بسمه تعالی
شأنه العزيز

مباحثه چهار ضلعی
قرآن کریم
رویش کاربردی براساس کتاب برنامه دریس
جهت استحکام و ملکه شدن ادبیات عرب
و تقویت و تثبیت پایههای علمی طالب
با کار چهار بعدی بر روی قرآن کریم

شامل :
		  -1تجزیه صرفی
		  -2ترکیب نحو
		  -3تحلیل بالغی
		  -4تفسری مختصر قرآن کریم

تمریـن و تطبیـق ادبیـات عـرب (تجزیـه
صرفی ،ترکیب نحـوی و تحلیل بالغی آیات
قرآن حکیم) ،در برنامه پیشـنهادی در کتاب

برنامه درسی

کوتاه مدت ،کاربردی و کارآمد
در قالب یک عنوان درسـی مسـتقل در سال
دوم ،البتـه با این تبصره که «شـکل مطلوب
برگـزاری ایـن کالس ،صـورت کارگاهـی
میباشـد» در نظـر گرفته شـده اسـت.
زمان تمرین
همچنیـن در ایـن کتـاب بـر ایـن نکتـه نیز
تأکیـد گردیـده اسـت که:
«تمریـن و ممارسـت بـر روی ادبیـات عرب
(صـرف ،نحـو ،معانـی ،بیـان و بدیـع) ،از
طريـق تطبيـق عملی قواعـد و قوانین آن بر
روی متـون فاخـر عربـی معیار (همچـون متن
قـرآن حکیـم) امـری نیسـت کـه با یک سـال
کار کردن بر روی آن ،از آن مسـتغنی شویم.
لـذا ضـرورت دارد طلبـه ،در طول سـال و به
فراخـور حـال و فرصـت ،و یا الاقـل در ایام

خـاص مثـل روزهـای جمعـه یا مـاه مبارک
رمضـان کـه بهـار قـرآن اسـت ،یـک برنامه
تجزیـه صرفـی ،ترکیـب نحـوی و تحلیـل
بالغـی آیات قـرآن ـ چه به صـورت مباحثه
و چـه تدریس ـ بـرای خودش در نظر بگیرد
تـا هـم از نورانیت و معنویت انـس با کالم
اهلل مجید ،اسـتضائه و اسـتفاضه کند و هم
قواعـد ادبـی برایش ملکه شـود».
چرا ادبیات؟
در همـان کتـاب ،در باب ضـرورت کار جدی
بر روی ادبیات گفته شـده اسـت که ادبیات
عـرب و منطق ،مهمتریـن پایهها و مقدمات
تحصیلات حـوزوی هسـتند کـه یـک طلبه
در صـورت عـدم تجهیز بـه ایـن دو دانش،
امـکان و تـوان بهرهمنـدی از دروس دیگـر
همچـون فقـه ،اصـول ،تفسـیر ،حدیـث،
فلسـفه و غیره را نخواهد داشـت.
لـذا قواعد ادبی و منطقی بـه عنوان دو ابزار
بنیادیـن و غیرقابـل جایگزینی باید در ذهن
طلبـه ،ملکـه شـوند و آن قـدر بـر روی این
قواعد کار شـود تا رسـوخ کاملـی در ذهن و
فکـر وی بیابند.

طالب پایههای باالتر چه کنند؟
اما اینک ضمـن تأکید مجدد بر آن مطالب،
بـه طالبـی کـه در پایههای باالتر قـرار دارند
ولـی در عرصه ادبیات عرب ،بـه اندازۀ کافی
خـود را قـوی و مسـلط نمیبینند پیشـنهاد
میگـردد بـا تشـکیل گروهـی همـراه و
همهـدف ،ضمـن انجـام مباحثهای مسـتمر
و چنـد سـاله بـر روی آیـات قـرآن حکیم در
ایـن زمینههـا اقـدام نمایند:
		  .1تجزیه صرفی
				  .2ترکیب نحوی
						  .3تحلیل بالغی
«تفسـير مختصر قرآن» را نیـز به مثابه ضلع
چهـارم ،به این سـه مـورد اضافـه نمایند ،تا
بـا انجام ایـن تمرین و مباحثـه چهارضلعی
بـر روی آیـات کالم اهلل مجیـد – از ابتـدا
تـا انتهـای قـرآن – افزون بـر دسـتیابی به
تسـلطی شـگرف و مثالزدنـی نسـبت بـه
قواعـد صرفـی ،نحـوی و بالغـی ،در زمینـۀ
«لغـت» نیـز از احاطه و تسـلط فـوق العاده
باالیـی برخوردار شـوند؛ چراکه یک دور مرور
آیـات قرآن به همراه مطالعـه و مباحثه یک
تفسـیر مختصر ،و آشـنایی با شرح مفردات
و معانـی و مفاهیـم این کتـاب عزیز ،بخش
اعظـم دانـش لغـوی کـه یـک طلبه بـه آن
نیازمنـد اسـت را نیـز فراهم می سـازد.

ثمرات مباحثه
البته ایـن حقیقت ،محتاج بیان نیسـت که
ثمرات و آثار یک دور مطالعه و مباحثه شرح
و تفسـیر کل قـرآن کریـم  -ولـو بـه صورت
موجـز و مختصـر  -تنهـا بـه لغتشناسـی
یـا امـور دیگـری از ایـن دسـت منحصـر
نمیشـود ،بلکـه این کار سـبب میشـود که
طلبـه ،از همـان سـالهای آغازیـن ،به یک
دریافـت و برداشـت کلـی و اجمالـی ،و بـه
اصطلاح ،بـه یـک تصویـر هوایی و نقشـه
کالن از مضامیـن و معـارف قرآنـی دسـت
پیـدا کنـد تـا بتوانـد در گامهـای بعـدی به
یک اسلام شناسـی اصیل ،مطمئن و مبتنی
بـر مکتـب وحی برسـد.
کتابهای پیشنهادی
همـان گونـه کـه در کتـاب برنامـه درسـی
مالحظـه نمودهایـد در آن کتـاب پـس از
اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه:
«خواندن دسـت کم یک دور تفسير مختصر
كل قـرآن حکیـم در طـول سـنوات تحصیل
مقدمـات و سـطح از ضرور یتریـن امـور
بـرای هـر طلبه اسـت» ،بـه عنـوان نمونه از
چند تفسـير مختصر ،موجز و روان همچون
«التفسـير المبيـن» نوشـته محمـد جـواد

مغنیـه ،یـا «المصفـى» نوشـته مال محسـن
فیض کاشـانی ،یا «التفسير الوجيز» (معروف
شـبر) نوشته سـید عبداهلل ُش ّبر و
به تفسـیر
ّ
یا حتی از «التفسـير المعين» نوشـته محمد
هویـدی ،نـام بـرده شـده اسـت ،کـه یکی
از همیـن تفاسـیر و یا تفسـیری از اشـباه و
نظائـر آنهـا می توانـد در ایـن مباحثه چهار
ضلعـی و چهار جانبـه قرآنی مورد اسـتفاده
قـرار گیرد.
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