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های قرآن به عنوان مجموعه و ساختار منظم برای تعلیم و تزکیه انسان در ساحت فردی هر یک از سوره
و اجتماعیاش به عرصه زندگی او نزول یافته است. واحد دیدنِ یک سوره به عنوان ساختاری هدفمند به 

یتی که همه شیم، هداما کمک میکند تا بتوانیم برای مطالعه آن سوره، هدایت خاصی را انتظار داشته با
ای به ما شیوه های بررسی شوند. تدبر سورههای سوره در راستای آن بسیج میآیات، کلمات و دارایی

ها، روش احکام و دهد. در بین این روشهر سوره برای فهم بهتر غرض خاص آن سوره را آموزش می
 .ای برخوردار استتفصیل از جایگاه ویژه

است که بر اساس غرض سوره  یکلمات یای دارادر کتاب تدبر در کلمات قرآن گفته شد که هر سوره
اند. کلمه در سوره مانند انسان در جامعه است که به تدریج را تشکیل داده یااند و جامعهانتخاب شده

ها و در جمالت مختلف متناسب با نقش یواحد دارد ول یگیرد و با اینکه معناییروابطش شکل م
آورند یکه پدید م ی. بدین ترتیب کلمات در اثر روابطآوردیرا به دست م یمختلف یروابطش معان

سازند. بر این اساس سوره در قرآن همان یرا م یادهند و جمعیت و سپس جامعهیهایی را شکل محرکت
اند و با تشخص یافته، تشکیل شده یمثبت و منف یهاها و حرکتاست که از کلمات و جمعیت یاجامعه

 نمایند.     یاو را به هدایت تشویق و انذار م یهست یخبر دادن انسان از رخدادها و وقایع حقیق
کنند. یرا در این هدایت ایفا م یقرآن نقش یهابه قرآن است و هر یك از سوره هدایت انسان وابسته

است به دیوار و سدي که مانع از تجاوز « و رفعت داشتن یهیجان توأم با سربلند» 1یکه به معنا« سور»
شود تا حریم آن از حوادث یها کشیده مها و یا خانهکه دور شهر یبلند یشود. دیوارهایاست گفته م
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شود. این محدوده به یم مشخص از آیات گفته یابه محدوده یاین کلمه در کتاب آسمان 2حفظ شود.
مردم و عامل مؤثر در هدایت ایشان محسوب شده،  یهدایت یهامهم در دفع و رفع آسیب یعنوان عامل

هاي مؤمن و غیرمؤمن است. این موضوعِ مهم در زمان نزول قرآن به قدري ملموس موجب تمایز انسان
و نیز بر اساس روایات  3اند.بودهها در هراس و محسوس بوده که غیر مؤمنین همیشه از نزول سوره

در تفسیر شریف  یعالمه طباطبای 4کامل قرائت شود. یازم است در نماز پس از حمد سورهوارده ال
 گوید:یالمیزان درباره سوره چنین م

غرض از سراسر قرآن یك امر است، و آن هدایت است. خداى سبحان کلمه سوره را در کالم »
فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ »، و نیز «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ»ت، از آن جمله مجیدش در چند جا آورده اس

باشد. از این آیات یم« سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها»و نیز « إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ»و نیز « مُفْتَرَیاتٍ
براى خود و جداگانه، وحدتی  اى از کالم خدا است کهها طایفهفهمیم که هر یك از این سورهمی

اى اى و سورهدارند؛ نوعی از وحدت که نه در میان ابعاض یك سوره هست، و نه میان سوره
                                                           

و بهذه المناسبة يطلق السور على جدار عظيم و سدّ يمنع عن المخالف و يسدّ بين المتجاوزين أو متجاوز، فالسور مظهر هيجان و ارتفاع و «: سور»التحقيق، ماده  2

 عالمة و ثوب و ثوران و غضب، و هو أعمّ من أن يكون سور بلد أو غيرها
الى: وَ إِنْ و بهذه المناسبة أيضا تسمّى سور القرآن كلّ واحدة منها بسورة: فانّ كلّ سورة منها كالسور يسدّ به و يدفع به المخالفون، كما قال تع«: رسو»التحقيق، ماده  3

؛ فكلّ سورة سور في الحقيقة بين المؤمنين و 38 /10 -ةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ؛ قُلْ فَأْتُوا بِسُور23َ /2 -عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى

