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کلیات و مسائل اساسی در فهم قرآن، مهارت هایی را در این زمینه برای ما دانستن موضوعاتی از مقدمات، 
کلی و شرایط نزول قرآن، میایجاد می ساز تفکر و تدبر در  تواند زمینهکند؛ زیرا علم به مقدمات، محتوای 

کتاب حاضر مجموعه که از تفسیر اهللایی رحمهعالمه طباطب ای از بیانات و عباراتقرآن باشد.  علیه است 
کنار دیدگاه گردآوری شده است. این مطالب در  کتاب المیزان  « قرآن در اسالم»های حضرت عالمه در 

کلیدهای مهمی برای تفکر و تدبر در قرآن و موضوعات پیرامون آن را در اختیار مخاطب قرار دهدمی  .تواند 

کتابی است مشتمل بر طایفه که هر سوره نیز متشکل از مجموعهای از سورهقرآن   غرض   ای از آیات است.ها 
غرض  ،ای نیز شأنی از این هدایت را بر عهده دارد. به این شأن هدایتیقرآن هدایت است و هر سوره سراسر  

گفته می  شود.سوره 
ای از آیات تشکیل شده است، این غرض و شأن هدایتی را مجموعه جه به اینکه هر سوره از مجموعهبا تو

ین بنابرا ؛لذا هر آیه و هر دسته آیات در تحقق غرض سوره سهمی به عهده دارد ؛کندآیات سوره منتقل می
که توجه به موضوعات مطرح در آیات و دسته آیات می ن هدایتی ه غرض و شأتواند در نیل ببدیهی است 

 سوره حائز اهمیت باشد.
ها، چه دانسته شدن سورهبه یکپارنسبت های قرآن، با توجه دادن کتاب نظام هماهنگ سوره ،در این راستا

دسته و بیان  موضوعات مطرح در هر ،بندی آیات سورهبه ارائه غرض مطرح شده برای هر سوره و نیز دسته
ها، موضوعات گیری دیدی یکپارچه نسبت به سورهازد، تا در عین شکلپردها میثواب قرائت سوره

 محوری و محور سوره نیز مورد توجه فرد قرار بگیرد.

 هاثواب قرائت سوره -

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 از نگاه املزیانمجموعه کتب 

 های قرآ ننظام هامهنگ سوره
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

 

 هابندی آیات سورهدسته -
 هر دسته از آیاتغرض  -
 هاغرض سوره -
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