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اش کلمه دهنده معنا در هستی است هر مخلوقی به اعتبار معنابخشیکلمه اولین واحد انتقال
زه ظهور و بروزش حقیقت را انعکاس شود و به انداای از عالم قدس نازل میاست. هر کلمه

دهد. نزول کلمات در مراتب هستی با القا صورت گرفته و در این القا حقیقت تنها عامل می
ثبت و هر قابلیت دیگر در کلمات است. کلمات با اتصال و ارتباط با خود به وصل، ربط، اثر،

. نظام کلمات نظام قابلیت حقیقت را جاری کنندتوانند با هم تألیف شده،حقیقت است که می
مندی است و شاکله هر کلمه بر مدار نظام حسن و احسن سرشته شده است. در این و غایت

کتاب مسائل مربوط به کلمه در سه بخش نزول، القا و نظام و نه فصل ظهور، بروز، جهت، 
پایان تدوین شده است و در ربط، وصل، تألیف، وساطت، اثر و ثبت و حسن یا تمام و کمال 

 به حقیقت کلمه تامه اشاره شده است.

ها اثری را نگاه شود، سراسر آفرینش کتابی است که هر یک از پدیدهبا نظر تأمل اگر به هستی 
 اند و در سطری نگاشته شده قابل رویتند. بر آن نهاده

نویسد هر آنچه را در تقدیر کسی یا چیزی رقم قلم صنع به اذن الهی و توسط وسائط ربانی می
 گیرد.   یاری میها هستند خورده است و برای نوشتن خود از کلمات که همان پدیده

گردد نور و خوانده یابد رحمت، و متجلی میشود کتاب با کلمات، و جریان میسطر می
 شود:می
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 اللَّْیلِ * َو َجالَّها إِذا النَّهارِ * َو َتالها إِذا اْلَقَمرِ * َو ُضحاها َو الشَّمْسِ الرَّحیمِ * َو الرَّْحمنِ اللَِّه بِسْمِ
 ُفُجوَرها * َفأَْلَهَمها َسوَّاها ما َو َنفٍْس * َو َطحاها ما َو اْلأَْرضِ * َو َبناها ما َو ماِءالسَّ * َو َیْغشاها إِذا
 َدسَّاها... مَْن خاَب َقْد * َو َزکَّاها مَْن أَْفَلَح * َقْد َتْقواها َو

. شود تابان خورشید از بعد که وقتی ماه، به سوگند .اشنورافشانی و خورشید به سوگند
 را زمین که وقتی شب، به سوگند. کندمی روشن را زمین که هنگامی روز، به ندسوگ
 را آن که کسی آن و زمین به سوگند  .ساخت را آن که کسی آن و آسمان به سوگند. پوشاندمی

 او به را خیرش و شّر سپس و .پرداخت را آن که کسی آن و انسان نفس به سوگند .گسترانید
 آلوده گناه با را خود کس هر و .گشت رستگار کرد، تزکیه را خود کس هر که .فرمود الهام

 . شد زیانکار ساخت،
ترین موضوعات زندگی موضوع جریان حقیقت و تأثیر آن در مراتب موجودات از کلیدی

افتد. کلماتند که انسان را به عالم معنا متصل انسان است که با کلمه و کلمات و کالم اتفاق می
سازند. به همین دلیل علم به قواعد جاری در تألیف کلمات و قدس مطلع می کرده و از عالم

علومی که سرچشمه علوم و  شود،جریان کالم در هستی و تکوین از علوم پایه محسوب می
 های فراوانی است. حکمت

شود که هر موجودی به صورت کلمه خلق شده است و در این علم به این موضوع توجه می
تواند بر و مفهومی است و بدین صورت از مراتبی از وجود حظ و بهره دارد که میدارای معنا 

 اساس آن مرتبه، در هستی ایفای نقش کند.   
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پذیر است و بدون اذن و ایفای نقش هر کلمه در ساختاری تعریف شده و تقدیر یافته امکان
 فاقد هر جریانی است. ای دارای معنا و مفهوم نیست و بدون اذن او اراده حکیم هیچ کلمه

توانند متحمل حقیقتی شوند و ماند که نه میمعنا میدر این صورت همانند الفاظی مهمل و بی
 نه حقیقتی را بفهمانند. 

کنند لذا ای ظاهر شده و حقایق را در مراتبی ظاهر میهر یک از کلمات به اذن الهی در مرتبه
 بطون ضروری است.برای فهم معنای کلمه دانستن مفهوم ظهور و 

لذا برای فهم معنای کلمه الزم  خاصیت هر کلمه و نقش آن منوط به بروزی از حقیقت است،
 است مفهوم بروز و چگونگی بارز شدن حقیقت نیز دانسته شود.

