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 ینینشروابط هم هیدر قرآن بر پا« کتاب»واژه  یمعناشناس
 **یدیرسعیسمانه م ،*یلطف یمهددیس

 چکیده
. استپژوهان بودهمورد توجه قرآن ربازیاست که از د قرآن یاسااسا میاز مفاه یکی، «کتاب»واژه 

همچون قرآن، حق، امام  یهیکل یهابا واژه ینینششاهه و در هممرتبه در قرآن ذکر 839واژه  نیا

 ،یآنقر میمفاه گریآن با د ونهیواژه در قرآن و پ نیا عیاسااات. کاربرد وساااگرفتهو حکمت قرار

ا ب. سازدیرا روشن ممفهوم آن نییو ضرورت تب یقرآن یهاواژه نیواژه را در ب نیخاص ا گاهیجا

ه ب توانیم ،یواژگان قرآن یساودمنه در بررس یعنوان روشابه یدر نظر گرفتن روش معناشاناسا

 بتاک یهانیهمنش یپرداخت. بررسا یقرآن یهاواژه گریبا د« کتاب» ینینشاهم یمحورها نییتب

 ینینش. از هماستیو اسم یفعل ،یصفت ینینشاساه نو  هم یواژه دارا نیاسات که ااز آن یحاک

و  میمعلوم، مصااه ، مکنون، حک ز،یعز م،یمساارور، کر ن،یمب ر،یهمچون من یکتاب و صاافات نیب

 ینینش. همهیآیدساات ممحفوظ، نامه و اجل مقهّر بهلوح ،یقرآن، کتب آسامان یپنج معنا ظ،یحف

تورات و نامه اعمال را در بردارد.  ،یقرآن، کتب آساامان یچهار معنا ز،یفعل ن زدهیبا ساا «ابکت»

اسااات که شاااهه نینشاااهم زین لیبا پنج واژه ام، اهل، امام و رحمت و تفصااا« کتاب» نیهمچن

 ،یکتب آسااامان یپنج معنا یخود دارا یاسااام بیدر قرآن، در ترک« کتاب»واژه  دههیمنشاااان

هد صدر یبر روش معناشناس هیتورات و قرآن اسات. مقاله حاضر با تک محکم،اتیمحفوظ، آلوح

 .آن در قرآن است ییو گستره معنا« کتاب»مفهوم واژه  نییتب

 های کلیدیواژه
 .کتاب یهانیهمنش ،ینیروابط همنش ،یکتاب، معناشناس م،یکرقرآن
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 مقدمه
نوشااتن  ی، به معنا«کَتَبَ» شااهیاز ر« کتاب»واژه 

که  استیو معنو یماد زیشامل هر چ« کتاب»است و 

 یطور کل. بهشودیامور در آن ضاابط، جمع و حفظ م

و مشااتقات آن « ک ت ب»بار ماده  391 میکردر قرآن

ه کار رفتمختلف به یگوناگون در معان یهادر ساختار

از مباحث  یکی. اساااتواژه  نیا تیاز اهم یکه حاک

واژه در قرآن مررح است، مفهوم  نیکه درباره ا یمهم

 94یواژه برخ نیا یآن اسااات. برا ییو گساااتره معنا

و  98 ی(، برخ431، ص9380 ،یشابوری)نییوجه معنا

، 9133 ،یانه )دامغانکرده انیرا ب ییوجاه معناا99 ایا

 یلیاز دال یکی(. 585، ص9403 ،یجوز؛ ابن400ص

مختلف  یبر معااان« کتاااب»لفظ  انااهازه نیکااه تااا ا

 است. گرید یهاآن با واژه شهننینششااهه، هماطال 

ه ب افتنیکتاب و دساات یهانینشااهم یبررساا یبرا

برد که بهره یشااناساااز معنا توانیآن م ییوجوه معنا

 معناست.  یبررس یها براروش نیاز کارآمهتر یکی

زبان  قیاز طر یمرالعه انتقال معن ،یشاااناسااامعنا

 یشاناس(. در واقع معنا34، ص 9331 ،یاسات)صافو

سروکار دارد که با استفاده  یقرارداد یبا آن معنا یزبان

) شودیها، عبارات و جمالت زبان منتقل ماز آن، واژه

از مباااحااث  یکیاا(. 938، ص 9385 ول،یاجاور 

ت. هاسواژه نیب ینینشروابط هم یبررس یشااناساامعنا

هسااتنه که انتقال معنا  ییواحهها نینشااهم یواحهها

 کیدر اثر انتقال معنا  یعنی رد؛یگیها صورت مآن نیب

و گاه  ردیگیواحه، مفهوم واحه مجاور خود را در برم

که حضااور واحه مجاور را  اسااتییانتقال تا جا نیا

(. بر 842-845، صص 9331 ،ی)صفوسازدیحشاو م

کاه در مجاورت واژه  ییهااواژه نیاساااار در ب نیا

ر نظر د گونهنیا یارابره توانیانه مگرفتهقرار« کتاب»

 نیمجاور ا یواحهها ای هابیاز ترک کیگرفت که هر 

 نیانه. اداده یرا در خود جا« کتاب»از  یواژه، مفهوم

 یو اسم یفعل ،یصاافت یهانینشااهم یمقاله با بررساا

ن واژه است تا بتوا نیا ییعنام یصهد بررسدر« کتاب»

 یهاو واژه« کتاب»مرالعه مفهوم واژه  نیبر اساااار ا

 را روشن ساخت.مرتبط با آن

  

 «کتاب» یو اصطالح یلغو یمعنا -1

 یکتاااب از ماااده)ک ت ب( گاااه بااه معنااا واژه

« مکتوب»اسم مفعول  یو گاه به معنا «نوشتن»یمصهر

اژه و نیدرباره معنا و مفهوم ا انیاساات. لغوکار رفتهبه

 انیاز لغو یانه. برخارائه کرده یمتفاوت یهااهگااهیاد

 زیدو چ کردنمااهیجمع و ضااام یکتااب را بااه معنااا

قا». لذا نهدانیم دو طرف »صااورت را به «ءکَتبتُ السااقّ

در عرف  ن،یانه. بنابرا، معنا کرده«مشک را جمع کردم

 نکردمهیکردن و ضممتصال یمعنابه« کتاب»زبان اهل

بعضاااز از حروف به بعي دیگر با خط و نوشاااتن 

ط نمودن خاسات. پ  اصل در کتابت یا نوشتن منظم

کالم خاهاونه باه « کتااب»اطال   جاهیاسااات، در نت

از باب اسااتعاره « نشااهه باشااه وشااتههرچنه که ن»

؛ 349، ص5،   9401 ،یهیااااسااااات)فاااراهااا

، 9498؛ راغااب، 309، ص 9،  9494ماانااظور،اباان

 (.211ص

ه ب« کتب»اناه که ماده کرده انیاب انیااز لغو یبرخ

گونه که در مشک را و ثبات است. همان تیتثب یمعنا

در عرف  ن،یبنااابرا. میکنیرا ثاااباات مو آن میبنااهیم

ه آنچ تیاو تثب ریتقر یمعنااباه« کتاابات»زباان اهال

« ابکت»واژه  ریتعب شان،ی. از نظر اباشهیشاهه، مقصاه

ا قرآن ت نیجهت اساات که احکام و قوان نیبر قرآن به

آن، ثابت  نیو مضااام اتیبرجاساات و محتوپا امتیق



 
 

 931   ینینشروابط هم هیدر قرآن بر پا« کتاب»واژه  یمعناشناس
 

(. عهه 83-80، ص90،  9328 ،یاسااات) مصااارفو

ل، در اص« کتب»معتقهنه که ماده  زین انیاز لغو یگرید

« کتاب»زبان اساات. در عرف اهل« نوشااتن» یبه معنا

 نی. به همشااودیکه در آن نوشااته م اسااتیافهیصااح

 گرددیاطال  م« کتاب»و تورات واژه  آنجهات به قر

ن، بست یو مشتقات آن در معان« کتب»و استعمال ماده 

« مجاااز»مشااااک و ماااننااه آن از باااب  زدنهیاابخ

، 8،  9494 ،یهی؛ زب535، ص9131 ،یست)زمخشرا

 (.354-359صص

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

 ر،یهحکم، تق»و نوشتن بر  تیجمع، تثب یاصاال یمعان

 انیلغو هگاهیاسااات. داطال  شاااهه زین« فرض و عزم

است. فو  متفاوت یبر معان« کتاب»درباره علت اطال  

 بر« کتاب»معتقاهناه که اطال  واژه  انیااز لغو یبرخ

، 9131 ،ی)زمخشااارتفو  از باب مجاز اسااا یمعان

( و 354-359، صاااص8،  9494 ،یهیاا؛ زب535ص

فو  از  یانااه کااه معااانکرده انیااب زین گرید یاعااهه

، 9،  9494منظور، هستنه)ابن یاصاال یمعان قیمصاااد

 (.951-958، ص5،  9404فارر، ؛ ابن309ص 

 ی، به لحاظ صاارف«کتاب»اژه که و رسااهیم نظربه

که به سبب کثرت استعمال،  است«یاسیق ریمصاهر غ»

که  یافهیمکتوب و صاااح ای¬مجموعه یبرا یاسااام

ههف  رایاساات؛ زهاساات، شااههمشااتمل بر نوشااته

است. به که نوشااته شااهه اسااتیزیکردن به آن چنگاه

که کلمات بر آن نقش  یصااافحاه ماد گریعباارت د

اساات،  نهارد و آنچه مکتوب در آن یتیاهم انه،تهبساا

 یزیچه چ یکاه باهون دقات رودارد. چناان تیااهم

 .میکنیآن نگاه م« نوشته»است، به نوشته شهه

 یبر قرآن از ساااو« کتاااب»اطال  واژه  درباااره

 انیااب یاقوال متعااهد زیپژوهااان و مفساااران نقرآن

اسات. زرکشز معتقه است که قرآن از آن جهت شاهه

اساات که انوا  قصااص، آیات، شااههنامیهه « کتاب»

