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های مهم قرآن، مثانی بودن آن است، به این معنا که هر یک از آیات آن با سایر آیات یکی از ویژگی
 مهمترین شود. بر همین اساس است که در تفسیر قرآن، شیوه تفسیر قرآن به قرآن ازانی میپشتیب
ای و هایی از تدبر قرآن به قرآن به صورت سورهرود. این کتاب به روشار میشم به تفسیری هایسبک

 یا آیه ای اشاره دارد. 
های دیگر آموزش سوره رسی چگونگی حضور هر سوره دربرای بر هایی راضمناً این کتاب روش

 .دهدمی

اند و همدیگر از آنجایی که قرآن کتاب هدایت است، همه آیات و کلمات آن در این غرض با هم مشترک
کنند. بنابراین قرآن مثانی است یعنی آیات آن برای رساندن به را برای رسیدن به این غرض یاری می

کنند. پس برای فهم کلمات و آیات یک سوره و یا فهم غرض کلی حاکم بر گر را کمک میهدایت یکدی
 ها بهره جست. توان از سایر کلمات، آیات و نیز غرض کلی حاکم بر دیگر سورهای میسوره

شود. دهد تفسیر قرآن به قرآن گفته میبه این تبیین و تفسیری و باز شدنی که قرآن توسط خود انجام می
تواند ابهامات افراد اند که میانی که معتقد به وجود چنین تفسیری هستند، برای همه قرآن حیثیتی قائلکس

 ها برطرف نماید. را با رجوع به سایر آیات و سوره
آموزیم که چگونه همه قرآن را با هم در راستای غرضی مشترک ببینیم. در این صورت در این کتاب می

تواند خأل احتمالی فهم ما را جبران ای افزایش یافته و میدر ما به صورت ویژه امکانات فهم و انس قرآن
 کند.  
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ای که مربوط به جلد پیش از تفسیر قرآن به قرآن الزم است ابتدا تدبر سوره یهابرای رسیدن به مهارت
ن و در نظر مجموعه کتب تدبر در قرآن، است در نظر گرفته شود؛ زیرا برای فهم آیات هر سوره، دانست

گرفتن غرض سوره مهم و اساسی است. تدبر در هر سوره عبارتست از کشف غرض هدایتی آن سوره 
و در قالب  کنده انسان را به باورها و رفتارهایی داللت داده و هدایت میژاست که به صورت خاص و وی

 موضوعات مختلفی در سوره تبیین شده است.
تفسیر قرآن به قرآن خالئی است که استفاده فرد از قرآن را کاهش میای در بهره بودن از تدبر سورهبی

تواند تدبر کننده را به وجوه متعددی از دهد و بالعکس دیدن غرض هر سوره در فهم معانی آن سوره می
 فهم یک موضوع داللت دهد. 

 بنابراین در تفسیر قرآن به قرآن دو اصل اساسی وجود دارد:
توان از این نظام یکپارچه در تفسیر ی نظامی یکپارچه دارند و میآیات و کلمات قرآن همگ .1

 همدیگر بهره جست. 
برای بهره جستن از این نظام یکپارچه قرآن، فهم یکپارچگی نظام واحد و یکپارچه سوره بسیار  .2

 بخشد.     یبه ما کمک مي کند و تبیین و تفسیر قرآن به قرآن را غنای ویژه م
از دو مورد فوق، الزم است انس ما با قرآن به شدت افزایش یابد، بر  یمندبهرهاز آن جایي که برای 

انس با قرآن  های آن تأکید دارد. برايهمین اساس این کتاب بیش از هر چیز ابتدا بر انس با آیات و سوره
ها ورهخود را وابسته به فهم کتاب آسمانی بدانیم، الزم است تا مرتب و مکرر س یضمن آنکه باید زندگ

ها و آیات این کتاب، مرور مکرر سوره یهاییم. لذا از ویژگو آیات آن را مطالعه، بررسی و قرائت کن
 باشد. یآن م

 توان حاالت زیر را در نظر گرفت:یم یبراي تدبر قرآن به قرآن از نظر عقل
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 ها و آیات قرآن بهره گرفت. از سایر سوره یاحالت اول: براي مطالعه سوره
 ها و آیات قرآن بهره گرفت.از سایر سوره یدوم: براي مطالعه آیات حالت

 ها و آیات قرآن بهره گرفت.از سوره ،یراي کشف و پژوهش پیرامون موضوعاتحالت سوم: ب
 قرآن بهره گرفت. یها، از آیات و سورهیکلمات یحالت سوم: براي فهم معان

 گرفته شده بر مبنای مطالعه موارد زیر است:هایی که برای این کتاب در نظر بر این اساس درس
در این حالت برای انس بیشتر با یک سوره، از سایر سوره مطالعه محتوا کلی یک سوره در کل قرآن:

 کنند.ای خاص کمک میهای دیگر ما را در جهت انس با سورهگیریم. در واقع سورههای قرآن بهره می
در این حالت با استخراج غرض کلی  آن در کل قرآن:بررسی موضوعات کلیدی یک سوره یا غرض 

شود تا آن حقیقت بسط یافته و بیشتر به جان بنشیند. زیرا و یا موضوعات کلیدی آن، سعی می سوره
توان از این امکان در یبیان شده است که م یان و مصادیق دیگردیگر با بی یهاهمان حقیقت در سوره
 فهم بیشتر بهره گرفت.

