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  کتاب در قرآن ةمعناشناسی درزمانی واژ
  *محمد شریعتی غالم

  يدهكچ
تاب را كمفهوم كه ليدي قرآن است. پژوهش حاضر بر آن است كي از واژگان كي» تابك«

معنـايي قـرآن   نظام در و به جايگاه و معاني دقيق آن كند با روش تحليل درزماني بررسي 
  دست يابد.

، قضا، اربرد آن در معاني ديگر چون دوختنكتاب است و كنوشتن و نوشته معناي حقيقي 
هـاي   تـاب كتـوب و  كم ةنام، نوشته، جاهلي بر نوشتن ةتاب در دورك. استتقدير مجاز و 

ـ نـد  ا آن دانند و بـر  قرضي مي ةتاب را واژك شناسان آسماني اطالق شده است. زبان ه در ك
عالوه و معناي يافته  ةتاب در زبان قرآن توسعكاصل به معناي نوشتن و نوشته بوده است. 

ا ه اناعمال انس ةويني و تشريعي و نامكقوانين ت، اي از علم الهي بر نوشتن و نوشته بر مرتبه
معناشـناختي   ةديگـر صـبغ   مفـاهيم با آيي  ر اثر باهمبتاب ك ةنيز اطالق گرديده است. واژ

  آن پيدا كرده است.و پيوند عميقي با مبدأ وحي و غايت و هدف يافته خاصي 
ـ قـوانين ت ، علـم الهـي  ، معناشناسي درزمـاني ، نوشتن، انضمام، تابكها:  ليد واژهك ، وينيك

  .تشريعيقوانين 
   

                                            
    ی و پژوهشی امام خمینیمؤسسه آموزشتفسیر و علوم قرآن  يدوره دکتر يدانشجو *
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  مقدمه
  بحث قرار گرفته است:حور در قالب دو روش م) semanticsمعناشناسی(

 ۀرد جزءنگرانه به شناخت و مطالعـ که با رویک 1گذر روش تحلیل درزمانی یا زمان. الف
زبـان حـادث   نظـام   کهاي خاص در ی واژهگذر زمان بر  ه درکپردازد  تاریخی تغییراتی می

  2؛شود می
ـ   ک 3زمانی روش تحلیل هم. ب  کیـ  ۀه در آن هر زبانی را در هر برشی از زمـان بـه منزل

هـاي   هاي پیوند زبانی را از طریق ترسیم حـوزه  و گونهفا و مستقل طرح ک نظام ارتباطی خود
  .ندک بررسی میدر بافت زبان  آنهامعنایی 

ه است؛ توابسه آن از این دو روش به نوع نگاه به معنا و مطالع کیاهمیت و موقعیت هر
مـل آن در  اکمعنا و سیر تطور و ت کگیري و زایش ی لکاگر در مواردي بررسی چگونگی ش

اویـدن و  کباید به سراغ معناشناسی تاریخی رفت و از آن بـراي  بستر تاریخ ضروري نماید، 
اعم از معناي اساسـی و  گیري معنا،  لکهاي نخستین در ش پایش این پروسه بهره برد و ریشه

لیدي در نظـام معنـایی خـاص بـا     کعنصر  کمعناشناسی یکه  چنان ؛ردکرا بازخوانی  4بینس
زمـانی   هم ةتاریخِ زایش و تولد آن با شیو ةانداز افقی در حلقه و برش خاص از زنجیر چشم

  پذیر خواهد بود. انکام
عنصـري بـه شـمار    لیـدي و  کاز واژگـان  ة آن، تاب و خانوادک ةواژ، بینی قرآن در جهان

آن در موضـوعات گونـاگون بیـانگر نقـش اساسـی آن در       ةاربرد متنوع و گستردکآید و  می
فرهنگ و گفتمان وحیانی است. در این پژوهش بـرآنیم تـا بـه بررسـی درزمـانی ایـن واژه       

را تغییـر و تحـولی   ، ریمکاربردهاي آن پیش از نزول قرآن و در قرآن ک ۀو با مقایسبپردازیم 
ـ اربرد آن در قرآن به وجود آمده نشان دهیم. روش تحقیق این پـژوهش توصـیفی    که در ک

  .استتحلیلی 
، به ویـژه  به تطور معناي آناند،  تاب قبل از نزول قرآن پرداختهکهرچند به معانی  یبرخ

هـا   ریم و برخی از آثار و نوشـته کتفاسیر قرآن  نیز در 5.اند ردهکاي ن اشارهبعد از نزول قرآن، 
از آنهـا سـیر پیـدایش و     کیـ  در هیچشده، به اختصار بررسی » تابک«ند وجوه معنایی هرچ

رد درزمانی کپیش از قرآنی و تطور معنایی آن در عصر قرآن با روی ةاربرد این ماده در دورک
 6و در نتیجه نظام معنایی آن در گفتمان قرآنی بررسی نشده است.
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  »تابك«معناي قاموسي  .۱
میـان دانشـمندان علـم لغـت      ایـن مـاده  اسـت و در معنـاي   » ت ب ك« ةکتاب از ماد ةواژ

  ان آنها را در سه دسته قرار داد:تو ه میک وجود داردمتفاوتی  يها دیدگاه
این معنا بر  7است. به معناي جمع و ضمیمه کردن چیزي به چیز دیگر» کتب« ةالف. ماد

در  زیرا افـراد سـپاه  ؛ شود می گفته کتیبه سپاه بهاست. پذیر  تطبیقمصادیق و موارد گوناگون 
بر نوشته » هکتیب«تاب بر نوشتن و کاطالق  8یکدیگر پیوند دارند. دسته و گردان به کقالب ی

نـار هـم قـرار    کدر  وشـوند   مـی حروف باهم جمع و نوشته در نوشتن  هکاز این باب است 
  9.گیرند می

ردن کـ پیوند و ضـمیمه  خاصی از  ۀگون» رزخَ«و  ،است» رزخَ«معناي به » تبک« ةمادب. 
در » تـب ک«راغـب گویـد:    10شـود.  ه با مته و درفش ایجاد میک یهای سوراخ بادو چیز است 

را  کیعنی دو طـرف مشـ  » السقاء تبتک«. شود لغت به دوختن چرمی به چرم دیگر گفته می
ه کـ تن و بلاما در عرف اهل زبان معناي آن توسعه یافته و بر نوش 11اي به هم آوردم. با حلقه

ه نوشته ک هرچندالم خدا کلذا تابت اطالق شده است. کالم گفتاري نیز کاز باب استعاره بر 
 انضـمام بـه معنـاي جمـع و    را  معنـا ایـن  تـوان   البته می 12شود. تاب نامیده می، کنشده باشد
زیـد بـه دوخـتن    واز ابو بـه نقـل   تب را در ابتدا به نوشـتن  که کازهري بعد از آنبازگرداند. 

در ایـن معـانی از بـاب    » تـب ک«اربرد کنویسد:  به نقل از شمر می، ندک غیره معنا میو  کمش
  13جمع بین دو چیز است.

ه در آن کـ اي اسـت   تـاب صـحیفه  کدر اصل به معناي نوشـتن اسـت و   » تبک« ةج. ماد
شـود و اسـتعمال    تاب گفتـه مـی  کریم و تورات کو از همین باب به قرآن  14شود. نوشته می

  15.استغیره مجاز و  کبخیه زدن مش، بستنو مشتقات آن در » بتک« ةماد

  كتاب ةواژ ساختار. ۲
که مصدر قیاسـی  » کَتباً«بر خالف ، فعالتاب مصدر غیرقیاسی است بر وزن ک برخیبه نظر 

»اسم است» تابک«ند  ي معتقد. شماراست» کَتَب ،عال به معناي مفعول مانند لبـاس  بر وزن ف
اسم شده بـراي  ، تاب هرچند در اصل مصدر استکبرخی دیگر به نظر  16به معناي ملبوس.

