی ،9331 ،صص  .)842-845بر

قصاهشاهه ،میباشه .از نظر ایشان ،تعبیر واژه «کتاب»

این اساااار در بین واژههاایی کاه در مجاورت واژه

بر قرآن بهین جهت اساات که احکام و قوانین قرآن تا

«کتاب» قرارگرفتهانه میتوان رابرهای اینگونه در نظر

قیامت پابرجاساات و محتویات و مضااامین آن ،ثابت

معناشناسی واژه «کتاب» در قرآن بر پایه روابط همنشینی 931

اسااات( مصااارفوی ،90 ،9328 ،ص .)83-80عهه

شاههاسات .زرکشز معتقه است که قرآن از آن جهت

دیگری از لغویان نیز معتقهنه که ماده «کتب» در اصل،

«کتاب» نامیهه شااههاساات که انوا قصااص ،آیات،

به معنای «نوشااتن» اساات .در عرف اهلزبان «کتاب»

احکاام ،اخباار و معاارف را به گونه اى ویژه در خود

صااحیفهایاساات که در آن نوشااته میشااود .به همین

جمع کردهاسااات (زرکشااای ،9 ،9490،ص.)333

جهات به قرآن و تورات واژه «کتاب» اطال میگردد

صااابحزصاااال در ضااامن اشااااره به نام هاى قرآن،

و استعمال ماده «کتب» و مشتقات آن در معانی بستن،

دراینبااره بیاان میکناه که عنوان «کتاب» براى قرآن

بخی اهزدن مشااااک و ماااننااه آن از باااب «مجاااز»

اشاره به جمع و فراهمآوردن آن در سرور است؛ چون

است(زمخشری ،9131 ،ص535؛ زبیهی،8 ،9494 ،

کتابت به معنز جمع حروف و رسااام و شاااکل دادن

صص.)354-359

الفاظ اسات(صابحیصال  ،9338 ،ص .)93اما کسانز

واژه «کتاب» و مشتقات آن در منابع لغت عالوه بر

کاه مااده اصااالز «کتااب» را بهمعناى ثبوت و اظهار

معانی اصاالی جمع ،تثبیت و نوشتن بر «حکم ،تقهیر،

دانستهانه ،در سبب اطال آن به قرآن بیان داشتهانه که

فرض و عزم» نیز اطال شاااههاسااات .دیهگاه لغویان

چون قرآن ثابت در تمام عوالم و جامع جمیع معارف

درباره علت اطال «کتاب» بر معانی فو متفاوتاست.

و کماالت است ،بهان کتاب گفته شههاست ،و وصف

برخی از لغویاان معتقاهناه که اطال واژه «کتاب» بر

قرآن به «کتاب» اشاارهاست به تثبیت احکام ،استوارى

معانی فو از باب مجاز اسااات(زمخشاااری،9131 ،

مفاااهیم و تحقق محتوایز و مضاااامین آن در قلوب

ص535؛ زبی اهی ،8 ،9494 ،صاااص )354-359و

مؤمنان ،بهانسان که هیچ شکز را برنمزتابه(مصرفوی،

عااههای دیگر نیز بی اان کردهانااه کااه معااانی فو از

 ،90 ،9328ص)83-80

مصااادیق معانی اصاالی هستنه(ابنمنظور،9 ،9494 ،
ص 309؛ ابنفارر ،5 ،9404 ،ص.)951-958

 -2همنشینهای «کتاب» در قرآن

بهنظر میرسااه که واژه «کتاب» ،به لحاظ صاارفی

واژههای مختلفی با کتاب همنشین شهه که در این

«مصاهر غیر قیاسی»است که به سبب کثرت استعمال،

مقاالاه پر بسااااماهترین زو هاای معناایی ،بهعنوان

اسااامی برای مجموعه¬ای مکتوب و صاااحیفهای که

همنشینهای اصلی کتاب انتخاب گردیههانه .بر اسار

مشااتمل بر نوشااتههاساات ،شااههاساات؛ زیرا ههف

بررسی آماری ،پر کاربردترین مفاهیم همنشین «کتاب»

نگاهکردن به آن چیزیاساات که نوشااته شااههاست .به

در ساه دسته همنشینهای صفتی ،فعلی و اسمی قابل

عباارت دیگر صااافحاه مادی که کلمات بر آن نقش

بررسیاست.

بسااتهانه ،اهمیتی نهارد و آنچه مکتوب در آن اساات،
اهمیات دارد .چناانکاه باهون دقات روی چه چیزی
نوشته شههاست ،به «نوشته» آن نگاه میکنیم.

 -1-2همنشینهای صفتی «کتاب» در قرآن
واژه «کتاب» در تمام موارد بهکار رفته در قرآن با

درباااره اطال واژه «کتاااب» بر قرآن از ساااوی

همنشینهایش یک زو معنایی را تشکیل میدهنهکه

قرآنپژوهااان و مفساااران نیز اقوال متعااهدی بی اان

دارای رابراه معنایی هساااتنه .طبق بررسااای آماری،
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بیشااترین صاافاتی که با «کتاب» همنشااین شااههانه،

ص )331و گروهی هر دو معنا را دانستهانه(زمخشری،

عبارتاسات از :مبین 98مرتبه ،منیر  2مرتبه ،مسرور3

 ،8 ،9403ص )3مرابق نظر عالمهطباطبایی قرآن در

مرتباه ،حکیم 8مرتباه ،عزیز 9مرتبه ،مکنون 9مرتبه،

جایی از کتاب مبین سااخن گفتهاساات که بهدنبال بیان

کریم 9مرتبه ،حفیظ 9مرتبه ،مصه  4مرتبه ،معلوم 9

احااطه علمز پروردگار به اعیان موجودات و حواد

مرتبه.

جارى محسااور و غیر محسااور جهان اساات .این
کتااب ،کتابزاسااات که تمام موجودات واقع در عالم

 .1-1-2مبین

صااانع را برشااامرده ،و آنچه را که بوده و هسااات و

واژه َبیْن براى حهّفاصااال میان دو چیز یا وساااط

خواههبود را بهون اینکه چیزی از قلم بیفته ،احص ااء

آنها وضاع شههاست « بَانَ کذا» ،یعنز جها شه ،و هر

کردهاسااات .باه احتماال زیاد این کتاب مرتبه واقعز

چااه از او پنهااان بود ،ظاااهر گردی اه و چون معنز

اشیاء و تحقق خارجز آنهاست که تغییری در آن راه

جهاشااهن و آشااکارشااهن دارد در مورد هر چیزى که

نمییابه(طباطبایی ،3 ،9493 ،صص .)988 -983

جاها و منفرد اسااات ،باهکاار مز رود(راغب،9498 ،

استعمال واژه مبین در قرآن به دو گونه است :یکز

ص .)953واژه مبین و مشااتقات آن در  984سااوره از

تجلزگااه علم فعلز خهاونه قبل ،حین و پ

از خلق

قرآن بهکار رفتهانه .این واژه در اثر همنشااینشااهن با

به مخلوقات بهنحو تفصیلز و دیگرى خود قرآنکریم

واژگان و کلمات دیگر ،معانی و مفاهیم جهیهی را در

ملفوظ با زبان عربز ،که از آن مرکز علمز استخرا و

قرآن بهدسات میدهه .از جمله همنشینهای این واژه

تحقق یافتهاساات و نبایه این دو کاربرد را با هم خلط

در قرآن :عهو ،ضاالل ،کتاب ،سحر ،فوز ،ثعبان ،نذیر،

نمود .در واقع مبین به معنای «آشکار» ،یکی از صفات

سااحر ،سالران ،قرآن ،شاهاب ،امام ،خصیم ،خسران،

«کتاب» اسات و خهاونه با این توصیف میخواهه هر

افک ،حق ،شایء ،عربی ،فضل ،مضّل ،غوی ،اثم ،افق،

چه بیشااتر کتاب خود را به مردم معرفی نمایه و یکی

بالء ،رسول ،دخان ،کفور ،نف  ،نور و فت است.

دیگر از امتیازاتش را نسااابت به دیگر کتابها اعم از

واژه مبین 98مرتبه همراه با «کتاب» آمههاساات که

کتب آسااامانی و غیر آسااامانی روشااان نمایه؛ زیرا

در پنج مورد بااهصاااورت معرفااه و در هفاات مورد

ههایتها و دساتورات هیچ کتابی هماننه قرآن آشکار

بهصاورت نکره بهکار رفتهاساات.این وصف داللت بر

نیست.

نحوه بیان و ویژگیهای ساااختاری «کتاب» دارد؛ زیرا
این کتاب همه حقایقی را که بشر بایه از آن آگاه باشه
و بهون آن نمی توانه راه سااعادت را طی کنه ،روشن
میکنه.

 .2-1-2منیر
«منیر» ،اسااام فااعال از «اقناار » ،باهمعناایتابان و
روشاانی بخش اساات .این واژه از مشااتقات واژه نور

در بایان مافساااران برخی کتاااب مبین را علم

است .برای نور تعریف های مختلفی ذکر شههاست که

الاهای(فخررازی ،93 ،9480 ،ص ،)98برخی لوح

برخی از این تعاریف ،فقط بر نور حسای داللت دارد؛

محفوظ(طبرسااای488 ،4 ،؛ میبااهی،3 ،9339 ،

ماننه اینکه گفته انه :نور پرتوهاییاسااات که پراکنهه

معناشناسی واژه «کتاب» در قرآن بر پایه روابط همنشینی 949

می شاااود و باه دیهن کمک می کنه و بعضااای دیگر

مصاهرآن حُکم اساات ،به معنی قضاااوت کردن است

می گوینه :نور ،همان چیزیاسات که اشایاء را آشکار

«حَااکَاام فااالن»(اباانفااارر ،8 ،9404،ص18؛

می کنه و حقیقت اشاایاء را به چشاام نشااانمی دهه.

