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Abstract 

Derivatives of "katb" (ک ت ب) are among the most frequent words in 

the Qur'an, the Old Testament and the New Testament. This root is 

used in most branches of Semitic languages with the least difference 

in structure and meaning. The semantic domain of the "katb" (ک ت ب) 

has developed over time and in Arabic, in addition to preserving the 

original meaning, has taken on a new meaning that does not exist in 

any of the other branches of the Semitic languages. The most 

important derivative of this root is the word "ketāb" or a written text 

 as we know it, which is common and widely used in Semitic (کتاب)

languages and is a key word in sacred texts. This research, using the 

historical-comparative-analytical method and library resources, firstly 

deals with genealogy and analysis of the roots of "katb" (ک ت ب) in 

the most important branches of the Semitic languages, and then 

examines the various functions of its derivatives in the Qur'an and the 

Bible, and also tries to identify the similarities and differences. "katb" 

 meaning "writing" (one of the main meanings of this root in (ک ت ب)

all branches of the Semitic languages) is widely used and reflected in 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: mohammadalihemati@gmail.com 

How to Cite: Hemmati, M. A., Shaker, M. K. (2022). Genealogy of the Root of 

"Katb" (ک ت ب) in Semitic Languages, with an Analysis of its Meaning in the 

Qur'an and the Bible, A Research Journal on Qur’anic Knowledge, 13(50), 1-30. 

http://orcid.org/0000-0001-9789-7835
http://orcid.org/0000-0002-5751-8527


 0450 پاییز | 05شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 2

the texts of the Holy Qur'an and the Bible and attribute the writing to 

God, with the focus on divine law in all three Abrahamic religions. 

Writing with Biblical evidence was developed first by engraving on 

stone, tablet, and wood, and then by writing in ink on scrolls and 

papers. 

Keywords: Katb, Writing, The Bible, Semitic Languages. 
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 یبا کاربردها یسام های در زبان« کَ ت ْب» ۀماد یتبارشناس

 نیآن در قرآن و عهد یمعان

 رانیتهران، ا م،یداشگاه علوم و معارف قرآن کر اریاستاد   یهمت یمحمدعل
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ث،یعلوم قرآن و حد یاستادگروه آموزش  محمدکاظم شاکر 
 

 چکیده
های این ماده در غالب شاخه( از پر بسامدترین واژگانِ قرآن، عهد عتیق و عهد جدید است. کَتْبمشتقات )

ی کتب در ی معنایی مادههای سامی با کمترین اختالف در ساختار و معنا به کار رفته است. حوزهزبان

فرایند زمان توسعه یافته و در زبان عربی عالوه بر حفظ معنای اولی، معنای جدیدی به خود گرفته که در 

به معنای « کتاب»ی ارد. مهمترین مشتق این ماده، واژههای زبان سامی وجود ندهیچ یک از دیگر شاخه

های سامی رایج و پر کاربرد و در متون مقدس از واژگان محوری و کلیدی است. مصطلح است که در زبان

شناسی و تحلیل ای ابتدا به تبارو استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی  - تطبیقی روش تاریخیاین پژوهش با 

های زبان سامی پرداخته و سپس کارکردهای متعدد مشتقات این ماده را در مهمترین شاخه« کَتْب»ی ماده

از « نوشتن»به معنای «  کَتْب» است.در قرآن و عهدین بررسی و وجوه اشتراک و افتراق را مشخص کرده

است و اوج  های زبان سامی است که در قرآن و عهدین متبلور یافتهمعانی اصلی این ماده در تمامی شاخه

کتابت با آن نسبت دادن نوشتن به خداوند با محوریت شریعت و قوانین الهی در هر سه دین ابراهیمی است. 

شواهد عهدینی ابتدا با تراشیدن روی سنگ، لوح و چوب و سپس به نوشتن با مرکب روی طومار و کاغذ، 

 است. توسعه یافته

 .یسام یها زبان ن،یکتب، نوشتن، کتاب، عهد :ها واژهکلید
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 . مقدمه0

درک صحیح از آیات قرآن منوط به دانستن معنای واژگان قرآن است. برای نیل این 

های لغت، اولین گام است. این مقصود رجوع به منابع ادبی از جمله اشعار جاهلی و فرهنگ

است. به عالوه طرق دیگری نیز روش از دیر باز بین مفسران و مترجمان قرآن معمول بوده

است. مطالعات کند که از نگاه محققان مخفی نماندهتواند کمک میبه این امر می

شناسی و در برخی موارد مطالعات تطبیقیِ بین عبارات قرآن و عهدین از این موارد  زبان

است. امروزه یکی از مسائل مهم حوزۀ  قرآن مسائل زبانشناسی است که با توجه به 

قرن اخیر مورد استقبال پژوهشگران داخل و خارج واقع های مختلف آن در پیشرفت شاخه

های این علم، تبارشناسی و در کنار آن مطالعه تاریخی و تطبیقی است. از شاخهگردیده

است. از این رو مقالۀ حاضر ای است که جای خود را در مطالعات قرآنی باز کردهچند دهه

ای سامی و مطالعۀ تطبیقی مشتقات هدر زبان« ک ت ب»ی با رویکرد به تبارشناسی ریشه

 است.آن در قرآن و عهدین پرداخته

های سامی حضور دارد که نشان از قدمت در بیشتر زبان« بتک»ی مشتقات ماده

آن است. همچنین مشتقات این ماده در قرآن و عهدین بسامد باالی دارد. در اهمیت آن 

، به طوری که استبه کار رفته« کتاب» بار فقط واژه 052همین بس که در قرآن قریب 

خود و عهدین را کتاب نامیده و پیروان حضرت موسی )ع( و عیسی )ع( را اهل کتاب 

در « ک ت ب»است. از این رو بررسی تبارشناسی و مطالعات تطبیقی ریشه معرفی کرده

 ز کند.ای جدید در فهم مشتقات این ماده به روی ما باقرآن و عهدین ممکن است دریچه

 . پیشینۀ پژوهش0-0

نگاهی دیگر »است، از جمله: مقالۀ هایی انجام شدهاین موضوع، پژوهش در رابطه با پیشینه

از محمد کاظم شاکر در مجلۀ پژوهش دینی، چاپ شده در « به معناشناسی کتاب و حکمت

نین ، نویسنده فقط به معناشناسی کتاب در کنار حکمت پرداخته است. همچ0832زمستان 

از غزاله رضایی و همکاران، « همنشینی حکمت و کتاب در قرآن و زایش مفهومی» مقالۀ



 0 | شاکر و ی همت؛  ...یبا کاربردها یسام های در زبان« کَ ت ْب» ۀماد یتبارشناس

، نویسندگان این 0811های قرآن و حدیث در بهار و تابستان ی پژوهشچاپ شده در مجله

است. عالوه بر دو مقاله تمرکزشان بر معناشناسی بر اساس روابط همنشینی و جانشینی بوده

از « نشینیدر قرآن بر پایه روابط هم« کتاب»معناشناسی واژۀ »ی با عنوان امقالۀ فوق مقاله

های زبانشناختی قرآن ی پژوهشسید مهدی لطفی و سمانه میر سعیدی، چاپ شده در مجله

در قرآن بر اساس کُتب « کتب»بررسی وجوه معنایی ». همچنین مقالۀ 0811پاییز و زمستان 

ی مطالعات یاری و همکارانش، چاپ شده در مجلهاز مریم محمد « وجوه و نظایر

ی کتاب در آیات به چند معنایی واژه 0811شناسی قرآن کریم در پاییز و زمستان  سبک

از غالم محمد « معناشناسی در زمانی واژه کتاب در قرآن»قرآن پرداخته است و مقالۀ 

ایی کتاب را در ، توسعۀ معن0812ی قرآن شناخت تابستان شریعتی چاپ شده در مجله

است. مقاله حاضر از دو جهت با مقاالت فوق تمایز دارد؛ یکی از جهت قرآن بررسی کرده

و دیگر این که به مطالعۀ تطبیقی مشتقات این ماده در قرآن و « ک ت ب»تبارشناسی ریشۀ 

است. در خالل پژوهش تالش گردیده تا به این سؤاالت پاسخ داده شود: عهدین پرداخته

از کجاست؟ با توجه به کاربرد گسترده این ماده در قرآن آیا « ک ت ب»ی اه مادهخاستگ

در عهدین نیز چنین است؟ اگر در عهدین کاربرد دارد وجوه اشتراک و افتراق کاربردهای 

 قرآن و عهدین چیست؟

 های سامی)ک ت ب( در زبان . بررسی ریشه2

های خاموش، های اصلی زبانترین شاخهمشناسی دو خانوادۀ بزرگ زبان از مهاز نظر زبان

خاموش و زنده دنیا هستند. یکی زبان هند و اروپایی است و آن نامی است که به نیمه

های اروپا و فالت شود. این خانواده تقریباً شامل تمام زبانمیها دادهۀ بزرگی از زبانخانواد

