
 

 توسعه الکم و بالغت -(2ادیب )های تدبر روش
 هنمدر قرآ ن جدل های تدبر روش

 ( توضیحات اکمل) 
www.QuranAhlebayt.ir  

های و سخنان تواند ما را به حقیقت حرفنقش حروف در قرآن نقشی بی بدیل است و توجه به آن می
دهنده کالمند و گاه شوند، گاه توسعههای مختلفی ظاهر میها در نقشقرآن راهنمایی کند. این حرف

 کننده جهت خطاب، گاه تغیییر دهنده جهت کالم و گاه تأکیدکننده بر مطالب خطاب و ... .تعیین
توان گفت حروف توان جستجو کرد در آشنایی با حروف است. همچنین میآنچه از بالغت در کالم می

 تواند احساس عواطف را در کالم متکلم زنده کند.ترین عنصر متن به لحن هستند که مینزدیک

در قسمت اول تدبر ادبی درباره کالم و اجزای آن مطالبی بیان شد، در این قسمت به نقش حروف در 
هایی فرضگردد مبتنی بر مبانی و پیششود. آنچه در این بخش معرفی میالقای معانی کالم اشاره می

 است که در بخش قبل درباره آنها سخن گفته شد. 
ترین عامل ظرافت کالم در القای حروف در زبان عربی مهمچنان که در دروس کتاب مشهود است 

 معانی، فصاحت و بالغت است. 
عبارات کالم را به بهترین وجه بیان نمود. با فهم  جمالت،توان کلمات، با به کارگیری درست حروف می

 برد. توان به خوبی به غرض خداوند پیکاربردهای کالم در تدبر قرآن می
 توان:ب خواهیم دانست به وسیله حروف میدر دروس این کتا

 .با عطف جمالت به یکدیگر کالم را توسعه داد 
  .با جدا کردن کالم و عبارات، به تفصیل هر چه بیشتر کالم اقدام کرد 
 .برای ایجاد فصل، برخی از جمالت را مفرد کرد  
 .با افزودن قیودی به کالم، تبیین بیشتری در کالم به وجود آورد 
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 م را از ایجاب به سلب تبدیل کرد.جهت کال 
 .جمالت را به هم وابسته نمود 
 .توجه مخاطب را بر محتوای کالم برانگیزاند 
 .توجه مخاطب را از محتوایی به محتوای دیگر انتقال داد 
  قالب ادبی کالم و متن را از نظر موارد فوق به نمودار تبدیل کرد و بر اساس آن آهنگ متن را به

 دست آورد.
برد و برای توان به  نقش نهفته و تأثیرگذار حروف در کالم پیانگیز میتوجه به این کاربردهای شگفتبا 

 رسیدن به مقاصد زیر از آنها بهره جست:   
 لحن کالم را که در فهم غرض متکلم است فهمید. .1
 به جمالت محذوف در کالم واقف شد.  .2
 به غرض متکلم از متن نزدیک شد.  .3

 رسد:تاب توجه به نکات زیر ضروری به نظر میقبل از مطالعه ک
 نکته اول:

ترین آنها کتاب مغنی االدیب در رابطه با حروف مطالب بسیار زیادی در کتب عربی ذکر شده است. مهم
و یا باب اول کتاب مغنی اللبیب است که با رویکرد بررسی معانی حروف و با توجه به عرف عرب 

اند. این در ف را به صورت مفردات و به ترتیب الفبایی ذکر نمودهاین کتب، حروتدوین شده است. 
حالی است که بررسی موضوعی این حروف، از ضروریاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این 
ضرورت هم در فهم معانی القا شده و هم در شناخت و به کارگیری بالغت مهم است. این کتاب در صدد 
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تر از همه با یکپارچه دیدن متن به صورت موضوعی در کنار یکرد بالغت و مهماست که حروف را با رو
 هم و با مقایسه با هم بررسی کند. 

تأثیر حروف در  ای حروف با هم،بندی موضوعی حروف، بررسی مقایسهبدین ترتیب چهار محور طبقه
 بالغت و یکپارچه دیدن متن، تمایز کتاب حاضر نسبت به سایر کتب است.

وه بر محورهای یاد شده بررسی این معانی حروف با توجه به آیات نورانی قرآن مورد نظر کتاب عال
 حاضر بوده است.