راغااب ،9498،ص841؛ ابنمنظور ،98 ،ص)949؛

تعریف مشاهوری که برای نور آورده انه ،این است که

یعنی امرش را بااه او واگااذاشااات ،واز او قضااااوت

نور چیزیاساات که به ذات خود ظاهر باشه و غیر را

وداوری خواساااات -3 .ساااومین معنی واژه حکم،

هم ظاااهر سااااازد(ابنمنظور ،5 ،9494 ،ص840؛

محکمبودن اسااات .و حکیم یعنی کسااای که در امور

اباناثایر ،5 ،9323 ،ص985؛ راغااب ،9498 ،ص

محکم کاااری میکنااه و امور را محکم و متقن انجااام

.)883

میدهااه و «أحکماات الشااایء»؛ یعنی آن چیز محکم

واژه «منیر» ،در  2آیه از آیات قرآن بهکار رفتهاست
کاه باا توجاه به کلمات همنشاااین آن ،مؤلفه معنایی

شاااه(راغب ،9498 ،ص841؛ ابنمنظور،98 ،9494،
ص943؛ طریحی ،2 ،9335 ،ص)43

خاص خود را دارد .از جمله همنشاااینهای این واژه

واژه حکیم و مشاااتقاتش  13مرتبه در قرآن تکرار

میتوان باه «سااارا  ،قمر ،کتااب ،تکذیب و مجادله»

شههاست؛ این واژه نیز ماننه دیگر واژگان در قرآن بر

اشاره کرد.

اثر همنشاااینشاااهن با واژگان دیگر ،معانی جهیهی

بیشاااترین کااربرد صااافات «منیر» ،همراه با واژه

بهدسات آوردهاست .دامغانی در قامورالقرآن  5وجه

«کتاب» بودهاست .به این صورت که در  4آیه از آیات

معناایی برای حکیم بیاان کردهاسااات(دامغانی،9133،

قرآن کلمه منیر برای کتاب بهصورت صفت بهکار برده

ص )949از جمله همنشااینهای کلمه حکیم در قرآن

شههاست«:برخی از مردم بهون هیچ دانش و راهنمایی

میتوان به «علی ،علیم ،عزیز ،واسع ،ذکر ،خبیر ،کتاب،

و کتاب روشااان درباره خها مجادله میکننه»(حج8:؛

تنزیل ،اهلل ،رب ،تواب و امر» اشااااره کرد که از میان

لقمان )80:و پیامبرانی که با دالیل آشکار و نوشته ها و

تعابیر مذکور تنها صاافات «علی ،عزیز ،تنزیل و اساام

کتااب روشااان آمههانه ،را تکذیب میکننه(فاطر85:؛

جالله اهلل» با واژه «کتاب» اشتراک دارنه .در سه سوره

،آلعمران)984:

از سورههای قرآن ،وصف حکیم برای کتاب آمههاست
که در دو آیه اول سوره یون

 .3-1-2حکیم
لغویان برای واژه «حکیم» سااه معنا بیان کردهانه-9:
اصال واژه حَکَم و واژههای هم ریشه آن بهمعنای منع

و آیه دوم سوره لقمان

به صورت معرفه ذکر شههاست« :الر تقلْکَءَایَات ُالْکقتَابق
ب
ت ا ْل قکتَااا ق
ک ءَایَااا ُ
الاحْاکقایم»(یون  )8-9 :و «تقلْ ا َ
الحْکقیمق»(لقمان.)8 :

است .از اینرو به دهانه و افسار حیوانات«حَکَمهالهابّه»
گفته میشود؛ زیرا لگام حیوان است که مانع سرکشی

 .4-1-2مسطور

و عامل رامشاااهن آن اسااات(راغب ،9498،ص848؛

منظور از مساارور؛ ثابت و محفوظشااهه در کتاب

ابانفااارر ،8 ،9404 ،ص19؛ اباانمنظور،9494 ،

است .عالوه برآن معانی دیگری همچون نوشتن ،خطّ،

حکَم کااه
 ،98ص -8 )944مااعاانااای دیگر واژه َ

صااافّ را نیز برای این واژه بیاان کردهانه(.ابنمنظور،
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 ،4 ،9494ص323؛ طریحی ،3 ،9335 ،ص330؛

هماننه آیه «عقلْمُها عقنْهَ رَبِّی فقی کقتابٍ ال یَضقااالَ رَبِّی وَ

راغب ،9498 ،ص ) 401مصاارفوی درشرح این واژه

ال یَنْسز»(طه)58 :

آوردهاست که منظور از کتاب مسرور بهطور مرلق آن

صفت حفیظ در 8آیه از آیات قرآن ذکرشهه که در

چیزیاساات که در کتاب نوشااته میشااود و امور و

اثر همنشاااینشاااهن این واژه باا دیگر واژهها ،معانی

جریاانات واقعی و احکام حقه و مقهرات مربوطه در

جهیهی نیز بهدست میآیه .از جمله همنشینهای این

آن ضااابط میگردد و آن کتااب تکوینی و تهوینی و

واژه میتوان به «رب ،شیء ،علیم ،اهلل ،کتاب و اوّاب»

انفسیاست که همه امور مربوطه در آن ضبط میشود

اشاارهکرد .برای نمونه میتوان به آیه 4سوره

اشاره

بهعنوان مثال قرآن کتاب تهوینیاساات که تمام احکام

کرد .مفسرین در ذیل آیه «وَ عقنْهَنا کقتابٌ حَفقیظٌ» به هر

تکلیفی و ضوابط اخالقی و معارف الهی در آن نوشته

دو مااعاانااای آن ،یعنز حااافظ و محفوظ اشاااااره

شههاست(مصرفوی ،5 ،9328 ،ص.)984

کردهاناه(.فخررازی ،88 ،9480،ص985؛ طباطبایی،

واژه مسااارور ،در  3آیاه از آیاات قرآن بااهکااار
رفتهاسات .این واژه در آیات دوم سااوره طور ،شااشم
ساوره احزاب و پنجاه و هشااتم سااوره اسااراء وصف
کتااب قرار گرفته اسااات که در هر ساااه آیه مذکور
بهمعنای مکتوب و نوشته شههاست.
 .5-1-2حفیظ
«حفظ» ،در اصاال بر مراعات چیزی داللت میکنه
و در لغت ضه نسیان و به معنای نگاهداشتن چیزی در
خاطر و غفلتنکردن از آن اسااات(ابنفارر،9404 ،
 ،8ص83؛ مصاارفوی ،8 ،9328 ،ص858؛ راغب،
 ،9498ص .) 344همچنین در معنای لغوی حفیظ ذکر
شااااهه ،کااه این واژه بااه معنز حااافظ و نگهااهار
است(ابنمنظور ،3 ،9494 ،ص449؛ طریحی،9335 ،
 ،4ص )885مثل اینکه گفتهشود خها برایشان حفیظ

 ،98 ،9493ص.)331
 .6-1-2مکنون
کنّ(بفت اول) و کنون بااه معنز پوشااااانااهن و
محفوظداشتن «کنّ الشّز ء کنّا و کنونا ،ستره فز کنّه و
غرّاه و اخفاه» کنّ(بکسار کاف) آناست که چیزى در
آن محفوظ گردد ،جمع آن اکنّة و اکنان است(ابنمنظور،
 ،93 ،9494ص329؛ فیومی ،8 ،9494 ،ص.)548
مکنون تنها در  4آیه از آیات قرآن تکرار شااهه که
در این آیات با سااه واژه بیي ،لؤلؤ و کتاب همنشین
شااههاساات .بررساای تک تک این واژگان ،در درک
مفهوم واقعی مکنون تأثیر بساازایی دارد .در آیه  33و
 38ساوره واقعه عبارت کتاب مکنون ذکر شااههاست:
«إقنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرقیمٌ فقی کقتابٍ مَکْنُونٍ »(واقعه )38-33 :بر
اساار این آیه ،قرآن در کتابز پوشاایههاست« ،کتاب»
نکره ،اساات و «فز» ظرف اساات ،یعنز قرآن در یک

است یا «عقنْهَنا کقتابٌ حَفقیظٌ»(  )4 :همچنین این واژه

کتاب پوشاایهه ،بهصااورت یکجا نازل شااههاساات.

بااه ماعانااای ماحفوظ و نگاااهداشاااتااهشااااهه نیز

همچنین بیان شاههاسات که مقصااود از کتاب مکنون،

هسااات(راغاب ،9498،ص .)845باهگونهای که گفته

لوح محفوظ است(فخررازی ،81 ،9480 ،ص 430؛

میشود که اعمال ثبتشهه در آن کتاب از بین نمزرود

طبرسی ،1 ،9338 ،ص .)349
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 .7-1-2عزیز

کتااب باهان جهات اسااات کاه هیچیاک از بناهگان

عزیز در اصاال بهمعنای شااهت ،قوت ،غلبه و قهر

نمیتواننه؛ ماننه آنرا بیاورنه .و یا عزیز است به اعزاز

اساات و این حالت مانع از شااکساات میشود .عزت،

از خااهاىتااعااالااز و حاافااظ آن از تااغاایاایاار و

مخالف ذلت اساات و ذّلت ،سااستی و کوچکی است،

تبااهیاال(فخررازی ،3 ،9480،ص528؛ زمخشاااری،

مااانانااه :عالای أمار بااعزه ،یعنی بر امری غااالااب

 ،4 ،9403ص809؛ طباطبایی ،93 ،9493،ص.)318

شاه(ابنفارر ،4 ،9404 ،ص38؛ مصرفوی،9328 ،

باا توجه بهمعنای لغوی «عزیز» میتوان بیان نمود

 ،8ص )994عزیز ،یعنی نیرومنااهی کااه نتوان برآن

که در آیه  49سوره فصلت؛ همان معنای غالببودن و

غالب شااه و مقهور هم نمیشااود ،ماننه .... « :إقنَّهُ هُوَ

شاکساتناپذیری اراده شااههاست .به بیان دیگر با در

الْاعَازقیازُ الاحْکقیم»(عنکبوت )82 :معنااای دیگر عزّ،

نظرگرفتن مفهوم ابتهای آیه که حکایت گروهیاساات

کمیابشهن است« .تعزز اللحم» ،یعنی گوشت کمیاب

که نساابت به قرآن کافر شااههانه ،در پایان آیه صاافت

شاااه(راغب ،9498،ص .)523از دیگر معانی واژه عزّ،

عزیز در همنشاااینی باا کتااب قرار گرفتاهاسااات ،تا

محکم و سااافاتبودن اسااات ،ماانناه «وَ إقنَّهُ لَکقتَابٌ

غالببودن و شکستناپذیری قرآن را نشان دهه.