های مهم هر کلمه مفهوم یافتن اثر و اثرپذیری آن در هستی است. لذا برای یکی از ویژگی
 دانستن قواعد اثر امری ضروری است. شناخت نقش کلمه در هستی 

شود و خود نیز وساطت این ربط را به کلمه در اثر ربط با معانی به حقیقت حیات آراسته می
زند. بر همین اساس الزم است این دو موضوع به عنوان عهده گرفته و مفهوم ارتباط را رقم می

 ارکان تشکیل دهنده کلمه مورد بررسی قرار گیرد.
در هستی نشان دهنده نظامی یکپارچه و هماهنگ است. لذا فضای نزول کلمات  وجود کلمه

فضای یکپارچگی است. برای بررسی این هماهنگی الزم است دو مفهوم وصل و اتصال مورد 
 بررسی قرار گیرد.  

گیرند و خود با تألیف هم منجر به جریان حقایق کلمات در صورت تألیف حروف شکل می
 الزم است برای فهم آن به مفهوم کلیدی تألیف توجه شود. شوند بنابراینمی

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 تدبر در هس یت

 تدبر در لکمه
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  

ای به نسبت خود دارای معنایی است و به اعتبار آن معنا نسبت به کلمات دیگر هر کلمه 
 شود.جایگاهی دارد. بدین ترتیب مفهوم تمام و کمال برای کلمات مطرح می

ظایف و حقوق موجودات در ها و حاالت  و وتوان به احکام و نقشبا فهم معنای کلمه می
کنیم تا برد. در این صورت همانطور که برای خواندن کتابی قواعدی را مراعات میقبال هم پی

مفهومی به ما منتقل شود برای مطالعه هستی و یا روابط انسانی و اجتماعی و یا حتی شناخت 
 کنیم. خود از قواعد کلمات استفاده می

ر از آن هستی را نداریم زیرا حرف و کلمه و قاعده ربط آنها را تما سواد خواندن طبیعت و مهم
 توانیم آنها را کلمه ببینیم.تر از آن اینکه نمیدانیم و مهمنمی

دهند و فهم کلمه دیدن هستی، یعنی توان خوانش آنها و درک حقیقتی که از خود بروز می
 سازند.   توانی که از خود ظاهر می

های توان بهرهتوان دریافت و از آنها میاحکام جاری بر آنها را می با استفاده از این فهم
توان به انتقال حقایق و نیز اعتقادی و عملی برد. بر اساس کشف ارتباط کلمات با هم می

 ابداعات جدید دست یافت. 
ها بر روی هم را دانست و آنها را واسطه هها را کشف کرد. تأثیر و تأثر پدیدخواص پدیده

 ب خویش با پروردگار عالم نمود. قر
ش معنای دیگری پیدا می یابد عظمت هستی برایکسی که به مقام مشاهده کلمات دست می

 کند، زیرا:
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 إِنَّ اللَِّه َکِلماُت َنِفَدْت ما َأْبُحٍر َسْبَعُة َبْعِدِه مِْن َیُمدُُّه اْلَبْحُر َو أَْقالٌم َشَجَرٍة ِمْن اْلأَْرضِ ِفي ما َأنَّ َلْو َو
 1 َحکیٌم َعزیٌز اللََّه
 کلمات مرکب، دیگر دریاى هفت کمك به دریا آب و باشند قلم زمین، درختان همه اگر

 .است حکیم و مقتدر خداوند که زیرا شوندنمی تمام پروردگار
رسد. با توجه به آیات و روایات نورانی با خوانش کلمات هستی است که انسان به فالح می

 توان از روایت زیر متوجه شد:را می نوع این خواندن
فِي  َو َأمَّا اْلجِداُر فَکاَن ِلُغالَمیْنِ َیِتیَمْینِ -عَْن َقْولِ اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ -َسأَْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه علیه السالم

َلا إَِلَه إِلَّا َأَنا   َلا فِضًَّة َو إِنََّما َکاَن أَْرَبَع َکِلَماٍتاْلَمِدیَنِة َو کاَن َتْحَتُه َکْنٌز َلُهما َفَقاَل َأَما إِنَُّه َما َکاَن َذهَبًا َو
َو مَْن َأْیقََن بِاْلَقدَرِ َلْم  لَْم َیْفَرْح َقْلُبُه َو مَْن َأْیقََن بِاْلِحَساِب مَْن َأْیقََن بِاْلَمْوِت لَْم یَْضَحْك ِسنُُّه

 2.َیخَْش إِلَّا اللََّه
و »از امام صادق علیه الّسالم در باره این قول خداى عز و جل پرسیدم: صفوان جمال گوید: 

سوره  -82اما دیوار از آن دو پسر بچه یتیم در آن شهر بود و در زیرش گنجی متعلق بآنها بود، 
شایسته پرستشی جز  -1فرمود: همانا آن گنجینه طال و نقره نبود. بلکه چهار کلمه بود: « 18

هر که به حساب )روز  -3مرگ یقین داشته باشد: خنده دندان نما نکند  هر که به -2من نیست 
هر که به تقدیر یقین داشته باشد، جز از خدا  -4قیامت( یقین داشته باشد، دلش شادمان نباشد، 

 نترسد.

