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کلمه جاری کننده کالم و حقیقت در زندگی فردی و اجتماعی انسان است نقطه آغازین هر علم و رابط 
بین علم و انسان. با تدبر در کلمات قرآن ضمن شناخت مقام رفیع کلمات در فهم معانی، مفاهیم و 

رآن پرداخته، سپس به چگونگی مصادیق حقایق، ابتدا به چگونگی مطالعه و بررسی معانی کلمات ق
مندی از مفاهیم کلمات در فهم موضوعات یک مطالعه کلمات قرآن در یک سوره و نیز چگونگی بهره

پردازیم. ضمنا ضمن آشنایی با مباحث مهم دیگر مانند وجود سوره و نزدیک شدن به غرض آن می
 .ز کلمات را تعمیق می بخشیممراتب در کلمات و نیز بحث محکم و متشابه فهم خود در استفاده ا

تواند از ییابد و میکه انسان با آن هدایت م یاست آسمان یو نور یاست رحمان یو معرفت عطای علم
شود در مسیر نزول خود در یظلمات خارج شود. این علم و معرفت که از عالم قدس بر انسان نازل م

کند تا از طریق تکلّم یبیان و تبیین را به انسان عطا م ز،آید؛ و تماییها و کالم و کلمات در مقالب متن
 سازد.  یاش جاریرا در زندگ یرا تثبیت و حکم اله ید خلیفه الهبتوان

قرار  یغرض یدر راستا یاست و همگتألیف شده « یکلمات»و « کالم»از  یاز کتاب آسمان یهر متن
ض متن و در نظر گرفتن ر که به معناي توجه به غرسازند. تدبیاند و ما را با عالم قدس مرتبط مگرفته

در « کلمه»از این رو شود. یآغاز م« کالم»و « کلمات»است، در متن کتاب از تدبر در  یآن در زندگ
تواند انگیزه توجه به کلمات را به صورت ویژه در ما یاست. این موضوع م یهر متن یحکم در ورود

 ایجاد کند. 
دارد و انتقال دهنده معنایي مجرد است. معاني مجرد که دستخوش از حقیقتي برمي اي خود پرده«کلمه»هر 

اند. و هر یك با توجه به مراتبي که از حق گردند همگي از حقیقت واحد )حق( سرچشمه گرفتهتغییر نمي
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شود و یتعبیر م« کالم»از جانب حق، به  یرا در بردارند. ظهور و نزول معان یکنند معنایینزول پیدا م
 هستند.  ی، مظاهر کالم الهیاینگونه است که همه هست

 یتوان به حقایق هستیها، کالم و کلمات رب العالمین است. که به وسیله آن ماز متن یاکتاب، مجموعه
آن، الزم است به  یهاتدبردر قرآن و نزدیك شدن به غرضِ آیات و سوره یدست یافت. بنابراین برا

 آیات و سوره برایمان حاصل شود.  داخت تا از رهگذر آن، تدبر در کالم،تدبر در کلمات آن پر
 ای به این معناست که تدبر کننده بفهمد:تدبر کلمه

 کند. یکلمه مورد نظر کدام حقایق از عالم را بر انسان مکشوف م 
 توان در دل این کلمه یافت.یچه حقایقي از عالم را م 
 رتباطی با مفاهیم سوره دارد.در سوره، چه ا یاوجود چنین کلمه 

ار تبیین دای قرآن، عهدهدارد که تدبر کلمه یدر کل قرآن جایگاه، نقش و کارکرددر سوره و  یاهر کلمه
تواند فرد را قادر سازد تا کلمات مناسب و متناسب با مقصد یاست که م یاین سه است. چنین تبیین

 کرده و تشخیص دهد.  یخویش را شناسای
حقایق سو به کشف دیگر با مصادیق مرتبطند از این رو از یك  ییک سو با حقایق و از سو کلمات از

 یای، چگونگبنابراین در تدبر کلمهپردازند. یمصادیق آن حقایق م یدیگر به معرف یپرداخته و از سو
 است.  کلمات مد نظر یکشف ارتباط مصادیق با معان یکلمات با حقایق و نیز چگونگ یکشف ارتباط معان

و با فهم این با موضوع، غرض و غایت سوره درگیر است  یاشود که هر کلمهیای معلوم مدر تدبر کلمه
تواند آن حقایق را به کار گیرد. به کار گرفتن این حقایق گاه کشف ییابد و میعلم م یکلمه، فرد به حقایق