اى ویژه در خود گونهاحکاام، اخباار و معاارف را به

(. 333، ص9،  9490،ی)زرکشااا اساااتجمع کرده

هاى قرآن، به نام در ضااامن اشااااره صاااال زصااابح

براى قرآن « کتاب»که عنوان  کناهیم انیابااره بدراین

 آوردن آن در سرور است؛ چوناشاره به جمع و فراهم

ت به معنز جمع حروف و رسااام و شاااکل دادن کتاب

(. اما کسانز 93، ص9338 صال ،یالفاظ اسات)صابح

اظهار  ومعناى ثبوت را به« کتااب»کاه مااده اصااالز 

انه که داشته انیانه، در سبب اطال  آن به قرآن بدانسته

چون قرآن ثابت در تمام عوالم و جامع جمیع معارف 

 است، و وصفو کماالت است، بهان کتاب گفته شهه

است به تثبیت احکام، استوارى اشااره« کتاب»قرآن به 

مفاااهیم و تحقق محتوایز و مضاااامین آن در قلوب 

 ،یوتابه)مصرفکه هیچ شکز را برنمز انمؤمنان، بهانس

 (83-80، ص90،  9328

 

 در قرآن « کتاب» یهانینشهم -2

 نیشهه که در ا نینشبا کتاب هم یمختلف یهاواژه

عنوان به ،ییمعناا یهاازو  نیترمقاالاه پر بسااااماه

ار . بر اسانهههیکتاب انتخاب گرد یاصل یهانینشهم

« تابک» نینشهم میمفاه نیپر کاربردتر ،یآمار یبررس

ابل ق یو اسم یفعل ،یصفت یهانینشدر ساه دسته هم

 . استیبررس

 

 در قرآن« کتاب» یصفت یهانیهمنش -2-1

کار رفته در قرآن با در تمام موارد به« کتاب» واژه

 دهنهکهیم لیرا تشک ییزو  معنا کی شیهانینشهم

 ،یآمار یهساااتنه. طبق بررسااا ییرابراه معنا یدارا
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انه، شااهه نینشااهم« کتاب»که با  یصاافات نیشااتریب

 3مرتبه، مسرور 2 ریمرتبه، من98 نیاسات از: مبعبارت

مرتبه، 9مرتبه، مکنون  9زیمرتباه، عز8  میمرتباه، حک

 9مرتبه، معلوم  4مرتبه، مصه  9 ظیمرتبه، حف9 میکر

 مرتبه.

 

 نیمب. 2-1-1

فاصااال میان دو چیز یا وساااط براى حهّ بَیْن واژه

، یعنز جها شه، و هر «کذا بَانَ» استها وضاع شههآن

و چون معنز  هیااچااه از او پنهااان بود، ظاااهر گرد

مورد هر چیزى که شااهن دارد در شااهن و آشااکارجها

، 9498رود)راغب، کاار مزجاها و منفرد اسااات، باه

سااوره از  984آن در  مشااتقاتو  نی(. واژه مب953ص

ا ب شااهننینشااواژه در اثر هم نیانه. اکار رفتهقرآن به

را در  یهیجه میو مفاه یمعان گر،یواژگان و کلمات د

واژه  نیا یهانینش. از جمله همدههیدسات مقرآن به

 ر،یدر قرآن: عهو، ضاالل، کتاب، سحر، فوز، ثعبان، نذ

خسران،  م،یصسااحر، سالران، قرآن، شاهاب، امام، خ

اثم، افق،  ،یفضل، مضّل، غو ،یعرب ء،یافک، حق، شا

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

اساات که آمهه« کتاب»مرتبه همراه با 98 نیمب واژه

عرفااه و در هفاات مورد صاااورت مدر پنج مورد بااه

 وصف داللت بر نیاساات.اکار رفتهصاورت نکره بهبه

 اریدارد؛ ز« کتاب»های ساااختاری نحوه بیان و ویژگی

ه از آن آگاه باش هیرا که بشر با یقیکتاب همه حقا نیا

کنه، روشن  یرا ط سااعادتتوانه راه  یو بهون آن نم

 . کنهیم

را علم  نیکتاااب مب یمافساااران برخ نیابا در

لوح  ی(، برخ98، ص93،  9480 ،یراز)فخریالاها

، 3،  9339 ،یبااهی؛ م488، 4  ،یمحفوظ)طبرسااا

 ،یانه)زمخشرهر دو معنا را دانسته ی( و گروه331ص

قرآن در  ییطباطبا( مرابق نظر عالمه3، ص8،  9403

 انیب دنبالاساات که بهسااخن گفته نیاز کتاب مب ییجا

احااطه علمز پروردگار به اعیان موجودات و حواد  

محسااور جهان اساات. این  ریجارى محسااور و غ

اسااات که تمام موجودات واقع در عالم کتااب، کتابز

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

اء احصاا فته،یاز قلم ب یزیچ کهنیخواههبود را بهون ا

واقعز  بهتکتاب مر نیا ادیاسااات. باه احتماال زکرده

در آن راه  یهاست که تغییراشیاء و تحقق خارجز آن

 (. 988 -983، صص 3،  9493 ،یی)طباطباابهیینم

 زکیدر قرآن به دو گونه است:  نیواژه مب استعمال

و پ  از خلق  نیگااه علم فعلز خهاونه قبل، حتجلز

 میکرخود قرآن گرىیو د لزینحو تفصبه مخلوقات به

ز، که از آن مرکز علمز استخرا  و ملفوظ با زبان عرب

دو کاربرد را با هم خلط  نیا هیو نبا اسااتافتهیتحقق 

 از صفات یکی، «آشکار» یبه معنا نینمود. در واقع مب

هر  خواههیم فیتوص نیاسات و خهاونه با ا« کتاب»

 یکیو  هینما یکتاب خود را به مردم معرف شااتریچه ب

از  ها اعمکتاب گریرا نسااابت به د ازاتشیاز امت گرید

 رایز ه؛یروشااان نما یآسااامان ریو غ یکتب آسااامان

 کارهماننه قرآن آش یکتاب چیو دساتورات ه هاتیهها

 . ستین

 

 ریمن. 2-1-2

تابان و معناای، باه«اقناار »، اسااام فااعال از «منیر»

واژه از مشااتقات واژه نور  نیبخش اساات. اروشاانی

ه است کذکر شهه یمختلف یهافینور تعر یاست. برا

 داللت دارد؛ یفقط بر نور حساا ف،یتعار نیاز ا یبرخ

هه که پراکن اساااتییانه: نور پرتوهاگفته کهنیماننه ا



 
 

 949   ینینشروابط هم هیدر قرآن بر پا« کتاب»واژه  یمعناشناس
 

 گرید یو بعضااا کنهیکمک م هنیو باه د شاااودیم

را آشکار  اءیکه اشا اساتیزی: نور، همان چنهیگویم

. دههیمرا به چشاام نشااان اءیاشاا قتیو حق کنهیم

است که  نیانه، انور آورده یکه برا یمشاهور فیتعر

را  ریکه به ذات خود ظاهر باشه و غ اسااتیزینور چ

؛ 840، ص5،  9494منظور، هم ظاااهر سااااازد)ابن

، ص 9498؛ راغااب، 985، ص5،  9323 ر،یاثاابان

883.) 

 استکار رفتهقرآن به اتیاز آ هیآ 2در  ،«ریمن» واژه

 ییمعنا آن، مؤلفه نینشاااکاه باا توجاه به کلمات هم

واژه  نیا یهانینشاااخاص خود را دارد. از جمله هم

« و مجادله بیسااارا ، قمر، کتااب، تکذ»باه  توانیم

 اشاره کرد.

همراه با واژه  ،«ریمن»کااربرد صااافات  نیشاااتریب

 اتیاز آ هیآ 4صورت که در  نیاست. به ابوده« کتاب»

ار برده کصورت صفت بهکتاب به یبرا ریقرآن کلمه من

 ییدانش و راهنما چیاز مردم بهون ه یبرخ»است:شهه

؛ 8)حج:«کننهیو کتاب روشااان درباره خها مجادله م

ها و دالیل آشکار و نوشته باکه  ی( و پیامبران80لقمان:

؛ 85)فاطر:کننهیم بیانه، را تکذکتااب روشااان آمهه

 (984عمران:،آل

 

 میحک. 2-1-3

 -9انه:کرده انیسااه معنا ب «میحک»واژه  یبرا انیلغو

معنای منع های هم ریشه آن بهاصال واژه حَکَم و واژه

 «الهابّهحَکَمه»واناتیبه دهانه و افسار ح رونیاست. از ا

لگام حیوان است که مانع سرکشی  رایز شود؛یگفته م

؛ 848، ص9498شاااهن آن اسااات)راغب،و عامل رام

، 9494منظور، ؛ اباان19، ص8،  9404 فااارر،ابان

واژه َحَکم کااه  گرید یمااعاانااا -8( 944، ص98 

قضاااوت کردن است  یمصاهرآن ُحکم اساات، به معن

؛ 18، ص8، 9404فااارر،اباان«)حَااکَاام فااالن»

(؛ 949، ص98منظور،  ؛ ابن841، ص9498راغااب،

امرش را بااه او واگااذاشااات، واز او قضااااوت  یعنی

واژه حکم،  یمعن نیساااوم -3خواساااات.  یوداور

که در امور  یکسااا یعنی میبودن اسااات. و حکمحکم

و امور را محکم و متقن انجااام  کنااهیم یمحکم کااار

محکم  زیآن چ یعنی ؛«ءیأحکماات الشااا»و  دهااهیم

، 98،  9494منظور،؛ ابن841، ص9498شاااه)راغب، 

 (43، ص2،  9335 ،یحی؛ طر943ص

مرتبه در قرآن تکرار  13و مشاااتقاتش  میحک واژه

واژگان در قرآن بر  گریماننه د زیواژه ن نیاست؛ اشهه

 یهیجه یمعان گر،یبا واژگان د شاااهننینشااااثر هم

وجه  5القرآن در قامور یاست. دامغاندسات آوردهبه

، 9133،یاسااات)دامغانکرده انیاب میحک یبرا ییمعناا

در قرآن  میکلمه حک یهانینشاا( از جمله هم949ص

تاب، ک ر،یواسع، ذکر، خب ز،یعز م،یعل ،یعل»به  توانیم

 انیاشااااره کرد که از م« اهلل، رب، تواب و امر ل،یتنز

ساام و ا لیتنز ز،یعز ،یعل»مذکور تنها صاافات  ریتعاب

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

است کتاب آمهه یبرا میقرآن، وصف حک یهااز سوره

سوره لقمان دوم  هیو آ ون یاول سوره  هیکه در دو آ

 الر تقلْکَءَایَات ُالْکقتَابق»است: به صورت معرفه ذکر شهه

تقلْااَک َءایَاااُت اْلکقتَااابق »( و 8-9: ون ی«)الاحْاکقایم

 .(8لقمان: «)الحْکقیمق

 