                                                           
 27سوره مبارکه لقمان، آیه  1

 58، ص 2، جالكافي 2
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های ها و آسیبمندی از کلمات به معنای تسلط یافتن در زندگی و مقابله با انواع ناکامیبهره
ه عنوان نمونه امیرالمؤمنین علیه السالم دعای زیر را برای ابطال سحر تعلیم پیش روست. ب

 اند:فرموده
 قاَل ُموسی بسم الّله و بالّله بسم الّله ما شاء الّله بسم الّله و ال حول و ال قّوة اّلا بالّله العلّی العظیم

َو َلْو  لََّه ال یُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسدِیَن َو ُیِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ بَِکِلماِتِهما جِْئُتْم بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُیبِْطُلُه إِنَّ ال
 3َفوََقَع اْلَحقُّ َو َبَطَل ما کاُنوا َیْعَمُلوَن َفُغِلُبوا هُناِلكَ َو اْنَقَلُبوا صاِغرِین َکرَِه اْلُمْجرُِموَن

که برای پناه بردن از هر شری بیان شده  نمونه دیگر آن دعای روز پانزدهم امیرالمؤمنین است
 است:

َشرِّ َما ذََرَأ ِفي اْلأَرْضِ َو َما َیْخُرجُ  أَُعوُذ بَِکِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت الَِّتي َلا ُیَجاوُِزهُنَّ َبرٌّ َو َلا َفاجِرٌ، ِمْن
َشرِّ َطوَارِقِ اللَّْیلِ َو النََّهارِ، َو مِْن َشرِّ ُکلِّ َطارٍِق ِمْنَها، َو ما َیْنزُِل مِنَ السَّماِء َو ما َیْعُرُج فِیها * َو ِمْن 

 4إِلَّا َطارِقاً یَْطُرقُ بَِخْیٍر، َیا َرْحمَُن...
برم به کلمات تامه خدا که هیچ نیکوکار و بدکارى از آن نگذرد، آنها از شر هر چه پناه مي 

آسمان فرود آید و آنچه در آن باال رود و آفریده در زمین و آنچه از زمین بیرون آید و آنچه از 
از شر حوادث کوبنده شب و روز، و از شر هر کس که خبرى را در شب آورد جز آن کس که 

 خبر خوشی آورد، اى بخشاینده

                                                           
 230ص  الصحيفة العلویة و التحفة المرتضویة 3
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توان با اهل بیت و باالخره اینکه با فهم کلمات و سوق یافتن به سمت کلمات تامه است که می
 معنوی  برقرار کرد. علیهم السالم ارتباطی علمی و

إِْبراِهیمَ  َو إِِذ اْبَتلی عَنِ الصَّادِقِ َجْعَفرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد علیه السالم َقالَ: َسأَْلُتُه عَْن َقْولِ اللَِّه َعزَّ َو َجَل
َو ُهَو َأنَُّه َقالَ  َفتاَب َعَلْیِه بِِّهَر مِْن َربُُّه بَِکِلماٍت َما َهِذِه الَْکِلَماُت َقاَل ِهَي الَْکِلَماُت الَِّتي َتَلقَّاَها آَدُم

إِنَُّه  ُه َعَلْیِهَیا َربِّ َأْسأَُلَك بَِحقِّ ُمَحمٍَّد َو َعِليٍّ َو َفاِطَمَة َو اْلَحسَنِ َو اْلُحَسیْنِ إِلَّا ُتْبَت َعَليَّ َفَتاَب اللَّ
َقالَ َیْعِني َفَأَتمَُّهنَّ  َفَأَتمَّهَُن لَِّه َفَما َیْعِني َعزَّ وَ َجلَّ بَِقوِْلِهَفُقْلُت َلهُ َیا اْبَن َرُسولِ ال ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم

