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هایی را در این دانستن موضوعاتی از مقدمات، کلیات و مسائل اساسی در فهم قرآن، مهارت
تواند کند. زیرا علم به مقدمات، محتوای کلی و شرایط نزول قرآن، میزمینه برای ما ایجاد می

مه های عالای از بیانات و عباراتساز تفکر و تدبر در قرآن باشد. کتاب حاضر مجموعهزمینه
علیه است که از تفسیر المیزان گردآوری شده است. این مطالب در کنار اهلل طباطبایی رحمت 

تواند کلیدهای مهمی برای تفکر و می« قرآن در اسالم»های حضرت عالمه در کتاب دیدگاه
 .تدبر در قرآن و موضوعات پیرامون آن را در اختیار مخاطب قرار دهد

با حیات اخروی و غیب و ملکوت است. در صورت فهم  نسانکتاب هدایت و واسطه اقرآن 
راه یافتن به حقایق، امری میسور و در غیر این صورت ناممکن است. برای آن  آیات نورانی

مکنون آفرینش است، لوازمی از قبیل انس و طهارت  که کالم خدا و سّر ،فهم این کتاب حکیم
مند شد. های فهم قرآن به طور اختصاصی بهرهاست از روش چنین الزمضروری است. هم

نحوه اعجاز و  ،های برداشت از آنروش ،داشتن اطالعاتی در زمینه قرآن ،برای این منظور
 شیوه تفسیر آیاتش و مواردی دیگر از این دست ضروری است.

اشت از قرآن های فهم و بردهای فهم قرآن به جهت نیل به روشکتاب مهارت ،در این راستا
به فهم بیشتری  ،در قالب فصولی تدوین گردیده است تا از رهگذر به کارگیری مطالب آن

 نسبت به این کتاب عظیم الشأن نائل شویم.
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روش تربیتی قرآن در تعالیم حقایقش و نیز برخی از قواعد مطرح پیرامون استفاده از  -
 معارف قرآن 

 آیات ارتباط کشف روش -
 مراتب فهم قرآن -
 های تفسیری موجود و نیز بهترین روش تفسیرتفسیر و طبقات آن و روش -
 رأی به تفسیر -
 قرآن تمثیالت -
 سوگندهای قرآن  -
 نحوه برخورد با روایات اسباب نزول -
 معنای نسخ، انواع و اثر آن  -
 معنای آیات محکم و متشابه در قرآن -
 متشابهات به محکماتدر ارجاع علیهم السالم  اهل بیتشیوه  -
 تأویل  -
  حروف مقطعه -
  آن تحدی و قرآن اعجاز حقیقت -
 مصونیت قرآن از تحریف  -
 نحوه جمع کردن قرآن  -

 هایش، ما را در ارتقای فهم از قرآن یاری دهد.امید است که این کتاب و مهارت
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 قاعده یا قواعدی وجود دارد؟ ،آیا در رابطه با استفاده از معارف قرآن .1
 ارتباط بین آیات قران را چگونه بفهمیم؟ .2
 آیا در قرآن اختالف وجود دارد؟ .3
 نبودن اختالف در قرآن چیست؟ یثمره و نتیجه .4
 ویل چیست؟أت نمنظور از ظاهر و باطن قرآن چه بوده و علت رواج یافت .5
 تفسیر به چه معناست؟ .6
 نقص و انحراف تفسیر در عصر حاضر چیست؟ .7
 گردد؟منشأ اختالف در تفاسیر به چه چیزی باز می .8
 روش تفسیر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در تفسیر قرآن چه بود؟ .9

 منظور از تفسیر به رأی چیست؟ .10
 اشند؟توانند با قرآن انس و ارتباط داشته بچگونه همه افراد می .11
 ای برای دچار نشدن به تفسیر به رأی سفارش شده است؟چه شیوه .12
 کند؟َمَثل چیست و چرا خداوند در کالم خود از َمثَل استفاده می .13
 رمز سوگندهای خداوند در قرآن چیست؟ .14
 تواند عمومیت آیات را تخصیص بزند؟آیا روایات اسباب نزول می .15
 ا مصادیق چیست؟روش اهل بیت علیهم السالم در تطبیق آیات ب .16
 نسخ به چه معنا بوده و چه اثری دارد؟ .17
 آیا لحن آیات منسوخ با سایر آیات متفاوت است؟ چگونه؟ .18
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 محکم و متشابه به چه معناست؟ .19
ائمه عصمت و طهارت علیهم السالم چگونه متشابهات را به محکمات ارجاع  .20

 دادند؟می
 کند؟می پیروی از آیات متشابه چه انحرافاتی را در جامعه ایجاد .21
 چه ضرورتی داشت که آیات متشابه در قرآن باشد؟ .22
 تأویل به چه معناست و آیا غیر خدا کسی به تأویل علم دارد؟ .23
 رمز وجود حروف مقطعه چیست؟ .24
 شود؟متشابهات قرآن محسوب می وآیا این حروف جز .25
 آیا اعجاز قرآن عمومی است یا مخصوص طبقه خاص از افراد است؟ .26
 واند مانند قرآن بیاورد؟تآیا بشر واقعا نمی .27
 هایش پیشنهادات مختلف داده است؟چرا قرآن در تحدی .28
 آیا اعجاز قرآن منحصر در اسلوب کالم است؟ .29
 حقیقت اعجاز قرآن به چیست؟ .30
 آیا قرآن عصر حاضر همان قرآن زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله است؟ .31
 چه دالیلی بر عدم تحریف قرآن وجود دارد؟ .32
 نی جمع آوری شد؟قرآن چه زما .33
 آیا چینش و ترتیب آیات توقیفی است؟ .34

 قرآن در اسالم .1
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