 مسطور .2-1-4

شااهه در کتاب منظور از مساارور؛ ثابت و محفوظ

همچون نوشتن، خطّ،  یگرید یاست. عالوه برآن معان

منظور، انه.)ابنکرده انیاواژه ب نیا یبرا زیصااافّ را ن
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؛ 330، ص3،  9335 ،یحی؛ طر323، ص4،  9494

واژه  نیدرشرح ا ی( مصاارفو 401، ص9498راغب، 

طور مرلق آن مسرور به باست که منظور از کتاآورده

و امور و  شااودیکه در کتاب نوشااته م اسااتیزیچ

و احکام حقه و مقهرات مربوطه در  یواقع اناتیاجر

 و ینیو تهو ینیو آن کتااب تکو گرددیآن ضااابط م

 شودیکه همه امور مربوطه در آن ضبط م استیانفس

م که تمام احکا اسااتینیعنوان مثال قرآن کتاب تهوبه

ه در آن نوشت یو معارف اله یو ضوابط اخالق یفیتکل

 (. 984، ص5،  9328 ،یاست)مصرفوشهه

کااار قرآن بااه اتیاااز آ هیااآ 3مسااارور، در  واژه

دوم سااوره طور، شااشم  اتیواژه در آ نیاسات. ارفته

ساوره احزاب و پنجاه و هشااتم سااوره اسااراء وصف 

مذکور  هیکتااب قرار گرفته اسااات که در هر ساااه آ

 است.مکتوب و نوشته شهه یمعنابه

 

  ظیحف .2-1-5

 کنهیداللت م یزی، در اصاال بر مراعات چ«حفظ»

در  یزیداشتن چنگاه یو به معنا انیو در لغت ضه نس

، 9404فارر، نکردن از آن اسااات)ابنخاطر و غفلت

؛ راغب، 858، ص8،  9328 ،ی؛ مصاارفو83، ص8 

ذکر  ظیحف یلغو یدر معنا نی(. همچن 344، ص9498

و نگهااهار  فظواژه بااه معنز حااا نیشااااهه، کااه ا

، 9335 ،یحی؛ طر449، ص3،  9494منظور، است)ابن

 شود خها برایشان حفیظگفته کهنی( مثل ا885، ص4 

واژه  نیا نی( همچن4 : «)حَفقیظٌ عقنْهَنا کقتابٌ» ایاست 

 زیشااااهه نداشاااتااهماحفوظ و نگاااه یبااه ماعانااا

که گفته  یاگونه(. باه845، ص9498هسااات)راغاب،

رود در آن کتاب از بین نمز شههکه اعمال ثبت شودیم

لَ رَبِّی وَ عقلْمُها عقنْهَ رَبِّی فقی کقتابٍ »هماننه آیه  ال یَضاااق

 (58طه: «)ال یَنْسز

شهه که در قرآن ذکر اتیاز آ هیآ8در  ظیحف صفت

 یها، معانواژه گریواژه باا د نیا شاااهننینشااااثر هم

 نیا یهانینش. از جمله همهیآیدست مبه زین یهیجه

 «اهلل، کتاب و اّواب م،یعل ء،یرب، ش»به  توانیواژه م

سوره   اشاره  4هیبه آ توانینمونه م یکرد. برااشااره

ه هر ب« وَ عقنْهَنا کقتابٌ حَفقیظٌ» هیآ لیذ در نیکرد. مفسر

آن، یعنز حااافظ و محفوظ اشاااااره  یدو مااعاانااا

 ،یی؛ طباطبا985، ص88،  9480،یرازاناه.)فخرکرده

 .(331، ص98،  9493

 

  مکنون .2-1-6

کنّ)بفت  اول( و کنون بااه معنز پوشااااانااهن و 

ء کنّا و کنونا، ستره فز کنّه و کنّ الشّز»داشتن محفوظ

است که چیزى در کنّ)بکسار کاف( آن« غرّاه و اخفاه

، منظورآن محفوظ گردد، جمع آن اکنّة و اکنان است)ابن

 (.548، ص8،  9494 ،یومی؛ ف329، ص93،  9494

قرآن تکرار شااهه که  اتیاز آ هیآ 4تنها در  مکنون

 نینشلؤلؤ و کتاب هم ي،یبا سااه واژه ب اتیآ نیدر ا

واژگان، در درک  نیتک تک ا یاساات. بررسااشااهه

و  33 هیدارد. در آ ییبساازا ریمکنون تأث یمفهوم واقع

است: ساوره واقعه عبارت کتاب مکنون ذکر شااهه 38

( بر 38-33واقعه: «)مَکْنُونٍ کقتابٍ یإقنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرقیمٌ فق»

« بکتا»است، در کتابز پوشاایهه قرآن ه،یآ نیاساار ا

ظرف اساات، یعنز قرآن در یک « فز»نکره، اساات و 

اساات. نازل شااهه کجایصااورت کتاب پوشاایهه، به

اسات که مقصااود از کتاب مکنون، شاهه انیب نیهمچن

؛ 430، ص 81،  9480 ،یرازلوح محفوظ است)فخر

 (.349، ص 1،  9338 ،یرسطب
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  زیعز. 2-1-7

شااهت، قوت، غلبه و قهر  یمعنادر اصاال به زیعز

. عزت، شودیحالت مانع از شااکساات م نیاساات و ا

است،  یو کوچک یمخالف ذلت اساات و ّذلت، سااست

غااالااب  یبر امر یعنیأمار بااعزه،  یمااانانااه: عالا

، 9328 ،ی؛ مصرفو38، ص4،  9404فارر، شاه)ابن

 آنکااه نتوان بر یرومنااهین یعنی ز،ی( عز994، ص8 

إقنَّهُ هُوَ » .... ماننه:  شااود،یغالب شااه و مقهور هم نم

عّز،  گرید ی( معنااا82عنکبوت: «)الْاعَازقیازُ الاحْکقیم

 ابیگوشت کم یعنی، «تعزز اللحم»است.  شهنابیکم

واژه عزّ،  یمعان گری(. از د523، ص9498شاااه)راغب،

وَ إقنَّهُ لَکقتَابٌ »بودن اسااات، ماانناه محکم و سااافات

م و محک اسااتیکتاب نیا یعنی(، 49: لتفصاا«)عَزقیز

 یمعنابه« ارض عزاز( »524، ص9498اسااتوار)راغب،

؛ 523، ص9498شاااهه) راغب،ساااخات گرفته نیزم

، 5،  9494منظور، ؛ ابن40، ص4،  9404فارر، ابن

 (332ص

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

 کیاست و تنها در قرآن تکرار شهه اتیمرتبه در آ11

واژه  نیاسااات. بنابراآمهه« کتاب»همراه باا واژه  هیاآ

وزه ح گر،یبا کلمات د شهننینشدر اثر هم زین  «زیعز»

ر د ییوجوه معنا نی. اکنهیم میرا ترس یهیجه ییمعنا

 ،میحک»همچون  یواژه با کلمات نیا شهننینشااثر هم

 ،لیغفور، تنز م،یرح ه،یصاااراح، حم ،یقو م،یاهلل، عل

 است. وجود آمههبه« تابوهاب، غفار و ک

سااوره فصاالت  49 هیبه آ توانینمونه م عنوانبه

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

 زیزانه که عکرده انیب نیاز مفسر ی؛ برخ«لَکقتَابٌ عَزقیز

نظیر و یا منیع اسااات، یعنز بز یباه معنا هیاآ نیدر ا

 دنبوزیعز ایشود و  ىکه مغلوب چیزامتنا  دارد از این

از بناهگان  کیاچیکتااب باهان جهات اسااات کاه ه

عزیز است به اعزاز  ای. و اورنهیرا بماننه آن تواننه؛ینم

تااعااالااز و حاافااظ آن از تااغاایاایاار و از خااهاى

 ،ی؛ زمخشااار528، ص3،  9480،یرازتبااهیاال)فخر

 (.318، ص93،  9493،یی؛ طباطبا809، ص4،  9403

ود نم انیب توانیم «زیعز» یلغو یمعناتوجه به باا

بودن و غالب یسوره فصلت؛ همان معنا 49 هیکه در آ

ا در ب گرید انیاست. به باراده شااهه یریناپذشاکسات

 تاساایگروه تیکه حکا هیآ یگرفتن مفهوم ابتهانظر

ت صااف هیآ انیانه، در پاکه نساابت به قرآن کافر شااهه

اسااات، تا قرار گرفتاه ابباا کتا ینینشااادر هم زیعز

 قرآن را نشان دهه. یریناپذبودن و شکستغالب

  

  میکر .2-1-8

(، ههنیصفوح)بخشا یکرم، در لغت به معان شهیاز ر

صفت مشبه و داللت بر  م،یاست. کر فیحسَان و شر

و شرافت  یبزرگوار م،یواژه کر یدوام دارد. اصل معنا

همچون  یگرید یاخال  است. البته معان ایدر ذات و 

 یاز گناهان؛ انعام بر بنهگان، عزت و برتر یپوشچشم

فارر، دارد)ابن زیو ساااخااوت ن شدر ذات؛ بخشااا

واژه در  نی(. ا303؛ راغااب، ص939، ص5،  9404

 هنشنینشاست که در اثر همرتبه تکرار شههم 83قرآن 

اسااات. شاااهه یهیجه یمعان یدارا گر،یبا واژگان د

 نیا یبرا ییوجاه معنا 2 ریدر وجوه و نظاا یدامغاان

( از جمله 408، ص9133 ،ی.)دامغانکنهیم انیاواژه ب

به  توانیشاااهه، م نینشاااواژه هم نیکه با ا یکلماات

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

 اشاره کرد.