توان گفت ی... است. در مجموع مکام، مواقف عمل، گاه تدوین قوانین و احکام، گاه تعمیم قوانین و اح
  یق قرآن از طریق کلمات میسر است.که علم به حقایق و عمل به حقا
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ه هستيبجایگاه کلمه در ادراک انسان نسبت . 1نمودار   

ت. این کتاب نیز از طریق کلمات اس ینه چندان بلیغ در گشوده شدن باب فهم معان یکتاب حاضر تالش
در طرح موضوعات دروس و مطالعه  یکار خود را بر شیوه مهارت یپیشین، مبنا یدر ادامه مجلدها
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اي تسلط بر مطالب قرآن پژوه رود بریوره قرار داده است. لذا انتظار مروش در درون یك یا چند س
ها را با تمرین در سوره و با استمداد از همان سوره بیاموزد. در واقع معلمِ خود را سوره روش یگرام

آن  ینو و قابل تعمیم در همه علوم با معلم یآن به علم با یه قرار دهد تا عالوه بر انس دائمتعیین شد
در فهم  یسوره دست یابد؛ نیز خود در همه مراحل و تمارین درس، دست به قلم بوده و با ممارست سع

 مطالب نماید. 
 تر آن الزم است مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:کتاب و مطالعه دقیق یگیرجهت اطالع از روند شکل

 زیر شکل گرفته است:  یف کتاب به ترتیب حول محورهادروس مختل .1
  مطالب مربوط به معنا و مصداق کلمه 
  مطالب مربوط به روابط کلمات با هم در یك سوره 
 مطالب مربوط به ارتباط کلمات با غرض سوره 
  مطالب مربوط به مطالعه بهتر کلمات در سوره از جمله به دست آوردن تعاریف کلمات از

 سوره 
 کلمات وارد شده و به جمع  چهتحقیق موضوع درقرآن که از دری یهامربوط به روش مطالب

 شود.  یمنجر م یگیرو نتیجه یبند
گیرد. لذا در هر درس فهم یفهم غرض صورت م ی، مطالعه کلمه در راستایادر تدبر کلمه .2

ها غالباً پس شاست که باید به آن پرداخته شود. در واقع رو یترین مواردیغرض سوره از اصل
شوند تا قرآن پژوه نقش کار تدبر در کلمات را در فهم یمطرح م یاز در نظر گرفتن غرض ابتدای

 بیشتر غرض، حس کند. 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 ایهای تدبر لکمهروش
 های تدبر در قرآ نشروجدل سوم 
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

قرآن تعمیم دهد و  یهاها را در سایر سورهتواند روشکند تا بیپژوه کمك متمارین درس به قرآن .3
 معلم در کالس بیشتر شود.  ها توسط خود فرد و یاچه بسا الزم است این تمرین

فهم قرآن در  یسازد. شرط الزم براینیاز نمیها فرد را از داشتن طهارت بهیچگاه دانستن روش .4
 از طهارت متناسب با آن است.  یبرخوردار یهر سطح

شود توأم با مطالعه یاست که به قرآن پژوه توصیه م یخاص یطهارت یهامداراي پیا یر سوره اه .5
بندد. در این صورت نیز توجه کرده و آنها را به کار  یسوره در زندگ یعمل یهابهجن دروس به

 تواند قدرت فرد را در فهم بسیار افزایش دهد. یها مقطعا روش
آمده است و متن آن ترجمه نشده « کلمات القرآن الکریم یالتحقیق ف»معاني کلمات در کتاب از کتاب 

آن، فرا بگیرد. در  یپژوه تعریف کلمات را با زبان اصلست قرآن است. زیرا براي مطالعه لغت الزم ا
تواند به فرد در یذکر شده که م یاز متن عرب یدر مطالعه در برخي از دروس نکات سهولت یعین حال برا

 ترجمه کمك کند.  

 سوره مبارکه حمد -اول: معنا سدر
 توحید مبارکه سوره -معنا و مصداق: دوم درس

 عصر سوره مبارکه -درس سوم: مصداق و مفهوم
 سوره مبارکه کوثر -درس چهارم: انواع تعریف کلمه

 سوره مبارکه مطففین -پنجم: تعریف و معرفی کلمات در قرآن درس
 اشتراک معنا -درس ششم: سوره مبارکه طارق

 غرض سوره، روح جاری در کلمات -مبارکه بروج درس هفتم: سوره
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 محکم و متشابه -سوره مبارکه نبأ :درس هشتم
 ای کلمات در سورهارتباط زنجیره -زمر درس نهم: سوره مبارکه
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