 نکته دوم:
شیوه کلی استخراج معانی حروف به این صورت بوده که ابتدا معانی این حروف بر اساس کتب عربی به 

به قرآن عرضه شده و صحت و سقم آن سپس با این معانی  االدیب استخرج شده است،ویژه کتاب مغنی
در قالب مباحث گروهی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. و آنگاه با بررسی معانی به دست 

ای جدید در ارائه پیش گرفته است. لذا آنچه در کتاب حاضر مورد توجه است آمده با منابع دیگر شیوه
که در قرآن نبوده، نامی ذکر نشده و یا اینکه به حروفی است که در قرآن کاربرد دارد و از حروفی 

 ای مختصر اکتفا شده است.اشاره
 نکته سوم: 

بندی بندی کرد. طبعا طبقههای مختلف و بر اساس موضوعات مختلف طبقهتوان در دستهحروف را می
شود تا ده میبندی نیست. در عین حال در این شیوه به محقق اجازه داپیشنهادی، به عنوان بهترین طبقه

 بندی کند. حروف را به بهترین شکلی که کاربرد دارد دسته
 نکته چهارم:
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شود سعی شده است برای حروف معنایی واحد به صورت معنایی همانطور که در دروس مختلف دیده می
اصلی اتخاذ شود و سایر معانی به صورت فروعات آن مورد نظر باشد. در این امر ضمن احترام به کثرت 

 معانی حروف، وحدت معنایی نیز لحاظ شده و برای آموزش و تدبر بسیار مناسب و الزم است. 
 نکته پنجم:

در این کتاب سعی شده خواننده محترم بیش از پیش به اعجاز حروف قرآن واقف شود. زیرا به طور 
دن قرآن عالوه کند، در این صورت خوانطبیعی در او سوگیری نسبت به آیات با لحن و جهت را القا می

شود. این مسئله در فهم تدبری آیات صدا، دارای صوت و لحن هم میبر مشاهده عبارات به ظاهر بی
 بسیار الزم و مؤثر است.   

 نکته ششم:
هایی است که درون هر درس و به تعداد دو سطح تمرین در کتاب لحاظ شده است. سطح اول تمرین

تحلیل مطالب مورد بحث را در انواع آن در آیات قرآن طی این آورده شده است که الزم است خواننده 
های است که در درس مستقل بعد از دو یا سه درس ها مورد شناسایی قرار دهد. سطح دوم تمرینتمرن

ها و نیز نمادسازی شود. در این درس خواننده الزم است کلی دیدن حروف درس داده در سورهذکر می
ها را در کتب دیگر تواند مسائل تدبری مربوط به سورهد. همچنین خواننده میآنها خود را آماده نمای

 کاوش نماید. 
 نکته هفتم: 

ها در پایانِ کتاب همانند قسمت اول، عالئم پیشنهادی کتاب معرفی شده است. با قرار دادن این عالمت
 ایسه قرار داد. ها را مورد مقها واقف شد و آنتوان به سیر ادبی سورهبرای هر سوره می
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  در خاتمه با توجه به تخصصی بودن مباحث، کتاب حاضر را طرحی برای ورود به مباحث حروف
و تأکیدی بر اهمیت این مباحث در تدبر قرآن دانسته و ادامه و توسعه مطالب را از پژوهشگران 

 حوزه و دانشگاه خواستاریم.  

 ن کلمه و کالم به واسطه حروفدرس اول: تکوی
 های قرآن براساس حروف مبانیدرس دوم: بررسی سوره

 درس سوم: توسعه کالم به شیوه عطف
 درس چهارم: توسعه کالم به شیوه فصل، تفصیل و توضیح

 درس پنجم: توسعه کالم به سیوه افزودن قیود
 های توسعه کالم در سوره مبارکه مؤمنوندرس ششم: بررسی شیوه

 س هفتم: حروف تغییر جهت کالمدر
 های جهت در کالمکنندهدرس هشتم: تعلیق

 درس نهم: حروف تأکید توجه در کالم
 درس دهم: بررسی جهت به تعلیق و تأکید کالم در سوره انبیا

 درس یازدهم: حروف برانگیختن توجه
 درس دوازدهم: حروف انتقال دهنده توجه در کالم

 و انتقال توجه در سوره مبارکه نجم درس سیزدهم: برانگیختن توجه
 های ادبیدرس چهاردهم: عالئم اختصاری قالب
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