عَزقیز»(فصاالت ،)49 :یعنی این کتابیاساات محکم و
اسااتوار(راغب ،9498،ص« )524ارض عزاز» بهمعنای

 .8-1-2کریم

زمین ساااخات گرفتهشاااهه( راغب ،9498،ص523؛

از ریشه کرم ،در لغت به معانی صفوح(بخشاینهه)،

ابنفارر ،4 ،9404 ،ص40؛ ابنمنظور،5 ،9494 ،

حسان و شریف است .کریم ،صفت مشبه و داللت بر
َ

ص)332

دوام دارد .اصل معنای واژه کریم ،بزرگواری و شرافت

«عزیز» ،یکی از واژگان پر کاربرد در قرآن است و

در ذات و یا اخال است .البته معانی دیگری همچون

11مرتبه در آیات قرآن تکرار شههاست و تنها در یک

چشمپوشی از گناهان؛ انعام بر بنهگان ،عزت و برتری

آیاه همراه باا واژه «کتاب» آمههاسااات .بنابراین واژه

در ذات؛ بخشاااش و ساااخااوت نیز دارد(ابنفارر،

«عزیز» نیز در اثر همنشینشهن با کلمات دیگر ،حوزه

 ،5 ،9404ص939؛ راغااب ،ص .)303این واژه در

معنایی جهیهی را ترسیم میکنه .این وجوه معنایی در

قرآن  83مرتبه تکرار شههاست که در اثر همنشینشهن

اثر همنشاینشهن این واژه با کلماتی همچون «حکیم،

با واژگان دیگر ،دارای معانی جهیهی شاااههاسااات.

اهلل ،علیم ،قوی ،صاااراح ،حمیه ،رحیم ،غفور ،تنزیل،

دامغاانی در وجوه و نظاایر  2وجاه معنایی برای این

وهاب ،غفار و کتاب» بهوجود آمههاست.

واژه بیاان میکنه(.دامغانی ،9133 ،ص )408از جمله

بهعنوان نمونه میتوان به آیه  49سااوره فصاالت

کلمااتی که با این واژه همنشاااین شاااهه ،میتوان به

اشااااره کرد« :إقنَّ الَّذقینَ کَفَرُواْ بقالذِّکْرق لَمَّا جَاءَهُمْ وَ إقنَّهُ

«مغفره ،رز  ،ملک ،عرش ،زو  ،کنوز ،مقام و کتاب»

لَکقتَابٌ عَزقیز»؛ برخی از مفسرین بیان کردهانه که عزیز

اشاره کرد.

در این آیاه باه معنای بزنظیر و یا منیع اسااات ،یعنز

خهاونه تنها در یک آیه با واژه کریم به توصااایف

امتنا دارد از اینکه مغلوب چیزى شود و یا عزیزبودن

کتاب پرداختهاساات« :إقنزّ أُلْققزَ إقلز کقتَابٌ کَرقیم»(نمل:
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 )81بساایاری از مفساارین کریمبودن کتاب در آیه 81

دو شاارح نباشااه سااخن را به صاااد بودن ،توص ایف

ساااوره نمل را از ساااه جهت میداننه -9 :به خاطر

نمیکننه .صاااه و کذب عالوه بر اینکه در رابره با

مضااامون و محتوای آن  -8باه علت اینکه از جانب

اعتقاد ثابت بهکار میرود ،در مورد کار اعضااا بهن نیز

پادشاااهی کریم فرسااتاده شااههاساات -3برای اینکه

صاااهَقُواْ مَا
کااربرد دارد؛ مااننه «:مِّنَ الْمُؤْمقنقینَ رقجَالٌ َ

مختوم میباااشااااه(.فخررازی ،84 ،9480،ص554؛

عَااهَاهُواْ اللَّهَ(»....احزاب )83:و همچنین تصاااهیق به

طبرسی ،3 ،9338،ص.)343

چیزی که درآن تحقیق و پژوهش شااههباشه ،نیز گفته
میشااود(.راغب ،9498 ،ص )438تصااهیق ،اذعان و

 .9-1-2معلوم
علم خالف جهل و ادراک حقیقت چیزیاسااات،

اعااتااقاااد و راسااااتدانساااتن مرلااب و ساااخن
است(قرشی ،4 ،9498،ص)992

ماننه« :عَلقمْتُالشاایء» ،یعنی آنرا شااناختم(ابنمنظور،

تصاهیقکننهه و مُصّاه از دیگر صاافاتیاست که

 ،98 ،9494ص498؛ راغااب ،9498 ،ص .)580واژه

مجموعاً در 80آیه از آیات قرآن بهکار رفتهاساات .این

معلوم و جمع آن معلومااات در  93ساااوره از قرآن

صفات نیز در اثر همنشینشهن با دیگر واژههای قرآن،

آمههاساات .این صاافت تنها در یک آیه همنشاین واژه

معانی جهیهی بهدساات میدهنه .دامغانی در وجوه و

کتاب شاههاساات .واژه معلوم در اثر همنشاینشهن با

ناظااایار  4وجااه مااعاانااایاای باارای این واژه بی اان

کلمات دیگر حوزه معنایی خاصی بهدست آوردهاست.

کردهاساات(دامغانی ،9133،ص )832کلماتی که با این

از جملاه همنشاااینهای این واژه ،واژههایی همچون

صاافات همنشااین شااههانه عبارت اساات از «کتاب،

«کتاب ،وقت ،یوم ،رز  ،مقام و حق» هستنه .بهعنوان

رسول ،مبارک ،حق ،تورات و موسی»

نمونه میتوان به سااوره حجر اشاره کردَ « :و ما َأ ْه َلکْنا

صافت «مصهّ » ،تنها در  4آیه از آیات مذکور در

مقنْقَرْیَةٍ إقالَّ وَ لَها کقتاب ٌمَعْلُوم»(حجر .)4 :اکثر مفساارین

بااهمآیی باا واژه «کتاب» قرار گرفتهاسااات .بهعنوان

مراد از «کتاب معلوم» در این آیه را اجل معین و زمان

نموناه میتوان باه ساااوره انعام اشااااره کرد« :وَ هَذَا

تغییرناپذیر ،دانساااتهانه(طوسااای ،بیتا ،2 ،ص398؛

ن َی َه ْی قه و َ قلتُن قذ َر ُأ َّم
ص ِّه ُ ا َّلذقى بَی َ
ک َم َ
قکتَاب ٌأَن َز ْلنَا ُه ُم بَا َر ٌ

طباطبایی ،98 ،9493،ص )18که فراموششااهنی هم

الْقُرَى و َ مَنْ حَوْلهَاا»(انعام .)18 :اکثر مفسااارین بیان

نیست(آلوسی ،3 ،9495 ،ص.)841

کردهانه که منظور از «کتاب» در این آیه قرآن اسااات.
خهاونه در این آیه به توصاایف کتاب پرداخته و چنه

 .11-1-2مصدق

وصاف برای کتاب آورده که عبارتاست از :نازلشهه

صاه  ،نقیي کذب و اصل آن به قوت در چیزی

از جانب حق ،مبارک ،یعنی کثیرالخیر و دائمالمنفعه ،و

داللاات میکنااه خواه ساااخن باااشااااه و ی اا غیر

همچنین تصااهیقکننهه کتب آساامانی قبل از آن و این

آن(ابنمنظور ،90 ،9494،ص913؛ ابنفارر،9404 ،

کتاااب بااا این اوصااااف و ویژگی برای انااذار مردم

 ،3ص )331همچنین صه  ،مرابقت قول با نیت و

اساات(فخررازی ،93 ،9480،ص25؛ طوساای ،بیتا،

یا چیزی که از آن خبر داده ،است که اگر یکی از این

 ،4ص.)809
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 -2-2تحلیل مفهوم کتاب بر محور همنشینهای صفتی

پ

همانگونه که بیان شااه ،این اوصاااف و ویژگیها،

از بررسی  90صفت از مجمو صفاتی که در

معانی جهیهی از واژه «کتاب» را روشاان میسااازنه.

قرآن برای واژه «کتااب» بهکار رفتهاسااات این نتیجه

عالوه بر این ،بررسااای این اوصااااف نشااااندهنااهه

بهدسات میآیه که واژه «کتاب» در اثر همنشین شهن

چگونگی معرفی قرآن از خود اساات .به عبارت دیگر

باا هر یاک از صااافاات مذکور به یک معنا و مفهوم

احصااا و بررس ای اوصاااف و ویژگیهای «کتاب» ،دو

خاص اشاااره میکنه .در اثر همنشااین شااهن این 90

نتیجاه دساااتیاابی باه مولفاه معنایی «کتاب» و درک

صفت با واژه «کتاب» در قرآن ،واژه «کتاب» دارای پنج

چگونگی توصیف خهاونه را در بردارد.