 فیبه توصااا میبا واژه کر هیآ کیتنها در  خهاونه

نمل: «)کقتَابٌ کَرقیمأُلْققزَ إقلزإقنزّ »اساات: کتاب پرداخته
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 81 هیکتاب در آ بودنمیکر نیاز مفساار یاری( بساا81

به خاطر   -9: داننهیساااوره نمل را از ساااه جهت م

از جانب  کهنیباه علت ا -8آن  یمضااامون و محتوا

 کهنیا یبرا -3اسااتشااهه دهفرسااتا میکر یپادشاااه

؛ 554، ص84،  9480،یراز.)فخرباااشااااهیمختوم م

 .(343، ص3،  9338،یطبرس

 

  معلوم .2-1-9

 اسااات،یزیچ قتیعلم خالف جهل و ادراک حق

منظور، را شااناختم)ابنآن یعنی، «ءالشاایعَلقمْتُ»ماننه: 

(. واژه 580، ص9498؛ راغااب، 498، ص98،  9494

ساااوره از قرآن  93معلوم و جمع آن معلومااات در 

واژه  نینشااهم هیآ کیصاافت تنها در  نیاساات. اآمهه

با  شهننینشاادر اثر هم وماساات. واژه معلکتاب شاهه

. استدست آوردهبه یخاص ییحوزه معنا گریکلمات د

همچون  ییهاواژه، واژه نیا یهانینشاااماز جملاه ه

 عنوانهستنه. به« رز ، مقام و حق وم،یکتاب، وقت، »

َو ما َأْهَلْکنا »به سااوره حجر اشاره کرد:  توانینمونه م

 نی(. اکثر مفساار4)حجر: «مَعْلُوممقنْقَرْیَةٍ إقالَّ وَ لَها کقتاب ٌ

ن را اجل معین و زما هیآ نیدر ا« کتاب معلوم»مراد از 

؛ 398، ص2  تا،یب ،یانه)طوساااتغییرناپذیر، دانساااته

هم  یشااهن( که فراموش18، ص98،  9493،ییطباطبا

 .(841، ص3،  9495 ،ی)آلوسستین

 

  مصدق .2-1-11

 یزیکذب و اصل آن به قوت در چ يیصاه ، نق

 ریغ ایااخواه ساااخن باااشااااه و  کنااهیداللاات م

، 9404فارر، ؛ ابن913، ص90،  9494منظور،آن)ابن

 و تیصه ، مرابقت قول با ن نی( همچن331، ص3 

 نیاز ا یکیکه از آن خبر داده، است که اگر  یزیچ ای

 فیتوصاا ،بودندو شاارح نباشااه سااخن را به صاااد 

در رابره با  کهنی. صاااه  و کذب عالوه بر اکننهینم

 زیمورد کار اعضااا بهن ندر  رود،یکار ماعتقاد ثابت به

هَقُواْ مَا » کااربرد دارد؛ مااننه: مِّنَ الْمُؤْمقنقینَ رقجَالٌ صاااَ

به  قیتصاااه نی( و همچن83احزاب:«)عَااهَاهُواْ اللَّهَ....

فته گ زین اشه،بو پژوهش شااهه قیکه درآن تحق یزیچ

اذعان و  ق،ی( تصااه438، ص9498.)راغب، شااودیم

دانساااتن مرلااب و ساااخن اعااتااقاااد و راساااات

 (992، ص4،  9498،یاست)قرش

ه  از د کننههقیتصاه ه ک استیصاافات گریو ُمصااّ

 نیاساات. اکار رفتهقرآن به اتیاز آ هیآ80مجموعاً در 

رآن، ق یهاواژه گریبا د شهننینشدر اثر هم زیصفات ن

در وجوه و  ی. دامغاندهنهیدساات مبه یهیجه یمعان

 انیااواژه ب نیا یباارا یاایوجااه مااعاانااا 4 ریاناظااا

 نیکه با ا ی( کلمات832، ص9133،یاساات)دامغانکرده

کتاب، »انه عبارت اساات از شااهه نینشااصاافات هم

 «یرسول، مبارک، حق، تورات و موس

مذکور در  اتیاز آ هیآ 4، تنها در «مصهّ » صافت

عنوان اسااات. بهقرار گرفته« کتاب»باا واژه  ییآبااهم

وَ هَذَا »باه ساااوره انعام اشااااره کرد:  توانینموناه م

کقَتابٌ َأنَزْلَناُهُم َباَرٌک َمَصهُِّ  الَّذقى َبیَن َیَهْیهق وَ لقُتنذقَر ُأمَّ 

 انیب نی(. اکثر مفسااار18: عامان«)وَ مَنْ حَوْلهَااالْقُرَى 

قرآن اسااات.  هیآ نیدر ا« بکتا»انه که منظور از کرده

کتاب پرداخته و چنه  فیبه توصاا هیآ نیخهاونه در ا

شهه است از: نازلکتاب آورده که عبارت یوصاف برا

عه، و المنفو دائم ریالخریکث یعنیاز جانب حق، مبارک، 

 نیآن و ا زقبل ا یکتب آساامان کننههقیتصااه نیهمچن

 انااذار مردم یبرا یژگیاوصااااف و و نیکتاااب بااا ا

 تا،یب ،ی؛ طوساا25، ص93،  9480،یرازاساات)فخر

 (.809، ص4 
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 یصفت یهانیمفهوم کتاب بر محور همنش لیتحل -2-2

که در  یصفت از مجمو  صفات 90 یاز بررس پ 

 جهینت نیاسااات اکار رفتهبه« کتااب»واژه  یقرآن برا

 شهن نینشدر اثر هم« کتاب»که واژه  هیآیدسات مبه

معنا و مفهوم  کیاز صااافاات مذکور به  کیاباا هر 

 90 نیشااهن ا نینشاا. در اثر همکنهیخاص اشاااره م

نج پ یدارا «کتاب»در قرآن، واژه « کتاب»صفت با واژه 

لوح محفوظ، نامه،  ،یاست: قرآن، کتب آسمانمعنا شهه

 .اجل مقهّر

 

 

 ها،یژگیاوصاااف و و نیشااه، ا انیکه ب گونههمان

. سااازنهیرا روشاان م« کتاب»از واژه  یهیجه یمعان

دهنااهه اوصااااف نشاااان نیا یبررسااا ن،یعالوه بر ا

 رگیقرآن از خود اساات. به عبارت د یمعرف یچگونگ

، دو «کتاب» یهایژگیاوصاااف و و یاحصااا و بررساا

 رکو د« کتاب» ییباه مولفاه معنا یابیادسااات جاهینت

 خهاونه را در بردارد.  فیتوص یچگونگ

و اوصااف به شکل مفرد و  هایژگیو نیاز ا یبرخ

 و اوصاف نیانه. عناوشهه انیصورت جمله ببه یبرخ

 یولغ یمعان ایمعنا  لیاز قب یاز جهات مختلف شااههادی

ها، ارتباطشااان با از آن کیکاربرد هر  ،یو اصاارالح

ها علت تکرار آن ک،یهر یشناسساختار معنا گر،یکهی

 یافو اوص نیاو. عنرنهیقرار بگ یمورد بررس تواننهیم

 توانیانااه را مگرفتااهکتاااب قرار نیاانشاااکااه هاام

 کرد: یبنهمختلف دسته یهاصورتبه

 انینحوه ب انگریکه ب ییهایژگیاوصاااف و و -الف

 «نیمب»هستنه: از جمله « کتاب» یساختار یژگیو و

کتابنه؛ هماننه  تیااهم انگریاکاه ب یاوصااااف-ب

 «زیعز»

 گریارتباح کتاب)قرآن( با د انگریکه ب یاوصاف - 

 «و مصه  قیتصه»از جمله  استیکتب آسمان

 صحت محتوا انگریکه ب ییهایژگیاوصاف و و -د

کتاب هساااتنه؛  میمفاه یو روشااان نیو اتقان مضاااام

 «علم»هماننه 

 

 در قرآن« کتاب» یفعل یهانینشهم -2-3

در ساااه گروه قابل « کتاب» یفعل یهانینشاااهم

از افعال نحوه انتقال کتاب به  یاهستنه: دسته یبررسا

 یگری. دسته دکننهیم انیانساان از جانب خهاونه را ب

ب
کتا

کتب آسمانیمنیر

قرآنحکیم

مبین

لوح محفوظ

قرآن

لوح محفوظمسطور

قرآنمصدق

نامهکریم

قرآنعزیز

لوح محفوظمکنون

لوح محفوظحفیظ

اجل مقدرمعلوم
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واکنش مومنان در برابر کتاب هسااتنه  انگریاز افعال، ب

 .داردیم انیو دسته سوم واکنش کفار را ب

انه شاااهه نینشاااهم« کتاب»که با  یافعال نیب در

رء، تتلون، ق مَسِّکُونَ،ی نون،ومی، ءَامَن»به افعال  توانیم

ع و وُضاا ،یکذبوا، کفر، اختلفوا، نزل، جاء، أت کتمون،ی

 ، اشاره کرد.«ذکر

 

  ومنونیو  . ءَامَن2-3-1

 ترر رفتننینف  و از بآرامش یمااده اَمن به معن

منظور، ؛ ابن381، ص8،  9401 ،یهیاااسااات )فراه

 نیا یبرا شاااهیفارر، دو ر(. ابن89، ص93،  9494

و  انتیامانت که ضااه خ یکیاساات: کرده یماده معرف

ر، فار)ابنقیتصه یگریباعث ساکون قلب است و د

 83 ومنونیمرتبااه و  33( ءآمن933، ص9،  9404

 یهااناهو هر دو باا واژهمرتباه در قرآن تکرار شاااهه

وجود آمهن انه که باعث بهشاااهه نینشاااهم یفراوان

 نیتراسات. از پر بساامهها شاههآن یبرا هیجه یمعان

اهلل،  ب،یغ»به  توانیدو واژه م نیا نینشاااکلمات هم

اشاااره  «آخرت، قوم، رسااول، و کتاب ات،یاالخر،آومی

از  یکی« کتاب»شاااه واژه  انیگوناه کاه بکرد. هماان

 933 هیدو واژه اساات، که در دو آ نیا یهانینشااهم

من و در دو سوره نساء با ءآ 932ساوره بقره و  885و

 است.آمهه ومنونیعمران با آل 991عنکبوت و  48 هیآ

را که از طرف  یهساااتنه که کتاب یافراد مومناان،

. آورنهیم مانیو به آن ا رنهیپذیخاها نازل شاااهه، م

 هیفرمایو م کنهیم یمومن رامعرف هیخهاونه در چنه آ

 امت،یاست که به خها، روز ق نیمومن ا یهااز نشااانه

 و 9آوردیم مانیا اءیو همه انب یمالئکه و کتب آساامان

 ها و پیامبرانشهر ک  به خها و فرشااتگان او و کتاب

و روز بازپسااین کفر ورزد، در حقیقت دچار گمراهز 

 (. 932است)نساء: دور و درازى شهه

 