آیات و کلمات کلیدی در یک سوره  بررسی آیات کلیدي و یا کلمات کلیدی یک سوره در کل قرآن:
هاي دیگر توان با ارجاع به سورههاي دیگر نیز موضوع بحث هستند. از این رو مینوعاً در سوره

 بسترهای وقوع دیگر آیات و کلمات را مطالعه کرد و بدین ترتیب به حقایق دیگری دست یافت. 
ممکن است برخی از موضوعات به عنوان موضوعات  بررسی موضوعات یک سوره در کل قرآن:

توان برای مطالعه بیشتر، این موضوعات را کلیدی و مهم یک سوره برای ما به نظر نرسد با این حال می
است در  یکرد. گاهی موضوعی که در یک سوره به عنوان موضوع فرع یبررسهاي دیگر در سوره

 باشد.ییگر به عنوان موضوع کلیدی مسوره د
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در این حالت ممکن است موضوع به عنوان به در کل قرآن: بررسی موضوعات مورد نظر و مبتال
توان با در نظر گرفتن آن در کل قرآن، آن موضوع را مورد مطالعه و موضوع کلیدی سوره نباشد ولی می

ضوع مذکور و آشنایی با معانی کلمات بسیار بررسی قرار داد. در این حالت دانستن وجوه مختلف مو
 کند.  یمساعدت م

*** 

 الزم است موارد زیر در مطالعه این کتاب در نظر گرفته شود:
 است.  یدروس یدارا یکتب در چهار فصل ارائه شده و هر فصل .1
پیشین همراه با تمرین است و در هر یک، خواننده محترم  یهاي ارائه شده مانند مجلدهادرس .2

 وه بر مطالعه، الزم است خود را در مقام تحقیق نیز قرار دهد.عال
مختلف  یهامیم تمارین در سورهتع این کتاب بر انس با قرآن استوار است، یکه مبنا یاز آنجای .3

 افزایش دهد.     یادر خواننده محترم به شکل ویژه تواند توفیق انس رایم
طب محترم با تدارك چنین ر شده است که مخاتهیه یک دفت یبرا یکتاب پیشنهاد یدر انتها .4

ها که از تمرین یپیدا خواهد کرد. بدین ترتیب برخ انس با قرآن یمناسب برا یازمینه یادفترچه
 نیاز به تدریج در مطالعه و دقت بیشتر دارد به آن دفتر ارجاع داده شده است.   

تدبر قرآن  یبرا یدائم یتدارك دفتر شود تا درصدد تهیه ویدر پایان به مخاطب عزیر پیشنهاد م .5
خود را به مرور در آن یادداشت  یو معنو یعلم یها و دستاوردهابه قرآن باشد تا برداشت

کتاب آمده  یکه در انتها ین دفتر قرار گیرد عالوه بر مطالبتواند در اییکه م ینماید. مطالب
 تواند موارد زیر باشد.یم

 جاع داد و پاسخ آن را از قرآن گرفت.توان به قرآن اریکه م یسؤاالت -
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 پاسخ آن نیست. یبرا یشود و در تفاسیر جواب یفرد ایجاد م یکه از قرآن برا یسؤاالت -
ها و کلمات قرآن به صورت تك جمله براي خود توان از آیات و سورهیکه م ینکات نغز و جالب -

 و دیگران به یادگار نوشت.
 باید همیشه به یاد سپرده شوند. یتابلویکه همچون  یاتکان دهنده یکلیدآیات  -
 شود.یآن کشف م یهمخوان یاکه با آیه یا سوره یروایات -
 گردد.یفرد حاصل م یخاص برا یکه از یك سوره در موقع یحس معنو -
 انجام شود. یاکه الزم است نسبت به سوره یتوجه خاص -
 ب آن را بدهند. در مورد قرآن که الزم است امام زمان علیه السالم جوا یسؤاالت -
 توانند محبت و مودت ما را به اهل بیت علیهم السالم افزایش دهند.یکه م یهایآیه -
- ... 
-    ... 

 و در ختام:
د حتماً دُر یابد. کار و هدایت نزدیك، اگر انسان خود را با  قرآن دریابعمر کوتاه است و انسان فراموش

    همین مقصود نازل شده است. یزیرا قرآن برا

 مقدمه: کلیات روش قرآن به قرآن
 محتوای کلی سوره در کل قرآن درس اول: مطالعه

 از منظر محتوای کلی سوره دیگر درس دوم: مطالعه سوره
 لیل های مبارکه شمس وسوره بر اساس ظاهر آیات؛ سوره درس سوم: انتخاب زوج
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 های مبارکه شمس و اعلیخاب زوج سوره بر اساس محتوا؛ سورهدرس چهارم: انت
 و مؤمنون های مبارکه شمس و لیل و اعلی و نازعاتسوره درس پنجم: انتخاب خانواده سوره؛

 سوره مبارکه تین درس ششم: انتخاب آیه متناسب با غرض سوره؛
 مبارکه لیل و انسان درس هفتم: تفصیل حقایق با حقایق؛ سوره

 سوره مبارکه نور در بسترهای مختلف )محکم و متشابه(؛ آیاتی از م: تفصیل حقایقدرس هشت
 قابل مشاهده؛ داستانی از سوره مبارکه شمس درس نهم: تفصیل حقایق با نمونه های

 اوامر و نواهی )مطلق و مقید(؛ سوره مبارکه نصر درس دهم: تفصیل
 ایای و آیهسوره–درس یازدهم: تدبر موضوعی 

 موضوع؛ سوره مبارکه قدر ازدهم: به دست آوردن عرف معانی کلمات آیه، سوره ودو درس
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