معنا شههاست :قرآن ،کتب آسمانی ،لوح محفوظ ،نامه،
اجل مقهّر.

برخی از این ویژگیها و اوصااف به شکل مفرد و
برخی بهصورت جمله بیان شههانه .عناوین و اوصاف
یادشااهه از جهات مختلفی از قبیل معنا یا معانی لغوی
و اصاارالحی ،کاربرد هر یک از آنها ،ارتباطشااان با

منیر

کتب آسمانی

یکهیگر ،ساختار معناشناسی هریک ،علت تکرار آنها

حکیم

قرآن

میتواننه مورد بررسی قرار بگیرنه .عناوین و اوصافی

لوح محفوظ
مبین

کتاب

قرآن
مسطور

لوح محفوظ

مصدق

قرآن

کریم

نامه

عزیز

قرآن

مکنون

لوح محفوظ

حفیظ
معلوم

کااه هاامنشااایان کتاااب قرارگرفتااهانااه را میتوان
بهصورتهای مختلف دستهبنهی کرد:
الف -اوصاااف و ویژگیهایی که بیانگر نحوه بیان
و ویژگی ساختاری «کتاب» هستنه :از جمله «مبین»
ب-اوصاااافی کاه بیاانگر اهمیات کتابنه؛ هماننه
«عزیز»
 اوصافی که بیانگر ارتباح کتاب(قرآن) با دیگرکتب آسمانیاست از جمله «تصهیق و مصه »
د -اوصاف و ویژگیهایی که بیانگر صحت محتوا
و اتقان مضاااامین و روشااانی مفاهیم کتاب هساااتنه؛
هماننه «علم»

لوح محفوظ
اجل مقدر

 -3-2همنشینهای فعلی «کتاب» در قرآن
همنشاااینهای فعلی «کتاب» در ساااه گروه قابل
بررسای هستنه :دستهای از افعال نحوه انتقال کتاب به
انساان از جانب خهاونه را بیان میکننه .دسته دیگری
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از افعال ،بیانگر واکنش مومنان در برابر کتاب هسااتنه

و روز بازپسااین کفر ورزد ،در حقیقت دچار گمراهز

و دسته سوم واکنش کفار را بیان میدارد.

دور و درازى شههاست(نساء.)932 :

در بین افعالی که با «کتاب» همنشاااین شاااههانه
میتوان به افعال «ءَامَن ،یومنون ،یمَسِّکُونَ ،تتلون ،قرء،
یکتمون ،کذبوا ،کفر ،اختلفوا ،نزل ،جاء ،أتی ،وُضاع و

 .2-3-2یمَسِّکُونَ
مسااک و امساااک؛ به معنز گرفتن و نگاهداشااتن
اساات .همچنین تمساایک به معنز گرفتن و چنگزدن

ذکر» ،اشاره کرد.

اساات(.قرشاای ،2 ،9498،ص .)858عالوه بر آن در
معنای مسااک و امساااک ،حفظکردن ،زنهانیکردن و

 .1-3-2ءَامَن و یومنون
مااده اَمن به معنی آرامشنف

و از بینرفتن ترر

اسااات (فراهیاهی ،8 ،9401 ،ص381؛ ابنمنظور،
 ،93 ،9494ص .)89ابنفارر ،دو ریشاااه برای این
ماده معرفی کردهاساات :یکی امانت که ضااه خیانت و
باعث ساکون قلب است و دیگری تصهیق(ابنفارر،
 ،9 ،9404ص )933ءآمن 33مرتبااه و یومنون 83
مرتباه در قرآن تکرار شاااههاناهو هر دو باا واژههای
فراوانی همنشاااین شاااههانه که باعث بهوجود آمهن
معانی جهیه برای آنها شاههاسات .از پر بساامهترین
کلمات همنشاااین این دو واژه میتوان به «غیب ،اهلل،
یوماالخر،آیات ،آخرت ،قوم ،رسااول ،و کتاب» اشاااره
کرد .هماانگوناه کاه بیان شاااه واژه «کتاب» یکی از
همنشااینهای این دو واژه اساات ،که در دو آیه 933
و 885ساوره بقره و  932سوره نساء با ءآمن و در دو
آیه  48عنکبوت و  991آلعمران با یومنون آمههاست.
مومناان ،افرادی هساااتنه که کتابی را که از طرف
خاها نازل شاااهه ،میپذیرنه و به آن ایمان میآورنه.
خهاونه در چنه آیه مومن رامعرفی میکنه و میفرمایه
از نشااانههای مومن این است که به خها ،روز قیامت،
مالئکه و کتب آساامانی و همه انبیاء ایمان میآورد 9و
هر ک

به خها و فرشااتگان او و کتابها و پیامبرانش

دلبساااتن بااه چیزی را آوردهانااه و همچنین معنااای
ماانعشاااهن و بهطور کنایه بخیل را نیز برای این واژه
ذکاار کااردهانااه(اباانماانااظور ،90 ،9498،ص488؛
راغاب ،9498،ص )328طبرسااای بیان کرده اسااات:
«امساک و مسک و تمسک و استمسک بالشز ء» همه
در معنا ،یکزاست و بهمعناى دستآویختن به آن چیز
است(طبرسی ،4 ،9338،ص)318
مسک و مشتقات آن در  83آیه از قرآنکریم بهکار
رفتاهاسااات این واژه در زبان عربی وجوه فراوانی به
خود گرفته و معانی متفاوتی یافتهاسااات .دامغانی در
کتاااب وجوه و نظااایر هفاات وجااه برای «مساااک»
آوردهاساات(دامغانی ،9133،ص .)435از دالیلی که تا
این انااهازه این واژه برمعااانی مختلف اطال شاااهه،
همنشین شهن آن با واژههای دیگر است که معانی آن
لفظ را به خود گرفته و صااحب آن معانی شاههاست.
از جملاه این همنشاااینهاا میتوان باه «کتاب ،رز ،
خشیت ،سماء و رحمت» اشاره کرد.
«تمسااک» ،یکی از واژههاییاساات که با «کتاب»
همنشینشهه و بیانکننهه ویژگی مومنان در مواجهه با
این کتاب اسات .و خهاونه در سوره مبارکه اعراف به
َساااکُو َن
ن ُیم ِّ
بای اان این ویژگی میپردازدَ « :و الَّااذی َ
بقاالْکقتااب»(اعراف )930 :آیه مذکور به خوبز نشاااان
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مز دهه که اصالح واقعز در روى زمین بهون تمسک
باه کتاب آساااماانز و فرماانهااى الهز ،امکان پذیر
نمزباشه.

 .4-3-2قرء
قرء ،جمع کردن و ضمیمهکردن حروف و کلمات
به یکهیگر است(مصرفوی ،1 ،9328 ،ص .)891در
اصرالح به معنی نحوه خوانهن الفاظ آیات قرآنکریم

 .3-3-2تتلون
مصااهر تال ،یتلو ،یعنی قرائت توأم با تهبر در معنا
و پیرویکردن اسااات .لغویان اصااال در این کلمه را
تبعیات و پیروی میداننه .راغب ،بیان کردهاسااات که
متاابعت گاهز به جسااام و گاهز به پیروى در حکم
اساات و مصااهر آن «تُلُوّ و تقلْو» اساات و گاهز نیز با
خوانهن و با تهبّر هممعنزاسااات و مصاااهر آن تالوه
اساات .بنابراین ،خوانهن آیات خها و تهبّر در آن را از
آن جهاات تالوه میگوینااه کااه در واقع متااابعاات از

اسااات .خواناهن را از آن جهت قرائت گوینه که در
خاوانااهن حااروف و کاالاامااات کاانااار هاام جاامع
میشاونه(قرشی ،5 ،9498،ص .)820ققرَا َء ٌ ،پیوستن
و متصالنمودن بعضاز از حروف و کلمات به بعضز
دیگر در آشاکارخوانهن قرآن بهصاورت«ترتیل» است
ولی به هر جمعز قراءت گفته نمیشود(راغب،9498،
ص.)228
قرائات و مشاااتقااتش باهطور کلی  93مرتبه در
قرآنکریم بهکار رفته و از میان مشتقات آن یقرءون در
دو آیه(یون 14 :؛ اسراء )39 :و اقرأ در یک آیه(اسراء:

آنهاساات ،شخص قاری گویا در پز کلمات و معانز

 )94و اقرؤا در یاک آیاه(حااقاه )91 :با واژه «کتاب»

میرود(راغب ،9498،ص923؛ مصرفوی،9 ،9328 ،

همنشین شههاست.