  مَسِّکُونَی. 2-3-2

داشااتن مسااک و امساااک؛ به معنز گرفتن و نگاه

ن زدبه معنز گرفتن و چنگتمساایک  نیاساات. همچن

(. عالوه بر آن در 858، ص2،  9498،یاساات.)قرشاا

و  کردنیکردن، زنهانمسااک و امساااک، حفظ یمعنا

 یمعنااا نیانااه و همچنرا آورده یزیبساااتن بااه چدل

ه واژ نیا یبرا زیرا ن لیخب هیطور کناشاااهن و بهماانع

؛ 488، ص90،  9498ماانااظور،انااه)اباانذکاار کاارده

کرده اسااات:  انیب ی( طبرسااا328، ص9498راغاب،

همه « ءامساک و مسک و تمسک و استمسک بالشز»

آویختن به آن چیز معناى دستاست و بهدر معنا، یکز

 ( 318، ص4،  9338،یاست)طبرس

کار به میکراز قرآن هیآ 83و مشتقات آن در  مسک

به  یوجوه فراوان یواژه در زبان عرب نیاسااات ارفتاه

در  ی. دامغاناساااتافتهی یمتفاوت یخود گرفته و معان

« مساااک» یهفاات وجااه برا ریکتاااب وجوه و نظااا

که تا  یلی(. از دال435، ص9133،یاساات)دامغانآورده

اطال  شاااهه،  لفمخت یواژه برمعااان نیانااهازه ا نیا

آن  یاست که معان گرید یاهشهن آن با واژه نینشهم

است. شاهه یلفظ را به خود گرفته و صااحب آن معان

کتاب، رز ، »باه  توانیم هاانینشاااهم نیاز جملاه ا

 اشاره کرد. « سماء و رحمت ت،یخش

« کتاب»که با  اسااتییهااز واژه یکی ،«تمسااک»

مومنان در مواجهه با  یژگیو کننههانیو ب شههنینشهم

کتاب اسات. و خهاونه در سوره مبارکه اعراف به  نیا

ُکوَن : »پردازدیم یژگیو نیا انیاابا َو الَّااذیَن ُیمَساااِّ

مذکور به خوبز نشاااان  هی( آ930اعراف: «)بقاالْکقتااب
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در روى زمین بهون تمسک  اقعزدهه که اصالح ومز

پذیر هااى الهز، امکاننباه کتاب آساااماانز و فرماا

 باشه.نمز

 

  . تتلون2-3-3

 قرائت توأم با تهبر در معنا یعنی تلو،یمصااهر تال، 

کلمه را  نیاصااال در ا انیاسااات. لغو کردنیرویو پ

ه اسااات ککرده انی. راغب، بداننهیم یرویو پ تیاتبع

متاابعت گاهز به جسااام و گاهز به پیروى در حکم 

با  زیاساات و گاهز ن« تُلُوّ و تقلْو»اساات و مصااهر آن 

اسااات و مصاااهر آن تالوه معنزهم تهبّرخوانهن و با 

اساات. بنابراین، خوانهن آیات خها و تهبّر در آن را از 

کااه در واقع متااابعاات از  گوینااهیآن جهاات تالوه م

گویا در پز کلمات و معانز  یهاساات، شخص قارآن

، 9،  9328 ،ی؛ مصرفو923، ص9498رود)راغب،می

 ( 313ص

کااار بااار در قرآن بااه23و مشاااتقااات آن  تالوت

 یوجوه مختلف یدر زبان عرب زیواژه ن نیاسااات. اتهرف

واژه در  نی. ااستافتهی یمتفاوت یبه خود گرفته و معان

انه که باعث شهه نینشهم یادیز یهابا واژه میکرقرآن

اساات. از پر آن شااهه یبرا هیجه یوجود آمهن معانبه

قرآن، »به  توانیآن م نینشااامکلمات ه نیتربساااامه

« کرو ذ میابراه آدم،یبن ،یصحف، موسکتاب،  ران،یش

از  یکی« کتاب»شه واژه  انیگونه که باشاره کرد. همان

 یکیکردن کتاب، واژه است. تالوت نیا یهانینشهم

 یبه علت انس رایمومنان است؛ ز یاصل یهااز شاخصه

و از دستورات  پردازنهیکه با آن دارنه به تالوت آن م

 . 8شونهیمنه مآن بهره

 

  . قرء2-3-4

حروف و کلمات  کردنمهیکردن و ضمقرء، جمع 

(. در 891، ص1،  9328 ،یاست)مصرفو گریکهیبه 

 میکرقرآن اتینحوه خوانهن الفاظ آ یاصرالح به معن

اسااات. خواناهن را از آن جهت قرائت گوینه که در 

خاوانااهن حااروف و کاالاامااات کاانااار هاام جاامع 

پیوستن  ،(. ققَراَء ٌ 820، ص5،  9498،یشاونه)قرشمی

نمودن بعضاز از حروف و کلمات به بعضز و متصال

 است« ترتیل»صاورتخوانهن قرآن بهدیگر در آشاکار

، 9498شود)راغب،به هر جمعز قراءت گفته نمی یول

 (.228ص

مرتبه در  93 یطور کلو مشاااتقااتش باه قرائات

در  نقرءویمشتقات آن  انیکار رفته و از مبه میکرقرآن

)اسراء: هیآ کی( و اقرأ در 39اسراء:  ؛14: ون ی)هیدو آ

« کتاب»( با واژه 91)حااقاه: هیاآ کیا( و اقرؤا در 94

 است.شهه نینشهم
 

  کتمونی. 2-3-5

کردن؛ اخفاااء و کاتم و کتمااان بااه معنز پنهااان

است که حق و واقع باشه و انکار پوشانیهن آن چیزى

 ب،ی؛ ط308، ص9498و ترک اظهار آن اساات)راغب،

داشاااتن آنچااه و پنهااان ی(. مخف822، ص8،  9338

کتاب که اهل استییاز کارها یکیخهاونه نازل کرده، 

 یرا گناه بزرگخهاونه آن که ی. درحالدادنهیانجاام م

وعااهه  یآن مجااازات ساااخت یو برا کنااهیم یمعرف

 ت.واکنش کفار اس نیا انگریب یاریبس اتیاست. آداده

است. کار رفتهبار در قرآن به 89و مشتقاتش  «کتم»

بااه خود  یوجوه مختلف یدر زبااان عرب زیواژه ن نیا

واژه در  نی. ااساااتافتهیا یمتفااوت یگرفتاه و معاان

که باعث  شااههنینشااهم یبا کلمات فراوان میکرقرآن
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اساات. از پر آن شااهه یبرا هیجه یوجود آمهن معانهب

به قرآن،  توانیم آن نینشاااکلمات هم نیتربساااامه

و کتاب اشاره کرد. واژه کتاب در  مان،یشهادت، حق،ا

واژه  نیا نینشاااساااوره بقره هم 934و  951 هیدو آ

 است. شهه

 

  کذبوا .2-3-6

بر  یزیخبردادن از چ یمعنا، در لغات باه«کاذب»

، 9404فارر ،)ابنباشااهیچه که هساات، مخالف آن

 ( کذب343، ص5،  9401 ،یهیا؛ فراه923، ص5 

مرتبه در قرآن تکرار  41« کَاذَّبوا»صاااورت فعال باه

 یوجوه مختلف یدر زبان عرب زیواژه ن نیاساات. اشااهه

 و در اساااتافتهی یتمتفااو یباه خود گرفتاه و معاان

، اهلللقاء ات،یکتاب، آ»همچون  ییهاباا واژه میکرقرآن

 است.  نینشهم« حق و رسل

بوده که کافران  ییاز کارها یکیهمواره  ب،یتکاذ

خواستنه  یو م دادنهیدر مواجهه با کتاب خها انجام م

کتاب دور  قیخود را از حقا یایکار خود و دن نیباا ا

به  30هینگاه دارنه و خهاونه در قرآن در سوره غافر، آ

 .کنهیاشاره م یژگیو نیا

 

  . کفر2-3-7

 یمعنا کیشاناسااان عرب ، از نظر لغت«کفر»واژه 

اسار کفر در  نیاست. بر ا« پوشانهن»دارد و آن  یکل

 لیقب از ،یقیپوشانهن و انکار حقا یبه معنا مانیبرابر ا

نازل شاااهه بر  اتیو آ امبرانینبوت پ امات،یاخاها، ق

 ،ی؛ مصرفو394، ص9498است)نک: راغب، امبرانیپ

 (38، ص90،  9328

 نیاست. امرتبه در قرآن تکرار شهه98، «کفُرُ»َ واژه

و  به خود گرفته یوجوه مختلف یدر زبان عرب زیواژه ن

 کتب،»همچون  ییهاو با واژه افتهیا یمتفااوت یمعاان

اهلل، مالئکاه و رُسااال  اماه،یاالقومی ماان،یطااغوت، ا

 است. شهه نینشهم

و هر که به خها، فرشااتگانش، : »هیفرمایم خهاونه

هاایش، پیامبرانش و به روز قیامت کافر شاااود کتااب

 نی: نساء( و همچن932«)است.در گمراهز افتادهسخت 

آیا به بعضاااز از کتاب : »داردیم انیدر ساااوره بقره ب

کنیه؟ پاداش آوریه و بعي دیگر را انکار مزایمان مز

جز خوارى نیساات و در  نیاکسااز که چنین کنه، در د

شود و خها ترین وجه شکنجه مزروز قیامت به سخت

 .(85بقره: «)کنیه، غافل نیستاز آنچه مز

 

  اختلفوا ..2-3-8

 یرییکه در آن تغ ی، به جساااه و غذا زمان«خَلف»

 یمعنابه نی. همچنشااودیباشااه، اطال  مشااهه جادیا

 نیکه جانشاا یسااخن زشاات و ناپساانه و به کساا

که  ی، قوم«خَلَف. »رودیکار مباه زین اسااات،یگرید

 نیهمچن گذارنهویم یو وسائل خود را برجا رونهیم

 زی، نباشهکه در آن شر نهفته شهه ینیاز جانش یبه نوع

 یقراردادن کس ی، به معن«اساتخالف. »گرددیاطال  م

 یبه معن« مخالفت و اختالف. »اساااتیگرید یبه جا

 ریغ یراه هنیبرگز اینبودن، اتفا  نهاشتن و  کسااانی

-88، صص8،  9494منظور، )ابناسااتیگریاز راه د

 یفرهنگ قرآن (. در812-813، صص9498؛ راغب،12

و ممهوح اسااات که از آن به  یعیطب یگاه ،«ختالفا»

م مذمو زین یگاه شاااودویم ریاختالف قبل از علم تعب

 است که اختالف بعه از علم نام دارد.

