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ای هستند که زندگی فردی و اجتماعی را به داشتن هایی با مضامین بنیادی و پایهسوره ،های مکیسوره
کنند. ستوار و ساختاری منظم با والیت رسول و امام برای رسیدن به امت واحده تشویق مینظامی ا

های اعتقادی و اجتماعی کند تا بتوانند زیرساختهای مکی با هم، به فرد و جامعه کمک میمطالعه سوره
مسیر حق های رسیدن به وحدت در ا به دست آورده و بر اساس آن راهالزم برای رشد و دریافت نور ر

هایی را تجربه ها، شیوهای سورهدار بودن مجموعهاین راستا الزم است پیرامون غرض را بیاموزند. در
 .توان به مطالعه ساختاری در بررسی موضوعات قرآنی دست یافتکنیم که در این صورت می

آیات کالم اهلل مجید برای فهم حقایق  ی، به نحوه پوشش دههای مکیسورهتدبر  یهادر کتاب روش
را مد نظر قرار  یاخواهیم تدبر بین سورهیتدبر قرآن به قرآن م یهاقرآنی اشاره شد. در ادامه روش

 دهیم. 
قرآن نیز در  یهاانسان را بر عهده دارد، سوره یهدایت یهااز غرض یغرض یاطور که هر سورههمان 

 یگیرها قابل نتیجهکه میان سوره یکنند. غرضیرا افاده م یاویژه یهدایت یهاارتباط با یکدیگر غرض
 هر سوره متفاوت است.  یاست، با غرض هدایت
انسان و زنده  یهدایت زندگ یتاکه از هم دارند، )در راس یتقاللقرآن در عین اس یهابه این ترتیب سوره

نهند و از یانسان م یرورا پیش یکردن او به حیات طیبه( در ارتباط با هم نیز اهداف و غایات جدید
 شود. یتدبر قرآن به قرآن ارائه م یهادر ادامه مجموعه روش یااین روست که تدبر بین سوره

تواند ای نیز میشود، تدبر بین سورهها، منجر به کشف حقایق بسیاری میسورههمانطور که تدبر در 
کردن حقایق اجمالی ای با تفصیلی حقایق فراوان دیگری را، برای ما واضح نماید. در ضمن، هر سوره
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کنند. همچنین سوره دیگر، به تفسیر همدیگر یاری نموده و ما را در فهم مفاهیم هر یک مساعدت می
یابی به عرف آن، راهنمایی ها، ما را به سمت فهم وحدت کلی قرآن و دسترابطه بین سورهکشف 

 کند. دانستن این موضوع از لوازم و آثار انس مداوم با قرآن در دنیا و آخرت است.می
ها در جهت نزدیک ای اینست که بعد از آنکه هر یک از سورهبه این ترتیب منظور از تدبر بین سوره

ها به غرضی غرض آن به صورت مستقل مطالعه شد، به وسیلة مطالعه و مقایسه بین سوره شدن به
 ها دست یابیم.مشترک در مجموع این سوره

 یاتدبر بین سوره
 یهامیان سوره یمشترک ییقین حاصل کنیم که با ارائه معنا یاتوانیم از حصول تدبر بین سورهیم یزمان

ها در ارائه این معنا و جایگاه سوره مذکور در تبیین آن از این سوره در نظر گرفته شده، نقش هر یک
 حقیقت را مشخص کنیم. 

 هاانتخاب سوره .1
ها با یکدیگر که این سوره یزمینه مشترکاست بر فضا و پس یها مبتناولین شرط در انتخاب سوره

 هاست.بودن سوره یبودن و مدن یزمینه در مکترین حالت ممکن این فضا و پسیدارند. در کل
ای که در آیین توحیدی ابراهیمی دارد، وجوه همه جانبه شرک بر فکر و عمل در شهر مکه علیرغم سابقه

آید. مکه شهری است اکثریت مردم سایه افکنده است و از این رو نمادی از جاهلیت اولی به حساب می
ده است و مردم آن را به این سبب از خوف که خداوند آن را به سبب حرم الهی )کعبه( همواره امن قرار دا

 و گرسنگی رهایی بخشیده است.
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ابالغ پیامبر اکرم درباره مردم و تبلیغ ایشان است. چنین امری صفت خاصی را  یمحوریت در سور مک
های روحی و جمعی برای افزاید. عالوه بر اینکه ایجاد تهیا و آمادگیها میبر انذاری بودن این سوره

 هاست.سوره یمک یای مکی( از خصوصیات دیگر فضاحکومت دینی )فضبرقراری 
 

 هاسوره یمطالعه ابتدای .2
اند، همه آنها را انتخاب شده یاتدبر بین سوره یکه برا یهایبراي داشتن روند یکسان در مطالعه سوره

ما  یرا برا یاتواند تدبر سورهیکه م یهایاین کار تسلط بر شیوه یکنیم. برایبه یک شیوه مطالعه م
دهند که با شناخت موضوع یها متنوع هستند اما به ما اجازه ماست. این شیوه یفراهم آورد، ضرور