ص)313
تالوت و مشاااتقااات آن 23بااار در قرآن بااهکااار

 .5-3-2یکتمون

رفتهاسااات .این واژه نیز در زبان عربی وجوه مختلفی

کاتم و کتمااان بااه معنز پنهااانکردن؛ اخفاااء و

به خود گرفته و معانی متفاوتی یافتهاست .این واژه در

پوشانیهن آن چیزى است که حق و واقع باشه و انکار

قرآنکریم با واژههای زیادی همنشین شههانه که باعث

و ترک اظهار آن اساات(راغب ،9498،ص308؛ طیب،

بهوجود آمهن معانی جهیه برای آن شااههاساات .از پر
بساااامهترین کلمات همنشاااین آن میتوان به «قرآن،
شیران ،کتاب ،صحف ،موسی ،بنیآدم ،ابراهیم و ذکر»
اشاره کرد .همانگونه که بیان شه واژه «کتاب» یکی از
همنشینهای این واژه است .تالوتکردن کتاب ،یکی
از شاخصههای اصلی مومنان است؛ زیرا به علت انسی
که با آن دارنه به تالوت آن میپردازنه و از دستورات
آن بهرهمنه میشونه.8

 ،8 ،9338ص .)822مخفی و پنهااانداشاااتن آنچااه
خهاونه نازل کرده ،یکی از کارهاییاست که اهلکتاب
انجاام میدادنه .درحالی که خهاونه آنرا گناه بزرگی
معرفی میکنااه و برای آن مجااازات ساااختی وعااهه
دادهاست .آیات بسیاری بیانگر این واکنش کفار است.
«کتم» و مشتقاتش  89بار در قرآن بهکار رفتهاست.
این واژه نیز در زبااان عربی وجوه مختلفی بااه خود
گرفتاه و معاانی متفااوتی یاافتهاسااات .این واژه در
قرآنکریم با کلمات فراوانی همنشااینشااهه که باعث
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بهوجود آمهن معانی جهیه برای آن شااههاساات .از پر

معاانی متفااوتی یاافته و با واژههایی همچون «کتب،

بساااامهترین کلمات همنشاااین آن میتوان به قرآن،

طااغوت ،ایماان ،یومالقیااماه ،اهلل ،مالئکاه و رُسااال

شهادت ،حق،ایمان ،و کتاب اشاره کرد .واژه کتاب در

همنشین شههاست.

دو آیه  951و  934ساااوره بقره همنشاااین این واژه
شههاست.

خهاونه میفرمایه« :و هر که به خها ،فرشااتگانش،
کتاابهاایش ،پیامبرانش و به روز قیامت کافر شاااود
سخت در گمراهز افتادهاست :932(».نساء) و همچنین

 .6-3-2کذبوا

در ساااوره بقره بیان میدارد« :آیا به بعضاااز از کتاب

«کاذب» ،در لغات باهمعنای خبردادن از چیزی بر

ایمان مز آوریه و بعي دیگر را انکار مزکنیه؟ پاداش

خالف آنچه که هساات ،میباشااه(ابنفارر ،9404،

کسااز که چنین کنه ،در دنیا جز خوارى نیساات و در

 ،5ص923؛ فراهیاهی ،5 ،9401 ،ص )343کذب

روز قیامت به سختترین وجه شکنجه مزشود و خها

باهصاااورت فعال «کَاذَّبوا»  41مرتبه در قرآن تکرار

از آنچه مزکنیه ،غافل نیست»(بقره.)85 :

شااههاساات .این واژه نیز در زبان عربی وجوه مختلفی
باه خود گرفتاه و معاانی متفااوتی یافتهاسااات و در
قرآنکریم باا واژههایی همچون «کتاب ،آیات ،لقاءاهلل،
حق و رسل» همنشین است.

 ..8-3-2اختلفوا
«خَلف» ،به جساااه و غذا زمانی که در آن تغییری
ایجاد شااههباشااه ،اطال میشااود .همچنین بهمعنای

تکاذیب ،همواره یکی از کارهایی بوده که کافران

سااخن زشاات و ناپساانه و به کساای که جانشااین

در مواجهه با کتاب خها انجام میدادنه و می خواستنه

دیگریاسااات ،نیز باهکار میرود« .خَلَف» ،قومی که

باا این کار خود و دنیای خود را از حقایق کتاب دور

میرونه و وسائل خود را برجای میگذارنهو همچنین

نگاه دارنه و خهاونه در قرآن در سوره غافر ،آیه 30به

به نوعی از جانشینی که در آن شر نهفته شههباشه ،نیز

این ویژگی اشاره میکنه.

اطال میگردد« .اساتخالف» ،به معنی قراردادن کسی
به جای دیگریاسااات« .مخالفت و اختالف» به معنی

 .7-3-2کفر

یکسااان نبودن ،اتفا نهاشتن و یا برگزیهن راهی غیر

واژه «کفر» ،از نظر لغتشاناسااان عرب یک معنای

از راه دیگریاساات(ابنمنظور ،8 ،9494 ،صص-88

کلی دارد و آن «پوشانهن» است .بر این اسار کفر در

12؛ راغب ،9498،صص .)812-813در فرهنگ قرآنی

برابر ایمان به معنای پوشانهن و انکار حقایقی ،از قبیل

«اختالف» ،گاهی طبیعی و ممهوح اسااات که از آن به

خاها ،قیاامات ،نبوت پیامبران و آیات نازل شاااهه بر

اختالف قبل از علم تعبیر میشاااودو گاهی نیز مذموم

پیامبران است(نک :راغب ،9498،ص394؛ مصرفوی،

است که اختالف بعه از علم نام دارد.

 ،90 ،9328ص)38

واژه «خَلَف» و مشتقاتش 983مرتبه در قرآن تکرار

واژه «َکفُرُ»98 ،مرتبه در قرآن تکرار شههاست .این

شااههاساات .این واژه نیز در زبان عربی وجوه مختلفی

واژه نیز در زبان عربی وجوه مختلفی به خود گرفته و

باه خود گرفتاه و معاانی متفاوتی یافته و با واژههایی

معناشناسی واژه «کتاب» در قرآن بر پایه روابط همنشینی 941

همچون «ار  ،اهلل ،میعاد ،ارض ،لیل و نهار همنشااین

همراه بااا «أنزَلَ» و در  5آیاه بااا «نَزَّلَ» و در 5آیاه بااا

شاهه است .در آیه  45سوره فصلت990،سوره هود و

«تنزیل» همنشین شههاست.

 932ساوره بقره ریشه خلف با واژه «کتاب» در محور
همشینی قرار گرفتهانه.

 .11-3-2أتی
«أتی» و «إتیان» در اصاال بهمعنای آمهن به آسااانی

 .9-3-2نزل
واژه «نزول» ،ضاااه عرو و بهمعنای فرودآمهن و
انتقاال از بااال باه پایین اسااات .آنچه از گفتار لغویان
بهدست میآیه این است که اصل ماده نزول به معنای
هبوح و سااقوح چیزی و پائینآمهن آن میباشااه .چه
این سااقوح و هبوح از مقامی برتر و مافو  ،به مقامی
پائینتر و پسااتتر و یا از مکانی باال به مکانی پائینتر
بودهباشااه( فراهیهی ،3 ،9401،ص323؛ مصرفوی،
 ،98 ،9328ص.)82

اساات(ابنمنظور ،94 ،9494 ،ص93؛ راغب،9498 ،
ص« .)20إقتْیَااان» ،بااه معنز آمااهن و آوردن ،در قرآن
آمههاست ماننه «أَتز أَمْرُ اللَّهق فَال تَسْتَعْجقلُوهُ»(نحل،)9 :
قشاااةَ مقنْ
یعنز امر خاها آماه و «وَ اللَّاتقی یَأْتقینَ الْفاح َ
نقسااااائقاکُامْ»(نساااااء ،)95 :یعنز زنااانی کااه زنااا
میآورنه(قرشی ،9 ،9498،ص)89
واژه «آتینا» و مشاااتقاتش 30مرتبه ،واژه «أوتوا» و
مشتقاتش 20مرتبه ،در قرآن تکرار شههاست .این واژه
نیز در زبااان عربی وجوه مختلفی بااه خود گرفتااه و
معانی متفاوتی یافتهاساات .هر کهام از این واژگان در

آیات فراوانی در قرآنکریم داللت بر نزول قرآن از

قرآنکریم با کلمات زیادی همنشاین شههانه که از پر

جااناب بااریتعالی میکنه .واژه «نَزَّلَ» 98مرتبه ،واژه

بسااامهترین کلمات همنشاااین واژه «آتینا» میتوان از

«تنزیل» 95مرتبه ،و واژه «أنزَلَ» و مشتقاتش 998مرتبه

«کتاب ،موسی ،عیسیبنمریم ،آلابراهیم ،داوود ،ثمود،

در قرآن تکرار شاههاست .این واژه نیز در زبان عربی

حکم و علم ،سالیمان ،لقمان ،سبع ًا منالمثانی ،انجیل،

وجوه مختلفی بااه خود گرفتااه و معااانی متفاااوتی

رحماة ،أجر ،ایمان ،آیات و بیّنات» یاد کرد .از جمله

یافتهاساات .هر کهام از این سااه واژه در قرآنکریم با

واژههاای همنشاااین «أوتوا» میتوان به «کتاب ،علم،

کلمات زیادی همنشاین شااههانه که از پر بسامهترین

ایمان ،موسی ،عیسی ،خیر و رسل» اشاره کرد.

کلمات همنشین واژه «نَزّلَ» میتوان به «کتاب ،رسول،

همانگونه که بیان شااه ،یکی از همنشااینهای هر

اهلل ،فرقان ،سماء و احسنالحهیث» اشاره کرد .کلمات

دو واژه «آتینا» و «أوتوا» ،کتاب اسااات .بهعنوان نمونه

همنشااین واژه «تنزیل» عبارتنه از« :رب ،کتاب ،عزیز،

فعل آتینا در آیات «989 ،83 ،54و 942ساااوره بقره؛

رحمن و حکیم» .کلماات همنشاااین «أنزَلَ» شاااامل

994 ،81 ،80و  954ساوره انعام؛  54سااوره نساء؛ 45

واژههاای «اهلل ،کتاب ،تورات ،فرقان ،انجیل ،ساااماء،

سااوره فصاالت؛  41سااوره مومنون؛  8سااوره اسااراء؛

مالئکه ،رحمن ،مبارک و آیات» اساات .بهعنوان نمونه

83سااوره سااجهه؛  58سااوره رعه؛  43و 58سااوره

در  81آیاه از آیاات قرآنکریم این واژه بااهصاااورت

قصاص؛  35ساوره فرقان؛  993سوره صافات" همراه

مختلف با واژه «کتاب» همنشین شههاست .در  91آیه

«کتاب» آمههاست.
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و در آیات«945 ،944 ،909ساااوره بقره؛ ،80 ،91

صااص )948-943عالوه بر این مصاارفوی و فیومی

983 ،982 ،900 ،83ساااوره آلعمران؛  59 ،43 ،44و

معنااای حاااضااارشااااهن را نیز برای واژه «جاااء»

939سااوره نساء؛  5و  53سوره مائهه؛  81سوره توبه؛

آوردهانااه(فیومی ،8 ،9494،ص992؛ مصااارفوی،

 92سااوره حهیه؛  39سااوره مهّثر؛  4سااوره بیّنه؛ 39

 ،8 ،9328ص)943

سااوره اسااراء؛ 91و 85سااوره حاقه؛  3و 990سااوره
انشقا  ،فعل «أوتوا» همنشین کتاب شههاست.