مرتبه در قرآن تکرار 983و مشتقاتش « خَلَف» واژه

 یوجوه مختلف یدر زبان عرب زیواژه ن نیاساات. اشااهه

 ییهاو با واژه افتهی یفاوتمت یباه خود گرفتاه و معاان



 
 

 941   ینینشروابط هم هیدر قرآن بر پا« کتاب»واژه  یمعناشناس
 

 نینشااو نهار هم لیارض، ل عاد،یار ، اهلل، م»همچون 

سوره هود و 990سوره فصلت، 45 هیشاهه است. در آ

در محور « کتاب»با واژه  فخل شهیساوره بقره ر 932

 انه. قرار گرفته ینیشهم

 

  . نزل2-3-9

آمهن و فرود یمعنا، ضاااه عرو  و به«نزول»واژه 

 انیاسااات. آنچه از گفتار لغو نییانتقاال از بااال باه پا

 یاست که اصل ماده نزول به معنا نیا هیآیدست مبه

. چه باشااهیآن م آمهننیو پائ یزیهبوح و سااقوح چ

 یبرتر و مافو ، به مقام یسااقوح و هبوح از مقام نیا

 ترنیپائ یباال به مکان یاز مکان ایتر و پساات و ترنیپائ

 ،ی؛ مصرفو323، ص3،  9401،یهیباشااه) فراهبوده

   .(82، ص98،  9328

داللت بر نزول قرآن از  میکردر قرآن یفراوان اتیآ

مرتبه، واژه  98«نَزَّلَ». واژه کنهیم یتعالیجااناب باار

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

 یدر زبان عرب زیواژه ن نیاست. ادر قرآن تکرار شاهه

 یمتفاااوت یبااه خود گرفتااه و معااان یوجوه مختلف

با  میکرسااه واژه در قرآن نی. هر کهام از ااسااتافتهی

 نیترانه که از پر بسامهشااهه نینشااهم یادیکلمات ز

کتاب، رسول، »به  توانیم« نَزّلَ»واژه  نینشکلمات هم

اشاره کرد. کلمات  «ثیالحهاهلل، فرقان، سماء و احسن

 ز،یرب، کتاب، عز»عبارتنه از:  «لیتنز»واژه  نینشااهم

شاااامل « أنزَلَ» نینشااا. کلماات هم«میرحمن و حک

ساااماء،  ل،یاهلل، کتاب، تورات، فرقان، انج» یهااواژه

عنوان نمونه اساات. به «اتیمالئکه، رحمن، مبارک و آ

صاااورت واژه بااه نیا میکرقرآن اتیاااز آ هیااآ 81در 

 هیآ 91است. در شهه نینشهم« کتاب»مختلف با واژه 

بااا  هیااآ5و در « نَزَّلَ»بااا  هیااآ 5و در « أنزَلَ»همراه بااا 

 است.شهه نینشهم «لیتنز»
 

  ی. أت2-3-11

 یآمهن به آسااان یمعنادر اصاال به «انیإت»و  «یأت»

، 9498؛ راغب، 93، ص94،  9494منظور، اساات)ابن

، بااه معنز آمااهن و آوردن، در قرآن «إقتْیَااان(. »20ص

(، 9نحل: «)أَمْرُ اللَّهق فَال تَسْتَعْجقلُوهُ أَتز»است ماننه آمهه

ةَ مقنْ  تقینَیَأْ وَ اللَّاتقی» یعنز امر خاها آماه و الْفاحقشاااَ

کااه زنااا  (، یعنز زنااانی95نساااااء: «)نقسااااائقاکُامْ

 (89، ص9،  9498،یآورنه)قرشمی

و « أوتوا»مرتبه، واژه  30و مشاااتقاتش «نایآت» واژه

واژه  نیاست. امرتبه، در قرآن تکرار شهه20مشتقاتش 

بااه خود گرفتااه و  یوجوه مختلف یدر زبااان عرب زین

 واژگان در نی. هر کهام از ااسااتافتهی یمتفاوت یمعان

انه که از پر شهه نیشاانهم یادیبا کلمات ز میکرقرآن

ز ا توانیم «نایآت»واژه  نینشاااکلمات هم نیتربسااامه

، داوود، ثمود م،یابراهآل م،یمربنیسیع ،یکتاب، موس»

 ل،یانج ،یالمثانلقمان، سبعًا من مان،یحکم و علم، سال

کرد. از جمله  ادی «ناتیّو ب اتیآ مان،یرحماة، أجر، ا

کتاب، علم، »به  توانیم« أوتوا» نیهمنشااا یهااواژه

 اشاره کرد. « رسل و ریخ ،یسیع ،یموس مان،یا

هر  یهانینشاااز هم یکیشااه،  انیکه ب گونههمان

عنوان نمونه ، کتاب اسااات. به«أوتوا»و  «نایآت»دو واژه 

ساااوره بقره؛  942و989، 83، 54» اتیدر آ نایفعل آت

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

سااوره اسااراء؛  8سااوره مومنون؛  41 سااوره فصاالت؛

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

همراه  "سوره صافات 993ساوره فرقان؛  35قصاص؛ 

 است.آمهه« کتاب»
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، 80، 91ساااوره بقره؛ 945، 944، 909»اتیدر آ و

و  59، 43، 44عمران؛ ساااوره آل983، 982، 900، 83

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

 39 نه؛یّسااوره ب 4سااوره مهّثر؛  39 ه؛یسااوره حه 92

سااوره  990و 3سااوره حاقه؛  85و91سااوره اسااراء؛ 

 .استهکتاب شه نینشهم« أوتوا»انشقا ، فعل 

که هر کجا در قرآن در وصااف  داردیم انیب راغب

ر است؛ زیرا تتر و بلیغکار رفته فصای به« آتَیْنا»کتاب، 

رود کاه پذیرش و قبول کاار مزدر جاائز باه« أُوتُوا»

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

حاالات پاذیرش طرف مقاابال را در بر دارد )راغب، 

 (.20، ص9498

 

  . جاء2-3-11َ

، به معنز آمهن اساات، «اتیان»مثل واژه « جاء»واژه 

اسااات، یعنز « إتیان»اعمّ از « ءمجی»ولز مفهوم واژه 

به آساااانز آمهن و نیز  "«إتیان»زیرا فراگیرتر اسااات؛ 

شود، نوعز آمهن اسات که با قصاه و ههف انجام مز

هر چناه که رسااایهن به آن ههف میساااور و ممکن 

براى آمهن اجسام و معانز « جاء» شودنگردد. گفته مز

رود، خواه آمهن ذات اجسااام و خود کار مزهر دو به

« اءج» نیها، همچنهاا بااشاااه یاا کار و مفاهیم آنآن

درباره هر کساااز که قصاااهش آمهن به مکانز و در 

، 9،  9404فارر،)ابنرودیکار مبه زیزمانز باشاااه، ن

 انیااب ی؛(. مصااارفو898، ص9498؛ راغااب،413ص

و  «ءیالمج»واژه  انیااکااه م یگریفر  د دارد،یماا

 یبرا «ءیالمج»اسااات کااه  نیوجود دارد ا «انیاااالت»

کار هآنچه که منتسااب به اوساات، ب ایصاااحب عقول 

 ریغ یاساااات کااه برا انیاابرخالف ات نیو ا رودیم

، 8،  9328 ،ی)مصاارفوشااودیکار برده مبه عقولیذ

 یومیو ف یمصاارفو نی( عالوه بر ا948-943صااص

« جاااء»واژه  یبرا زیشااااهن را نحاااضااار یمعنااا

 ،ی؛ مصااارفو992، ص8،  9494،یومیانااه)فآورده

 (943، ص8،  9328

بار، در قرآن تکرار  888و مشاااتقاتش« جاء» واژه

با  میکرواژگان در قرآن نیاسااات. هر کهام از اشاااهه

وجود  انه که باعث بهشااهه نینشااهم یکلمات فراوان

 نیتراست. از پر بسامهآن شهه یبرا هیجه یآمهن معان

 ،یکتاب، موس»به  توانیم« جاء»واژه  نینشکلمات هم

حره، أمر، عجل، رب، س ل،أجل، رساو ئه،یحسانه، سا

علم، اهلل،  نه،یّب ات،یفرعون، رسل، آلوح، صاه ، آلآل

« جاء»عنوان نمونه واژه اشاره کرد. به «ریو نذ وسافی

 نینشهم« کتاب»اعراف، با واژه  58بقره،  81 اتیدر آ

 است.شهه

 

  وُضِع .2-3-12

انه؛ آورده یمتفاوت یمعاان« وضاااع» یبرا انیالغو

ه ک دانهیپائین و فرو دین م یرا به معن «وَضْاع»راغب 

منظور ابن. ایش از حط و انحراح فراگیرتر اساااتمعن

، 8،  9494منظور، است)ابنرا ضه رَفع آورده« وَضع»

حَط و  یواژه را هم معنااا نیفااارر ا( و ابن312ص

(. 993، ص 2،  9404)ابن فااارر،دانااهیَخَفي م

 یمعناواژه به نیکرده کاه اصااال ا نایاب یمصااارفو

معنا با توجه به  نیدر محل است، که ا یزیدادن چقرار

هااا مختلف آن اتیااصااامااوارد مختلف و خصاااو

 (.939، ص93،  9328 ،یاست)مصرفو

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

 یوجوه مختلف یدر زبان عرب زیواژه ن نیاساات. اشااهه

ر . از پاساااتافتهی یمتفاوت یباه خود گرفتاه و معاان



 
 