ه کاي  تاب در اصل نامی است براي صحیفهک نویسد راغب می 17شود. در آن نوشته می آنچه
به لحاظ ساختار  هرچند »تابک« ةه واژکنگارنده بر این عقیده است  18شود. میدر آن نوشته 
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تـوب  کاي م تعمال اسم شده براي مجموعهثرت اسکسبب به ، قیاسی استغیرصرفی مصدر 
  است. ها مشتمل بر نوشتهه کاي  و صحیفه

  لغت در آن مشتقات و» تبك« ةماد ييمعنا . تعدد۳
بر ، دوختن دوچیز چرمی و نوشتن، بر انضمام افزونلغت  منابعدر تاب و مشقات آن ک ةواژ

 ةبـار در دانـان  زبـان دیـدگاه  . و عـزم نیـز اطـالق شـده اسـت     ، فرض، تقدیر، ایجاب، اثبات
 ةمعنـاي اصـلی مـاد    ةبـار در آنهـا  دیدگاهتابت بر معانی مزبور با کتاب و کچگونگی اطالق 

دو و جمـع  را ضـمیمه کـردن   » تبک« ةه اصل معناي مادکارتباط تام دارد. گروه اول » تبک«
ه در کـ راغب اصفهانی  19اند. دانند معانی فوق را از مصادیق این معناي جامع دانسته چیز می
در وجـه  ، یـد داشـت  کتب بر جمع خاص یعنی دوختن دو چیز چرمی با درفـش تأ کمعناي 

عـزم هـم بـه    ، فرض، ایجاب، تقدیر، نویسد: از اثبات بر معانی مزبور می» کتب« ةاطالق ماد
گردد سپس در قالـب گفتـار بیـان و بعـد      زیرا نخست چیزي اراده می؛ شود کتابت تعبیر می

ـ   ه مبدأ استک، آنگاه از مراد. و نوشتن فرجام و پایان است، ه مبدأپس اراد. شود نوشته می
  20شود. میتعبیر ، ه انتها استک، تابتکبه ـ  یدکبه قصد تأ

نـوعی  گفتـه   پـیش تابت بر معـانی  که وي در اطالق کآید  از بیان راغب چنین دست می
اد شـده مجـاز   یبر معانی » تبک«توجه قرار داده است و در نتیجه اطالق در کانون عالقه را 

  خواهد بود.
بـر مجـاز   ، داننـد  مـی » نوشتن«را » تبک« ةاصلی ماد يه معناک دانان از لغت دوماما گروه 
  21.اند هردکبر معانی مزبور تصریح » تبک«بودن اطالق 

  تاب در عصر جاهليك. ۴
الم و تاب و ساختارهاي صرفی آن در عصر ظهـور اسـ  ک ةواژ دهد نشان میشواهد بسیاري 

از واژگـان  و  شـایع و رایـج بـوده   » تابت و نوشـتن ک«معناي حجاز در  ۀپیش از آن در جامع
بردند آنها از  ار میکتب را به ک ةها واژ لحیانی 22.آمده است به شمار میمعروف عربی شمالی 

تعبیـر  » تـاب کها«یـا  » تـاب که«بـه  » تابتک«و » تابک«و از » تبکه«به لفظ » تابت و خطک«
در اشـعار   تـاب کة واژ 23در نزد آنها در شمار أدات تعریـف بـوده اسـت.   » هاء«و ردند ک می

را در » تـاب اهللا ک«بن زید عبادي  ار رفته است. عديکجاهلی نیز به  ةدور يي از شعراشمار
از آنجا  24»عقتاب اهللا ترتکن بکتاب اهللا حرمتنا ـ ولم ت کب هاو ناشدتُ« شعر خود آورده است:
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آیات « تعبیر. استانجیل یا تورات و انجیل » تاب اهللاک«بوده مراد وي از ه این شاعر نصرانی ک
ر آن دوره مردم عرب همچنین د 25.ار رفته استکنیز به بن مقبل عامري  در شعر تمیم» تابکال

  26ردند.ک هاي ثبت می تاب و صحیفهکجاهلی قراردادها و خبرها را در 
هاي متفـاوتی گـزارش    دیدگاه نویسان تاریختابت عربی در میان کالبته در تاریخ پیدایش 

 27انـد.  نیز منتسـب دانسـته   یا حضرت اسماعیل را به حضرت آدم شده است و برخی آن
بـالذري (م   زاد باشـد.  نگـارش در زبـان عربـی هـم     اربرد با پیدایشکشاید بتوان گفت این 

گـرد  انی کـ طـی در م  ۀنویسد: سه نفـر از قبیلـ   می الخط عربی رسمپیدایش در باب ) ق279
هـا   دنـد و تـاریخ آن بـه سـال    کربا خط سریانی ابداع  ۀعربی را با مقایس الخط و رسمآمدند 

ه پـیش از  کسی است کبه نظر برخی مرامربن مروه نخستین  28رسد. پیش از ظهور اسالم می
  29رده است.کتابت عربی را ابداع کو  ظهور اسالم خط

تابت آنگاه ابـداع  کتاري صرف بوده و ها زبان گف ن است گفته شود زبان عربی سالکمم
افی رسـیده بـود   کطوالنی به رشد و بلوغ  زمان نسبتاً ه زبان عربی بعد از گذشت مدتکشد 

و ، تاب پیش از خلق نگارش در مفـاهیمی چـون انضـمام   ک ةو در نتیجه بعید نیست خانواد
ـ زبان عربی را  شناسان گوییم زبان ار رفته باشد. در پاسخ میکتثبیت به  ، ي سـامی هـا  انبه زب

ي مشهور ها انتاب در زبان سریانی و برخی دیگر از زبک ةواژگردانند و  عبري و آرامی برمی
تب و مشتقات آن در ک بر آن استآرتور جفري . آن روزگار نیز به معناي نوشتن بوده است

 و ار رفتـه اسـت  کاي به  و در سامی جنوبی تنها به صورت عاریه، سامی شمالی تحول یافته
 30.نوشتن هستند مفهومهمه به » تبک« ةماد نبطی و فنیقی، سریانی، آرامی، هاي عبري معادل

ل کـ بـه نقـل از فران  او  31دانـد.  مـی از آرامی را برگرفته تب کعربی  ةماد يتردیدهیچ  وي بی
از آرامـی و سـریانی گرفتـه     آن حبشـی  معادلمانند  واست  قرضی» تابک« ةنویسد: واژ می

ن کـ گیـري مم  ساخته شده است. این وام دیگر مشتقات آنروي آن فعل و شده و سپس از 
 آنجااز ها  عربتابت در میان که نوشتن و کی ییعنی جا، است در حیره صورت گرفته باشد

 ةواژ، انتشار یافته است و چون صورت اسمی و فعلـی واژه در زبـان نبطـی متـداول اسـت     
برخی دیگـر   32از عربستان شمالی باشد.کهن  قرضی ةواژ کیتواند  میتاب و مشتقات آن ک

به معناي اسمی و مصدري نوشـته و نوشـتن بـه احتمـال     » تابک« هکاند  بر آن مستشرقاناز 
  33گرفته شده است.» تاباک«ارمنی  ةزیاد از واژ
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زمـان   تابـت در کنمـل وجـود    ةسـور  28 ۀنگاران و مفسران با توجه به آیـ  برخی تاریخ
ه سـلیمان  کـ اي  نامـه  مزبـور  ۀزیرا طبق ظاهر آیاند؛  ل دانستهرا نیز محتم حضرت سلیمان

یـاد شـده   » تـاب ک«ه سبا نوشت به زبان عربی بوده و در قرآن از آن با نـام  کبراي بلقیس مل
  34.)28نمل: (»هذا فَأَلْقه إِلَیهِم ثُم تَولَّ عنْهم فَانْظُرْ ماذا یرْجِعونَ  اذْهب بِکتابی« :است

یا اهـل   ها ه از حمیريکعربی را از پیروان خود  حضرت سلیمان: نویسد خلدون میابن 
ع سلیمان به نام خط حمیري تابهاي عربی  و خط عربی در دولت حیره بوده یاد گرفته است

بـن   سـبا نیـز از نسـل یعـرب     ۀکـ . بلقیس مله استبودبرخوردار ام و اتقان و زیبایی کاح از
ه کـ ها بوده است  گویند او از نسل حمیري برخی می 35.ه استدانست قحطان بوده و عربی می

به نقل قرآن مجیـد  همچنین  36اند. عربی بوده تابت و نگارشکدر آن روزگار سرآمد فرهنگ 
ا    : «رده اسـت کیاد » تابک« ةبا واژهنگام دریافت آن سلیمان  ۀاز نامنیز بلقیس  هـیـا أَی قالَـت

 إِلَی یلَأُ إِنِّی أُلْقالْمکَریم تابریم بیـانگر عـین عبـارت بلقـیس     کـ تعبیر قـرآن  . )29نمل: (»ک
رده کـ را به زبان عربـی بیـان    آنهاگفتار  ۀه خداوند ترجمکنیست و این احتمال وجود دارد 

ـ   ها اما با توجه به گزارشباشد؛  اي سـامی و  هـ  اني تاریخی و دیدگاه دانشمندان آشـنا بـا زب
گفتند چنـدان بعیـد بـه     می» تابک«نیز به نامه  آنهاه کعبري چون جفري و دیگران این نظر 

ـ ک ةواژر شد، کذکه  چنان ،افزون بر عرب بودن بلقیس زیرا؛ رسد نظر نمی ي هـا  انتاب در زب
  .ار رفته استکمزبور نیز به معناي نوشته و نوشتن به 

جاهلی گزارش  ةدر دور تابکة براي واژ دیگر نیزی معان، افزون بر نگاشتن نگاران تاریخ
ه کـ صـحیفه   .1نـد از:  ا معـانی عبـارت  تب ارتباط دارد. ایـن  ک ةاي با ماد ه به گونهکاند  ردهک

متداول بـودن ایـن معنـا     ۀی نشانکي مها رر آن در سورهکاربرد مکمشتمل بر نوشته است و 
 37: نامـه و رسـاله.  4؛ اعالن و احقـاق حـق   .3؛ ي مقدسها تابک .2؛ بوده استدر آن زمان 

میان دو  ۀنوشت برتاب به عنوان اسم ک ةواژه در آن روزگار کهاي وجود دارد  همچنین نشانه
جـاهلی و   ةاز شاعران مشهور دور ،بن ابی سلمیزهیراز شعر . استشده  میاطالق نیز جلد 