واژه «جاء» و مشاااتقاتش 888بار ،در قرآن تکرار
شاااههاسااات .هر کهام از این واژگان در قرآنکریم با

راغب بیان میدارد که هر کجا در قرآن در وصااف

کلمات فراوانی همنشااین شااههانه که باعث به وجود

کتاب« ،آتَیْنا» بهکار رفته فصای تر و بلیغ تر است؛ زیرا

آمهن معانی جهیه برای آن شههاست .از پر بسامهترین

«أُوتُوا» در جاائز باهکاار مز رود کاه پذیرش و قبول

کلمات همنشین واژه «جاء» میتوان به «کتاب ،موسی،

طرف مقابل را نمز رسااانه .امّا «آتَیْنا» شااایسااتگز و

حسانه ،سایئه ،أجل ،رساول ،سحره ،أمر ،عجل ،رب،

حاالات پاذیرش طرف مقاابال را در بر دارد (راغب،
 ،9498ص.)20
 .11-3-2جاءَ
واژه «جاء» مثل واژه «اتیان» ،به معنز آمهن اساات،
ولز مفهوم واژه «مجی ء» اعمّ از «إتیان» اسااات ،یعنز
فراگیرتر اسااات؛ زیرا «إتیان»" به آساااانز آمهن و نیز
نوعز آمهن اسات که با قصاه و ههف انجام مز شود،
هر چناه که رسااایهن به آن ههف میساااور و ممکن
نگردد .گفته مز شود «جاء» براى آمهن اجسام و معانز
هر دو بهکار مز رود ،خواه آمهن ذات اجسااام و خود

آللوح ،صاه  ،آلفرعون ،رسل ،آیات ،بیّنه ،علم ،اهلل،
یوساف و نذیر» اشاره کرد .بهعنوان نمونه واژه «جاء»
در آیات  81بقره 58 ،اعراف ،با واژه «کتاب» همنشین
شههاست.
 .12-3-2وُضِع
لغویاان برای «وضاااع» معاانی متفاوتی آوردهانه؛
َضاع» را به معنی پائین و فرو دین میدانه که
راغب «و ْ
معنایش از حط و انحراح فراگیرتر اسااات .ابنمنظور
«وَضع» را ضه رَفع آوردهاست(ابنمنظور،8 ،9494 ،

آنهاا بااشاااه یاا کار و مفاهیم آنها ،همچنین «جاء»

ص )312و ابنفااارر این واژه را هم معنااای حَط و

درباره هر کساااز که قصاااهش آمهن به مکانز و در

خفَي میدانااه(ابن فااارر ،2 ،9404،ص .)993
َ

زمانز باشاااه ،نیز بهکار میرود(ابنفارر،9 ،9404،

مصااارفوی بیاان کرده کاه اصااال این واژه بهمعنای

ص413؛ راغااب ،9498،ص898؛) .مصااارفوی بیاان

قراردادن چیزی در محل است ،که این معنا با توجه به

مایدارد ،فر دیگری کااه می اان واژه «المجیء» و

مااوارد مختلف و خصاااوصااای اات آنهااا مختلف

«االتیاان» وجود دارد این اسااات کااه «المجیء» برای

است(مصرفوی ،93 ،9328 ،ص.)939

صاااحب عقول یا آنچه که منتسااب به اوساات ،بهکار

َضاع» و مشتقاتش 82مرتبه ،در قرآن تکرار
واژه «و َ

میرود و این برخالف اتی اان اساااات کااه برای غیر

شااههاساات .این واژه نیز در زبان عربی وجوه مختلفی

ذیعقول بهکار برده میشااود(مصاارفوی،8 ،9328 ،

باه خود گرفتاه و معاانی متفاوتی یافتهاسااات .از پر

معناشناسی واژه «کتاب» در قرآن بر پایه روابط همنشینی 959

بسااامهترین کلمات همنشااین واژه «وضااع» در قرآن

«ایوب ،داوود ،اسماعیل و ادری » اشاره کرد .بهعنوان

میتوان به «میزان ،نار و کتاب» اشاره کرد.

نموناه میتوان به آیات  92، 49 ،59 ،54 ،52ساااوره

همانگونه که اشااااره شاااه یکی از واژگانی که با

مبارکه مریم اشاره کرد.

«وضااع» همنشااین شااهه ،واژه «کتاب» میباشااه که
باهعنوان نمونه میتوان به آیات 21ساااوره زمر و 41

 -4-2تحلیل مفهوم «کتاب» بر محور همنشییینهای

ساااوره کهف اشااااره کرد .خهاونه در این آیات بیان

فعلی

میدارد کاه کاارنااماه(عمال شاااماا در میاان) نهاده

پ

از بررسااای  93فعل از مجمو افعالی که در

مز شاود،آنگاه بزهکاران را ازآنچه در آن است بیمناک

قرآن همراه با واژه «کتاب» بهکار رفتهاست ،این نتیجه

ماز باینز ،و مز گوینااه« :اى واى بر مااا ،این چااه

بهدست میآیه که واژه «کتاب» در اثر همنشینشهن با

نامه اىاسااات که هیچ (کار) کوچک و بزرگز را فرو

هر یاک از افعاال مذکور به یک معنا و مفهوم خاص

نگذاشااته ،جز اینکه همه را به حساااب آوردهاساات».

اشاره میکنه.

پ

از آن و پیامبران و شاااههان را بیاورنه ،و میانشان

بااه حق داورى میکننااه ،بااهگونااه ایکااه برهیچ ک
ستمی نمیشود.
 13-3-2ذکر
فراهیاهی ،برای این واژه معانی ماننه به یادآوردن
چیزی ،جاااریشاااهن چیزی بر زبااان ،شااارافاات و
خوشنامی ،کتابی که تفصیل دین در آن آمهه ،نماز ،و
دعاا و ثناا را ذکر کردهاسااات (فراهیهی،5 ،9401،
ص .)342دیگر لغتشناسان نیز به معانی همچون علو
و شرف و خوشآوازگی اشارهدارنه(ابنفارر،9404 ،
 ،8ص358؛ ابنمنظور ،4 ،9494 ،ص.)308
«،ذکر» یکی دیگر از واژگان مورد اساااتفاده قرآن
میباشاه که به همراه مشااتقاتش به تناسب مضامین و
مفاهیم آیات 818مرتبه بهکار رفتهاسااات .این واژه نیز
در زباان عربی وجوه مختلفی باه خود گرفته و معانی
متفاوتی یافتهاساات .از میان مشااتقات واژه «ذکر» فعل
«أذکروا» با واژه «کتاب» همنش این شااههاساات؛ عالوه
برآن از دیگر واژگاان همنشاااین این فعال میتوان به
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در اثر همنشاین شهن این  93فعل با واژه «کتاب»
در قرآن ،واژه کتاب دارای چهار معنا شههاست؛ازجمله:
«قرآن ،کتب آسمانی ،تورات نامه اعمال».

 .2-5-2امالکتاب
ابنفاارر «اُمّ» را داراى  4معنااى نزدیاک به هم
دانسته است :اصل ،مرجع ،جماعت و دین (ابنفارر،
 ،9404ص .)89ابنمنظور طریقاه و دین را در معنااای

 -5-2همنشینهای اسمی واژه «کتاب»
عااالوه باار هاامنشاااینهااای وصااافی و فعلی،
همنشینهای اسمی واژه «کتاب» نیز مورد بررسی قرار
گرفتهاساات که در این گروه یک اساام همراه با واژه
«کتاب» بهصورت «مضاف و مضاف الیه» آمههاست.

«أمّ» بیان کردهاسااات و «اُم» هر چیزی را اصااال آن
میدانه و منظور از «اُمالکتاب» اصل کتاب است که به
آن لوح محفوظ گفته میشود(ابنمنظور،98 ،9494 ،
ص)38
واژه «اُم» 1مرتبه در قرآن تکرار شااههاساات .این
واژه نیز در اثر همنشین شهن با واژگان دیگر در زبان
عربی وجوه مختلفی باه خود گرفتاه و معانی متفاوتی

 .1-5-2اهلالکتاب

یافتهاسااات .دامغانی در کتاب وجوه و نظایر پنج وجه

«اهل» در لغت به معنای سزاوار و شایسته ،خانهان،

برای آن آوردهاست(دامغانی ،9133 ،ص .)49این واژه

خانواده ،اُن  ،اختصاص و تعلق داشتن به چیزىاست

در قرآنکریم با واژههای فراوانی همنشاین شههانه که

(راغااب ،9498،ص12؛ مصاااراافااوی،9 ،9328 ،

باعث به وجود آمهن معانی جهیه برای آن شههاست.

