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کلمات آن صورت میشناخت حقایق قرآن، سوره گیرد. هر مقدار شناخت مفاهیم ها و آیات آن به وسیله 
 .تر باشد راهیابی به عمق حقایق قرآن با اتقان بیشتری امکان پذیر خواهد شدتر و دقیقکلمات عمیق

کلمات القرآن توسط عالمه مصطفوی استخراج که در التحقیق فی  کلمات  شده است  معانی توصیفی 
که در این استخراج « روح معنا»موسوم به « وضع الفاظ بر معانی»براساس منطق فکری  گرفته است  صورت 

کلمه از مجموعه کلی آیات نیز توجه شده است. بر عالوه بر بررسی استعمال  کتب لغت به فضای  ای از 
کلمات با دقت بسیار بیشتری نسبت به ترجمه ارائه شده ا  .ستاین اساس معنای 

کلمات است، به قرآن پژوه محترم عالوه بر  که تالشی مجدانه در انتقال درستی از مفاهیم  کتاب حاضر 
کلمات، قدرت برنامه کلمات را میعمق بخشی در فهم  دهد. ضمن اینکه در هر بار ریزی برای فهم این 

کلمات قرآن باشدتوان راهمراجعه به قرآن می  .گشایی شایسته برای فهم 

کلمات آن صورت میشناخت حقایق قرآن، سوره گیرد. هر مقدار شناخت ها و آیات آن به وسیله 
کلمات عمیق یابی به عمق حقایق قرآن با اتقان بیشتری امکان پذیر خواهد تر باشد راهتر و دقیقمفاهیم 

 بود.
کلمات ممکن است براساس تر که نوعا ترجمهشناخت مفاهیم  آن  مصادیق ها به مهمترینجمه باشد، 

این مفاهیم براساس معانی توصیفی مطالعه شوند. در این صورت کلمات اشاره دارند. ممکن است 
کلمات با توجه به فضای آیاتکش کالم خدا در توسعهها و سوره ف مصادیق  گرفته و فهم  ای فراتر از صورت 

 شود اتفاق خواهد افتاد.آنچه تصور می
کتاب التحقیق توسط عالمه مصطفوی استخراج شده است براساس  که در  کلمات  معانی توصیفی 

که در این استخراج عالوه بر  «روح معنا»موسوم به  «وضع الفاظ بر معانی»منطق فکری  گرفته است  صورت 
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کلمه از م کلی آیات نیر توجه شده اسجموعهبررسی استعمال  کتب لغت به فضاهای  ن یت. بر اای از 
کلمات با دقت بسیار بیشتری نسبت به ترجمه ارائه شده است. اساس  معنای 

کلمه که قدرت حفظ  از دیگر مزایای این شیوه، بررسی معنای  آن را به  انتقالو برای ریشه آن است 
که الزمافزایش می سرعت کلماتی  معنای آن در وهله نخست مطالعه است  دهد. در این صورت تعداد 

که در نگا کمتر از آن چیزی است   شود.ه میای به آن پرداخته ترجمهشود بسیار 
کلمات است،تالشی  که کتاب حاضر ژوه محترم عالوه بر به قرآن پ مجدانه در انتقال درستی از مفاهیم 

ه در هر بار . ضمن اینکدهدکلمات را میاین ریزی برای فهم کلمات، قدرت برنامهعمق بخشی در فهم 
کلمات قرآن باشد.تواند راهگشایی شایسته برای فهمراجعه به قرآن می  م 

کلمات که اوال الزم است در مطالعه این   در این زمینه نکته حائز اهمیت برای قرآن پژوهان محترم آنست 
کافی را داشته باشن کلمات پرهیز نماید دقت  گونه برداشت شخصی در فهم و انتقال معانی  ا و ثانید و از هر 

کلمات به هیچ که باره عجله نکنند و به خود اجازوجدر یادگیری این  کتاب مراجعه ه دهند  ها به این 
گردند.  کنند تا از فهم معانی استخراج شده مطمئن 
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