ه در آن کـ عنـاي چیـزي   تـاب در م ک ةه واژکآید  به دست می ،ی از صاحبان معلقات سبعکی
 یؤخّر«: نیز اطالق شده است ها اناعمال انس ۀبر نام همچنیناربرد داشته و کشود،  نوشته می

ثیر بعد از نقل شعر زهیر در کابن  38. »فینقم یعجل أو حساب لیوم فیدخر* کتاب فی فیوضع
نویسد: این شاعر جاهلی به وجود خداوند و علـم او بـه    ه هود میکمبار ةسور 5 ۀدر ذیل آی

تـاب در روز  کهـایی بـراي حسـاب و     تابکبه معاد و نوشتن اعمال در  همچنینجزئیات و 



   ۱۳۳ تاب در قرآنكمعناشناسي درزماني واژه 

ه کـ تـابی داشـتند   که حمیریـان  کـ ند ک ابن خلدون نقل میالبته  39رده است.کقیامت اعتراف 
آموختن آن  ةسی اجازکو به  شد نگاشته میه با حروف منفصل کتابی ؛ کشد میمسند نامیده 

ی نیز این گفتـه را  کبرخی از آیات اوایل م 40گرفت. اجازه می آنهااز  اینکهدادند مگر  میرا ن
فی السماء ولَن نُؤمنَ لرُقیک حتَّی تُنَـزِّلَ علَینـا     أَو تَرقی«ۀ کند؛ به مثال از آی تأیید میآشکارا 

در  ،اسـم بـراي مجموعـه نوشـته    از بـاب  ، تـاب ک ةه واژکـ آید  میبر) 93اسراء: »( کتاباً نَقرَؤُه
 رایج و معمول بوده است.و در فرهنگ جاهلی روزگار صدر اسالم 

تـب و مشـتقات و   کاز نوشتن بـه لفـظ    نینخستهاي تاریخی  تابکدر تمام  اینکهنتیجه 
ز آثـاري  ساختارهاي صرفی آن تعبیر شده است. تبارشناسی واژگان زبـان عربـی برگرفتـه ا   

اي در ساختار فرهنـگ و زبـان    هر واژه .داردریشه اسالمی  ةه در تاریخ پیش از دورکاست 
که مصداق عینی یا معنایی داشته باشـد.  شود  میو شناخته یابد  رواج میهنگامی ، یک ملت

با سند متصل از پیشینیان خود تاریخ تولـد   نخستیننگاران  رسد تاریخ بسیار بعید به نظر می
ار کـ ه پیشینیان بـراي نگـارش بـه    کاي را  نگارش عربی را نوشته باشند و در عین حال واژه

مبـدأ   ةه بـه واژ کـ آن بـی تغییر داده باشـند  ، »مشتقات آن تب وک«یعنی ، گردی ةاند به واژ هبرد
ها و وقایع را با اصـطالحات   دیدهه در هر دوره پکاین است  نگاري سنت تاریخاشاره کنند. 

ه در کـ ـ تـاب در مفهـوم نگـارش     ک ةهاي قرآنی واژ اربردکبه همان روزگار بیان نمایند. اگر 
  .ماند باقی نمیموضوع دیگر ابهامی در کنیم توجه ـ  گردد بخش بعدي بررسی می

  بعد از اسالمكتاب . ۵
مـردم از نعمـت نوشـتن     غالـب  ،ردکـ سرزمین حجاز را روشن پر فروغ قرآن نور  هکآنگاه 

. ردنـد ک تابت تعبیـر مـی  کو از آن به داشتند ي با آن آشنایی حال، شماربا این . محروم بودند
تابـت و  کبعد از طلوع نور اسالم در سرزمین حجاز هفده نفـر قـادر بـه    : نویسد بالذري می

بـن   سـعد ، ثابـت بـن   اي از جمله زیـد  ه اسالم وارد مدینه شد عدهکو زمانی  41نوشتن بودند
نـار  کهاي جهل  به تدریج پردهبا تابش نور قرآن  42تابت آشنا بودند.کعب با کبن  ابی عباده و
ه به عربی مبین و به کتابی کیافت؛ تري  پرفروغ ةدر فرهنگ اسالم جلو »تابک« ةواژو رفت 

ا من رسولٍ أَرسلنوما «ند: کزبان قوم نازل شده است تا رسولش بتواند آن را به روشنی بیان 
یگـاه  جا ناه در فصـاحت و بالغـت از چنـ   کتابی ؛ ک)4ابرهیم: »(...إِالَّ بِلسانِ قَومه لیبینَ لَهم

تابی با چنین کچنین  43.خواند ه دیگران را تا قیامت به مبارزه فرا میکبلندي برخوردار است 
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و وصـله   کدوختن مش، ردنکبار هم به معناي جمع  کرا حتی ی» تابک« ةاي واژ شناسنامه
از قلم ، سخن آنه در اولین آیات کتابی کار نبرده است. کبه و بستن بینی شتر فش کنمودن 

نویسـد آغـاز    مـی  آنچـه با سوگند به قلـم و  سخن را و در جاي دیگر  44و تعلیم با آن است
تـاب و  کو  48لمـات کو از مـداد و   47تالوت و نوشتن آن 46،تاب و درس آنکو از  45ندک می

م در عصـر ظهـور   کـ  دسـت  اینکـه گوید همه و همه دلیل روشنی است بر  سخن می 49ذاغک
ه کـ شایع و رایـج بـوده و آیـاتی    ، جا افتاده امالًکاربست این واژه در معنی نگارش کاسالم 

هاي  ن قرآن و عربابراي مخاطب، ار رفتهکبه  آنهاتاب و مشتقات آن به این مفهوم در ک ةواژ
 درتاب در عصـر اسـالمی   ک ةه واژکدلیلی نداریم  چروشن بوده است. هی امالًکاسالم  صدر

تابت وحی که به شرف کسانی کرو،  از این معناي نوشتن حقیقت یافته یا معمول شده باشد.
کـه   چنـان  ؛شـدند  ن وحـی شـناخته مـی   ندگااتبـان و نویسـ  کنایل آمدند بیش از هر چیز به 

فرسـتاد،   مـی به اسالم به مناطق مختلف واندن مردم فراخ يبرا رمکه پیامبر اکرا  ییها نامه
و جواب آن حضـرت بـه او در    رمکمسیلمه به پیامبر ا ۀنام 50خواندند. می» کتب الرسول«

  51تعبیر شده است.» تابک«روایت آمده است و از آن نامه به لفظ 
در معناي اصـلی   شناسان ه چرا لغتکماند  هنوز این سؤال باقی می ر شدکرغم آنچه ذ به

غیر از نوشتن  يو برخی مانند زمخشري و زبیدي معانی دیگرشده این واژه دچار اختالف 
، ردنکـ تـاب و مشـتقات آن جمـع    کاند. اگر بپذیریم معناي اساسی واژه  ردهکرا مجاز تلقی 

چـرا در   ،ردن بوده استکو میان دوچیز پیوند ناگسستنی ایجاد ، ردنکضمیمه ، ردنکمتصل 
اریخ این معنا به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است و تنها دورنماي آن را در گذر ت

ـ ، ردکجو و توان جست می فش و بینی شترک، کی چون دوختن مشیها قالب مثال طـوري  ه ب
  معناي واژه نقلی صورت گرفته است؟اربردي ندارد. آیا در که امروزه در این معنا ک

را انضمام و جمـع  » تابک« ةاگر معناي اساسی واژتوان گفت  در پاسخ به این پرسش می
عربـی و   ۀجامعـ  بعید نیست با تطور فرهنگ و هنر در، بدانیمردن با درفش کیا بخیه ردن ک

از » تـب ک« ةواژ، ماننـد اینهـا   هاي چرم و چـوپ و  هکشیوع نگارش و تثبیت نوشتن روي ت
ت شده باشد و در پی آن بـه آثـار   تابت حقیقکمعناي نخستین عزلت گزیده و در نگارش و 

در بـازار فصـاحت و بالغـت    چنـان  این معنـا  باشد. همچنین  گردیدهتاب اطالق کتوب کم
جـو  و ه اسـاس بالغـت را در زبـان عـرب جسـت     کچون زمخشري  ییه ادباکیافته ت شهر
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ی معناي اصـل  شناسان اند و در نتیجه بسیاري از لغت آن را معناي اصلی واژه دانسته، کنند می
ه در آثار شاعران و ادباي نخستین ثبـت وضـبط بـوده اسـت و بـا      کد ن ا تاب را آن انگاشتهک

اربسـت واژه را در  ، کوفایی تمـدن اسـالمی  کاربرد شایع و رایج آن در عصـر شـ  کتوجه به 
ن اسـت  کیعنی مم؛ محتمل استس این قضیه نیز کاند. ع ردهکمعناي نخستین مجاز قلمداد 

هـاي   هکـ نگارش و تثبیت خطوط روي ت، آن و ساختارهاي صرفیتب ک ةمعناي اساسی ماد
هم با نخی از  نارکهاي پوست را در  هکبوده و سپس این تمانند اینها چرم چوپ و سنگ و 