 959   ینینشروابط هم هیدر قرآن بر پا« کتاب»واژه  یمعناشناس
 

در قرآن « وضااع»واژه  نینشااکلمات هم نیتربسااامه

 اشاره کرد.« نار و کتاب زان،یم»به  توانیم

که با  یاز واژگان یکیکه اشااااره شاااه  گونههمان

که  باشااهیم« کتاب»شااهه، واژه  نینشااهم« وضااع»

 41زمر و ساااوره 21 اتیبه آ توانیعنوان نمونه مباه

 انیب اتیآ نیساااوره کهف اشااااره کرد. خهاونه در ا

نهاده کاه کاارنااماه)عمال شاااماا در میاان(  داردیم

شاود،آنگاه بزهکاران را ازآنچه در آن است بیمناک مز

اى واى بر مااا، این چااه »گوینااه: باینز، و مزماز

اسااات که هیچ )کار( کوچک و بزرگز را فرو اىنامه

« اساات.را به حساااب آوردهکه همه نگذاشااته، جز این

پ  از آن و پیامبران و شاااههان را بیاورنه، و میانشان 

ک   چیبره کااهیگونااه ابااه کننااه،یبااه حق داورى م

 .شودینم یستم

 

  ذکر 2-3-13

 ادآوردنیماننه به  یواژه معان نیا یبرا ،یهیافراه

بر زبااان، شااارافاات و  یزیچ شاااهنیجااار ،یزیچ

در آن آمهه، نماز، و  نید لیکه تفص یکتاب ،ینامخوش

، 5،  9401،یهیاسااات )فراهکرده دعاا و ثناا را ذکر

همچون علو  یبه معان زیشناسان نلغت گری(. د342ص

، 9404فارر، دارنه)ابناشاره یآوازگو شرف و خوش

 (.   308، ص4،  9494منظور، ؛ ابن358، ص8 

از واژگان مورد اساااتفاده قرآن  گرید یکی« ،ذکر»

و  نیکه به همراه مشااتقاتش به تناسب مضام باشاهیم

 زیواژه ن نیاسااات. اکار رفتهمرتبه به 818اتیآ میمفاه

 یباه خود گرفته و معان یوجوه مختلف یدر زباان عرب

فعل  «ذکر»مشااتقات واژه  انی. از ماسااتافتهی یمتفاوت

اساات؛ عالوه شااهه نینشااهم «ابکت»با واژه « أذکروا»

به  توانیفعال م نیا نیشااانواژگاان هم گریبرآن از د

عنوان اشاره کرد. به « یو ادر لیداوود، اسماع وب،یا»

ساااوره  92، 49، 59، 54، 52 اتیبه آ توانینموناه م

 اشاره کرد. میمبارکه مر

 

 یهانشییینبر محور هم« کتاب»مفهوم  لیتحل -2-4

 یفعل

که در  یفعل از مجمو  افعال 93 یاز بررسااا پ 

 جهینت نیاست، اکار رفتهبه« کتاب»قرآن همراه با واژه 

ا ب شهننینشدر اثر هم« کتاب»که واژه  هیآیدست مبه

معنا و مفهوم خاص  کیاز افعاال مذکور به  کیاهر 

 . کنهیاشاره م
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« کتاب»فعل با واژه  93 نیشهن ا نینشااثر هم در

است؛ازجمله: چهار معنا شهه یدر قرآن، واژه کتاب دارا

 «.تورات نامه اعمال ،یقرآن، کتب آسمان»

 

 «کتاب»واژه  یاسم یهانینشهم -2-5

 ،یو فعل یوصاااف یهااانینشاااباار هاام عااالوه

ار قر یمورد بررس زین« کتاب»واژه  یاسم یهانینشهم

اساام همراه با واژه  کیگروه  نیاساات که در اگرفته

 است.آمهه «هیمضاف و مضاف ال»صورت به« کتاب»

 

  الکتاب. اهل2-5-1

سزاوار و شایسته، خانهان،  یدر لغت به معنا« اهل»

است داشتن به چیزى خانواده، اُن ، اختصاص و تعلق

، 9،  9328 ،ی؛ مصاااراافااو12، ص9498)راغااب،

 شاااهن به کتاب معناىرو باا اضاااافه( از این939ص

 ای یدهه. منظور از کتابمز« وابساااتگاان باه کتااب»

 ؛یآسمان یهااز کتاب یکیبه  هک استیکتاب،کساهل

 دارد. مانیقرآن ا ریغ

است. تکرار شااهه میکرمرتبه در قرآن 54اهل  واژه

بااه خود  یوجوه مختلف یدر زبااان عرب زیواژه ن نیا

واژه در  نی.ااساااتافتااهیاا یمتفاااوت یگرفتااه و معااان

 شهه که باعث نینشهم یشماریبا کلمات ب میکرقرآن

اسااات. آن شاااهه یبرا یهیجه یبه وجود آمهن معان

اب، کت»است از  تأهل عبار نینشواژگان هم نیشتریب

 «ینار، تقو ثرب،ی ه،یذکر، قر ت،یب نه،یمه ل،یانج

سوره  1آیه از  38مرتبه در 38کتاب اهل اصارالح

کااار بااه عمرانقرآن و بیش از همااه در ساااوره آل

 . 3استرفته

  الکتاب. ام2-5-2

معنااى نزدیاک به هم  4را داراى « اُمّ»فاارر ابن

فارر، است: اصل، مرجع، جماعت و دین )ابندانسته

 یرا در معنااا نیو د قاهیمنظور طر(. ابن89، ص9404

را اصااال آن  یزیهر چ« اُم»اسااات و کرده انیب« أمّ»

اصل کتاب است که به « الکتاباُم»و منظور از  دانهیم

، 98،  9494منظور، )ابنشودیمحفوظ گفته م وحآن ل

 (38ص

 نیاساات. امرتبه در قرآن تکرار شااهه1« اُم» واژه

ن در زبا گریشهن با واژگان د نینشدر اثر هم زیواژه ن

 یوتمتفا یباه خود گرفتاه و معان یوجوه مختلف یعرب

 پنج وجه ریدر کتاب وجوه و نظا ی. دامغاناساااتافتهی

واژه  نی(. ا49، ص9133 ،یاست)دامغانآن آورده یبرا

انه که شهه نینشااهم یفراوان یهاژهبا وا میکردر قرآن

است. آن شهه یبرا هیجه یباعث به وجود آمهن معان

به  توانیآن م نینشاااکلمات هم نیتراز پر بسااااماه

 اشاره کرد. «یابن، اُم و القر ،یکتاب، موس»

 نیا یهانینشاااز هم یکیشااه  انیکه ب گونههمان

 31سوره زخرف،  4که در  باشهیم« کتاب»واژه کلمه 

 نینشااهم گریکهیعمران با سااوره آل 3سااوره رعه و

 انه.شهه
 

  . امام و رحمت2-5-3

 قصه و یاَمّ)به فت ( به معنا یلغو شاهیاز ر« امام»

 گریکه د یاگونهتوجاه کاامل به مقصاااود اسااات به

 یهاا فراموش شاااود. اماام باه معنااغراض و هاهف

 گرانید یاساات که الگو و اسااوه و مقتها یشااخصاا

 ،یهیاا؛ فراه84، ص98،  9494منظور، باااشااااه)ابن

؛ 83، ص9498راغاااب،  ؛488، ص8،  9401
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( و رحمه از رحم، 989، ص9،  9498 ،ییبنایقرشااا

 .گرددیو رحم زن اطال  م مهیاصل واژه رَحقم به مش

، فارردارد)ابن یو مهربان یرحم، داللت به دلسوز 

؛ 839، ص98،  9494منظور، ؛ ابن418، ص8،  9404

( 343، ص9498؛راغااب ،30، ص2،  9335 ،یحیطر

 نیا یکه برا کنهیم انیواژه ب نیدر شرح ا یمصارفو

 ،یاسااات، از جمله: مهربانآماهه یمختلف یواژه معاان

شااافقت،  ،یرأفات، لرف، ماهارا، عروفات، دوسااات

 موجود یمعان نیا نیب یتفاوت چی. اگرچه هیدلساااوز

دارنه  یتیهر کهام اشاااره به خصااوصاا یول ساات،ین

 ( 19، ص4،  9328 ،ی)مصرفو

اسااات که در  ییهااز واژه گرید یکی، «امام» واژه

 ییهابا واژه زیواژه ن نیاست.امرتبه تکرار شهه 3قرآن 

 «نیرحمت و متق ،ینار، کتاب موساا ن،یمب»همچون 

واژگان  گریاز د زین« رحمت»است. واژه شهه نینشهم

بار در  33که رودیشااامار مبه میکرپر کاربرد در قرآن

آن در قرآن  یهانینشاست. از جمله همآن تکرار شهه

برکات،  مان،یبشارت، ا»همچون  ییهابه واژه توانیم

 ن،یشاافاء، ذو)صاااحب(، خزائن، ذکر، رب، اهلل، عالم

امام،  ت،یهها ر،یت)ماانع(، علم، خمودت، ممساااکاا

و  یمغفرت، کتاب موسااا ف،یرأفت، صااالوات، تخف

 رکه ذکر شه تنها د یاشاره کرد. در تمام موارد« فضل

 انه.گرفتهکتاب قرار نینشهم هیآ8

بودن و رحمت شوایپ« مُوسزَ إقمَامًا وَ رَحْمَة کقتَابُ»