 دست یافته و به غرض سوره نزدیک شویم.  یبندمعآنها، بتوانیم به یک ج یبندآیات و طبقه
تدبر  یها برااین است که اوال مقایسه میان سوره یها برادلیل اتخاذ روند نسبتا مشابه در مطالعه سوره

هاي مختلف در تدبر تر انجام شود و دوم آنکه چون در این کتاب، قصد بر ارائه روشاي راحتبین سوره
 ها برایمان فراهم خواهد کرد. مطالعه سوره یرا برا یریم، روند واحد دقت و سرعت بیشترندا یاسوره

تواند یکه م یتشخیص موضوع یگیریم. برایم یآیات را پ یفکیک موضوعالرا، شیوه ت یهادر سوره
ها استفاده این سوره یدهد، از آیات ابتدای یخود جا یبندهمه آیات سوره را تفکیک کرده و در طبقه

سوره را بر اساس  یبندسوره و تعیین موضوعات آنها، طبقه یبا مطالعه آیات ابتدای یکنیم. یعنیم
 دهیم. یور انجام مموضوعات مذک

عالمت مخاطب بودن آیات را بر اساس ظاهر شدن  یطواسین، شیوه تفکیک موضوع یهادر سوره
دهیم. و سپس متناسب با کالم مطرح شده )مانند یاهلل علیه و آله در آیات انجام م یپیامبر اکرم صل

 کنیم.یم یتر بررسیداستان( آن را به صورت تفصیل
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مطالعه خواهیم  یموضوع یبندو هم بر اساس طبقه یترتیب یبندهم بر اساس طبقه  حوامیم را یهاسوره
 کرد.
 مقایسه  .3

ها بر اساس آن که این سوره یها و نیز مشخص کردن وجه تمایزبه دست آوردن نقاط مشترک سوره
 شود. یگرفته م یپ یااست که در تدبر بین سوره یاز مراحل یاط مشترک از هم دارند، حوزه دیگرنق

 جمع بین سور .4
از  یها داشتیم، بیانکه در مطالعه مستقل هر یک از این سوره یهایابتدا با یافتن قدر مشترک غرض

 دهیم. یها را ارائه مغرض مشترک میان این سوره
بندي ها داشته باشیم. بنابراین با اتخاذ یک نوع طبقهاکنون الزم است یک مطالعه جمعي میان این سوره

 یبندها را نسبت به آن طبقهمورد نظر، بار دیگر جایگاه این سوره یهااعمال آن در همه سورهخاص و 
 کنیم. یجدید مشخص م

از این جهت  یانتخاب آن و دیگر یاز جهت چگونگ یاهمیت است. یک یت دارااز دو جه یبنداین طبقه
 را از آن خواهیم گرفت. یاتدبر بین سوره یبندکه نتیجه جمع

شود مسیر یحاصل خواهد شد که منجر م ینسب یاها، احاطهساس مطالعه مستقل ما از هر یک سورهبر ا
بر اساس جریان حق و  یبنددنبال کنیم. مثال اینکه به دنبال یک نوع طبقه یبندرا براي طبقه یمشخص

یا به دنبال یک  بر اساس مؤمنین و مقربین و کافرین باشیم و یبندباطل باشیم و یا به دنبال یک طبقه
بر این است که در  یمبتن یب و نامطلوب در رشد باشیم و یا... همگبر اساس وضعیت مطلو یبندطبقه

 ایم.دست یافته یها به چه نکاتغرض مشترک بین سوره
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ها نسبت به آن توانیم از هر یک از سورهیبا به دست آوردن نکات حاصله، م یبندبعد از انجام این طبقه
را  یاو در نهایت بتوانیم غرض بین سوره حاصل کنیم یو کاربرد یتفصیل یبند، یک جمعیبندهطبق

 تر ارائه دهیم. تر و عمیقیکاربرد
*** 

 یبرا یااز مبحث تدبر بین سوره یم، بهره کافها توسط خواننده محتربدون مطالعه دقیق سوره .1
 ایشان به وجود نخواهد آمد.

ذکر شده توسط خواننده، قرار گرفتن در مقام تحقیق و انجام مراحل  پیشین، یمانند مجلدها .2
    خواننده با مباحث این کتاب است.  یشرط همراه

 درس اول: سوره مبارکه یونس
 مبارکه هود درس دوم: سوره

 س سوم: سوره مبارکه یوسفدر
 مبارکه رعد درس چهارم: سوره

 درس پنجم: سوره مبارکه ابراهیم
 مبارکه حجر درس ششم: سوره

 های الرادرس هفتم: درس جامع بین سوره
 درس هشتم: سوره مبارکه شعرا

 درس نهم: سوره مبارکه نمل
 درس دهم: سوره مبارکه قصص
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 اسینهای طوسوره درس یازدهم: درس جامع بین
 درس دوازدهم: سوره مبارکه غافر

 سوره مبارکه شوری: درس سیزدهم
 درس چهاردهم: سوره مبارکه جاثیه

 های حوامیمدرس جامع بین سورهم: درس پانزده
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