و نیز بستن  کردن مشکردند و سپس در گذر زمان به دوختن وجمع کجمع محکم  پوست
 کدر ایـن صـورت بـدون شـ    . داطالق ش» تابتک«، اي از طناب و غیره لقهحبا  کدهان مش

مجـاز  ، زمخشري و زبیـدي معتقدنـد  که  چنان ،جز نگارشتب در معانی دیگر ک ةاربرد واژک
گفته در باب واژگان زبـان وحـی و    اصل تحول معنایی پیشتوجه به  خواهد بود. نگارنده با

نظـر دوم  ، زبیدي و ازهـري ، مشهوري چون زمخشري شناسان دیدگاه لغتبا در نظر گرفتن 
و کـ ران، کبالشـر ، رتور جفريچون آ یشناسان زباندیدگاه به اگر همچنین دهد.  را ترجیح می

و در زبان مبدأ در معناي نوشتن از واژگان معرّب و دخیل است  »تابک« ةواژ هک کنیم توجه 
 48إسـراء و   93 ۀی چـون آیـ  کـ اربرد شـایع آن در آیـات اوایـل م   کـ اربرد داشته است و ک

پیشـین   نگـاران  مانـد. گـزارش تـاریخ    نگرانی براي ما در این باب باقی نمیدیگر  ،بوتکعن
 الخـط  و رسـم گرد آمدند انی کطی در م ۀسه نفر از قبیل اینکهاسالمی چون بالذري مبنی بر 

زیـرا در زبـان   ؛ نـد ک نیز این نظر را تأیید مـی  عربی را با مقایسه با خط سریانی ابداع نمودند
  ش بوده است.أ کتاب به معناي نگارمبد

و اسـت  و سـاختارهاي صـرفی آن همـان نوشـتن      تـب کة معناي اصلی ماد اینکهنتیجه 
چـون   یدانـان  دیدگاه ادبـا و زبـان  ، عالوه بر این .اربرد آن در دیگر معانی مجاز خواهد بودک

و شناخت معـانی حقیقـی    کیکدر مقام تفوي زیرا ؛ استبسیار مهم زمخشري در این باب 
دیـدگاه   ةبـار درجـاز شـمرده اسـت.    م تبک ةبه غیر از نوشتن را براي ماد معانی، از غیر آن

ته کاین ندانند،  را انضمام چیزي به چیزي دیگر می »ب ت ك« ةه معناي اصلی مادکسانی ک
 ؛بر هر جمعی و جمع هر چیزي قابل صدق نیسـت تب ک ةمادیقین  ه بهکتوجه است شایان 

صـادق  بـا  هرچنـد   لیـت جمـع  کدر نتیجـه   .اند تاب نگفتهکبه جمع هر سنگ و چوبی  زیرا
  شود. میبرخی از اجزا منتفی نبودن 
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  تاب در قرآنك. ۶
در پـی تحـول عظـیم    اربردهـاي قرآنـی   کدر همانند بسیاري از واژگان دیگر  تابک ةخانواد

بار معنـایی بسـیار   و توب فراتر رفته کاز معناي ممعنایی  ۀعرب و توسع ۀفرهنگی در جامع
ار رفته است و از کریم به کبار در قرآن  319در مجموع » تبک« ةماد است.یافته اي  گسترده

در البتـه  است.  مضافغیربه صورت مضاف یا » تابک«بار  73و » تابکال«بار  171این میان 
انـد و   کـرده ارائه  يآمارهاي متعددپژوهان  قرآن و مشتقات آن تابک ةمعنایی واژ وجوهباب 

ادامـه  مـا در   52اند. دانش خود وجوهی را براي آن برشمرده ةگستر با توجه به ذوق وهریک 
  نیم.ک موارد مورد اتفاق بسنده میذکر به 

  يآسمان يها تابك و يوح. ۱-۶
در قرآن  شد. هاي آسمانی نیز اطالق می تاب بر صحیفهکر شد در عصر جاهلیت کذ که چنان
هـاي اسـت    فهیمراد صح، شود نسبت داده می ه کتاب به نوعی به انبیاکهنگامی  نیز کریم

 آنهـا انـد.   کـرده  می داوريبر اساس آن بین مردم پیامبران و ، که مشتمل بر شرایع دینی بوده
تاب خاصی براي حضرت کریم از کهرچند قرآن ؛ حضرت نوحتاب ک .الف: ند ازا عبارت

تابی داشـته  کحضرت نیز  ه آنکآید  نوح نام نبرده است اما از برخی آیات قرآن به دست می
رِینَ  «فرماید:  می بقره 213 خداوند در آیه. است کانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِیینَ مبشـِّ

یها اختَلَفُوا فیمینَ النَّاسِ فب حکُمیقِّ لبِالح تابالک مهعأَنزَلَ مرِینَ ونذمایـن  از  .)213بقـره: »(و
شـوري نیـز    ةدر سـور . کتاب تشریع شـده اسـت   ۀشریعت به وسیل هکآید  یبه دست میه آ

شَرَع لَکُـم  «است:  شریعت حضرت نوح، شده ه از آن نام بردهکین شریعت آسمانی نخست
ینا بِــه إِبـراهیم وموســی          صـمـا وو ینـا إِلَیــکي أَوحذ ی بِـه نُوحــاً، والـَّ صـینِ مــا ونَ الـد مـ  

عالـف و الم عهـد ذهنـی    یـا  » الکتـاب « ۀدر کلم» الف و الم«. بنابراین، )13: يشور»( یسیو
و مـراد از   است جنسالف و الم است یا  تاب حضرت نوحک، فقط تابکمراد از  واست 

در  تـاب حضـرت ابـراهیم   کاز  53ي آسمانی اسـت. ها تابکتاب نوح همراه با دیگر ک ،آن
تـاب  ک. ج 54؛حضرت موسیتاب ک. ب)؛ 19: (اعلی: قرآن با عنوان صحف یاد شده است

جـنس   تـاب کمراد از در برخی از موارد  .56حضرت محمدتاب ک .د 55؛حضرت عیسی
  57.تاب آسمانی استک
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  تاب بر قرآنک. راز اطالق 1-1-6
امـا در وجـه ایـن اطـالق     . تـاب اطـالق شـده اسـت    ک ةریم واژکدر آیات متعددي بر قرآن 

  است: ي متفاوتی مطرحها دیدگاه
بینـی و   ه اصـول جـامع جهـان   کـ قوانینی اسـت  اي از  مجموعهتاب در قرآن ک. مراد از 1

بـه صـورت   چـه  ، ریمکـ قرآن ، به بر این اساس 58گیرد. بر میدرمسائل فردي و اجتماعی را 
به زبـور حضـرت   رو،  از این شود. تاب گفته میک، ها باشد مصحف و چه در سینه توب وکم

  59مواعظ اخالقی است. ةبر دارندزیرا تنها در؛ تاب اطالق نشدهک داود
تـاب بـر   کدر اطـالق  در اصطالح قرآن به معنی مکتوب و نوشـته اسـت.    کتابة واژ. 2

  شده است:تاب چند دیدگاه طرح ک کگیري آن در قالب ی لکقرآن پیش از نگارش و ش
که بخشی از آیات قـرآن   اطالق شده است زمانی بر قرآن کتاب ةواژبرخی  به نظر .الف

برخـی از   تـاب بـر قـرآن حقیقـی اسـت نـه مجـازي.       کبنـابراین اطـالق   نوشته شده بود و 
رسـد. در   اول اسالمی مـی  ةاسم به دور کبه عنوان ی» تابک« ۀ: پیشیننیز معتقدندمستشرقان 

تاب مقدس یهود و کو به پیروي از  نار هم جمع شدکهاي از آیات قرآن در  آن زمان صفحه
 ،واژه حبشی بـود  که یک» صحف«یحیت در میان دو جلد (دفّتین) قرار گرفت و به اسم مس
  60گذاري شد. نام

ه بـه لحـاظ   کـ ص بر قرآن اطالق شـده اسـت    ةسور 29 ۀین بار در آینخستتاب ک ةواژ
آیـات  سـور و  و به طـور طبیعـی مسـلمانان     قرآن است ةترتیب نزول سی و هشتمین سور

و دلیلی بر اثبات  ی بیش نیستولی این برداشت حدس. نوشته بودندپیشین را حفظ کرده و 
از ایـن  اطالق کتاب بـر قـرآن    ثابت نیست ،چنین دلیلیو بر فرض وجود . وجود نداردآن 
  61باشد که بخشی از آن نوشته شده است. باب

 ،پیش از نگـارش اما اطالق آن بر قرآن ، توب استکتاب به معناي مکاي  به نظر عده. ب
دیگر در لفـظ تشـبیه شـده بـه انضـمام و      کـ انضمام حروف با ی اینکهاز باب اره است؛ استع
اول و  ۀبـه قرینـ  مرسـل و  مجـاز  یـا   62تابت گوینـد. که به آن کآیی حروف در نگارش  باهم

  63در آینده نوشته خواهد شد. هکلحاظ این به ؛ است مشارفت
بـه معنـاي   » قرآن«که  چنان ؛است) تبکما من شأنه ان ی(توب شأنی کتاب مکمعناي ج. 