ه في قبال المعاندين. و بهذا الكافرين، و أسدّ عدّة معنويّة قطعيّة يدفع بها أيّ نوع من وساوس المخالفين و تعرّضهم، و هو مظهر من هيجان الحقّ و اعتالئه و ظهور

ا مصداقا سورة من القرآن كلّ قطعة و طائفة من اآليات الكريمة يكون على هذه الصفة، و ليست مخصوصة بما هو المشهور المعروف خارجا، و إن كان هذظهر أنّ ال

؛ وَ إِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جاهِدُوا 64 /9 -بِما فِي قُلُوبِهِمْكامال له. و يدلّ على هذا المعنى أيضا قوله تعالى:. يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ 

؛ فانّ وحشة المنافقين و دعاء المؤمنين 20 /47 -يْتَ الَّذِينَ؛ وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأ86َ /9 -مَعَ رَسُولِهِ

د في سورة، فانّ المراد طائفة ليست في نزول سورة كاملة تامّة، بل في سورة تتضمّن التنبيه على ما في قلوبهم و ذكر القتال فيها. و هكذا صدور حكم االيمان مع الجها

 من اآليات الّتي تحتوي على هذه األمور.

 و على هذا المبنى: يلزم البحث عن وجود دليل قاطع يثبت وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصالة بعد الحمد.«: سور»التحقيق، ماده  4
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آید مختلف فهمیم که اغراض و مقاصدى که از هر سوره به دست میدیگر و نیز از اینجا می
که تا سوره کند، غرضی را اى غرضی خاص و معناى مخصوصی را ایفاء میاست، و هر سوره

در هر یك « بسم اهلل الرحمن الرحیم»شود، و بنابراین جمله تمام نشود آن غرض نیز تمام نمی
 5«ها راجع به آن غرض واحدى است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است.از سوره

ه اي قرآن به خوبي پي برد و بر آن اساس بتوان به اهمیت مطالعه سورهبا توجه به مفهوم سوره مي
 تواند براي ما داشته باشد آگاه شد. منافعي که این نوع مطالعه مي

 توان به عنوان نمونه در موارد زیر دانست: برخي از این منافع را مي
اي از موضوعات است که این موضوعات به نحوي با هم از قرآن مشتمل بر مجموعه یاهر سوره .1

آیند پیوند آنها با هم، نحوه اتصال و انفصال اند، عنوان این موضوعات، سیر و فرپیوند خورده
نند و بر این اساس مباحث را ایجاد ک یشود تا فضاي منحصر به فردآنها از هم و ... موجب مي

 ویژه و خاص را به تدبر کننده قرآن خاطر نشان سازد.  یو مسائل
قطع رشد انسان و هر سوره از سوره های قرآن شأنی از هدایت را بر عهده دارد که متناسب با م .2

شود تا بر اساس نیاز فرد و جامعه سورهجامعه منحصر به فرد است. شناخت این شأن موجب می
اي گشوده شود و انسان بتواند از خاصیت غذا و دارو بودن این کتاب و معجزه حکیم بیش از 

 همیشه بهره برد.
 محتوا، قالب، شئون تمام رد که است فرد به منحصر معنویت و علم از شأنی دارای ایهر سوره .3

از  یبردارها موجب بهرهسوره با رفاقت. دارد نمود موضوع این...  و موضوعات چینش غرض،
 باشد. یعلم و معنویت آن سوره م
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اگر ما ساختار انسان را به عنوان اشرف مخلوقات ساختاري تام و کامل در نظر بگیریم در هر  .4
از آیات هر  یوجودي انسان قابل رؤیت است. لذا برخ اي همه اعضاء، اجزاء و ساختارسوره

دهنده و قدرت دست یآن و گروه یدر حکم چشم بینا یسوره در حکم زبان گویاي آن و برخ
قلب مهربان  یعاطف یه عنوان قواب یآن و برخ یتوانا یان آن و برخي به عنوان عملیات پاجاود

تواند دهد و این ميیشخص دادن به سوره را ماي نگاه کردن به ما امکان تآن و ... است. سوره
آخرت ما  یها بیشتر کند و این ارتباط را ذخیره دائمتوان دوستي و انس و تألیف ما را با سوره

 یعاطف، یهمیشه عمر خود حظ معنو یازیبا مالقات و از آن بر یرا به وجه یانماید. هر سوره
 .  ببریم علمی و

ها ثواب قرائت سوره ینشده است ول یاها اشارهاب قرائت سورهش بر ثوهر چند در این پژوه .5
دلیلي بر یکپارچه بودن فضاي یك سوره است که آن فضا با ثواب در نظر گرفته شده هماهنگ 

 است. علت بیان نکردن ثواب قرائت سوره به دلیل ایجاد تمرکز به مضامین سوره است.
که یک سوره در ارائه حجت و طریقت حق  یتلفشود به منافع مخیم یای سعدر مطالعات سوره .6

که در زندگي  یدارد تأکید شود. بر این اساس کشف حقیقت و نکات کاربردي از سوره به صورت
 فرد، سوره خود را نشان دهد بسیار با اهمیت است. 