ساااتمگران و  دهنهه بهعنوان بیمباه ،یکتااب موسااا

(. خهاونه 98؛ احقاف:93به نیکوکاران)هود: دهنهههینو

عنوان که به انسان عرا کرده به ییهادر قرآن از نعمت

از  یکیمااذکور  اتیاااسااات. در آکرده ادیاارحمااه 

 شهه، تورات است. انیکه ب ییهانعمت

  لی. تفص2-5-4

بریهن و جها کردن و  یمعناباه« فصااال»از مااده 

 رودیکار مبه یدر امور حس یاست که گاه دادنزییتم

و محساااور  یدو امر ماد انیانهاختن مو بر فاصاااله

ماننه قضاااوت؛  ،یدر امور اعتبار یداللت دارد؛ و گاه

کردن حق از باطل ماننه جها ،یدر امور معنو یو گااه

؛ 932، ص3،  9401 ،یهیشاااود)فراهیاساااتعمال م

 لیبر وزن تفع لی( تفصااا434، ص8،  9494 ،یومیف

 .کنهیداللت بر کثرت م

 اتیاز آ هیآ 43و مشاااتقااتش در لیاتفصااا واژه

رآن ق یژگیو انگریب زیواژه ن نیاساات. اآمهه میکرقرآن

واژه  نیا یهانینشااهم یاساات. بررساا انیدر نحوه ب

 نیکه با ا ی. واژگانهیتر نمارا روشنآن یمعنا توانهیم

 ء،یکتاب، شاا»شااهه عبارت اساات از  نینشااکلمه هم

 اتیاز آ هیآ 4تنها در  صفت نیا« عظه و فعل فَصّلنامو

و در »اسااات: شاااهه نینشاااهم« کتاب»قرآن با واژه 

 هیحقیقات، ماا براى آناان کتابز آوردیم که بهون ترد

کتااب  یبرا اسااااتیحیکننااهه و توضاااتصااااهیق

را از روى دانش، روشن و و آن(. »33: ون ی)«نیشایپ

که کتاب  کسااانز(. »58اعراف: «)ایمشاایوایش ساااخته

داننه که آن از جانب مز م؛یبودداده ان[ بهیش]آسامانز

(. 994انعام/«)استپروردگار به حق فروفرساتاده شاهه

به زبان عربز براى مردمز که  استیهمان قرآن نیو ا»

 (.3فصلت: «)استداننه، به روشنز بیان شههمز
 

  حق 2-5-5

مرابقت، یکسااانز، هماهنگز و  اصاال در« حَقّ»

اطل ب يیحق؛ ثابت، ضّه و نق یاست. در معناتزدرس

؛ 951، ص8،  9498 ،ییبنای)قرشااااناهآورده زیرا ن

، 9498؛ راغااب، 41، ص90،  9494ماانااظور، اباان
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که با  اساااتی، از جملاه واژگاان«حق»( واژه 842ص

 در مورد« حق» ربرداست.کاشهه نینشهم« کتاب»کلمه 

ا حکایت نهاسااات که از آکتااب یاا به لحاظ حقایقی

آن  بودنیبودن، ادعای الهکنه؛ یا به لحاظ درسااتمی

 است.

 میکرقرآن یهاواژه نیتریهیاز کل یکی« حق» واژه

 میاساات و مفاهبار در آن تکرار شااهه 830اساات که 

« حق»است. لفظ کرده یگذاررا در آن ارزش یاریبسا

 یباه خود گرفته و معان یوجوه فراوان یدر زباان عرب

و « حق» یدرک مفهوم واقع ی. برااسااتافتهی یمتفاوت

آن را احصا  یهانینشاهم یتمام هیآن با ییمولفه معنا

اساات در قرآن عبارت« حق»کلمه  یهانینشااکرد. هم

 ن،یماالاک، رساااول، کتاب، وزن، د ت،یااهلل، وال»از: 

عرفان،  ت،یرضاااا ت،یخشااا ،یقصاااص، کلمه، تقو

ر، تکب ،یاثم، بغ ب،یاختالف، غلو، ظن، تکذ ت،یهاها

قهر، ارساااال، تالوت،  ،یقتال، کفر، کتمان، علم، وح

اقاامه، خلقت، بشاااارت، دعوت،  ان،یاات ،قول ن،ییتب

 «.مالک، امن، فت ، وقو ، وعهه مان،یا ل،یتنز

قرآن بالفااصاااله بعه از واژه  اتیااز آ هیاآ 8 در

اسااات؛ آن آورده یرا برا« حق»، خهاونه واژه «کتاب»

اسااات)بقره: خاهاونه کتاب را به حق نازل کرده رایز

که  یفرساااتااد درحاال(؛ و آن کتااب حق را فرو932

( و حاکم بر آن 3عمران: )آلنیشیکتب پ کننههقیتصه

مردم در آنچه که با هم  انی( تا در م48کتب بود)مائهه: 

)نساء: هی( و حکم نما893)بقره: یاختالف داشتنه داور

و پرساااتش  هیق را توح( و ههف نزول کتاب ح905

( و 49مردم)زمر:  تیو هها ی(؛ رهبر8خاهاونه)زمر: 

 (.93: یداد)شورقرار زانیسنجش و م لهیوس

 یهانینشییبر محور هم« کتاب»مفهوم  لیتحل -2-6

 یاسم

که در  ییهااسام از مجمو  اسم 4 یاز بررسا پ 

 توانیاسااات، مکار رفتهبه« کتاب»قرآن همراه با واژه 

 کیشهن با هر  نینشدر اثر هم« کتاب»گفت: که واژه 

معنا و مفهوم خاص اشاره  کیموارد مذکور به  نیاز ا

اسااام با واژه  5 نیشاااهن ا نینشااا. در اثر همکنهیم

است؛ پنج معنا شاهه یدارا ژهوا نیدر قرآن، ا« کتاب»

محکم،  اتیلوح محفوظ، آ ،یاز جمله: کتب آسااامان

 تورات، قرآن.

    
 گیرینتیجه

 یو گستره مفهوم« کتاب» یمعنا یبررسا یبرا -9

 سه دسته از  ینینشبر اسار روابط هم توانیآن م

 

 

ه واژ نیا یرا برا یو اسم یفعل ،یصافت یهانینشاهم

 کرد. ییشناسا
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و  هایژگیو ،یصاافت یهانینشاادسااته همدر  -8

ذکر شهه است از  میکردر قرآن« کتاب» یبرا یصافات

اب کتاب مسااارور، کت ر،یکتاب من ن؛،یکتاب مب: »لیقب

کتاب معلوم، کتاب مصااه ، کتاب  ز،یکتاب عز م،یکر

اوصااااف  نی. ا«ظیکتاااب حف م،یمکنون، کتاااب حک

با  ینینشااهم لیبه دل« کتاب»هسااتنه که  ییهایژگیو

 استیتابک یعنیاست، کرده هایپ یمثبت ییها، بار معناآن

شااهه و ثابت اسااتیروشاانگر و آشااکارکننهه؛ کتاب

ظ، شهه و حافنوشته استیجهاکننهه حق از باطل، کتاب

از جانب  اساااتیو نعمت نیمقتهر و مع اساااتیکتاب

اوصاف، کتاب  نیا انیخهونه متعال و خهاونه ضمن ب

 .هینمایم یمعرف هانسانا یخود را برا

« کتاب»صفت با واژه  90شهن  نینشدر اثر هم -3

پنج  یهااا داراباا آن ینینشاااواژه در هم نیدر قرآن، ا

لوح محفوظ، نامه و اجل  ،یقرآن، کتب آساامان یمعنا

 است. مقهّر شهه

« کتاااب» ییمعنااا یهااادساااتااه دوم از مولفااه -4

 یهساااتنااه. بررسااا« کتاااب» یفعل یهااانینشاااهم

 ها مختلفاز واکنش یحاک« کتاب» یفعل یهانینشهم

ها در مؤمنان واکنش نیواژه اساات که ا نینساابت به ا

(؛ 885)باااقاااره: آوردنماااانیاااا»صاااااورت باااه

(؛ 44کردن)بقره: (؛ تالوت930کردن)اعراف: تمساااک

 نیو در ب ابااهیای، ظهور م(«39)اساااراء: دنکرقرائات

(؛ 934کااردن)بااقره: کااافااران در شاااکاال کااتاامااان

(؛ 38عمران: )آلکردنفی(؛ تحر30)غافر: کردنبیتکذ

( 45کردن)فصلت: (؛ اختالف932)نساااء: هنیکفر ورز

« کتاب» یفعل یهانینشااانهم نی. همچنافتهیاتفا  م

در  رانحوه انتقاال کتاب از جانب خهاونه به انساااان 

(؛ 80)انعام: «یأت»(؛ دادن3عمران: شاااهن)آلقالب نازل

 .کننهیم انی( ب81بقره: «)جاءَ»آمهن

که در قرآن  یفعل از مجمو  افعال 93 یبررساا -5

از آن  یاسااات، حاککار رفتهبه« کتاب»همراه باا واژه 

 یچهار معنا یدارا یواژه در بخش فعل نیاساات که ا

 تورات و نامه اعمال است.  ،یقرآن، کتب آسمان

« کتاب» ییمعنا یهادساااتاه ساااوم از مولفاه -2

 بیصورت ترککتاب هستنه که به یاسم یهانینشهم

الکتاب، الکتاب، اهل(؛ امهیال)مضاااف و مضافیاضااف

و  انهکار رفتهو حق در قرآن به لیامام و رحمت، تفص

 کیبا کتاب به  ینینشها در اثر همواژه نیاز ا کیهر 

 .کننهیممعنا و مفهوم خاص اشاره 

پنج اسااام ام، اهال، امام و رحمت،  یبررسااا -3

ار کبه« کتاب»حق که در قرآن همراه با واژه  و لیتقص

واژه در قرآن، در  نیکه ا دههیاسااات، نشاااان مرفته

 ،یکتب آساامان یپنج معنا یخود دارا یاساام بیترک

 محکم، تورات و قرآن است.  اتیلوح محفوظ، آ

مربوح به  یهانینشااامورد از هم 88یبررسااا -8

 اتیاز آ یمیاز آن اسااات که بالغ بر ن یحاک« کتاب»

 ان،ینحوه ب انگریواژه در قرآن ب نیبه ا افتهیاختصاااص

 رگیو ارتباح کتاب با د تیو اهم یسااااختاار یژگیو

به کافران و  اتیآ گرید میو ن اساااتیکتاب آسااامان

ت هاسآن ههیعق انگریاست و بمومنان نسبت داده شهه

 .دارد یرا درپ یکه واکنش

 

 نوشتپی

؛ 885و  933؛ بااقره: 991عاماران: نااک: آل -9

 .43عنکبوت:

 989، 993، 44 اتیبه آ توانینمونه م عنوانبه -8

 عنکبوت اشاره کرد. 59فاطر و  81سوره بقره، 

، 901و سااور عبارتنه از سااوره بقره  اتیآ نیا -3

، 18، 11، 900، 990، 993، 911عمران ؛ سوره آل905
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، 951، 939؛ سوره نساء 24، 25، 21، 30، 39، 38، 35

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