  64است. )ما من شأنه ان یعبد(به معناي پرستیدنی » إله«و ) ما من شأنه ان یقرأ(خواندنی 
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آن  تـدریجی  صورت قبل از نزولحقیقت بسیط و ، در اصطالح قرآن» تابک«مراد از . 3
 کـه بـه  پـیش از آن  ریمکـ وجـود بسـیط قـرآن    شود،  از روایات استفاده میکه  چنان و ،است

  65آسمان دنیا نازل شده بود.در د، صورت الفاظ و عبارات درآی
اي قـرآن صـورت بعـد از    تاب بـه معنـ  که مراد از کآید  از ظاهر آیات قرآن به دست می

 67م و مشـابه کـ و داراي آیـات مح  66تاب هـدایتگر کزیرا در برخی از آیات نزول آن است؛ 
رده کـ تاب سـفارش  کر در آیات تدبو  68را به پیروي ها انمعرفی شده و در برخی دیگر انس

  دور است. اما حقیقت قرآن به صورت بسیط آن از دسترس عموم مردم به 69است.

  اعمال ةنام. ۲-۶
جـاهلی   ةهـاي دور  اعمال در اشعار و سروده ۀناممعناي تاب به کتر اشاره شد،  پیش که چنان

ر گسـترده و گونـاگون   صـورت بسـیا  اربرد به کریم این کار رفته است. اما در قرآن کنیز به 
خـود  ، شود ضبط می آنهااز نیکی و بدي در ، ه اعمال بندگانک ییها . کتاباستیافته ی تجل

  شوند: به چند دسته تقسیم می

  ها انفرد انساعمال فرد ۀنام. 1-2-6
 ۀهماننـد آیـ  ، اطـالق شـده اسـت    ها انانس کت کاعمال ت ۀنام بر »تابک«در برخی از آیات 

 کـه  )13اسـراء:  »(أَلزَمناه طائرَه فی عنُقه ونُخرِج لَه یوم القیامۀِ کتاباً یلقاه منشُوراًوکُلَّ إِنسانٍ «
در ابتـداي  » طـائر «زیرا مراد از ؛ است ها اناعمال مربوط به فردفرد انس ۀنام» تابک«منظور از 

  70آیه عمل انسان است.
؛ )14اسراء: »(بِنَفسک الیوم علَیک حسیباً  کَفی اقرَأ کتابک«فرماید:  بعد می ۀآی خداوند در

کتـابی کـه روز    اوالً ه:کـ شـود   شریفه اسـتفاده مـی   ۀاز این دو آی: نویسد عالمه طباطبایی می
 ثانیـاً ؛ و هیچ ربطی به غیر او نـدارد ، کتاب خود او است، کشند قیامت براي انسان بیرون می

ترین عمل او را از قلـم    بدون اینکه کوچک، بر دارددر تاب حقایق تمام اعمال آدمی رااین ک
ویقُولُـونَ یـا   «دیگري همین معنا را آورده و فرموده است:  ۀچنان که در آی هم، انداخته باشد

 ةاز سـور  71 ۀاز آیـ  .)49هف: ک»(إِلَّا أَحصاها ویلَتَنا ما لهذَا الکتابِ ال یغادر صغیرَةً وال کَبِیرَةً
  71رد.کتوان این معنا را استفاده  یز مین اسراء

  ها اعمال امت ۀنام. 2-2-6
ۀٍ جعلنـا  ولکُـلِّ  «د نـ ک ین و سنت خاص پیـروي مـی  یدر دنیا از آهر امتی ه ک طوري همان أُمـ 
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شـود   از این معلوم مـی . نماید را ثبت می آنهااعمال جمعی خاصی تاب ؛ ک)34حج: (»منسکاً
تـاب خـود را در قیامـت نشـان     باز، ین و دیگر چیزها در دنیایدر دین و آ كه وجوه اشتراک

ا   إِلی  کُلَّ أُمۀٍ جاثیۀً کُلُّ أُمۀٍ تُدعی  وتَري«فرماید:  ریم میکدهد. قرآن  می تابِهـ؛ )28(جاثیـه:  »ک
امـت از   72اش دعوت کننـد.  هر گروهی را به زانو درآمده بینی و هر گروهی را به سوي نامه

زمـان  ، ماننـد دیـن واحـد   ؛ اند كه در امر واحدي مشترکعت و گروهی است نظر لغت جما
در روز  اینکـه نتیجـه   73از روي اختیار باشد یا اجبـار.  كچه این اشترا، ان واحدکواحد یا م

تـابی  کبراي هـر امتـی نیـز حسـابی و     ، دارند ها انکه فردفرد انس یعمل ۀقیامت عالوه بر نام
تلک أُمۀٌ قَد خَلَت لَها ما « :گیرد قرار می آنهاارزیابی اعمال جمعی  كه در قیامت مالکاست 

  .)141، 134بقره: »(کَسبت ولَکُم ما کَسبتُم وال تُسئَلُونَ عما کانُوا یعملُونَ

  اعمال جمیع خالیق ۀنام. 3-2-6
امـت   کنـه یـ   ها است اعمال تمام خالیق و امت ۀتاب نامکدر برخی از آیات قرآن مراد از 

، نـد ا مشتركتاب کاین جمیع مردم در  ودر آن ثبت شده  افراد ۀه اعمال همکاي  نامه؛ خاص
البته در ). 29(جاثیه: »تَعملُونَ کتابنا ینطقُ علَیکُم بِالحقِّ إِنَّا کُنَّا نَستَنسخُ ما کُنتُمهذا «ۀ مانند آی
 ۀطـب ایـن آیـه را همـ    اخمه طباطبـایی  عالم؛ تاب در این آیه چند نظر وجود داردکمعناي 
برخی به نظر  75لوح محفوظ است.، تاب در این آیهکمراد از  به نظر برخی 74داند. می خالیق

اعمال  ۀنام مراد» کتابِها  إِلی  أُمۀٍ جاثیۀً کُلُّ أُمۀٍ تُدعیکُلَّ   وتَري«: 28 ۀسیاق آی ۀبه قرین ،دیگر
  شود. مینیز این معنا استفاده  69و زمر: 49هف: کاز آیات  76است.ها  امت

 ۀهاي مطرح شده در قرآن به اعتبـار تقسـیم شـدن مـردم بـه دو دسـت       گونه از کتاب این
  77پذیر است. نیز بخش» کتاب ابرار«و » کتاب فجار«اران به کنیکوکاران و بد

  انکاعمال نی ۀ. نام4-2-6
در . )18مطففین: »(علِّیینَ  لَفی إِنَّ کتاب األَبرارِ کَالَّ«فرماید:  می کتاب اعمال نیکقرآن دربارة 

ا لَـه     فَمن «فرماید:  جاي دیگر نیز می عیِه وإِنـَّ سـنٌ فَال کُفـرانَ لؤمم وهو حاتالنَ الصل معمی
کنـد   میید کآدمی تأ کتوبه بر ثبت و ضبط اعمال نی ةخداوند در سور 78.)94انبیاء: »(کاتبونَ

ه  «فرماید:  میو  وال ینفقُونَ نَفَقَۀً صغیرَةً وال کَبیرَةً وال یقطَعونَ وادیاً إِالَّ کُتب لَهم لیجزِیهم اللـَّ
  .)121توبه: »(أَحسنَ ما کانُوا یعملُون
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  اعمال بدکاران ۀ. نام5-2-6
جین   ارِ لَفـی الفُجکَالَّ إِنَّ کتاب «فرماید:  میثبت اعمال بد دربارة خداي متعال  مطففـین:  » سـ)

ه    «نویسد:  تب میک ةاربست مادکدر جاي دیگر با . )7 ذینَ قـالُوا إِنَّ اللـَّ لَقَد سمع اللَّه قَولَ الـَّ
ونَقُــولُ ذُوقُــوا عــذاب حــق  فَقیـرٌ ونَحــنُ أَغنیــاء ســنَکتُب مــا قــالُوا وقَـتلَهم األَنبِیــاء بِغَیــرِ  

  ).181عمران:  آل»(الحریقِ
  ند:ک دو وجه طرح می» تبکن«آلوسی در معناي 

تابـت در معنـاي   کنویسیم. در این صورت  اتبان میکهاي  ما آنچه را گفتند در صحیفه. 1
ما در علم خود آن را حفظ . 2؛ اما اسناد آن به خداوند مجاز خواهد بود، ار رفتهکحقیقی به 

تابت و نوشتن مجاز امـا اسـناد   کدر این صورت تعبیر به  پوشیم. نمی نیم و از آن چشمک می
  79است.آن به خدا حقیقی 

 را آنچـه یعنی » سنَکتُب ما قالُوا«گوید:  لبی دارد. وي میجا ناطبرسی نیز ذیل این آیه بی
آن را کنایـه از حفـظ آورده   ، و چون کتابت راه حفظ مطالب است، کنیم گفتند نگهداري می

  80است.
در دفتر علم الهـی  ردار خوب یا بد، کاعم از دهد،  انسان انجام می آنچهتمام  اینکهنتیجه 