ییان در پانصد سال گذشته دامنه شود. کوچگری اروپاایران و بخش شمالی شبه قارۀ هند می

های هندواروپایی را در سراسر آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی و همچنین در زبان

( و دیگری زبان آفروآسیایی 5: 0831پور کاشانی، است)ر.ک؛ آریاناسترالیا گسترش داده

یک  و... است که هر هایی چون سامی، مصری، بربری، کوشی، چادیشامل شاخهاست که 

غرب آسیا و  ۀکه در پهن شودهای مختلفی تقسیم میها به زیرشاخهها و زباناز این شاخه
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 یهآسیایی این خانواد ۀسامی تنها شاخ ۀاست. شاخشدهتکلم می هانیمۀ شمالی آفریقا بدان

  (.Orel and Stolbova, 1995: X–XIII .)زبانی است

. شمالی شرقی که زبان 0ها عبارتند از: نترین آهایی دارد. مهمزبان سامی خود شاخه

گیرد و . شمال غربی که مناطق سوریه تا فلسطین را در بر می0اکدی جزء این شاخه است. 

ی جنوبی که شامل . شاخه8اند. های عبری قدیم، آرامی، سریانی، مندائی از این شاخهزبان

سبئی، حبشی و گعزی جز  های عربی، ثمودی، صفایی،باشد. زبانشبه جزیره و حبشه می

 (.01-80، صص0101اند)ر.ک؛ موسکاتی،این شاخه

تواند به سیر های سامی میبررسی ساختاری و معنایی ریشۀ )ک ت ب ( در زبان

 تحول معنایی ساختاری آن کمک کند.

 «اکدی». شاخۀ شمال شرقی 0-2

 که در منطقه( Huehnergard, 2008, p83زبان اکدی اولین زبان سامی مستند است، )

نوشتند النهرین بین بابلیان و آشوریان رواج داشت. گویشوران این زبان به خط میخی می بین

ها به عاریه گرفته بودند. وجه تسمیه این زبان به اکدی به این خاطر است که که از سومری

های شهر آکد مرکز اصلی تمدن بین النهرین در دوران امپراطوری اکد در حدود سال

در زبان اکدی «بتک»(.  ماده Deutscher,2007, p21قبل از میالد است) 0051تا  0880

 (Miguel, 1971,v8است. )نیامده

 های شمال غربیدر شاخه« بتک».بررسی ریشۀ 2-2 

 . عبری 0-2-2

ی اسرائیل به سرزمین فلسطین تاریخ زبان عبری به قرن دوازدهم قبل از میالد با ورود قبیله

( زبان عبری باستان همان زبان عهد عتیق و کتاب 062: 0811د)ر.ک؛ حجازی، آغازش

مقدس یهودیان است.)همان( حیات واقعی زبان عبری در قرن دوازدهم قبل میالد آغاز و 

در قرن ششم قبل از میالد رو به فرسودگی نهاد ولی به عنوان زبان دین یهودیان ماندگار 

 (.060ماند)ر.ک؛ همان:
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ی عربی است. واژه شناسان، واژه« کَتْب»( معادل kāthav« )כַָּתב»عبری در زبان  

 (Klein,1987, p289 )اند.( را نقش کردن، تراشیدن و نوشتن، معنا کرده kāthav« )כַָּתב»

: 0811در عهد عتیق این واژه با مشتقاتش بالغ بر دویست مرتبه ذکر شده)ر.ک؛ هاکس، 

 .  استنوشتن و نوشته، آمده( و بیشتر به معنای  11؛ 105

 . آرامی ترگومی 2-2-2

رود. این های سامی به شمار میهای شمالی زبانترین شاخهمراد از زبان آرامی یکی از مهم

زبان نخست به صورت زبان تکلم و سپس به عنوان زبان کتابت رواج گشت)ر.ک؛ 

باشد که در ساختار ا میهای از لهجه( این زبان دارای مجموعه030: 0، ج0835موسوی، 

های مختلف در منطقه شام و عراق رایج بود)ر.ک؛ زبانی با هم نزدیک است. این لهجه

ها و تفاسیر آرامی کتاب مقدس ترگوم ( اما به ترجمه066: 0811حجازی، 

( بنابراین مراد از آرامی ترگومی ترجمه کتاب مقدس 031: 0، ج0835گویند.)موسوی،

 می است.است که به زبان آرا

( به معنای ساختن، نوشتن، خواستن، سپردن kāthav« )כַָּתב»در آرامی ترگومی 

-611است. در آرامی ترگومی مشتقات این ماده غالبا با نوشتن ارتباط دارد. )آمده

613Jastrow, vol II, 1903, pp .) 

 . سریانی0-2-2

شمال عراق، شهر اُدِسا یا های مهم زبان آرامی است. مرکز این لهجه در سریانی از لهجه

( این لهجه با 08681: 0811اُرها بوده که امروز به اورفا معروف است)ر.ک؛ دهخدا، 

مسیحیت ارتباط دارد و بعدها زبان گروه بزرگی در شمال عراق و شام گردید)ر.ک؛ 

 (.012: 0811حجازی، 

؛ costaz, 2002, p165 )کْثب( به معنای نوشتن، ) (kṯb)«ܟܬܒ» ریشه سریانی زبان در

Margoliouth, 1903, p230 ،)است عربی «کَتْب» معادل.  
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 . مندائی 4-2-2

شرقی است که متعلق به گروه دینی به نام صابئه است. بازماندگان  –ی آرامی مندائی لهجه

(. در زبان 016: 0811کنند)ر.ک؛ حجازی، این زبان اکنون در جنوب عراق زندگی می

( در مندایی شکل نادر Macuch, 1963, p225معنای نوشتن است ) ( بهktb) مندایی ریشه

 ( است)همان(.kdbآن به صورت )

 های سامی جنوبی. زبان0-2

های سامی نیستند. ی زبانحبشه ]جنوب[ از خانواده های قدیم و جدید در منطقهتمامی زبان

اند. این رچشمه گرفتههایی است که از زبان عربی سهای سامی در جنوب، زبانمراد از زبان

العرب انتقال ظاهرا قرن هفتم قبل از میالد از طریق هجرت برخی از قبایل از جنوب جزیره

 (.032: 0811به حبشه راه یافت)ر.ک؛ حجازی، 

 . حبشی0-0-2

 (  Dillmann, p852)ک ت ب( به معنای نوشتن است. ) ከ ተ በدر حبشی 

  یسبئ. 2-0-2

نیافتیم. فرهنگ سبئی که به زبان عربی، فرانسوی و انگلیسی این ماده را در زبان سبئی 

است این ماده را ذکر نوشته شده 0130( و همکارنش در سال  Beestonتوسط بیستون )

 است.نکرده

 .تحلیل زبانشناسی 4-2

 . تحلیل ساختاری1-4-2

های سامیِ شمال غربی، مرکزی و جنوبی آمده است. از بین ماده )ک ت ب( در شاخه

شمال شرقی یعنی اکدی و یکی  است یکی در شاخههای سامی در دو شاخه نیامدهشاخه

( و عدم وجود  Miguel, 1968های اکدی مانند فرهنگ )هم در سبئی. با توجه به فرهنگ
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این ماده در این منابع، قریب به یقین در اکدی وجود نداشته است؛ اما در سبئی به این گونه 