ص )939از اینرو باا اضاااافهشاااهن به کتاب معناى

از پر بسااااماهترین کلمات همنشاااین آن میتوان به

«وابساااتگاان باه کتااب» مزدهه .منظور از کتابی یا

«کتاب ،موسی ،ابن ،اُم و القری» اشاره کرد.

اهلکتاب،کسیاست که به یکی از کتابهای آسمانی؛
غیر قرآن ایمان دارد.
واژه اهل  54مرتبه در قرآنکریم تکرار شااههاست.
این واژه نیز در زبااان عربی وجوه مختلفی بااه خود
گرفتااه و معااانی متفاااوتی یاافتااهاسااات.این واژه در
قرآنکریم با کلمات بیشماری همنشین شهه که باعث
به وجود آمهن معانی جهیهی برای آن شاااههاسااات.
بیشترین واژگان همنشین أهل عبارت است از «کتاب،
انجیل ،مهینه ،بیت ،ذکر ،قریه ،یثرب ،نار ،تقوی»

همانگونه که بیان شااه یکی از همنشااینهای این
واژه کلمه «کتاب» میباشه که در  4سوره زخرف31 ،
سااوره رعه و 3سااوره آلعمران با یکهیگر همنشااین
شههانه.
 .3-5-2امام و رحمت
«امام» از ریشاه لغوی اَمّ(به فت ) به معنای قصه و
توجاه کاامل به مقصاااود اسااات بهگونهای که دیگر
اغراض و هاهفهاا فراموش شاااود .اماام باه معنای
شااخصاای اساات که الگو و اسااوه و مقتهای دیگران

اصارالح اهلکتاب 38مرتبه در  38آیه از  1سوره

باااشااااه(ابنمنظور ،98 ،9494 ،ص84؛ فراهی اهی،

قرآن و بیش از همااه در ساااوره آلعمران بااهکااار

راغاااب ،9498 ،ص83؛

رفتهاست.3

،9401

 ،8ص488؛
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قرشااایبنایی ،9 ،9498 ،ص )989و رحمه از رحم،
اصل واژه رَحقم به مشیمه و رحم زن اطال میگردد.

 .4-5-2تفصیل
از مااده «فصااال» باهمعنای بریهن و جها کردن و

رحم ،داللت به دلسوزی و مهربانی دارد(ابنفارر،

تمییزدادن است که گاهی در امور حسی بهکار میرود

 ،8 ،9404ص418؛ ابنمنظور ،98 ،9494 ،ص839؛

و بر فاصااالهانهاختن میان دو امر مادی و محساااور

طریحی ،2 ،9335 ،ص30؛راغااب  ،9498،ص)343

داللت دارد؛ و گاهی در امور اعتباری ،ماننه قضاااوت؛

مصارفوی در شرح این واژه بیان میکنه که برای این

و گااهی در امور معنوی ،ماننه جهاکردن حق از باطل

واژه معاانی مختلفی آماههاسااات ،از جمله :مهربانی،

اساااتعمال میشاااود(فراهیهی ،3 ،9401 ،ص932؛

رأفات ،لرف ،ماهارا ،عروفات ،دوساااتی ،شااافقت،

فیومی ،8 ،9494 ،ص )434تفصااایل بر وزن تفعیل

دلساااوزی .اگرچه هیچ تفاوتی بین این معانی موجود

داللت بر کثرت میکنه.

نیساات ،ولی هر کهام اشاااره به خصااوصاایتی دارنه
(مصرفوی ،4 ،9328 ،ص)19
واژه «امام» ،یکی دیگر از واژههایی اسااات که در
قرآن  3مرتبه تکرار شههاست.این واژه نیز با واژههایی
همچون «مبین ،نار ،کتاب موساای ،رحمت و متقین»
همنشین شههاست .واژه «رحمت» نیز از دیگر واژگان
پر کاربرد در قرآنکریم بهشااامار میرود که 33بار در
آن تکرار شههاست .از جمله همنشینهای آن در قرآن
میتوان به واژههایی همچون «بشارت ،ایمان ،برکات،
شاافاء ،ذو(صاااحب) ،خزائن ،ذکر ،رب ،اهلل ،عالمین،
مودت ،ممساااکاات(ماانع) ،علم ،خیر ،ههایت ،امام،
رأفت ،صااالوات ،تخفیف ،مغفرت ،کتاب موسااای و
فضل» اشاره کرد .در تمام مواردی که ذکر شه تنها در
8آیه همنشین کتاب قرارگرفتهانه.

واژه تفصااایال و مشاااتقااتش در 43آیه از آیات
قرآنکریم آمههاساات .این واژه نیز بیانگر ویژگی قرآن
در نحوه بیان اساات .بررساای همنشااینهای این واژه
میتوانه معنای آنرا روشنتر نمایه .واژگانی که با این
کلمه همنش این شااهه عبارت اساات از «کتاب ،ش ایء،
موعظه و فعل فَصّلنا» این صفت تنها در  4آیه از آیات
قرآن با واژه «کتاب» همنشاااین شاااههاسااات« :و در
حقیقات ،ماا براى آناان کتابز آوردیم که بهون تردیه
تصااااهیقکننااهه و توضااایحیاساااات برای کتااب
پیشاین»(یون « .)33 :و آنرا از روى دانش ،روشن و
شاایوایش ساااختهایم»(اعراف« .)58 :کسااانز که کتاب
[آسامانز] بهیشان دادهبودیم؛ مزداننه که آن از جانب
پروردگار به حق فروفرساتاده شاههاست»(انعام.)994/
«و این همان قرآنیاست به زبان عربز براى مردمز که
مزداننه ،به روشنز بیان شههاست»(فصلت.)3 :

«کقتَابُ مُوسزَ إقمَامًا وَ رَحْمَة» پیشوا و رحمتبودن
کتااب موسااای ،باهعنوان بیمدهنهه به ساااتمگران و

 5-5-2حق

نویهدهنهه به نیکوکاران(هود93:؛ احقاف .)98:خهاونه

«حَقّ» در اصاال مرابقت ،یکسااانز ،هماهنگز و

در قرآن از نعمتهایی که به انسان عرا کرده بهعنوان

درستزاست .در معنای حق؛ ثابت ،ض ّه و نقیي باطل

رحمااه ی ااد کردهاسااات .در آی اات مااذکور یکی از

را نیز آوردهاناه (قرشااایبنایی ،8 ،9498 ،ص951؛

نعمتهایی که بیان شهه ،تورات است.

اباانماانااظور ،90 ،9494 ،ص41؛ راغااب،9498 ،
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ص )842واژه «حق» ،از جملاه واژگاانیاسااات که با

در  8آیاه از آیاات قرآن بالفااصاااله بعه از واژه

کلمه «کتاب» همنشین شههاست.کاربرد «حق» در مورد

«کتاب» ،خهاونه واژه «حق» را برای آن آوردهاسااات؛

کتااب یاا به لحاظ حقایقیاسااات که از آنها حکایت

زیرا خاهاونه کتاب را به حق نازل کردهاسااات(بقره:

میکنه؛ یا به لحاظ درسااتبودن ،ادعای الهیبودن آن

)932؛ و آن کتااب حق را فروفرساااتااد درحاالی که

است.

تصهیقکننهه کتب پیشین(آلعمران )3 :و حاکم بر آن

واژه «حق» یکی از کلیهیترین واژههای قرآنکریم

کتب بود(مائهه )48 :تا در میان مردم در آنچه که با هم

اساات که  830بار در آن تکرار شااههاساات و مفاهیم

اختالف داشتنه داوری(بقره )893 :و حکم نمایه(نساء:

بسایاری را در آن ارزشگذاری کردهاست .لفظ «حق»

 )905و ههف نزول کتاب حق را توحیه و پرساااتش

در زباان عربی وجوه فراوانی باه خود گرفته و معانی

خاهاونه(زمر)8 :؛ رهبری و ههایت مردم(زمر )49 :و

متفاوتی یافتهاساات .برای درک مفهوم واقعی «حق» و

وسیله سنجش و میزان قرارداد(شوری.)93 :

مولفه معنایی آن بایه تمامی همنشاینهای آن را احصا

 -6-2تحلیل مفهوم «کتاب» بر محور همنش یینهای

کرد .همنشااینهای کلمه «حق» در قرآن عبارتاساات
از« :اهلل ،والیات ،ماالاک ،رساااول ،کتاب ،وزن ،دین،

اسمی
پ

از بررسای  4اسام از مجمو اسمهایی که در

قصاااص ،کلمه ،تقوی ،خشااایت ،رضاااایت ،عرفان،

قرآن همراه با واژه «کتاب» بهکار رفتهاسااات ،میتوان

هاهایت ،اختالف ،غلو ،ظن ،تکذیب ،اثم ،بغی ،تکبر،

گفت :که واژه «کتاب» در اثر همنشین شهن با هر یک

قتال ،کفر ،کتمان ،علم ،وحی ،قهر ،ارساااال ،تالوت،

از این موارد مذکور به یک معنا و مفهوم خاص اشاره

تبیین ،قول ،اتیاان ،اقاامه ،خلقت ،بشاااارت ،دعوت،

میکنه .در اثر همنشاااین شاااهن این  5اسااام با واژه

تنزیل ،ایمان ،مالک ،امن ،فت  ،وقو  ،وعهه».

«کتاب» در قرآن ،این واژه دارای پنج معنا شاههاست؛
از جمله :کتب آسااامانی ،لوح محفوظ ،آیات محکم،
تورات ،قرآن.