  شود. میثبت 
م کعلم و ح، تابت اعمالکپیوند میان گفته  پیشاز آیات کوشند  میبرخی از معناشناسان 

م و داوري و پـاداش  کتاب حکچون این حساب و «دهند: با خداوند را نشان  آنهاو ارتباط 
» مکـ ح«و » علـم «، »تـاب ک«میـان   کپیوند بسـیار نزدیـ  ، بنابراین، ر پی داردرا در (قیامت) د

  81.»وجود دارد

  )وح محفوظي (لهست عالم اتيجزئ و حوادث تابك .۳-۶
اي  مرتبـه ه همان لوح محفـوظ و  کریم از دفتر ثبت حوادث و جزئیات نظام عالم کدر قرآن 

 از آن یاد شده اسـت ي گوناگون ها تعبیرها و توصیف ابو تاب تعبیر کبه است، از علم الهی 
تاب (رعد: ک) ام ال22(بروج:  مانند: لوح محفوظ؛ به ویژگی خاص آن اشاره دارد کیه هرک

، )78(واقعـه:   نـون کتـاب م ک، )4(ق:  تاب حفـیظ ، ک)61یونس: ، 6(انعام:  تاب مبین، ک)39
  ).12(یس:  امام مبین، )2 (طور: تاب مسطورک

  ه این نوع کتاب نیز خود دو قسم باشد:کاین احتمال وجود دارد  به نظر برخی
اسـت و  شـده  در آن ثبت موجودات و حوادث جاري  ۀهمکه  شامل و فراگیرکتاب . 1

کننـد:   مـی ایـت  کتاب حکاز این گونه برخی آیات  دهد. روي نمیدر آن به هیچ وجه تغییر 
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رَ   وما یعزُب عن ربک من مثقالِ ذَرةٍ فی « ال أَکبـو ک ن ذلـال أَصغَرَ مو ماءی السال فاألَرضِ و
  .)61یونس: »(إِلَّا فی کتابٍ مبِینٍ

متن اعیان خارجی همراه با حوادث حتمـی  » کتاب مبین«مراد از طباطبایی عالمه به نظر 
امر  کوقوع حوادث هم از باب ترتب حتمی معلول بر علت ی. وجود دارد آنهاه در کاست 

را کتـاب مبـین و لـوح محفـوظ     علیت و معلولیت  ۀلئو اگر مس، ناپذیر است الزم و تخلف
  82به این منظور بوده که حقیقت معنا را با کمک مثال بفهماند.، نامیده
یک موجودات تعلق دارد و مشتمل بر حـوادث هـر موجـود     کتاب خاصی که به یک. 2
ا   وما «  د:ناشاره دارتاب کبرخی از آیات قرآن به این قسم از  است. وت إِلـَّ نَفسٍ أَن تَمـکانَ ل

ه کـ تاب اجل مسمی اسـت  کشریفه اشاره به  ۀاین آی. )145عمران:  آل»(بِإِذنِ اللَّه کتاباً مؤَجلًا
زیرا در آن تغییر ؛ در آن تغییري راه ندارد. اما اجل معلق را باید از لوح محو و اثبات دانست

  83گیرد. و تبدل صورت می
آیا قضاي الهی  84.اند هدکرم و قضاي خداوند معنا کبه حمذکور  ۀدر آیرا » تابک« یبرخ

وینی الهـی  کـ م تکـ یا ح دهد ه در آن هیچ تغییر و تبدلی رخ نمیکهمان لوح محفوظ است 
ه آن را کز لوحی است اغیر ، سته از صفات فعل او اکقضاي الهی  غیر از آن است؟ ظاهراً

تـاب اجـل بخشـی از لـوح     کاز نظر عالمه طباطبایی  اما 85است.آفریده  گفته به منظور پیش
  86محفوظ است.

  مكح. ۴-۶
م تشـریعی  کـ ح ازو نیز  )قضا و قدر الهی(وینی کام تکدر آیات بسیاري خداي متعال از اح

تابـت بـه خـدا نسـبت داده     کهرگاه . رده استک تعبیر» تبک«و دیگر مشتقات تاب ک ةبا واژ
باشـد و هرگـاه آیـه در     ردن میکبه معناي واجب ، م وجود داردکتشریع حشود و زمینه  می

شود. بـه عبـارت    حتمی معنا می يبه محقق شدن قضا» تبک«، وینی استکم تکمقام بیان ح
وینی خداونـد اسـت و از هـر    کم تکح، »اقض«م تشریعی و کهمان ح، »ردنکواجب «، دیگر

  87است.تعبیر شده » تابتک«م در قرآن با کدو نوع ح

  م تشریعیکح. 1-4-6
فـرض و  ، تاب تعبیر آورده و مراد از آنکم تشریعی به کخداي متعال از ح، برخی آیاتدر 

فَـإِذا قَضَـیتُم   « م سود بـرده اسـت:  کتب براي تشریع حکمشتقات از که  ؛ چنانوجوب است
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اطمأنَنتُم فَأَقیموا الصالةَ إِنَّ الصالةَ کانَت  جنُوبِکُم فَإِذَا  الصالةَ فَاذکُرُوا اللَّه قیاماً وقُعوداً وعلی
  .)103(نساء: »علَی المؤمنینَ کتاباً موقُوتاً

شریفه کنایه از واجب بودن و واجـب کـردن    ۀکتابت در این آیبرخی از مفسران به باور 
وقـت   هکـ اسـت   واجبیم کحو شده ن نوشته انماز بر مؤمن هکاین است آن است و مراد از 

ن قَـبلکُم    « ۀشریف ۀنظیر آی دارد؛ یمعین ینَ مـذ (بقـره:  »کُتب علَیکُم الصیام کَما کُتب علَـی الـَّ
  88به معناي واجب شدن است.» کُتب« ةواژکه ) 183
استدالل  و ضمنشمارد  بر میتاب کی از معانی کم تشریعی را یکح اهللا مصباح نیز آیت«
و ؛ منینؤشده براي مـ  بندي زمان است داراي وقت و اي ماز نوشتهن« :سدینو میمذکور  ۀبه آی

بقـره نیـز ایـن معنـا اسـتفاده       ةسـور  238 ۀاز آیـ  89.»اسـت » واجب«به معناي  هتاب در آیک
  90شود. می

  وینیکم تکح. 2-4-6
تـاب و مشـتقات آن تعبیـر شـده     کواژة وینی و قضاي الهی با کام تکاز احدرآیات متعددي 

ه     لَـو «: قضاي خـداي متعـال اسـت   وینی تقدیر و کام تکمراد از اح است. نَ اللـَّ مـ تـابال ک
که شما را به عذاب هالك [متعال  يم و قضاي حتمی خداکاگر نبود ح ؛)68(انفال: ...»سبقَ
رده که در ازل جاري کم خدا بر عفو و گذشت است کحآیه تاب در این کمراد از . ]....نکند
ه    کُم علـی کَتَب رب« ۀه در آیکمی کح؛ است ۀَ نَفسـ ده کـر ) بـه آن اشـاره   12(انعـام:  »الرَّحمـ
در میـان شـما    اکرم ه رسولکه در مثل چنین موقعیتی کگویا معناي آیه این است  91است.
  92ردن شما است.کم ازلی خداي متعال بر عذاب نکح، است

بـه صـورت معلـوم و    » تَـب ک« ۀوینی از صیغکم تکه خداوند براي بیان حکاست گفتنی 
ان ها چن رده است و این واژهکبه صورت مجهول نیز بسیار استفاده » تبک«م تشریعی از کح

، »امـر «چـون  ی واژگـان بر  م الهیکبراي بیان حه ک دارند زبانی وحی نظام در مهمی یگاه جا
 بـر ، 45مائـده:   ،216، 180بقـره: آیـات  . اند پیشی گرفته» قضی«و » حسب«، »حفظ«، »فرض«

بـر حکـم    156 اعـراف: ، 21مجادلـه: ، 54، 12انعـام: ، 32، 21مائـده: م تشـریعی و آیـات   کح
  د.نتکوینی داللت دار

  نيمع و مقرر مدت. ۶ـ۵
ه رعایت کمدت زمان معین و مقرر اطالق شده است  رتاب بک ةدر برخی از آیات قرآن واژ

بقـره:  »(النِّکاحِ حتَّی یبلُغَ الکتـاب أَجلَـه  وال تَعزِموا عقدةَ « مانند؛ باشد آن در شرع واجب می
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شـریفه   ۀدر ایـن آیـ   93اما آهنگ بستن عقد زناشویی مکنید تا مدت مقرر به سـرآید. ؛ )238
پـیش از ازدواج مجـدد الزم   از طـرف زن  کـه نگهداشـتن آن   است مراد از کتاب مدت زمان عده 

حکـم   ،از آن قصـود عناي مکتـوب و م در این آیه به م» کتاب«به نظر عالمه طباطبایی است. 
 95رده است.کتاب را به عده معنا کطبرسی  94.است انتظار تمام شدن عده بر زنان واجب