منابع لغوی این زبان کامل نیست و به جز فرهنگ بیستون و نیست از این جهت که 

( منابع دیگری در دسترس نیست و با نگاهی به این منبع، ناقص Beeston, 1982همکارش )

 شود. بودنش آشکار می

های عبری، سریانی، مندایی، کلدانی و از نظر ساختار سه حرف )ک ت ب( در زبان

ها )ت( است جز این که در نیز در تمامی شاخهحبشی در تلفظ یکسان است. حرف دوم 

شود. توضیح این که در الفبای این دو سریانی و مندایی این حرف با ترقیق، )ث( تلفظ می

شود)ر.ک؛ قرائت می« ث»به صورت « ت»زبان حرف )ث( وجود ندارد اما با ترقیق 

« ت»ومی در بقیه ( در مورد حرف آخر نیز به غیر عبری و آرامی ترگ81م: 0131اقلیمس، 

است. توضیح این که حرف « و»است در حالی که در عبری و آرامی ترگومی  در تلفظ 

شود و بدون تلفظ می« ت» ּבدر الفبای عبری در صورتیکه یک نقطه داخل آن باشد « ב»

در « ک ت ب»( نتیجه این که سه حرف Luba, 1970,pviiشود )تلفظ می« واو» בنقطه 

 یکسان است.های مذکور شاخه

 . تحلیل معنایی2-4-2

است. با توجه به این که در « نوشتن»های فوق معنای محوری و مشترک این ماده در زبان

توان گفت که نوشتن عبری معنای نقش کردن و تراشیدن برای این ماده ذکر گردیده و می

توان وده، مینوعی از نقش کردن است و یا در ابتدا نوشتن با تراشیدن روی اشیا مرسوم ب

است. بوده و سپس به نوشتن غلبه یافته« تراشیدن»نتیجه گرفت که معنای اولی این ماده 

ی دیگر این که خاستگاه این ماده در شمال بوده و سپس به مناطق مرکزی و جنوبی نتیجه

 انتقال یافته است. 

امر و »معنای ها توسعه بیشتری داشته به طوری که های شاخهدر کلدانی نسبت به بقیه

در این شاخه جدید است. حضور معنای جدید در فرهنگ کلدانی، بیانگر این است « قضی

آییم، شاهد تحول معنایی واژه هستیم. معنای امر که هر چه از عصر عهد عتیق به جلوتر می

و قضی در فرهنگ منََََّا با آنچه مصطفوی در التحقیق برای کَتْب بیان کرده که ادامه خواهد 
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است چون در مسیر د، مطابقت دارد. احتماال این معنا از زبان کلدانی به عربی وارد شدهآم

در « کَتْب»است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که مشتقات به جنوب با عربی تالقی کرده

 (. 00است، مانند )مائده: معنای امر و قضا آمده

 در زبان عربی« بتک» لغوى . معناى0

( و  به خاطر 01: 0101های شمالی زبان سامی است )ر.ک؛ موسکاتی،  شاخهزبان عربی از 

تر ی )ک ت ب( در این شاخه مجزا و مفصلاین زبان و اهمیت موضوع، ماده جایگاه

 گردد. بررسی می

است  ه معنای اصلی کتب را پیوست کردن چیزی به چیزی دیگر دانستهاللغ ۀجمهر در

 و جمع را«ک ت ب»اصلى (. احمد بن فارس نیز معناى055: 0، ج0131درید،  ابن)ر.ک؛ 

هایی مانند کتاب و کتابت را نیز منشعب از همین معنا به شمار  دانسته، اصطالح انضمام

در معانی واجب، داوری و تقدیر بر همین سیاق « کتاب»آورده و کاربرد اصطالح 

مفردات اصل معنای (. راغب نیز در 053:  5، ج0811است )ر.ک؛ ابن فارس،  ارزیابی

(. با این 611: 0100را دوختن دو تکه چرم به یکدیگر دانسته است )ر.ک؛ راغب، « الکَتْب»

پژوه معاصر، در کتاب التحقیق بر آن است که معنای اصلی ماده کتب حال مصطفوی، لغت

تقریر منویات و تثبیت آن در خارج با وسایل مناسب است، مانند تثبیت علوم، شکایات، 

ها. به نظر ایشان، حکم، قضا،  ها و اعتقادات قلبی به وسیله حروف، کلمات و جمله مانپی

ها تقریر و تثبیتی  تقدیر، فرض و وجوب نیز از همین نوع  است؛ زیرا در هر کدام از این

 (. 00: 02، ج0863برای منویات و مقصودهای مورد نظر است)ر.ک؛ مصطفوی، 

هم جالب توجه است.  -در غیر از معنای نوشتن  -یکاربردهای این واژه در زبان عرب

 سوراخ یک در را ریسمانى ، وقتى«العین»کتاب  فراهیدى در احمد بن مطابق نوشته خلیل

، «بخیط مِنْخَرَاهَا کُتِبَ»شود  گفته می آورند، در اش بینى دیگر سوراخ از و کنند اى ناقه بینى

طور دوختن چیزی با بند  همین .شد زده پیوند هم به ریسمانى با اش بینى سوراخ یعنی دو

کَتَبْتُ »(. راغب نیز عبارت 810: 5، ج0121گفتند )ر.ک؛ فراهیدی،  می« الکتب»چرمی را 

بین دو فک قاطر را به »، و عبارت کَتَبْتُ البَغْلَۀ به معنای «مشک را دوختم»به معنای « السِّقاءَ
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ربردهای فعل کَتَبَ دانسته است)ر.ک؛ ، دو نمونه از کا«ای جمع )متصل( کردم حلقه

شود  ای که بر لباس زده می (.  به بخیه02: 0، ج0123؛ نیز رک: رازی، 611: 0100راغب، 

شده و یک گروه نظامی نیز به دلیل آن که افرادش با هم پیوند دارند و به  گفته می« الکُتْبَۀ»

(. 001: 0، ج0818؛ طبرسی، شود )ر.ک گفته می« کتیبۀ»شوند،  یک واحد نظامی تبدیل می

اند)ر.ک؛  گفته می« اکتتاب»آوردنِ دهانه مشک را  مطابق گزارش فیروزآبادی به هم

 (. 882: 1، ج0100فیروزآبادی، 

 در اشعار جاهلی « بتک.»0-0

شاهدی « انضمام چیزی به چیز دیگر»در اشعار جاهلی از مشتقات این واژه در معنای 

معنای نوشتن، نوشته، کتاب و امر قطعی آمده است. در معنای  نیافتیم، بلکه به کرات در

 است: نوشتن در شعر عنتره بن شداد این گونه آمده

 بأَقاْلَم دَمعی فی رُسوم جَنانی    وقفتُ به والشَّوقُ یکتبُ أسطراً  

 (015: 0100عنتره، )

-ام میای سینهه)در کنارش ایستادم در حالی که اشتیاقم سطرهایی با قلم اشکم بر راه

 نگاشت(

 در معنای امر قطعی در شعر نابغه ذبیانی چنین آمده: 

 بکلََّ حتفٍ، من اآلجالِ، مکتوبِ    ی وجدتُ سِهامَ الموتِ مُعرِضَۀً  إنََّ

 )018 :0100الذبیانی، )

 آوردند تیرهای قضا را دیدم در حالی که مرگ قطعی را می

 است:آمدهو در شعر عبید بن أبرص به معنای نوشته 

 تَلوحُ کَعُنوانِ الکِتابِ المُجَدَّدِ     لِمَن دِمنَۀٌ أَقوَت بِحَرَّۀِ ضَرغَدِ

های ضرغد بکلی ویران شده و همچون سطور ای که در سنگالخاز آن کیست خرابه

 (.11ق: 0101شود)ر.ک؛ عبید، ای ظاهر مینوشته

شود که اوالً افرادی چون شناسان زبان عربی معلوم می های برخی از لغت از گزارش

که معنای اصلی این ماده چیزی غیر از   ابن درید، ابن فارس و راغب اصفهانی تصریح کرده
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نوشتن است؛ ثانیاً از نظر کسانی که معنای اصلی را جمع و انضمام دانسته اند و کاربردهایی 

راد از جمع و اند، این واژه در مطلقِ جمع به کار نرفته، بلکه م برای آن گزارش کرده

انضمام، پیوند دو یا چند چیز در پدید آوردن یک شیء واحد است مانند پدید آمدن 

مشک از به هم دوختن دو تکه از چرم یا پدید آمدن یک گروه نظامی از به هم پیوستن 

افراد؛ ثالثاً، معنای نوشتن برای واژه کتب و مشتقاتش معنای نوظهوری نیست که بعد از 

کار رفته باشد، بلکه شواهدی از آن در ادبیات جاهلی نیز وجود دارد. رابعاً نزول قرآن به 

معنای انضمام برای کتب در محیط عربی شکل گرفته، اما پاسخ به این سؤال که چرا در 

توان احتمال داد که این معنا بعد از است سخت است. میاشعار جاهلی و قرآن به کار نرفته

« بتک»ت. در هر حال با توجه به ذکر معنای انضمام برای اسنزول قرآن به وجود آمده

توان به این نتیجه رسید که این معنا در عصر جاهلی رواج های متقدم لغت، نمیدر فرهنگ

 داشته است.