 اي قرآن مطالعه سوره
منحصر به فردي است که  یقرآن نزدیك شدن به فضا یاچه گذشت، منظور از مطالعه سورهبر اساس آن

ها متفاوت دهد که نسبت به بقیه رزقیرا در اختیار او قرار م یکند و بر آن اساس رزقیه ایجاد مهر سور
از  یمخصوص یدردها ییا برا دهد.یرا در اختیار انسان قرار م یاست و رشد، تعالي و رفعت بیشتر

 دهد.یارائه م یاانسان شفا ویژه
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نیز الزم « یامطالعه سوره» یشود و برایتوجه ما به موارد زیر جلب م یبه طور طبیعها در مطالعه سوره
 است از همین موارد آغاز صورت گیرد:    

 مختلف  یهاقالب در یهر سوره جمالت یآیات تشکیل شده است. همچنین برا از یاهر سوره
 وجود دارد. یو انشای یخبر

 است.  یو انتهای ی، میانیآیات ابتدای یدارا یاهر سوره 
 نیز آیات هر سوره  است و طول آن، کم یا زیاد یا متوسط است. یکلمات یاي داراآیات هر سوره

 است. یداراي وزن خاص
 است. یسطح یوبیخ یا انذار و بشارت داراآیات هر سوره از نظر ت 
 هر سوره از کلمات و حروف تألیف شده است و غرض سوره با کلمات و حروف هماهنگ است . 
 مختص  یهای... شده است از جمله ویژگاز آیات به لحاظ قسم یا  یبرخ یکه بر رو یتأکیدات

 هر سوره است.   
 یهایمؤلفه یاها به اعتبار نزول در عالم ملك دارفوق مشاهده شد، سوره یهاهمانطور که در نمونه

 ها توجه کرد.   باال بردن دقت به این مؤلفه یتوان برایهستند که م
 یاتدبر سوره
و به دست آوردن موضوعات اصلی و فرعی آن  اي عبارت از بررسی یکپارچه یک سورهتدبر سوره

برای دریافت و کشف غرض هدایتی آن است. غرضی که خداوند بر اساس رحمت خود آن را برای 
 هدایت خلق نازل کرده است. 

توانیم به آن غرض یخارج بوده و ما تنها م الزم به ذکر است دستیابی به غرض حقیقی سوره از عهده ما
 یقرآن بهره بچینیم که این مهم  با بررس یازه وسع خود از خرمن بیکران مصفانزدیک شده و به اند
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شود. یسوره و فهم اتصال و انفصال موضوعات در هم تنیده شده آن، حاصل م یارتباطات بین اجزا
 وارد زیر در نظر گرفته شده است: م یاتدبر سوره یبنابراین در این کتاب برا

در نظر مخاطب ظاهر شود  یاسورهشود تا حیثیت یکپارچه هایي که به نحوي موجب میبر روش .1
 تأکید شده است.

که تفکر و تعقل و تدبر مخاطب  یآن در حد یو غرض هدایتتشخص هر سوره  یبر معرف .2
 شده است.  یخوددار از مطالب دیگر یاشاره شده است و از بیان بسیارتحریک شود 

 یبندشده است روش موضوع یو سع به چینش آیات و برخی کلمات توجه ویژه صورت گرفته .3
زیرا این امر هم در یکپارچه دیدن سوره و هم در  ،مورد توجه قرار گیرد یآیات به اندازه کاف
رآن بسیار به ق یو نیز انس عموم یاها و به دست آوردن ارتباطات بین سورهارتباط بین سوره

 مؤثر است.
از انس و  یها و برخورداربر اساس مطالب فوق مطالعه کننده این کتاب در صورت ممارست با سوره

  زیر دست یابد: یهاتواند به مهارتیطهارت م
 شود.  سوره دارای توان کافی می یترتیب یطبقه بندیابی آیات و نسبت به موضوع .أ