  دليل ثابت و استوار. ۶-۶
اسِ   « ماننـد ار رفته است، کدلیل ثابت و استوار نیز به  تاب در قرآن به معنايک ةواژ نَ النـَّ مـو

 ۀرا در آیـ » تـاب ک«راغـب   ).8حـج:  »(علمٍ وال هدي وال کتابٍ منیـرٍ من یجادلُ فی اللَّه بِغَیرِ 
ه در کـ نیز  يمعانی دیگر 96ده است.کرشریفه به دلیلی ثابت و استوار از سوي خداوند معنا 

تـابی  ک 98،آسـمانی وحـی   97،دلیـل عقلـی و سـمعی   اند از:  آثار مفسران مشهود است عبارت
البتـه مـراد از دلیـل اسـتوار      99انـد.  اهل حق نوشته هکهاي شرعی و اعتقادي  مشتمل برآموزه

بعد سـلطان مبـین و    ۀدر آیکه  چنان ؛تواند وحی آسمانی باشد و این دو قابل جمع است می
لطانٌ مبـینٌ  «تاب آسمانی اطالق شده است: کبرهان بر  یـا شـما    ؛)156صـافات:  »(أَم لَکُم سـ

را کتابتـان  ؛ )157صافات: (»کُم إِن کُنتُم صادقینَفَأتُوا بِکتابِ«باره دارید؟  دلیل روشنی در این
  100 گویید! بیاورید اگر راست می

گفتـه  ده و کـر قبل به دلیـل ثابـت و اسـتوار معنـا      ۀهمانند آی هآیتاب را در این ک راغب
امـا   101تاب تعبیر آورده شده است.ک: در آیه از حجت و برهان روشن از سوي خدا به است

و  102بعـد آمـده اسـت    ۀه در آیـ کـ تابی اسـت  کسیاق  ۀبه قرین، سلطانمراد از به نظر عالمه 
  کند. تاب آسمانی معرفی میکمصداق سلطان مبین را  خداوند

  يحس و يظاهر ةنوشت. ۶ـ۷
ه خداوند یا بشر ایجاد کنوشته ظاهري و حسی اطالق شده است  تاب بر دستکدر مواردي 

  :اند کرده

  اخدظاهري  ۀنوشت. 6ـ7ـ1
هرچنـد نوشـتن   ؛ مفهوم ظاهري خود در برخی از آیات به خدا نسبت داده شـده اسـت  نوشتن با 

شـود. در هـر صـورت     ها نسبت داده می نه آن چنان که به انساناست، خدا به معناي خلق نوشتن 
ء موعظَـۀً وتَفصـیالً    وکَتَبنا لَه فی األَلواحِ من کُـلِّ شَـی  «از جمله: ، ظاهري است مراد نوشتن

  .)145اعراف: »( ء فَخُذها بِقُوةٍ وأمر قَومک یأخُذُوا بِأَحسنها سأُریکُم دار الفاسقین لِّ شَیلکُ
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ه بـراي کتابـت تهیـه و فـراهم     کـ است  چوبغیر یااي از چوب  به معناي صفحه» لوح«
  103شود. می

، ات استگوید: ما براي موسی در الواح که همان تور شریفه می ۀخداي متعال در این آی
فخـر رازي بـه نقـل از ابـن     ، سـی آن را نوشـته  کچه  اینکهاما . اي از هر چیز نوشتیم گزیده

بـه نظـر    104.نـور تـورات را نوشـته اسـت     بی ازکمرنویسد: جبریل امین با قلم و  جریج می
از آسـمان  روي الواح توب کتورات به صورت مه کشریفه این نیست  ۀآیمصطفوي مراد از 

دارد دو موضـوعیت   در قرآن مجید چنین بود و الفاظ و معانی هرکه  چنان ،نازل شده است
ه مطالب و أحکـام از جانـب   کبلکه مقصود این است ؛ و از ماهیت اعجازي برخوردار است

لـواح  انازل شده تا در خارج بر روي  لهاماخداوند متعال به قلب رسول إلهی از راه وحی و 
لواح دیگر أنبیا و رسوالن الهی نیز اگردد. صحف و  ثبت و ضبط، که معمول و مرسوم بوده

  105چنین بوده است.
تـوب بـوده و آن   کبـر الـواحی م   ه تورات موسیکی در این نیست کشاما باید گفت 
از ظـاهر  ، سی آن را نوشـته کچه  اینکهخوانده است. در  براي مردم می آنهاحضرت از روي 

دهـد   و قوم او دستور می است و به موسی ه خداوند آن را نوشتهکآید  میگفته بر پیش ۀآی
گویـد   سخن مـی  اگر خداي متعال با موسی آنها عمل نمایند.م گیرند و به کرا مح آنهاه ک

ه تورات را بـه صـورت   کبعید نیست ، فرستد و براي او و قومش منّ و سلوي از آسمان می
پژوهـان   برخـی از قـرآن   ۀفتگ توجیه پیش، رده باشد. بنابراینکاي بر الواح بر وي نازل  نوشته
رسد به نظر نمیه موج.  

  بشري ۀنوشت دست. 6ـ7ـ2
نوشـتن بشـري    بشري نیز اطالق شـده اسـت.   ۀنوشت دستتاب به کة در برخی از آیات واژ

  خود دو قسم است:
تـاب بـه معنـاي قـرآن (اگـر      کمانند ، از سوي خداوند است اصل الفاظ و عبارات. الف

محتوا از بشر است یا بشر به نحـوي در آن  . ب؛ آن مراد باشدتاب در قرآن معناي ظاهري ک
نَتَهم     «به آن اشـاره دارد:  شریفه  ۀآیاین که  چنان ؛دخالت دارد ونَ أَلسـلـوم لَفَرِیقـاً ینه إِنَّ مـو

  .)78عمران:  آل»(بِالکتابِ لتَحسبوه منَ الکتابِ وما هو منَ الکتابِ
تـاب بـا دسـت خـود     که علمـاي اهـل   کتابی است کشریفه  ۀیتاب اول در آکمقصود از 

نَتَهم « ۀمراد از جمل ظاهراً 106نویسند. می ونَ أَلسـلوو آسـمانی  غیرکـه سـخنان   اسـت  ایـن   »ی
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خواندند تا وانمود کنند این سخنان نیز جزء تورات است. اگر در  به لحنی می جعلی خود را
چـون هـر   ، به منظور جلوگیري از اشتباه بوده، سه مرتبه تکرار شده» کتاب« ۀشریفه کلم ۀآی

کـه آن را   ستند. منظور از کتاب اول همان سخنان بشري خود یهود اسـت یسه به یک معنا ن
و سوم کتابی اسـت   دادند و مراد از کتاب دوم نوشتند و به خدا نسبت می به دست خود می

  نویسد: که خداي تعالی از راه وحی نازل کرده است. مدیگان می
نِ    « ۀاما وقتی آیـ ، آید ل به نظر میکدر ابتدا مش» یلوونَ أَلسنَتَهم«مفهوم  مـم ن أَظلَـم مـو

     ...شَـیء إِلَیـه وح لَـم یـو إِلَـی یباً أَو قَالَ أُوحکَذ لَی اللّهنـار آن  ک) را در 93انعـام: »(افتَرَي ع
یعنـی  ؛ نـد ک و جعلی اشاره مـی شود و به قرائت تصنعی  مفهوم یلوون روشن می، گذاریم می

از تـورات   آنهـا خوانش  ندنکچرخانند تا خیال  ها چنان زبان را ماهرانه می ي از خاخامشمار
  ه نیز بر معنایی فوق داللت دارد.بقر ةاز سور 279 ۀآی 107است.

  ظاهري و مادي ةنام. ۶ـ۸
بـه  » تابک«مورد در دو ، اطالق شده است» تابک«اعمال  ۀریم به نامکه در قرآن کطور  همان

  :ار رفته استکبشري و حسی نیز به  ۀمعناي نام
ی إِلَـی کتـاب      «فرماید:  ه سباء میکخداوند به نقل از مل. الف ی أُلقـ قالَت یا أَیها الملَـأُ إِنـِّ

  ؛)29(نمل:  »کَرِیم
إِلَـیهِم ثُـم   اذهب بِکتابِی هذا فَأَلقه «فرماید:  همین سوره به نقل از سلیمان می 28 ۀآی. ب

بـه  مـذکور  شـود در آیـات    مالحظـه مـی  که  چنان .)28نمل: »(تَولَّ عنهم فَانظُر ماذا یرجِعونَ
  اطالق شده است.» نامه«تاب بر کروشنی 

  اتبه و قراردادكم .۶ـ۹
عبـد  ، آن شود و در پرتو منعقد می که میان عبد و مالکدر برخی از آیات قرآن به قراردادي 

ذینَ یبتَغُـونَ   «فرمایـد:   تاب اطالق شـده اسـت. قـرآن مـی    ، کخرد موالیش میخود را از  والـَّ
تـان کـه خواسـتار مکاتبـه [قـرارداد       و آن بردگـان ؛ )33(نـور:  ...»الکتاب مما ملَکَت أَیمانُکُم
بـه اینکـه   (، شریفه مکاتبه است ۀدر آی» کتاب«مراد از . ...] هستند مخصوص براي آزاد شدن