 اصلى معناى با آن ارتباط و نوشتن معناى به کتابت .4

 نوشتن آن، مشتقات و «بتک» ریشه کاربرد در معنا ترین رایج اکنون که نیست تردیدى

 مطرح پرسش انضمام بوده باشد، این واژه، این و اولیه اصلى معناى که این فرض با .است

 دارد یا خیر. وجود «انضمام»و  «نوشتن»بین ارتباطى آیا که شود مى

مفردات معنای اصلی کتب را انضمام دو  در اصفهانى طور که گفته شد، راغب همان

در صدد برآمده تا رابطه این معنا با معنای  دانسته است. از این رو،یا چند چیز به یکدیگر 

گوید  رایج که نوشتن است، تبیین کند. او در باره معنای نوشتن برای ماده کتب چنین می

 ر.ک؛)شود مى گفته کتابت خط، به وسیله یکدیگر به حروف انضمام به زبان، عرف که در

 .(611 :0100راغب، 

وجهی را که راغب گفته است چندان موجّه نباشد؛ چرا که انضمام رسد که  نظر می به

حروف به یکدیگر اختصاص به خط ندارد بلکه در گفتار شفاهی نیز این نوع از انضمام 

 کند. ممکن است افتد، اما کسی به گفتار اصطالح، کتابت اطالق نمی حروف اتفاق می

 از اى لوح و صفحه بر ها جمله و ها کلمه که باشند  گفته کتابت جهت این از را نوشتن
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 ضبط و ثبت آن در و بندد مى نقش کاغذ چرم، پارچه، چوب و موادی چون سنگ،

ها بر یک صفحه و لوح همان انضمام و  این نوع ثبت و نقش بستن کلمات و جمله .شود مى

 است.پیوندی است که در تعریف ماده کتب آمده

 قرآن در «بتک» مصادیق و . معانی0

معنای انضمام که برخی لغویان آن را به عنوان معنای  در مشتقاتش و واژه کَتَبَ قرآن، در

قرآن  بار در 11 ماده کتب مزید و مجرد فعلی هیئت .استبه کار نرفته  اند اصلی دانسته

 فَهِیَ اکْتَتَبَها الْأَوَّلینَ أَساطیرُ قالُوا وَ﴿ در هیئت مزید فقط در دو آیه. استشده ذکر کریم

(آمده88)نور﴾خَیْرا...  فیهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَکاتِبُوهُمْ... »و ( 5فرقان«) أَصیالً وَ بُکْرَۀً عَلَیْهِ  تُمْلى

است، که در هر دو آیه نوشتن مصطلح مراد است با این تفاوت که اکتتبها به اعتقاد راغب 

مورد از افعال به کار رفته،  6فاعلِ  (.120، ص 0100استنساخ دروغ است )ر.ک؛ راغب، 

 تَدایَنْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا﴿: مانند نوشتن مراد است، مصطلح معنای و است.« انسان»

 کَما یَکْتُبَ أَنْ کاتِبٌ یَأْبَ ال وَ بِالْعَدْلِ کاتِبٌ بَیْنَکُمْ لْیَکْتُبْ وَ فَاکْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ  إِلى بِدَیْنٍ

 یکدیگر با معین، سررسیدى تا وامى به گاه هر اید، آورده ایمان که کسانى اى)﴾... اللَّهُ عَلَّمَهُ

 میان عدالت، اساس بر[ را معامله صورت] اى نویسنده باید و. بنویسید را آن کردید، معامله

[  آن شکرانه به و] گونه همان کند خوددارى نوشتن از نباید اى نویسنده هیچ و. بنویسد شما

است، مانند:  رُسُل فاعل نوشتن، ، دو مورد(030بقره: ...()است داده آموزش را او خدا که

 را رسل از منظور مفسران که( 00یونس:)و ( 32زخرف:) ﴾یَکْتُبُونَ لَدَیْهِمْ وَ رُسُلُنا...﴿

مکارم، ؛ 325:  8، ج0108؛ مقاتل، 62: 05، ج 0100اند )ر.ک؛ طبری، دانسته فرشتگان

. است خداوند أفعال، بقیه فاعل ، و(003 :03ج ،0830گل محمدی،  ؛001: 00ج ،0818

 لوازمش دارد، که مصطلح نوشتن به داده، تصریح  نسبت انسان به را نوشتن که آیاتی

 است، فرشتگان و خداوند به منتسب نوشتن است، انگیز بر آنچه سؤال. است نوشت افزار

 چیست. مراد که

که قبالً گفتیم، گرچه برخی از لغویان انضمام چیزی به چیز دیگر را معنای  طور همان

اند، اما مرادشان مطلقِ جمع و  انضمام نبوده است، بلکه انضمامی را  اصلی ماده کتب دانسته
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انجامد. حتی راغب  اند که به وحدت یا به تثبیت چیزی بر یک لوح یا صفحه می اراده کرده

 و التََّقدیر و اإلثبات عن یعبّر و»گوید: ه است در آنجا که میبه این امر تصریح کرد

توان گفت معنای  . از این رو، می(611: 0100راغب، ) «بِالْکِتَابَۀِ العزم و الفرض و اإلیجاب

 شود.کتابت به صورت ذیل تقسیم بندی می

 ؛ ( 013بقره) ﴾الْقَتْلى فِی الْقِصاصُ عَلَیْکُمُ کُتِبَ﴿  آیۀ .تثبیت حکم، مانند0 

کَتَبَ اللَّهُ   یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَۀَ الَّتی﴿ . تثبیت تقدیر، مانند آیۀ0

 ؛(00مائده)﴾...لَکُمْ

 به معنای تثبیت ،(00 انعام)﴾...نَفْسِهِ الرَّحْمَۀ  کَتَبَ عَلى﴿. تثبیت ذات، مانند آیۀ 8

 ( 00: 02ج ،0863ر.ک؛ مصطفوی، .)بالذات

 ( 30: 6ج ،0100ر.ک؛ قرشی، ) وجوب تثبیت. 1

 ؛(038بقره)﴾...الصِّیامُ عَلَیْکُمُ کُتِبَ﴿آیۀ  . تثبیت به فرض و وجوب، مانند5

 کُفْرانَ فاَل﴿  و( 32زخرف) ﴾یَکْتُبُونَ لَدَیْهِمْ رُسُلُنا وَ...﴿. اثبات و نگهداری، مانند آیۀ 6

 .(38 :6ج ،0100ر.ک؛ قرشی، )، (11 انبیاء) ﴾کاتِبُونَ لَهُ إِنَّا وَ لِسَعْیِهِ

دهد باید به یکی از معانی فوق حمل بنابراین آیاتی که نوشتن را به خداوند نسبت می

  کرد.