 یابد. ه و ضرورت و منافع آن آگاهی مییک سور یموضوع یبندنسبت به طبقه .ب
 آورد.  توان تفکیک آیات سوره را بر اساس ساختار وجودی انسان و ناس به دست می .ج
تواند برای فرد بستر علمی مناسبی را ایجاد کند، حاصل توان تفکیک حقایق سوره را که می .د

 کند.می
ر اساس آن را به دست توان بررسی و مشاهده یك موضوع در سوره و بررسی کل سوره ب .ه

 آورد. می
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با مفهوم اِحکام و تفصیل در هر سوره آشنا شده و توان تفکیکی سوره بر اساس اِحکام و تفصیل  .و
 یابد.را می

انواع اِحکام و تفصیل و سیر از اِحکام به تفصیل و از تفصیل به اِحکام، در سوره برای فرد قابل  .ز
 شود.    رؤیت می

ها نسبت به شود تا فرد به تدریج و با مطالعه مکرر سورهیای، موجب مدبر سورهمطالعه قرآن به شیوه ت
پیدا کند. این در  یو غرض آنها آگاهها و چینش حکیمانه موضوعات آن در سوره موضوعات سوره
ها در مطالعه هر سوره اِعمال شود تا کتاب این روش یهاروش یکه پس از یادگیر افتدصورتی اتفاق می

 برقرار کند.  یاها ارتباط زنجیرهاز موضوعات سوره بتواند بین همه سوره یااهم شدن مجموعهبا فر
استخراج شده با توجه  یهااز آنجا که روش یاست ول یمحدودیت خاص یدارا یاست که هر روش یطبیع

نست و با توان از پیکره قرآن دایبه سوره خاص خود انتخاب شده است روش را نیز مانند قالب سوره م
 ها را مطالعه کرد.دید و منظر هر یک سایر سوره

خاص ابداع نمود که به وسیله آن قادر  یتوان روشیم یارسد براي هر سورهیبدین ترتیب به نظر م
 قرآن را با منطق آن سوره مورد مطالعه قرار داد. یهاخواهیم بود کل سوره

ب وجودي قرآن و امام باشد، به برکت صلوات بر محمد ما در همه مرات یبه امید آن روز که غذا و دارو
 و ال محمد.

*** 
 برای مطالعه این کتاب الزم است بدانیم:

 قرآن تعمیم دهد. یهاها را در سایر سورهتواند روشکند تا بیپژوه کمك مهر درس به قرآن 
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 توصیه از طهارت متناسب با آن است.  یبرخوردار یفهم قرآن در هر سطح یرط الزم براش
 نیز توجه شود.  یسوره در زندگ یعمل یهاتوأم با مطالعه دروس به جنبه شودیم

 مندی از روش ارائه شده در همراهی گام به گام با مراحل بیان شده در هر درس، از شروط بهره
هر درس است. در این صورت الزم است خواننده در مقام تحقیق باشد نه فقط در مقام خوانندگی 

 کتاب.
البی در متون ترجمه سوره به صورت زیرنویس آمده است، همگی جمالتی از تفسیر شریف المیزان مط

های خواننده و قوت یافتن وی در بیان موضوع آیات ذیل سوره مورد نظر هستند که برای تعمیق دانسته
    اند. آورده شده

 آیات در فهم کلی سوره نقش طبقه بندی -رس اول: سوره مبارکه واقعهد 
 طبقه بندی آیات بر اساس جریان حق و باطل -درس دوم: سوره مبارکه حاقه

 غیر مطلوب و وضعیت مطلوب طبقه بندی سوره بر اساس وضعیت -سوم: سوره مبارکه معارج درس
 اساس بروزات انسان و حقایقطبقه بندی سوره بر  -درس چهارم: سوره مبارکه مزمل

 علم و ادراک حقایق تفصیل یافته زمینه ای برای -پنجم: سوره مبارکه ق درس
 کلیدی در تفصیل حقایق نقش آیات -درس ششم: سوره مبارکه مرسالت

 اِحکام و تفصیل -درس هفتم: سوره مبارکه فصلت
 انواع تفصیل -درس هشتم: سوره مبارکه یس

 در سوره شناخت مؤلفه های اِحکام -قمردرس نهم: سوره مبارکه 
 اِحکام محکمترین -درس دهم: سوره مبارکه الرّحمان
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