َن َرُسولِ إَِلی اْلقَاِئمِ علیه السالم اْثَنْي َعَشَر إَِمامًا ِتْسَعٌة ِمْن وُْلِد اْلُحَسیْنِ َقاَل اْلُمفَضَُّل َفُقْلُت َلُه َیا اْب
َو َجَعَلها َکِلَمًة باِقَیًة ِفي َعِقبِِه َقاَل َیْعِني بِذَِلَك اْلإَِماَمَة َجَعَلَها  ْولِ اللَِّه َعزَّ َو َجَلاللَِّه َفَأْخبِْرِني َعْن َق

َماَمُة ِفي اللَُّه ِفي َعِقِب اْلُحَسْینِ إَِلی َیْومِ اْلِقَیاَمِة َقاَل َفُقْلُت َلُه َیا اْبَن َرُسولِ اللَِّه فََکیَْف صَاَرِت اْلإِ
ْلِد اْلُحَسیْنِ ُدوَن وُْلِد اْلَحسَنِ علیه السالم َو ُهَما َجِمیعًا وََلدَا َرُسولِ اللَِّه صلی اهلل علیه و آله َو ُو

َأَخَوْینِ ِسبَْطاُه َو َسیِّدَا َشَباِب َأْهلِ اْلَجنَِّة َفَقاَل علیه السالم إِنَّ ُموَسی َو هَاُروَن َکاَنا َنبِیَّیْنِ ُمْرَسَلیْنِ 
ذَِلَك َجَعَل اللَُّه النُُّبوََّة ِفي ُصْلِب هَاُروَن ُدوَن ُصْلِب ُموَسی َو لَمْ یَکُْن ِلَأَحٍد َأْن َیُقوَل ِلَم َفَعَل اللَُّه َف

ْلُحَسیْنِ ُدونَ َو إِنَّ اْلإَِماَمَة ِخلَاَفٌة مَِن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َلیَْس ِلَأَحٍد َأْن َیُقوَل ِلَم َجَعَلَها اللَُّه ِفي ُصْلِب ا
 .ال ُیسَْئُل َعمَّا َیْفَعلُ وَ هُمْ ُیْسَئُلوَن ُصْلِب اْلَحسَنِ ِلَأنَّ اللَّهَ ُهَو اْلحَِکیُم ِفي أَْفَعاِلِه

فرماید و چون ( مي124مفضل بن عمر گوید از امام ششم پرسیدم که خدا در )سوره بقره آیه 
صود از این کلمات چیست؟ فرمود همان کلماتی که پروردگار ابراهیم او را به کلماتی آزمود مق

اش را پذیرفت و آنها این است که عرض کرد پروردگارا از تو خدا از آدم دریافت و توبه
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درخواست میکنم بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که توبه مرا بپذیر خدا توبه او 
 را پذیرفت زیرا خدا توبه پذیر و مهربانست. 

ا رسول اللَّه مقصود خدا از این که گفته آنها را اتمام کرد چیست؟ فرمود مقصود عرض کردم ی
این است که امامان را تا حضرت قائم عجل اللَّه فرجه به عدد دوازده تکمیل کرد که نه تن آنها 

 فرزندان حسین علیه السالم بودند. 
آن را کلمه پایدار در نسل مفضل گوید عرض کردم یا ابن رسول اللَّه مرا از تفسیر گفته خدا 

کند که گفت سوره زخرف و پیش از آن از گفتار حضرت ابراهیم نقل مي 28خود قرار داد )آیه 
پرستم که مرا آفریده و مرا راهنمائی زارم ولی همان خدائی را ميهاى بت پرستان بیمن از بت

امام حسین قرار داد تا روز کند( آگاه کن فرمود مقصود از آن امامت است که آن را در ذریه یم
 قیامت گوید... 

تواند متحمل حقیقت آن در پایان واضح است موضوعی را که اگر دریاها مرکب شوند نمی
تواند حق آن را ادا کند ولی از آنجایی که این کتاب در حد شوند، کتابی با قلم نارسایی نمی

را با دیگران همراه و همگام  طرح موضوع است ما را بر تألیف آن واداشت تا ادامه مسیر
 شویم.  

 

 کلمه در قرآنفاتحه: معناشناسی 
 ل کلمه ونز :بخش اول
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 ظهور کلمه در هستی :فصل اول
 بروز معنا :فصل دوم

 کلمه  ی القا: ومبخش د
 کلمه   در جهت وجه و  :فصل سوم

 ارتباط در کلمات و ربط  :فصل چهارم
 در کلمهپیوستگی و جریان : فصل پنجم

 نظام کلمه  :بخش سوم
 کلمه در تألیف قابلیت  :فصل ششم
 در کلمه وساطت و انتقالقابلیت  :فصل  هفتم

 ثبت کلمه اثر و قابلیت  :مهشتفصل 
 در کلمه نظام ُحسن :منهفصل 

 کلمه تامه :خاتمه
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