  . معنا و مصادیق کتاب در قرآن6

 خوردن گره و شدن ضمیمه بر دارد داللت کتاب کلمه ریشه و اصل گفتیم که طور همان

 ابتدا الفاظ بیشتر که این به توجه دیگرى. با در یکى تثبیت یا یکدیگر، به چیز چند یا دو

 است، به کار رفته نیز حسى غیر امور در معنا، توسعه با سپس و شده وضع حسى امور براى

 یکدیگر به ء شى دو دوختن آن و است شده وضع حسى امر یک براى ابتدا نیز واژه این

 یک در یکدیگر افراد با پیوند مواردی چون در نشود؛ سپس جدا هم از که طورى به است،

 کاغذ یا پارچه چرم، از اى صحیفه بر مطالب تثبیت در است؛ آنگاه رفته کار به نظامى سپاه

 است، رفته کار به معنوى امور تثبیت مورد در واژه این طور همین .است شده استعمال نیز

( از ثبت ایمان بر صفحه 00)مجادله،  ﴾الْإِیمَانَ قُلُوبِهِمُ فِی کَتَبَ ئِکَأُولَ﴿که در آیه  چنان
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  .استشده اطالق کتاب ،«وجوب»و«قدر و قضا» ،«حکم»به رو این قلب سخن رفته است. از

 و کتب ماده حقیقى معناى که شود تصور نباید که است این اهمیّت حائز نکته

 گره واژه، این معناى اصل بلکه است، مجاز موارد بقیه و است نوشتار و نوشتن آن، مشتقات

 امور در گاهى که آنهاست، بین ناگسستنى پیوندى ایجاد و یکدیگر به چیز دو خوردن

 حسى نور به ابتدا در«نور» یواژه که معنوى، همچنان امور در گاهى و رود مى کار به حسى

که، هم کاربرد  آن نتیجه. استشده اطالق نیز حسى غیر مصادیق به سپس و شده مى اطالق

کتب در نوشتن مادی و هم مواردی چون تثبیت ایمان بر صفحه دل همگی کاربردی 

هایی از  شود، بلکه همه این موارد مصداق کدام مجاز محسوب نمی  حقیقی است و هیچ

 آیند.  معنای اصلی این واژه به شمار می

آمده  بار 052 بر بالغ جمع و مفرد صورت به «کتاب» یواژه کَتْب در قرآن مشتقات از

داند می شده نوشته آن در که مطلبی یا صحیفه برای اسمی اصل در را کتاب راغب. است

به « مکتوب». البته در بسیاری از موارد، واژه کتاب به معنای (611 ،0100ر.ک؛ راغب، )

تُب جمع کتاب به ( که در این آیه، ک8ُ)بیّنه:  ﴾ِفيَها ُكُتٌب قَيَِِّمةٌ ﴿کار رفته است، مانند آیه 

(، که برخی آن 1)انعام،  ﴾ ...   قِرْطاسٍوَلَوْ نَزَّلْنا عَلَیْکَ کِتاباً فِی ﴿است، یا آیه « مکتوب»معنای 

(، در هر صورت، اصطالح 501: 0، ج0101اند)ر.ک؛ فیومی، را نیز به معنای مکتوب گرفته

، به کار رفته است که کتاب در قرآن کریم در مصادیق مختلفی، اعم از مادی و معنوی

 همگی از معنای اصلی کتاب که به معنای تثبیت امری در چیزی است به کار رفته است.

یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتابِ ﴿توان از آیۀ  های مادی، عالوه بر آیاتی که ذکر شد می از نمونه

( که منظور از کتاب در این آیه، کتابی متشکل از 058)نساء ﴾أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِمْ کِتاباً مِنَ السَّماءِ

حروف، کلمات، جمالت و به صورت طومار یا بین دو جلد است. البته نباید تصور کرد که 

هایی  هر کجا از انزال کتاب بر پیامبران سخن به میان آمده، لزوماً باید کتاب به معنای نوشته

دو جلد منظور باشد؛ چرا که برخی از پیامبران در  بر اشیای مادی یا بر یک طومار یا بین

کردند که اصالً خط اختراع نشده بود. این در حالی است که آیاتی از  زمانی زندگی می

ها  خداوند پیامبرانی را همراه با  کند که از بدو پیدایش اختالف در میان انسان قرآن بیان می
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شأن کتاب، داوری در اختالفات مردم ترین  کتاب به سوی آنها گسیل داشته است و مهم

 (. 61؛ نحل، 01؛ یونس، 008 است )ر.ک؛ بقره،بوده

در سیاق بحث ارسال پیامبران، مراد از کتاب، همان شریعت است که حاوی قوانین و 

ها است. به این معنا که جامعه بشری  هایی برای رفع اختالف بین انسان دستورالعمل

اشد. راه حل این اختالف هم قوانین و شریعت عدل است. تواند فارغ از اختالف ب نمی

بنابراین شریعت یا همان قانون عدل امری است که باید به جامعه بشری الصاق شود، و به 

عبارت دیگر، سعادت بشری به قانون عدل پیوند خورده است. از همین روست که به 

که نوشته نشده باشند.  تورات و زبور و انجیل و قرآن، کتاب اطالق شده است هر چند

های بین الدفتین  شکی نیست که قرآن کریم به صورت نوشتاری یا یک طومار یا نوشته

نازل نشده است، بلکه پیامبر گرامی اسالم با قلب و سمع خویش به صورت گفتاری 

یافت، اما توان فرض کرد که هیچ وقت صورت مکتوب نمی کردند و حتی می دریافت می

(. از آیاتی نظیر 0معرفی کرده است، مانند ذلک الکتاب )بقره: « کتاب»را  قرآن کریم خود

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْکِتَابَ الَََّذِی جَاءَ بِهِ مُوسَى ﴿( و 1)انعام:  ﴾وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَیْکَ کِتاباً فِی قِرْطاسٍ ...﴿

شود که کتاب نازل شده بر  تفاده می( اس10)انعام: ﴾نُورًا وَهُدًى لِلنَََّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ

تواند کتابی مانند تورات یا قرآن  پیامبران لزوما در شیء مادی مانند قرطاس نیست بلکه می

در قالب قرطاس یا قراطیس قرار گیرد. اما اگر در صفحه قلب پیامبر نازل شود و در آن 

ر برخی از موارد قرآن توان بر آن کتاب اطالق کرد. از همین روست که دباشد، باز هم می

کریم از اموری که در ظروف معنوی قرار گرفته است به عنوان کتاب یاد کرده است، مانند 

 الْکِتابِ فِی ذلِکَ کانَ» آیه مورد در آنچه در لوح محفوظ قرار دارد. به طور مثال، تفلیسی

ق: 0812لیسی، ر.ک؛ تف)یعنی نوشته شده در لوح محفوظ: گویدمی( 6أحزاب، ..«)مَسْطُوراً

طور در مورد یک حکم  . همین(11: 05ق، ج0100؛ طبری، 651: 6، ج0818؛ طبرسی، 011

إِنَّ الصَّالۀَ ...﴿شرعی که فرض و واجب و الزم است کلمه کتاب به کار رفته است مانند آیه

ر.ک؛ )روضاً مف یعنی: گویدمی آیه این ذیل که تفلیسی ﴾کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنینَ کِتاباً مَوْقُوتا

. همچنین از جمله مصادیق معنوی (811: 5ش، ج0861، قرطبی، 011 ق:0812تفلیسی، 
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 ﴾وَنَکْتُبُ مَا قَدَََّمُوا وَآثَارَهُ﴿است توان از ثبت اعمال انسان سخن گفت که در قرآن آمده می

یابد. قرآن کریم  ( که حاصل آن نامه اعمالی است که در روز رستاخیز ظهور می00)یس: 

؛ 01-03؛ جاثیه، 11است )ر.ک؛ کهف، در آیات متعددی از آن به عنوان کتاب یاد کرده

اند که این کتاب به صورت نوشتاری با خطوط و  ؛ ( و برخی تأکید ورزیده01-08إسراء، 

 0101؛ طباطبایی، 030: 8ق، ج0105 ت )ر.ک؛ فیض کاشانی، کلمات و جمالت مادی نیس

 (.000-002: صص6، ج0811؛ مکارم، پیام قرآن، 55: 08ج

در برخی از موارد بین مفسران اختالف نظر وجود دارد که مراد از کتاب، همین کتب 

آسمانی است که به صورت ملفوظ یا مکتوب در اختیار بشر قرار گرفته است یا مطالبی 

را  کتاب مفسران نمونه، عنوان که در ظرفی غیر مادی چون لوح محفوظ قرار دارد. بهاست 

اند)ر.ک؛  دانسته قرآن یا محفوظ لوح( 83 انعام:)﴾..ء شَیْ مِنْ الْکِتابِ فِی فَرَّطْنا ما..﴿آیۀ  در

