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شناسانه درباره قالب ادبی کالم تا مخاطب کالم خدا را با رویکردهای هستی است کتاب پیش رو در صدد

متصل با عالم تکوین در نظر بگیرد و  یالهی آشنا کند تا به واسطه آن بتواند برای ادبیات قرآنی شأن

ها را شناخته و براساس سورهقالب ادبی را تحلیل کند. همچنین بتواند ساختار ادبی متناظر با عالم تکوین 

 کننده نوع القا و اثرگذاری در مخاطب و بستر است را شناسایی کند.آن، الگوی کالمی آن سوره که بیان

های تدبر در قرآن دو جلد به تدبر ادبی اختصاص یافت. در این دو کتاب از مجموعه کتب آشنایی با شیوه

کننده معنا هستند سعی شد فهم ادبیات ، با این مبنا که قالب ادبی و بیانی افاده2و  1یعنی کتاب تدبر ادبی 

ز جانب متکلم علیم حکیم بر انسان نیازمند هدایت معرفی کند و او را نسبت قرآن را در قلمرو نزول کالم ا

 به اختصاصات ویژه این کالم ویژه هشیار سازد. 

کننده قرآن نسبت به غرض خداوند حکیم علیم که منظور از این هشیاری تمرکز و دقتی است  که قرائت

  کند.اش نازل شده پیدا میدر کلمات و جمالت کالم نورانی

حداقل در سطح –در قدم اول در تدبر ادبی یک با تکیه بر آشنایی خواننده کتاب به صرف و نحو عربی 

های کالم در انتقال و القای معانی، آن هم در کالم الهی، بحث و سعی شد نقش ارکان و مؤلفه-مقدماتی

 بررسی شود.

تری را در این زمینه به منظور حث عمیقشود مبادر این کتاب که به عنوان ادامه دو کتاب پیشین ارائه می

گیریم. ادبیات تأسیسی به این معناست که با اینکه قواعد عربی را نقض فهم ادبیات تأسیسی قرآن پی می

کند ولی وابسته به آن نیست و برای القای مفاهیم سبک و سیاق خود را دارد و برای خود عرفی ایجاد نمی

گیری از ت. نه زبان عربی مرسوم و نه هیچ زبان دیگری در بهرهکند که در هیچ متن دیگری نیسمی

 همتاست.حروف، کلمات و جمالت مانند قرآن نبوده و آن کالمی منحصر و یکتا از ربّی یگانه و بی

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 11جدل  -قرآ نهای تدبر در آ موزش روش

 های ادیب الکمتدبر در قالب
 ( توضیحات اکمل) 

www.QuranAhlebayt.ir  
شناسانه درباره قالب ادبی کالم کتاب حاضر در صدد است تا مخاطب کالم خدا را با رویکردهای هستی

 های زیر را در خود فعال سازد:آشنا کند تا به واسطه آن بتواند توانمندیالهی 

 بتواند برای ادبیات قرآن شأنی متصل با عالم تکوین در نظر بگیرد. -

 متناظر با عالم تکوین قالب ادبی را تحلیل کند. -

حقایقی را به های ادبی به کار رفته و بر اساس توجه به چنین ادبیات رفیع و منیعی بتواند از قالب  -

 دست آورد.

ها را شناخته و بر اساس آن، الگوی کالمی  آن سوره که همچنین بتواند ساختار ادبی سوره -

 کننده نوع القا و اثرگذاری در مخاطب و بستر است را شناسایی کند.بیان

 تر در این حوزه باشد.تر و عمیقهای وسیعای برای پژوهشان شاء اهلل که این تالش مقدمه

 گیری در فهم کالم با درک خاستگاه کالمدرس اول: جهت

 درس دوم: تحلیل حاصل از  توجه به انشا و خبر

 درس سوم: تحلیل حاصل از توجه به اشتقاق و مشتق

 درس چهارم: تحلیل حاصل از توجه به اسمیه و فعلیه

 م: تحلیل حاصل از توجه به قیود و متعلقاتدرس پنج

 درس ششم: تحلیل حاصل از قالب ادبی مفردات

 سازی کالمدرس هفتم: جریان
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