نتیجهگیری
 -9برای بررسای معنای «کتاب» و گستره مفهومی
آن میتوان بر اسار روابط همنشینی سه دسته از

همنشاینهای صافتی ،فعلی و اسمی را برای این واژه
شناسایی کرد.
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 -8در دسااته همنشااینهای صاافتی ،ویژگیها و

 -5بررس ای  93فعل از مجمو افعالی که در قرآن

صافاتی برای «کتاب» در قرآنکریم ذکر شهه است از

همراه باا واژه «کتاب» بهکار رفتهاسااات ،حاکی از آن

قبیل« :کتاب مبین؛ ،کتاب منیر ،کتاب مسااارور ،کتاب

اساات که این واژه در بخش فعلی دارای چهار معنای

کریم ،کتاب عزیز ،کتاب معلوم ،کتاب مصااه  ،کتاب

قرآن ،کتب آسمانی ،تورات و نامه اعمال است.

مکنون ،کتاااب حکیم ،کتاااب حفیظ» .این اوصااااف

 -2دساااتاه ساااوم از مولفاههای معنایی «کتاب»

ویژگیهایی هسااتنه که «کتاب» به دلیل همنشااینی با

همنشینهای اسمی کتاب هستنه که بهصورت ترکیب

آنها ،بار معنایی مثبتی پیها کردهاست ،یعنی کتابیاست

اضاافی(مضاااف و مضافالیه)؛ امالکتاب ،اهلالکتاب،

روشاانگر و آشااکارکننهه؛ کتابیاساات ثابتشااهه و

امام و رحمت ،تفصیل و حق در قرآن بهکار رفتهانه و

جهاکننهه حق از باطل ،کتابیاست نوشتهشهه و حافظ،

هر یک از این واژهها در اثر همنشینی با کتاب به یک

کتابیاسااات مقتهر و معین و نعمتیاسااات از جانب

معنا و مفهوم خاص اشاره میکننه.

خهونه متعال و خهاونه ضمن بیان این اوصاف ،کتاب
خود را برای انسانها معرفی مینمایه.
 -3در اثر همنشین شهن  90صفت با واژه «کتاب»
در قرآن ،این واژه در همنشاااینی باا آنهااا دارای پنج
معنای قرآن ،کتب آساامانی ،لوح محفوظ ،نامه و اجل
مقهّر شههاست.
 -4دساااتااه دوم از مولفااههااای معنااایی «کتاااب»
همنشاااینهااای فعلی «کتاااب» هساااتنااه .بررسااای
همنشینهای فعلی «کتاب» حاکی از واکنشها مختلف
نساابت به این واژه اساات که این واکنشها در مؤمنان
باااهصاااااورت «ایاااماااانآوردن(باااقاااره)885 :؛
تمساااککردن(اعراف)930 :؛ تالوتکردن(بقره)44 :؛
قرائاتکردن(اساااراء ،»)39 :ظهور مییاابااه و در بین
کااافااران در شاااکاال کااتاامااانکااردن(بااقره)934 :؛
تکذیبکردن(غافر)30 :؛ تحریفکردن(آلعمران)38 :؛
کفر ورزیهن(نساااء)932 :؛ اختالفکردن(فصلت)45 :
اتفا میافته .همچنین همنشااانینهای فعلی «کتاب»
نحوه انتقاال کتاب از جانب خهاونه به انساااان را در
قالب نازلشاااهن(آلعمران)3 :؛ دادن«أتی»(انعام)80 :؛
آمهن«جاءَ»(بقره )81 :بیان میکننه.

 -3بررسااای پنج اسااام ام ،اهال ،امام و رحمت،
تقصیل و حق که در قرآن همراه با واژه «کتاب» بهکار
رفتهاسااات ،نشاااان میدهه که این واژه در قرآن ،در
ترکیب اساامی خود دارای پنج معنای کتب آساامانی،
لوح محفوظ ،آیات محکم ،تورات و قرآن است.
 -8بررسااای 88مورد از همنشاااینهای مربوح به
«کتاب» حاکی از آن اسااات که بالغ بر نیمی از آیات
اختصاااصیافته به این واژه در قرآن بیانگر نحوه بیان،
ویژگی سااااختااری و اهمیت و ارتباح کتاب با دیگر
کتاب آسااامانیاسااات و نیم دیگر آیات به کافران و
مومنان نسبت داده شههاست و بیانگر عقیهه آنهاست
که واکنشی را درپی دارد.
پینوشت
 -9نااک :آلعاماران991 :؛ بااقره 933 :و 885؛
عنکبوت.43:
 -8بهعنوان نمونه میتوان به آیات 989 ،993 ،44
سوره بقره 81 ،فاطر و  59عنکبوت اشاره کرد.
 -3این آیات و سااور عبارتنه از سااوره بقره ،901
905؛ سوره آلعمران ،18 ،11 ،900 ،990 ،993 ،911
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24 ،25 ،21 ،30 ،39 ،38 ،35؛ سوره نساء ،951 ،939

 .90رازی ،شاایخ ابوالفتوح( ،) 9408روضالجنان و

983 ،953؛ ساااوره ماائهه 95 ،91 ،51 ،25 ،28 ،33؛

روحالجنااان فی تفسااایرالقرآن ،مشاااهااه :بنیااد

ساوره عنکبوت42؛ سوره احزاب82؛ سوره حهیه81؛

پژوهشهای اسالمی آستان قهر رضوی.

سوره بیّنه9 ،2؛ سوره حشر .8 ،99

 .99راغاب اصااافهانز ،حساااینبنمحمه() 9498؛
مفردات الفاظالقرآن ،بیروت -دمشاااق :دارالقلم-

منابع

 .9قرآن کریم.
 .8آلوسی ،محمود( ،) 9495روحالمعانی فی تفسیر
القرآن العظیم ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.

 .3ابناثیر جزری ،مبارکبنمحمه(9323ش) ،النهایة
فی غریابالحهیث و األثر ،محقق :محمودمحمه
طناحز ،قم :موسسه مربوعاتی اسماعیلیان.
 .4ابانجاوزی ،جامااالالااهین ابوالفر (،) 9403
نزهااهاالعین النواظر فی علمالوجوه و النظااائر،
تصحی محمهعبهالکریم الرافی ،بیروت :موسسه
الرساله.

 .5اباانفااارر ،احاامااهبنفااارر( ،) 9404معجم
المقاایی اللغه ،تحقیق :عبهالساااالم هارون ،قم:
مکتب االعالماالسالمی.
 .2ابنمنظور،محمهبنمکرم( ،) 9494لسااانالعرب،
بیروت :دار الفکرللراعه و النشر و التوزیع.
 .3حساااینیزبیااهی ،محمااهمرتضاااز( ،) 9494
تااا العرور من جواهرالقااامور ،محقق :علز
هاللز و علز سیرى ،بیروت :دارالفکر.

 .8دامغانی ،حسینبنمحمود(9133م) ،قامورالقرآن
و اصاااالحالااوجوه و النظااائر فیالقرآنالکریم،
بیروت :دار العلم للمالیین.
 .1رازی ،فاخارالااهین( ،) 9480مفاااتی الغی اب،
بیروت :دار احیاءالترا العربی.

الهارالشامیه.

 .98زرکشااای ،محمهبنعبهاهلل( ،) 9490البرهان فی
علوم-القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.

 .93زمخشری ،محمود( ،) 9403الکشاف عنالحقایق
غوامي التنزیل ،بیروت :دارالکتبالعربی.

 .94صااااالا  ،صااابحی(9338ش) ،مباااحااث فی
علومالقرآن ،قم :منشورات الرضی.

 .95صااااافااوی ،کااورش(9331ش) ،درآمااهی
برمعناشناسی ،تهران :انتشارات سوره مهر.

 .92طباطبایی ،ساایه محمهحسااین( ،) 9493المیزان
فی تفساایرالقرآن ،قم :دفتر انتشااارات اسااالمز
جامعهى مهرسین حوزه علمیه قم.

9353(...................................... .93ش) ،قاارآن در
اسالم ،تهران :دارالکتباالسالمیه.

 .98طبرسای ،فضلبنالحسن(9338ش) ،مجمعالبیان
فی تفسیر قرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .91طااریاحای ،فااخاارالااهیانبنمحمااه(9335ش)،
مجمعالبحرین ،محقق :حساین اشااکوری ،تهران:
مرتضوی

 .80طوسای ،محمهبنالحسن(بیتا) ،التبیان فی تفسیر
القرآن ،بیروت :دار احیاء الترا العربی.

 .89طیّاب ،عبهالحساااین(9338ش) ،اطیبالبیان فی
تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.
 .88فراهی اهی ،خلی البناحمااه( ،) 9401العین ،قم:
نشر هجرت.

معناشناسی واژه «کتاب» در قرآن بر پایه روابط همنشینی 953

 .83فیومز ،أحمهبنمحمه( ،) 9494المصااباحالمنیر
فی غریب الشرحالکبیر ،قم :موسسه دارالهجره.
 .84قرشااازبناایز ،علزاکبر( ،) 9498قامور قرآن،
تهران :دار الکتباالسالمیه.

 .85مصاااراافوی ،حسااان(9328ش) ،التحقیق فی
کلمااتالقرآن ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشااااد
اسالمی.
 .82مکارمشاایرازى ،ناصاار( 9334ش) ،تفسیر نمونه،
تهران :دارالکتباإلسالمیه.

 .83مایابااهی ،احاامااهباان ابایساااعااه(9339ش)،
کشاافاالساارار و عههاالبرار ،محقق :علیاصااغر
حکمت :تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .88نیشااااابوری ،اساااماااعی البناحمااه(9380ش)،
وجاوهالاقرآن ،تصاااح و تحقیق :دکتر نجف
عرشی ،مشهه :بنیاد پژوهش اسالمی.
 .81یول ،جور (9385ش) ،بررسااای زبااان ،مترجم:
علی بهرامی ،بیجا :انتشارات رهنما.
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