؛ 0036: 1، ج 0101؛ ابن ابی حاتم، 001: 1، ج0100؛ طبری، 562: 0، ج0108مقاتل، 

طور  همین (.602: 6، ج0861؛ قرطبی، 051: 0، ج0103؛ بیضاوی، 602: 6، ج0818طبرسی، 

طبرسی  اختالف نظر وجود دارد به طوری که ،(0طور: )﴾مَسْطُور کِتابٍ وَ﴿ در مورد آیه

 در فرشتگانش براى خداوند که است کتابى منظور .0به این ترتیب آورده است:  قول چهار

 قرآن منظور .0.میخوانند شدخواهد و استشده که را آنچه آن، در که استنوشته آسمان

 تورات آن از منظور .1است. اعمال هاى نامه کتاب، از . منظور8 است، محفوظ لوح در

-دانسته تورات را آیه این در کتاب طباطبایی عالمه( 011: 1ج ،0818ر.ک؛ طبرسی، )است

 (.6: 01 ج ،0101ر.ک؛ طباطبایی، )است

 در عهد عتیق« کَتْب» مادۀ. معناشناسی 7

( با مشتقاتش بالغ بر دویست مرتبه ذکر شده)ر.ک؛  kāthab« )כַָּתב»ی در عهد عتیق واژه

. اینک به موارد  است( و بیشتر به معنای نوشتن و نوشته، آمده11؛ 105: 0811هاکس، 

 کنیم.کاربرد این واژه و مشتقاتش در عهد عتیق اشاره می

 . نوشتن 7-0

در عهد عتیق، نگارش متون مقدس  (kāthab)«כַָּתב»محوری ترین معانی مشتقات  یکی از
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 به خداوند آنگاه»و شریعت است و این در اولین کاربردش در کتاب خروج، مشهود است. 

 یاد من زیرا بخوان، یوشع گوش به را آن و بنویس کتاب در یادگار به را این: گفت موسی

( گویی نوشتن باید به 01:01)خروج، « کرد خواهم محو آسمان زیر از کل به را عَمالیق

ها بماند. در عبارت فصل بعد همین کتاب، خداوند به موسی ای باشد که در خاطرهگونه

 بر که را کلماتی من و بتراش، نخستین لوحهای همچون سنگی، لوح دو» گوید: می

(، از این عبارت 81:0روج، )خ« .نگاشت خواهم آنها بر شکستی، که بود نخستین لوحهای

شود که نوشتن در آن روزگار جز به تراشیدن و حک کردن روی لوح یا سنگ فهمیده می

 آنگاه»فرماید: داند و میها را مستند به عهد خود می است. حتی خداوند این نوشتهنبوده

 اسرائیل با و تو با سخنان این مطابق زیرا بنویس، را سخنان این: فرمود موسی به خداوند

 (، 81:01خروج،«) ام بسته عهد

 به شود مانند: خداونددر عهد عتیق نوشتن شریعت گاهی به خداوند نسبت داده می

 را هاییفرمان و رهنمود و سنگی لوحهای تا بمان، اینجا و برآی کوه بر من نزد گفت موسی

تواند ناظر بر عبارت می(  این 01:00)خروج .بدهم تو به ام، نگاشته ایشان هدایت برای که

( باشد. 015)اعراف ﴾..ء ءٍ مَوْعِظَۀً وَ تَفْصیالً لِکُلِّ شَیْ وَکَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْ﴿آیۀ 

در این دو عبارت قرآن و عهد عتیق هم کَتْب و هم الواح با ساختاری تقریبا نزدیک به هم 

و  ن عبارتِ کتاب خروج از تحریف مصون ماندهتواند شاهدی باشد که ایاست و میآمده

 باشد. تواند صبغۀ وحی داشتهمی

 خدای خداوند،»دهد مانند: گاهی هم خداوند دستور نوشتن شریعت را به بشر می

( نکته قابل 82:0،0)ارمیا« کتابی بنویس در ام گفته تو به را هرچه: گفت من به اسرائیل،

ی نوشتن، با این تفاوت م واژۀ کتاب آمده و هم واژهتوجه در این عبارت این است که ه

ی ()سِفِر( و برای نوشتن از ریشهcepher«)ֵסֶפר»اند، برای کتاب، لفظ که از دو ریشه

 )سِفر((cepher)«ֵסֶפר»ی  دهد در عهد عتیق واژه(، که این نشان میkāthab«)כַָּתב»

(، مختص، نوشتن است. گرچه kāthab«)כַָּתב«  کتابِ مصطلح)بین الدفتین( و واژه مختص

 است.ی اخیر به معنای کتاب نیز آمدهاز مشتقات واژه
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( در نگارش غیر شریعت و متون مقدس نیز به kāthab«)כַָּתב»در عهد عتیق مشتقات 

است؛ از جمله در کتاب تثنیه در انتخاب پادشاه بنی اسرائیل چنین شدهاستخدام گرفته

 نزد چنانکه را رهنمود این از رونوشتی نشیند، خود پادشاهی تِتخ بر چون و»است: آمده

ی  ( واژه khātav) כַָּתב(، 01:03تثنیه «).خود بنویسد برای طوماری بر است، کاهن الویانِ

)خاء( نوشته شد به این دلیل  khمورد نظر در دو عبارت فوق است. اگر در آوانگاری آن 

 12»های اِشْکِنازی که کنند مخصوصا در لهجهاست که عبری مدرن حاء را خاء تلفظ می

(، باء نیز در 52، ص0830کنند )گل محمدی، درصد یهودیان به این لهجه صحبت می

شود. همچنین در مورد اختالف زن و انگلیسی تلفظ می v ترقیق همین لهجه در صورت 

که باید نوشته شود،  ای سخن به میان آمده نامه شود از طالقشوهری که منجر به طالق می

  چیزی  که  این از نیاید پسند او نظر در اگر درآورد، خود  نکاح  به ، گرفته  زنی  کسی  چون»

 رها  اش خانه از را او و دهد،  بدستش ، نوشته  ای نامه طالق  هآنگا بیابد، او در  ناشایسته

 و بردار چوبدستی فانی، انسان ای»( یا در جای دیگر چنین آمده است: 01:0تثنیه «).کند

: بنویس آن روی بر و بردار را دیگری چوبدست آنگاه یهودا پادشاهی: بنویس آن روی

 (. 81:06)حزقیال « اسرائیل پادشاهی

( در عهد عتیق مانند قرآن هم kāthab«)כַָּתב» دهد که مشتقات فوق نشان میمطالب 

در معنای کتابت قانون الهی به کار رفته و هم برای نگارش امور جاری مردم. استعمال 

شود که مشتقات کَتْب در قرآن و عهدین برای ثبت شریعت آنگاه اهمیتش دو چندان می

 ( 0)قلم: ﴾ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ﴿گوید: می بدانیم خداوند به قلم قسم خورده و

است. در امثال سلیمان نیز به کار رفته در تورات این واژه در معنای نوشتن مجازی 

 و بربند خود گردن بر را آنها کنند؛ ترکت هرگز وفاداری و محبت مگذار»است که:  آمده

است. یا در ( آمده1:8مطلب در )امثال،  ( شبیه همین8:8)امثال، « .بنگار خویش دلِ لوحِ بر

 بندم می اسرائیل قوم با که ای تازه پیمان»گوید: ارمیا این معنا را به خدا نسبت داده و می

. نوشت خواهم قلبشان بر و دهم می قرار آنها ضمیر در را خود شریعت: بود خواهد چنین

 ذلِکَ أَجْلِ مِنْ﴿( در قرآن در آیۀ 80:88ارمیا«).بود خواهند من قوم آنها و آنها خدای من
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رفته اما به معنای وجوب ( به کتابت بر بنی اسرائیل  اشاره80)مائده:﴾إِسْرائیلَ...  بَنی  عَلى کَتَبْنا

