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های هایی است که برای امکان برگزار کردن کارگاهنوشتار حاضر، یک کتاب از مجموعه کتاب
 پردازی نوشته شده است.ایده

پردازی مبتنی بر تدبر در قرآن، فعاالن عرصه رستنه، ادبیات و هنر را به چشمه همیشه های ایدهکارگاه
ها به اندازه بضاعت و با دقت و درستی، کنند که آنین امکان را فراهم میدهند و اجوشان قرآن داللت می

های پرمغز، اثرگذار و زیبا و دههای قرآن پیدا کنند و به ایفهمی مناسب از محتوا و قالب و فرم سوره
 بدیع دست یابند.

این کتاب در پاسخ به یک دغدغه همیشگی به نگارش درآمده است و آن تالش برای دستیابی ب روشی 
است ک بتواند قرآن را برای اهالی رساه، هنر و ادبیات چنان بشناساند که به راحتی و البته با دقت و 

 .نی را در آثارشان انعکاس دهندهای این کتاب آسمادرستی، پیام

های کارگاه برگزار کردنرای امکان ب هایی است کهکتاب مجموعهیک کتاب از  ،حاضر نوشتار
 نوشته شده است.پردازی ایده

که را کسانی همه فعاالن عرصه رسانه، ادبیات و هنر و پردازی مبتنی بر تدبر در قرآن، ی ایدههاکارگاه
و  داللت می دهندچشمه همیشه جوشان قرآن ی فرهنگی دارند را به هادغدغه تولیدات مربوط به زمینه

از محتوا و قالب  مناسب یفهماندازه بضاعت و با دقت و درستی، به آنها که  کنندیفراهم مرا این امکان 
 .های پرمغز، اثرگذار و زیبا و بدیع دست یابندایده پیدا کنند. و بههای قرآن سورهو فرم 

یابی به روشی است که و آن دستاین کتاب در پاسخ به یک دغدغه همیشگی به نگارش درآمده است؛ 
دقت و درستی، با ، هنر و ادبیات چنان بشناساند که به راحتی و البته قرآن را برای اهالی رسانهبتواند 

های این کتاب آسمانی را در آثارشان انعکاس دهند. این کار هر چه باشد، به دو ویژگی نیازمند پیام
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است؛ و کار  شود احساس کنیم که قرآن در حال خوانده شدناست: یکی اینکه وقتی به آن توجه می
نایافتنی و عجیب و غریب ترسیم کند. و چندان پیچیده نباشد که رابطه با کالم خدا و انس با آن را دست

دیگر اینکه آنچنان ذهن را برای درک و دریافت پیام و مضامین قرآن آماده نماید که اهل هنر، ادبیات و 
 ایده انتقال آن محتوا برای خود و دیگران.رسانه، پاسخ نیازشان را  در آن بیابند. نیاز به محتوا و 

توانیم بگوییم که رسانه، هنر و ادبیات ها را در قرآن یافت؛ میدر پاسخ به اینکه چرا باید این پاسخ
غرضش هدایت است و هدایت خانه و منبعش مفاهیم و حقایقی است که در قرآن مورد تذکر واقع  ،متعهد

 اند.شده
های مربوط به این مقصد را در اختیار انسان قرار دهد. تدبر در قرآن به روشتواند می ،تدبر در قرآن

 داشته است. منظور فهم عاقبت و غرضی است که خداوند از نزول وحی برای ما معنی نزدیک شدن به 
های مختلفی بهره جست. این روش ها به عنوان تسهیل توان از روشمی ،برای رسیدن به مقاصد تدبر

د. این نمندی ما را افزایش دهد سرعت و دقت بهرهنو می توان هستندکننده های مراحل و مراتب تدبر 
و مبتنی بر مهارت اند یات و سوره های قران شکل گرفتهآ روش ها بر اساس قالب و ظواهر کلمات و

ب با قالب های تفکر و تعقل بوده و متناسها از سنخ روشبنابراین ماهیت روش هستند.ل های تفکر و تعق
 د.نشوو اسلوب قران تعریف می

تدبر در سوره مبارکه عادیات، مختصراً مراحلی تعریف های گیری از برخی روشبا بهرهدر این نوشتار، 
برای تولید  مطلوب،  پردازیایدهو نیز  پیام متناسبتوان به میدر صورت همراهی با آن، شده است که 

 .ای دست یافتآثار هنری، ادبی و رسانه
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سوره . گیری از سوره مبارکه عادیات برداشته شده استدر کتابِ حاضر، این گام مهم به مدد  بهره
مضمون سوگندهاى این سوره تناسب زیادى با . در مدینه نازل شده استآیه دارد و  11مبارکه عادیات 

 .نازل شده است «ذات السالسل» ین سوره بعد از جنگمسائل جهاد دارد و همچنین در روایاتی آمده  ا
پاسخی برای نیازهای اهل موزی و رسیدن به آبرای درسمعلم خود سوره را  سعی دارد این این نوشتار

تلفیق چند روش های تدبر و گاهی این کار به وسیله منتخبی از روش؛ قرار دهدادب، هنر و رسانه 
خالی از ایراد و آنچه به رشته نگارش درآمده است،  در این خصوص حتماًالبته . حاصل شده است

-نظران میصاحببر این اساس . گرددو به ضعف نگارنده برای رسیدن به مقصد باز میاشکال نیست 

 .نمایند نکات و پیشنهادات خودمند از نظرات سازنده و توانند ما را بهره
الب این نوشتار یک بار در قالب کارگاهی دانشجویی به اجرا در آمده است و بر اساس تجربه حاصل مط

البته این زمان  .شود ساعته در نظر گرفته 4کارگاه محتوای کتاب در قالب یک : شودشده پیشنهاد می
 .دباشتواند کوتاه یا بلندتر متناسب با سطح مخاطبان می

کنندگان در کارگاه قرار داده ای که در آن حاصل کار شرکتکتاب، از لوح فشردهبهتر است به ضمیمه این 
های مختلف و در فضای مجازی هایی در دانشگاهاین آثار در قالب همایش. شده است، نیز استفاده شود

 .قابلیت عرضه یافت
 . بیش از صد محصول با پیامی منسجم، حول سوره مبارکه عادیات

را از  (عج)مورد قبول درگاه الهی واقع شده و امام زمان ،اندک و این عمل ناچیزالش امید است که این ت
نجام بخشی از وظایفی که به عنوان مقدمه ظهور و انقالب جهانی آن عزیز ما راضی کند و ما را شایسته ا

 .است، قرار دهد

 گیری از تصویر کلی سوره عادیاتنگاه مصداقی و بهره فصل اول:
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 واژگاننسبت به گیری از تحلیل فصل دوم: استفاده از نقاط مفهومی و بهره
 پردازی از خطوط مفهومیفصل سوم: ایده

 گیری از حجم مفهومیبا بهره پردازیفصل چهارم: ایده
 های استفاده شده در یک قابفصل پنجم: غرض سوره و ترسیم روش
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