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یافته و با ب تفصیلدر مراتآیه جلوه حق، وجه ربّ و لباس زیبای کالم الهی است که با نزولش 
شود. نمایاندن آیات )تالوت( و ارائه آن از شئونات وجوه مختلف به واسطه حق نمایان می

ساخته و ها را هویدا رّب و ولّی است که به وسیله آن احکام الهی را آشکار و حکمت پدیده
ن غفلت به مندی از آیات انابه )رجوع بدوکند. شرط بهرهزمینه هدایت انسان را فراهم می

 ابتالی به ظلم و جرم است. مندی از آیات استکبار،خدا( است و مانع مهم بهره

به توفیق  ًاکه مستقیمله أله آیات است. این مسأترین موضوعات زندگی انسان مسیکی از مهم
 هاست.نمندیکننده مسیر زندگی و دستیابی انواع تواشود تعییندستیابی به هدایت مربوط می

آن حاکم است و انواع  برخداوند در کتاب خود به دفعات متعدد راجع به آیات و نظامی که 
تا جایی که  است.و اهمیت آن را یادآور شده کند سخن گفته داللتی که برای انسان پدیدار می

 از کالم خود نیز با عنوان آیات یاد کرده است. 
در موارد  برای انسان در نظر گرفته شده را آنچه از آیاتز برخی اتوان با مطالعه کتاب وحی می

 زیر دانست:
کننده قوای وجودی انسان است، به نحوی که بتواند با مشاهده هر پدیده و آیات فعال .1

 د.این وسیله با حق ارتباط برقرار کنرخدادی بر حق داللت یابد و به 
این وسیله علم به حقایق را برای  ده آن است و بهندهدهنده حقایق و تنزیلآیات تفصیل .2

 کند.انسان میسور می

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 تدبر در هس یت

 تدبر در آ ایت
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

تقوای درونی فرد است به نحوی که با توجه به آیات قدرت شهود و کننده آیات تقویت .3
 شود.مراقبت فرد نسبت به خود فراوان می

ای از جنبه ،از آنجایی که خداوند رسوالن را به عنوان آشکارکنندگان آیات قرار داده .4
   شود.ماع ظهور یافته و موجب اصالح روند اجتماع میآیات در اجت

تأمل در این اواًل  ،با توجه به مطالب فوق و اعتنایی که خداوند نسبت به آیه داشته است
مند شدن از ارتباط یافتن و بهره ییافتن راهکارهایی برا ثانیًا ،موضوع امری ضروری است

 د. سرآیات نیز مهم به نظر می
، بینات و... استفاده کرده هایی دیگر مانند آالءآن در معرفی انواع آیه از واژهخداوند در قر
شناخت مختصری از ارائه باشد. بنابراین دهنده وجود مراتب در این کلمه میاست که نشان

  شود.مباحث از آن یاد می لرسد که در خالدر این کتاب ضروری به نظر میاین انواع 
مورد بررسی  تصریف و... تنزیل، مفاهیم دیگری مانند تفصیل، ،یاتطبیعی است با بررسی آ

باشد. دهنده دایره واژگان و شبکه مفهومی وسیع و البته بسیار مهم میکه نشان گیردقرار می
بررسی برخی به کتب  ، لذاکتاب حاضر ممکن نیستدر این مفاهیم همگی بررسی هرچند 

   بعدی ارجاع یافته است.
یه( پژوهش در این زمینه آ 300)بیش از آیات موضوع کثرت آیات مربوط به  است رالزم به ذک
بنیادی و راهبردی در این زمینه را سخت  استخراج مطالب مورد نیازِو ساخته  را دشوار

دیگر برای احصای عمده حقایق این متعدد نماید. بر این اساس ضرورت تألیف کتب می
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منظومه از کتب مربوط به مباحث پیرامونی آیات در  رسد. برخیمسلم به نظر میموضوع 
  در نظر گرفته شده است.تعلیم و تزکیه 

سپس این مفهوم در  ا به مفهوم جامعی از آیه دست یابد.در کتاب حاضر سعی شده است ابتد
مرتبط و نزدیک به آن بسط یافته و حقایق کلی و اساسی در زمینه نزول  قالب مفاهیم دیگرِ

ابتدا همه آیاتی که در آن از این  ،بررسی قرار گیرد. برای استخراج معنای کلمه آیهآیات مورد 
 استخراج گردیده است. آن  امفاهیم مرتبط ب ،بندیدستهپس از مشاهده و  ،کلمه استفاده شده

، دست آوردن معنای آیه و پیگیری مفاهیم مربوط به آن بیشتر مورد توجه قرار گرفتهآنچه در به
های متفاوت و با کارکردهای های مختلف به صورتاست که آیات را در عرصهافعالی 

توان سنخیت آیات در اثربخشی و دهند. از این افعال میگوناگون در اختیار نوع انسان قرار می
 نیز چیستی آن را به خوبی مطلع شد.

به عنوان دهند رار میتأثیر قهای انجام شده هریک از افعالی که آیات را تحتبا توجه به بررسی
 کنندگان تفکر و تعقل قابل بررسی مفصل و راهبردی هستند. فعال

ظرهای مختلف مورد بررسی موضوعی است که الزم است از من ،بر این اساس موضوع آیات
     و محور تفکر و تعقل فردی و اجتماعی قرار گیرد.  قرار گرفته

 

 فاتحه: معناشناسی آیه
 فصل اول: ماهیت کالم بودن آیه
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 فصل دوم: ماهیت وجه بودن آیه
 فصل سوم: مواجهه با آیات

 فصل چهارم: ماهیت داللتی نداشتن آیه
 فصل پنجم: ماهیت هدایتی آیه

 و آیه ، فلقاسمکالم، ،تمایز کلمه :خاتمه
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