و فرض است. بنابر مطالب فوق  هم در قرآن و هم در عهد عتیق، برای نگارش احکام و 

 است. شده ب استفادهفرائض بنی اسرائیل از مشتقات کَتْ

 .ثبت کردن و گزارش کتبی دادن و وضع قوانین7-2

(  در معنای ثبت کردن و Kitevoo«)ִכְתבּו»ی ( واژهkāthab«)כַָּתב«  از مشتقات واژه

گزارش کتبی در کتاب یوشع است. ثبت گزارش کتبی دادن در چند جای عهد عتیق آمده

 به یوشع بروند، خود مأموریت به ها طایفه نمایندگان که آن از است: پیشبه این گونه آمده

 من به و بیایید بعد و کنید بررسی را آن. بروید سرزمین آن سراسر به: داد دستور آنها

 های قسمت تمام به آنها پس. اندازم می قرعه خداوند حضور در من و بدهید کتبی گزارش

 تقسیم قسمت هفت به را آنجا شهرهای چگونه که نوشتند گزارشی و رفته سرزمین آن

( 03:3،1)یوشع  برگشتند شیلوه در یوشع اردوگاه به شهرها، نامهای فهرست با بعد. کردند

 قوانین وضع با که شما بر وای»است، همین واژه در اشعیا به معنای ثبت قوانین، آمده

 (02:0)اشعیا، « .کنید می ظلم من قوم بر ناعادالنه

 .امضا کردن سند7-0 

ֹּב»ی ، واژه(kāthab)«כַָּתב» ی واژه دیگر مشتقات از به معنای امضا  (ekhtov) «ֶאְכת

کردن سند در عهد عتیق است. در کتاب ارمیا در موضوع خرید و فروش زمین چنین 

 او به نموده وزن را نقره کردم، امضاء و مُهر شاهد چند حضور در را سند من»گوید:  می

 و حنمئیل حضور در»گوید: ی خرید و فروش زمین، ارمیا می(. در ادامه80:02ارمیا «).دادم

 به بودند نشسته کاخ حیاط در که مردانی سایر و بودند کرده امضاء را سند که شاهدانی

 030 فوق را با آیهتوان عبارت ( می80:00ارمیا «).دادم– محسیا نوۀ و نیریا پسر– باروک

بقره مطابقت داد. که هم موضوع نوشتن دین و خرید و فروش مطرح گردیده و هم گرفتن 

 شَهیدَیْنِ اسْتَشْهِدُوا ... وَ فَاکْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ  إِلى بِدَیْنٍ تَدایَنْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا﴿شاهد، 

 (. 030)بقره: ﴾رِجالِکُم... مِنْ
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 . ثبت اعمال7-4

در قرآن گذشت یکی از معانی کتاب در قرآن « کتاب»همانطور که در بحث واژه شناسی 

در عهد عتیق نیز آمده و حتی اشاره  (kāthab)«כַָּתב»ثبت اعمال است، این مطلب با ریشه 

به ثبت و محو اعمال از این دفتر شده، و این در تقاضای حضرت موسی از خداوند در 

 تو از کند: حاال ش بعد از گوساله پرستی است که اینگونه در خواست میبخشش قوم

 اسم پس ببخشی، را آنها گناه که نیستی حاضر اگر امّا. ببخشی را آنها گناه کنم، می تقاضا

 که را کسانی نام من: فرمود جواب در خداوند .کن پاک ای، نوشته که دفتری از هم مرا

( در قرآن این چنین 80:80،88)خروج .کنم می پاک خود از دفتر اند کرده گناه من برضد

 (. 83-81)رعد﴾الْکِتاب أُمُّ عِنْدَهُ وَ یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما اللَّهُ * یَمْحُوا کِتابٌ أَجَلٍ ...لِکُلِّ﴿آمده: 

 در عهد جدید« کَتْب». معناشناسی مادۀ 8

 به اینک است.)کْثب(  به معنای نوشتن به کرات آمده (kṯb)«ܟܬܒ» ریشه عهد جدید در

 کنیم.می اشاره جدید عهد در آن کاربرد موارد

 . نوشتن8-0

است. ( در هیئت فعل در عهد جدید، فراوان به کار رفتهkṯb«)ܟܬܒ»ی از مشتقات واژه

 که کس آن بر وای امّا رفت، خواهد شده، نوشته او درباره که گونه همان انسان پسر»مانند: 

( 06:01متی«).شد زاده نمی هرگز که بود می آن بهتر. کند می دشمن تسلیم را انسان پسر

(، در اعمال رسوالن) 1:01، 8:1، 0:08(، در لوقا )  1:08، 0:0همین معنا در مرقس )

ی  است. شاهد در عبارات فوق واژه( آمده8:02( و در رومیان)12،08:88

ܝ݂ܒ݂»
݂ܺ
݂ܟ݂ܬ

݁ܰ  
 نیست نیازی» است که میگوید: ی دیگر در دوم کرنتیان نمونه است. (daktiyb)«ܕ

( شاهد در عبارت فوق 1:0دوم کرنتیان «)بنویسم. شما به مقدّسان به خدمتِ این یدرباره

ܒ"یواژه
݂ܶ
݂ܬ ݁ܳ  خمره صد: داد پاسخ» :است شده بیان چنین این لوقا در یا. است (kāṯeb)"ܟ 

 بنویس و کن عوض را آن رقم و بنشین. توست حساب این بگیر،: گفت. زیتون روغن

ܘ݂ܒ݂"(واژه 06:6)لوقا« !خمره پنجاه
݂ܽ
݂ܬ ( شاهد در آیه فوق است. به طوری که kəṯāḇāḵ)"ܟ 
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های مختلف در معنای نوشتن در عهد جدید در فرم (kṯb)«ܟܬܒ»مالحظه گردید مشتقات 

 است.ذکرشده

 . در معنای نوشته8-2

است که مصادیق « نوشته»عهد جدید به معنای ( در قالب اسمی در ktb«)ܟܬܒ»مشتقات 

 طالق را خود زن مردی هرگاه»نامه است، مانند: متعددی دارد. یکی از مصادیق آن طالق

نامه (، در این عبارت نوشته به معنای طالق5:80)متی « .بدهد او به ای طالقنامه باید دهد،

ܐ»یاست. واژه ݂ܒܳ݁
݁ܳ
݂ܬ (، و انجیل 01:1. در انجیل متی )ی فوق است( شاهد در آیهkəṯābā«)ܟ 

است. معنای دیگر نوشته عهد و سند کتبی است، مانند: ( نیز به همین معنا آمده02:1مرقس)

 نیست، کتبی سند یک پیمان این و باشیم جدید پیمان خدمتگزار که گردانید الیق را ما او»

 خدا روح امّا کشاند می مرگ به را انسان شده، نوشته شریعت زیرا خداست، روح از بلکه

ܐ»( شاهد واژه 8:6بخشد.)دوم کرنتیان می حیات ݂ܒܳ݁
݁ܳ
݂ܬ است. معنای دیگر  (kəṯāḇā  «)ܟ 

 نشین تخت آن راست دست در آنگاه»است، مانند: نوشته در عهد جدید، مهر و موم 

 و.بود مَمْهور مُهر هفت به طومار و آن، روی و پشت بر هایی نوشته با دیدم طوماری

 و مُهرها برداشتن سزاوار که کیست: داد می ندا بلند بانگ به که دیدم نیرومند ای فرشته

 (.5:0،0مکاشفه«)باشد طومار گشودن

  . در معنای کتاب8-0

ܐ«  واژه  ݂ܒܳ݁
݁ܳ
݂ܬ در عهد جدید هم به معنای کتاب آسمانی و هم کتاب غیر  (kəṯābā «)ܟ 

هر دو معنا مألوف مسیحیان بوده و دهد که آسمانی آمده است. نوع کاربرد نشان می

کتاب »فوق به معنای  اند. واژهکرده های آسمانی پیشین را با نام کتاب مقدس ذکر میکتاب

تواند کالم است. کتاب نازل شده در عهد جدید میدر چند عبارت عهد جدید آمده« منزل

 راه از که موعود برکت تا است دانسته گناه اسیر را همه خدا کالم امّا»خداوند باشد، مانند: 