که بهاي خود را از راه کسب و کـار بـه او بپـردازد و آزاد    داد ببندد ه با برده قرارصاحب برد
این است که برده از موالي خود در خواست کنـد کـه بـا او مکاتبـه     » ابتغاء مکاتبه«شود) و 

  108ند.کبه اینکه مالی از او بگیرد و او را آزاد ، نماید
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  تاب در نظام معنايي قرآنك ه. نگاهي به جايگا۷
 ةتاب و خانوادک ةه واژکدهد  تاب در قرآن به خوبی نشان میکاربرد کوه معنایی و موارد وج

معناشناختی خاصی  ۀدیگر صبغو تصورات  مفاهیمبا آیی  ر اثر باهمبزبان وحی نظام آن در 
ه کـ تـوان دریافـت    لی میکاست. در نگاه اي یافته  گرفته و بار معنایی بسیار گستردهبه خود 
سـو   کتـاب از یـ  کزیـرا  ؛ ی داردکـ در قرآن با خدا و انسان ارتباط بسیار نزدیتاب کمفهوم 
تـاب  کتـاب مبـین،   کچـون   ینیه از آن با عنـاو کبخش علم الهی به عالم هستی است  تجلی

هـا و   اعمال خالیـق و امـت   همچنینو لوح محفوظ یاد شده است و تاب حفیظ، ک ،مسطور
باشـد و   ثبـت مـی  تاب نام بـرده شـده اسـت،    کبه  هاآنه از کاز علم الهی  یدر مراتب ها انانس
قُ  کتـاب  ولَـدینا : «مانـد  اي از آنها از دید خداي سبحان پنهان نمـی  ذره نْطـقِّ  یبِـالْح  م هـال و 

  .)62مؤمنون: (»یظْلَمونَ
قـوانینی  ؛ وینی و تشریعی خداونـد اسـت  کام و قوانین تکتاب بیانگر احکاز سوي دیگر 

م و کـ ه هنگـام ح کـ . روز قیامـت  نمایـد  راه مـی مال و سعادت ابدي که انسان را به سوي ک
م خداونـد  کـ معیـار ح  ،)141(نساء: »فَاللَّه یحکُم بینَکُم یوم الْقیامۀِ«: داوري و دادرسی است

ه   یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم فَم: «ها خواهد بود هاي اعمال انسان تابک مینـبِی ه تابـک ینْ أُوت
ذینَ  «؛ )71إسراء:(»فَأُولئک یقْرَؤُنَ کتابهم وال یظْلَمونَ فَتیالً الْملْک یومئذ للَّه یحکُم بینَهم فَالـَّ

  ).56حج: (.»جنَّات النَّعیمِ  آمنُوا وعملُوا الصالحات فی
تاب با انسان ک ه چگونه پدیدةکشود  و آیات دیگر روشن میگفته  پیشبنابراین از آیات 

نمودار زیر ایـن  رده است. کدارد و بر سرنوشت وي در دنیا و آخرت احاطه  کارتباط نزدی
  دهد. میحقیقت را به خوبی نشان 

 
 
  

  

بـا  بارها از آن بعد از نزول تدریجی آن شمرده و تاب هدایت انسان کرا ریم کخداوند قرآن 
صورت بسـیط  که  ؛ چنان)1یوسف: »(الر تلْک آیات الْکتابِ الْمبینِ« رده است:کتاب یاد کنام 

ه لَقُـرْآنٌ کَـریم   « تـاب نامیـده اسـت:   کپیش از نزول قـرآن را نیـز    و حقیقت کتـابٍ    فـی  إِنـَّ
انسان و زندگی وي در ایـن جهـان و   دربارة ام او کعلم الهی و اح. )78-77: هواقع»(مکْنُونٍ

و منشـور جاویـد حیـات در    یابـد   میتاب تعبیر کتاب بسیط در قالب کراي دیگر از عالم س
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  وچـون وجـوب، فـرض، قضـا، تقـدیر،       یوجـود واژگـان  بـا  شـود.   تاب هستی نازل مـی ک
  ةبـه جـاي آنهـا از مـاد    وینی و تشـریعی  کـ در مقـام جعـل قـوانین ت   خـداي متعـال    ،مکح
  تــابکتـاب آمـده اســت و بـا    کریم انســان از کـ از منظـر قــرآن   جویـد.  سـود مــی  »تـب ک«

شـود و سـرانجام    تاب اعمالش محشور میکمیرد و با  تاب هستی میکاو در ند. ک یم یزندگ
گیرد و سعادت و شـقاوت وي   و معیار داوري اعمال وي قرار می كه مالکتاب است کاین 

  ند.ک را مشخص می
بیش از پـیش   م و اصطالحات دیگرمفاهیآیی با  تاب بر قرآن در اثر باهمکاطالق عنوان 

؛ سـازد  ار مـی کو ماهیت الهی و آسمانی آن را آشکند  می کمکتصویر روشن از آن  ۀبه ارائ
ذي   «ارتباط دارد: ، جبرئیل و نبی، اهللا: وحی مانند یلماتکریم در مقام نزول با کقرآن  و الـَّ هـ

تابالْک کلَی7عمران:  آل»(أَنْزَلَ ع( ،» ْنلقُلْ مع نَزَّلَه ریلَ فَإِنَّهجِبا لودیکانَ ع   قَلْبِـک.)«.. هبقـر :
بخـش پیـام زنـدگی و سـعادت بـراي انسـان        تجلی ،نماد مقدس و متعالی ک) و بسان ی97

  :راه بنمایدو به سوي خداوند برهاند ها  است. قرآن نازل شده است تا انسان را از ظلمت
 
 
  
  
  

 .بیانگر هدف مقدس و آرمان الهی آن اسـت  هکیابد  میبا عناصري ارتباط نیز در مقام تبلیغ 
فـالح و  و ، میـزان ، مکح، هدایت، نور، حق، اتقو، مانند ایمان یتاب در این مرتبه با واژگانک

وارد نظـام  جهیم ، هوي، ضاللت، ظلمت، خسران، زیغ، باطل، فرك، کدر جانب سلبی با شر
در ایـن  نـدارد.  ضاي نورانی وحی چنین مفهوم متعـالی  ه در بیرون از فکاست  خاصی شده

ه ضامن سعادت و رستگاري انسان است و کتاب با عناصري عجین است کمرتبه نیز معناي 
تـاب  کو گمراهی. اینجـا   كفر و شرکهاي  بخش وي از دام هواهاي نفسانی و ظلمت رهایی

ه پایانی نـدارد و  کند ک شود و رسالت بزرگی را تداعی می نوشته منحصر نمی کدر مفهوم ی
متـر  کآفرین خواهد بـود و   انسانی نقشمطلوب تا قیامت به عنوان منشور جاویدانه زندگی 

چنـین  نمایندة ه از چنین جایگاه و موقعیت برخوردار و کتوان یافت  اي را در قرآن می واژه
  ارجمندي باشد. ةپدید
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  گيري نتيجه
اربرد آن در کـ شناسی به مفهـوم نوشـتن اسـت و     و مشتقات آن به لحاظ ریشه» تابک« ةواژ

معنایی است و حقیقت یـافتن آن در معـانی دیگـر دایـر      ۀجاز و از باب توسعمعانی دیگر م
ه کـ النی است کمفهوم  ةتاب نمایندک ةثرت استعمال و حصول تبادر خواهد بود. واژکمدار 

دفتر ثبت تمام حوادث  علم الهی (لوح محفوظ) ۀوینی و تشریعی خلقت از مرتبکدر نظام ت
ام کـ و جزئیات عالم امتداد داشته و بر منشور جاویدان هدایت و رستگاري یعنی قرآن و اح

ی یهـا  م الزامـی و واجـب بـه جـاي واژه    کار رفته است و بیان حکوینی و تشریعی آن به کت
» تـب ک« ةبـا واژ » قضـی «و » حسـب «، »حفـظ «، »فـرض «، »امـر «» وجـوب «و » فرض«چون 

است، تابت در روابط و قراردادهاي اجتماعی نیز بسیار برجسته کاست. نقش  صورت گرفته
رار شـده  کتب نُه بار تک ةماد، بقره براي ثبت قرارداد اجتماعی دین 281 ۀه در آیکبه طوري 

 ۀه صـحن کـ اسـت و آنگـاه   شـده  اطـالق  » تـاب ک«ها نیز اعمال انسان ۀاست. در قرآن بر نام
ارزیـابی   كمـال دهنـد،  یفر کاران را کاران را پاداش و بدکوکنیرسد تا  تاب فرا میکحساب و

» تـاب ک«انگیـز   اعجـاب  ةپدیـد اند. بنابراین،  اوند نوشتهاتبان خدکه کی است یها تابکهمان 
تـاب  کقیامـت نیـز سرنوشـت او بـا      ۀزندگی مادي و معنوي انسان را فرا گرفته و در صحن

و فرهنـگ  کند  میتداعی قدسی را  ةاهیم ویژمفدر نظام وحیانی، تاب ک ةد. واژشو تعیین می
  شد.ک خاص قرآنی را به تصویر می
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