(، و شامل 8:00)غالطیان« شود. عطا ایمانداران به آید می دست به مسیح عیسی به ایمان

 کنیز گوید؟ می چه کتاب امّا»است، مانند:  کتابی است که احکام الهی و قوانین در آن آمده
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 نخواهد وارث آزاد زن پسر با هرگز کنیز پسر زیرا کن، بیرون را پسرش و

 مقدّس کتاب زیرا»است: (، و یا در اول تیموتائوس اینگونه آمده8:12غالطیان«).شد

« باشد. می خود مزد مستحق کارگر و نبند کوبد، می خرمن که را گاوی دهان :فرماید می

(، ویا منظور از آن عهد عتیق است. در چند جای عهد جدید منظور از 5:03)اول تیموتائوس

 داوود خاندان از باید مسیح که گوید نمی مقدّس کتاب مگر: »کتاب، عهد عتیق است مانند

 ای»( و یا مانند این عبارت: 1:01)یوحنا « باشد. لحم بیت یعنی داوود دهکده اهل و

 کنندگان دستگیر راهنمای یهودا، دربارۀ مقدّس کتاب پیشگویی بود الزم ایمانداران،

 (0:06)اعمال رسوالن « بپیوندد. حقیقت به بود، نموده داوود زبان به القدس روح که عیسی،

 گیریبحث و نتیجه

است. با الف. مشتقات کَتْب در سه زبان عبری، سریانی و عربی به معنای نوشتن به کار رفته

این حال، نوشتن همیشه معادل مصداق متعارف و مادی آن نیست، بلکه به أمور معنوی نیز 

 شود.  اطالق می

های کهن در معنای  عبری در زمان  پژوهان، کَتْب در زبان واژهب. مطابق گزارش برخی 

ارتباط با تراشیدن  رفته است که معنای نوشتن هم بیتراشیدن و حفر کردن نیز به کار می

است. همچنین مطابق گزارش نیست، چرا که نوشتن روی سنگ با تراشیدن همراه بوده

نای انضمام چیزی به چیزی دیگر به کار پژوهان زبان عربی، واژه کتب در اصل به مع واژه

اند  گفته رفته که نگارش را نیز به دلیل انضمام حروف و کلمات به یکدیگر، کتابت می می

یا به دلیل آن که در هر نوع نگارشی، اعم از مادی و معنوی، چیزی روی چیز دیگری قرار 

و عهدین و شعر جاهلی و های سامی شود. با این حال، در زبان گیرد و در آن تثبیت می می

-قرآن کاربردی که به طور مستقیم بر انضمام چیزی به چیز دیگر اشاره کرده باشد، نیامده

 است.است و فقط در ادبیات بعد از اسالم و نزول قرآن  به این معنا آمده

های سامی، داللت دارد که این واژه در های ساختاری و معنای این واژه در زبانج. شباهت

 سامی است. اصل

است گرچه در معنای اصلی عبری « نوشتن»های سامی د. معنای رایج این واژه در زبان
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 ذکر شده است ولی امروزه در ادبیات عبری دیگر کاربردی ندارد. « تراشیدن»

هـ. معنای حفر کردن برای این واژه در زبان کلدانی قابل توجه است، ولی کاربردی در 

 عهد جدید ندارد. 

 است. ر کردن برای این واژه در زبان عربی نیامدهو. حف

-های روی لوح یا طومار در پیش از اسالم معروف بودهز. اصطالح کتاب به معنای نوشته

است. دلیل آن وجود این اصطالح در زبان عبری، سریانی و عربی است.گرچه عهد عتیق 

 ت. اس به طور اختصاصی واژۀ سفر را برای کتاب مصطلح به کاربرده

ی کتاب در عهد عتیق و جدید به ح. مفهوم و مصداق کتاب مقدس و شریعت برای واژه

است؛ این معناست که مفهوم کتاب برای پیروان این دو کتاب، در دو معنا قابل فهم بوده

 یکی در معنای کتاب مقدس مکتوب و دیگری به معنای شریعت غیر مکتوب. 
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تحقیق:  .الجنان فى تفسیرالقرآنروض الجنان و روح (. 0123)حسین بن على .ابوالفتوح ،رازى

هاى اسالمى بنیاد پژوهش. مشهد: دکتر محمد مهدى ناصح -دکتر محمد جعفر یاحقى

 .آستان قدس رضوى

  القلم. دمشق: دار .القرآن الفاظ مفردات(. 0100) حسین اصفهانى، راغب
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 و المحزونی مهدی ترجمه .المقارن السامیه اللغات الی مدخل(. 0101دیگران. ) و موسکاتی سباتینو

 الکتب. عالم بیروت:  المطبی. الجبار عبد

  جامعه اسالمى انتشارات قم: دفتر .القرآن تفسیر فى . المیزان(0101) محمدحسین. سید طباطبایى،

  قم. علمیه حوزه مدرسین

 خسرو.  ناصر تهران: انتشارات .القرآن لعلوم البیان مجمع(. 0818) حسن. بن فضل طبرسى،

 المعرفه. . بیروت: دارالقرآن تفسیر فى البیان جامع(. 0100جریر.) بن محمد جعفر ابو طبرى،

ق(. دیوان الشعر. شرح: اشرف احمد عدره. الطبعه االولی. بیروت: دار 0101عبیدبن األبرص. )

 الکتاب العربی. 

 . شرح خطیب تبریزی. بیروت: دارالکتاب العربی. دیوان شعر(. 0100عنتره بن شداد. )

  هجرت. قم: نشر  .العین کتاب(. 0121) أحمد. بن خلیل فراهیدى،

. های سامیتطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان-در آمدی تاریخی(. 0811فهمی حجازی، محمود )

ترجمه سید حسین سیدی. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین 

 . هاکتب علوم انسانی دانشگاه

القاهره:  .العزیز الکتاب لطائف فى التمیینه ذوى بصائر(. 0100) یعقوب. محمدبن فیروزآبادى،

 اإلسالمی.  التراث إحیاء لجنۀ – اإلسالمیه للشئون األعلى المجلس

 . تهران: انتشارات الصدر.تفسیر الصافی(. 0105فیض کاشانی، مالمحسن )

  الهجره. دار قم: موسسهالکبیر.  الشرح غریب فی المنیر المصباح(. 0101) محمد. بن أحمد فیومى،

  االسالمیه. الکتب تهران: دار  .قرآن قاموس(. 0100اکبر. ) على بنایى، قرشى

  خسرو. ناصر تهران: انتشارات .القرآن ألحکام الجامع(. 0861) احمد. بن محمد قرطبى،

 «.اشکنازی – سفاردی شکاف به نگاهی پاره چند ایجامعه: اسراییل( »0830محمدی، احمد. ) گل

 . 10-11 . پاییز. صص06  شماره . 30ای. تهران: سالمنطقه مطالعات فصلنامه

 ارشاد و فرهنگ تهران: وزارت .الکریم القرآن کلمات فی التحقیق(. 0863) حسن. مصطفوى،

 اسالمی.

 اإلسالمیه.  الکتب تهران: دار .نمونه تفسیر(. 0811) ناصر و همکاران. مکارم شیرازی.

. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب. چاپ پیام قرآن(. 0811مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )

 (.000-002. صص6ش. ج0811چهارم. 
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دار . بیروت: تحقیق: عبد اهلل محمود شحاته. تفسیر مقاتل بن سلیمان(. 0108. )مقاتل بن سلیمان

 .إحیاءالتراث

المعارف بزرگ اسالمی. تهران: مرکز (. دائره0861موسوی بجنوردی، محمدکاظم. )

 دائرهالمعارف بزرگ اسالمی.

 الترجمه. و التالیف لجنه . مصر.السامیه اللغات تاریخ(. 0101اسرائیل. ) ولفنسون، 

  . تهران: انتشارات اساطیر.قاموس کتاب مقدس(. 0811هاکس، جیمز. )

 .بابل مرکز منشورات بیروت: .عربی کلدانی (. قاموس0115المطران. ) منَّا اوجین یعقوب،

 و الغربیین مذهبی کال علی السریانیه اللغه نحو فی الشهیه اللمعه (.0131اقلیمس.) داوود، یوسف
 الدوسکیین. اآلباء موصل: دیر .الشرقیین
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